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Abstract 
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Sammanfattning 
Denna studie visar hur valet av metod och värderarens antagande påverkar värderingen av 
byggrätter. Inledningsvis studeras ett antal faktiska värderingar med avseende på använda 
metoder och antaganden. Vi finner att fastighetsvärderarna i regel använder ortsprismetoden 
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visas att fastighetsvärderarens antaganden om framtida bebyggelse i hög grad påverkar 
värderingen. I mindre utsträckning påverkar valet av värderingsmodell.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Boverket har i rapport efter rapport slagit fast att majoriteten av Sveriges kommuner lider av 
bostadsbrist och att det byggs för lite. Centralt för att tillgodose behovet av bostäder är 
tillgång på planlagd mark varpå bostäder kan uppföras. En förutsättning för detta är att 
exploatör och markägare möts i ett pris varvid affär kommer till stånd. För att ta ett 
informativt beslut kräver både säljare och köpare underlag och där har fastighetsvärderare en 
betydande roll. 
 
I regel tillämpas ortsprismetoden vid värdering av byggrätter. Bristen på transaktioner på 
marknaden kan göra det svårt att finna tillräckligt med underlag för att göra en informerad 
värdering, vidare överlåts byggrätter sällan på så sätt som liknar en situation som 
marknadsvärdesbegreppet förutsätter. Istället bestäms pris ofta vid kommunal markanvisning, 
varefter det kan dröja år innan överlåtelse sker. 
 
Det finns dock ett antal alternativa metoder som kan tillämpas vid värdering av byggrätter, 
byggrätten kan bedömas med hjälp av nuvärdes- eller optionsmodeller. Ingen modell är dock 
oberoende av mänskligt handhavande. 
 
Det blir därför intressant att studera hur valet av metod samt värderare påverkar en 
värdebedömning. Dels för att uppskatta vilket tyngd som ska följa med ett värdeutlåtande men 
också som del i en självlärandeprocess för att hitta sätt att utveckla metoder för att bättre 
spegla marknaden.   

1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att genom att redogöra för metoder som kan tillämpas vid värdering 
av byggrätter för att utöka värderarnas verktygslåda. Vidare är målet att studien ska visa för 
såväl värderare som beställer hur värderingens utlåtande är beroende av värderare och metod.  
 
För att uppnå uppsatsens syfte kommer vi att besvara följande frågeställning: 

 
� Vilka metoder finns för att värdera mark och vad har dessa för egenskaper? 

� Vilka metoder tillämpar fastighetsvärderarna? 

� Hur beroende är en värdering av val av metod och värderarens antaganden? 

1.3. Disposition 
I kapitel 2 kommer studiens metod att beskrivas. Därefter kommer, i kapitel 3, en översikt 
av fastigheten som tillgång och fastighetsmarknaden att redovisas. I kapitel 4 redovisas 
exploateringsprocessen, i efterföljande kapitel redogörs kort för centrala begrepp i den 
finansiella teorin i kapitel 5. Arbetet fortsätter sedan i kapitel 6 med en redogörelse för 
fastighetsvärdering generellt därefter redogörs i kapitel 7 för byggrättsvärdering specifikt. 
Avslutningsvis diskuteras resultat från föregående kapitel i kapitel 8 och i kapitel 9 
redovisas våra slutsatser. 
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1.4. Definitioner 

1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1. FastighetFastighetFastighetFastighet    

En fastighet definieras i jordabalken (JB) 1:1 enligt följande ”Fast egendom är jord. Denna 
är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt 
och vertikalt.” I JB definieras vidare vad som hör till fastighet, så kallade fastighetstillbehör, 
där bland annat fastighetens bebyggelse ingår. 

1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2. MarknadsvärdeMarknadsvärdeMarknadsvärdeMarknadsvärde    

”Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och öppen 
fastighetsmarknad vid ett visst givet tillfälle, den s k värdetidpunkten. Försäljningen 
förutsätts ske efter det att värderingsobjektet varit utbjudet till försäljning på ett för 
fastighets-typen sedvanligt sätt under en normal exponeringstid.” (Persson, 2010) 

1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3. ByggrättByggrättByggrättByggrätt    

En byggrätt är den rätt en fastighetsägare har att uppföra byggnadsverk på den egna 
fastigheten enligt fastighetens detaljplan.  

