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Förord 
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Examensarbetet riktar sig till personer med viss förkunskap inom fastighetsekonomi samt 
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ämnet.    
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fastighetsekonomi som efterfrågade studier gällande värdefaktorn ålder vid 

fastighetstaxering av småhus.  

Vi vill härmed passa på att tacka de personer som på något sätt bidragit till och 
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arbetets gång. Johan Bäckström, fastighetsekonom på Lantmäteriet i Gävle, som 

tillhandahållit data ur Lantmäteriets register. Sist men inte minst vill vi tacka vår 

handledare Lars Steiner på Högskolan i Gävle för värdefulla synpunkter och idéer. 

Vid frågor eller synpunkter angående innehållet kontakta oss på e-post: 

kristin.kensby@hotmail.com eller snaar_85@hotmail.com.  

 

Gävle, maj 2012 

Kristin Kensby & Helen Snaar 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att beskriva och analysera hur ett småhus ålder kan påverka 

marknadsvärdet och taxeringsvärdet för en småhusfastighet samt hur den svenska 

taxeringsmodellen tar hänsyn till hur ett småhus ålder påverkar värdet. Målet är att ge 

förslag på hur ett småhus ålder kan behandlas vid fastighetstaxering i Sverige. 

Ett småhus definieras som en byggnad inrättad till bostad för en till två familjer och en 

småhusfastighet utgörs av ett småhus plus dess tomtmark. Vid fastighetstaxering av 

småhusfastigheter i Sverige bestäms ett byggnads- och ett tomtmarksvärde som sedan 

slås ihop till ett taxeringsvärde för småhusfastigheten, taxeringsvärdet ska motsvara 75 % 

av marknadsvärdet två år före taxeringsåret. Byggnadsvärdet respektive tomtmarksvärdet 

bestäms utifrån olika värdefaktorer, en av dem är värdefaktorn ålder vilket anges som ett 

värdeår ämnat att uttrycka en byggnads återstående ekonomiska livslängd. 

Metoder som har använts i studien är en litteraturstudie som granskat tidigare forskning 

inom ämnet samt lagstiftning och facklitteratur. En kvantitativ undersökning av småhus 

och köp i Gävle kommun har genomförts för att skapa en generell bild av hur ett småhus 

ålder påverkar småhusfastigheters taxeringsvärde samt en generell bild av när 

taxeringsvärdet är svårbedömt på grund av ett småhus ålder. För att erhålla en djupare 

förståelse för hur ett småhus ålder kan påverka småhusfastigheters marknadsvärde 

genomfördes en kvalitativ undersökning av ett fåtal småhus. 

Resultatet av litteraturstudien visar att de åldersrelaterade variabler som kan påverka ett 

småhus marknadsvärde är: depreciering, läge, byggnadskonstruktion, underhåll samt 

vintage-effekt. De åldersrelaterade variabler som den svenska taxeringsmodellen tar 

hänsyn till är: depreciering, åldersinverkan i förhållande till läge samt jämkning av 

värdeår. Litteraturstudien samt den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen tyder 

på att det finns vissa brister i hur åldersfaktorn hanteras vid fastighetstaxering i Sverige, 

främst när det gäller äldre byggnader. Eftersom de båda undersökningarna genomfördes 

endast med småhusfastigheter i Gävle kommun är dock resultatet inte direkt applicerbart 

på hela Sveriges småhusbestånd. Ändock drogs slutsatsen att det anses motiverat att ge 

förslag på hur den svenska taxeringsmodellen kan behandla åldersfaktorn vid 

fastighetstaxering av småhus. Förslaget innefattade de åldersrelaterade variablerna: 

depreciering, läge, underhåll, köparpreferenser samt byggnadskonstruktion.  

Nyckelord: Fastighetstaxering, värdefaktor ålder, småhus, småhusfastighet, värdeår, 

K/T-värde, taxeringvärde, marknadsvärde. 
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Abstract 

The purpose of this study is to describe and analyze how the age of a single-family 

building may affect its market value and assessed value and how the Swedish assessment 

model takes building age into account when assessing a value. The goal is to suggest how 

the age of a single-family building can be treated in the Swedish assessment model.  

A single-family building is defined as a building set up for housing one or two families 

and a single-family real estate refers to the whole estate, building and land. In Sweden the 

single-family real estate assessed value is determined by a separate value for the building 

and the land, these are combined into an assessed value for the whole estate. The assessed 

value should be 75% of the market value two years before the assessment year. Building 

and land value is determined based on value factors, one of them is the value factor age 

specified as a value-year intended to express the remaining economic life of a building. 

Methods used in the study are a literature review which examined prior research in the 

subject, the law and literature. A quantitative survey of single-family buildings and 

purchases in the municipality of Gävle was performed with the purpose of creating a 

general picture of how the age of a single-family building affects it´s assessed value and a 

general picture of when the assessed value is difficult to set due to building age. A 

qualitative survey was performed with the aim to obtain a deeper understanding of how 

building age can affect the market value and assessed value of a single-family real estate. 

The results of the literature review indicate that the age-related variables that may affect 

the market value of a single-family real estate are: depreciation, location, building 

construction, maintenance, and vintage-effect. The age-related variables that the Swedish 

assessment model takes into account include: depreciation, age-effect due to location and 

adjustment of the value-year. The literature review and the quantitative and the qualitative 

survey suggest that there is some deficiency in how the value factor age is dealt with in 

assessment in Sweden, in particular for older buildings. Since both surveys were 

conducted with single-family real estates in the municipality of Gävle the results are not 

directly applicable to the whole Swedish single-family real estate population. Yet it was 

concluded that it is justified to give a suggestion on how the Swedish assessment model 

can treat the value factor age. The suggestion included the age-related variables: 

depreciation, location, maintenance, buyers’ preferences and building construction. 

Keywords: Assessment, property taxation, value factor age, single-family homes, real 

estate, assessment year, assessed value, market value. 

http://tyda.se/search/purchase
http://tyda.se/search/deficiency
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vid fastighetstaxering av småhusfastigheter i Sverige tillämpas 

Fastighetstaxeringsförordningen (FTF, SFS 1993:1199) och Fastighetstaxeringslagen 

(FTL, SFS 1979:1152) vilka beskriver att tomtmark och byggnader värderas var för sig 

för att sedan slås ihop till ett taxeringsvärde för fastigheten. Taxeringsvärdet skall 

motsvara 75 % av marknadsvärdet två år före taxeringsåret. Tomtmarks- och 

byggnadsvärdet påverkas i sin tur av flera olika egenskaper som i den svenska 

taxeringsmodellen uttrycks som värdefaktorer, en av dem är ålder. Värdefaktorn ålder 

anges som ett värdeår och ska uttrycka en byggnads återstående ekonomiska livslängd 

och tar vid beräkning av byggnadsvärde hänsyn till en byggnads värdeminskning på 

grund av ålder. Normalt är värdeåret lika med en byggnads nybyggnadsår, åtgärder som 

omvandlar biarea (vindsutrymme, förråd m.m.) till boarea eller tillbyggnation av boarea 

kan jämka nybyggnadsåret till ett nytt värdeår. Grundtanken är att ett äldre värdeår ska 

generera i ett lägre byggnadsvärde och ett yngre värdeår i ett högre byggnadsvärde (FTF, 

SFS 1993:1199; FTL, SFS 1979:1152). 

Henrik Roos, chef för Lantmäteriets sektion för fastighetsekonomi uttrycker en hypotes 

om att värdefaktorn ålder inte fungerar ändamålsenligt vid värdering för 

fastighetstaxering av småhusfastigheter. Det vill säga att värdeåret inte alltid motsvarar en 

byggnads återstående ekonomiska livslängd och att värdeåret (som minskar fastighetens 

byggnadsvärde ju äldre värdeåret är) inte alltid återspeglar byggnadsålderns inverkan på 

marknadsvärdet. En kandidatuppsats av Wentzel (2010) uttalar också problem med att 

värdeåren inte alltid anses representativa för byggnaders egentliga skick och att det skulle 

vara intressant att utreda om de nuvarande reglerna för beräkning av värdeår bör ses över. 

Det finns mycket forskning kring hur ett småhus ålder påverkar dess marknadsvärde 

vilket tyder på att det är svårt att uppskatta och beräkna, till exempel kommer Goodman 

och Thibodeau (1995) i en studie fram till att ju högre byggnadsåldern är desto större är 

sannolikheten att byggnaden blir felvärderad. Wilhelmsson (2008) menar att en 

felbedömning i minskat byggnadsvärde på grund av ålder kan ge ett felaktigt 

taxeringsvärde. Mycket av den forskning som finns beskriver en naturlig värdeminskning 

i och med förslitning av byggnaden på grund av ålder (depreciering), vilket är förenligt 

med grundtanken i den svenska taxeringsmodellen. Exempel på forskning kring 

depreciering är Goodman och Thibodeau (1995) som definierar det som ekonomisk 
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värdeminskning samt Clapp och Giaccotto (1997)  och Wilhelmsson (2008) som 

uttrycker depreciering som högre underhållskostnader och minskad användbarhet samt 

fysisk försämring och föråldrad funktionalitet. Mycket av forskningen förespråkar dock 

att fler åldersrelaterade variabler påverkar marknadsvärdet och därför bör tas med vid 

värdering. Exempel på sådan åldersrelaterad variabel är byggnadskonstruktion, Coulson 

och McMillen (2008) menar att olika byggnadsnormer har varit aktuella för olika 

nybyggnadsår och kan därför beroende på skiftande kvalité påverka marknadsvärdet. Att 

äldre byggnader kan besitta vissa charmegenskaper uttrycker Berger (1998) som en 

ytterligare åldersrelaterad variabel som kan påverka marknadsvärdet. Andra forskare, till 

exempel Goodman och Thibodeau (1995) uttrycker sådana charmegenskaper som en 

positiv vintage-effekt.  

1.2 Syfte, mål och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur ett småhus ålder kan påverka 

marknadsvärdet och taxeringsvärdet för en småhusfastighet samt hur den svenska 

taxeringsmodellen tar hänsyn till hur ett småhus ålder påverkar värdet. Målet är att ge 

förslag på hur ett småhus ålder kan behandlas vid fastighetstaxering i Sverige. 

Rapportens mål och syfte uppnås genom teori och empiri med hjälp av följande 

forskningsfrågor; 

i. Hur påverkar ett småhus ålder taxeringsvärdet enligt den svenska 

taxeringsmodellen? 

ii. Hur kan ett småhus ålder påverka marknadsvärdet och taxeringsvärdet?  

iii. När är taxeringsvärdet och marknadsvärdet svårbedömt i förhållande till ett 

småhus ålder? 

Uppsatsen utförs i samråd med Lantmäteriets sektion för fastighetsekonomi som 

introducerade frågeställningen ”Hur väl fungerar värdefaktorn ålder vid fastighetstaxering 

av småhusfastigheter?” och gav hypotesen att ett småhus ålder med gällande regler för 

fastighetstaxering inte alltid påverkar taxeringsvärdet på samma sätt som småhusets ålder 

påverkar marknadsvärdet. 

Den här studien är viktig av tre anledningar: (1) taxeringsvärden används i flera olika 

sammanhang och är fastigheter feltaxerade genererar det i problem inom flera områden, 

till exempel vid beskattning; (2) åldersinverkan på marknadsvärdet hos småhus är 

svårbedömd och en utredning i ämnet är därför motiverad; (3) det finns mycket forskning 
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att tillgå från olika länder gällande åldersinverkan på ett småhus marknadsvärde i 

allmänhet men få studier har gjorts som inriktar sig på taxering och på den svenska 

småhusmarknaden, därför fyller den här studien ett tomrum. 

1.3 Rapportens disposition 

Rapporten är strukturerad enligt IMRaD där innehållet presenteras i följande ordning:  

 Inledning: Återger en bakgrund i ämnet samt presenterar studiens syfte, mål och 

forskningsfrågor. 

 Metod: Beskriver hur litteraturstudie samt hur en kvantitativ och en kvalitativ 

undersökning har genomförts.  

  Förkunskapsavsnitt: Här redogörs för hur det svenska fastighetstaxerings-

systemet fungerar, avsnittet definierar även viss terminologi för att öka läsarens 

förståelse. 

 Resultat: Här beskrivs resultat av litteraturstudie, kvantitativ undersökning samt 

kvalitativ undersökning.   

 Diskussion: Innehåller en diskussion om erhållet resultat samt om de metodval 

som tillämpats i studien. 

 Slutsats: Här presenteras slutsatser av studien utifrån syfte, forskningsfrågor samt 

målet med studien. Här presenteras även på vilket sätt studien har bidragit till ny 

kunskap samt förslag till vidare forskning ges.  
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2 Metod 

För att identifiera koncept och idéer som tidigare har använts för att belysa ämnet är det 

viktig att granska tidigare forskning. Becker och Bryman (2004) poängterar att en väl 

genomförd litteraturstudie ger en bra bild av hur ämnet har behandlats tidigare och kan 

användas för att tolka och analysera empirisk data. 

Empiri kan enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) beskrivas som information om 

verkligheten. Inom vetenskapen ligger systematiska studier till grund för empiriska data 

vilket kan samlas in genom till exempel undersökningar eller observationer. Genom att 

använda sig av empiriska studier av verkligheten menar Eriksson & Wiedersheim-Paul att 

rådande teorier inom ett ämnesområde kan testas och som följd generera ny kunskap i 

ämnet. 

När en undersökning genomförs är det enligt Holme och Solvang (1996/1997) 

fördelaktigt att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder. På så sätt kan svaga och 

starka sidor hos de olika metoderna utjämna varandra och ge en mer nyanserad och 

helhetsinriktad bild av vad som studeras. En kvantitativ och en kvalitativ metod 

kombineras i den här undersökningen genom att kvantitativ data används som en första 

del i undersökningen och följs sedan upp av data från en kvalitativ undersökning (jmf. 

Holme & Solvang, 1996/1997). 

Följande avsnitt presenterar vilka metoder som ingår i studien, motiv till metodval samt 

hur de har genomförts. Hur data har samlats in för respektive moment beskrivs samt hur 

data bearbetats och analyserats. Senare i avsnitt 5.2 diskuteras alternativa metoder samt 

kritik mot valda metoder framförs. 

2.1 Litteraturstudie 

Forskningsarbetet inleddes med en litteraturstudie som syftade till att samla 

bakgrundsinformation inom ämnet samt att besvara samtliga tre forskningsfrågor. En 

litteraturstudie var nödvändig för att erhålla kännedom om vad experter och forskare har 

att säga om hur ett småhus ålder kan påverka taxeringsvärdet respektive marknadsvärdet 

samt vilken forskning som tidigare genomförts inom området (jmf. Biggam, 2011).  
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2.1.1 Insamling av data, litteraturstudie 

Till avsnitt 3, som utgör ett förkunskapskapitel, användes främst information från 

Sveriges Rikes Lag, juridisk facklitteratur samt myndigheter. För att finna kunskap om 

vad forskare har studerat och kommit fram till inom ämnet granskades ett antal 

vetenskapliga artiklar, dessa behandlas främst avsnitt 4.1. Följande databaser användes 

vid sökning efter artiklar: 

Emerald  ScienceDirect  Scopus   

Taylor & Francis Online Wiley Online Library JSTOR 

Tabell 1. Sökord, vetenskapliga artiklar.  

 

Ett antal sökord, presenterade i Tabell 1, identifierades för att hitta relevanta artiklar inom 

ämnesområdet (jmf. Biggam, 2011). För att effektivisera sökningen kombinerades 

sökorden på olika sätt genom att använda booleska uttryck, exempelvis ”AND”, ”OR” 

eller ”AND NOT”. För att få med olika ändelser (t.ex. plural) på sökorden användes 

trunkering, vilket kortar av sökorden och ersätter ändelsen med en asterix (*). I fler av 

databaserna fanns möjligheten att avgränsa sökningen till artiklar som var ”peer 

reviewed”, fanns ej den möjligheten kontrollerades artiklarna i efterhand via Ulrichweb. 

För att hitta fler relevanta artiklar kontrollerades artiklarnas referenslistor samt om 

artiklarna blivit refererade i någon annan studie. Endast artiklar i fulltextversion användes 

i litteraturstudien. 

