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Sammanfattning 
Att sätta rätt pris vid försäljning av mark kan för kommuner i många fall vara svårt. 
Dels vill man måna om kommuninvånarna men å andra sidan finns det ett behov av 
intäkter hos kommunerna. I denna rapport redovisas bl.a. en enkätundersökning gjord i 
västsvenska kommuner och av den förstår man att någon given eller generell metod för 
prissättning inte existerar. Rapporten tar upp olika köp/sälj- och ersättningssituationer 
som kommuner ställs inför som t ex bostads- och industrimark, servitutupplåtelser och 
fastighetsregleringar.  

 

I rapporten behandlas möjligheten att använda sig av Skatteverkets uppgifter för 
prissättning av mark. Med hjälp av två typfall ur verkligheten, från Lysekils kommun, 
görs en jämförelse mellan verklig ersättning och fiktiv ersättning grundad på 
Skatteverkets uppgifter.  
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1 Inledning 
Vi har fått i uppdrag av Lysekils kommun att ta fram en prislista för att användas vid 
förvärv och försäljning av mark samt vid servitutupplåtelser. Vår handledare på 
kommunens tekniska kontor är exploateringsingenjören Patrik Alenklint. Orsaken till 
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behovet av denna prislista är att man numera har svårt att på ett enkelt sätt besvara 
frågor gällande pris från kommuninvånare när det är fråga om fastighetsregleringar mm. 
När det gäller prissättning av tomtmark för bostadsändamål och industrimark har 
kommunen inte haft några större svårigheter med prissättningen då marknaden är 
styrande.  Vi kommer därför inte att ta fram någon prislista för detta ändamål, utan 
endast göra jämförelser med kringliggande kommuners tillvägagångssätt. 

1.1 Bakgrund 
Idag tillämpar man en metod, vid mindre fastighetsregleringar, där priset inom 
detaljplan är 100 kronor per kvm och priset utanför detaljplan är 25 kronor per kvm. 
Någon hänsyn till marknadsvärde tas inte med denna metod. Nuvarande prissättning har 
använts sedan början av nittiotalet och priserna kan därför vara inaktuella. Priserna för 
servitutsupplåtelser har bestämts till samma summa som vid fastighetsregleringar.  

1.2 Syfte och mål 
Enligt Patrik Alenklint är det vanligt förekommande med förfrågningar om priser, 
framförallt vid mindre fastighetsregleringar. Det finns också en önskan hos kommunen 
att kunna ta ut ett högre pris, framför allt i de mer attraktiva områdena, samt att kunna 
motivera denna prishöjning för kommuninvånarna. 

 

2 Lysekils kommun 
Lysekils kommun är beläget allra längst västerut utmed havsbandet i mitten av 
Bohuslän och ingår i Fyrstadsregionen, som består av kommunerna; Lysekil, Uddevalla, 
Vänersborg och Trollhättan. Lysekil fick stadsrättigheter år 1903, vilket innebär att de 
firade 100 årsjubileum år 2003. Det var tillgången på sten och sill som från början 
formade Lysekil till den kommun den är i dag. Kommunen är indelad i fem 
församlingar; Lysekil, Lyse, Skaftö, Brastad och Bro och det totala innevånarantalet är 
14 800. Invånarantalet har de senaste åren sjunkit något. Under sommartid däremot, så 
mer än tredubblas antalet invånare.[1] 

 

FOLKMÄNGD  

Lysekils kommun, 31 december 2002.  

Totalt 

14 801    
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Församling 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lysekil 7 438 7 363 7 319 7 227 7 182 7229 7278

Lyse 1 747 1 750 1 755 1 718 1 715 1706 1685

Skaftö 1 758 1 743 1 739 1 703 1 640 1607 1563

Brastad 3 411 3 331 3 304 3 307 3 272 3219 3229

Bro 1 028 1 040 1 048 1 038 1 039 1031 1046

Totalt           15 382     15 227     15 165     14 993     14 848 14792 14801

 

2.1 Sysselsättning i kommunen 
Tillverkningsindustrin i kommunen är omfattande och produktiviteten hög. 
Tillverkningsindustrin sysselsätter i kommunen 33 % av befolkningen vilket kan 
jämföras med riket där endast 19 % är sysselsatta inom samma kategori. Lysekil är en 
av de kommuner i landet som ger det största bidraget till Sveriges BNP räknat per 
sysselsatt. Som exempel kan nämnas att en av de största arbetsgivarna i kommunen, 
Scanraff med sina 575 anställda, för närvarande har planer för en större utbyggnad. 
Stora delar av kommunens industriverksamhet är knuten till fiskenäringen, som till 
exempel G & M Lysekil AB och Bakkavör Sweden AB. I och med att kommunen är 
inriktad på tillverkningsindustri har den varit och är även idag känslig för 
konjunktursvängningar. Medelinkomsten var år 2000 192 000 kr/år att jämföra med 
riket där medelinkomsten var 212 000 kr/år. Öppet arbetslösa, enligt uppgifter från år 
2002, var 4 % och i hela landet var motsvarande siffra 3 %. 

 

10 STÖRSTA ARBETSGIVARNA I LYSEKIL 1999  

1.Lysekils kommun  
2. Scanraff AB  
3. G & M Lysekil AB  
4. Västra Götalandsregionen 
5. Bakkavör Sweden AB 
6. Husqvarna AB 
7. CWO WIAB AB  
8. H-Fönster i Lysekil AB  
9. Posten Sverige AB  
10. Samhall Freja AB  
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Utöver den industrinäring som nämnts är även turismen av stor betydelse för 
kommunen. Sommartid ökar antalet butiker, restauranger o.d. markant. En väsentlig del 
av staden Lysekil präglas fortfarande av läget vid havet och staden har blivit ett marint 
forskningscentrum. Det finns ca 70 forskare stationerade inom kommunen. Som ett led i 
detta öppnades för tio år sedan Lysekils havsakvarium, Havets Hus, som lockar många 
turister till orten. [1]  

2.2 Kommunikationer 
Kommunikationerna till och från, och även inom kommunen är förhållandevis goda. 
Många invånare och besökare använder sig av färjan som korsar fjorden Gullmaren för 
att nå Lysekil från Uddevalla kommun. Även inom kommunen finns en färjeförbindelse 
mellan staden Lysekil och Fiskebäckskil som är beläget på Skaftö. Icke bilburna 
invånare och turister tar sig lätt till och från kommunen med de ganska goda 
bussförbindelserna. När det gäller godstrafik så kan transport ske via tåg, båt eller 
lastbil. [1] 

 

2.3 Fastighetspriser 
Enligt Statistiska centralbyrån [2] stämmer fastighetsprisutvecklingen i Västsverige, där 
Lysekil ingår, väl överens med den prisutvecklingen som har skett i hela landet. 
Föreningssparbankens Fastighetsbyrå har tagit fram en prisjämförelse över ett flertal 
orter i landet där man låtit mäklarna göra en bedömning av vad en och samma villa 
skulle kosta om den låg på deras ort. Prisjämförelsen går under benämningen 
Sverigevillan och man har utgått från en villa med byggår 1980, 140 kvm stort, 500 
kvm tomtyta och beläget strax utanför stadskärnan. Undersökningen är gjord i februari 
2003. 
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2.1 Prisjämförelse enligt Föreningssparbankens Fastighetsbyrå.  
 
Vi har valt några orter längs Bohuskusten för att jämföra hur fastighetspriserna i Lysekil 
ställer sig i jämförelse med priserna i dessa orter. Priserna varierar mycket mellan de 
utvalda orterna, från 825 000 kronor i Henån och 1 600 000 kronor i Smögen. Lysekil 
hamnar enligt denna undersökning på 1 300 000 kronor vilket är ett förhållandevis högt 
pris. Värdet gäller Lysekils tätort samt Skaftö, för övriga orter i kommunen kan nämnas 
t.ex. Brastad 800 000 kronor och Torpet 950 000 kronor. [3] 

2.4 Intervju med kommunalråd 
För att få en lite djupare insikt hur kommunen tänker och agerar när det gäller de ämnen 
som tas upp i vår rapport tyckte vi att det kunde vara relevant att intervjua 
kommunalrådet sedan många år tillbaka, Stig Nilsson.  