1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4. AreaAreaAreaArea    

För att kvantifiera en byggrätt kan olika areadefinitioner användas.  Nedan definieras några 
av dessa areor. 
 
� Byggarea (BYA) avser den yta en byggnad upptar på marken och kan beskrivas som 

byggnadens fotavtryck. Ofta regleras BYA:an i en detaljplan kompletterat med en 

begränsning i  våningsantal. 

� Bruksarea (BRA) utgörs av ytan av samtliga våningsplan räknat från insida av omslutande 

byggnadsdelar. 

� Bruttoarea (BTA) inbegriper alla våningars ytor räknat från utsida av omslutande 

byggnadsdelar. Ofta uttrycks en byggrätts värde i termer av kronor per ljus BTA. 

� Ljus bruttoarea (ljus BTA). Som alternativ till BTA anges ibland priset av en byggrätt i termer 

av kr/kvm ljus BTA. Det finns olika defintioner av vad som menas med ljus BTA, ibland 

innefattar begreppet all BTA ovan mark och ibland all BTA ovan mark exkluderat 

teknikutrymmen. Säkerligen finns även andra definitioner. 

� Boarea (BOA) är den yta som kan användas för boende. Boarean är den yta en hyresgäst 

betalar hyra för, alternativt den yta bostadsrätts-/äganderättsköpare betalar för. 

� Lokalarea (LOA) är den yta en lokalhyresgäst betalar hyra för.  
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2. Metod 
Denna studies teoridel kommer att genomföras som en litteraturstudie. För ämnet relevant 
litteratur och vetenskapliga artiklar kommer studeras och presenteras.  
 
Studiens empiriska del är beroende av genomförd fastighetsvärderingen avseende 
byggrätter. Fastighetsvärderingar är i regel svåra att få tag på i större omfattning och det 
finns ofta en ovilja från beställaren att lämna ifrån sig de värderingar som låtits ta fram. För 
att få ta del av genomförda fastighetsvärderingar kommer vi därför att vända oss till en 
kommun där dessa handlingar utgör offentlig handling och därför kan lämnas ut. Då dessa 
värderingar inte är slumpmässigt utvalda från ett större urval föreligger ett urvalsfel.  
 
En alternativ metod hade varit att intervjua fastighetsvärderare för att finna hur de värderare 
byggrätter. Det finns dock redan ett antal studier som gjort sådana intervjuer. Dessutom ser 
vi en fördel i att undersöka hur värderarna faktiskt gör, i motsats till hur de beskriver vad de 
gör. 
 
Datakällor kommer för prisutveckling av bostäder kommer att vara Nasdaq OMX 
Valueguard-KTH boprisindex för bostadsrätter i Stockholm. Byggnadskostnadsutvecklingen 
kommer att representeras av Statistiska centralbyråns Byggnadsprisindex inklusive 
löneförskjutning och mervärdesskatt. Båda indexen har fördelen att de ska vara 
kvalitetsjusterade och därmed kan den heterogenitet fastigheter förknippas med undvikas. 
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3. Fastigheter och fastighetsmarknaden – en översikt 
I detta kapitel kommer det att ges introduktion till fastigheten som tillgång och 
fastighetsmarknaden.  

3.1. Fastigheten som tillgång 
Fastigheten är en på många sätt en säregen tillgångsklass. Det mest uppenbara är kanske att 
fastighetens läge är fast, av det följer också att varje fastighet är mer eller mindre unik.  
Vidare är fastigheten bestående, dels genom att ev. bebyggelse på fastigheten sannolikt 
kommer att stå över lång tid, men framförallt för att fastigheten i det närmaste kan anses 
evig. 
 
Att investera i fastigheter kräver i regel en stor kapitalinsats varav ofta en betydande andel 
utgörs av lånat kapital. Vidare är ofta fastighetstransaktioner förnknippade med höga 
transaktionskostnader.  

3.2. Fastighetsmarknaden - fyrkvadrantsmodellen 
Fastighetsmarknaden kan anses bestå av ett antal delmarknader, Wheaton och DiPasquale 
(1992) utvecklar en jämviktsmodell (fyrkvadrantsmodellen) som visar relationen mellan 
dessa marknader och hur förändringar i efterfrågan eller utbud på någon delmarknad 
påverkar övriga marknader och fastighetsmarknaden i stort.  
 
