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Sammanfattning  

 

Bakgrund   I Sverige har kommunerna ansvar för att alla invånare har tillgång till bra bostäder. 

För att kunna erbjuda bra bostadsalternativ som gör att fler vill bosätta sig i 

kommunen krävs att det finns mark för bostäder. Idag finns fastigheter bildade för 

bostadsändamål som inte har blivit bebyggda. I kommuner där det råder 

bostadsbrist och det finns en tydlig efterfrågan på mark för bostadsändamål är det 

viktigt att ta reda på varför fastigheterna inte blir bebyggda. Tidigare studier har 

utförts som i stort behandlar faktorer som kan förhindra bostadsbyggandet men 

privata fastighetsägares motiv till att inte bebygga sina fastigheter är ett outrett 

område.  

 Syfte Examensarbetets syfte var att undersöka vilka motiv fastighetsägare har för att 

behålla sina fastigheter obebyggda och undersöka vilka faktorer som kan hindra 

en fastighetsägare från att bebygga sin fastighet. Examensarbetet begränsades till 

att omfatta privata fastighetsägare och fastigheter bildade för småhusändamål 

samt geografiskt till att omfatta Uppsala kommun. 

Metod Examensarbetet består av en litteraturstudie med syfte att ge en juridisk bakgrund 

till arbetet samt att undersöka vad som förhindrar byggandet av bostäder. För att 

besvara frågan varför fastighetsägare inte bebygger sina fastigheter samlades 

information in genom en enkätundersökning.  

Slutsats  Slutsatsen är att de flesta fastighetsägare inte har för avsikt att bebygga 

fastigheten. Många har även fått fastigheten i arv eller gåva och därmed inte gjort 

ett aktivt val att förvärva fastigheten. Även att många innehar fastigheten i syfte 

att förhindra någon annan att bebygga den framkom av enkätundersökningen. För 

den enskilde fastighetsägaren är det särskilt plan- och bygglovsprocessen och 

kostnaderna för att bygga som förhindrar ett byggande. 

 

Nyckelord Bostadsbyggande, tomtmark för småhusändamål, kommunal planering, enkät, 

Uppsala  
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Abstract 

 

Background The municipalities in Sweden have the responsibility for the inhabitants to have 

access to good homes. To be able to offer good homes so that more people could 

settle in a community it is necessary that there is land for housing construction. 

Today there are properties created to be used for housing construction that has 

not been developed. In communities where there are housing shortage and a high 

demand on land for housing it is important to find the reasons why the land is 

not developed. Earlier studies have been done that investigates the general 

elements that can stop the housing construction. However the reasons why 

private landowners do not develop their land are an uninvestigated area.  

Objective The objective with this thesis was to investigate which purposes private 

landowners has to keep their properties undeveloped and to see which elements 

can prevent a landowner not build on his property. The thesis was defined to 

comprise only private land owners and geographical to comprise the 

municipality of Uppsala.   

Method The thesis contain of one literature review with purpose to give a juridical 

background of the thesis and to explore what prevent the housing construction. 

To answer the question why landowners do not build on their land information 

was collected through a questionnaire.   

Conclusions  The conclusion is that most of the property owners do not have an intention to 

build on their property. Many have received the property as a gift or through 

inheritance and consequently have not made an active choice to purchase the 

property. Also that many hold the property in order to prevent someone else to 

build was discovered in the questionnaire. For the private land owner the 

planning and building process and the costs for building are the most important 

elements that can prevent future building.     

 

Keywords  Housing construction, plots for small housing construction, municipality 

planning, questionnaire, Uppsala     
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NTRODUKTIONSKAPITLET ger en bakgrund till arbetet och presenterar  syfte och mål samt 

de frågeställningar som arbetet ämnar besvara. Frågeställningarna kommer att utgöra grunden 

för examensarbetets genomförande och utformning. Kapitlet innehåller även en beskrivning av 

området där undersökningen valts att genomföras samt en disposition av examensarbetet.    

 

1. INTRODUKTION  

 

1.1 Bakgrund 

En väl fungerande bostadsmarknad där alla medborgare har tillgång till en bostad av god 

kvalitet för ett rimligt pris är målsättningen med dagens bostadspolitik (Regeringskansliet, 

2011). Bostadsmarknadens utveckling går mot att bli mer lokal eftersom befolkningen ökar 

kraftigt i storstadsregionerna men minskar i andra delar av landet (Lundström & 

Wilhelmsson, 2007). Inflyttningen har lett till en ökad bostadsbrist i framförallt 

storstadsregionerna (Boverket, 2007). Trotts en ökande bostadsbrist är byggandet av bostäder 

på låga nivåer (Lind, 2003). Ansvaret för bygg- och bostadsfrågor är delat mellan staten och 

kommunerna. Staten sätter riktlinjerna för hur bostadspolitiken ska utformas och kommunerna 

ansvarar för genomförandet och planeringen av bostadsförsörjningen (Prop. 2000/01:26).  

 

Kommunerna ska enligt lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383)  

upprätta en bostadsförsörjningsplan. Denna ger riktlinjer för hur bostadsförsörjningen i 

kommunen ska utföras. Målet med planen är att alla invånare ska ha tillgång till bra bostäder 

och en god boendemiljö (Boverket, 2011). För att uppnå målen i bostadsförsörjningsplanen 

använder sig kommunerna av den fysiska planeringen och den kommunala markpolitiken 

(Statskontoret, 2006). Genom en effektiv planering kan fler markområden för bebyggelse 

skapas vilket krävs för att öka utbudet av bostäder (Lind, 2003). För att kunna erbjuda bra 

bostadsalternativ som gör att fler vill bosätta sig i kommunen krävs att det finns mark för 

bostäder. Det är särskilt viktigt i kommuner där efterfrågan på bostäder är hög (Boverket, 

2011).  

 

Idag finns fastigheter bildade för bostadsändamål som inte har blivit bebyggda. I kommuner 

där det råder bostadsbrist och det finns en tydlig efterfråga på mark för bostadsändamål är det 

viktigt att ta reda på varför fastigheterna inte används för det ändamål de bildats för. När 

fastigheterna förblir obebyggda har en del av kommunens planering misslyckats. De 

obebyggda fastigheterna utgör en markreserv som skulle kunna användas på ett lämpligare 

I 
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och mer ändamålsenligare sätt. Bristen på bostäder är ett hinder för den fortsatta ekonomiska 

utvecklingen av kommunen varför det är viktigt att fastigheterna blir bebyggda. För att skapa 

en hållbar tillväxt behöver bostäder byggas där efterfrågan finns (Prop. 2000/01:26).   

 

För att uppnå en mer ändamålsenlig markanvändning måste anledningar till att fastigheterna 

är obebyggda undersökas. Genom undersökningen fås ett svar på om det är något som hindrar 

en fastighetsägare från att bygga eller om det är ett aktivt val av fastighetsägaren att inte 

bebygga fastigheten. En fastighet kan även vara ett investeringsobjekt och innehas ur ett 

spekulativt syfte. Fastigheter är också föremål för arv och gåva vilket gör att en fastighet 

stannar inom en släkt och inte kommer ut på marknaden.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka motiv fastighetsägare har för att behålla sina 

fastigheter obebyggda och undersöka vilka faktorer som kan hindra en fastighetsägare från att 

bebygga sin fastighet. Examensarbetet kan bidra till en bättre förståelse varför fasigheter 

bildade för bostadsändamål inte bebyggs. Med en bättre förståelse kan åtgärder vidtas för att 

uppnå en ändamålsenligare markanvändning. Förslaget till examensarbetet har uppkommit i 

samarbete med Lantmäteriet i Gävle, division fastighetsbildning.  

 

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att komma fram till en slutsats om hur obebyggda fastigheter 

bör behandlas för att uppnå en så ändamålsenlig markanvändning som möjligt.  

 

1.4 Frågeställningar 

Nedan presenteras de frågeställningar som examensarbetet syftar till att besvara.  

 

 Varför innehas fastigheter bildade för bostadsändamål utan att bebyggas? 

 Vad hindrar fastighetsägare från att bebygga sina fastigheter? 

 Vilket samband finns mellan andelen obebyggda fastigheter och taxeringsvärden för 

fastigheter? 

 

 



 

3 

1.5 Avgränsningar 

Examensarbetet begränsas till att omfatta fastigheter ägda av privatpersoner. Fastigheten ska 

vara bildad för småhusändamål och därmed taxerad som obebyggd tomtmark för 

småhusändamål, typkod 210. Examensarbetet begränsas geografiskt till att omfatta Uppsala 

kommun.  

 

Inom Uppsala kommun finns cirka 800 obebyggda fastigheter
1
. Begränsningen utformades i 

samråd med kontaktpersoner på Lantmäteriet i Gävle, division fastighetsbildning där det 

bestämdes att undersökningen skulle ske i en kommun med positiv befolkningsutveckling och 

en hög efterfråga på bostäder. Tidigare studier har utförts som i stort behandlar faktorer som 

kan förhindra bostadsbyggandet men privata fastighetsägares motiv till att inte bebygga sina 

fastigheter är ett relativt outrett område.  

 

Ett examensarbete har utförts tidigare inom ämnet som inriktat sig på en kommun med 

minskad befolkningstillväxt och låg efterfråga på bostäder. Skälet till att det finns obebyggda 

fastigheter i en kommun med låg efterfråga på bostäder kan vara att efterfrågan på mark för 

bostadsändamål är låg. Det kan därför vara svårt att få sin fastighet såld till någon som är 

intresserad av att bebygga fastigheten. Därför är det intressant att undersöka en kommun med 

motsatta förhållanden och se varför det finns obebyggda fastigheter där efterfrågan på mark 

för bostadsändamål är högre. I en sådan kommun borde incitamentet att behålla sin 

obebyggda fastighet vara lågt.  

 

1.6 Beskrivning av Uppsala kommun 

Uppsala kommun är Sveriges fjärde största stad med cirka 200 000 invånare. År 2009 bodde 

76 procent av befolkningen i Uppsala stad, 11 procent i de 17 tätorterna utanför staden och 

resterande på landsbygden, se figur 1. Storvreta är den näst största tätorten i kommunen med 

cirka 6000 personer, följt av Björklinge med 3000 invånare. Befolkningen ökade med 4000 

personer år 2009 och befolkningsökningen beräknas vara 2000 personer per år fram till år 

2030. Kommunen räknar med ett invånarantal på 240 000 personer år 2030 (Uppsala 

kommun, 2010a). 

                                                             
1 Enligt uppgifter tillhandahållna av Lantmäteriet, division fastighetsbildning, i Gävle (2011). 
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Figur 1. Befolkningsfördelning över Uppsala kommun 2010. Källa: Egen figur.   

Uppsala ingår i Stockholm- Mälardalregionen och som en följd av befolkningstillväxten är 

efterfrågan på bostäder hög i kommunen, främst inom staden men även på de platser som har 

god tillgänglighet till Storstockholm i form av större vägar så som Europaväg 4.  

Pendlingsmöjlighet med tåg finns även i form av Uppsalapendeln mellan Uppsala och 

Stockholm, Upptåget mellan Gävle och Stockholm samt övriga regionaltåg (Uppsala 

kommun, 2010a).  