Lysekil har ett socialdemokratiskt styre. I intervjun med Stig Nilsson framkom att han 
upplever det som svårt att ta ut marknadsmässiga priser, vid försäljning av mark, från 
kommuninvånarna. Han tror att det kan vara svårare i och med att Lysekil är en liten 
kommun, vilket betyder att det blir en mentalitet där ”alla känner alla”. 
Kommuninvånarna anser att det är viktigt att fastigheter inte enbart säljs till 
sommargäster, som trissar upp priserna och därmed gör det svårare för bofasta att köpa 
fastigheter i attraktiva lägen. Men i situationer där de bofasta säljer sina fastigheter ser 
man ändå till sin egen plånbok, vilket innebär att fastigheterna ofta hamnar i 
sommargästernas ägo.  

 

Nilsson säger också att de gånger kommunen säljer till ett förmånligt pris, så kommer 
det inte alltid kommuninvånarna tillgodo, då ofta någon mellanhand tillgodogör sig 

 6 



 Prissättning av mark 
 

vinsten istället. Man bör också ha klart för sig, att när kommunen säljer till underpris är 
det skattebetalarna i kommunen som betalar mellanskillnaden upp till marknadspris. På 
samma gång som kommunen vill ta ut marknadsmässiga priser anser Nilsson att man 
också bör ha i åtanke att inte trissa upp priserna allt för mycket då kommunen vid 
eventuella expropriativa åtgärder själva kan få komma att betala ett överpris.  

 

På frågan om kommunen vill behålla det markinnehav de har eller om de har för avsikt 
att utöka/minska innehavet, svarar Nilsson att när det gäller bebyggda fastigheter 
försöker kommunen sälja av dessa. Anledningen till det är, dels att kommunen vill hålla 
nere sina kostnader och dels att man anser att många privata fastighetsägare kan 
tillgodogöra sig större avkastning på fastigheterna. De obebyggda fastigheterna 
däremot, vill kommunen behålla i sin ägo och man försöker också köpa upp mer mark 
för eventuell framtida exploatering.  

 
Ett sätt för kommunen att kunna ta ut ett mera marknadsmässigt pris skulle kunna vara 
att man inom kommunen bildar ett bolag som enbart hanterar köp och försäljning av 
fastigheter. Eftersom ett bolag drivs med mer ”vinsttänkande” är det troligen mer 
försvarbart att ta ett högre pris, dessutom har kanske kommuninvånarna en större 
förståelse för att ett bolag begär ett marknadspris. 

 

3 Fastighetsrättsliga åtgärder 
I arbetet ska vi fastställa priser vid olika fastighetsrättsliga åtgärder, här nedan redovisar 
vi en kort förklaring av begreppen. 

3.1 Fastighetsreglering 
En fastighetsreglering innebär att man överför mark från en fastighet till en annan, dvs. 
en ombildning av befintliga fastigheter. Den fastighet som avstår mark minskar i areal, 
den avstående fastigheten, till förmån för den fastighet som ökar i areal, den tillträdande 
fastigheten. En reglering sker genom ansökan hos Lantmäterimyndigheten och 
förrättningen bekostas av antingen den tillträdande eller den avstående fastighetsägaren. 
För att regleringen skall få genomföras måste kraven enligt fastighetsbildningslagen, 
FBL, vara uppfyllda. Villkoren är dels ett skydd för fastighetsägaren och dels ett 
hänsynstagande av de allmänna intressena. Villkoren som gäller för de enskilda 
intressena är dispositiva, dvs. de går att avtala bort dem. Vid tvångsvis 
fastighetsreglering måste villkoren alltid vara uppfyllda. [4] 
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3.2 Ledningsrätt 
Vid behov av mark för framdragande av allmänna ledningar kan upplåtelse enligt 
ledningsrättslagen, LL, ges. Ledningsrätt upplåts till förmån för ledningshavaren och 
knyts alltså inte till någon fastighet, till skillnad från servitut. Ledningsrätten gäller för 
all framtid i likhet med servitut. Ledningsrätt handläggs av lantmäterimyndigheten, dit 
ansökan ställs. Lagen innehåller villkor till skydd för både allmänna och enskilda 
intressen. [4] 

  

3.3 Servitut 
Det finns två olika typer av servitut, officialservitut, som bildas enligt FBL och 
avtalsservitut, som inte innebär något krav på registrering. Om ett officialservitut bildas 
finns krav på att det skall registreras av lantmäterimyndigheten i fastighetsregistret. När 
en fastighet har en rättighet att utnyttja en annan fastighet för att tillgodose ett behov, 
innebär detta att fastigheten har ett servitut. Den fastighet som har förmånen att utnyttja 
en annan kallas den härskande fastigheten, medan den fastighet som belastas av 
servitutet benämns den tjänande fastigheten. Ett krav som måste vara uppfyllt enligt 
FBL är att servitutet skall vara av väsentlig betydelse för den härskande fastigheten. 
Dessutom får ett servitut som bildats enligt FBL inte tidsbegränsas, utan gäller för all 
framtid. [4] 

3.4 Ersättning vid fastighetsrättsliga åtgärder 
Den ersättning som utgår vid fastighetsrättsliga åtgärder kan grundas på två olika fall, 
vinstfördelningsfallen och expropriationsfallen.  

Vid bestämmande av ersättning, enligt FBL och AL, sker vanligtvis vinstfördelning som 
innebär att inte bara skadan av intrånget ersätts utan fastighetsägaren får även ta del av 
den eventuella värdestegring som uppstår av åtgärden. Som exempel kan nämnas en 
fastighetsreglering där fastighet A, som avstående fastighet, reglerar till fastighet T, 
tillträdande fastighet, ett markområde som för T innebär en värdeökning på ca 100 000 
kronor. De bägge fastigheternas värde innan åtgärden är 500 000 kronor vardera. 
Fastigheten A minskar i värde med 20 000 kronor genom markavståendet. Vinstdelning 
här innebär att T inte bara skall ersätta A för marknadsvärdeminskningen utan A skall 
även ta del av T: s värdeökning, vilket framgår av FBL 5 kap. §10a 3 st., ” ..skall det 
även tas skälig hänsyn till det särskilda värde som egendomen har för den tillträdande 
fastigheten”. Sammanlagda värdet av de bägge fastigheterna efter regleringen minus 
sammanlagda värdet före är lika med den vinst som skall delas mellan de bägge 
fastighetsägarna. Exemplet kan ses nedan, observera att hänsyn till förrättningskostnad 
inte gjorts. Normalt dras dessa kostnader från vinsten innan vinstdelning sker. 
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 A  

 

 

  
Sammanlagt värde före  = 1 000 000 
Sammanlagt värde efter = 1 080 000 
Vinst = 80 000     
80 000 / 2 = 40 000* 
Ersättning till A = 60 000 

TA 

*) I detta exempel har vinsten delats lika, det bör påpekas att så inte alltid är fallet utan 
ibland kan situationer uppstå då fördelning av vinsten ser annorlunda ut, t ex 30 – 70 
beroende på vad fastighetsägarna kommit överens om.  