Som namnet antyder består fyrkvadrantsmodellen av fyra kvadranter. Varje kvadrant 
representerar en del av fastighetsmarknaden. De två högra kvadranterna representerar 
marknaden för behov av yta och de två vänstra kvadranterna representerar marknaden för att 
äga fastigheter, se Figur 1. 
 
I den nordvästra (NV) kvadranten bestäms värdet av fastigheten som tillgång (P) som en 
funktion av marknadens hyresnivå (R) och avkastningskrav (i). Den nordöstra (NÖ) 
representerar efterfrågan på yta (D), vilken är en funktion av hyresnivå (R) och den lokala 
ekonomin. I den sydvästra (SV) kvadranten bestäms produktionen av ny bebyggelse (C) som 
en funktion tillgångspriser (P). Den fjärde och sista kvadranten, den sydöstra (SÖ), 
innehåller fastighetsbeståndet, vilket är en funktion av tillskapad yta (C) och förslitningen av 
ingående bestånd (d). 
 
Figur 2 - Figur 4 visar på hur förändringar på en delmarknad påverkar marknaden i stort från 
initialt jämviktsläge (heldragen linje) till nytt jämviktsläge (streckad linje), i det följande 
redogörs kort för dessa. 
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Figur 1. Fyrkvadrantsmodellen. I kvadrant överst till 

vänster bestämts fastighetens värde som tillgång. I 

kvadrant överst till vänster bestäms 

marknadshyran. I Kvadrant nederst till vänster 

bestäms nyproduktion. I kvadrant nederst till höger 

redovisar fastighetsbeståndet. Källa: Wheaton och 

DiPasquale (1992) 

 

 
Figur 2. Fyrkvadrantsmodellen vid ökad efterfrågan 

på yta. Ökad efterfrågan på yta leder till högre 

hyresnivåer vilket resulterar i att inledande 

marknadsjämnvikt (heldragen linje) justeras till ny 

marknadsjämnvikt (streckad linje). Källa: Wheaton 

och DiPasquale (1992) 

 

 
Figur 3. Fyrkvadrantsmodellen vid stigande 

byggkostnader leder till att inledande 

marknadsjämnvikt (heldragen linje) justeras till ny 

marknadsjämnvikt (streckad linje). Källa: Wheaton 

och DiPasquale (1992) 

 
Figur 4. Fyrkvadrantsmodellen. Stigande 

fastighetspriser leder till att inledande 

marknadsjämnvikt (heldragen linje) justeras till ny 

marknadsjämnvikt (streckad linje). Källa: Wheaton 

och DiPasquale (1992) 

 
Inledningsvis exemplifieras modellen med vad som händer när den lokala ekonomin växer, 
se Figur 2. Inledningsvis yttrar sig detta genom ökad efterfrågan på yta1, eftersom utbudet 
initialt är fast leder detta till höjda hyresnivåer i den NÖ kvadranten, vilket i sin tur leder till 
stigande fastighetspriser i NV kvadranten. En ny prisnivå på fastigheter genererar ny 
byggnadsproduktion i SV kvadranten som adderar yta till befintligt bestånd i SÖ kvadranten. 
Skulle den lokala ekonomin istället krympa skulle det motsatta inträffa. 
 
Om istället byggkostnaden stiger till en nivå som gör att det inte är lönsamt att tillföra yta till 
marknaden, vilket i modellen skulle yttra sig genom utbudsfunktion av nyproduktion i SV 
kvadranten skulle röra sig ifrån origo, se Figur 3, skulle det innebära att tillgången på yta 
skulle minska i takt med att befintligt bestånd förslits. Minskat utbud på yta leder till 
stigande hyresnivåer och högre fastighetspriser.  
 
Slutligen tänker vi oss en situation där de långa räntorna sjunkit vilket resulterat i lägre 
avkastningskrav, se Figur 4. Lägre avkastningskrav innebär högre fastighetspriser, detta 

                                                 
1 Detta kan dels avse ökad efterfrågan från det lokala näringslivet på lokalyta och dels på hushållens behov av 

boyta. 
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leder till ökad nyproduktion innebärande att utbudet av yta ökar. Tillförseln av yta innebär 
ett ökat utbud av yta i förhållande till initialläget med sjunkande hyror som följd. 
 
