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INLEDNING 
Denna analys avser utreda om ett friköp av tomträtterna Kastrup 10 och Kastrup 12 
skulle löna sig för HSB BRF Brandsö och i så fall när. 
 
Följande grundantaganden görs: 
 

• Tomträtterna kostar enligt Exploateringskontoret 32 788 000 kr att köpa loss 

• Föreningen fortsätter betala tomträttsavgäld för Kastrup 11 som inte får 
friköpas enligt besked från Exploateringskontoret. 

• Föreningen betalar idag en avgäld för Kastrup 10 och 12 som uppgår till 
981 800 kr/år. Det motsvarar en statisk ”ränta” om ca 2,99 % på friköpspriset. 

• I ett scenario där inget friköp görs väntas avgälden förändras nästa gång 
under 2026. 

• Enligt Exploateringskontoret har avgälden för ert område ökat i och med 
beslutet från Stockholm Stad från ca 45 kr/BTA (Bruttototalarea) till ca 59 
kr/BTA i 2018 års prisnivåer 

• I 2026 års prisnivåer väntas tomträttsavgälden ha ökat till 69 kr/BTA (2 % per 
år). Detta innebär en ökning om ca 53 % som stegvis drabbar er från och med 
2026 (Avgälden trappas upp under de första fem åren och följaktligen är det 
först 2030 som den nya avgälden får fullt genomslag). 

• Markpriserna kommer, över tid, att fortsätta stiga i Stockholmsområdet, särskilt 
i när- och ytterförorter, i takt med att Stockholm växer utåt. När föreningens 
tomträttsavgäld förhandlas om igen 2036 antas avgälden ha ökat ytterligare 
med 3 % om året och ytterligare 3 % om året när den förhandlas om 2046. 

• Detta innebär en avgäld om ca 93 kr/BTA år 2036 och 125 kr/BTA år 2046.  

• Omräknat ifrån BTA -> BOA innebär detta en tomträttsavgäld idag på ca 59 
kr/kvm som höjs gradvis från 2026 till 90 kr/kvm (Baserat på 16 674 kvm 
BOA). 2036 räknar vi med en höjning till 122 kr/kvm och 2046 till 164 kr/kvm 
BOA. 

 
Följande ska tas i beaktande gällande analysen: 
 

• Analysen görs på lång sikt och således föreligger en osäkerhet i 
prognostiseringen av räntebana. För att inte gissa för mycket används också 
snitträntor. 

• Analysen tar ingen hänsyn till eventuella ekonomiska kriser som kan uppstå i 
framtiden utan ekonomin förväntas växa över tid. 

• Analysen tar ingen hänsyn till eventuella framtida politiska beslut som kan 
påverka systemet för avgälderna. 

 
Analysen kommer att delas upp i följande steg: 
 

1. Övergripande analys av befintligt underliggande sparande i föreningen. 
2. Kostnadsutveckling med tomträttsavgäld  
3. Kostnadsutveckling med friköp 
4. Jämförelse tomträtt och friköp 
5. Slutsats, risker, möjligheter och rekommendation 

Bilaga 1 till stämmoprotokoll, extra föreningsstämma brf Brandsö, 2019-02-21



 

ÖVERGRIPANDE ANALYS AV 
SPARANDE TILL FRAMTIDA 
UNDERHÅLL 
 
Med Sparande till framtida underhåll menas inte vanligt kassaflöde som tar hänsyn till 
alla in- och utbetalningar, eller årets resultat som räknar med avskrivningar och årets 
utförda planerade underhåll. 
 
Istället syftar detta till att identifiera den underliggande ekonomin i en 
bostadsrättsförening – Alltså visa hur det egentligen går och hur mycket faktiska 
pengar en bostadsrättsförening får över varje år.  
 
För att få fram Sparande till framtida underhåll rensar vi bort avskrivningar (som inte 
påverkar kassan) samt utförda planerade underhåll (inte en del av den löpande 
ekonomin) från Årets resultat. 
 
Utöver sparandet kommer vi också visa föreningens Räntekänslighet och Belåning. 
Räntekänsligheten visar hur många % föreningen behöver höja avgiften med om 
räntan på lånen går upp med en procentenhet och belåningen visar hur mycket skuld 
föreningen har per kvm total yta i fastigheten. 
 
Vi visar dessa tre nyckeltal som en flerårsöversikt för att kunna dra slutsatser om hur 
väl rustad bostadsrättsföreningen är mot höjningar av avgälden eller friköp. 
 