Det andra fallet, expropriationsfallet, tillämpas också i FBL och AL, men endast då det 
är fråga om mark som kunnat lösas in tvångsvis enligt annan lagstiftning, t.ex. mark 
som i detaljplanen är angiven som allmänplatsmark och som kan inlösas enligt PBL. 
Vid ianspråktagande av mark enligt ledningsrättslagen däremot, används aldrig 
vinstdelning utan ersättning ges enligt expropriationslagen. Den ersättningsberättigade 
skall i denna situation skall ha samma förmögenhetsställning efter som före åtgärden 
oavsett hur stor vinst ledningsrättshavaren tillgodogör sig. Detsamma gäller för 
expropriationsfallen i FBL och AL.[5] 

3.5 Lantmäteriets prissättning 
I en intervju med Lars-Olof Setterby, anställd på Lantmäterimyndigheten i Vänersborg 
och mycket väl insatt i frågor som rör ledningsrätt, förklarar denne att Lantmäteriet inte 
har några direkta taxor som man följer i fråga om ersättning för ledningsrätt utan en 
bedömning görs från fall till fall. I många situationer har dock kraftbolag, 
telekommunikationsbolag och dylikt fasta löpmeterpriser, t.ex. har Telia ett avtal med 
LRF där man ersätter med 3.20 kr/meter i områden utanför detaljplan. När kraftbolag 
ansöker om ledningsrätt kan det ibland handla om förhållandevis breda ledningsgator, 
vilket för fastighetsägaren kan innebära ett stort skogsbortfall och man får då ersätta 
med hänsyn till skogens bonitet per kvadratmeter.  

 

Vanligtvis använder kommunerna sig av inskrivna avtalsservitut för egna ledningar 
istället för att anlita Lantmäteriet för ledningsrätt, enligt Setterby. Orsaken till detta är 
att kommunen vill hålla nere kostnaderna samt att det är smidigare tillvägagångssätt. 
Däremot används nästan uteslutande ledningsrätt då längre ledningar skall dras över 
många fastigheter. Ersättningen för servitut uppkomna genom avtal bestäms genom att 
berörda parterna gör en överenskommelse om vilken ersättning som blir aktuell. Enligt 
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expropriationslagen skall ledningsrätt ersättas med marknadsvärdeminskningen och i de 
fall det inte uppstår någon marknadsvärdeminskning skall förrättningslantmätaren 
besluta om vilken ersättning som skall utgå. Enligt Setterby är en rimlig ersättning 5-10 
kronor per längdmeter, beroende på vilken marknadsvärdeminskning som drabbar 
fastigheten p.g.a. intrånget. 

 

Lantmäterimyndigheten i Vänersborg finansierar de kostnader de har genom att 
timdebitera de som ansöker om förrättning och får alltså inget ekonomiskt stöd från 
staten. Taxan är för närvarande 1075 kronor/timma och innebär att en 
fastighetsreglering, oavsett storlek, ligger runt 10 000- 13 000 kronor. Även de 
kommunala lantmäteriavdelningarna tillämpar denna form av debitering.  

 

4 Prissättningsmetoder 
Prissättning av mark inom en kommun kan ske på två olika sätt, det ena sättet är att 
kommunen säljer till självkostnadspris och inte tar ut någon vinst vid försäljningen. Det 
andra sättet som en del kommuner använder sig av är prissättning enligt marknadsvärde, 
dvs. att man tillgodogör sig eventuell vinst. Mellan dessa två ytterligheter finns ett 
spann av olika prissättningsmetoder där man tar mer eller mindre betalt enligt 
marknadsvärde. Detta är i många fall en politisk fråga och därför inte bara den enskilde 
tjänstemannens beslut hur prissättningen skall ske. Generellt skall inte den kommunala 
verksamheten gå med vinst, men kommunallagen säger dock att det inte råder något 
absolut vinstförbud. I Kommunallagen 2 kap 7 § kan läsas, ”Kommuner och landsting 
får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att 
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen 
eller landstinget”. Kommunallagen säger också att kommunen får genomföra åtgärder 
för att allmänt främja näringslivet i kommunen, enligt KL 2 kap 8 §. Vidare kan läsas 
att ”Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns 
synnerliga skäl för det”. Detta kan ske genom att kommunen i vissa fall kan sälja en 
industrifastighet till ett subventionerat pris om industrin kan anses främjande för 
allmänheten i kommunen genom att det skapar arbetstillfällen. Gränsen mellan tillåtet 
allmänt näringsbefrämjande och enskild industrisubvention kan ibland vara svävande. 
[9]  

 Beslut vid större regleringar, inköp och försäljningar tas av kommunfullmäktige. När 
det gäller mindre köpeskillingar har tjänstemännen vanligtvis delegation att förvärva 
och sälja mark enligt Stig Nilsson, kommunalråd i Lysekilskommun. 
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En frågeställning är också att det kan vara svårt att sätta ett enhetligt pris då det ibland 
handlar om mindre regleringar och ibland prissättning av hela tomter. 
Kvadratmeterpriset i dessa två olika fall bör vara olika om kommunens avsikt är 
marknadsvärdet skall styra markpriset. Leder en reglering till att bygglov beviljas är 
värdet naturligtvis större för fastighetsägaren än då det i ett annat fall inte påverkar 
byggrätten på något vis. Ibland kan ju också en mindre reglering leda till att en tomt 
bildas och då måste prissättningen bedömas annorlunda. I vissa fall innebär regleringen 
att fastigheten i fråga får möjligheten att avstycka så att ytterligare en fastighet kan 
bildas. Att i dessa olika situationer använda ett enhetligt kvadratmeterpris skulle 
innebära att hänsyn inte tas alls till marknadsvärdet.  

 

Ett möjligt sätt för Lysekils kommun att ta fram ungefärligt marknadsvärde vid 
fastighetsregleringar är att använda sig av Riksskatteverkets taxeringsvärde. 

 

 

 

4.1 Taxeringsvärde enligt Skatteverket) 
Det är Skatteverket som beslutar om varje enskild fastighets taxeringsvärde. Detta värde 
skall representera 75 % av fastighetens marknadsvärde, dock är detta inte alltid precist i 
det enskilda fallet, utan ett schabloniserat förfarande. För att få fram marknadsvärdet 
använder de sig av ortsprismetoden. Ortsprismetoden går ut på att ta fram jämförbara 
objekt från likartade delmarknader. Därefter sker ett antal urgallringar ur materialet för 
att få en så korrekt värdebedömning som möjligt.  

Skatteverket har tagit fram riktvärdeområden ur ett ortsprismaterial. Riktvärdeområdena 
skall spegla prisutvecklingen i respektive område och används för att bestämma 
taxeringsvärde för varje enskild fastighet. Varje fastighet delas upp i ett taxeringsvärde 
för byggnaderna och ett värde för tomten. [6] I vårt framtagna material tar vi endast 
hänsyn till markvärdet.  

 

4.1.1 Riktvärdeområde 

Skatteverket har delat in Lysekils kommun i 31 olika riktvärdeområden, varav Skaftö 
står för 16 stycken, trots en ganska liten landareal. Skatteverkets bedömning av 
markvärdet per kvadratmeter varierar väldigt beroende på lägets attraktivitet. Spannet 
sträcker sig, inom kommunen, från 67 kr/kvm till 3667 kr/kvm.  

På Skatteverkets hemsida finns möjlighet att på ett enkelt sätt ta fram vilket 
riktvärdeområde den aktuella fastigheten tillhör. Genom att skriva in 
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fastighetsbeteckningen får man förutom rätt riktvärdeområde även normaltomtens 
storlek samt övriga relevanta uppgifter.[6] 

 

4.1.2 Marginalvärde 

Skatteverket har också tagit fram ett så kallat korrigeringsbelopp/marginalvärde för 
varje riktvärdeområde. Beloppet används för att korrigera taxeringsvärdet om en 
fastighet överstiger eller understiger normaltomtens yta. [6] Korrigeringsbeloppen i 
samtliga riktvärdeområde i Lysekils kommun är satta till 20 % av taxeringsvärde per 
kvadratmeter. I några riktvärdeområden är procentsatsen något högre beroende på att 
man valt att sätta korrigeringsbeloppen till lätthanterliga belopp. 