 

Under 1990-talet ökade antalet boende på landsbygden och i de små tätorterna vilket har 

inneburit att Uppsala har en relativt hög landsbygdsbefolkning. Enligt Uppsala kommun 

(2010a) kan en anledning vara att utbudet av tomtmark inom staden samt i tätorterna varit låg. 

En bostadssökande har sökt sig till landsbygden och funnit det lättare att själv uppföra en 

bostad. Företag som uppkommer inom eller i närheten av bostadsfastigheten för att underlätta 

verksamheten anses även som en bidragande orsak till att fler bosatt sig utanför staden. 

Utbudet av planlagd tomtmark har efter år 2006 ökat i små tätorter nära staden med en tydlig 

befolkningsökning som följd.  

 

Uppsala kommun har en bostadsförsörjningsplan där de beskriver vilka strategier de har för 

att uppnå en god bostadsförsörjning i kommunen. På bostadsmarknaden råder det idag en 

allmän brist på bostäder främst för studenter, ensamstående, barnfamiljer samt för ekonomiskt 

svaga hushåll. Uppsala kommun har som mål att uppnå en fungerande bostadsmarknad med 

en jämvikt mellan efterfråga och utbud på bostäder. Detta nås genom en tydlig och snabb 

planprocess samt genom kommunalt ägd mark som ökar förutsättningarna för ett effektivare 

bostadsbyggande. Kommunen upprätthåller en tomt- och småhuskö för småhusändamål där 

76%

13% 11%

Uppsala stad Landsbygd Tätorter

Befolkningsfördelning
Uppsala kommun 2010
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tomter samt bostadsrätter erbjuds dem som står i kön (Uppsala kommun, 2010b). Enligt Andreas 

Thoor (2011, se bilaga 3), bygglovshandläggare på Stadsbyggnadskontoret i Uppsala kommun, 

har det under de senaste åren funnits ett högt tryck på fastigheter bildade för småhusändamål. Han 

menar att det varit dålig tillgång på tomtmark för småhusbyggelse både i och utanför staden och 

att tomtpriserna som följd har ökat kraftigt både i och utanför staden.  

 

1.7 Disposition 

Kapitel 1 ger en introduktion till examensarbetet och de frågeställningar som ska besvaras 

presenteras. Kapitel 2 innehåller en litteraturstudie där lagstiftning samt litteratur inom 

fastighetsekonomi studeras. I kapitel 3 beskrivs examensarbetets tillvägagångssätt och i 

kapitel 4 presenteras resultatet. Kapitel 5 innehåller en diskussion av de resultat som 

genererats och examensarbetet avslutas i kapitel 6 med en presentation av de slutsatser som 

examensarbetet lett fram till.   
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ITTERATURSTUDIEN har som syfte att ge en juridisk bakgrund till arbetet samt att 

undersöka vad som förhindrar byggandet av bostäder. Litteraturstudien inleds med en 

beskrivning av den lagstiftning som berör kommunal planering av markanvändningen och 

bildandet av fastigheter för bostadsändamål. Studien avslutas med faktorer som kan förhindra 

byggandet av bostäder.  

 

2. LITTERATURSTUDIE 

 

2.1 Reglering av markanvändningen 

Kommunernas planering av markanvändningen styrs av Plan och bygglagen (SFS 1987:10, 

fortsättningsvis PBL)
2
.  Vid planläggning är grundtanken att mark- och vattenområden ska 

användas för det ändamål de är bäst lämpade. Hänsyn ska tas till beskaffenhet, läge och 

föreliggande behov (PBL, 2 kap 1 §). Vid bedömningen ska den enskildes intressen vägas mot 

det allmänna intresset av en god och hållbar miljö (Bengtsson, 2010). Lagen säger att 

”Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.” 

(PBL, 2 kap 1 §). Detta innebär att motsättningar kan uppstå mellan fastighetsägarens 

intressen och det allmänna intresset. En fastighetsägares äganderätt inskränks till stor del 

eftersom han styrs av planerna och inte får använda marken som han vill. Enskilda intressen 

ska inte kunna hindra en utveckling som är betydelsefull för samhället (Bengtsson, 2010).  

  

För en noggrannare reglering av hur marken får användas upprättas detaljplaner (Bengtsson, 

2010). Detaljplanen omfattar endast en begränsad del av kommunen (PBL, 1 kap 3 §) och är 

juridiskt bindande. En detaljplan måste upprättas av kommunen bland annat när ny 

sammanhållen bebyggelse ska genomföras (PBL, 5 kap 1 § 1 p). Kravet gäller både aktuell 

och planerad bebyggelse inom en 20 års period. Syftet är att mark ska detaljplaneras där det 

finns ett utbrett intresse för att upprätta nya bostäder (Bengtsson, 2010).  

 

När ett förslag till detaljplan upprättas ska kommunen samråda med länsstyrelsen, 

lantmäterimyndigheten och de kommuner som kommer beröras av detaljplanen. Även andra 

som berörs av förslaget ska beredas tillfälle till samråd (PBL, 5 kap 20 §). Detaljplanen ska 

sedan ställas ut i minst tre veckor och under denna tid får skriftliga synpunkter lämnas (PBL, 

5 kap 23 §).  Efter utställningstiden ska de synpunkter som kommit in sammanställas och 

                                                             
2 2011-05-02  trädde nya Plan och bygglagen (SFS 2010: 900) i kraft.  Den lagstiftning som behandlas i detta 

kapitel hänförs däremot till 1987 års lag eftersom det är den lagstiftning som berört fastigheterna som ingår i 

undersökningen.  

L 
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förslag till ändringar redovisas i ett utlåtande. Om större ändringar sker måste förslaget ställas 

ut igen (PBL, 5 kap 27 §). Detaljplanen antas sedan av kommunfullmäktige (PBL, 5 kap 29 

§). Detaljplanen börjar gälla först när beslutet vunnit laga kraft, det vill säga när 

överklagandetiden gått ut och ingen har överklagat (PBL, 5 kap 34 §).  

 

I figur 2 visas en schematisk bild över förfarandet. 

Figur 2. Upprättandet av en detaljplan steg för steg. Källa: Egen figur. 

 

När en detaljplan ska upprättas ska hänsyn tas till befintlig bebyggelse och de äganderätts 

förhållanden som råder inom området. Om planen medför att markområden eller att särskild 

rätt till marken ska tas i anspråk måste planen utformas så att fördelarna med planen 

överväger nackdelarna för den enskilde markägaren (PBL, 5 kap 2 §). Detaljplanen ska även 

ha en bestämd genomförandetid på 5 – 15 år (PBL, 5 kap 5 §). Efter genomförandetiden får 

kommunen ändra planen eller upphäva planen utan att behöva beakta de rättigheter som 

planen medgett (PBL, 5 kap 11 § 2 st.). Kommunen har därmed rätt att lösa in mark som inte 

byggts enligt detaljplanen när genomförandetiden har gått ut (PBL, 6 kap 24 § 2 st.). 

 
 
2.2 Bildandet av fastigheter för bostadsändamål 

Ett markområde som ska användas för bebyggelse ska vara lämpligt för detta från allmän 

synpunkt enligt PBL. Lämplighetsbedömningen sker i samband med planläggningen (PBL, 1 

kap 6 §) och vid bildandet av fastigheterna. Fastighetsbildningen regleras av 

Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988, fortsättningsvis FBL). Alla fastigheter som bildas 

måste uppfylla de allmänna villkoren i 3 kapitlet FBL. I 1 § första stycket anges att 

”Fastighetsbildning ska ske så, att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir med hänsyn 

till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål”. Detta 

innebär att bedömningen om fastigheten är varaktigt lämpad ska ske på längre sikt och 

oberoende av den specifike markägarens förhållanden (Bengtsson, 2010). Fastigheten ska 

därmed kunna användas som en bostadsfastighet under låg tid. Fastigheten ska vidare kunna 

användas för sitt ändamål inom överskådlig tid och vara varaktigt lämpad med hänsyn till var 

Samråd
Utställning 

under minst 3 
veckor

Sammanställning 
av inkomna 
synpunkter

Antagande
Laga kraft: 

planen börjar 
gälla
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fastigheten är belägen. En fastighet avsedd för bostadsändamål ska ha tillgång till vägar och 

dessutom ska vatten och avlopp kunna anordnas på fastigheten (Julstad, 2005). Enligt FBL 3 

kap 2 § får inte fastighetsbildning ske inom område som omfattas av detaljplan om detta 

strider mot planen.  

 

2.3 Taxering av fastigheter för bostadsändamål 

När en fastighet avsedd för bostadsändamål bildats taxeras den enligt 

Fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152, fortsättningsvis FTL). Innan fastigheten blivit 

bebyggd taxeras den som obebyggd tomtmark för småhusändamål. Med småhus menas 

byggnad för en eller två familjer. Med tomtmark menas det område på en fastighet som en 

byggnad behöver och som fastighetsägaren hävdat som privat område. Inom detta område  

gäller inte allemansrätten. Obebyggd tomtmark definieras som  

 

”…mark till obebyggd fastighet, som har bildats för byggnationsändamål under 

de senaste två åren. Har fastigheten bildats längre tillbaka i tiden ska marken 

utgöra tomtmark endast om det är uppenbart att den får bebyggas” (FTL, 2 kap 

4 §). 

 

Tanken med lagstiftningen är att fastigheten ska bebyggas inom två år och om den inte 

bebyggs ska den endast stå kvar som obebyggd tomtmark om det är uppenbart att fastigheten 

får bebyggas. Obebyggd mark inom detaljplan anses som tomtmark endast om marken 

planlagts som kvartersmark för enskilt byggande och det inte är uppenbart att bebyggelsen 

inte ska genomföras. Det gäller även om det finns giltigt bygglov (FTL, 2 kap 4 §).    

                 

Fastighetstaxeringen ligger även till grund för hur mycket en fastighet ska beskattas 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008). Taxeringsvärdet motsvarar cirka 75 procent av 

marknadsvärdet (FTL, 5 kap 1 §). Marknadsvärdet är det pris som en fastighet med störst 

sannolikhet skulle inbringa vid en försäljning på den allmänna marknaden (FTL, 5 kap 3 § ).  

 

Taxeringsvärdet bestäms med hjälp av värdeområden som bestäms av Skatteverket. 

Skatteverket har delat in landet i olika värdeområden för att på så vis ta hänsyn till hur 

fastighetens geografiska läge påverkar dess värde. Dessa kan variera i storlek från att omfatta 

större områden till att omfatta endast en gata. Inom varje värdeområde bestäms ett riktvärde 



 

9 

så att det är lika för jämförbara fastigheter inom området (Skatteverket, 2011). Riktvärdet 

påverkas av fem olika värdefaktorer (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008).  

Värdefaktorerna är följande:  

 Byggnadstyp fastigheten är bildad för 

Friliggande hus, radhus, kedjehus 

 Storlek 

Tomtens areal 

 Tillgång till vatten och avlopp 

 Belägenhet 

Strand, strandnära, ej strandnära 

 Självständig tomt 

Tomtens möjlighet att bilda egen fastighet 

(FTL, 12 kap 3 §). 

