
Tomträttsutredningen



TN:s utredningsuppdrag

Tomträttsutredningen
1. Se över möjligheterna för och konsekvenserna av ett likartat sätt att bestämma 
tomträttsavgäld för småhus respektive flerbostadshus

2. Se över möjligheterna för och konsekvenserna av ett likartat sätt att bestämma 
friköpspris för småhus respektive flerbostadshus

3. Utreda möjligheterna att tillåta avbetalning/delbetalning vid friköp av 
tomträtter

4. Utreda möjligheterna att friköpa del av tomträttsfastighet i de fall annan del av 
tomträttsfastigheten skulle kunna bli föremål för ett kommunalt 
förtätningsprojekt



Externa utredare

Advokatfirman Delphi i Malmö
Advokaterna Jonas Månsson,     
Mats Engstrand och Anna Moll

Forum Fastighetsekonomi
Rolf Simón, Stockholm och Olle Winroth, Malmö



Se över möjligheterna för och konsekvenserna av ett 
likartat sätt att bestämma tomträttsavgäld för småhus 
respektive flerbostadshus.

Uppdrag 1



Nuläge

Flerbostadshus:  ”Försiktigt bedömt marknadsvärde” x 3%

Småhus: 65% av marktaxeringsvärdet x 3%



Utredningens rekommendationer och slutsats

• Inte orimligt att göra skillnad på flerbostadshus och småhus  eftersom 
olika objekt och aktörer.

• Avgälden ska utgöra ”skälig ränta på det uppskattade marknadsvärdet” . Hur 
ska man uppskatta markvärdet? Lagtexten ger ingen ledning. Förarbetena 
säger att det är ändamålsenligt att använda taxeringsvärdet för småhus 
medan en mer individuell uppskattning kan lämpa sig för flerbostadshus.

• Ej lämpligt att låta taxeringsvärde ligga till grund för värdering av 
flerbostadshus; underlaget baseras på väldigt få markförsäljningar, 
skatteverket tillämpar allt för stora riktvärdeområden, man tar inte hänsyn 
till om bostadsrätt eller hyresrätt, lokalkännedom går förlorad.

Slutsats:
Det finns inga legala eller ekonomiska skäl att ändra på Malmös 
nuvarande system.



Avgäldsspann flerbostadshus kr/BOA



Konsekvens av att använda taxeringsvärde

Presentatör
Presentationsanteckningar
Byt till staplar sid 34



Utredningens förslag 1

Ingen förändring - det finns inga legala eller ekonomiska skäl att ändra på 
Malmös nuvarande system, men

Använda begreppet avgäldsunderlag 

Uppnå transparens genom att publicera varje års avgäldsnivå på Malmö.se –
på  så vis kan tomträttshavaren själv göra en bedömning



Utredningens förslag 2

• Fastställa marknadsvärdenivåer på samma sätt som vid prissättning vid friköp

• Avgäldsunderlaget sätts till 50 % av marknadsvärdenivån

Fördelar Nackdelar
Transparens, i princip ingen ekonomisk skillnad för 
kommunen

Stor arbetsinsats att värdera 600 flerbostads-
hustomter

Riskerar stor värdeförändring var tionde år

Presentatör
Presentationsanteckningar
Byt plats på stycken



Uppdrag 2

Se över möjligheterna för och konsekvenserna av ett 
likartat sätt att bestämma friköpspris för småhus 
respektive flerbostadshus.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Mellanbild



Nuläge

Flerbostadshus: Fulla marknadsvärdet
Småhus: 65 % av marktaxeringsvärdet



Utredningen konstaterar

• Ingen rättighet att få friköpa sin tomträtt

• Likställighetsprincipen är inte tillämpbar vid försäljning av fast 

egendom, det vill säga ej krav på att behandla olika parter lika

• Krav på kommunen om ”god avkastning” på kapitalet

• Även andra kommuner gör skillnad på flerbostadshus och småhus



Utredningens förslag

• På grund av kravet på ”god avkastning” – hellre justera upp nivån för 
småhus än justera ner nivån för flerbostadshus.

• Småhus friköpas till 133% av marktaxeringsvärdet = fulla 
marknadsvärdet 

• Efter avdrag för bland annat VA-anslutning och markanläggningar 
blir det i praktiken 100 % av taxeringsvärdet (istället för 65 %)



Sammanhang

Friköp

Styrmedel

Avgäld



Uppdrag 3

Utreda möjligheterna att tillåta avbetalning/delbetalning 
vid friköp av tomträtter.



Avbetalning

Slutsats  
Varken lämpligt eller ens tillåtet ur kommunrättsligt perspektiv.

• Står uppenbart i strid med den kommunala kompetensen (”agera bank”)
• Strider sannolikt även mot statsstödsreglerna, förbudet mot att främja 

näringslivet samt konkurrensreglerna
• Tillgodoser inget ”allmänt intresse”, vilket är en grundförutsättning för 

kommunal verksamhet (tomträttshavare är en avgränsad grupp)
• Kreditrisk - som bankerna ej varit beredda ta

Presentatör
Presentationsanteckningar
Väldigt mkt text på denna bild – kan man minska? 