I litteraturstudien användes även en konferensartikel vilken återfanns genom att ett flertal 

av tidigare funna artiklar var refererade i denna. Konferensartikeln var relevant att 

använda eftersom den behandlar ämnet ålderspåverkan på byggnadsvärde, 

konferensartikeln är dessutom ”peer reviewed”. 

Efter kontakt med Skatteverket erhölls även tillgång till en intern mindre undersökning av 

Viroulet-Fagerström (2006) gällande övertaxering av småhus från 60- och 70-talet. 

Småhus Fastighet Taxering Värdering Marknadsvärde/ 
Taxeringsvärde 

Ålder 

Residential Property Taxation Valuation Market value Age 

Single-
family 
homes 

Real 
estate 

Assessment Appraisal Trade value Building 
year 

Housing Home Mass 
appraisal 

Estimation Assessed value Construction 
year 

http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://onlinelibrary.wiley.com/advanced/search
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2.1.2 Analys av data, litteraturstudie 

Litteraturen analyserades genom att likheter respektive skillnader kring 

forskningsfrågorna jämfördes. Att kritiskt utvärdera och belysa både likheter och 

skillnader i litteraturen är enligt Biggam (2011) viktigt för att återge en nyanserad bild av 

det som framkommit vid litteraturstudien. 

2.2 Kvantitativ Undersökning  

För att skapa en generell bild av hur ett småhus ålder påverkar småhusfastigheters 

taxeringsvärde samt en generell bild av när taxeringsvärdet är svårbedömt på grund av ett 

småhus ålder (forskningsfrågorna i. och iii.) genomfördes en kvantitativ undersökning av 

småhus och köp (jmf. Halvorsen, 1989/1992). En kvantitativ undersökning är ett bra 

verktyg för att överblicka ett fenomen och visa på omfattning, samband och göra 

jämförelser vilket Holme och Solvang (1996/1997) beskriver. Att studera köp av 

småhusfastigheter möjliggör att taxeringsvärden kan ställas i relation med köpeskillingar 

vilket är en vedertagen metod när det gäller fastighetsvärdering (jmf. Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2010; Viroulet-Fagerström, 2006).  

2.2.1 Insamling av data, kvantitativ undersökning 

I den kvantitativa undersökningen användes sekundär data. Sekundär data är data som 

någon annan har samlat in och är bra att använda när mycket information efterfrågas och 

för att visa på trender (jmf. Lomas, 2011). Den sekundära data som användes 

tillhandahölls av Lantmäteriet och innefattar information om vissa småhusfastigheter i 

Gävle kommun samt information om köpen av dem. 

För varje småhusfastighet finns ett köp, både köpen och småhusfastigheterna ingår i 

undersökningen och benämningen objekt används härefter för ett köp kopplat till en 

småhusfastighet.  

Till att börja med avgränsades undersökningen till att endast omfatta Gävle kommun. 

Lantmäteriet tillhandahöll ett Pdf-dokument innehållande information och statistik om 

samtliga värdeområden inom kommunen. Av Pdf-dokumentet framgick för varje 

värdeområde, medelvärde för byggnadernas värdeår samt standardavvikelse från 

medelvärdena. Värdeområden att ingå i studien valdes enligt Figur 1. 
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Figur 1. Urval av värdeområden inom Gävle kommun. 

En efterfrågan hos Lantmäteriet gjordes efter samtliga köp av friliggande småhus inom 

ovan angivna värdeområden från max två år tillbaka i tiden (från 2012-04-17). Från 

Lantmäteriet erhölls en Excel-fil innehållande 103 stycken objekt som alla överensstämde 

med kriterierna ovan, se Bilaga 2. Se även Bilaga 1 där förklaringar till Bilaga 2 kan 

utläsas. Om varje objekt fanns information uppdelat i 37 olika kolumner, till exempel 

köpeskilling, värdearea, adress, köpare, säljare, K/T-värde, byggnadsvärde och 

taxeringsvärde. 

Objekten gallrades för att samtliga skulle passa att ingå i undersökningen. Avvikande 

objekt plockades även bort. Gallringen genomfördes enligt Figur 2. 

 
Figur 2. Gallringsprocess av erhållna objekt.  

2.2.2 Bearbetning av data, kvantitativ undersökning 

De kvarvarande 86 objekten utgör undersökningens rådata och behövde bearbetas för att 

möjliggöra en analys (jmf. Holme & Solvang, 1996/1997).  

Taxeringsvärdet för småhusfastigheter ska motsvara 75 % av marknadsvärdet två år före 

taxeringsåret, se avsnitt 3.4. Samtliga objekt i undersökningen har 2009 som taxeringsår, 

det vill säga det år taxering senast genomfördes, medan köpeskillingarna för objekten är 

aktuella för de år köpen ägde rum. För att göra köpeskillingarna och taxeringsvärdena 

Samtliga 
värdeområden 

inom Gävle 
kommun

Avgränsades till 
värdeområden 
inom 1 mil från 
Gävle centrum

De 10 värdeområden med 
högst standardavviklese 

från värdeårets 
medelvärde valdes ut

Resultatet blev följande 
värdeområden

2180010, 2180012 
2180013, 2180024 
2180048, 2180068 
2180070, 2180073 
2180100, 2180102

Samtliga 103 
objekt

Samtliga objekt med typkod 221 
(fritidsbostäder) gallrades bort. 

Kvar fanns 93 objekt med typkod 
220 (småhus, helårsbostad)

Objekt  med K/T-värden <1 
granskades och 5 av de 
objekten gallrades bort 

eftersom de kunde 
misstänkas vara släktköp eller 

liknande. 
Kvar var 88 objekt

Objekt med K/T-värden >3 
granskades och 1 av de objekten 

gallrades bort eftersom 
köpeskillingen var extremt hög och 
misstanke fanns att andra intressen 

hade påverkat köpet. 
Kvar var 87 objekt

Fastighetsrättsliga 
förhållanden granskades 
och alla objekt tillhörde 

kategorin egen fastighet. 
Därför behölls samtliga 93 

objekt

Slutligen gallrades 1 objekt 
vars fastighet helt saknade 

vatten och avlopp bort 
eftersom det utmärkte sig 

stort från de andra 
objekten. 

Kvar var 86 objekt
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jämförbara behövdes en prisutveckling appliceras på taxeringsvärdena. Två år före 

taxeringsåret 2009 är år 2007 och för att kunna beräkna jämförbara K/T-värden 

applicerades därför prisutvecklingen från år 2007 fram till det året respektive köp 

genomfördes (2010 eller 2011). Två av köpen var genomförda under år 2012 men för 

dessa objekt applicerades ändock enbart prisutvecklingen fram till 2011 eftersom det var 

den nyaste statistiken som fanns tillgänglig samt att köpen genomfördes tidigt på året. 

Prisutvecklingen för småhus i Gävleborgs län erhölls från Statistiska Centralbyrån 

(www.scb.se) och visas i Tabell 2.  

Tabell 2. Prisutvecklingen för permanenta småhus i Gävleborgs län. 

År 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Prisutveckling Gävleborgs län 5,35 % 2,03 % 3,98 % 1,91 % 

 

Med hjälp av de nya taxeringsvärdena med applicerad prisutveckling beräknades sedan 

nya K/T-värden för varje objekt. De nya K/T-värdena lades till som en 38:e kolumn med 

ett nytt K/T-värde för varje objekt. Samtliga beräkningar genomfördes i Excel.   

Av de 38 kolumner som fanns tillgängliga för varje objekt behölls endast de som avsågs 

att analyseras närmare. Dessa kolumner var: nytt K/T-värde, nybyggnadsår och värdeår. 

De 86 objekten med dessa tre kolumner utgjorde underlaget för den kvantitativa 

undersökningen, se Bilaga 3 för de 86 objekten. 

2.2.3 Analys av data, kvantitativ undersökning 

Kvantitativ data analyserades genom en statistisk analys vilket möjliggör tydlig 

beskrivning och klar tolkning av data (jmf. Halvorsen, 1989/1992). Den statistiska 

analysmetod som användes var univariat analys som innebär att en variabel analyseras i 

taget. Frekvens, relativ frekvens och aritmetiskt medelvärde användes vid analysen av 

kvantitativa data och är exempel på vanliga mått vid univariat analys (jmf. Bryman, 

2001/2002; Halvorsen, 1989/1992).  

2.3 Kvalitativ undersökning 

För att erhålla en djupare förståelse för hur ett småhus ålder kan påverka 

småhusfastigheters marknadsvärde (forskningsfråga ii.) genomfördes en kvalitativ 

undersökning av ett fåtal av objekten från den kvantitativa studien (jmf. Halvorsen, 

1989/1992). En kvalitativ metod kännetecknas enligt Holme och Solvang (1996/1997) av 
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närheten till det som studeras samt att ett mindre antal enheter studeras, beskrivning och 

sammanhang är viktigt. 

2.3.1 Insamling av data, kvalitativ undersökning 

Från de 86 objekt som använts vid den kvantitativa undersökningen valdes ett fåtal ut att 

studeras närmare i en kvalitativ undersökning. Vid urval av dessa objekt eftersträvades att 

de skulle vara så lika som möjligt med avseende på byggnaden (jmf. Holme & Solvang, 

1996/1997). Urvalet gjordes enligt Figur 3, se även Bilaga 4 för objekten samt Bilaga 1 

för förklaring. 

 
Figur 3. Urval av material inför kvalitativ studie. 

Kvalitativ data från de olika objekten samlades in genom strukturerad observation. 

Huvudbyggnaden för samtliga objekt okulärbesiktigades via ett observationsschema 

innehållande tre påståenden med olika graderingar, se Figur 4 (jmf. Becker & Bryman, 

2004). I och med att påståendena graderades utifrån givna förutsättningar har 

undersökningen även vissa kvantitativa egenskaper (jmf. Halvorsen, 1989/1992). 

Objekt 
 

A. 
Byggnaden är typiskt för 

sitt värdeår 

B. 
Byggnaden har visuellt utstickande 

byggnadsdetaljer 

C.  
Byggnadens 
skötselgrad 

 1=Inte tidstypisk 
2=En del tidstypiska 
inslag 
3=Mycket tidstypisk 

1=Inga utstickande 
byggnadsdetaljer 
2=En del utstickande 
byggnadsdetaljer 
3=Många utstickande 
byggnadsdetaljer 

1=Undermånligt skött 
2=Normalskött 
3=Mycket välskött 

1.    

2... ↓ ↓ ↓ 

Figur 4. Illustration av observationsschema. 

 

Kvarvarande 86 
objekt

Sorterades i 
värdeområden

Soterades i grupper efter 
värdearea  inom varje 

värdeområde (intervall om 
30 m2)

Sorterades i undergrupper 
efter värdeår inom varje 
areagrupp (interval för 

varje årtionde)

Undergrupper med 
färre än 3 objekt 

sållades bort

Kvar var 3 undergrupper med 
3, 6 och 13 objekt, samtliga 
inom samma värdeområde. 

Totalt 22 objekt
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Påstående A graderades med hjälp av boken Så byggdes villan: Svensk villaarkitektur 

från 1890 till 2010 av Björk, Reppen, och Nordling (2009). Boken preciserar med hjälp 

av tydliga bilder och beskrivningar hur tidstypiska villor såg ut vid olika årtionden i 

Sverige, se exempelbilder i Figur 5 och 6. Författarna presenterar cirka femton olika 

tidstypiska villor för varje årtionde. 

 
Figur 5. Exempel på 80-talshus (Björk et al., 2009). 

 
Figur 6. Exempel på 70-talshus med beskrivning (Björk et al., 2009). 

Påstående B graderades med avseende på mängden utstickande byggnadsdetaljer. 

Exempel på vad som anses vara utstickande byggnadsdetaljer är, utstickande fasadfärg 

och utstickande arkitektoniska detaljer. 

Påstående C graderades genom vilket intryck av skötselgrad objektets huvudbyggnad 

gav. En mycket välskött byggnad innebär att hela byggnadens utsida genom till exempel 

tak, fasad, fönster, entré och grund är i mycket bra skick. Normalskött innebär att 

byggnaden till stor del ger intrycket av att vara i bra skick och inga större skavanker är 

synliga. Undermåligt skött innebär att byggnadens utseende på flera sätt ger intrycket av 

att byggnaden är i ett eftersatt skick. 
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2.3.2 Analys av data, kvalitativ undersökning 

Analysen av kvalitativa data började redan under datainsamlingen genom att påståendena 

indelades i olika graderingar (jmf. Becker & Bryman, 2004). Analysen fortsatte genom att 

objekten jämfördes utifrån de olika påståendena för att få fram likheter och skillnader 

samt att belysa begivenheter (jmf. Halvorsen, 1989/1992). 
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3 Vad är fastighetstaxering och hur genomförs det i 

Sverige? Förkunskapsavsnitt 

För att erhålla en djupare förståelse kring hur den svenska taxeringsmodellen tar hänsyn 

till hur ett småhus ålder påverkar marknadsvärdet och därmed taxeringsvärdet behövs en 

del förkunskaper. Det här avsnittet redogör för hur det svenska 

fastighetstaxeringssystemet fungerar, till exempel vilka de olika värdefaktorerna är vid 

fastighetstaxering av småhus, avsnittet definierar även viss terminologi. 

3.1 Lagstiftning och organisation kring fastighetstaxering 

 De bestämmelser som styr fastighetstaxering i Sverige är, 

Fastighetstaxeringsförordningen (FTF, SFS 1993:1199) och Fastighetstaxeringslagen 

(FTL, SFS 1979:1152). Det finns även allmänna råd och föreskrifter som stöd för 

taxeringsarbetet vilket ges ut av Skatteverket, den myndighet som är ansvarig för 

fastighetstaxeringen. Lantmäteriet har, vid sidan av Skatteverket en betydande roll i det 

värderingstekniska förberedelsearbetet vid fastighetstaxering (Haapaniemi & Larsson, 

2003; Tegnander, 2008). 

3.2 Massvärdering 

Enligt Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) kan fastighetstaxering beskrivas som en 

typ av massvärdering av fastigheter där schabloniserade modeller används. 

Massvärdering innebär att en grupp fastigheter värderas systematiskt för en specifik 

tidpunkt genom att använda standardiserade förfaranden och statistiska tester 

(Gloudemans, 1999 refererad i Kontrimas & Verikas, 2009). Enligt Kontrimas och 

Verikas (2009) baseras massvärdering i första hand på ortsprismetoden som innebär att 

värdet bestäms genom att jämföra värderingsobjektet med andra likartade objekt som 

sålts på marknaden. 

3.3 Allmän, förenklad och särskild fastighetstaxering 

Som framgår i FTL 1 kap. 1 § finns tre olika former av taxering för fastigheter: allmän, 

förenklad samt särskild fastighetstaxering. Enligt Lantmäteriet och Mäklarsamfundet 

(2010) är genomförandet av allmän- och förenklad fastighetstaxering ganska lika, vid den 

förenklade fastighetstaxeringen krävs i regel ingen fastighetsdeklaration då taxeringen 

grundas på befintliga uppgifter i fastighetstaxeringsregistret. Vid särskild 
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fastighetstaxering beräknas nya taxeringsvärden för fastigheter som har om- eller 

nybildats. 

I FTL 1 kap. 7-8 §§ anges när och i vilken ordning den allmänna, förenklade och 

särskilda fastighetstaxeringen sker. För småhus gäller att: 

 Allmän fastighetstaxering sker år 2003 och därefter vart sjätte år. 

 Förenklade fastighetstaxering sker det tredje året efter den allmänna. 

 Särskild fastighetstaxering sker varje år för taxeringsenhet som samma år inte 

omfattas av allmän eller förenklad fastighetstaxering.  

3.4 Definitionen av en fastighet vid fastighetstaxering 

Kleerup och Tegnander (2009) och Tegnander (2008) beskriver att fastighetsbegreppet 

vid fastighetstaxering är något utökat från Jordabalkens definition. I Jordabalken (JB. 