Examensarbetet kommer inte vidare gå in på hur värderingen av fastigheterna går till.  

 

Taxeringsvärdet ligger sedan till grund för beskattningen. En obebyggd fastighet omfattas av 

statlig fastighetsskatt och utgör idag (2011-05-31) 1 procent av taxeringsvärdet. Statlig 

fastighetsskatt betalas även för småhus som är under uppbyggnad. Bebyggda fastigheter som 

betecknas som småhusenhet omfattas däremot av en kommunal fastighetsavgift (Lagen om 

kommunal fastighetsavgift, SFS 2007:1398, 1 §). För nyuppförda småhus utgår ingen 

fastighetsavgift de första fem åren. Därefter följer en halverad avgift i ytterligare fem år 

(Lagen om statlig fastighetsskatt, SFS 1984:1052, 1 §). Den kommunala avgiften är 

indexbundet och blir inte högre än ett bestämt maxbelopp som för närvarande (2011-05-31) är 

6387 SEK för varje färdigbyggt småhus. 

 

2.4 Bygglovsprocessen 

Skriftlig ansökan om bygglov lämnas in till byggnadsnämnden innan en fastighet får 

bebyggas. Byggnadsnämnden bedömer om platsen för byggnaden är lämplig för dess ändamål 

och om byggnadsåtgärden utförs på rätt sätt ur miljösynpunkt, även det allmänna intresset och 

grannars rätt ska beaktas i bedömningen (Bengtsson, 2010). Om byggnadsåtgärden innebär en 

avvikelse från detaljplan ska sakägare samt berörda personer och organisationer underrättas 

och få tillfälle att yttra sig (PBL, 8 kap 22 §). I beslutet om bygglov anges giltighetstiden samt 
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villkor och upplysningar som kan behövas (PBL, 8 kap 26 §). Om åtgärden inte påbörjats 

inom två år och avslutats inom fem år upphör bygglovet att gälla (PBL,8 kap 33 §).  

 

En bygganmälan ska göras av byggherren till byggnadsnämnden minst tre veckor innan 

byggnadsarbetena påbörjas (PBL, 9 kap 2 §). När en bygganmälan kommit in ska 

byggnadsnämnden kalla till byggsamråd (PBL, 9 kap 7 §). En kontrollplan ska upprättas om 

det inte är uppenbart att en sådan inte behövs. När byggherren har uppfyllt alla sina åtaganden 

enligt kontrollplanen utfärdar byggnadsnämnden ett slutbevis (PBL, 9 kap 10 §).  

 

Bygglov får överklagas till länsstyrelsen men ska lämnas in till den myndighet som tagit 

beslutet (PBL, 13 kap 2 §). De som har rätt att överklaga är berörda sakägare, ägare till 

angränsande fastigheter och andra fastighetsägare i den närmsta omgivningen som kan anses 

berörda. Den som vill överklaga har tre veckor på sig från den dag han eller hon tagit del av 

beslutet (Boverket, 2004).  

 

Byggandet av bostäder är strikt reglerat av lagstiftningen i form av planer och tillstånd. Trotts 

den strikta regleringen och lämplighetskravet för bildande av fastigheter för småhusändamål 

finns fastigheter som förblivit obebyggda. Detta visar att hinder finns för byggande av 

bostäder. Litteraturstudien fortsätter med en undersökning av faktorer som kan förhindra 

bostadsbyggandet kopplade till bostadspolitik, efterfråga och utbud, plan- och 

bygglovsprocessen samt kostnader för bostadsbyggnation. 

  

2.5 Faktorer som kan förhindra byggandet av bostäder    

Den rådande bostadspolitiken är en faktor som påverkar bostadsbyggandet. Staten har under 

lång tid reglerat bostadsbyggandet genom statliga kreditgarantier och räntesubventioner 

(Boverket, 2007). En stor påverkan på bostadsbyggandet hade därmed omläggningen av 

bostadsfinansieringssystemet som skedde i slutet av 1980-talet. Innan omläggningen gavs 

generösa lån för bostadsbyggnation där staten stod för den största ekonomiska risken (Lind, 

2003). Detta bidrog till att bostadsbyggandet var högt och det byggdes även på orter där 

efterfrågan på bostäder var låg (Donner, 2005, citerad i Warsame, Wilhelmsson & Borg, 

2010, s. 230).  
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Resultatet av omläggningen av bostadsfinansieringssystemet blev en avreglerad 

kreditmarknad och en skattereform (Boverket, 2007). Avregleringen innebar att 

räntesubventionerna successivt avvecklades och byggnationslånen finansierades inte längre av 

staten (Boverket, 2010). Den ekonomiska risken överfördes allt mer från staten till individen 

(Lundström & Wilhelmsson, 2007). Skattereformen innebar sänkta inkomstskatter som 

finansierades genom bland annat höjd moms i byggsektorn. Resultatet blev ett minskat 

bostadsbyggande (Lind, 2003).  

 

Bostadsbyggandet påverkas även till stor del av den rådande efterfrågan på bostäder. En ökad 

efterfråga på bostäder leder till att priset på bostäder ökar. Till följd av detta kommer 

nyproduktionen av bostäder att öka för att återställa jämvikt på marknaden (Andersson, 

Pettersson & Strömquist, 2007). En ökning av bostadspriset leder till en tillfällig ökning av 

bostadsbyggandet men när jämvikten är återställd sjunker byggandet igen men priset är 

fortfarande är på den nya högre nivån (Mayer & Somerville, 2000a). Detta gäller för en 

fungerande bostadsmarknad. I framförallt Stockholm- Mälardalregionen där efterfrågan på 

bostäder är hög har utvecklingen istället för ett ökat byggande av bostäder och små 

prishöjningar gått mot små produktionsökningar och stora prishöjningar på nyproducerade 

bostäder. Om bostadsbyggandet kommer att öka vid en ökad efterfråga beror främst på 

faktorer relaterade till utbudet och framför allt på tillgång till byggbar mark (Lind, 2003).  

 

Det senaste årtiondet har markpriserna ökat vilket beror på en minskad tillgång på mark för 

bebyggelse (Lundström & Wilhelmsson, 2007). De höga priserna påverkar byggandet av 

bostäder negativt eftersom markpriset är på en sådan hög nivå att det inte blir lönsamt att 

bygga (Lundström & Wilhelmsson, 2007).  

 

Markåtkomsten kan även förhindras genom att nuvarande ägare inte vill sälja sin mark. 

Ägaren kan bland annat inneha andra bostäder och vill slippa ytterligare konkurrens. 

Privatpersoner kan hålla inne med mark för att styra utformningen av sin närmsta omgivning 

(Lind, 2003). Fastighetsägarens styrka är att han kan välja när han ska bebygga sin fastighet 

eller att inte bebygga den (Williams, 1991). Fastighetsägaren har en framtida valmöjlighet och 

har rätt att agera men ingen skyldighet att göra det. Den specifika valmöjligheten utgör ett 

värde för fastighetsägaren (Gunnelin, 2005).   
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2.6 Plan- och bygglovsprocessens påverkan på bostadsbyggandet 

Enligt en undersökning om markpolitik och kommunala markpriser som Boverket (2005) har 

utfört begränsas bostadsbyggandet till viss del av planprocessen. En strikt reglering av 

markanvändningen genom den kommunala planeringen påverkar den totala tillgången på 

mark för bostäder, hur bebyggelse får ske och när den ska ske. Detta har en avgörande roll för 

hur mycket som byggs (Monk & Whitehaed, 1996, citerad i Ho & Ganesan, 1998, s.443). En 

strikt reglering fördröjer planprocessen och byggprocessen och detta medför att 

bostadsbyggandet minskar. Det är särskilt processen att planlägga och bilda en fastighet för 

bebyggelse och bygglovsprocessen som kan innebära fördröjningar (Mayer & Somerville, 

2000b). Fördröjningen medför att processen blir osäker. Utgången och tiden för 

genomförandet kan variera kraftigt vilket kan leda till att ett byggprojekt avstås (Mayer & 

Somerville, 2000b). Konjekturen kan hinna svänga under tiden och ett projekt riskerar att 

skjutas upp på grund av ekonomiska skäl (Lind, 2003). Enligt en studie utförd av Kalbro och 

Lind (2001) varierar tidsåtgången mellan olika planer. De mest långdragna processerna kan ta 

mellan fem till tio år att genomföra. Dessa planer är framförallt för större 

exploateringsområden. Mer normalt är att en planprocess tar mellan cirka 1,5 år till 3,5 år att 

genomföra.  

 

En utdragen planprocess medför att få byggklara markområden blir tillgängliga (Lind, 2003). 

Enligt Boverkets undersökning från år 2005 anger kommunerna att det största problemet är 

brist på detaljplanerad mark. När efterfrågan ökar på bostäder stiger priset kraftigt på den 

planlagda mark som finns tillgänglig för tillfället (Lind, 2003). En komplicerad planprocess 

bidrar till att det tar längre tid innan en ökad efterfråga leder till ett ökat utbud. Det är viktigt 

att planprocessen fungerar på ett bra sätt för att kunna öka bostadsbyggandet samt att 

förutsägbarheten ökar så fler vågar starta och genomföra ett byggprojekt (Lind, 2003).  

 

2.7 Byggkostnadens påverkan på bostadsbyggandet 

Kostnaden för ett byggprojekt är också en faktor som kan hindra antalet nyproducerade 

bostäder (Andersson et al., 2007). Samtidigt sker en ständig ökning av kostnaderna som även 

varierar över landet. I storstadsområdena har ökningen vart cirka 10-20 procent högre jämfört 

med resten av landet (Lundström & Wilhelmsson, 2007).  
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För att få en indikation på om det är lönsamt att bygga ett nytt hus används Tobins q. Tobins q 

är en formel som mäter lönsamheten för nyproduktion på en småhusmarknad och definieras 

som ”pris på befintlig fastighet/kostnad för att producera en ny fastighet” (Lind & Lundström, 

2009, s. 84). Om kvoten blir mindre än 1 är det inte lönsamt att bygga nytt och istället köps ett 

befintligt hus vilket är vanligt i vissa orter med minskande befolkning. Är kvoten däremot 

större än 1, vilket är vanligt i tillväxtregioner, är chansen större att ett nytt hus byggs (Lind & 

Lundström, 2009). Detta styrks även av Jud och Winkler (2003) som menar att Tobins q är 

positivt relaterad till investeringar i nybyggnation, det vill säga att fastighetsägare väljer att 

bygga nytt när priset på befintligt bostadsbestånd är relativt högre jämfört med en nybyggd 

bostad. Om kostnaderna för att äga en obebyggd fastighet precis överstiger dess avkastning 

har fastighetsägaren ett incitament för att sälja den. En obebyggd fastighet som är kostsam att 

äga utvecklas eller säljs snabbare (Williams, 1991).  