Delköp

Delbetalning eller succesivt köp av ideell andel av fastighet innebär att 
samägande till fastigheten uppstår mellan kommunen och 
tomträttsinnehavaren – omständligt och olämpligt. 

Ett samägande skulle begränsa kommunens handlingsmöjligheter avsevärt 
(full enighet krävs). Hur fastställs avgäld?

Delägare kan initiera tvångsförsäljning utan att kommunen kan lägga in veto.



Utredningens slutsats

Slutsats  
Varken lämpligt eller ens tillåtet ur kommunrättsligt perspektiv att tillåta 
avbetalning eller delbetalning av ett friköp av tomträtter.



Uppdrag 4

Utreda möjligheterna att friköpa del av tomträttsfastighet 
i de fall annan del av tomträttsfastigheten skulle kunna bli 
föremål för ett kommunalt förtätningsprojekt.



Utredningens förslag

Förslag 
Någon form av vinstdelning parterna emellan av det förväntningsvärde som uppstår 
på grund av ny detaljplan för förtätning.

• Svårt att motivera tomträttshavare att släppa en del av sin tomt, till exempel ett 
grönområde för förtätning.

• Får i nuläget ingen ersättning för det – eventuellt viss ersättning för 
markanläggning med mera.

• Skapa incitament för tomträttshavaren
• Ny detaljplan som skapar nya byggrätter höjer markvärdet
• Skapas ett ekonomiskt mervärde

Presentatör
Presentationsanteckningar
Friköp del av tomträttsfastighet



Uppdrag till förvaltningen

• att uppdra åt förvaltningen att på kommunens hemsida åskådliggöra 
beslutade avgäldsnivåer för flerbostadshus genom en kartapplikation 
eller liknande, liksom redovisa sagda uppdrag för tekniska nämnden 
senast 2020-01-31, samt 

• att uppdra åt förvaltningen att ta fram riktlinjer för hur 
förtätningsprojekt kan genomföras på tomträtter och hur 
tomträttshavare som avstår från markytor inom tomträtten kan 
ersättas genom att erhålla viss del av det mervärde som tillskapas 
fastigheten vid förtätning, och därtill redovisa sagda uppdrag för 
tekniska nämnden senast 2020-06-30.



Göteborgs förslaget

 Utgångspunkt: Hitta en modell där det är samma ekonomiska förutsättningar för 
tomträttshavare att friköpa eller behålla tomträtt

 Förslag att friköp beräknas till 50 procent av ett fullt marknadsvärde.

 Marken värderas utifrån full marknadsvärde för marken i avröjt skick = markens värde för 
nyproduktion av bostadsrätter.

 Modellen gäller först efter 20 års tomträttsupplåtelse.

 Remiss

 Beslutet är uppskjutet 



Konstateras

 I Malmö finns inte samma problematik gällande hyreshus och brf. Marken åsätts samma värde 
oavsett upplåtelseform.

 Göteborg föreslår en ändring så att marken värderas lika för hyreshus och brf.

 Malmö stad bedöms ha en fungerande friköpsmarknad.

 Både hyreshus och brf friköpts i Malmö. 



Roskilde 1
Kronborg
6 500 kr/kvm BTA

Lönnen 1
Västra Sorgenfri
4 000 kr/kvm BTA

Friheten 6
Östra Sorgenfri
2 700 kr/kvm BTA

Analys av tre friköp av 
bostadsrättsföreningar i Malmö



Jämförelse beräkningsmodeller

Fastighet Friköpspris kr Föreslagen avgäld kr/år Nuvärde avgäld (hänsyn 
ej tagen till 
värdeutveckling) kr

Roskilde 1 81 507 000 1 640 832 54 694 400

Friheten 6 15 493 000 302 966 10 098 880

Lönnen 1 4 800 000 86 400 2 880 000

Fastighet Friköpspris kr 50% Avgäld baserad på MV 
kr/år

Roskilde 1 40 753 500 2 445 210

Friheten 6 7 746 500 464 790

Lönnen 1 2 400 000 144 000



Analys av alternativa beräkningsmodeller
Ur tomträttsutredning (Delphi 2019)

Tomträttshavarens perspektiv

 Om avgäldsunderlaget är lägre än marknadsvärdet finns inget incitament att friköpa tomträtten.

 Gott ekonomiskt incitament att friköpa tomträtten om friköpspriset motsvarar avgäldsunderlaget.
– Slipper osäkerhet kring framtida avgäldsförändringar.
– Historiskt sett har värdeutvecklingen varit positiv gällande friköp ur föreningarnas perspektiv.

Kommunens perspektiv

 Ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv finns det inte några fördelar för kommunen att erbjuda 
friköp till ett pris motsvarande avgäldsunderlaget eller lägre.
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