SFS 1970:994) 1 kap. 1-2 §§ framgår att fast egendom är jord och att denna är indelad i 

fastigheter, till fastigheter hör även fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och 

industritillbehör. Vid fastighetstaxering av småhus ingår byggnadstillbehör i fastigheten 

samt byggnad på annans mark ska betraktas som en egen fastighet (Kleerup & 

Tegnander, 2009; Tegnander, 2008). 

3.4.1 Taxeringsenhet 

I FTL 4 kap. behandlas begreppet taxeringsenhet. Skatteverket (2008) och Tegnander 

(2008) förklarar att en taxeringsenhet är vad som ska taxeras var för sig. Huvudregeln är 

att fastighet ska utgöra taxeringsenhet om ej annat föreskrivs. För att egendom ska ingå i 

en och samma taxeringsenhet ska i huvudsak följande kriterier vara uppfyllda enligt 4 

kap. 2-6 §§ i FTL: 

 Samma ägare. 

 Belägen inom samma kommun. 

 Samma skatte- och avgiftspliktsförhållande. 

 Omfatta vissa kombinationer av byggnadstyper och ägoslag. 

 Vara samlad och utgöra en ekonomisk enhet. 

Haapaniemi och Larsson (2003) beskriver att det finns olika typer av taxeringsenheter, 

dessa är småhusenhet, hyreshusenhet, lantbruksenhet, industrienhet, specialenhet samt 

elproduktionsenhet. 
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3.4.2 Småhus, småhusenhet och småhusfastighet 

I FTL 2 kap. 2 § definieras ett småhus som en byggnad inrättad till bostad för en till två 

familjer, därför används orden småhus och byggnad synonymt i den här studien. Orden 

småhusfastighet eller småhusenhet används när det är hela fastigheten som avses (mark 

plus byggnad). I FTL 4 kap. 5 § förklaras att en småhusenhet är en taxeringsenhet som 

består av småhus samt tomtmark avsedd för småhuset. 

3.5 Marknadsvärde och taxeringsvärde 

Taxeringsvärde definieras av International Association of Assessing Officers som värdet 

vilket tilldelas en fastighet av en regering som en bas inför beskattning (Cypher & Hansz, 

2003), vilket överensstämmer väl med den svenska definitionen i Nationalencyklopedin 

”värde som för beskattningsändamål åsätts en fastighet vid fastighetstaxering” 

(Taxeringsvärde). 

Enligt FTL 5 kap. 1-2 §§ ska ett taxeringsvärde bestämmas för varje skatte- och 

avgiftspliktig taxeringsenhet och det taxeringsvärdet skall motsvara 75 % av 

taxeringsenhetens marknadsvärde två år före taxeringsåret. I FTL 5 kap. 3 § beskrivs vad 

som avses med marknadsvärde, ”Med marknadsvärdet för en taxeringsenhet avses det 

pris som den sannolikt betingar vid en försäljning på den allmänna marknaden”. Vidare 

beskrivs i FTL 5 kap. 4-5 a § att marknadsvärdet i första hand skall bestämmas utifrån 

genomförda försäljningar på orten (ortsprismetoden) och att marknadsvärdet skall 

bestämmas med hänsyn till prisläget två år före det år taxeringen sker.  

3.6 K/T-värde 

K/T-värde är ett uttryck för köpeskillingen, det vill säga priset, dividerat med 

taxeringsvärdet. K/T-värdet är därmed ett sätt att visa förhållandet mellan det pris som 

betalts för en fastighet och taxeringsvärdet (Lantmäteriet, 2007). K/T-värde är vida 

använt som normeringsmått vid till exempel fastighetsvärdering vilket möjliggör att 

fastighetsköp kan jämföras mot varandra (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

Eftersom taxeringsvärdet ska motsvara 75 % av marknadsvärdet bör en riktlinje för K/T-

värdet vara 1,33 (100 %   75 % = 1,33).  

http://www.ne.se/lang/fastighetstaxering
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3.7 Fastighetstaxeringens användningsområde 

Det taxeringsvärde som fastighetstaxeringen ger upphov till har ett flertal 

användningsområden. Enligt Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) används 

taxeringvärdet främst som underlag vid beskattning av fastigheter, men taxeringsvärdet 

har även en funktion som informationsbärare i många sammanhang som framgår av Figur 

7. 

Figur 7. Användning av taxeringsvärde (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 

3.8 Avskaffning av fastighetstaxeringen 

Enligt Finansdepartementet (2011) startade år 2011 en särskild utredning på uppdrag av 

Regeringen, utredningen syftar till att utreda om fastighetstaxeringen av bostäder kan 

avskaffas eller avsevärt förenklas. Utredningen skall redovisas den 15 augusti 2012. Ett 

argument för avskaffandet av fastighetstaxeringen är; att eftersom taxeringsvärdet är 

kopplat till fastighetens marknadsvärde kan fastighetsägaren inte råda över att deras 

taxeringsvärden stiger när ett visst område ökar i popularitet. Eftersom taxeringsvärdet 

ligger till grund för fastighetsavgift och fastighetsskatt kan fastighetsägare få ökade 

kostnader när dennes bostadsområde stiger i popularitet. Annan kritik som framförs är att 

den schabloniserade massvärderingen inte klarar av att återspegla marknadsvärdet för alla 

fastigheter (Finansdepartementet, 2011).  
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3.9 Fastighetstaxering av småhus, värderingsmodell 

Som nämnt i avsnitt 3.2 genomförs fastighetstaxeringen i Sverige som en ortsprisbaserad 

massvärdering av fastigheter där schabloniserade modeller används. Alla olika 

byggnadstyper och marktyper har olika värderingsmodeller, tillvägagångssättet för 

värdering vid fastighetstaxering av småhus i Sverige beskrivs ingående i följande avsnitt. 

I grunden bestäms ett byggnadsvärde och ett tomtmarksvärde som tillsammans utgör 

småhusenhetens taxeringsvärde. Värderingen vid taxering av småhusenheter är i första 

hand styrt av reglerna i FTL 7 kap. där det i 1 § framgår att värderingen ska ske med 

utgångspunkt i värdefaktorer, det vill säga egenskaper hos småhuset som har betydelse 

för marknadsvärdet, till exempel läge och standard. 

3.9.1 Hedonisk prismodell 

Den värdering av småhusfastigheter som tillämpas vid svensk fastighetstaxering bygger i 

princip på en hedonisk prismodell (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). Berger 

(1998) berättar att en fastighets värde eller pris kan definieras som en produkt av priser 

eller värden på olika egenskaper som kan knytas till fastigheten. Att uttrycka en fastighets 

värde eller pris som en matematisk funktion av egenskaper knutna till fastigheten 

benämns som en hedonisk värderings- eller prismodell (Berger, 1998). Waugh (1928) 

lade grunden för den hedoniska prismodellen som blivit föremål för vidare forskning och 

utvecklats i olika varianter bland annat av Rosen (1974). Rosen definierar en varas (t.ex. 

en fastighet) pris genom n antal uppmätta egenskaper hos varan. Priset på varan blir 

summan av priset på varje egenskap. Rosen ger följande grundexempel för vektorn z: 

                  

där p(z) motsvarar varans pris och    mäter värdet av den i:e egenskapen i varan.  

Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) förklarar att i den svenska modellen för 

värdering vid fastighetstaxering används de direkt fastighetsanknutna egenskaperna (t.ex. 

värdearea och standard) i en hedonisk prisfunktion medan de områdesanknutna 

egenskaperna (t.ex. läge och tillgång till kommunikation) uppfångas genom geografisk 

indelning i värdeområden.  

3.9.2 Värdeområden, riktvärdekarta S 

Haapaniemi och Larsson (2003) beskriver att inför taxering studeras försäljningar av 

fastigheter för att kartlägga marknadsvärdenivån (ortsprismetoden). Med ledning av 

kartläggningen delas Sverige in i värdeområden där värdeförhållandet inom värdeområdet 
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ska vara så enhetligt som möjligt. Värdeområdena redovisas i olika riktvärdekartor, 

Riktvärdekarta S gäller för småhus (Skatteverket, 2008). Bestämmelser om indelningen i 

värdeområden återfinns i FTL 7 kap. 2 §. Syftet med områdesindelningen är enligt 

Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) att fånga upp faktorer som representerar ett 

områdes attraktivitet, med andra ord lägespåverkan. Enligt FTL 7 kap. 3 § ska uppgifter 

om vilken riktvärdeangivelse som gäller inom de olika värdeområdena redovisas i kartor 

eller tabeller. Riktvärdeangivelser kan enligt Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) 

beskrivas som en uppsättning ”normalbyggnads- och normaltomtsvärden” som fixerar 

värdenivån inom riktvärdeområdet. 

3.9.3 Byggnadsvärde 

De värdefaktorer som används vid bestämmande av småhusets byggnadsvärde är enligt 

FTL 8 kap. 3 § följande: 

 Storlek  

- Storleken bestäms med hänsyn till husets boarea och biarea. Den area 

som värderas benämns värdearea och utgör 100 % av boarean och 20 % 

av biarean. 

 Ålder 

- Åldern uttrycker husets sannolika återstående ekonomiska livslängd 

genom ett värdeår som bestäms med hänsyn till nybyggnadsår och 

utökning av boarea genom om- eller tillbyggnad samt tidpunkten för 

detta.  

 Standard 

- Standarden avgörs utifrån husets utrustning samt byggnadsmaterial och 

genererar i ett antal standardpoäng. Ett antal standardfrågor i en 

deklarationsblankett används till hjälp för att beräkna poängen. Det 

finns fem huvudgrupper för standardpoängen: exteriör, energi-

hushållning, kök, sanitet och övrig interiör. 

 Byggnadskategori 

- Byggnadskategori avgörs med hänsyn till om huset utgör ett friliggande 

småhus, radhus eller kedjehus.  

 Fastighetsrättsliga förhållanden 

- Fastighetsrättsliga förhållanden avgörs med hänsyn till om tomten utgör 

en egen fastighet eller om tomten skulle kunna bilda en egen fastighet. 

 Värdeordning 

- Värdeordningen anger husets ordningsnummer bland byggnader inom 

tomten med hänsyn till deras värden. Där nummer ett är 

huvudbyggnaden. 
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Haapaniemi och Larsson (2003) beskriver att beräkningen av byggnadsvärdet för en 

småhusfastighet utgår från avläsningar i tabeller. I FTF 1 kap. 6 § framgår vilka tabeller 

som ska användas vid fastighetstaxering av småhus samt hur de används. De olika 

tabellerna är SV-tabeller, SO-tabeller samt en FV-tabell.  

I SV-tabellen visas värdeinverkan avseende värdefaktorerna storlek och standard . Ett så 

kallat normhus har alltid byggnadsvärdet 100 000 kr utläst ur SV-tabellen. Det finns 

enligt Skatteverket (2008) tre SV-tabeller indelade efter vilket intervall av S-nivåfaktor de 

tillhör, i riktvärdekartan anges vilken S-nivåfaktor som gäller för varje värdeområde.  

SO-tabellerna anger värdeinverkan med avseende på värdefaktorerna ålder och standard. 

Det finns sex stycken SO-tabeller betecknade med ett procenttal (75, 80, 85, 90, 95, 100) 

som visar hur stor inverkan småhusets ålder ska ha på byggnadsvärdet. Småhus i 

eftertraktade värdeområden har mindre åldersinverkan på byggnadsvärdet, ju högre 

procenttal aktuell SO-tabell har desto mindre är åldersinverkan på byggnadsvärdet (FTF, 

SFS 1993:1199, 1 kap. 6 §).  

FV-tabellen används endast om det aktuella småhuset skiljer sig från normhuset gällande 

värdefaktorerna fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning (FTF, SFS 1993:1199, 

1 kap. 6 §). 

3.9.3.1 Beräkning av byggnadsvärde 

Beräkning av byggnadsvärde genomförs enligt FTF 1 kap. 7 c § genom formel:  

          

R = Riktvärde (byggnadsvärde). 

V = Relativt värde enligt tillämpbar SV-tabell. 

S = Den S-nivåfaktor som gäller inom värdeområdet. 

Å = Faktorn för åldersinverkan enligt tillämplig SO-tabell. 

N = nedräkningsfaktor enligt FV- tabellen för småhus. 

Det relativa värdet (V) som erhålls ur rätt SV-tabell avrundas nedåt till hela tusental 

kronor och multipliceras därefter med varje angiven faktor (S, Å, N) enligt formelns 

ordning. Produkten av varje multiplicering enligt formeln ska avrundas nedåt till hela 

tusental kronor, vilket framgår i FTF 1 kap . 7 c §.  

Byggnadsvärdet ska återspegla värdet med hänsyn till storlek, ålder, standard, 

byggnadskategori, fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning. Om en fastighet har 



 19 

en speciell egenskap som påverkar dess marknadsvärde och som inte ingår i beräkningen 

för byggnadsvärdet kan byggnadsvärdet, enligt FTL 7 kap. 5 §, justeras för säregna 

förhållanden. Exempel på säregna förhållanden är radon och buller (Haapaniemi & 

Larsson, 2003).   

3.9.4 Tomtmarksvärde 

Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) förklarar att det ska definieras en så kallad 

normaltomt inom samtliga värdeområden i Riktvärdeskartan S, normaltomten ska utgöra 

den mest förekommande inom värdeområdet. Beräkningen av tomtmarksvärdet bygger 

sedan på normaltomtsvärdet som korrigeras för varje taxeringsenhet till ett 

tomtmarksvärde (Haapaniemi & Larsson, 2003). 

Enligt FTL 12 kap. 3 § ska tomtmarksvärdet inom ett visst värdeområde bestämmas med 

hjälp av följande värdefaktorer: 

 Storlek 

- Storleken utgör tomtens landareal i hela kvadratmeter. 

 Vatten- och avloppsförhållanden  

- På vilket sätt och i vilken utsträckning tomten har tillgång till vatten och 

avlopp. Värdefaktorn är indelad i sex klasser.  

 Fastighetsrättsliga förhållanden 

- Bestäms med hänsyn till om tomten utgör, kan eller inte kan bilda en 

egen fastighet. 

 Typ av bebyggelse 

- Värdefaktorn är indelad i tre klasser och bestäms med hänsyn till om 

tomtmarken är bebyggd med eller avses att bebyggas med friliggande 

småhus, radhus eller kedjehus.  

 Närhet till strand 

- Avser tomtmarkens läge i förhållande till strand, indelas i fyra klasser.  

3.9.4.1 Beräkning av tomtmarksvärde 

Beräkning av tomtmarksvärde sker enligt följande formel i FTF 1 kap 35 c §: 

                                  

RV =  Tomtens riktvärde (tomtmarkvärde). 

RN = Normaltomtens värde. 

M =  Korrigeringsbelopp för avvikande storlek, kronor per kvadratmeter. 
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[AV-AN] =  Storlek på tomten som ska taxeras minus storlek på normaltomten, 

korrigering får ske för lägst halva och högst dubbla normaltomtens storlek. 

B =  Belägenhetsfaktor, beror på närhet till strand.  

(KN-KV) =  Vatten- och avloppsklass för normaltomten minus vatten- och avloppsklass 

för tomten som taxeras, ger korrigering i kronor för avvikande från 

normaltomten.  

F =  Nedräkningsfaktor för fastighetsrättsliga förhållanden för den klass 

värderingsaktuell tomt tillhör. 

Beräkning av tomtmarkvärdet sker i den ordning som anges i formeln, efter varje 

multiplicering ska produkten avrundas nedåt till jämt tusental kronor vilket framgår i FTF 

1 kap. 35 c §. Haapaniemi och Larsson (2003) beskriver att tomtmarksvärdet likt 

byggnadsvärdet kan korrigeras för säregna förhållanden. 

3.9.5 Beräkning av småhusfastighetens taxeringsvärde 

Småhusfastighetens taxeringsvärde erhålls genom att lägga samman byggnadsvärdet och 

tomtmarksvärdet, taxeringsvärdet ska motsvara 75 % av marknadsvärdet två år före 

taxeringsåret (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). 
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4 Resultat 

I följande avsnitt presenteras inledningsvis resultatet av litteraturstudien följt av resultatet 

från den kvantitativa undersökningen och den kvalitativa undersökningen.   