 

Litteraturstudien visar att det finns många faktorer som kan bli ett hinder för byggandet av 

bostäder. Oftast finns en samverkan av alla faktorer där det ena leder vidare till det andra, 

exempelvis en hög efterfråga på bostäder som pressar upp bostadspriserna. För att utreda vad 

som kan ha hindrat fastighetsägare av obebyggda fastigheter från att bygga kommer en 

enkätundersökning att utföras. Litteraturstudien kommer utgöra grunden till 

enkätundersökningen och tillsammans syftar de till att besvara frågeställningen vad som kan 

hindra en fastighetsägare från att bebygga sin fastighet.  
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ETOD KAPITLET innehåller en beskrivning av hur arbetet genomförts. Kapitlet inleder 

med hur litteraturstudien genomförts, sedan beskrivs hur data samlats in genom en 

empirisk studie. Kapitlet avslutas med en redogörelse av hur data har behandlats samt 

analyserats.  

 

3. METOD 

 

3.1 Litteraturstudie 

Studien grundades på svensk lagstiftning och litteratur inriktad på mark- och fastighetsjuridik. 

De avsnitt som särskilt studerades var plan- och bygglagstiftning, taxeringslagstiftning och 

lagstiftning om fastighetsbildning. Dessa avsnitt valdes eftersom det var de juridiska områden 

som berörde arbetet. Lagtext studerades och det viktigaste som berörde arbetet 

sammanfattades och kompletterades med den juridiska litteraturen. Publikationer och andra 

rapporter söktes via Regeringen och Boverket.   

 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaser och tidskrifter tillgängliga genom Högskolan i 

Gävles bibliotek. De databaser som användes var Science Direct, Scoopus, Springer Link och 

Emerald. Tidskrifter som användes var inom området för fastighetsekonomi, dessa var: 

 Real Estate Economics 

 Journal of Housing and the Built Environment 

 Journal of Real Estate Research 

 Journal of Urban Economics  

 Regional Science and Urban Economics 

Sökord som användes var ”bostadsmarknad”, ”bostadsproduktion”, ”markanvändning”, 

”planeringsprocess”, ”bostadstillgång”, ”efterfråga på bostäder” och ”markpriser”. Artiklarna 

skulle vara granskade. I samband med att en sökning gjordes och en artikel hittades 

undersöktes även artikelns referenser och andra relaterade artiklar.  

 

Vid bedömningen av en artikel lästes sammanfattning och slutsatser för att avgöra om artikeln 

var relevant för studien. När tillräckligt många artiklar hittats lästes de igenom och bildade 

underlaget för resultatet i litteraturstudien.  

 

 

M 
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3.2 Empirisk studie  

För att besvara frågeställningen varför fastighetsägare inte bebygger sina fastigheter inom 

Uppsala kommun behövde information samlas in genom en empirisk studie eftersom det idag 

saknas information inom området.  

 

För att samla in information genomfördes en enkätundersökning. Syftet med undersökningen 

var att ta reda på fakta och motiv till varför fastigheterna behålls obebyggda. En enkät är då 

att föredra framför intervjuer som används mer för att undersöka attityder. En enkät är även 

att föredra när det är många som ska svara på frågorna och intervjuer därmed skulle ta för 

lång tid att genomföra (Kylén, 2004). 

  

3.2.1 Urval 

Målet med avgränsningen var att gallra ut cirka 100 privatägda fastigheter. 100 fastigheter 

ansågs vara ett antal som gav ett bra svarsunderlag och som var praktiskt hanterbart.  

Begränsningen grundades på värdeområden som används vid fastställandet av 

taxeringsvärden (se avsnitt 2.3). Utgångspunkten var Uppsala tätort och sedan utvidgades 

området med närliggande värdeområden tills antalet ingående obebyggda fastigheter var 

tillräckligt stort för att generera cirka 100 privatägda fastigheter. Totalt ingick 32 

värdeområden som redovisas i bilaga 2. Utbredningen av de 32 värdeområdena blev den 

slutliga geografiska avgränsningen för undersökningsområdet som visas i figur 3. 

 

Figur 3. Underökningsområdets utbredning markerat i blått.  Källa: Lantmäteriet, 2011.  
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Material med uppgifter om alla fastigheter som var taxerade som obebyggd tomtmark för 

småhusändamål, typkod 210, i Uppsala kommun tillhandahölls av Lantmäteriet, division 

fastighetsbildning. Vissa kriterier sattes upp för att begränsa urvalet. Följande kriterier skulle 

uppfyllas: 

 Fastigheten skulle vara belägen inom något av de 32 utvalda värdeområdena eftersom 

det var den valda geografiska avgränsningen. 

 Fastigheten skulle inte vara kommunägd. Kommunen kan till viss del kontrollera de 

fastigheter som kommunen innehar genom krav på att fastigheten ska bebyggas inom 

viss tid. Privatägda fastigheter är utanför denna kontroll och därför intressantare att 

undersöka.  

 Fastigheten skulle ägas av en fysisk person, undersökningen var inriktad på privata 

fastighetsägare och inte juridiska personer. Eftersom undersökningen avser fastigheter 

bildade för småhusändamål är juridiska personer inte relevanta. Undersökningen syftar 

till att undersöka privatekonomiska skäl och inte företag.  

 Fastigheten skulle ha förvärvats senast 2007-12-31. Förvärv som skett från 2008-01-

01 till 2011-04-15 (tidpunkten för kontroll i fastighetsregistret) kan vara inne i en 

byggprocess och inte hunnit blivit registrerade som bebyggd fastighet.   

 Fastigheten skulle ägas av maximalt två personer. Orsaken till att en fastighet med 

flera ägare är obebyggd kan vara att den är ägd av flera personer. Dessa fastigheter 

bidrar därmed inte med relevanta svar till undersökningen.    

Efter gallringen kontrollerades alla fastigheter i urvalet i fastighetsregistret. Sökningen 

genomfördes 2011-04-15 för att se om det skett någon förändring med fastigheten som gjorde 

att den inte längre uppfyllde kriterierna. Dessa uppgifter är allmän fastighetsinformation. Vid 

sökningen angavs fastighetsbeteckning och kommun. Uppgifter som kontrollerades var ägare, 

adress, uppgifter om när förvärv skett och taxeringsuppgifter. Ett antal fastigheter togs bort 

som sålts och bytt ägare under perioden 2008-01-01 – 2011-04-15. 

Gallringen resulterade i totalt 96 fastighetsägare som alla erhöll en enkät för att 

enkätundersökningen skulle utgöra en totalundersökning av urvalet (Trost, 2007).  

 

3.2.2 Enkätundersökning 

Syftet med enkäten var att få svar på varför fastighetsägare inte bebygger sina fastigheter. 

Enkäten bestod av två delar, ett inledande missivbrev och enkätundersökningen, se bilaga 1. 
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Ett missivbrev ska vara så kort som möjligt för att inte verka alltför ansträngande att läsa men 

samtidigt innehålla all information som mottagaren behöver för att svara på enkäten (Trost, 

2007).  Brevet inleddes med en presentation och sedan förklarades kort syftet med 

undersökningen och hur enkäten var strukturerad. Brevet innehöll även en kort beskrivning av 

hur personuppgifter skulle hanteras och kontaktuppgifter angavs.  

Enkäten utformades med tanken att den skulle vara kort, lättläst och lättförstålig för att 

mottagaren inte skulle känna att enkäten tog för lång tid att besvara eller var svår att förstå. 

Detta för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt (Kylén, 2004).  

 

Enkätunderökningen bestod av fem frågor varav tre var av sluten karaktär och två frågor var 

av öppen karaktär. Slutna frågor med fasta svarsalternativ är lätta att besvara och svaren blir 

enklare att hantera. Nackdelarna kan däremot vara att frågan styr den som svarar och att inget 

av alternativen riktigt passar (Kylén, 2007). Till varje fråga fanns därför ett sista alternativ där 

den svarande själv kunde skriva egen anledning. Öppna frågor styr i mindre grad den som 

svarar men svaren blir samtidigt svårare att bearbeta (Kylén, 2007). En öppen fråga ger den 

svarande möjlighet att uttrycka sina egna åsikter vilket kan ge bra synpunkter som kan vara 

användbara när svaren ska analyseras (Trost, 2007).   

Fråga 1. 

Fråga ett handlade om i vilket syfte fastigheten förvärvats. Frågan var konstruerad för att se 

varför fastigheterna förvärvats, om det fanns en tanke att bebygga den från början eller om 

den förvärvats i ett annat syfte och i så fall vilket. Fastigheterna har bildats för 

bostadsändamål och det var därför intressant att se hur många som förvärvats i detta syfte. 

Denna fråga var av sluten karaktär med sex olika svarsalternativ:  

 Första alternativet var ”för att bebygga fastigheten med ett småhus” eftersom detta är 

det ändamål fastigheten bildats för. Fastigheten har bildats enligt FBL för 

bostadsändamål och den är taxerad enligt FTL 2 kap 4 § 2 stycket som mark till en 

obebyggd fastighet som har bildats för byggnadsändamål.   

 Alternativ två var ”för att i framtiden överlåta fastigheten till barn/barnbarn/släkting”. 

Detta alternativ togs med eftersom det är vanligt förekommande.   

 Det tredje alternativet var ”för att hindra någon annan att bebygga fastigheten”. Ett 

skäl till att köpa obebyggd tomtmark kan vara för att själv få bestämma över sin 

närmsta omgivning (Lind, 2003).   
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 Alternativ fyra var ”för att sälja den vid ett senare tillfälle”. Detta alternativ var för att 

se om det kan finnas ett spekulativt syfte och att det kan vara en anledning till att mark 

köps men inte bebyggs.  

 Det femte alternativet var ”jag/vi har fått fastigheten i arv/gåva” eftersom det är 

vanligt förekommande.  

 Sista alternativet var ”annat syfte” och sedan en tom rad där fastighetsägaren själv fick 

skriva i sitt svar. För att täcka in andra syften än de föreslagna och få med även  

personliga syften valdes detta alternativ.   

 

Fråga 2. 

Fråga två handlade om varför fastigheten inte bebyggdes efter förvärvet. Meningen är att 

fastigheten ska bebyggas inom en snar framtid och inte förbli obebyggd. Syftet med frågan 

var att få svar på vad som kan ha hindrat fastighetsägarna från att bebygga fastigheten eller 

om avsikten var att inte bebygga den alls. Fråga två var strukturerad på samma sätt som fråga 

ett med sex svarsalternativ: 

 Första alternativet var ”kostnaden för att bygga ett småhus var för stor”. 

Byggkostnaderna ökar ständigt och är särskilt höga i regioner med en högre efterfråga 

på bostäder (Lundström & Wilhelmsson, 2007).  

 Andra alternativet var ”jag/vi valde ett annat boende för att det var mer lönsamt”. När 

kostnaden för att bygga ett nytt hus överstiger kostnaden för att köpa ett befintligt hus 

blir det mer lönsamt att köpa ett befintligt hus (Lind & Lundström, 2009).   

 Alternativ tre var ”bygglov saknades/nekades”. Om fastigheten bildats längre tillbaka 

så att detaljplan upphört eller om området har fått en ny detaljplan kan byggrätten ha 

upphört (PBL, 5 kap 11 § 2 st.). 