 

Lantmäteriet använder sig också av marginalvärde och detta bestäms som en procentsats 
av det genomsnittliga kvadratmetervärdet, normalt ca 30 %. Kvadratmetervärdet i det 
här sammanhanget grundar sig på marknadsvärdet och eventuella byggnader är 
inräknade. Det är enligt praxis vanligt att använda sig av marginalvärde vid ersättning 
av mindre markarealer när marknadsvärdet för hela fastigheten före regleringen inte 
tydligt skiljer sig ifrån värdet för hela fastigheten efter regleringen. Värdet före minus 
värde efter är normalt det sätt som används för att fastställa den ersättning som skall 
erläggas för markytan som skall tas i anspråk. I sådana situationer vore det knappast 
rimligt att ersättningen skulle grundas enbart på genomsnittvärde/kvm då 
fastighetsägaren inte får tillgodogöra sig någon ökning av marknadsvärdet. Metoden att 
ge ersättning för marginalvärdet blir i dessa fall mer rättvist. [5] 

4.1.3 Tänkbara brister 

Vid fastighetstaxeringen fastställs ett taxeringsvärde som ska motsvara 75 % av 
marknadsvärdet. Marknadsvärdet bestäms med hänsyn till det genomsnittliga prisläget 
inom respektive värdeområde. Eftersom det är genomsnittet som avgör, motsvarar inte 
värdet för varje fastighet exakt 75 % av marknadsvärdet. Med marknadsvärde för en 
taxeringsenhet menas det pris den sannolikt skulle ha betingat vid en försäljning på den 
allmänna marknaden. 
 
En missvisande faktor skulle kunna vara att det ibland inte finns tillräckligt med 
ortsprismaterial att utgå ifrån vid framtagandet av värdeområden pga. att för få 
försäljningar har skett i området. I sådana situationer får ledning hämtas från försäljning 
av andra värdeområden, där förutsättningarna för prisbildningen kan antas vara 
likartade.  
 
Varje fastighetsägare har vid taxeringen en möjlighet att göra en justering för säregna 
förhållanden. Justeringen innebär att om en fastighet frångår riktvärdeangivelserna kan 
taxeringsvärdet skrivas upp eller ned. Som exempel kan nämnas att om flertalet tomter 
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är strandtomter eller strandnära tomter, är det naturligt att utgå från att 
riktvärdesangivelserna innefattar sjöutsikt. Om då en fastighet saknar sjöutsikt har 
fastighetsägaren en möjlighet att göra en justering för säregna förhållanden vilket skulle 
innebära ett lägre taxeringsvärde. Samma sak gäller om en fastighet är utsatt för buller 
eller en kraftledning då motsvarande korrigering kan utföras. [7] Vid användande av 
korrigeringsbelopp fångas inte dessa fall upp och således tas ingen hänsyn till det 
justerade värdet. 

 

4.2 Ersättning för skador 
Kommunerna har många gånger en vilja att hålla nere markpriserna på grund av 
framtida eventuella inlösensituationer. Enligt Jan Kihlman, tidigare anställd som 
förrättningslantmätare på LM och som idag jobbar på konsultbasis inom samma 
område, är kommunerna också angelägen att hålla ett enhetligt markpris för 
fastighetsägare ur rättvisesynpunkt. Därför använder de sig ofta av en metod där 
ersättningen för mark är densamma för alla fastighetsägare men istället ersätter man för 
de skador som intrånget kan orsaka. Exempelvis skulle ersättning kunna ges för staket, 
fruktträd mm. Detta är ett sätt för kommunen att indirekt kunna ge mer i ersättning för 
intrånget än vad den aktuella prislistan säger. Metoden används också i situationer där 
överenskommelser med fastighetsägare är svåra att uppnå. Kommunerna vill undvika är 
att hamna i ett läge där man med tvång måste lösa marken med exempelvis ledningsrätt 
eftersom det blir ett både dyrare och ett mer långdraget förfarande, enligt Jan Kihlman. I 
dagsläget anses det dessutom politiskt inkorrekt att lösa mark med tvång.  

Fastighetsägare skall i princip ha en oförändrad förmögenhetsställning i situationer 
enligt expropriationsfallen, dvs. ersättningen skall bestå av mellanskillnaden av värde 
före minus värde efter. Ibland uppstår lägen då det inte blir någon skillnad mellan dessa 
två värden och ersättningen skulle då enligt denna metod rent teoretiskt bli noll. [7] 
Dock är det knappast troligt att en fastighetsägare skulle känna sig nöjd med ett sådant 
beslut eftersom det innebär ett intrång i fastigheten och rimligtvis borde ersättas. 
Brukligt är att man i dessa situationer ger ersättning för det ”besvär” fastighetsägaren 
ändå orsakats, en s.k. ersättning för administrativa kostnader.  

 
 

5 Enkätundersökning av Lysekil och närliggande 
kommuner 

Som ett naturligt led i våra efterforskningar var vi intresserade av hur man går tillväga i 
andra kommuner i liknande situationer. Vi valde därför att utarbeta en enkät som 
skickades till ansvarig för exploateringsfrågor i några utvalda kommuner. Dessa valdes 
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först och främst med tanke på dess läge, som i nästan alla fall är kustnära, men vi ville 
också se om skillnader fanns beroende på kommunens storlek.  

I enkäten finns frågor av mer allmän karaktär samt frågor som ställs mer ingående om 
prissättning rörande kommunens industrimark och tomtmark för bostadsändamål. 
Utöver detta rör frågeställningen även ersättning vid kommunens egna förvärv och 
servitutsupplåtelser. 

Resultatet av enkäten presenteras nedan kommunvis. [Bilaga A] 

 

5.1 Lysekils kommun 
Kort fakta: 15 000 invånare, areal 210 kvkm. 

 

5.1.1 Allmänt 

Kommunen äger idag ca. 2 % av den totala arealen och har 1,2 personer anställda som 
ansvarar för exploateringsfrågorna. Kommunens avsikt är att minska markinnehavet. 
Vissa strategiska markförvärv görs dock ändå och då oftast genom kommunens 
förköpsrätt. I dagsläget finns inga planer på att bilda något bolag för kommunens 
försäljning och köp av fastigheter. 

 

5.1.2 Industrimark 

Vid försäljning av hela industrifastigheter fastställer kommunstyrelsen tomtpriset som 
vanligtvis är grundad på självkostnad, men det kan i vissa fall vara en näringslivsfråga 
och då kan kommunstyrelsen i särskilda fall göra avsteg från detta. När det rör sig om 
mindre fastighetsregleringar kan prissättningen variera från 20 – 60 kr/kvm beroende på 
hur många kvadratmeter regleringen avser. Man tar i dessa fall ingen hänsyn till 
marknadsvärde. 

 

5.1.3 Tomtmark för bostadsändamål 

När det gäller hela tomter för bostadsändamål så är det kommunstyrelsen som beslutar 
om priset och även detta baseras på självkostnaden för framtagandet av tomten. Vid 
fastställande av pris för kommunens mark, vid mindre fastighetsregleringar, används en 
fast taxa. Priset för mark inom detaljplan är 100 kr/kvm och utom detaljplan 25 kr/kvm. 
Man har hittills inte använt sig av Skatteverkets taxeringsvärde vid prissättningen. 
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5.1.4 Kommunens egna förvärv och servitut 

När kommunen själva avser att förvärva mark eller i inlösensituationer, gäller samma 
prislista som nämnts ovan, dvs. 100 kr/kvm respektive 25 kr/kvm. Även här görs avsteg 
från prislistan beroende på hur mycket mark som förvärvas. Avser det istället 
servitutsupplåtelse enligt FBL, LL eller JB finns inga fasta prislistor utan man sätter ett 
pris som anses rimligt. 

 

5.2 Strömstads kommun 
Kort fakta: 11 000 invånare, areal 482 kvkm 

5.2.1 Allmänt 

Av kommunens totala markarea ägs 5 % av kommunen och deras avsikt är att bibehålla 
markinnehavet. En person är anställd för att ansvara för exploateringsfrågor och på 
frågan om några strategiska markförvärv görs svarar denne, Robert Johansson, att 
sådana förvärv kommer till stånd och att ändamålen är bostads- och industrietableringar 
för långsiktig planering.  

Strömstads kommun har inte bildat något bolag inom kommunen för försäljning och 
köp av fastigheter och det finns för närvarande heller inga planer på att bilda något 
sådant bolag.  