4.1 Resultat av litteraturstudie  

Litteraturstudien som introducerades i avsnitt 2.1 syftade till att samla 

bakgrundsinformation inom ämnet samt att besvara samtliga tre forskningsfrågor. När 

sökningen efter litteratur genomfördes konstaterades att det finns mycket forskning kring 

vad som kan påverka en småhusfastighets marknadsvärde och specifikt om hur en 

byggnads ålder kan påverka marknadsvärdet. Den forskning som var mest relevant för 

den här studien har analyserats och presenteras nedan under tre underrubriker som 

återspeglar de tre forskningsfrågorna. 

4.1.1 Hur ett småhus ålder påverkar en fastighets taxeringsvärde 

enligt den svenska taxeringsmodellen  

I den svenska taxeringsmodellen används värdeår för att beräkna hur ett småhus ålder 

påverkar taxeringsvärdet. Närmare beskrivning av hur värdeåret bestäms och vad det ska 

representera beskrivs i följande avsnitt. 

4.1.1.1 Värdeår och jämkning 

Ett småhus ålder ska vid taxering anges som ett värdeår vilket normalt avser småhusets 

nybyggnadsår. Byggnader som är uppförda år 1929 eller tidigare ska tilldelas värdeåret 

1929 (Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2012 och senare 

års fastighetstaxeringar [SKVFS], 2011:4, 10 §). Berger (1998) förklarar att eftersom data 

för byggnader uppförda innan år 1929 inte tas med i beräkningarna blir uppskattningen av 

dessa fastigheters taxeringsvärde föremål för bias. Björk et al. (2009) visar även genom 

bilder att det finns stora visuella skillnader mellan byggnader från olika årtionden, se 

Figur 8 för exempel. Enligt B. Sohtell vid Lantmäteriet division för 

Informationsförsörjning (personlig kommunikation, 7 maj 2012) finns det i 

Fastighetsregistrets taxeringsuppgiftsdel cirka 258 000 småhusenheter som har värdeår 

1929. 
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Figur 8. Byggnader från 1920-talet respektive 1890-talet. 

Enligt SKVFS 10 § ska ett småhus värdeår jämkas om det varit föremål för om- eller 

tillbyggnad där boarean har förändrats. Med jämkning menas att värdeåret proportioneras 

med hänsyn till omfattningen av bo- och biarea samt vid vilken tidpunkt om- eller 

tillbyggnaden genomförts. Jämkning av småhusets värdeår sker endast när till- eller 

ombyggnadsåtgärder ökat den ursprungliga boarean med minst 10 m
2
 (Skatteverkets 

allmänna råd om riktvärdeangivelser samt grunderna för taxeringen och värdesättningen 

av småhusenheter vid 2012 och senare års fastighetstaxeringar [SKV A], 2011:18). 

Exempel:  

Ett småhus uppfördes ursprungligen år 1901 med en boarea på 70 m
2
. År 

1970 byggdes huset ut med 50 m
2
 och år 2010 inreddes en kallvind vilket 

genererade ytterligare 20 m
2
 boarea. Den nya totala boarean blev 140 m

2
.  

               
  

   
      

  

   
      

  

   
              

 

Det ursprungliga nybyggnadsåret sattes till 1929 istället för 1901 eftersom 

byggnaden är uppfört före år 1929. 

4.1.1.2 Återstående ekonomisk livslängd 

Som nämnts i avsnitt 3.8.1 ska ett småhus värdeår återspegla dess återrstående 

ekonomiska livslängd. Terminologicentrum (TNC, 2000) definierar begreppet ekonomisk 

livslängd som den tidsperiod det är motiverat att använda en byggnad ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Vidare beskriver TNC att bedömningen av en byggnads ekonomiska livslängd 

ska ske med beaktande av ett optimalt användande, förräntningskrav och markens 

alternativa användning. Enligt Hed och Höög (1999) anses en byggnad vara ekonomiskt 
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föråldrad när det krävs så stora förändringar för att göra byggnaden brukbar att 

kostnaderna är jämförbar med kostnader för nybyggnation. 

4.1.2 Hur ett småhus ålder kan påverka marknadsvärdet  

Forskning visar att det finns flertalet åldersrelaterade variabler som kan påverka ett 

småhus marknadsvärde, förslag på sådana variabler är depreciering, läge, 

byggnadskonstruktion, underhåll och vintage-effekt. Dessa presenteras i följande avsnitt.  

4.1.2.1 Byggnadsålder och förslitning – depreciering 

Mycket av den forskning som finns gällande hur en byggnad kan påverka marknadsvärdet 

beskriver en naturlig värdeminskning i och med förslitning på grund av ålder 

(depreciering). Berger (1998), Clapp och Giaccotto (1997), Costello (2012), Coulson och 

McMillen (2008), Goodman och Thibodeau (1995) och Wilhelmsson (2008) är exempel 

på forskning som beskriver depreciering hos småhusfastigheter. De olika studierna anger 

likartade anledningar och definitioner till deprecieringen hos småhus. Berger (1998) 

förklarar depreciering som förslitning och Goodman och Thibodeau (1995) som 

ekonomisk värdeminskning. Clapp och Giaccotto (1997) samt Wilhelmsson (2008) 

uttrycker depreciering som högre underhållskostnader och minskad användbarhet samt 

fysisk försämring och föråldrad funktionalitet. Samtliga av dessa studier, förutom Berger 

(1998), förespråkar att vid värdering av en småhusfastighet bör man i hänseendet 

byggnadens ålder ta med fler variabler än enbart den naturliga deprecieringen. Exempel 

på sådana variabler är, vintage-effekt för äldre hus samt olika byggnadsstandard för olika 

byggnadsår. 

Berger (1998) utreder i sin studie i vilken omfattning olika egenskaper hos ett småhus 

påverkar priset, en av de egenskaperna är småhusets ålder. Samtliga köp av småhus i 

Sverige under tidsperioden 1981-1993 ingick i studien. Berger har i sin studie använt en 

linjär depreciering, det vill säga att småhusets värde minskar linjärt med åldern. Berger 

har granskat forskning inom hur en byggnads ålder påverkar dess marknadsvärde och drar 

slutsatsen att forskningen rekommenderar en icke-linjär värdeminskning på grund av 

ålder. Valet att ändock räkna med en linjär värdeminskning på grund av ålder motiverar 

Berger med att den linjära modellen har funnits länge och att den fungerar bra. Berger 

resonerar att en positiv värdeförändring i och med ålder är teoretisk möjlig, det skulle i 

sådana fall förekomma i de fall där underhållet överstiger förslitningen vilket Berger ser 

som osannolikt. 

http://tyda.se/search/depreciering
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4.1.2.2 Byggnadsålder och läge 

Flera studier visar på att en byggnads ålder hör samman med byggnadens läge i en stad. 

Till exempel Costello (2012) framför att äldre byggnader ofta är lokaliserade i mer 

attraktiva områden. Costello framhäver även andra fördelaktiga lägesrelaterade 

egenskaper som äldre byggnader ofta besitter och som påverkar en fastighets 

marknadsvärde positivt. Sådana egenskaper är enligt Costello större tomter och bra 

tillgång till infrastruktur. Även Clapp och Giaccotto (1997) och Wilhelmsson (2008) 

redogör för ett starkt samband mellan byggnadsålder och läge.  

Resultatet av Bergers (1998) studie visar på skillnader i hur mycket en småhusfastighet 

minskar i marknadsvärde med åren beroende på läge. Enligt Berger är värdeminskningen 

på grund av ålder som högst i glesbygdsområden medan värdeminskningen på grund av 

ålder är som lägst i storstadsområden. 

4.1.2.3 Byggnadsålder och byggnadskonstruktion 

Genom att ha med vilken årgång en byggnad hör till i beräkningen av en byggnads 

marknadsvärde eller taxeringsvärde menar Coulson och McMillen (2008) att hänsyn tas 

till vilken byggnadskonstruktion som gällt vid en viss tidsperiod. Goodman och 

Thibodeau (1995) berättar att byggnader från vissa årtal har specifika 

byggnadsegenskaper, till exempel en viss byggnadskvalitet på grund av byggnadsnormer 

som gällde för den tiden.  Även Clapp och Giaccotto (1997) framför ett starkt samband 

mellan nybyggnadsår och byggnadskvalitet.  

4.1.2.4 Byggnadsålder och underhåll 

Byggnadsvärdet och därmed fastighetsvärdet förväntas alltid minskas med tiden på grund 

av fysisk försämring, Wilhelmsson (2008) understryker dock en fastighetsägares 

möjlighet att via bra underhåll minska den fysiska försämringen. Clapp och Giaccotto 

(1997) beskriver också att underhållskostnader och användbarhet för ett äldre hus kan 

förbättras genom renovering och att en byggnad på så sätt kan ändra sin faktiska ålder. En 

studie av Wilhelmsson (2008) visar att priset på en fastighet med en äldre byggnad som 

är mycket väl underhållen är cirka 10 % lägre än priset på en fastighet med en ny 

byggnad. För en fastighet med en äldre byggnad som är sämre underhållen är priset cirka 

23 % lägre än priset för en fastighet med en ny byggnad.  

4.1.2.5 Byggnadsålder och vintage-effekt  

Wilhelmsson (2008) understryker att det är viktigt att inte sammanföra byggnadsvärdets 

minskning på grund av depreciering med den positiva vintage-effekten som också kan 



 25 

uppstå för byggnader uppförda under vissa år.  Wilhelmsson definierar vintage-effekten 

som karaktärsdrag för en byggnad som är specifika för ett visst byggnadsår. Vintage-

effekten har att göra med design och vad köpare på marknaden föredrar och kan uppväga 

den negativa värdeinverkan ålder kan ha på ett byggnadsvärde. Wilhelmssons studie visar 

att en positiv vintage-effekt kunde uppvisas för byggnader äldre än 60 till 70 år. Flera 

andra forskare diskuterar också vintage-effekten som äldre byggnader kan inbringa, 

Goodman och Thibodeau (1995) ger funkisvillor och grosshandlarvillor som exempel på 

byggnader som kan öka i marknadsvärde i och med en vintage-effekt. Coulson och 

McMillen (2008) menar att vintage-effekten återspeglar de karaktärsdrag hos en byggnad 

som är speciellt uppskattade inom ett visst område. Berger (1998) benämner inte 

fenomenet vintage-effekt men menar att riktigt gamla byggnader uppförda på 1700- och 

1800-talet kan ha vissa arkitektanknutna charmegenskaper som kan påverka 

byggnadsvärdet positivt. Bergers undersökning (som innefattar samtliga köp av småhus i 

Sverige under tidsperioden 1981-1993) visar att hus uppförda före år 1930 höjer 

fastighetspriset med i genomsnitt 43 800 kronor.  

4.1.2.6 Kombinering av åldersrelaterade variabler 

Som presenterat ovan visar tidigare forskning på olika åldersrelaterade variabler som kan 

påverka marknadsvärdet eller taxeringsvärdet för ett småhus. När det gäller vilka av dessa 

variabler som ska tas med vid beräkning av ett småhus marknadsvärde eller 

taxeringsvärde samt hur de olika variablerna bör kombineras finns i de olika artiklarna 

flera idéer. Samtliga i den här litteraturstudien refererade artiklar är överens om att 

depreciering bör tas med i beräkningen. Berger (1998) räknar i huvudsak med en linjär 

depreciering, men tar genom att, i en hedonisk prismodell tilldela byggnader uppförda 

före år 1930 en ”dummy-variabel”, viss hänsyn till en vintage-effekt. ”Dummy-

variabeln” ska fånga upp de charmegenskaper en äldre byggnad kan besitta. Berger anser 

dock att värdepåverkan för en byggnads charmegenskaper borde mätas på ett noggrannare 

sätt. Även Goodman och Thibodeau (1995) menar att byggnadsålderns påverkan på 

marknadsvärdet bör mätas på två olika sätt, via den naturliga ekonomiska 

värdeminskningen samt via vintage-effekt. Clapp och Giaccotto (1997) understryker att 

vid fastighetsvärdering med en hedonisk prismodell bör depreciering separeras från andra 

åldersrelaterade värdefaktorer. I sin studie implicerar Clapp och Giaccotto två delar av 

åldersfaktorn, en som står för depreciering och en som står för efterfrågan. Efterfrågan är 

föränderlig över tiden och står för mode och smakriktning för arkitektur och byggnader 

från olika tidsepoker. 
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Coulson och McMillen (2008) anser att variablerna ålder och årgång representerar olika 

saker som påverkar en byggnads marknadsvärde på olika sätt. Åldern representeras i en 

hedonisk prismodell som depreciering och årgång ska representera en vintage-effekt. 

Coulson och McMillen förespråkar en tredje åldersrelaterad variabel för värdering med 

hjälp av en hedonisk prismodell, och det är tidpunkten för värderingen som ska 

representera rådande marknadsförhållanden. För att möjliggöra en prismodell som är 

ickelinjär menar Coulson och McMillen att variabeln för en byggnads årgång, det vill 

säga nybyggnadsår, ovillkorligen bör tas med vid värdering.  

4.1.3 Då är taxeringsvärdet och marknadsvärdet svårbedömt i 

förhållande till ett småhus ålder 

4.1.3.1 Fastighetsmarknaden för småhus, en svårbedömd marknad 

Lind och Persson (2003) beskriver att en marknad uppstår när köpare och säljare möts 

och varor eller tjänster byts inom givna institutionella ramar. Flera olika aspekter 

påverkar efterfrågan och utbud som i sin tur styr vilket pris en vara har. Lind och Persson 

(2003) och Stevenson (2008) beskriver att fastighetsmarknaden respektive 

småhusmarknaden är speciella marknader i många avseenden och skiljer sig från flera 

andra marknader. Bland annat beskrivs inskränkningar hos köparen som begränsande för 

småhusmarknaden, höga transaktionskostnader gör köpare beroende av lånevillkor. 

Stevenson poängterar även att, till skillnad från på många andra marknader är vinstmotiv 

inte vanligtvis den drivande faktorn på småhusmarknaden.  

Daly, Gronow, Jenkins, och Plimmer (2003) hänvisar till Almond (1999) och framhäver 

att det vid värdering av småhus är viktigt att ha förståelse för den mänskliga 

beslutsprocessen. Daly et al. refererar även till studier genomförda av DeLisle (1985) och 

Gibler och Nelson (1998) som har kommit fram till att en större kunskap om 

fastighetsköpare och de faktorer som influerar deras beteende skulle leda till en bättre 

förståelse för köpares beslutsfattande och därmed minska osäkerheten vid bedömning av 

marknadsvärde. En slutsats Daly et al. kommer fram till i sin studie är att för 

småhusägare är beständigheten av fastigheten som en ekonomisk tillgång i hög grad 

viktig. 

4.1.3.2 Svårbedömt i och med massvärdering 

Cypher och Hansz (2003) beskriver att fastighetstaxerare (i USA) har ett mycket stort 

ansvar i sitt arbete med att uppskatta marknadsvärdet för alla fastighetstyper. Cypher och 

Hansz kritiserar dock taxeringsvärdens riktighet och menar att den massvärdering som 
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genomförs är föremål för ett signifikant antal fel. Även i Sverige har kritik framförts mot 

att den schabloniserade massvärderingen som används vid fastighetstaxering inte klarar 

av att återspegla marknadsvärdet för alla fastigheter (Finansdepartementet, 2011).  

4.1.3.3 Svårbedömt i och med ålder 

Goodman och Thibodeau (1995) kommer i sin studie fram till att ju högre 

byggnadsåldern är desto större är sannolikheten att byggnaden blir felvärderad. 

Anledningen till detta är enligt Goodman och Thibodeau att skicket hos olika byggnader 

varierar mer ju äldre en byggnad blir. Om en äldre byggnad är renoverad till ett bättre 

skick beror marknadsvärdet på tillgången av byggnader av en viss årgång samt vilka 

preferenser köpare har för olika byggnadsstilar. Även Clapp och Giaccotto (1997) 

beskriver att köpares preferenser är förändliga för äldre byggnader eftersom preferenserna 

styrs av mode och smakriktning för arkitektur från olika tidsepoker.   