 Fjärde alternativet var ”jag/vi upplevde bygglovsprocessen som alltför komplicerad 

och utdragen”. En utdragen och komplicerad bygglovsprocess kan bidra till ett 

minskat byggande (Mayer & Somerville, 2000b). 

 Alternativ fem var ”jag/vi hade inte för avsikt att bebygga den” och togs med för att få 

ett tydligt svar på hur stor andel av fastigheterna som redan vid förvärvet inte var 

tänkta att bebyggas.  

 Sista alternativet var ”annan anledning” och en tom rad för fastighetsägaren att fritt 

skriva sin egen anledning. Detta öppna alternativ togs med för att täcka in andra 

anledningar och även personliga skäl.    
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Svarsalternativen grundade sig på den litteraturstudie som genomförts tidigare om vad som 

kan förhindra byggandet av bostäder. Alternativet med slutna frågor valdes för att underlätta 

hanteringen och kodningen av enkäterna samt för att kunna använda deskriptiv statistik.    

Fråga 3. 

I fråga tre var syftet att ta reda på varför fastigheten inte bebyggdes idag. Frågan lämnades 

öppen för fastighetsägaren att fritt kunna skriva sitt svar. Avsikten med en öppen fråga var att 

få varje fastighetsägares egna motiveringar. Avsikten var även att se om det idag fanns andra 

skäl än de som var gällande vid förvärvet. Flera av fastigheterna var bildade före 1985 och 

förhållandena kan därför ha ändrats från tidpunkten för förvärvet till idag.  

Fråga 4. 

Fråga fyra skulle endast besvaras av fastighetsägare som förvärvat sin fastighet innan år 1990. 

Syftet med denna fråga var att se om ändringen av bostadsfinansieringssystemet i början av 

1990 påverkat beslutet att inte bebygga fastigheten. Bostadsbyggandet minskade kraftigt när 

räntesubventionerna för byggande togs bort och byggnationslånen inte längre var finansierade 

av staten (Boverket, 2010a).  Denna fråga hade svarsalternativen ”ja” eller ”nej”.  

Fråga 5.  

Fråga fem skulle endast besvaras av fastighetsägare som haft för avsikt att bebygga sin 

fastighet vid förvärvet. Frågan var av vilken anledning fastigheten inte sålts och ställdes för 

att få veta varför fastigheten behålls och inte säljs vidare till någon som vill bebygga den. 

Efterfrågan på tomtmark inom Uppsala kommun är hög enligt Andreas Thoor (2011, se bilaga 

3), bygglovshandläggare på Stadsbyggnadskontoret i Uppsala kommun, och incitamentet 

borde därmed vara att sälja. Denna fråga var av öppen karaktär eftersom varje 

fastighetsägares personliga skäl efterfrågades.  

 

Till varje enkät medföljde ett förfrankerat svarskuvert för att underlätta för mottagaren och 

därmed öka svarsfrekvensen. Missivbrevet och enkätundersökningen häftades ihop och 

numrerades för att veta vilka fastighetsägare som svarat och vilka som senare skulle påminnas 

vid uteblivet svar.  Eftersom undersökningen innehöll personuppgifter garanterades alla 

fastighetsägare anonymitet och att inga uppgifter som skulle kunna identifiera fastigheten 

eller dess ägare skulle publiceras i arbetet.  

 

Enkätundersökningen genomfördes under perioden 2011-04-18 – 2011-05-09. Enkäten 

skickades ut 2011-04-18 och mottagaren ombads att skicka in enkäten i det förfrankerade 
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svarskuvertet senast 2011-04-28. När svarstiden löpt ut hade 46 enkätsvar kommit in. För att 

öka svarsfrekvensen fick 39 fastighetsägare en påminnelse via telefon. Resterande 11 saknade 

information om telefonnummer och dessa fick därmed ingen påminnelse. Svarsfrekvensen 

ansågs tillräckligt hög även utan de extra svar som hade kunnat inkomma. Vid påminnelsen 

fick fastighetsägaren valet att skicka in enkäten via post eller besvara enkäten muntligt vilket 

många valde att göra. Genom den muntliga framställningen fick fastighetsägaren en större 

möjlighet att förklara och ge ett mer beskrivande svar på frågorna. Dessa svar kan därmed ha 

blivit mer uttömmande och gett en större korrekthet än de som inkommit via enkäten. 

Påminnelsen resulterade i ytterligare 20 svar.  

 

Svarsfrekvensen på 68,8 procent ansågs tillräckligt hög för att kunna använda deskriptiv 

statistik och dra slutsatser utifrån svaren. En svarsfrekvens mellan 50 och 75 procent är en 

svarsfrekvens som är vanlig för enkätundersökningar (Trost, 2007).   

 

3.3 Analys av resultat 

Svarsresultatet av enkätundersökningen redovisades fråga för fråga. Svaren från 

enkätundersökningens första och andra fråga beskrevs med statistik över hur många procent 

som svarat på varje alternativ. Varje alternativ kodades med ett nummer och sedan räknades 

hur många som svarat på varje alternativ.  

 

Svaren från de öppna frågorna, fråga tre och fem, lästes igenom. Därefter gjordes en 

sammanfattning av varje fastighetsägares svar med de viktigaste motiven. Svar med lika 

motiv sammanfördes och bildade en kategori. I fråga tre beskrevs svaren även med ett 

diagram över de olika kategorierna och hur stor andel som ingick i varje kategori för att få en 

tydligare bild av resultatet. I fråga fem var antalet ingående fastigheter inte lika stort och 

resultatet beskrevs därför i tabellform.   

 

En jämförelse gjordes av de fastighetsägare som angett att syftet var att bebygga fastigheten 

och vilka anledningar de angett till att behålla fastigheten obebyggd. Jämförelsen gav därmed 

svar på vad som hindrat fastighetsägarna från att bebygga fastigheten. I jämförelsen ingick de 

som svarat att syftet med förvärvet av fastigheten var att bebygga den. Även de som angett att 

de fått fastigheten i arv eller gåva men som sedan svarat på fråga fem, som skulle besvaras 

endast av de fastighetsägare som haft som syfte att bebygga fastigheten, ingick i jämförelsen. 

Eftersom de svarat på fråga fem tolkades det som att dessa fastighetsägare haft som syfte att 
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bebygga fastigheten men fått den i arv eller gåva. Varje alternativ kodades och sedan räknades 

hur många av fastighetsägarna som svarat på varje alternativ. Resultatet beskrevs med ett 

diagram över hur många som svarat på varje alternativ.  

 

Ytterligare en jämförelse genomfördes av dessa fastighetsägares anledningar till att inte 

bebygga fastigheten idag med anledningen vid förvärvet. Jämförelsen genomfördes för att se 

om det idag är andra skäl som sätter stopp för byggprojekt än vid förvärvet. Varje 

fastighetsägares svar på fråga två jämfördes med svaret i fråga tre. Fördelningen redovisades i 

ett diagram över hur många som angett samma anledning och hur många som angett en annan 

anledning. Av de som angett andra anledningar till att inte bebygga fastigheten gjordes en 

sammanställning av vilken anledningen var vid förvärvet och vilken anledning som angetts  

idag. Resultatet presenterades i en tabell.  

 

3.4 Regressionsanalys  

Regressionsanalysen genomfördes för att se vilket samband som finns mellan andelen 

obebyggda fastigheter och fastigheters taxeringsvärde och därmed se om värdet kan vara en 

faktor som påverkar byggandet. Hypotesen var att fastigheter med ett högre taxeringsvärde 

bebyggs i högre grad än fastigheter med ett lägre taxeringsvärde. Dels för att det är mer 

attraktivt att bo där taxeringsvärdet är högre, dels för att kostnaden att inneha en obebyggd 

fastighet med högt taxeringsvärde blir stor och därmed säljs i högre grad än fastigheter med 

låga taxeringsvärden.  

 

Regressionsanalysen omfattade hela Uppsala kommun för att få ett underlag som var 

tillräckligt stort för att genomföra en regressionsanalys. Materialet till regressionsanalysen 

bestod av uppgifter om antalet obebyggda fastigheter med typkod 210 som använts till 

enkätundersökningen och material med antalet bebyggda fastigheter med typkod 220 

(småhusenhet för helårsbostad) och 221 (småhusenhet för fritidsändamål) inom varje 

värdeområde i Uppsala kommun. Alla uppgifter tillhandahölls av Lantmäteriet i Gävle, 

division fastighetsbildning.  

 

Riktvärdet för fastighetstaxering i tusen SEK kontrollerades för alla värdeområden på 

skatteverkets hemsida, riktvärdena var gällande 2011. Sedan summerades antalet obebyggda 

fastigheter och bebyggda fastigheter inom varje riktvärde. Riktvärdena delades in i sju klasser 

med start på 200 000 SEK och sedan intervall på 200 000 SEK upp till 1 401 000 SEK. Från 
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1 401 000 angavs ett öppet intervall eftersom antalet fastigheter med högre riktvärde endast 

var tre. Den sista klassen valdes att ta med för att påvisa att det fanns fastigheter inom högre 

riktvärden. 

 

Det totala antalet fastigheter inom varje klass summerades och sedan beräknades hur stor 

andel av det totala antalet fastigheter som utgjordes av obebyggda fastigheter. Antalet 

ingående fastigheter i varje klass redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1.  Riktvärdeklass och antal ingående fastigheter. Källa: Egen tabell.  

Riktvärde 

Tusen SEK 

Totalt antal fastigheter 

200 – 400 5966 

401 – 600 4450 

601 – 800 2468 

801 – 1000 1325 

1001 – 1200 2577 

1201 – 1400 2057 

1401 – 335 

 

Riktvärdeklass utgjorde den oberoende variabeln och andelen obebyggda fastigheter utgjorde 

den beroende variabeln i regressionsanalysen. Analysen genomfördes i statistikprogrammet 

MiniTab och resultatet presenterades i ett diagram. Resultatet av enkätundersökningen och 

regressionsanalysen presenteras i resultatkapitlet som följer.  
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ESULTAT KAPITLET ger en beskrivning av de resultat enkätundersökningen och 

regressionsanalysen har genererat. Svarsresultatet av varje fråga i enkätundersökningen 

beskrivs med hjälp av deskriptiv statistik. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de 

erhållna resultaten.  

 

4. RESULTAT  
 

Enkätundersökningen resulterade i totalt 66 svar vilket gav en svarsfrekvens på 68,8 procent. 

Av dessa valde två att inte delta i undersökningen, tre uppgav att de inte ägde någon 

obebyggd fastighet och elva svarade att fastigheten redan var bebyggd. Totalt behandlades 

därmed 50 svar. Antalet fastigheter som ingick i undersökningen var totalt 54 eftersom en 

fastighetsägare ägde fyra fastigheter och en fastighetsägare ägde två fastigheter.  