Följande tabeller visar Brf Brandsös resultat i de blå staplarna samt ett 
genomsnitt för alla bostadsrättsföreningar i den streckade linjen. 
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Vi kan konstatera att Brf Brandsö ligger klart under genomsnittet när det kommer till 
belåning och räntekänslighet. Det verkar följaktligen finnas ett bra utrymme till att 
låna mer pengar. 
 
Sparandet ligger dock klart under genomsnittet de senaste tre åren som vi tittar på. 
Mot bakgrund av detta ser vi ingen möjlighet att ”ta” pengar från de befintliga 
intäkterna för att betala höjd tomträttsavgäld och/eller ränta på lån som används till 
friköp.  
 
Slutsatsen blir att ökade räntekostnader (utöver den befintliga kostnaden för avgäld) 
och högre avgäldskostnader slår direkt på avgiften. 
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För att ytterligare illustrera sparandet i förhållande till intäkter och tomträttsavgäld 
presenteras följande diagram: 
 

 
 
Vi ser här att av alla intäkter som föreningen tar in så går 19 % till framtida 
investeringar och planerade underhållsåtgärder. 8 % går till att betala avgäld på 
tomträtten. 
 
Med hänsyn till befintligt sparande rekommenderar vi att föreningen att dels höja den 
befintliga avgiften för att komma upp till ett mer hållbart sparande och dels att ta höjd 
i avgiften för ökade avgälder alternativt höjda räntekostnader och amorteringar till 
följd av friköp. 
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KOSTNADSUTVECKLING MED 
TOMTRÄTT 

 
Med anledning av Stockholm Stads beslut kan vi vara tämligen säkra på hur 
tomträttsavgälden kommer att utveckla sig för Brf Brandsö de kommande 17 åren.  
 
Den stora frågan blir således hur tomträttsavgälden kommer att se ut efter 17 år och 
vidare efter ytterligare 10 år. Priserna på mark, och vidare på avgälderna, har ökat en 
hel del i Brf Brandsös område men samtidigt finns det vissa närförorter där det ökat 
ännu mer rent procentuellt. 
 
Vi antar i denna analys att Stockholm kommer att fortsätta växa och därmed räknar vi 
också med att förortsområden som exempelvis Kista blir ännu mer populärt, särskilt 
eftersom staden förmodligen kommer fortsätta växa utåt. 
 
Mot bakgrund av detta antar vi som standard en ökning om 3 % per år för 
tomträttsavgälden efter år 2035. För att underlätta i jämförelsen med 
räntekostnad/kvm räknar vi om BTA till BOA för bostadsrätter och då ser 
kostnadsutvecklingen ut såhär: 
 

 
 
Enligt den här kalkylen är kostnaden för föreningens tomträtt ca 90 kr/BOA år 2030 
och ca 122 kr/kvm BOA 2036 jämfört med ca 60 kr/kvm BOA idag.  
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

KOSTNADSUTVECKLING 2018 - 2051
KR/KVM BOA

Bilaga 1 till stämmoprotokoll, extra föreningsstämma brf Brandsö, 2019-02-21



 

Vi kan dock inte alls vara säkra på att prisutvecklingen blir 3 % per år. Markpriserna 
skulle kunna bromsas upp av exempelvis politiska åtgärder, Stockholm Stads policy 
kan ändras och tittar vi på hur utvecklingen av avgälden har sett ut i vissa närförorter 
söder om innerstaden skulle prisökningen kunna vara betydligt mer drastisk. 
 
Vi målar därför upp två scenarion till, utöver det som vi bedömer som en rimlig 
prisökning: 
 

1. Extremt scenario, med en prisökning på 6 % per år (detta speglar faktiskt 
nästan den prisökning som varit sedan 2004 i många områden). 

2. Med återhållsamt scenario där prisökningen endast blir i genomsnitt 1 % per 
år.  

 

 
 
Skulle markpriserna över tid stanna av och ökningen endast skulle bli 1 % per år i 
genomsnitt ser vi en tomträttsavgäld om ca 108 kr/kvm BOA år 2036. Detta är möjligt 
men förmodligen är detta scenario mer sannolikt för de områden som haft de allra 
största prisökningarna, exempelvis närförort på södra sidan (Liljeholmen, 
Hammarbyhöjden m.fl.). 
 