5.2.2 Industrimark 

Kommunen använder sig av en taxa vid fastställande av pris för kommunens mark både 
då det gäller hela industrifastigheter och mindre fastighetsregleringar av dessa. Taxan är 
baserad på kommunfullmäktigebeslut från 1991 och är efter indexuppräkning 36 
kr/kvm, vilket innebär att priset är starkt subventionerat enligt exploateringsansvarig. 
För närvarande tas ej hänsyn till marknadsvärdet vid prissättningen men detta kommer 
att ändras för att i möjligare mån följa marknadsvärdet. 

5.2.3 Tomtmark för bostadsändamål 

Fram till dagens datum har kommunen använt ett fast pris för hela fastigheter. Priset för 
en tomt, oavsett storlek, är 185 000 kronor, men kommunen har dock planer på att ändra 
prissättningen så att produktionskostnaden skall täckas vid tomtförsäljningen. Man 
kommer dessutom att ta hänsyn till storleken på fastigheten i framtiden. Vid mindre 
fastighetsregleringar tar man ut ett pris på 40 kr/kvm utom detaljplan och 70 kr/kvm 
inom detaljplan. Taxeringsvärden har inte legat till grund för prissättningen.  
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5.2.4 Kommunens egna förvärv och servitut 

Några fasta prislistor eller taxor används inte vid förvärv/inlösen av mark. När 
kommunen ersätter för servitutsupplåtelser enligt LL, FBL eller JB används 
lantmäteriets prissättningsmetoder. 

 

5.3 Tanums kommun 
Kort fakta: 12 000 invånare, areal 909 kvkm 

5.3.1 Allmänt 

I Tanums kommun arbetar fyra anställda med handläggning av markförvärv och 
försäljning plus ytterligare ett antal personer som är beröra på olika sätt. Av den totala 
markarealen utgör kommunens andel 1,6 % och nya markförvärv görs i den 
utsträckning de behövs för att genomföra detaljplan. Ytterst få strategiska markförvärv 
görs, och ändamålet är i de fallen framtida bebyggelse säger Rolf Lundholm, 
exploateringsansvarig på kommunen. Något bolag har inte bildats för försäljning och 
köp av fastigheter. 

5.3.2 Industrimark 

Vid försäljning av hela industrifastigheter används ingen specifik taxa utan man tar 
istället hänsyn till läge och gör jämförelser med liknande förvärv. Då det är fråga om 
mindre fastighetsregleringar har man samma grundtanke, men med tydligare 
avgränsningar i olika områden, kust- kustnära- inland, samt om området ligger i eller 
utanför tätort. 

5.3.3 Tomtmark för bostadsändamål 

Inte heller när det gäller tomtmark för bostadsändamål finns några taxor att följa. 
Kommunen gör en fördelning mellan fastighetsägarna av de kostnader man haft för 
exploateringen samt gör en jämförelse med motsvarande områden när man fastställer 
pris för tomten. Tillvägagångssättet när man fastställer pris vid mindre 
fastighetsregleringar är det samma som för hela tomter. 

5.3.4 Kommunens egna förvärv och servitut 

Inga prislistor används i dessa situationer utan bedömning görs från fall till fall. Vid 
servitutupplåtelser tas även hänsyn till den nytta den härskande fastigheten har av 
upplåtelsen. 
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5.4 Sotenäs kommun 
Kort fakta: 9 500 invånare, areal 140 kvkm 

5.4.1 Allmänt 

Kommunen äger uppskattningsvis 10 % av den totala arealen och kommunen har för 
avsikt att behålla markinnehavet enligt nuvarande. Det har tidigare gjorts erforderliga 
strategiska markförvärv men ytterligare sådana är knappast aktuella. Två personer 
arbetar med exploateringsfrågor, men i deras arbetsuppgifter ingår även andra uppgifter 
som inte har med exploatering att göra. Något bolag i kommunal regi som handhar 
försäljning och köp av fastigheter existerar ej. 

5.4.2 Industrimark 

Enligt Bertil Bäckman, exploateringsansvarig, är det marknadspris, ändamål, gatu- och 
va-försörjning och lokalisering som är avgörande faktorer för prissättning vid 
försäljning av hela industrifastigheter. Någon fast taxa används alltså inte utan priset 
avgörs från fall till fall, dock med hänsyn till vissa normer. 

När det gäller mindre fastighetsregleringar så tillämpar kommunen fast taxa. 
Kvadratmeterpriset inom detaljplan är 200 kr och är baserat på ett uppskattat värde. På 
landsbygden tas det ut ett lägre pris. 

5.4.3 Tomtmark för bostadsändamål 

För varje exploateringsområde görs en tomtkostnadskalkyl. Med vägledning av denna 
fastställs ett tomtpris för det aktuella området. Tomtpriserna varierar mellan 190 000 – 
350 000 kronor, exklusive anslutningsavgifter. 

Vid mindre regleringar gäller samma prissättning som för industrimark, dvs. 200 
kr/kvm inom detaljplan och ett lägre belopp för icke detaljplanelagd mark. Vid 
fastställande av pris har ingen hänsyn tagits till Skatteverkets taxeringsvärden.   

5.4.4 Kommunens egna förvärv och servitut 

Då det handlar om förvärv och inlösen nyttjas inga specifika prislistor eller taxor och 
inte heller vid olika former av servitutsupplåtelser enligt JB och FBL då det senare fallet 
inte vanligtvis tillämpas inom kommunen. Istället begagnar man sig av ledningsrätt och 
låter då lantmäteriet besluta om ersättningen som är ca 2-4 kr/lpm. 

 

5.5 Uddevalla kommun 
Kort fakta: 49 000 invånare, areal 642 kvkm 
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5.5.1 Allmänt 

Det finns fyra anställda som arbetar med exploatering inom kommunen. Den 
kommunalt ägda marken försöker man i första hand att bibehålla men det finns dock en 
del markinnehav som man har för avsikt att sälja av då det inte finns något behov av 
det. Kommunen gör dessutom vissa strategiska markförvärv, främst för 
plangenomförande. Inte heller i denna kommun har man valt att bilda bolag för handel 
med fastigheter. 

5.5.2 Industrimark 

Kommunen har industri taxor för framtagna industritomter och taxorna ligger emellan 
110 – 225 kr/kvm beroende på skyltläge, handelsläge och terrasserad mark. Priset på 
övrig mark förhandlas fram. Prissättningsmetoden tillämpas för både hela fastigheter 
och vid mindre fastighetsregleringar.  

5.5.3 Tomtmark för bostadsändamål 

Uddevalla kommun har tidigare haft ett pris på 169 000 kronor för genomsnittstomten 
inom planområde. De går numera ifrån detta och tar ut det pris som erfordras för att 
täcka exploateringskostnaderna. 

Vid mindre fastighetsregleringar brukas inga fasta taxor, utan kommunen utgår ofta 
ifrån marktaxeringsvärdena. 

5.5.4 Kommunens egna förvärv och servitut 

För ledningsrätter ersätter kommunen med löpmeterpris som fastställs beroende på 
markens användningssätt. På frågan om kommunen har några taxor vid ersättning av 
servitut enligt JB eller FBL svarar Dennis Zackrisson att kommunen använder sig av en 
taxa som många kraftbolag nyttjar i liknande sammanhang. 

5.6 Orust kommun 
Kort fakta: 15 000 invånare, areal 388 kvkm 

 

5.6.1 Allmänt  

I nuläget innehas 2-3 % av den totala markarealen av kommunen och deras avsikter är 
dels att fövärva för bostads- och industriändamål och dels att bibehålla det markinnehav 
som kommunen idag äger. Två personer är anställda som ansvariga för 
exploateringsfrågor. I kommunen finns inget bolag som handlar med fastigheter och 
några planer för detta finns inte heller, enligt Marcus Larsson exploateringsingenjör i 
Orust kommun. 
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5.6.2 Industrimark 

Vid försäljning av kommunalägda industrifastigheter använder sig Orust av en 
indexuppräknad prislista som fastställdes redan 1985 och som därefter strikt har följts. 
Förhandlingar mellan parterna förekommer aldrig. Prislistan grundar sig på fyra olika 
storleksklasser med tillhörande korrigeringsbelopp för att fastställa ett exakt pris. Detta 
korrigeringsbelopp används också vid försäljning av mindre markarealer i 
fastighetsregleringssituationer. 