 

4.1 Fråga 1  

Fråga ett handlade om vilket syfte fastighetsägaren hade med förvärvet och resultatet visas i 

figur 4. Totalt ingick 54 fastigheter. 35 procent uppgav att de fått fastigheten i arv/gåva och 

24 procent att de förvärvat fastigheten i ett annat syfte. 17 procent svarade att de förvärvade 

fastigheten i syfte att förhindra någon annan att bebygga fastigheten. För att bebygga 

fastigheten med ett småhus svarade 13 procent. 9 procent uppgav att de i framtiden tänkt 

överlåta fastigheten till barn/barnbarn/släkting. Endast 2 procent svarade att de tänkt sälja den 

vidare vid ett senare tillfälle.  

 

 

Figur 4. I vilket syfte förvärvade du/ni fastigheten? (n=54).  Källa: Egen figur. 
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De anledningar som angavs på ”annat syfte” visas i figur 5. Totalt ingår 13 fastigheter.            

 
Figur 5. Andra syften till förvärv av fastighet (n=13). Källa: Egen figur. 

 

Resultatet visar att ett stort antal har fått sin fastighet i arv eller gåva. En stor andel av 

fastighetsägarna har även svarat ”annat syfte” där flera av anledningarna handlar om att 

förhindra någon annan att bebygga fastigheten. Med de som svarat att syftet var att förhindra 

någon annan att bebygga fastigheten visar resultatet att många haft detta syfte vid förvärvet. 

 

Resultatet visar även att det inte är så stor andel av fastigheterna som förvärvats i det syfte 

fastigheterna är bildade för nämligen att bebyggas med ett småhus. Fastighetsägarna har till 

största del inte haft ett spekulativt syfte med förvärvet av fastigheten.  

 

4.2 Fråga 2 

Resultatet av fråga två redovisas i figur 6. Av de 54 ingående fastigheterna svarade 52 procent 

att de inte hade för avsikt att bebygga fastigheten. 33 procent valde alternativet ”annan 

anledning”. Sex procent svarade att kostnaden för att bygga ett småhus var för stor och 

ytterligare sex procent svarade att de valt ett annat boende eftersom det var mer lönsamt. Fyra 

procent svarade att de upplevde bygglovsprocessen som alltför komplicerad och utdragen.  

Ingen svarade att bygglov saknades/nekades.           
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Figur 6.  Av vilken anledning valde du/ni att inte bebygga fastigheten efter att du/ni förvärvat den? 

(n=54). Källa: Egen figur. 

 

Bland de fastighetsägare som svarade ”annan anledning” angavs de anledningar som visas i 

figur 7. Totalt ingår 18 fastigheter.  

 

 

Figur 7. Andra anledningar att inte bebygga fastigheten (n=18). Källa: Egen figur. 

 

Resultatet visar att mer än hälften av de tillfrågade inte haft för avsikt att bebygga fastigheten. 

En stor andel svarade ”annan anledning” men de anledningar som angavs var spridda. De 

mest framträdande anledningarna till att inte bebygga fastigheten var att ägaren redan hade ett 
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annat boende eller var bosatt på annan ort samt att ägaren avvaktade för eventuellt framtida 

behov att bygga. Byggkostnader verkar ha en påverkan på om ägaren väljer att bebygga 

fastigheten eller inte. Kostnaden är även relaterad till när ägaren valde ett annat boende för att 

det var mer lönsamt. Bygglovsprocessen har i mindre skala påverkat valet att bygga i detta 

fall. 

 

4.3 Fråga 3 

Fråga tre handlade om anledningar till att fastighetsägaren inte bebygger sin fastighet idag. 

Frågan besvarades av 48 fastighetsägare vilket omfattade 52 fastigheter. Svarsfrekvensen av 

de olika anledningar som fanns redovisas i figur 8.  

 

Figur 8. Av vilken anledning bebygger du/ni inte fastigheten idag? (n=52). Källa: Egen figur.  
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Övriga anledningar som angavs visas i tabell 2. 

 

 Tabell 2. Övriga skäl som fastighetsägare angav för att inte bebygga sin fastighet (n=5). Källa: Egen 

tabell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visar att det finns flera anledningar till att fastigheten inte bebyggs idag. Ett 

framträdande skäl är att ägaren använder fastigheten för att få en större tomt och därmed inte 

tänkt att bebygga fastigheten. Resultatet visar även att en betydande andel av fastigheterna 

befinner sig i ett mellanläge där ägaren avvaktar tills det finns ett behov att bygga eller 

behåller fastigheten tills barn eller barnbarn vill bebygga fastigheten. Ett annat skäl som 

angetts är att fastigheten används i fastighetsägarens näringsverksamhet. 

 

Fastighetsägares svar   Antal svar 

Personliga skäl  2 

Komplicerad bygglovsprocess  1 

Köpte ett färdigbyggt hus  1 

Sammanläggning pågår med bebyggd fastighet  1 

Väntar på ny detaljplan på området  1 

Fastigheten är svår att bebygga  1 



28 

4.4 Fråga 4  

Fråga fyra besvarades av dem som förvärvat fastigheten år 1990 eller tidigare vilket uppgick 

till 25 fastighetsägare. En av dessa var ägare till fyra fastigheter och antalet fastigheter som 

ingick var 28. Av dessa svarade 7 procent ”ja” och 93 procent ”nej” på frågan om ändringen 

av bostadsfinansieringssystemet i början av år 1990 påverkat beslutet att inte bebygga 

fastigheten. Resultatet visar att den största andelen av fastighetsägarna inte påverkades av 

ändringen av bostadsfinansieringssystemet. Majoriteten valde att inte bebygga sina fastigheter 

av andra skäl. 

 

4.5 Fråga 5  

Fråga fem besvarades av de fastighetsägare som vid förvärvet haft för avsikt att bebygga 

fastigheten men som behållit den obebyggd. Enligt resultatet i fråga ett valde sju 

fastighetsägare detta alternativ. Frågan var varför fastighetsägaren inte har sålt sin fastighet. 

De anledningar som angavs för att behålla fastigheten visas i tabell 3.  

 

Tabell 3. Skäl till att inte sälja fastigheten (n=7). Källa: Egen tabell.  

 

Fastighetsägares svar  Antal svar 

Fastigheten är under försäljning eller fastigheten 

bebyggs nu 

3 

Inte bestämt om fastigheten ska bebyggas i framtiden, 

används som en investering eller till annat ändamål 

3 

Avvaktar för att se om någon närstående vill bebygga 

fastigheten 

1 

 

Svar på fråga fem har även lämnats av 8 fastighetsägare som fått fastigheten i arv eller gåva. 

Detta tolkas som att även dessa fastighetsägare haft som syfte att bebygga fastigheten.  
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De anledningar som angetts till att inte sälja fastigheten presenteras i tabell 4.  

 

Tabell 4. Anledning till att inte sälja fastigheten (n=8). Källa: Egen tabell.   

 

Fastighetsägares svar  Antal svar 

Sparar fastigheten till barn/barnbarn 3 

Har annat boende och vill bevara fastigheten som den är 2 

Bebygga fastigheten nu eller i framtiden   2 

Fastigheten behålls som en investering 1 

 

Resultatet visar att 10 av 15 fastighetsägare behåller fastigheten för att ha en möjlighet att 

bebygga den i framtiden eller för att överlåta fastigheten till en närstående. Övriga svarade att 

fastigheten ligger ute för försäljning eller att den bebyggs nu. Även att fastigheten behålls som 

en investering samt att fastighetsägaren redan har ett boende men ändå vill behålla fastigheten 

obebyggd.  

 

4.6 Vad hindrar fastighetsägare från att bebygga sina fastigheter?  

En jämförelse gjordes mellan de fastighetsägare som haft som syfte att bebygga fastigheten 

och vilken anledning de angett till att inte bebygga fastigheten vid förvärvet. Syftet med 

jämförelsen var att se vad som hindrat fastighetsägarna från att bebygga fastigheten. Totalt 

ingick 15 fastigheter i jämförelsen. Resultatet visas i figur 9.  

 

Figur 9. Anledningar att inte bebygga fastigheten (n=15). Källa: Egen figur.  
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Av de tillfrågade svarade 2 av 15 att kostnaden för att bygga var för stor. 3 av 15 svarade att 

de valde ett annat boende för att det var mer lönsamt. 2 av 15 svarade att de upplevt 

bygglovsprocessen som komplicerad och utdragen och att detta vart ett hinder för att bebygga 

fastigheten. 8 av 15 valde annan anledning. De anledningar som angavs visas i tabell 5.  

 

Tabell 5. Annan anledning att inte bebygga fastigheten (n=8). Källa: Egen tabell.  

 

Fastighetsägares svar Antal svar 

Personliga skäl 3 

Hade redan ett annat boende 2 

Arbete eller boende på annan ort 2 

Fastigheten saknade vatten och avlopp 1 

 

Eftersom antalet fastigheter i jämförelsen endast uppgick till 15 fastigheter kan inga statistiska 

slutsatser dras utan endast slutsatser som är kvalitativa. Det som kunnat utläsas är att en 

tredjedel av svaren var relaterade till kostnader, dels byggkostnader dels att andra boenden var 

mer lönsamt. 

 

Fråga 3 behandlar de fastighetsägare som svarat att de tänkt bebygga fastigheten vid 

förvärvet. En jämförelse av dessa svar gjordes för att se om anledningen att inte bebygga 

fastigheten vid förvärvet hade ändrats och var någon annan idag. Resultatet presenteras i figur 

10. Totalt ingick 15 fastigheter i jämförelsen, 6 av 15 svarade att anledningen var samma idag 

som vid förvärvet och 8 av 15 angav att anledningen till att inte bebygga fastigheten vid 

förvärvet hade ändrats tills idag. 1 av 15 svarade att de upplevde bygglovsprocessen som 

alltför komplicerad vid förvärvet men att det idag pågår en process att sälja eller exploatera 

fastigheten. 
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Figur 10. Har anledningen att inte bygga ändrats från förvärvet till idag? (n=15). Källa: Egen figur. 

 

Jämförelsen gjordes för att se om det kan finnas andra skäl som uppkommit till att inte 

bebygga fastigheten från det att fastigheten förvärvades fram tills idag. De anledningar som 

angavs presenteras i tabell 6. 

 

Tabell 6. Anledningen till att inte bebygga fastigheten vid förvärvet samt anledningen till att inte bebygga 

idag (n=8). Källa: Egen tabell. 

Fastighetsägares svar  Antal svar 

Ett annat boende valdes efter förvärvet. Idag bebyggs fastigheten inte 

för att den används till näringsverksamhet eller sparas till närstående 

3 

Vid förvärvet var kostnaden att bygga för stor och ett annat boende 

valdes. Fastigheten är ute för försäljning eller är tänkt att bebyggas i 

framtiden  

2 

Vid förvärvet fanns inte vatten och avlopp på fastigheten. Idag sparas 

fastigheten för att eventuellt bebyggas i framtiden  

1 

Fastighetsägaren valde ett annat boende för att det var mer lönsamt 

och idag används fastigheten som utökad tomt  

1 

Fastigheten bebyggdes inte vid förvärvet av personliga skäl men den 

sparas till närstående  

1 

 

Resultatet visar att antalet som svarat att anledningen till att inte bebygga sin fastighet har 

ändrats från det att fastigheten förvärvades är något fler än de som svarade att de idag har 

samma anledning till att inte bebygga fastigheten. Flertalet av de som angett ett annat syfte till 

att inte bebygga fastigheten idag jämfört med vid förvärvet valde ett annat boende för att det 

1

6

8

Övrigt

Samma anledning

Annan anledning
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var mer lönsamt eller för att kostnaderna att bebygga var för höga. Majoriteten av 

fastighetsägarna har valt att behålla fastigheten för att själva ha en möjlighet att bebygga den i 

framtiden eller sparar den till någon närstående.  