Skulle vi få se en lika extrem prisutveckling som varit i innerstaden och söderort (runt 
6 % per år) skulle vi istället möta en tomträttsavgäld som ligger på hela 256 kr/kvm 
BOA år 2036 vilket motsvarar mer än 1/3 av hela den avgift Brf Brandsö tar ut idag. 
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KOSTNADSUTVECKLING MED FRIKÖP 

 
Vid ett friköp måste flera faktorer tas i beaktande: 
 

• Räntan på pengarna som använts för att köpa loss marken kommer att variera 
över tid, mest troligt både upp och ner. 

• Föreningen bör amortera på lånet för att sänka räntekostnaderna framåt. Detta 
är inte en kostnad men kassaflödespåverkande och det gäller att beakta detta 
när man ska säkra likviditeten över tid. Även amorteringen påverkar avgiften. 

 
Mot bakgrund av dessa faktorer kommer fyra scenarion att målas upp: 
 

1. Friköp av tomträtterna med en genomsnittlig ränta om 3 % och utan 
amortering. 

 
2. Friköp av tomträtterna med en genomsnittlig ränta om 3 % och med en rak 

amorteringstakt på 100 år. 
 

3. Friköp av tomträtterna med en genomsnittlig ränta om 4 % och med en rak 
amorteringstakt på 100 år. 
 

4. Friköp av tomträtterna med en prognostiserad räntebana som följer historiska 
konjunkturcykler, samt rak amortering på 100 år. 
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Det ska påpekas att vi i diagrammet illustrerar den totala utbetalningen som 
föreningen måste göra i de olika scenarion som vi målar upp. Amorteringen om ca 
20 kr/kvm är alltså medräknad i scenario 2, 3 och 4.  
 
Över tid sjunker givetvis räntekostnaderna i de scenarion där man väljer att amortera. 
Å andra sidan urholkar även inflationen låneskulden. 
 
Vi anser det klokast att anta snitträntor då man räknar på så pass lång sikt som över 
20-30 år. Det är givetvis omöjligt att förutspå hur räntan kommer se ut framöver, men 
vi kan konstatera att de politiska och ekonomiska system som föranledde till 
exempelvis 90-talets kris med skyhöga räntor inte finns längre. Dessutom ser vi 
tendenser i omvärlden som får oss att tro att vi kommer ha en generellt lägre inflation 
och således lägre ränta i framtiden än vi haft historiskt. 
 
Vår uppskattning av ränta är dels baserad på Riksbanken och Konjunkturinstitutets 
egna prognoser men är också uträknad för att illustrera konjunkturscyklar så som de 
har sett ut historiskt. 
 

 
 
Källa: Riksbank.se 
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JÄMFÖRELSE TOMTRÄTT OCH 
FRIKÖP 
 
Vi ska nu jämföra den isolerade kostnaden för tomträtten/kvm i olika scenarion med 
räntekostnad + amortering/kvm i olika scenarion. Eftersom vi sett att amortering lönar 
sig för att sänka räntekostnaden över tid räknar vi med rak amortering 100 år i alla 
nedanstående scenarion med friköp.  
 
I dessa scenarion hittar vi två viktiga brytpunkter: 
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Vi påminner igen om att amortering är inkluderad i diagrammet i våra 
friköpsscenarion och representerar ca 20 kr/kvm av den totala utbetalningen. 
Exempelvis är alltså den totala utbetalningen år 1 vid friköp och 3 % snittränta ca 79 
kr/kvm BOA, varav ca 59 kr/kvm är en kostnad (ränta) och 20 kr/kvm är en 
amortering som dessutom är avdragsgill vid en försäljning av bostadsrätt. 
 
När vi ställer våra olika scenarion emot varandra hittar vi två brytpunkter som vi vill 
belysa särskilt: 
 

1. Redan runt 2027-2028, när tomträttsavgälden börjar gå upp, så lönar sig 
ett friköp om vi räknar på 3 % snittränta och rak amortering. Det är 
snabbare än vad vi brukar se i dessa kalkyler. 

 
2. Ett par år senare, när den nya tomträttsavgälden fått fullt genomslag runt 

2030 så lönar sig även ett friköp om snitträntan skulle vara 4 %! 
 

Utöver dessa punkter ser vi tydligt att ett friköp med dagens låga räntor börjar löna 
sig omgående. 
 
3 % snittränta anser vi vara klokt att räkna med, även om det finns fog att anta att 
snitträntan kommer att vara lägre än så över tid. Det är också en del i den 
försiktighetsprincip som vi anser att man bör tillämpa vid dessa typer av analyser. 
 