Resultatet från en mindre undersökning av Viroulet-Fagerström (2006) stämmer överens 

med att marknadsvärdet och taxeringsvärdet är svårbedömt för äldre byggnader. I studien 

granskades bland annat T/K-värden (taxeringsvärde/köpeskilling, ska vara 0,75 om 

taxeringsvärdet motsvarar 75 % av marknadsvärdet) för småhus i Djursholm inom 

områdets äldsta värdeårsintervall, 1929-1959. Resultatet visade att dessa småhus erhöll 

ett för lågt taxeringsvärde. 

Vidare när det gäller fastighetstaxering av småhus i Sverige beskriver Berger (1998) att 

värdeuppskattningen för äldre byggnader är svårbedömd, byggnader uppförda innan år 

1929 är föremål för bias eftersom informationen om de byggnaderna är ofullständig. 

Berger uttrycker även svårigheten med att uppskatta den positiva värdeinverkan äldre 

1700- och 1800-talsbyggnader kan ha. 

4.1.3.4 Svårbedömt i och med köparpreferenser inom ett värdeområde 

Viroulet-Fagerströms (2006) undersökning innefattar även småhus från 60- och 70-talet i 

Djursholm och resultatet av undersökningen visar på att byggnader från dessa årtionden 

får för höga taxeringsvärden. Viroulet-Fagerström granskade T/K-värden inom 

värdeområdet och kom fram till att 60- och 70-talsbyggnaderna hade ett T/K-värde klart 

över 0,75 vilket innebär att taxeringsvärdena är för höga i förhållande till marknaden. 

Anledningen till att taxeringsvärdena är svårbedömda för 60- och 70-talsvillor i 

Djursholm är enligt Viroulet-Fagerström att köpare inte efterfrågar den byggnadsstilen i 

det värdeområdet. 
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4.2 Resultat av kvantitativ undersökning 

Resultatet av den kvantitativa undersökningen presenteras som diagram A-B i figurerna 

9-15 samt beskrivs kortfattat i ord. Objekten i samtliga diagram förutom A har 

klassificerats i årtionden för värdeår respektive nybyggnadsår för att förenkla 

hanteringen.  

Diagram A i Figur 9 visar objekten vid sitt korrekta värdeår. En linje vid K/T-värde 1,33 

har markerats ut för att enkelt avgöra hur objekten ligger till i förhållandet till K/T-värde 

1,33.  

 
Figur 9. Diagram A. 

Diagram A i visar att merparten av objekten som ingår i undersökningen har värdeår på 

1970- och 1980-talet, 2000-talet samt år 1929. Diagram A visar även på att spridningen 

mellan K/T-värden för objekten är som störst för de objekt med värdeår 1929. 
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Aritmetiskt medelvärde av K/T-värde för objekten med avseende på årtionde värdeår eller 

nybyggnadsår återges i diagram B i Figur 10 respektive diagram C i Figur 11. I diagram 

C visas även en polynom trendlinje med dess R
2
-värde. En trendlinje är ett sätt att grafiskt 

visa trender i data, en polynom trendlinje är bra när data varierar. R
2
-värdet kan variera 

mellan 0-1 och visar hur väl trendlinjen representerar de riktiga värdena, ju närmre 1 

desto bättre är tillförlitligheten (Microsoft Corporation, 2012).  

 
Figur 10. Diagram B. 

 
Figur 11. Diagram C. 

Samtliga medelvärden av K/T i diagram B och C ligger över K/T-värde 1,33. Trendlinjen 

i diagram C visar att objekt med ett nyare nybyggnadsår går mot ett mer optimalt K/T-

värde. 
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Diagram D i Figur 12 visar hur många objekt som ligger inom ett visst intervall av K/T-

värde och visas på en godtycklig skala mellan optimalt och dåligt. K/T-värdena har 

indelats i lika intervaller där K/T-värdet 1,33 ligger i mitten av intervallet för optimalt 

K/T-värde. 

 
Figur 12. Diagram D. 

Av diagram D i kan utläsas att merparten av objekten i den kvantitativa undersökningen 

har ett K/T-värde som ligger över det optimala intervallet. 21 av de 86 objekten ligger 

inom intervallet optimalt K/T, det motsvarar 24 % av objekten. 

I diagram E i Figur 13 och i diagram F i Figur 14 visas den relativa frekvensen av objekt 

med K/T-värde inom respektive utanför det optimala intervallet för K/T (1,24–1,43) med 

avseende på årtionde värdeår och årtionde nybyggnadsår. 
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Figur 13. Diagram E. 

 
Figur 14. Diagram F. 

Av diagram E kan utläsas att merparten av objekten med värdeår 1929 har ett K/T-värde 

som ligger utanför optimalt interval 1,24–1,43. Även diagram F, med avseende på objekt 

uppförda på 1900-talet samt 1920-talet, visar på att merparten av objekten uppförda före 

år 1929 har ett K/T-värde utanför optimalt. Objekt med nybyggnadsår på 1860-talet samt 

1910-talet har för få köp för anses representativa för sitt årtionde.    
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I Figur 15 visas diagram G som endast inkluderar objekt med jämkat värdeår vilket är 23 

objekt. Diagram G återspeglar antalet objekt som befinner sig inom ett visst intervall av 

K/T-värde. 

 
Figur 15. Diagram G. 

Ur diagram G kan utläsas att sex av objekten med jämkat värdeår har K/T-värde inom 

intervallet för optimalt. Resterande objekt med jämkat värdeår har K/T-värden som ligger 

över optimalt.  

4.3 Resultat av kvalitativ undersökning 

Resultatet av den kvalitativa undersökningen presenteras dels i Tabell 3 samt i löpande 

text. Resultatet utgörs av respektive objekts utslag på de tre påståendena A, B och C. 
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blivit såld två gånger under de två senaste åren, i undersökningen ingår alltså 20 

småhusbyggnader och 22 köp. 

De 20 objekten är så lika som möjligt med avseende på byggnaden. Som beskrivet i 

avsnitt 3.8.3 är de sex faktorer som styr byggnadssvärdet vid fastighetstaxering: storlek, 

ålder, standard, byggnadskategori, fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning. De 

tre sistnämnde är samma för samtliga 20 objekt. De 20 objekten är likvärdiga med 

avseende på byggnadens storlek, samtliga har en värdearea inom 120-140  m
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inom grupperna. Standarden mätt i standardpoäng är relativt enhetlig mellan samtliga 

objekt bortsett från objekt nummer 16 och 17 som har en lägre standard än övriga. 

Tabell 3. Kvalitativ undersökning.  

Objekt nr. 

A. 
Byggnaden är typiskt 

för sitt värdeår 

B. 
Byggnaden har visuellt 

utstickande byggnadsdetaljer 

C.  
Byggnadens 
skötselgrad 

Värdeår 
(nybygg-
nadsår) 

1=Inte tidstypisk 
2=En del tidstypiska 

inslag 
3=Mycket tidstypisk 

1=Inga utstickande byggnadsdetaljer 
2=En del utstickande byggnadsdetaljer 
3=Många utstickande 

byggnadsdetaljer 

1=Undermånligt skött 
2=Normalskött 
3=Mycket välskött 

1 
1929 (1926) 

2 1 1 

2 
1929 (1909) 

1 1 2 

3 
1929 (1909) 

x x x 

4 
1971 

3 1 2 

5 
1976 

3 1 2 

6 
1978 

1 1 2 

7 
1978 

1 1 2 

8 
1979 

1 1 3 

9 
1979 

1 1 2 

10 
1980 

3 2 1 

11 
1980 

3 2 2 

12 
1980 

3 2 2 

13 
1980 

2 1 2 

14 
1982 

3 1 2 

15 
1982 

2 1 3 

16 
1985 

1 1 2 

17 
1985 (1946) 

1 1 3 

18 
1985 

3 1 3 

19 
1986 

1 1 2 

20 
1988 

3 1 3 

21 
1989 

3 1 3 

22 
1989 

—″— —″— —″— 
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Byggnaderna på nio av de studerade objekten anses vara mycket tidstypiska, tre anses ha 

en del tidstypiska inslag och åtta anses inte tidstypiska för sitt årtionde. En större andel av 

byggnaderna med värdeår på 80-talet anses tidstypiska medan en större andel av 

byggnaderna med värdeår på 70-talet inte anses tidstypiska.  

Byggnaderna på sjutton av de tjugo objekten anses inte ha några utstickande 

byggnadsdetaljer, tre anses ha en del utstickande byggnadsdetaljer och ingen av 

byggnaderna anses ha många utstickande byggnadsdetaljer. Samtliga byggnader med en 

del utstickande byggnadsdetaljer har värdeår från 1980-talet. 

Byggnaderna på sex av de tjugo studerade objekten anses vara mycket välskötta, tolv 

anses vara normalskötta och två anses vara undermåligt skötta. Flertalet av de mycket 

välskötta byggnaderna kan hänföras till nyare värdeår. 

4.3.1 Undersökt värdeområde 

Samtliga objekt som studerats närmre var belägna inom ett och samma värdeområde. 

Värdeområdet har nummer 2180010 och kallas Valboslätten mellan Mackmyra och 

Hagaström. Värdeområdet har en blandad karaktär av lantlig bebyggelse och tätare 

bostadskvarter. 
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5 Diskussion 

I detta avsnitt följer en diskussion om resultatet av litteraturstudien, den kvantitativa 

undersökningen och den kvalitativa undersökningen samt de metodval som tillämpats i 

studien. 

5.1 Diskussion av resultat 

Resultatet diskuteras med utgångspunkt i de tre forskningsfrågorna och presenteras under 

olika rubriker som lyfter fram skillnader, likheter och intressanta reflektioner från studien.    

5.1.1 Den svenska taxeringsmodellen kontra tidigare forskning 

Resultatet av litteraturstudien visar bland annat att den svenska taxeringsmodellen 

behandlar hur en byggnads ålder påverkar taxeringsvärdet genom ett värdeår som ska 

återspegla en byggnads återstående ekonomiska livslängd. Vid beräkning av 

taxeringsvärde för ett småhus tar den svenska taxeringsmodellen hänsyn till vissa 

åldersrelaterade variabler. Dessa är depreciering, åldersinverkan i förhållande till läge 

samt jämkning av värdeår. Depreciering i och med att byggnadsvärdet minskar linjärt när 

byggnaden blir äldre. Hur mycket byggnadsvärdet ska minska, det vill säga 

värdeminskningstakten bestäms dock beroende på läge. Genom SO-tabeller med olika 

procenttal för åldersinverkan minskar byggnadsvärdet i mer attraktiva områden 

långsammare i och med ålder än byggnadsvärdet i mindre attraktiva områden. Genom 

jämkning kan en byggnad tilldelas ett yngre värdeår och föryngras därmed i 

deprecieringen. Den svenska taxeringsmodellen ger byggnader uppförda före år 1929 

värdeåret 1929 och tar därmed inte hänsyn till depreciering längre tillbaka i tiden än år  

1929. 

Resultatet av litteraturstudien visar även på att flera åldersrelaterade variabler kan 

påverka en småhusfastighets marknadsvärde och därmed taxeringsvärde. Dessa är 

depreciering, läge, byggnadskonstruktion, underhåll samt vintage-effekt. Depreciering 

som en naturlig värdeminskning i och med förslitning. Läge genom att äldre fastigheter 

ofta har de bästa lägena inom en ort och därmed flera olika mervärden. 

Byggnadskonstruktion påverkar eftersom byggnadskvalitet och byggnadskonstruktion 

varierar i och med att olika byggnadsnormer gällt vid olika byggnadsår. Underhåll av en 

byggnad kan minska deprecieringen och driftkostnader samt öka användbarheten, vilket 

kan ändra en byggnads faktiska ålder. Vintage-effekten, knutet till nybyggnadsår, är 
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förenlig med köpares preferenser samt mode och kan påverka byggnaders marknadsvärde 

varierande över tiden. 

Som framgick i litteraturstudien finns flera idéer om hur de olika åldersrelaterade 

variablerna bör kombineras vid värdering, samtliga implicerar att depreciering bör vara 

en av variablerna. Depreciering är också en av de variabler som ingår i den svenska 

taxeringsmodellen. Även läge är med i beräkningen av taxeringsvärden i Sverige, dels 

genom SO-tabellerna samt genom Riktvärdekartan S. Variabeln underhåll tas delvis 

hänsyn till när det gäller ålder i den Svenska taxeringsmodellen, detta genom jämkning av 

värdeår. Viss renovering tas även hänsyn till genom värdefaktorn standard som genererar 

i standardpoäng, men det är inte knutet till byggnaders ålder. De åldersrelaterade 

variablerna som enligt litteraturstudien kan påverka marknadsvärdet på en byggnad och 

som inte tas hänsyn till i den svenska taxeringsmodellen är byggnadskonstruktion samt 

vintage-effekt. Dessa två variabler hör ihop med byggnadens nybyggnadsår och kan sägas 

representera egenskaper knutna till byggnadens årgång. I de fall när ett nybyggnadsår 

jämkas till ett senare värdeår suddas kopplingen till byggnadens årgång ut enligt den 

svenska taxeringsmodellen. Om det tas hänsyn till byggnadskonstruktion och vintage-

effekt vid värdering kan inte värdeminskningen på grund av ålder vara linjär. Detta 

eftersom variablerna är föränderliga, byggnadskonstruktion är föränderlig i och med att 

konstruktion och kvalité kan skilja sig från byggnader uppförda olika år (Clapp & 

Giaccotto, 1997; Goodman & Thibodeau, 1995). Vintage-effekten är föränderlig eftersom 

den beror av skiftande trender och köparpreferenser. 

5.1.2 Småhus uppförda före år 1929 

Resultatet av den kvantitativa undersökningen visas i diagram A-G i Figur 9-15. Av 

diagram A kan utläsas att spridningen mellan K/T-värden för objekten är som störst för 

de objekt med värdeår 1929, vilket är förenligt med vad Goodman och Thibodeau (1995) 

säger om att ju högre byggnadsåldern är desto större är sannolikheten att byggnaden blir 

felvärderad. Även diagram E visar att en större del (86 %) av objekten med värdeår 1929 

ligger utanför intervallet för ett optimalt K/T-värde. I den svenska taxeringsmodellen tas 

ingen hänsyn till information om småhus uppförda före år 1929. Berger (1998) uttrycker 

därför att taxeringsvärdet för småhus uppförda före år 1929 blir föremål för bias, vilket 

även det stämmer överens med resultaten i diagrammen A och E. I skrivande stund finns 

det cirka 258 000 småhusfastigheter med värdeår 1929 vilket utgör ett stort antal 

småhusfastigheter som därför riskerar att bli feltaxerade. I den svenska taxeringsmodellen 

ska värdeåret uttrycka byggnadens återstående ekonomiska livslängd vilket inte är 

realistiskt för vissa byggnader med värdeår 1929. Till exempel har en byggnad uppförd 
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under 1700-talet samma värdeår (1929) som en byggnad uppförd under 1920-talet. Även 

fast det är teoretiskt möjligt att byggnaderna har samma återstående ekonomiska livslängd 

är det knappast sannolikt. Björk et al. (2009) visar även via bilder på att det finns visuella 

skillnader mellan byggnader från olika årtionden uppförda före år 1929.    

5.1.3 K/T-värden i den kvantitativa undersökningen 

Av diagram B och C som visar aritmetiskt medelvärde av K/T för värdeår samt 

nybyggnadsår utläses att samtliga medelvärden ligger över 1,33, vilket tyder på att många 

småhusfastigheter som ingår i undersökningen är undertaxerade. Detta förstärks av 

diagram A som visar att merparten av objekten har ett K/T-värde över 1,33. Att använda 

sig av medelvärde är ett sätt försöka se trender (Bryman, 2001/2002). Ingen tydlig trend 

för K/T-värde kopplat till värdeår går att utläsa i diagram B. I diagram C går det att se en 

svag trend att K/T-värden minskar i och med yngre nybyggnadsår. Det skulle i så fall 

betyda att nyare byggnader i undersökningen går mot mer korrekta taxeringsvärden. 