 

4.7 Regressionsanalys 

Resultatet av regressionsanalysen visar att det finns ett samband mellan andelen obebyggda 

fastigheter och riktvärdet för fastighetstaxering, se figur 11. I områden med lägre riktvärde är 

andelen obebyggda fastigheter högre än i områden med högre riktvärde. Detta visar att 

fastigheter med ett högt taxeringsvärde bebyggs i större omfattning än fastigheter med lägre 

taxeringsvärde. Modellen förklarar 87,4 procent av variationen i datat, 12,6 procent av 

variationen har andra förklaringar. I tabell 7 visas resultatet av regressionsanalysen. Den sista 

klassen för riktvärde, 1401-, innehöll endast tre obebyggda fastigheter vilket gör att denna 

observation utgör en punkt som blir missvisande för resultatet.  

 

Tabell 7. Resultat av regressionsanalysen mellan andel obebyggda fastigheter och riktvärde i tusen SEK. 

Källa: Egen tabell. 

Regressionsekvation 
(T-statistica) 

Andel obebyggda fastigheter = 0.0352 - 0.00451 riktvärde  
                                                       (10,29)     (-5,89)  

P-värde 0.002 

R-Sq 87.4 % 

R-sq (adj)  84,9%  
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Figur 11.  Regressionsanalys av andel obebyggda fastigheter mot riktvärde för fastighetstaxering. Källa: 

Egen figur.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att majoriteten av fastighetsägarna förvärvat fastigheten i ett 

annat syfte än att bebygga den. De som ändå tänkt bebygga fastigheten vid förvärvet valde att 

inte bebygga på grund av att byggnadskostnaderna var för höga och ett annat boende valdes 

istället. Bygglovsprocessen har haft en inverkan på människors beslut att inte bebygga. Även 

arbete eller boende på annan ort samt att fastighetsägaren redan hade ett boende har påverkat. 

Ett antal fastighetsägare har gett svar som tyder på att de inte bebyggt fastigheten eftersom att 

de tycker att ansöka om bygglov tar för lång tid. En fastighetsägare svarade att 

fastighetsskatten blivit så betydande att de nu valt att stycka av tomterna och sedan sälja dem 

eller exploatera för att sedan sälja. Regressionsanalysen visar att det finns ett samband mellan 

andel obebyggda fastigheter och riktvärde för taxeringsvärde. Ju högre riktvärde desto färre 

obebyggda fastigheter. Detta kan kopplas till att fastighetsägare i områden med högre 

taxeringsvärde i större grad bebygger sin fastighet. Taxeringsvärdet på fastigheten kan vara en 

faktor för att välja att bebygga eller inte.  
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ISKUSSIONS KAPITLET innehåller en avslutande diskussion av de resultat som har 

genererats av examensarbetet. Resultatet av de frågeställningar som ämnats besvarats 

diskuteras och förslag till hur obebyggd tomtmark ska behandlas för att effektivisera 

markanvändningen diskuteras.  

 

5. DISKUSSION  

 

Idag finns fastigheter som är bildade för att bebyggas med ett småhus men som förblivit 

obebyggda. Syftet med examensarbetet har varit att undersöka varför fastigheterna är 

obebyggda, vad som kan hindra att fastigheterna inte bebyggs och slutligen komma fram till 

en slutsats om hur obebyggda fastigheter ska behandlas för att uppnå en så ändamålsenlig 

markanvändning som möjligt.    

 

5.1 Varför innehas fastigheter bildade för bostadsändamål utan att 

bebyggas? 

Resultatet av enkätundersökningen visade på att många av fastighetsägarna inte haft som syfte 

att bebygga fastigheten. Endast 13 procent svarade att de förvärvat fastigheten för att bebygga 

den samtidigt som mer än hälften svarade att de inte haft för avsikt att bebygga fastigheten. 

En stor del av fastigheterna är alltså redan vid förvärvet tänkta att användas för ett annat 

ändamål än fastigheten är bildad för. Enligt Fastighetstaxeringslagen ska en obebyggd 

fastighet som bildats längre tillbaka än två år endast utgöra tomtmark om det är uppenbart att 

den får bebyggas. I områden som är omfattade av detaljplan får tomtmark utgöra tomtmark 

endast om fastigheten bildats som kvartersmark för enskilt byggande och det är uppenbart att 

bebyggelse ska ske. Tanken med definitionen obebyggd tomtmark är alltså att det enbart ska 

vara en övergående fas från bildandet av fastigheten tills den bebyggs och att fastigheten ska 

bebyggas relativt omgående. Alla fastigheter i undersökningen är bildade längre tillbaka än 

två år och har fortfarande inte bebyggts. Detta visar att begreppet tomtmark inte används på 

det sätt det är tänkt och många av de fastigheter som utgör tomtmark bör kanske 

omdefinieras.  

 

En framträdande orsak till att inte bebygga fastigheten var enligt undersökningen att hindra 

någon annan från att bebygga fastigheten. Även att fastighetsägaren vill ha en större tomt och 

själv kunna bestämma över sin omgivning kan sägas innebära att hindra någon annan från att 

bebygga. Som Lind (2003) också antyder innehas många fastigheter för detta ändamål och 

D 
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den markreserv som fastigheterna utgör kan därmed bli svår att komma åt. Fastigheten 

används därmed inte till det ändamål den enligt lag är bildad för. När en fastighet bildas för 

bostadsändamål har den genomgått en lämplighetsbedömning enligt FBL, marken har 

planerats enligt reglerna i PBL och fastigheten har sedan taxerats enligt FTL. När fastigheten 

därefter förblir obebyggd har inte lagstiftningens syfte uppnåtts. För att garantera att 

fastigheterna bebyggs behövs en striktare reglering. I områden med hög efterfråga på mark för 

bostäder är det särskilt viktigt att ha en fungerande planering som efterföljs.  

 

Många av fastigheterna har gått i arv eller erhållits i gåva. Fastighetsägaren har därmed inte 

själv gjort ett aktivt val att förvärva fastigheten för att bebygga den. Risken att fastigheten 

förblir obebyggd blir därmed större eftersom fastighetsägaren kanske redan har ett annat 

boende eller inte kan eller vill bebygga fastigheten för tillfället. När fastigheten ärvts eller 

erhållits i gåva kan det även vara svårare för fastighetsägaren att sälja fastigheten. Dels kan 

fastigheten vara förenad med villkor om att den inte får säljas dels kan en försäljning vara ett 

känsligt ämne när fastigheten är arvegods eller en gåva. På så vis förblir många av dessa 

fastigheter obebyggda och kommer aldrig ut för försäljning.  

 

Enligt Williams (1991) finns ett värde i valmöjligheten att själv bestämma om fastigheten ska 

bebyggas eller inte. Det visas även av resultatet i enkätundersökningen. De anledningar som 

angavs till att behålla fastigheten var till stor del relaterade till att avvakta om ett behov för 

byggnation eventuellt skulle uppstå eller behålla den till barn eller barnbarn. Även om 

fastighetsägaren själv inte vill bebygga fastigheten är det en fördel att ha en valmöjlighet. 

Fastigheterna blir därmed outnyttjade och inte heller sålda eftersom fastighetsägaren värderar 

valmöjligheten högre än kostnaden att inneha fastigheten. 

 

5. 2 Vilka faktorer förhindrar byggandet av bostäder? 

Litteraturstudie som genomförts visar att det finns många faktorer som påverkar 

bostadsbyggandet. Den rådande bostadspolitiken kan styra bostadsbyggandet i form av skatter 

och subventioner. Detta blev särskilt tydligt i samband med omläggningen av 

bostadsfinansieringssystemet som genomfördes i slutet av 1980-talet. Innan omläggningen 

gjorde räntesubventionerna att många kunde ta förmånliga lån och bygga ett hus utan att ta en 

alltför stor ekonomisk risk. I undersökningsområdet verkar detta ha påverkat en liten andel av 

fastighetsägarna i deras beslut att behålla fastigheten obebyggd. Detta kan till stor del bero på 

att många av fastighetsägarna inte tänkt bebygga fastigheten.  
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En annan faktor vilken i litteraturen framställts som ett hinder för nybyggnation är plan- och 

bygglovsprocessen som Mayer och Somerville (2000b) skriver om. I enkätundersökningen 

har det visat sig att vissa fastighetsägare upplevt bygglovsprocessen som komplicerad och 

utdragen och därför inte bebyggt sin fastighet. Mayer och Sommerville (2000b) menar att 

plan- och bygglovsprocessen anses som en osäker process där fastighetsägaren inte vet helt 

säkert när eller om en plan eller bygglov kommer att beviljas. Detta skapar en otrygghet för 

den som vill bygga och därmed väljer många att dra sig ur ett bostadsprojekt. Samtidigt är det 

viktigt med en strikt planering för att få ett väl fungerande samhälle där byggandet av 

bostäder kontrolleras.  

 

Byggkostnaderna är en faktor som påverkar valet att bygga eller inte. Av 

enkätundersökningen framgick att fastighetsägarna tyckte att kostnaderna för att bygga ett 

nytt hus var för stora och därför valdes ett befintligt boende. Detta stämmer överrens med 

Lind och Lundströms (2009) framställning av Tobins q som säger att om kostnaderna för att 

bygga nytt på en ort överstiger priset på ett befintligt hus väljs ett annat mer lönsamt boende. 

Bristen på mark för småhusbyggnation i storstadsregionerna som lett till höga markpriser hör 

även ihop med svaret att en bostadssökande hellre väljer ett befintligt hus.  

     

Regressionsanalysen som utfördes visade på att det finns ett samband mellan andelen 

obebyggda fastigheter och fastigheters taxeringsvärde. Värdet av en fastighet kan därmed 

också vara en faktor som påverkar fastighetsägarens val att bygga eller inte.  

Regressionsanalysen visar på att en större andel av fastigheterna bebyggs när taxeringsvärdet 

är högt. Detta kan bero på att kostnaderna att enbart inneha fastigheten blir höga eftersom 

fastighetsskatten är 1 procent av taxeringsvärdet men även att dessa områden är mer attraktiva 

att bebygga. I områden där taxeringsvärdet är lägre förblir en större andel fastigheter 

obebyggda. När taxeringsvärdet är lägre kan fördelen att inneha fastigheten för att till 

exempel få en större tomt överväga kostnaden den medför i form av fastighetsskatt. Enligt 

Williams (1991) utvecklas eller säljs en fastighet som är kostsam att äga snabbare vilket 

resultatet av analysen visar på. Det kan även ses på det sätt att när kostnaden att inneha en 

fastighet ökar väljer fler fastighetsägare att bebygga sin fastighet. En högre fastighetsskatt kan 

därmed vara ett sätt från myndighetshåll att få fler fastighetsägare att bebygga sina fastigheter 

eller välja att sälja dem.  
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5.3 Hur kan obebyggda fastigheter behandlas för att uppnå en mer 

ändamålsenlig markanvändning? 