Notera att modellen är tillämpbar på fastigheter för uthyrning såväl som för fastigheter som 
ska ägas av nyttjaren. Kostnaden för hyra i modellen avser då istället kostnaden som ägandet 
medför.  
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4. Markexploatering 
Markexploatering innebär att ett markområdes användning förändras och att ny bebyggelse 
uppförs inom markområdet. Inom ramen för markexploatering ryms alla de aktiviteter som 
krävs, från projektidé till dess att ett projekt färdigställts i form av nya bostäder, kontor eller 
annan bebyggelse som kan tas i bruk. Begreppet innefattar även den infrastrukturbebyggelse 
som krävs i form av gator, parker, vattenledningar och avlopp etc. Nedan följer en närmare 
beskrivning av denna process. 
 
Markexploatering kan delas in i två delar, en planeringsdel och en genomförandedel. Under 
planeringsdelen tas detaljplan samt genomförandeavtal fram och under genomförandedelen 
sker fastighetsrättsliga åtgärder, byggnadsverk uppförs och allmän platsmark iordningställs. 

4.1. Typfall 
Exploateringsprocessen kan delas in i fyra typfall, se Figur 5. Skillnaden i typfallen består i 
markägoförhållandet och byggherrens roll i planarbetet. 

    
Figur 5. Typfall i exploateringsprocessen. källa: Kalbro och 

Lindgren (2010) 

Typfall 1 – byggherren äger marken men deltar inte i planarbetet. Denna situation kan till 
exempel uppstå när ett sommarhusområde efter ökande inslag av året runt boende resulterat i 
att kommunen ska ta över gator och bygga ut vatten och avlopp. Markägarna saknar 
kompetens att driva planarbetet, istället driver kommunen planen och markägarna kan 
påverka planen under samråd. 
 
Typfall 2 – byggherren äger marken och deltar i planarbetet. Det finns två motiv till varför 
byggherren ska delta i planarbetet. (i) Projektering av planerad bebyggelse kan påbörjas 
innan detaljplanen vinner laga kraft, processen kan skyndas på. (ii) Samverkan mellan 
kommun och byggherre leder till bättre utformning av projektet och bättre möjlighet ges till 
samordning mellan parterna. Innan detaljplanen vinner laga kraft tecknar kommun och 
byggherre normalt ett exploateringsavtal som reglerar respektive parts åtagande i 
genomförandet av detaljplanen. 
 
Typfall 3 – kommunen äger marken och tar fram detaljplanen i egen regi. I avsaknad av 
byggherre måste en flexibel plan tas fram eftersom det saknas projekt att förhålla planen till. 
När detaljplanen är färdig säljs marken till en byggherre som bebygger fastigheten enligt 
plan. Ett avtal upprättas då mellan byggherre och exploatör, avtalet blir en blandning av ett 
köpeavtal och exploateringsavtal, där köpdelen reglerar marköverlåtelsen och 
exploateringsdelen reglerar ansvaret mellan parterna i genomförandet av detaljplanen. För 
att undvika begreppsförvirring kommer denna typ av avtal fortsättningsvis att benämnas som 
för köpeavtal för exploatering. 
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Typfall 4 – kommunen äger marken och en byggherre deltar i planarbetet. Inledningsvis 
tecknar kommunen och byggherren ett föravtal där ansvar och kostnader för det fortsatta 
planarbetet regleras. När detaljplanen vinner laga kraft skriver samma parter ett slutgiltigt 
avtal, som liknar det i typfall 3, avtalet innehåller reglerar dels marköverlåtelse och dels 
ansvaret i genomförandet av detaljplanen. (Kalbro och Lindgren, 2010). För att undvika 
begreppsförvirring kommer denna typ av avtal fortsättningsvis att benämnas som för 
köpeavtal för exploatering. 
 
Nämnda avtalstyper beskrivs närmare i kapitel 4.3. 

4.2. Planering och tillståndsprövning 
En kommun kan styra markanvändningen med stöd av plan- och bygglagen genom ett antal 
handlingar. Den mest övergripande handlingen är översiktsplanen och den mest detaljerade 
är detaljplanen. Som en länk mellan översiktsplan och detaljplanen tas ibland, i ordning från 
minst till mest detaljerad, även fördjupad översiktsplan och/eller planprogram fram.  