Diagram D, E och F visar objektens K/T-värden indelade i intervaller. Ur diagram D 

utläses att 21 av de 86 objekten ligger inom intervallet optimalt K/T medan merparten av 

objekten (51 st.) ligger över optimalt och fjorton av objekten ligger under. Vidare visar 

diagram E och F inom vilket årtionde värdeår och nybyggnadsår objekt inom intervallet 

optimalt K/T ligger. Inget tydligt mönster går dock att utläsa gällande inom vilket 

årtionde värdeår eller nybyggnadsår de objekt med optimalt K/T ligger. 

5.1.4 Jämkat värdeår i den kvantitativa undersökningen 

Ur diagram C som visar aritmetiskt medelvärde av K/T för nybyggnadsår utläses att inget 

av de undersökta objekten är uppförda under 1960-talet, medan diagram B visar att objekt 

med värdeår på 1960-talet har det högsta medelvärdet för K/T. Det innebär att samtliga 

objekt i undersökningen med värdeår på 1960-talet har ett jämkat värdeår. Att de objekt 

vars värdeår är jämkat till 1960-talet har ett högt K/T-medelvärde tyder på att de är 

undertaxerade. Det stämmer även överens med vad diagram G visar. Diagram G visar att 

sex av de objekt med jämkat värdeår har ett K/T-värde inom intervallet optimalt samt att 

resterande sjutton objekt med jämkat värdeår har ett för högt K/T-värde. 

5.1.5 Den kvalitativa undersökningen kontra köparpreferenser 

Resultatet av den kvalitativa undersökningen visar tjugo objekt indelade i årtionde 

värdeår vars byggnader är relativt likvärdiga. Byggnaderna har observerats utifrån tre 

påståenden som rör årgång, utseende och intryck, resultatet av observationen visar dock 
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att trots byggnadernas likvärdighet är utslagen från de olika påståendena mycket olika. 

Det här tyder på att byggnader som på pappret anses likvärdiga kan skilja sig väsentligt åt 

i verkligheten. 

Av den kvalitativa undersökningen framgår även att nio av de tjugo objekten anses 

mycket tidstypiska och tre anses ha en del tidstypiska inslag. Det utgör tolv av tjugo 

objekt vars byggnader visar på tidstypiskhet. Litteraturstudien visar att mycket av 

forskningen anser att vintage-effekt genom köpares preferenser påverkade ett småhus 

marknadsvärde (Coulson & McMillen, 2008; Goodman & Thibodeau, 1995; 

Wilhelmsson, 2008). Vintage-effekten hör ihop med årgång samt tidstypiskhet och 

genererar i ett högre eller lägre marknadsvärde beroende på vad marknaden föredrar. 

Eftersom över hälften av de undersökta objekten visar på tidstypiskhet borde det påverka 

dess marknadsvärde. Det framgår inte i den granskade litteraturen att visuellt utstickande 

byggnadsdetaljer skulle kunna påverka marknadsvärdet. Coulson och McMillen (2008), 

samt Wilhelmsson (2008) berättar dock hur vintage-effekten styrs av vad köpare 

prefererar vilket borde tyda på att även utstickande byggnadsdetaljer genom 

köparpreferenser skulle kunna påverka marknadsvärdet. I den kvalitativa undersökningen 

var det dock endast tre objekt vars byggnader uppvisade en del utstickande 

byggnadsdetaljer. När det gäller vilket intryck av skötselgrad de olika objektens 

byggnader gav, var de mest nyuppförda byggnaderna också de som gav intrycken av att 

vara mycket välskötta. Det stämmer väl överens med tanken i den svenska 

taxeringsmodellen, att en byggnads ålder påverkar värdeminskningen linjärt i och med 

ålder.   

5.1.6 Massvärdering 

Som beskrivet tyder den kvantitativa undersökningen på att flera av de undersökta 

objekten var undertaxerade och den kvalitativa undersökningen på att objekt som på 

pappret anses likvärdiga inte alltid är det i verkligheten. Detta samstämmer med kritiken 

mot massvärdering som framgår i litteraturstudien. Till exempel Cypher och Hansz 

(2003) som uttrycker att massvärdering är föremål för ett signifikant antal fel. Även i 

Sverige har massvärderingen kritiserats genom att det inte klarar av att återspegla 

marknadsvärdet för samtliga fastigheter (Finansdepartementet, 2011).  
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5.1.7 Utvärdering av hur ålder behandlas i den svenska 

taxeringsmodellen 

Resultaten av genomförd studie implicerar att nuvarande förfarande vid behandling av ett 

småhus ålder vid taxering inte är optimalt. Bland annat visar studien på att taxering av 

småhus uppförda före år 1929 inte återspeglar deras förhållanden korrekt. Eftersom 

nybyggnadsår kan jämkas till ett nytt värdeår kan åldersvariabler knutna till 

nybyggnadsår (t.ex. byggnadskonstruktion och köparpreferenser knutna till vintage-effekt 

eller årgång) inte tas med i beräkningen. Om det tas hänsyn till åldersvariabler knutna till 

nybyggnadsår vid värdering blir värdeminskningen på grund av ålder icke-linjär. Om- 

och tillbyggnad bör påverka värdefaktorn standard istället för värdeåret. Att som i den 

svenska taxeringsmodellen räkna med depreciering vid taxering anses motiverat eftersom 

det förespråkas i tidigare forskning av Berger (1998), Clapp och Giaccotto (1997), 

Costello (2012), Coulson och McMillen (2008), Goodman och Thibodeau (1995) samt 

Wilhelmsson (2008). Även resultatet av den kvalitativa studien visar på att byggnaderna 

med yngst värdeår ansågs mest välskötta. Även att anpassa ålderspåverkan efter läge som 

den svenska taxeringsmodellen gör anses motiverat eftersom det även förespråkas i 

tidigare forskning av Berger (1998), Clapp och Giaccotto (1997), Costello (2012) samt 

Wilhelmsson (2008). 

5.2 Diskussion av metod 

I följande avsnitt reflekteras kring alternativa metoder samt kritik mot valda metoder 

framförs. Vissa begränsningar i och med metodval belyses även.   

5.2.1 Diskussion kring metodval 

Genomförd studie bygger på vedertagna forskningsmetoder hämtade från litteratur vilket 

medför att studien sannolikt skulle generera samma resultat om den upprepades med 

samma tillvägagångssätt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Dock kan andra faktorer 

påverka resultatet, Gävle förändras med tiden samt att andra objekt skulle ingå i 

undersökningen om den utfördes längre fram i tiden.  

Motivering till metodval i den här studien framgår i metodavsnittet. Det finns dock andra 

metoder att använda för att besvara studiens forskningsfrågor. Till exempel hade 

fallstudier där ett färre antal objekt granskas mer ingående invändigt och utvändigt kunnat 

genomföras. Vid en fallstudie granskas, enligt Bryman (2001/2002), ett eller ett fåtal 

objekt mer detaljerat, en fallstudie hade därmed genererat i en mer korrekt bild av 
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byggnaderna. Dock hade underlaget blivit mindre i och med att färre objekt undersöks 

samt att svårigheter sågs med att hitta fastighetsägare som vill ingå i studien. Det hade 

även varit svårare att erhålla bra undersökningsobjekt i och med att urvalet delvis skulle 

styras av vilka fastighetsägare som är villiga att delta i undersökningen. En kvalitativ 

undersökning genom observation valdes istället för att erhålla ett större 

undersökningsmaterial samt att valet av undersökningsobjekt inte påverkades av 

fastighetsägares vilja att medverka.  

Att jämföra köpeskillingar med taxeringsvärden är som tidigare nämnt en vedertagen 

metod vid fastighetsvärdering och kontroll av taxeringsvärden (jmf. Lantmäteriet & 

Mäklarsamfundet, 2010; Viroulet-Fagerström, 2006). Viss kritik kan ändock hänföras 

metoden. Taxeringsvärdet skall motsvara 75 % av marknadsvärdet men köpeskillingen 

för en fastighet är inte alltid lika med dess marknadsvärde. Lind och Persson (2003) 

poängterar vikten av att skilja på ett betalt pris och ett marknadsvärde. Betalt pris beskrivs 

som endast en observation på en marknad och ett marknadsvärde beskrivs som en 

förutsägelse av ett sannolikt pris. I den här studien har dock K/T-värden endast använts i 

förhållande till många andra K/T-värden genom statistik. När flera K/T-värden används 

tillsammans innefattar det flera köpeskillingar och köpeskillingar som inte är 

representativa för marknaden kan jämnas ut.  

I den kvantitativa studien antas att objektens avvikelser från optimalt K/T-värde beror av 

ålder. I studien valdes värdeområden med så stor standardavvikelse från värdeårets 

medelvärde som möjligt för att kunna jämföra objekt med avseende på ålder. Hade 

homogena värdeområden valts med objekt av samma värdeår skulle troligen inga 

skillnader, kopplat till objektens ålder kunna utläsas. Enligt resultatet av en 

kandidatuppsats av Wentzel (2010) samt H. Roos chef för Lantmäteriets sektion för 

fastighetsekonomi (personlig kommunikation, 26 april 2012) stämmer övriga 

värdefaktorer i den svenska taxeringsmodellen väl överens med verkligheten, medan 

värdefaktorn ålder upplevs bristfällig. Därav anses det rimligt att objektens avvikelser 

från optimalt K/T-värde i den kvantitativa undersökningen kan hänförs till objektens 

ålder. Det kan dock inte uteslutas helt att avvikande K/T-värden ej beror av andra orsaker 

än ålder eftersom marknaden för småhusfastigheter, enligt Lind och Persson (2003) är en 

komplex marknad. Som tidigare nämnts studeras objekten endast i grupp, samt att 

avvikande objekt har gallrats bort enligt Figur 2. Därmed borde påverkan av övriga 

orsaker minimeras.  
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5.2.2 Begräsningar 

Den kvantitativa undersökningen begränsades geografiskt till Gävle kommun. Hade fler 

kommuner ingått i undersökningen hade resultaten blivit mer representativa för 

småhusbeståndet i Sverige som helhet. De resultat som erhållits från undersökningarna i 

den här studien är endast representativa för småhusbeståndet i Gävle kommun och säger 

inget konkret om småhusbeståndet i hela Sverige (jmf. Holme & Solvang, 1996/1997). 

Även om resultatet inte direkt kan representera hela Sverige genererar det ändock i viss 

kunskap som gäller för småhusbeståndet i Gävle kommun och med reservation kan 

appliceras på övriga Sverige. Litteraturstudien däremot berör småhusfastigheter i stort 

och fungerar som ett komplement och grund för de två undersökningarna. 
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6    Slutsats 

I följande avsnitt presenteras slutsatser av studien dragna från syfte, forskningsfrågor 

samt målet med studien. Hur studien har bidragit till ny kunskap diskuteras samt förslag 

på vidare forskning ges.  

6.1 Slutsatser av forskningsfrågorna 

Syftet med studien var att beskriva och analysera hur ett småhus ålder kan påverka 

marknadsvärdet och taxeringsvärdet för en småhusfastighet samt hur den svenska 

taxeringsmodellen tar hänsyn till hur ett småhus ålder påverkar värdet. Detta har uppnåtts 

genom beskrivning i resultatavsnittet samt diskussion och analys i diskussionsavsnittet, 

slutsatser av detta presenteras nedan. 

I den här studien ställdes tre forskningsfrågor: 

i. Hur påverkar ett småhus ålder taxeringsvärdet enligt den svenska 

taxeringsmodellen? 

ii. Hur kan ett småhus ålder påverka marknadsvärdet och taxeringsvärdet?  

iii. När är taxeringsvärdet och marknadsvärdet svårbedömt i förhållande till ett 

småhus ålder? 

 

Slutsatserna av forskningsfråga i. kommer från litteratur samt den kvantitativa 

undersökningen: 

 Gällande ålder tar den svenska taxeringsmodellen i huvudsak hänsyn till 

depreciering, åldersinverkan i förhållande till läge samt jämkning av värdeår. 

 Taxering av småhus uppförda före år 1929 är bristfällig enligt den svenska 

taxeringsmodellen. 

 

Slutsatserna av forskningsfråga ii. är hämtat ur litteratur samt den kvalitativa 

undersökningen:  

 Depreciering, läge, byggnadskonstruktion, underhåll samt vintage-effekt kan 

påverka ett småhus marknadsvärde och taxeringsvärde.  

 Åldersrelaterade variabler knutna till nybyggnadsår som litteraturstudien 

förespråkar är frekvent förekommande i verkligheten hos objekten i 

undersökningen. 
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Slutsatsen av forskningsfråga iii. erhölls genom litteratur samt genom den kvantitativa 

undersökningen: 

 Det är svårare att bedöma marknadsvärde och taxeringsvärde för äldre 

byggnader. 

 

Sammantagna slutsatser: 

 Byggnader som ingått i undersökningen och som på pappret anses likvärdiga kan 

skilja sig väsentligt åt i verkligheten. 

 Fler åldersrelaterade variabler än de som den svenska taxeringsmodellen tar 

hänsyn till kan påverka ett småhus marknadsvärde. 

 Det finns brister i hur den svenska taxeringsmodellen behandlar åldersfaktorn 

vid värdering. 

 

6.2 Förslag på hur ett småhus ålder kan behandlas vid 

fastighetstaxering 

Målet med den här studien är att ge förslag på hur ett småhus ålder kan behandlas vid 

fastighetstaxering i Sverige. Med ovanstående slutsatser som grund bedöms det motiverat 

att ge förslag på hur den svenska taxeringsmodellen kan ta hänsyn till fler ålderrelaterade 

variabler vid taxering av småhus.  

Med genomförd studie som grund förespråkas att: 

 De åldersrelaterade variabler som bör tas hänsyn till vid fastighetstaxering är: 

depreciering, läge, underhåll, köparpreferenser samt byggnadskonstruktion. 

 

Ett förslag att kombinera dessa variabler vid taxering av småhus är följande:  

 Depreciering fungerar på samma sätt som det gjort tidigare genom en linjär 

värdeminskning i och med ålder där minskningstakten beror av läge och bestäms 

av SO-tabellerna. Byggnader uppförda före 1929 tilldelas dock sitt egentliga 

nybyggnadsår. 

 Underhåll ingår i den befintliga värdefaktorn standard med den skillnaden att 

om- och tillbyggnad enbart genererar i standardpoäng istället för jämkning av 

värdeår. 

 Köparpreferenser ska återspegla svängningar i mode och trender och är kopplat 

till småhusets nybyggnadsår. Det kan anses svårt att värdesätta hur eftertraktat 

småhus från olika år är samt att preferenser kan ändras med tiden och skilja sig 

åt geografiskt. En köparpreferensvariabel skulle kräva omfattande förarbete att 

införa. En bedömning av hur tidstypiskt samtliga småhus är skulle behöva 

genomföras samt en utvärdering av vad köpare prefererar. 
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 Byggnadskonstruktion ska återspegla byggnadskvalité för byggnader uppförda 

olika år, vilket inte säkerligen har en linjär utveckling. Enligt Engström och 

Hedbäck Paulsson (2001) finns det via Boverket dokumenterat bygg- och 

konstruktionsregler i form av bland annat föreskrifter och allmänna råd som gällt 

under olika år i Sverige. 

 

6.3 Bidrag till ny kunskap 

Genomförd studie har bidragit till ny kunskap på flera sätt. Tidigare forskning inom 

ämnet har sammanställts i en litteraturstudie. En kvantitativ och en kvalitativ 

undersökning har bidragit med empirisk data som sedan kopplats till litteraturstudien. 

Studien och dess slutsatser kan fungera som en grund för vidare utredning inom ämnet. 

6.4 Förslag till fortsatta studier 

Genomförd studie är begränsad till Gävle kommun, det vore intressant att undersöka om 

en liknande studie som genomförs i andra kommuner skulle erhålla ett likande resultat. 

Om fler liknande studier genomfördes på fler orter i Sverige skulle resultatet kunna bli 

representativt för hela Sveriges småhusbestånd.  

Intressant vore även att undersöka hur andra länder behandlar åldersfaktorn vid 

småhustaxering samt hur väl de modellerna fungerar. Skulle det vara fördelaktigt att 

applicera idéer och erfarenheter från småhustaxering från andra länder på den svenska 

taxeringsmodellen? En sådan studie skulle kunna genomföras genom granskning av 

lagtext samt intervjuer med personer som är verksamma inom fastighetstaxering i aktuellt 

land. 