Slutligen ska det också påpekas att saker hänger ihop. Vid en högre reporänta, vilket 
leder till högre räntor på era lån, måste Sverige och världen också ha en betydligt 
högre inflation än idag. Utan inflationen höjs inte reporäntan (eller andra styrräntor 
runtom i världen). Detta innebär att ifall räntan skulle gå upp mot 3 - 4 % är det också 
högst sannolikt att markpriserna stiger mer också, varpå det extrema scenariot 
förefaller lite mer trovärdigt. 
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PÅVERKAN PÅ AVGIFT 
 
Avgiften som medlemmarna betalar ska täcka den löpande driften av fastigheten 
samt ett sparande till framtida underhåll och investeringar. Hur stort detta sparande 
ska vara varierar men det är viktigt att både styrelsen och medlemmarna har koll på 
det. Vi rekommenderar också att man sätter ett mål med sitt sparande – På så sätt 
blir avgiftsutvecklingen transparent och styrelsen kan då sätta avgiften utifrån ett 
konkret underlag som blir långsiktigt och hållbart. 
 
Oavsett vilket scenario som inträffar kan vi konstatera att det förmodligen kommer att 
innebära en påverkan på föreningens avgift. Vi anser dessutom att avgiften idag är 
något låg som den är. Ökade avgäldskostnader, alternativt ökade räntekostnader i 
kombination med övriga ökade kostnader gör att vi bedömer att avgiften bör höjas 
något de kommande åren. Detta är i sig inget konstigt – En oförändrad avgift är i 
princip lika med en sänkt avgift. 
 
Föreningens sparande till framtida underhåll 2017 ser ut såhär i jämförelse med HSB 
Stockholms kunder övriga kunder: 
 

 
 

Snittet för 2018 bland HSB Stockholms förvaltningskunder är ca 225 kr/kvm och BRF 
Brandsö sparar 155 kr/kvm. Vi får ha i åtanke att det inom det befintliga sparandet är 
inräknat att föreningen betalar nuvarande tomträttsavgäld som uppgår till ca 59 
kr/kvm. 
 
Genom att dra bort dessa 59 kr/kvm från de olika scenarion som vi målat upp kan vi 
således få fram hur alla scenarion slår direkt på avgiften. 
 
 
 

Bilaga 1 till stämmoprotokoll, extra föreningsstämma brf Brandsö, 2019-02-21



 

 
 
I dessa scenarion ser vi tydligt att ett friköp med en genomsnittlig ränta om 3 % inte 
påverkar avgiften mycket alls. Det rör sig om ca 20 kr/kvm i början och det sjunker 
sedan stadigt i takt med att skulden amorteras. 20 kr/kvm motsvarar en höjning av 
avgiften om ca 3 % från dagens nivå. 
 
Om vi tittar på dagens räntenivåer kan vi konstatera att föreningen faktiskt skulle 
spara pengar om man friköpte idag från år 1. Det skulle vid en framtida 
konjunkturtopp och räntor runt 4,5 % innebära ökade kostnader om max 50 kr/kvm 
men i lågräntelägen sparar man å andra sidan pengar jämfört med att betala 
tomträttsavgäld idag. 
 
I ett läge där föreningen fortsatt har tomträttsavgäld skulle man behöva justera 
avgiften för att möta den höjning som kommer slå igenom från och med 2026. Totalt 
skulle avgiften då behöva höjas med ca 4,5 % från dagens nivå. 
 
I vårt ”katastrofscenario” vilket innebär kraftigt höjda avgälder fram till nästa period 
(från och med 2036) ser vi att kraftiga höjningar av avgiften kommer krävas. 
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SLUTSATS, RISKER, MÖJLIGHETER 
OCH REKOMMENDATION 
 
I den rad av scenarion som målats upp i den här analysen kan vi konstatera att det 
ser väldigt gynnsamt ut för Brf Brandsö. Oavsett om föreningen behåller 
tomträttskonstruktionen eller friköper marken blir de tillkommande kostnaderna 
förhållandevis låga, särskilt om vi jämför med andra föreningar i andra områden som 
har påtagligt högre taxeringsvärden och tomträttsavgälder. 
 
Sett helt ur perspektivet att bostadsrättsföreningen är en evig konstruktion som för 
alltid kommer att existera går det inte att rekommendera något annat än ett friköp. 
Det står dock också i stadgarna att föreningen ska främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen, så frågan är vilka medlemmar man främjar vid ett friköp – 
Dagens medlemmar eller framtidens? 
 
Riskerna med ett friköp sammanfattas nedan: 
 

1. Det finns ingen garanti för att utvecklingen blir som den här analysen påvisar. 
Speciellt fall som detta, där politiker kan påverka utkomsten av olika scenarion 
är det väldigt ovisst då politiker ibland inte agerar logiskt. Vi har också den 
osäkra ränteutvecklingen att ta hänsyn till vilket alltid är en risk. 