 

5.6.3 Tomtmark för bostadsändamål 

Även i dessa sammanhang används en indexuppräknad prislista men här klassindelar 
man istället efter bebyggelsetyp; friliggande, radhus- samt parhustomter. I nyare 
exploateringsområden tas hänsyn till läget och priserna kan därför avvika från prislistan 
och variera beroende av tomtlägets attraktivitet. Kommunen tjänar inga pengar på att 
sälja tomter utan projektens exploateringsbudget skall endast kostnadstäckas. 

Kommunen genomför nästan aldrig mindre fastighetsregleringar då man inom 
detaljplan beslutat att rådande plan skall gälla och inga mindre avsteg får göras. 

5.6.4 Kommunens egna förvärv och servitut 

Kommunen ersätter i servitutärenden inte enligt någon prislista utan bedömer varje 
enskilt fall. Ersättningen kan ibland utgå i form av t.ex. ett lass grus men även i pengar. 

 

5.7 Stenungsunds kommun 
Kort fakta: 21 000 invånare, areal 254 kvkm 

5.7.1 Allmänt  

Ca 0,9 % av kommunens markareal ägs av kommunen och deras avsikt är att sälja av 
marken. Trots denna avsikt görs ändå vissa strategiska markförvärv där ändamålet är 
bostadsbebyggelse och utökning av industriområden. Detta informerar Jan Ivarsson om 
som är ensam ansvarig för exploatering i kommunen. Han uppger också att kommunen 
inte har bildat något bolag för markköp och försäljning och inte heller har någon sådan 
avsikt. 

5.7.2 Industrimark 

När kommunen säljer industritomter, och även vid mindre fastighetsregleringar, tar man 
ut ett självkostnadspris i 90 % av fallen. Från denna princip har några enstaka undantag 
gjorts. 
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5.7.3 Tomtmark för bostadsändamål 

När kommunen fastställer pris för hela tomter tas en ersättning ut som täcker de 
kostnader som uppstått i samband med exploateringen, med andra ord ett 
självkostnadspris. 

Om en fastighetsreglering möjliggör en extra byggrätt sätts ersättningen mellan 200 – 
250 kr/kvm. Om så ej är fallet prissätts marken till 75 kr/kvm. Bägge fallen avser 
detaljplanelagda områden. 

5.7.4 Kommunens egna förvärv och servitut 

Vid fastighetsregleringar där kommunen löser in eller förvärvar mark betalar man ett 
marknadsmässigt pris. Priserna för servitutsupplåtelse enligt LL ersätter kommunen 
med 5 – 7 kronor per löpmeter. Även för andra servitutsupplåtelser, enligt JB och FBL, 
finns fasta taxor bestämda, ca 5 kronor per kvadratmeter. 

5.8 Kungälvs kommun 
Kort fakta: 37 000 invånare, areal 365 kvkm 

5.8.1 Allmänt 

Kommunen äger ca 6 % av den totala markarealen och deras avsikt är att markinnehavet 
skall öka. Strategiska markförvärv görs och ändamålet med dessa förvärv är bebyggelse, 
tätortsnära skog mm. Kungälvs kommun är helägare av ett exploateringsbolag, Bokab, 
vilket äger och förvaltar industrimark i huvudsak. Bokab har före 1987 delägts av flera 
kommuner i Göteborgsregionen. Totalt arbetar 4 personer, inom olika förvaltningar, på 
kommunen med frågor som rör exploatering. 

5.8.2 Industrimark 

Enligt Tommy Johansson, på fastighetsförvaltningen, skall ett område i princip bära 
sina egna kostnader som tas ut på tomtmarkspriset, VA-kostnader tillkommer enligt 
taxa. I vissa områden har priserna på industrimark subventionerats, för att snabbare 
kunna färdigställa området. Det är inte så vanligt med mindre fastighetsregleringar. För 
det mesta handlar det om att erhålla större byggrätt och då gäller medelvärdet för 
industrimarken (ej marginalvärde). Mycket stor hänsyn till marknadsvärde tas vid 
prissättning av industrimark. 

5.8.3 Tomtmark för bostadsändamål 

Inga specifika taxor eller prislistor används vid fastställande av pris för hela tomter. 
Faktorer som avgör priset är grundberedningskostnader på exploateringsområdet. Priser 
sätts även efter hur attraktivt tomterna ligger i kommunen. Senaste området som 
exploaterades, ca 25 tomter på ungefär 850 kvm, avyttrades för 300 000 kronor 
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exklusive VA. Kommunen har en inarbetad policy vid prissättning av tomtmark 
berörande mindre fastighetsregleringar. De utgår i regel från Skatteverkets 
marginalvärde för normaltomten uppräknat till marknadsvärde (marginalvärde x 1,33). 
Påverkas byggrätten uppvärderas kvadratmeterpriset ytterligare.  

5.8.4 Kommunens egna förvärv och servitut 

Vid förvärv och inlösen av mark används även här RSV:s marginalvärde uppräknat till 
marknadsvärde. Då det gäller servitutsupplåtelser, enligt JB och FBL; används inga 
fasta taxor, utan beroende på ändamålet beräknas en ersättning därefter. Ett intrång för 
till exempel en avloppsledning som även betjänar den belastade fastigheten ersätts 
normalt inte. Vid upplåtelser enligt LL används inte heller här några fasta taxor utan 
priset förhandlas fram. Vid jord och skogsbruksmark används oftast LRF:s prissättning. 

 

5.9  Göteborgs stad 
Kort fakta: 474 000 invånare, areal 455 kvkm. 

5.9.1 Allmänt 

Göteborgs stad äger mer än hälften av den totala markarealen och har ca 15 personer 
anställda som arbetar med exploateringsfrågor. Strategiska markförvärv görs där 
ändamålet är bostäder och verksamhetsutövningar, men något bolag har inte bildats för 
dessa förvärv eller för försäljningar av mark. 

5.9.2 Industrimark 

Den faktor som avgör priset vid försäljning av industrimark är för Göteborgs del främst 
marknadsvärdet, men hänsyn tas även till hur grundförhållandena ser ut. Vid mindre 
fastighetsregleringar används varken taxor eller marknadsvärde utan här ersätts med ett 
s.k. intrångsvärde. 

5.9.3 Tomtmark för bostadsändamål 

Enligt Peter Junker sätts tomtpriserna efter marknadsvärde enbart, men vid mindre 
regleringar gäller intrångsvärde också här.  

5.9.4 Kommunens egna förvärv och servitut 

Några fasta taxor eller prislistor används inte i dessa sammanhang. 
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5.10  Sammanfattning av enkäter 
Andelen kommunägd mark i de tillfrågade kommunerna varierar i ett spann mellan 0,9 
% - 50 %. Åtta av de nio kommunerna ligger dock mellan 0,9 % - 10 % och endast 
Göteborg skiljer sig stort från de övriga med sina dryga 50 % kommunägd mark. 
Göteborgs Stad avviker också från de andra kommunerna genom att de i större 
utsträckning tar ut marknadsvärde på både industrifastigheter och fastigheter för 
bostadsändamål. Kungälvs kommun, som är en mellanstor kommun och med stor närhet 
till Göteborg, svarar också att ganska stor hänsyn tas till marknadsvärdet vid 
prissättning. 