Eftersom tidigare forskning indikerar på att köpares preferenser kan påverka ett småhus 

marknadsvärde vore det motiverat att kartlägga vad köpare prefererar angående variabler 

knutna till ett småhus ålder. En sådan studie skulle kunna genomföras genom 

enkätundersökning eller intervjuer med nyblivna småhusägare. 
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Bilaga 1 - Förklaring till Bilaga 2-4.  

Bilaga 2 visar samtliga 103 objekt som erhölls från Lantmäteriet med information om objekten i 38 

kolumner, rödmarkering av objekt visar på objekt som gallrats bort enligt Figur 2 i avsnitt 2.2.1.  

Bilaga 3 visar de 86 objekt som ingår i den kvantitativa studien med kolumnerna värdeår, 

nybyggnadsår samt nytt K/T-värde. 

Bilaga 4 visar de 22 objekt som ingår i den kvalitativa studien, se Figur 3 avsnitt 3.2.1. för urval. 

Objekten är så lika som möjligt med avseende på byggnaden därav visas endast de kolumner som 

anknyter till byggnadsvärdet. Objekten är indelade i årtionde värdeår och värdearean inom varje grupp 

skiljer högst 30 m
2
.  

Förklaring av respektive kolumnnamn som förekommer i bilagorna följer nedan. Vissa kolumner 

innehåller namn- och adressuppgifter samt fastighetsbeteckningar, dessa kolumner har gråmarkerats. 

OLTNR  Överlåtelsenummer. 

FKOD   Fångstkod (köp/byte/gåva/arv) 11= köp. 

FANGDAT  Fångstdatum, objektets köpedatum.  

TYPKOD  Typkod 220 = småhusenhet helårsbostad, 221 = fritidsbostad. 

VARDEOMR  Inom vilket värdeområde fastigheten är belägen. 

TAXV  Taxeringsvärde i kkr. 

FABET  Fastighetsbeteckning. 

ADRESSOMR Adressområde. 

ADRESSPLATS Husnummer. 

POSTNR  Postnummer. 

POSTORT  Ort. 

KOPSUM  Köpeskilling i kkr. 

PARTT  Köpare (K). 

KOPARE  Köpare. 

ADRESS  Köparens/säljarens adress. 

POSTNR  Köparens/säljarens postnummer. 

POSTORT  Köparens/säljarens postort. 

PARTT  Säljare (S). 



SALJARE  Säljare. 

KT  K/T-värde, köpeskilling/ taxeringsvärde. 

TYPBES  Byggnadstyp. 

STDSUM  Standardsumma, antal standardpoäng. 

YTABOST  Bostadsarea i m
2
. 

YTABI  Biarea i m
2
. 

YTAV  Värdearea i m
2
. 

ARBYGG  Nybyggnadsår. 

ARTILLB  Tillbyggnadsår eller ombyggnadsår. 

ARVARDE  Värdeår. 

BYGGV  Byggnadsvärde i kkr. 

AREALTMT  Tomtareal i m
2
. 

FRF  Fastighetsrättsligt förhållande. 

KODVA  Kod för vatten- och avloppsförhållande. 

KODB  Belägenhetskod, närhet till strand.  

MARKV  Markvärde i kkr. 

NYTT K/T Nytt K/T-värde räknat från taxeringsvärden med applicerad 

prisutveckling. 

 

 

 

  



Bilaga 2 - Samtliga 103 objekt
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OLTNR FKOD FANGDAT TYPKOD VARDEOMR TAXV FABET ADRESSOMR ADRESSPLATS POSTNR POSTORT KOPSUM PARTT KOPARE ADRESS POSTNR POSTORT

7 206 360 11 2010-01-01 220 2180012 1 170 81 892 VALBO 1 700 K 81892 VALBO

7 214 090 11 2010-01-21 220 2180010 1 301 81 832 VALBO 2 925 K 81832 VALBO

7 215 856 11 2010-01-08 220 2180010 1 222 81 832 VALBO 2 495 K 81832 VALBO

7 217 350 11 2010-02-01 220 2180010 1 227 81 832 VALBO 2 085 K 80324 GÄVLE

7 230 515 11 2010-02-26 220 2180100 1 592 80 595 GÄVLE 2 550 K 80324 GÄVLE

7 237 800 11 2010-02-26 220 2180070 1 478 80 427 GÄVLE 1 775 K 80427 GÄVLE

7 240 618 11 2010-03-22 221 2180010 288 81 892 VALBO 300 K 80597 GÄVLE

7 243 412 11 2010-04-14 220 2180010 935 81 892 VALBO 1 250 K 81892 VALBO

7 243 420 11 2010-03-15 221 2180073 718 80 592 GÄVLE 575 K 80423 GÄVLE

7 247 713 11 2010-05-03 220 2180073 1 392 80 592 GÄVLE 2 750 K 81592 TIERP

7 251 980 11 2010-04-15 220 2180013 751 80 257 GÄVLE 1 800 K 80257 GÄVLE

7 252 432 11 2010-03-26 220 2180010 1 092 81 832 VALBO 1 845 K 81832 VALBO

7 266 980 11 2010-06-17 220 2180010 1 341 81 832 VALBO 1 850 K 81832 VALBO

7 268 130 11 2010-06-01 220 2180010 810 81 892 VALBO 2 035 K 81892 VALBO

7 268 149 11 2010-06-01 220 2180070 634 80 429 GÄVLE 1 020 K 82064 NÄSVIKEN

7 270 624 11 2010-06-30 220 2180010 872 81 832 VALBO 1 600 K 81832 VALBO

7 276 077 11 2010-06-15 220 2180010 1 066 81 832 VALBO 2 300 K 81832 VALBO

7 278 646 11 2010-07-15 220 2180068 909 80 256 GÄVLE 1 725 K 80266 GÄVLE

7 288 070 11 2010-08-05 220 2180024 900 80 592 GÄVLE 2 000 K 80592 GÄVLE

7294268 11 2010-06-28 220 2180010 1233 81832 VALBO 700 K 81891 VALBO

7 294 276 11 2010-08-23 220 2180024 1 255 80 592 GÄVLE 3 300 K 80592 GÄVLE

7 299 352 11 2010-09-01 220 2180012 1 828 81 892 VALBO 2 235 K 81841 FORSBACKA

7 301 934 11 2010-08-27 220 2180070 1 072 80 429 GÄVLE 1 785 K 80429 GÄVLE

7 302 165 11 2010-09-03 220 2180010 1 229 81 832 VALBO 1 850 K 19533 MÄRSTA

7 303 366 11 2010-09-10 220 2180010 1 128 81 832 VALBO 2 120 K 80311 GÄVLE

7 304 924 11 2010-07-15 220 2180010 1 143 81 892 VALBO 1 800 K 81892 VALBO

7 304 931 11 2010-08-23 221 2180102 1 083 80 595 GÄVLE 1 025 K 74593 ENKÖPING

7305636 11 2010-07-27 220 2180070 843 80429 GÄVLE 750 K 81440 SKUTSKÄR

7 305 643 11 2010-09-16 220 2180048 1 983 80 266 GÄVLE 4 250 K 80425 GÄVLE

7 305 647 11 2010-09-17 220 2180073 1 721 80 592 GÄVLE 2 750 K 80592 GÄVLE

7 305 653 11 2010-09-17 220 2180073 1 190 80 592 GÄVLE 2 120 K 80255 GÄVLE

7 307 816 11 2010-09-24 220 2180012 1 353 81 892 VALBO 1 750 K 81892 VALBO

7 308 293 11 2010-09-24 220 2180100 2 138 80 646 GÄVLE 3 600 K 80646 GÄVLE

7 310 850 11 2010-10-01 220 2180010 0 81 892 VALBO 1 810 K 81831 VALBO

7 311 451 11 2010-09-27 221 2180012 1 316 81 892 VALBO 1 860 K 81892 VALBO

7 315 196 11 40 422 220 2180010 1 117 81 892 VALBO 4 000 K 81 832 VALBO

7 323 603 11 2010-09-30 220 2180070 1 028 80 429 GÄVLE 1 820 K 80266 GÄVLE

7 326 555 11 2010-11-01 221 2180102 3 543 80 595 GÄVLE 4 500 K 80267 GÄVLE

7 331 646 11 2010-11-08 220 2180010 902 81 892 VALBO 1 475 K 80267 GÄVLE

7 332 838 11 2010-11-08 220 2180010 1 357 81 832 VALBO 2 230 K 81832 VALBO
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PARTT SALJARE ADRESS POSTNR POSTORT KT TYPBEBS STDSUM YTABOST YTABI YTAV ARBYGG ARTILLB ARVARDE BYGGV AREALTMT FRF KODVA KODB MARKV

S 1,45 01 29 120 20 124 1900 0 1929 600 3 181 01 11 04 570

S 12737 SKÄRHOLMEN2,25 01 32 139 39 147 1979 0 1979 948 1 563 01 11 03 353

S 80280 GÄVLE 2,04 01 30 142 25 147 1980 0 1980 912 845 01 11 04 310

S 81841 FORSBACKA1,70 01 35 106 141 126 1971 0 1971 852 1 917 01 11 04 375

S 80252 GÄVLE 1,60 01 28 99 18 103 2003 2008 2004 1087 1 358 01 11 04 505

S 80433 GÄVLE 1,20 01 31 169 42 177 1983 0 1983 1157 798 01 11 04 321

S 80628 GÄVLE 1,04 01 12 33 12 35 1937 0 1937 55 1 425 01 23 04 233

S 81842 FORSBACKA1,34 01 25 144 40 152 1924 0 1929 543 2 200 01 11 04 392

S 0,80 01 10 77 6 78 1909 0 1929 113 1 400 01 43 03 605

S 81491 FURUVIK 1,98 01 26 120 45 129 1922 1995 1981 719 1 426 01 22 03 673

S 80592 GÄVLE 2,40 01 25 113 0 113 1947 1993 1977 466 2 889 01 22 04 285

S 81842 FORSBACKA1,69 01 31 101 101 121 1978 0 1978 766 1 115 01 11 04 326

S 81831 VALBO 1,38 01 34 130 0 130 1989 0 1989 1036 665 01 11 04 305

S 80628 GÄVLE 2,51 01 25 102 0 102 1920 0 1929 370 3 479 01 11 04 440

S 80310 GÄVLE 1,61 01 22 96 20 100 1924 1987 1929 309 845 01 11 04 325

S 1,83 01 27 117 2 117 1909 1972 1940 480 2 207 01 11 04 392

S 80324 GÄVLE 2,16 01 36 115 10 117 1909 1989 1937 654 3 060 01 22 04 412

S 86013 STÖDE 1,90 01 25 77 0 77 1927 0 1929 377 873 01 11 04 532

S 80288 GÄVLE 2,22 01 31 109 0 109 1909 1978 1940 523 1 058 01 11 04 377

S 81832 VALBO 0,57 01 33 136 0 136 1980 0 1980 928 663 01 11 04 305

S 80324 GÄVLE 2,63 01 32 160 50 170 1923 1995 1963 942 2 542 01 11 04 313

S 80323 GÄVLE 1,22 01 34 104 0 104 2006 0 2006 1398 1 250 01 11 04 430

S 80253 GÄVLE 1,67 01 30 140 37 147 1928 2001 1952 700 1 527 01 11 04 372

S 80266 GÄVLE 1,51 01 35 104 104 124 1978 0 1978 885 1 406 01 11 04 344

S 81832 VALBO 1,88 01 31 128 0 128 1982 0 1982 823 707 01 11 04 305

S 81892 VALBO 1,57 01 26 138 14 141 1976 0 1976 703 4 545 01 11 04 440

S 80595 GÄVLE 0,95 01 13 48 0 48 1949 0 1949 122 1 756 01 33 03 961

S 81493 SKUTSKÄR 0,89 01 30 101 40 109 1924 0 1929 490 1256 01 11 04 353

S 80266 GÄVLE 2,14 01 28 65 8 67 1909 0 1929 480 270 01 11 01 1 503

S 80592 GÄVLE 1,60 01 27 120 8 122 1991 0 1991 841 6 269 01 22 03 880

S 80432 GÄVLE 1,78 01 32 149 0 149 1905 0 1929 740 2 000 01 22 04 450

S 81891 VALBO 1,29 01 29 112 51 122 1985 0 1985 864 1 999 01 11 04 489

S 80264 GÄVLE 1,68 01 29 148 0 148 2008 0 2008 1635 1 331 01 11 04 503

S 81830 VALBO 0,00 01 28 79 0 79 1983 0 1983 490 30 515 01 22 04 412

S 80632 GÄVLE 1,41 01 29 112 0 112 1988 0 1988 829 1 964 01 11 04 487

S 81833 VALBO 3,58 01 28 160 35 167 1909 0 1929 677 5 298 01 11 04 440

S 1,77 01 28 150 30 156 1927 1971 1945 669 1 330 01 11 04 359

S 80267 GÄVLE 1,27 01 15 90 0 90 1929 0 1929 255 6 196 01 43 01 3 288

S 81160 SANDVIKEN1,64 01 34 89 71 103 1927 0 1929 533 2 050 01 21 04 369

S 80323 GÄVLE 1,64 01 33 132 46 141 1988 0 1988 1051 775 01 11 04 306
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OLTNR FKOD FANGDAT TYPKOD VARDEOMR TAXV FABET ADRESSOMR ADRESSPLATS POSTNR POSTORT KOPSUM PARTT KOPARE ADRESS POSTNR POSTORT
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7 337 039 11 2010-09-29 220 2180070 624 80 427 GÄVLE 1 050 K 80434 GÄVLE

7 337 820 11 2010-11-19 220 2180068 1 066 80 256 GÄVLE 3 050 K 80253 GÄVLE

7 337 826 11 2010-11-24 220 2180013 548 80 592 GÄVLE 595 K 80310 GÄVLE

7 340 666 11 2010-11-30 220 2180070 982 80 429 GÄVLE 1 505 K 80429 GÄVLE

7 341 228 11 2010-11-15 220 2180010 937 81 892 VALBO 2 220 K 80645 GÄVLE

7 343 330 11 2010-08-09 220 2180013 742 80 592 GÄVLE 950 K 80592 GÄVLE

7 347 757 11 2010-12-13 220 2180070 1 447 80 429 GÄVLE 2 900 K 81593 TIERP

7348763 11 2010-12-17 220 2180010 924 81892 VALBO 630 K 81833 VALBO

7 350 139 11 2010-12-01 220 2180010 1 265 81 892 VALBO 2 170 K 81892 VALBO

7 354 256 11 2010-12-27 220 2180100 2 811 80 595 GÄVLE 4 740 K 80595 GÄVLE

7 355 274 11 2010-11-26 220 2180010 1 880 81 892 VALBO 2 725 K 80257 GÄVLE

7 355 607 11 2010-12-20 221 2180102 3 824 80 595 GÄVLE 3 900 K 80642 GÄVLE

7 357 444 11 2011-01-14 221 2180010 288 81 892 VALBO 400 K 80252 GÄVLE

7 360 088 11 2011-01-19 221 2180010 385 81 892 VALBO 425 K 80311 GÄVLE

7 363 000 11 2011-02-01 220 2180010 1 281 81 892 VALBO 2 302 K 81892 VALBO

7 373 446 11 2011-03-01 220 2180010 782 81 892 VALBO 2 050 K 81892 VALBO

7 373 467 11 2011-03-01 220 2180010 2 524 81 892 VALBO 3 000 K 81892 VALBO

7 375 388 11 2011-03-01 220 2180048 1 983 80 266 GÄVLE 4 200 K 80266 GÄVLE

7 377 827 11 2011-01-04 220 2180070 1 283 80 429 GÄVLE 242 K 80429 GÄVLE

7 377 923 11 2011-03-11 220 2180070 1 315 80 429 GÄVLE 2 725 K 80429 GÄVLE

7 384 946 11 2011-03-07 220 2180070 1 197 80 429 Gävle 243 K 80429 GÄVLE

7 384 948 11 2011-02-28 220 2180070 1 110 80 427 Gävle 209 K 80427 GÄVLE

7 393 870 11 2011-04-20 220 2180013 1 153 80 592 Gävle 1 955 K 80635 GÄVLE

7 404 974 11 2011-05-31 220 2180010 1 341 81 832 Valbo 2 080 K 81832 VALBO

7 409 616 11 2011-06-15 220 2180010 1 152 81 832 Valbo 1 940 K 81832 VALBO

7 417 593 11 2011-06-29 220 2180070 921 80 429 Gävle 1 620 K 80282 GÄVLE

7 419 408 11 2011-06-30 220 2180010 1 066 81 832 Valbo 2 513 K 81832 VALBO

7 420 819 11 2011-07-01 220 2180068 1 071 80 256 Gävle 2 160 K 80256 GÄVLE

7 420 826 11 2011-06-17 221 2180102 769 80 595 Gävle 850 K 80431 GÄVLE

7 424 488 11 2011-07-18 221 2180102 1 226 80 595 Gävle 1 200 K 80641 GÄVLE

7 428 636 11 2011-07-22 220 2180012 2 381 81 892 Valbo 2 700 K 81892 VALBO

7 429 144 11 2011-08-01 220 2180024 1 503 80 592 Gävle 2 900 K 80592 GÄVLE

7 430 186 11 2011-07-28 220 2180010 1 378 81 832 Valbo 2 135 K 81832 VALBO

7 431 175 11 2011-07-25 220 2180010 963 81 892 Valbo 2 200 K 81892 VALBO

7 436 003 11 2011-08-15 220 2180100 3 074 80 646 Gävle 4 250 K 80646 GÄVLE

7 436 571 11 2011-08-12 220 2180010 1 891 81 832 Valbo 2 670 K 81832 VALBO

7 437 573 11 2011-08-02 220 2180010 1 543 81 892 Valbo 2 175 K 81892 VALBO

7 438 635 11 2011-08-12 220 2180010 1 464 81 892 Valbo 2 425 K 81892 VALBO

7 439 961 11 2011-08-25 220 2180070 1 109 80 429 Gävle 1 750 K 80429 GÄVLE

7 442 802 11 2011-09-01 220 2180012 1 001 81 833 Valbo 1 500 K 80635 GÄVLE
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PARTT SALJARE ADRESS POSTNR POSTORT KT TYPBEBS STDSUM YTABOST YTABI YTAV ARBYGG ARTILLB ARVARDE BYGGV AREALTMT FRF KODVA KODB MARKV
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S 1,68 01 23 81 0 81 1909 0 1929 266 1 324 01 11 04 358