 
2. Er belåning skulle öka från dagens drygt 2000 kr/kvm till knapp 4000 kr/kvm 

total yta. Detta anses fortfarande vara lågt men då ska vi komma ihåg att med 
tanke på ert byggår har ni förmodligen stora investeringar de kommande 10-15 
åren att utföra. Ju lägre belåning inför dessa investeringar desto bättre.  

 
3. Det pågår ett aktivt lobbyarbete från bl.a. HSB Stockholm för att politikerna ska 

ändra reglerna om dels avgälden i sig men framförallt villkoren rörande friköp. 
Om Stockholms Stad skulle besluta om att underlätta för 
bostadsrättsföreningar genom att exempelvis låta dem friköpa till ett rabatterat 
pris kan det i dagsläget vara bättre att vänta. 
 

Möjligheterna sammanfattas nedan: 
 

1. I våra scenarion där vi tittar på friköp ser vi att det skulle börja löna sig väldigt 
snabbt även med en hög genomsnittsränta. Det börjar till och med löna sig 
direkt om vi räknar med de räntor vi har idag och med tanke på att vi 
förmodligen befinner oss på toppen av en högkonjunktur finns det en god 
möjlighet att räntorna inte stiger så mycket förrän om många år. I ett sånt läge 
skulle föreningen ha möjlighet att amortera ännu mer i början och sänka 
kostnaderna ännu snabbare framåt. 
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2. I det ekonomiska system som vi lever i idag lönar det sig alltid i längden att 
äga, i alla fall om vi tittar historiskt. Genom att hyra sin mark av Stockholm 
Stad lägger man sin framtida kostnad i händerna på politiker. Äger man sin 
egen mark minskar man risken att drabbas av chockhöjningar som kan 
komma oväntat. 

 
3. Då tomträttsfrågan har fått ökad fokus och förmodligen kommer förklaras mer 

ingående av mäklare vid eventuella försäljningar av bostadsrätter är det troligt 
att priserna medlemmarnas bostadsrätter gynnas av ett friköp. Det ska 
påpekas att föreningen fortfarande har en tomträtt kvar men det är den minsta 
och den med lägst avgäld och vi ser inte att detta får någon praktisk påverkan. 
Det gäller bara för föreningen att vara pedagogisk kring detta i 
förvaltningsberättelsen 
 

4. Det normala är att det tar väldigt lång tid innan en bostadsrättsförening kan 
räkna hem ett friköp men eftersom vi ser att det sker direkt eller i alla fall inom 
en snar framtid här tycker vi det ger stöd åt att det faktiskt främjar dagens 
medlemmar. 

 
Vid en invägning av alla olika scenarion, möjligheter och risker är vår 
rekommendation att BRF Brandsö genomför friköp av tomträtterna Kastrup 10 och 
Kastrup 12. Vår rekommendation kan graderas som +4 , där -5 är extremt negativ 
och 5 är extremt positivt.  
 
Vi ställer oss väldigt positiva till idén främst eftersom vi ser att det lönar sig så pass 
snabbt även när vi räknar på högre räntor. Till dags datum har vi analyserat många 
potentiella friköp och detta är den i särklass mest positiva hittills.  
 
Skuldsättningen skulle öka till ca 4 000 kr/kvm och detta anser vi fortfarande är en 
relativt låg skuld. Om föreningen behöver göra exempelvis stambyte och fönsterbyte 
inom en 10-15-årsperiod bör detta rymmas inom en acceptabel skuldsättning utan 
problem givet att ingenting drastiskt har hänt på lånemarknaden. 
 
Den risk som vi ser idag är att föreningen inte hinner friköpa till detta pris. Priset är 
baserat på taxeringsvärdet för 2016 och nu i 2019 kommer nya taxeringsvärden. 
HSB Stockholm har ordnat ett uppskov på detta pris till 2019-03-01 och troligtvis 
behövs någon form av överenskommelse med Exploateringskontoret för att gå 
vidare. 
 
Med anledning av detta rekommenderar vi styrelsen att snarast fatta ett 
inriktningsbeslut kring hur man vill gå vidare för att, i ett läge där man bestämmer sig 
för att friköpa, kunna meddela medlemmarna direkt och kalla till stämma. 
 
 
Stockholm 11/1 2019 
 
Johan Phalén 
Finansspecialist Brf 
HSB Stockholm 
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