 

På frågan om kommunen har för avsikt att förvärva ytterligare mark, sälja av eller 
bibehålla markinnehavet så fick vi inget entydigt svar utan kommunerna har rent 
generellt planer både på att förvärva och sälja av mark för att tillgodose de planer man 
har inom respektive kommun. Endast en kommun i enkätundersökningen har bildat ett 
bolag som handhar köp och försäljning av fastigheter. Tre av de nio kommunerna 
använder sig av specifika taxor för att fastställa priset på industrifastigheter och dessa 
varierar från 36 – 225 kronor per kvadratmeter. De kommuner som inte använder någon 
fast taxa grundar sina priser på marknadsvärde eller självkostnadspris. Två kommuner 
svarar också att man i vissa fall subventionerar priserna på industrimark. 

 

I prissättningen vid försäljning av tomtmark för bostadsändamål, tas i alla utom en 
kommun, hänsyn till de kostnader man haft i samband med exploateringen. Den 
kommunen som inte utgår ifrån detta har en prislista att följa. Alla kommuner kräver 
kostnadstäckning samt att en del av dem tar hänsyn till lägets attraktivitet och därmed 
prissätter enligt marknadsvärde. 

Eftersom vi i vårt arbete har tänkt på möjligheten att använda sig utav Skatteverkets 
taxeringsvärde vid mindre fastighetsregleringar ställde vi frågan om någon av 
kommunerna använde sig av denna metod. Två kommuner använder sig av 
taxeringsvärdet varav en räknar upp detta till marknadsvärde med hjälp av Skatteverkets 
marginalvärde för normaltomten. I de fall då byggrätten påverkas uppvärderas 
kvadratmeterpriset ytterligare.  

 

Några få av de tillfrågade kommunerna använde sig av prislistor vid servitutupplåtelser 
enligt JB och FBL. Men de flesta kommuner gör en bedömning av ersättningens storlek 
från fall till fall. Enstaka kommuner i vår undersökning ger i vissa situationer ingen 
ersättning alls då den belastade fastigheten även betjänas av upplåtelsen, t.ex. en 
avloppsledning. 
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6  Typfall 
För att visa hur verkligheten ser ut kommer vi nedan att ta upp två verkliga ärenden från 
Lysekils kommun. Bägge ärendena gäller fastighetsreglering på Skaftö där 
fastighetsägare haft önskemål att förvärva en del av en kommunägd fastighet. I det ena 
fallet ligger fastigheten inom detaljplan och i det andra fallet ligger fastigheten utanför 
detaljplanelagt område. Vi kommer även kort att beröra tillvägagångssätt och ersättning 
vid servitutsupplåter. 

 

6.1 Fastighetsreglering, Tomt 1:1 och 1:2 
Kommunen fick den 16 juli 2002 en skriftlig förfrågan från fastighetsägaren till Tomt 
1:1 om att denne var intresserad av att förvärva en del av kommunens fastighet Tomt 
1:2, bägge belägna på Skaftö. Området är detaljplanelagt. Den del av fastigheten 1:2 
som nämnd fastighetsägare var intresserad av var en triangelformad, ca 30 kvm stor 
markbit som ligger mellan två bebyggda fastigheter. På den aktuella markbiten, som har 
en betydligt lägre marknivå, finns en trappa upp till fastigheten 1:1, ett utedass samt en 
syrenhäck. I januari år 2003 avslutades förrättningen och den ersättning som 
fastighetsägaren erlade var 3000 kronor, dvs. 100 kr/kvm, enligt gängse taxa. Normalt 
är i sådana här situationer att fastighetsägaren betalar förrättningskostnaderna, och så 
var fallet även här. Dessa kostnader uppgick till 10 000 kronor. [Bilaga B] 

Vid ett besök på fastigheten i fråga konstaterades att markbiten troligen redan innan 
regleringen betraktats som om den tillhört fastigheten då den utgör en naturlig del av 
fastigheten.  

Ett tänkbart scenario skulle kunna vara att fastighetsägaren till Tomt 1:1 vill fylla och 
plana ut nivåskillnaden på f.d. 1:2 för att på så vis kunna nyttja sin trädgård på ett bättre 
sätt. För detta krävs marklov enligt PBL samt medgivande från grannar. En förändring 
av det här slaget skulle förmodligen innebära en höjning av marknadsvärdet med mer än 
de 3000 kronor som fastighetsägaren erlagt. Taxeringsvärde enligt AFT03 för marken 
innan reglering skett är 801 125 kronor och efter regleringen då tomtytan ökats med 30 
kvm 813 875 kronor, beräknat på korrigeringsbeloppet 425 kr/kvm. Om man vid 
beräkning av marknadsvärdet utgår från taxeringsvärdet, som utgör 75 % av 
marknadsvärdet, och multiplicerar det med faktorn 1.33 blir skillnaden ännu större.  

 

 Tax.värde kr. Tax.värde x 1,33 kr. 
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Tomt 1:1 före reglering 801 125 1 065 500 

Tomt 1:1 efter reglering 813 875 1 082 450 

  

En slutsats av dessa beräkningar är att fastighetsägaren tillgodogjort sig en 
marknadsvärdeökning med knappt 17 000 kronor att jämföra med erlagd ersättning till 
kommunen om 3 000 kronor. Här får man dock beakta att fastighetsägaren betalat 
förrättningskostnaderna och alltså totalt betalat 13 000 kronor för markbiten. Dessutom 
får fastighetsägaren betala anläggningskostnader för att kunna tillgodogöra sig en 
marknadsvärdeökning. 

 

6.2 Fastighetsreglering, Fastighet 2:1 och Fastighet 2:2 
För att visa att skillnaderna mellan nuvarande prissättning och prissättning enligt 
marknadsvärde tar vi upp ett annat fall som berör en fastighetsreglering, där kommunen 
utgör en part och en privat fastighetsägare utgör den andra parten. Fastighetsägaren 
avsikter med förvärvet är bl.a. att uppföra ett garage. De bägge berörda fastigheterna, 
Fastighet 2:1 och Fastighet 2:2, är belägna utanför detaljplanelagt område på Skaftö. 
[Bilaga C] Området som regleringen avser är ca 630 kvm och kommunen använde 
gängse prissättning, 25 kr/kvm, vilket gav ett slutligt belopp på 15 700 kr. 
Korrigeringsbeloppet i gällande område är 70 kr/kvm och genom att istället utgå från 
detta värde vid prissättningen så skulle ersättningen enligt taxeringsvärdet x 1,33 bli 58 
653 kr.  

 

 Tax.värde kr. Tax.värde x 1,33 kr. 

Fastighet 2:1 före reglering  418 060 556 020 

Fastighet 2:1 efter reglering 462 160 614 673 

 

Som framgår, är skillnaden mellan de bägge metoderna i slutgiltigt pris stora, med 
kommunens nuvarande prissättning 15 700 kr och med prissättning grundat på 
marknadsvärdehöjning 58 653 kr. Skillnaden i kronor uppgår till ca 43 000 kr en 
avsevärd summa som kanske hade påverkat viljan hos fastighetsägaren att förvärva 
markbiten. Även i detta fall tillkommer förättningskostnader, 15 000 kr, samt 
anläggningskostnader för fastighetsägaren.  
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6.3 Servitutsupplåtelser 
Från och med år 2001 har nio servitutsavtal upprättats mellan Lysekils kommun och 
annan fastighetsägare. Åtta utav dessa ärenden utgör servitutsrätt för ledningar, där 
kommunen dels har rollen som tjänande och dels som härskande fastighet. I de 
situationer där kommunen är härskande fastighet utgår inte i något fall ersättning till 
den fastighetsägare som upplåter sin fastighet pga. att fastighetsägaren själv har haft 
nytta av servitutet och därför inte ansetts berättigad till ersättning. Hade kommunen i 
dessa fall valt att ansöka om ledningsrätt hos lantmäterimyndigheten hade ersättning 
troligtvis utgått med 5 – 10 kr/löpmeter. I många situationer där det handlar om mindre 
tomter hade ersättningen blivit näst intill obetydlig då det rör sig om så korta sträckor. 
Vid de tillfällen då kommunen inte ersätter fastighetsägaren för intrånget, resonerar man 
som så att fastighetsägaren själv får nytta av ledningen. 