S 81431 SKUTSKÄR 2,86 01 25 93 15 96 1921 0 1929 466 1 360 01 11 04 600

S 80592 GÄVLE 1,09 01 30 68 0 68 1909 0 1929 271 2 243 01 22 04 277

S 80284 GÄVLE 1,53 01 33 93 0 93 1984 0 1984 666 727 01 11 04 316

S 80596 GÄVLE 2,37 01 28 126 34 133 1909 1991 1946 579 1 642 01 11 04 358

S 80276 GÄVLE 1,28 01 44 63 63 76 1951 0 1951 524 1 075 01 22 04 218

S 21618 LIMHAMN 2,00 01 39 128 128 148 1973 0 1973 1099 1 176 01 11 04 348

S 80276 GÄVLE 0,68 01 26 127 64 140 1909 0 1929 521 2385 01 11 04 403

S 81832 VALBO 1,72 01 31 143 0 143 1986 0 1986 960 724 01 11 04 305

S 80255 GÄVLE 1,69 01 35 170 0 170 2007 0 2007 2250 2 158 01 11 04 561

S 80323 GÄVLE 1,45 01 37 206 46 215 1975 1989 1979 1565 917 01 11 04 315

S 15023 ENHÖRNA 1,02 01 24 118 0 118 0 0 1929 540 3 944 01 32 01 3 284

S 80597 GÄVLE 1,39 01 12 33 12 35 1937 0 1937 55 1 425 01 23 04 233

S 81892 VALBO 1,10 01 15 35 0 35 1942 0 1942 76 3 490 01 23 04 309

S 80272 GÄVLE 1,80 01 31 111 7 112 1991 0 1991 841 3 265 01 11 04 440

S 81892 VALBO 2,62 01 30 98 0 98 1909 1978 1954 477 750 01 11 04 305

S 80323 GÄVLE 1,19 01 35 165 40 173 2008 0 2008 2093 2 856 01 11 04 431

S 80266 GÄVLE 2,12 01 24 74 45 83 1930 0 1930 489 262 01 11 01 1 494

S 80184 GÄVLE 0,19 01 26 156 52 166 1982 1 989 1985 926 1 302 01 11 04 357

S 80429 GÄVLE 2,07 01 27 92 60 104 2008 0 2008 998 730 01 11 04 317

S 80184 GÄVLE 0,20 01 30 135 0 135 1982 0 1982 839 1 322 01 11 04 358

S 80184 GÄVLE 0,19 01 31 120 0 120 1983 0 1983 799 649 01 11 04 311

S 80269 GÄVLE 1,70 01 38 126 69 140 1953 2008 1978 898 1 818 01 22 04 255

S 80280 GÄVLE 1,55 01 34 130 0 130 1989 0 1989 1036 665 01 11 04 305

S 77070 LÅNGSHYTTAN1,68 01 30 136 0 136 1980 0 1980 847 721 01 11 04 305

S 80427 GÄVLE 1,76 01 25 145 0 145 1909 1998 1953 568 1 250 01 11 04 353

S 81832 VALBO 2,36 01 24 129 27 134 1985 0 1985 705 1 689 01 11 03 361

S 80429 GÄVLE 2,02 01 25 107 0 107 1923 0 1929 510 1 085 01 11 04 561

S 81171 JÄRBO 1,11 01 20 51 0 51 1954 0 1954 215 1 752 01 33 04 554

S 0,98 01 25 40 0 40 1949 0 1949 215 1 934 01 22 03 1 011

S 80302 GÄVLE 1,13 01 35 126 68 140 2004 0 2004 1839 4 116 01 22 04 542

S 79156 FALUN 1,93 01 34 148 39 156 1984 1987 1984 1124 1 087 01 11 04 379

S 81832 VALBO 1,55 01 34 145 0 145 1985 0 1985 1071 789 01 11 03 307

S 80266 GÄVLE 2,28 01 28 105 0 105 1865 1992 1960 523 3 501 01 11 04 440

S 80646 GÄVLE 1,38 01 37 186 0 186 2006 0 2006 2577 1 645 01 22 04 497

S 83244 FRÖSÖN 1,41 01 34 225 48 235 1975 0 1975 1531 1 676 01 11 04 360

S 80595 GÄVLE 1,41 01 32 170 0 170 1982 2002 1984 1140 2 391 01 11 04 403

S 80323 GÄVLE 1,66 01 31 206 21 210 1909 1984 1950 1024 3 692 01 11 04 440

S 80595 GÄVLE 1,58 01 29 143 52 153 1922 2002 1960 768 1 075 01 11 04 341

S 80281 GÄVLE 1,50 01 27 102 87 119 1925 0 1929 527 1 806 01 11 04 474
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OLTNR FKOD FANGDAT TYPKOD VARDEOMR TAXV FABET ADRESSOMR ADRESSPLATS POSTNR POSTORT KOPSUM PARTT KOPARE ADRESS POSTNR POSTORT
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7 442 811 11 2011-09-01 220 2180010 997 81 892 Valbo 1 420 K 81831 VALBO

7 446 773 11 2011-09-16 220 2180070 1 707 80 429 Gävle 2 650 K 80429 GÄVLE

7 447 480 11 2011-09-16 220 2180024 596 80 592 Gävle 925 K 80426 GÄVLE

7 450 983 11 2011-09-01 220 2180012 1 144 81 891 Valbo 2 020 K 80270 GÄVLE

7 451 001 11 2011-04-05 220 2180068 1 629 80 256 Gävle 316 K 80256 GÄVLE

7 451 009 11 2011-09-23 220 2180100 4 852 80 595 Gävle 6 850 K 80426 GÄVLE

7 452 133 11 2011-09-30 220 2180010 1 519 81 832 Valbo 2 950 K 81832 VALBO

7 452 138 11 2011-09-30 220 2180010 507 81 832 Valbo 575 K 81832 VALBO

7 454 189 11 2011-07-21 220 2180010 887 81 892 Valbo 1 905 K 81892 VALBO

7 458 899 11 2011-10-17 220 2180010 1 106 81 892 Valbo 2 050 K 74791 ALUNDA

7 466 343 11 2011-06-27 220 2180070 1 186 80 429 Gävle 2 715 K 80429 GÄVLE

7 467 706 11 2011-10-28 220 2180070 628 80 429 Gävle 1 000 K 80429 GÄVLE

7 468 648 11 2011-11-01 220 2180010 1 152 81 832 Valbo 1 995 K 81832 VALBO

7 476 952 11 40 822 220 2180012 899 81 892 Valbo 1 025 K 81 892 VALBO

7 483 569 11 2011-12-01 220 2180010 829 81 892 Valbo 1 950 K 81892 VALBO

7 484 040 11 2011-12-02 220 2180100 2 419 80 595 Gävle 3 890 K 80595 GÄVLE

7 484 047 11 2011-11-30 220 2180070 978 80 429 Gävle 2 210 K 80429 GÄVLE

7 494 492 11 2011-12-02 220 2180010 1 814 81 832 Valbo 3 800 K 81832 VALBO

7 494 496 11 2011-11-17 220 2180010 1 241 81 832 Valbo 2 195 K 81832 VALBO

7 495 622 11 2011-11-30 220 2180010 1 234 81 892 Valbo 2 550 K 81892 VALBO

7 496 467 11 2011-12-15 220 2180070 802 1 180 K 80429 GÄVLE

7 496 917 11 2012-01-13 220 2180010 970 81 832 Valbo 1 500 K 81832 VALBO

7 499 751 11 2012-02-01 220 2180024 1 308 80 592 Gävle 2 180 K 80592 GÄVLE
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PARTT SALJARE ADRESS POSTNR POSTORT KT TYPBEBS STDSUM YTABOST YTABI YTAV ARBYGG ARTILLB ARVARDE BYGGV AREALTMT FRF KODVA KODB MARKV
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S 1,42 01 26 124 386 144 1946 0 1946 571 4 229 01 21 04 426

S 80428 GÄVLE 1,55 01 27 148 0 148 2008 2009 2008 1395 661 01 11 04 312

S 80592 GÄVLE 1,55 01 23 51 0 51 1918 0 1929 174 1 943 01 11 04 422

S 14133 HUDDINGE 1,77 01 29 97 95 116 1956 0 1956 627 2 345 01 11 04 517

S 80184 GÄVLE 0,19 01 34 145 90 163 1923 0 1929 1 064 1 114 01 11 04 565

S 80595 GÄVLE 1,41 01 37 334 42 342 2003 0 2003 4286 2 233 01 11 04 566

S 80302 GÄVLE 1,94 01 34 217 5 218 1909 0 1929 1079 3 352 01 11 04 440

S 80302 GÄVLE 1,13 01 23 55 0 55 1909 0 1929 190 961 01 11 04 317

S 81831 VALBO 2,15 01 29 120 30 126 1926 0 1929 543 1 400 01 11 04 344

S 81832 VALBO 1,85 01 29 120 22 124 1979 0 1979 726 2 000 01 11 04 380

S 80302 GÄVLE 2,29 01 26 94 0 94 2008 0 2008 875 643 01 11 04 311

S 80264 GÄVLE 1,59 01 27 56 54 67 1933 0 1933 278 1 200 01 11 04 350

S 81832 VALBO 1,73 01 30 136 0 136 1980 0 1980 847 737 01 11 04 305

S 80628 GÄVLE 1,14 01 40 62 18 66 1909 2 008 1962 559 1 001 01 43 04 340

S 81830 VALBO 2,35 01 26 120 49 130 1909 0 1929 487 1 377 01 11 04 342

S 12432 BANDHAGEN1,61 01 33 149 37 156 2003 0 2003 1847 2 316 01 11 04 572

S 80321 GÄVLE 2,26 01 26 165 99 185 1932 0 1932 648 921 01 11 04 330

S 81833 VALBO 2,09 01 35 251 90 269 1922 0 1929 1374 30 067 01 11 04 440

S 81892 VALBO 1,77 01 32 142 0 142 1982 0 1982 936 730 01 11 04 305

S 81891 VALBO 2,07 01 32 152 0 152 1978 1982 1979 971 1 134 01 11 04 263

S 80426 GÄVLE 1,47 01 27 106 48 116 1932 0 1932 460 1 090 01 11 04 342

S 81832 VALBO 1,55 01 23 131 20 135 1946 2000 1985 680 973 01 22 04 290

S 75317 UPPSALA 1,67 01 34 115 120 135 1975 0 1975 912 1 434 01 11 04 396



Bilaga 3 - Objekt för kvantitativ undersökning

FABET ARBYGG ARVARDE NYTT K/T FABET ARBYGG ARVARDE NYTT K/T

1900 1929 1,30 1953 1978 1,49

1980 1980 1,83 1989 1989 1,36

1979 1979 2,01 1980 1980 1,48

1971 1971 1,52 2008 2008 2,01

1983 1983 1,07 1909 1953 1,54

2003 2004 1,43 1985 1985 2,07

1978 1978 1,51 1923 1929 1,77

1924 1929 1,20 1926 1929 1,89

1947 1977 2,14 2004 2004 1,00

1922 1981 1,77 1865 1960 2,01

1920 1929 2,25 1985 1985 1,36

1924 1929 1,44 1984 1984 1,69

1909 1937 1,93 1982 1984 1,24

1989 1989 1,23 1975 1975 1,24

1980 1980 0,51 1909 1950 1,45

1909 1940 1,64 2006 2006 1,21

1976 1976 1,41 1922 1960 1,39

1927 1929 1,70 1946 1946 1,25

1924 1929 0,80 1925 1929 1,32

1909 1940 1,99 1956 1956 1,55

1951 1951 1,15 1918 1929 1,36

1923 1963 2,35 2008 2008 1,36

1928 1952 1,49 2003 2003 1,24

2006 2006 1,09 1909 1929 1,71

1978 1978 1,35 1909 1929 1,00

1982 1982 1,68 1979 1979 1,63

1909 1929 1,92 1933 1933 1,40

1991 1991 1,43 1980 1980 1,52

1905 1929 1,59 1982 1982 1,55

1985 1985 1,16 1978 1979 1,81

2008 2008 1,51 1932 1932 1,98

1909 1929 1,51 1909 1929 2,07

1927 1945 1,58 1922 1929 1,84

1927 1929 1,46 2003 2003 1,41

1988 1988 1,47 1932 1932 1,29

1909 1946 2,12 1946 1985 1,36

1921 1929 2,56 1975 1975 1,46

1909 1929 0,97

1975 1979 1,30

1984 1984 1,37

1986 1986 1,53

1973 1973 1,79

1909 1929 0,61

2007 2007 1,51

1991 1991 1,58

1909 1954 2,30

2008 2008 1,04

1930 1930 1,86

2008 2008 1,82



Bilaga 4 - Objekt för kvalitativ undersökning

VARDEOMR FABET TYPBEBS STDSUM YTAVARDE ARBYGG ARVARDE FRF

2180010 01 29 126 1926 1929 01

2180010 01 26 130 1909 1929 01

2180010 01 26 140 1909 1929 01

2180010 01 35 126 1971 1971 01

2180010 01 26 141 1976 1976 01

2180010 01 31 121 1978 1978 01

2180010 01 35 124 1978 1978 01

2180010 01 32 147 1979 1979 01

2180010 01 29 124 1979 1979 01

2180010 01 33 136 1980 1980 01

2180010 01 30 136 1980 1980 01

2180010 01 30 136 1980 1980 01

2180010 01 30 147 1980 1980 01

2180010 01 31 128 1982 1982 01

2180010 01 32 142 1982 1982 01

2180010 01 24 134 1985 1985 01

2180010 01 23 135 1946 1985 01

2180010 01 34 145 1985 1985 01

2180010 01 31 143 1986 1986 01

2180010 01 33 141 1988 1988 01

2180010 01 34 130 1989 1989 01

2180010 01 34 130 1989 1989 01



 