Som nämnts innan används en stor del av fastigheterna till andra ändamål än bostadsändamål. 

Istället för att de fastigheter som idag används som utökad tomt ska finnas registrerade som 

tomtmark för småhusändamål skulle en sammanslagning kunna göras med den fastighet som 

är bebyggd. Detta skulle medföra att fastighetsägaren enbart skulle behöva betala en 

kommunal avgift och undgå betala fastighetsskatt på den obebyggda fastigheten och en 

kommunal avgift på den bebyggda fastigheten. Sammanläggningen blir en fråga för 

Lantmäteriet att bedöma fall till fall om sammanläggningen är genomförbar. Information om 

att en sammanläggning skulle kunna vara ett alternativ för att undgå fastighetsskatten skulle 

kunna gå ut till de fastighetsägare som innehar en obebyggd fastighet.  

 

Det blir även en fördel för kommunernas planering av markanvändningen om markens 

egentliga användning är redovisad. Detta gäller med reservation för hur bostadspolitiken 

kommer utvecklas eftersom fastighetsskatt kan variera med vilken politik som förs. Det kan 

även vara så att fastigheten är belägen inom område där en förtätning av bebyggelsen är 

planerad och en sammanläggning strider då mot den planerade markanvändningen. 

 

För att garantera att fastigheter som nybildas bebyggs behövs striktare regler. Kommunerna 

har till viss del en kontroll av marken genom deltaljplanen och rätt att lösa in mark som inte 

blivit bebyggd enligt planen när genomförandetiden gått ut. Ett påtryckningssätt som en del 

kommuner använder sig av idag är att sätta en maxtid inom vilken fastigheten måste 

bebyggas. Samtidigt är det viktigt att beakta den enskildes äganderätt och rätt att själv 

bestämma över sin mark. Men inom områden där bristen på byggbar mark är påtaglig och 

efterfrågan på mark för småhusbebyggelse är hög kan en striktare reglering behövas för att 

marken ska kunna användas på det mest ändamålsenliga sättet för att området ska kunna 

utvecklas.  
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LUTSATSKAPITLET innehåller de slutsatser som examensarbetet lett fram till. En slutsats 

presenteras för varje frågeställning samt för hur obebyggda fastigheter kan behandlas för att 

uppnå en ändamålsenligare markanvändning. Kapitlet avslutas med en reflektion över 

examensarbetet samt en rekommendation för framtida studier.  

 

6. SLUTSATSER 

 

De flesta fastighetsägare har inte för avsikt att bebygga fastigheten. Det framgår även att en 

stor andel har fått fastigheten i arv eller gåva. Dessa fastighetsägare har därmed inte själva 

gjort ett aktivt val att förvärva fastigheten. Även att många innehar fastigheten i syfte att 

förhindra någon annan att bebygga fastigheten framkom av enkätundersökningen.  

 

För den enskilde fastighetsägaren är det plan- och bygglovsprocessen och kostnaderna för att 

bygga som förhindrar ett byggande. 

 

Regressionsanalysen visade på att ett samband finns mellan andelen obebyggda fastigheter 

och taxeringsvärde. Andelen obebyggda fastigheter minskar när taxeringsvärdet för 

fastigheterna ökar. 

 

För att uppnå en mer ändamålsenlig markanvändning kan obebyggda tomter vilka används i 

syfte att få en utökad tomt sammanläggas med den bebyggda fastigheten. För att garantera att 

en fastighet bebyggs krävs en striktare reglering vid bildandet av nya fastigheter.  

 

6.1 Reflektion av arbetet 

Metodvalet att använda sig av enkäter var ett bra sätt att undersöka vilka motiv 

fastighetsägare har för att inte bebygga sina fastigheter. Uppdelningen mellan flest slutna 

frågor och ett mindre antal öppna visade sig ge utförliga svar och även fastighetsägares 

personliga reflektioner. Detta underlättade för förståelsen varför fastighetsägarna väljer att 

behålla fastigheten obebyggd. En fråga som borde ha tagits med i enkäten är om en högre 

fastighetsskatt skulle påverka fastighetsägarens beslut att inte bebygga fastigheten. Av vissa 

fastighetsägares svar har kunnat tolkas att skatten ändå har en påverkan och skulle skatten 

höjas kanske ännu fler skulle tänka sig att bebygga fastigheten eller sälja den. För att få en 

heltäckande bild över hela landet av varför fastigheter förblir obebyggda behöver ytterligare  

kommuner undersökas. 

S 
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Hej! 
Vi heter Linda Jonsson och Cecilia Spångberg och läser det tredje och sista året på 

Geomatikprogrammet vid Högskolan i Gävle. Som avslutning på våra studier skriver vi nu ett 

examensarbete som handlar om obebyggd tomtmark för småhusändamål.  

Vi vill undersöka vilka anledningar fastighetsägare har för att behålla sina fastigheter i ett 

obebyggt skick. Vi har valt att göra undersökningen inom Uppsala kommun och denna enkät 

är en viktig del av vår undersökning. Examensarbetet utförs i samarbete med Lantmäteriet i 

Gävle. 

 

Enkäten består av 5 frågor och beräknas ta cirka femton minuter att besvara.  

Uppgifter om fastigheterna har tillhandahållits av Lantmäteriet. Svaren kommer att 

behandlas anonymt och konfidentiellt och endast användas i vårt examensarbete. Inga 

uppgifter som kan identifiera fastigheten eller dess ägare kommer att publiceras. 

Numreringen av enkäterna är endast till för att se vilka fastighetsägare som har svarat och 

vilka vi kommer att påminna vid eventuellt uteblivet svar.   

 

Enkätsvaren ber vi er att skicka i det förfrankerade svarskuvertet senast torsdag 28 april 

2011. Om ni är intresserade att ta del av studien finns möjlighet att läsa examensarbetet 

efter vecka 23. Hör vänligen av er för mer information och tveka inte att kontakta oss om ni 

har några frågor. 

 

Er medverkan är av största betydelse för oss.  

Ett stort tack!  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Linda Jonsson 

073- 543 17 08 

tgp08ljn@student.hig.se 

 

Cecilia Spångberg  

073- 954 70 93  

tgp08csg@student.hig.se  

 

Utbildningsansvarig: Janne M. Karlsson  

026- 648937 

jmk@hig.se 

Bilaga 1 
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Enkätundersökning 

 

Den här undersökningen vänder sig till dig/er som är ägare av en obebyggd fastighet för 

småhusändamål.  

 

1. I vilket syfte förvärvade du/ni fastigheten? Kryssa endast i ett alternativ.  

För att bebygga den med ett småhus. 

För att i framtiden överlåta fastigheten till barn/barnbarn/släkting. 

För att hindra någon annan att bebygga fastigheten. 

För att sälja den vid ett senare tillfälle.   

Jag/vi har fått fastigheten i arv/gåva.   

 

Annat syfte. Vilket? ___________________________________________ 

 

2. Av vilken anledning valde du/ni att inte bebygga fastigheten efter att du/ni förvärvat den?  

Kryssa endast i ett alternativ.  

 Kostnaden för att bygga ett småhus var för stor. 

 Jag/vi valde ett annat boende för att det var mer lönsamt. 

  Bygglov saknades/nekades.  

 För att jag/vi upplevde bygglovsprocessen som alltför komplicerad och utdragen. 

  Jag/vi hade inte för avsikt att bebygga den.  

 

                       Annan anledning. Vilken? _______________________________________ 

 

 

3. Av vilken anledning bebygger du/ni inte fastigheten idag?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Fråga 4 besvaras av dig/er som förvärvat fastigheten 1990 eller tidigare.  

4. Om du/ni förvärvat fastigheten 1990 eller tidigare, har ändringen av 

bostadsfinansieringssystemet i början av 1990 påverkat ditt/ert beslut att inte bebygga 

fastigheten? 

 Ja 

 Nej 

 

Fråga 5 besvaras av dig/er som haft för avsikt att bebygga fastigheten.  

5. Om du/ni haft för avsikt att bebygga fastigheten men av någon anledning inte gjort det, 

vilken är anledningen till att du/ni inte har sålt fastigheten?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för ert deltagande! 
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Bilaga 2  

 
Värdeområden inom Uppsala kommun  

 
0380545 

0380039 

0380030 

0380503 

0380507 

0380538 

0380511 

0380539 

0380536 

0380924 

0380509 

0380505 

0380611 

0380601 

0380543 

0380500 

0380502 

0380514 

0380517 

0380932 

0380518 

0380532 

0380547 

0380603 

0380607 

0380528 

0380541 

0380526 

0380922 

0380921 

0380925 

0380600 
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Mailkorrespondens med Andreas Thoor, Bygglovhandläggare Stadsbyggnadskontoret 

Uppsala Kommun. Skickat: den 4 maj 2011 10:36 

 

  

Hej! 

  

Vi heter Cecilia Spångberg och Linda Jonsson och vi skriver ett examensarbete som handlar 

om obebyggd tomtmark för småhusändamål. Vi ska utreda varför fastighetsägare innehar 

tomtmark utan att bebygga den och har valt att göra studien i Uppsala. Vi har några frågor 

som vi hoppas ni kan hjälpa oss med.  

  

Hur många fastighetsöverlåtelser sker varje år, både bebyggda och obebyggda? Är det ett högt 

tryck på obebyggd tomtmark i och utanför staden?  

  

Tack  

  

Mvh Cecilia och Linda 

 

 

Hej, först vill jag säga att ni valt ett mycket intressant ämne. Jättekul! Men det är svårt att ge 

ett "vetenskapligt" svar på den sista frågan. Mitt svar bygger på känslan och erfarenheten av 

att jag handlagt sådana ärenden under tio års tid. I mitt arbete har jag nära kontakt med 

småhusförsäljare och mäklare. 

  

- Vi har ingen information över antalet fastighetsöverlåtelser. Kanske SCB, mäklarsamfunden 

eller Lantmäteriet kan svara på frågan. 

- Det har funnits ett jättehögt tryck enligt alla småhusförsäljare de senaste åren. Om det hade 

funnits fler tomter så hade de kunnat sälja utan problem. I Uppsala har det alltså varit dålig 

tillgång på tomtmark för småhusbebyggelse, både i och utanför staden. Tomtpriserna har haft 

en kraftig utveckling både i och utanför staden. Om detta gäller idag eller till hösten vet jag 

inte. Lite rykten från hussäljare är att orderböckerna till hösten är tomma. Det kan vara en god 

ide att ringa runt till småhusförsäljare, de vet innan det syns hos oss. Känslan är att lånetak 

och räntan i hög grad styr både utbud och efterfrågan. Antalet beviljade bygglov och 

förhandsbesked har varit relativt konstant med en marginell ökning senaste året. 

  

Mvh 

Andreas Thoor 

Bygglovhandläggare 

Stadsbyggnadskontoret 

Uppsala Kommun  

  

  
  
  
   
  
  

 