När kommunen istället är tjänande fastighet har det i tre fall av fyra utgått ersättning till 
kommunen enligt följande; Rätt till infart till avloppsanläggning och parkering: 5000 kr 
Rätt att anlägga och underhålla gångväg trappa: 3000 kr Rätt att anlägga och underhålla 
va-ledningar: 1500 kr. 
 

 

7 Slutsatser 
Vår uppgift som gick ut på att upprätta en prislista för Lysekils kommun vid försäljning 
av mark och servitutupplåtelser visade sig svår att genomföra då många faktorer måste 
tas hänsyn till och inget fall är det andra likt. Fasta taxor underlättar beslut för 
exploateringsansvarig inom kommuner men det är komplicerat att hitta ett prissystem 
som ger en korrekt och rättvis ersättning till varje enskild kommuninvånare. Endast en 
av de kommuner som ingick i vår undersökning, Orust kommun, har framtagna 
prislistor både för industrimark och mark för bostadsändamål. Vid en muntlig förfrågan 
hos exploateringsansvarig framgick dock att man på senare tid till en viss del frångått de 
fasta taxorna när det gäller bostadstomter och hänsyn tas även numera till lägets 
attraktivitet.  

 

Både Göteborgs Stad och Kungälvs kommun tar mycket stor hänsyn till marknadsvärdet 
när de fastställer priser för alla typer av mark inom respektive kommun. En trolig orsak 
till detta skulle kunna vara att det i dessa kommuner, som tillhör en storstadsregion, 
finns en större efterfrågan och det är därför lättare att ta ut marknadsvärde. Inom 
Lysekils kommun finns det stora skillnader i marknadsvärde beroende på hur attraktivt 
läget är i kommunen. Trots detta använder sig kommunen av en fast taxa vid mindre 
regleringar, 100 kr/kvm inom detaljplan och 25 kr/kvm utom plan. Det borde kanske 
vara mer lämpligt att använda sig av en differentierad prissättning, vilket skulle bli 

 25 



 Prissättning av mark 
 

resultatet om man använde Skatteverkets korrigeringsbelopp, då attraktiviteten varierar 
stort inom kommunen. Inom varje riktvärdeområde sätts ett taxerat kvadratmeterpris på 
normaltomten. Variationen på detta värde är mycket stort, från 67 kr/kvadratmeter till 
3667 kr/kvadratmeter vilket talar för differentierad prissättning.  

 

Sedan kan man naturligtvis ifrågasätta riktigheten i korrigeringsbeloppet då detta 
bygger på ortsprismetoden och därför inte visar exakt värde på varje enskild fastighet. 
Riksskatteverket, vid framtagande av taxeringsvärden, har inte varit på plats och utfört 
varje enskild värdering och med tanke på att hela rikets alla fastigheter skall taxeras, 
vore det konstigt om en eller annan felaktighet inte uppkommit. Om man å andra sidan 
anlitade en professionell värderare skulle det säkert finnas anledning att ifrågasätta även 
detta värde då värdering inte är en exakt vetenskap.  

 

Om man inom kommunen istället skulle bilda ett bolag som ansvarar för de köp och 
försäljningar som utförs skulle inte alla ärende, som rör hela fastigheter, behöva dras för 
kommunfullmäktige så som fallet är i dag. Istället skulle då bolagets styrelse kunna ta 
egna beslut i mindre ärenden och dessutom skulle denna styrelse vara mer insatt och 
förmodligen fatta mer korrekta beslut i kommunens fastighetsärenden. Enligt Stig 
Nilsson skulle det vara sannolikt att bolaget skulle kunna ta ut ett högre pris därför att 
kommuninvånarna har lättare att acceptera att ett bolag är vinstdrivande. Detta kan dock 
ifrågasättas då de flesta kommuninvånarna kanske är mer medvetna än så. 

 

En del av de kommuner vi har med i vår undersökning har subventionerade priser vid 
försäljning av både mindre markområden och hela tomter. Frågan man kan ställa sig då 
är om en enskild fastighetsägare skall tillgodogöra sig de övriga skattebetalarnas pengar 
eller om denne skall betala ett marknadsmässigt pris. När kommunen subventionerar 
försäljningen av en industrifastighet som i slutänden kommer kommuninvånarna till 
nytta genom att skapa nya arbetstillfällen så får skattebetalarna indirekt tillbaka sina 
pengar. Å andra sidan kan det i vissa utflyttningskommuner kanske behövas 
subventionering även vid försäljning av hela tomter, för bostadsändamål, för att på så 
vis göra kommunen mera attraktiv att bo i. Även vid mindre 
fastighetsregleringssammanhang kanske kommuninvånarna kan ha vinning av att 
kommunen säljer av en markbit som inte har kunnats användas till någonting och 
kanske bara har inneburit kostnader för gräsklippning eller liknande skötsel.  

 

Kommunallagen säger att kommunen får genomföra åtgärder för att allmänt främja 
näringslivet i kommunen, vilket kan innebära en subventionering. Ett exempel på att 
subventioneringar inte alltid får den verkan de är avsedda för är när kommuner säljer en 
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industrifastighet med löfte från köpare om att bereda arbetstillfällen för 
kommuninvånarna. Köpare betalar i dessa situationer ett underpris. Om löftena sedan 
aldrig uppfylls och fastigheten istället säljs vidare efter en tid till ett mycket högre pris, 
kommer subventioneringen inte kommuninvånarna till godo utan vinsten hamnar i den 
privata fastighetsägarens ficka.  

I Bohusläningen kunde man, den 27 maj 2003, läsa att man i Lysekils kommun kan 
räkna med besparingar på uppskattningsvis 15 miljoner kronor inför budgetåret 2004. 
Lysekils kommun dras med ekonomiska problem och stora besparingskrav har införts 
och dessutom har anställningsstopp införts med omedelbar verkan. Vid en förfrågan hos 
artikelförfattaren, Ingvar Spetsmark, så visade bokslutet för 2003 ett underskott på 7,5 – 
8 miljoner kronor. Orsaken till de ekonomiska problemen är dels att skatteintäkterna har 
minskat och att staten har infört reformer som inte finansierats fullt ut. [10] Det blir en 
balansgång för kommunen att dels vilja ta ut ett marknadsmässigt pris men dels att vilja 
subventionera för att bereda fler arbetstillfällen och på så sätt lockar man innevånarna 
att stanna i kommunen vilket resulterar i högre skatteintäkter.   

 

Fastighetsbildningslagen säger att ersättning för icke tvångvisa fastighetsregleringar 
skall göras med så kallad vinstdelning. Problemet för Lysekils kommun har varit att 
motivera varför priserna vid de mindre regleringarna höjs, men att kommuninvånaren 
får betala för den marknadsvärdeökning han tillgodogör sig kanske kan vara ett 
godtagbart motiv. Ytterligare ett problem för kommunen har varit att göra en värdering 
för varje enskilt fall som vill förvärva mark genom en mindre fastighetsreglering. Ett 
alternativ skulle ju kunna vara att använda sig av Skatteverkets korrigeringsbelopp, för 
rent teoretiskt sett så är det så mycket som fastighetsägaren får tillgodogöra sig i 
taxeringsvärdeökning och detta skall ju  i sin tur spegla marknadsvärdet. Dock är det 
nog ändå viktigt att kommunen försöker att göra en bedömning från fall till fall.    

 

Som framgått tidigare i rapporten har Lysekil, och även andra kommuner, i vår 
undersökning inte utgett ersättning till de fastighetsägare som upplåtit sin mark till 
fördel för kommunens servitutsärenden. Man har motiverat detta med att den tjänande 
fastigheten själv dragit nytta av servitutet i form av väg, ledning eller dylikt. I de fall då 
marknadsvärdet inte påverkas tycks detta rimligt emedan i de fall där en sänkning av 
marknadsvärdet uppkommer borde ersättning utgå. Troligt är väl att kommunerna 
agerar på just detta sätt. För att man som kommuninvånare skall känna sig rättvist 
behandlad borde kanske en symbolisk summa ändå utgå.  
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