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. ÖversiktsplanÖversiktsplanÖversiktsplanÖversiktsplan    

Varje kommun i Sverige ska ha en översiktsplan. I översiktsplanen ska kommunen redogöra 
grunddragen för hur kommunens mark och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. 
I översiktsplanen ska kommunen också förhålla sig till regionala och nationella mål samt 
redogöra för hur kommunen ska tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. 
Översiktsplanen är vägledande, inte bindande, för detaljplanearbetet. (Boverket, 2015) 

4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2. DetaljplanDetaljplanDetaljplanDetaljplan    

En detaljplan är de dokument som reglerar hur en fastighet får användas, i detaljplanen 
framgår fastighetens tillåtna markanvändning och i vilka volymer bebyggelse får uppföras 
för tillåtet ändamål.  
 
En detaljplan består av två handlingar, en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan 
utgörs av en karta där planområdet uppdelats efter tillåten markanvändning och på vilken de 
bestämmelser som gäller för varje del framgår (PBL 4:30). I planbeskrivningen redogörs 
planens syfte och konsekvenser samt detaljplanens genomförande (PBL 4:31). Det är endast 
plankartan som har rättsverkan. 
 
Med detaljplanen följer i princip en rätt (byggrätt) att, under en i detaljplanen angiven 
genomförandetid, bebygga fastigheten i enlighet med detaljplanen. Genomförandetiden är 
minst fem och max 15 år räknat från den dag beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft 
(PBL 4:21). Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras, upphävas eller ersättas 
mot berörda fastighetsägares vilja, om så sker har fastighetsägaren rätt till ersättning för den 
skada ändringen medför (PBL 14:9). När genomförandetiden gått ut gäller planen fortsatt, 
men utan rätt till ersättning för skada enligt föregående mening. 

Detaljplaneprocessen 

I en detaljplaneprocess prövas ett markområdes användning för ett visst ändamål. 
Prövningen kan ske genom ett antal förfarande vilka bestäms beroende delvis på planens 
syfte, men framförallt på hur allmänheten påverkas av planen. I regel tillämpas 
standardförfarandet som innehåller fyra steg. Inför och mellan varje steg görs relevanta 
utredningar och berörda parter har möjlighet att yttra sig om detaljplanens innehåll och 
utformning. (Boverket, 2015) 
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4.3. Genomförandeavtal  
De avtal som upprättas i syfte att reglera genomförandet av en detaljplan i 
exploateringsprocessen brukar gemensamt kallas för genomförandeavtal. Vilken typ av avtal 
som tecknas med kommunen beror på vilket av typfallen redovisade i kapitel 4.1 det handlar 
om. I typfall 2 tecknas exploateringsavtal, i typfall 3 tecknas köpeavtal för exploatering och 
i typfall 4 tecknas markanvisningsavtal och köpeavtal för exploatering.  

4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1. MarkanvisningsavtalMarkanvisningsavtalMarkanvisningsavtalMarkanvisningsavtal    

En markanvisning ger en byggherre ensamrätt att under en viss tid och med vissa villkor 
förhandla med kommunen om förutsättningarna att exploatera ett markområde som 
kommunen äger. En markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal, avtalet innehåller 
ofta villkoren för en framtida marköverlåtelse och ansvars- kostnadsfördelning mellan 
byggherre och kommun i planprocessen. (Kalbro och Lindgren, 2010).  
 
När detaljplanen vunnit laga kraft tas ett slutgiltigt avtal fram som reglerar marköverlåtelse 
och detaljplanens genomförande (Kalbro och Lindgren, 2010), ett köpeavtal för exploatering 
se 4.3.2. 

4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2. Köpeavtal för exploateringKöpeavtal för exploateringKöpeavtal för exploateringKöpeavtal för exploatering    

När en kommun äger mark som överlåts till en byggherre som del i genomförandet av en 
detaljplan är detta avtal per definition inte ett exploateringsavtal (PBL 1:4, 10 st.). Ett sådant 
avtal delar dock i mycket innehåll med ett exploateringsavtal (Kalbro och Lindgren, 2010).  
Utöver det som regleras i ett exploateringsavtal innehåller ett köpeavtal för exploatering 
även en marköverlåtelse från kommun till byggherre och reglerar därmed vad som ingår i 
köpeskillingen och vad som åläggs byggherren, respektive kommunen i övrigt i 
genomförandet av detaljplanen. 
 
Det kan till exempel vara om eventuellt parkeringsköp, gatukostnad (se kapitel 4.4.1) eller 
anläggningsavgift för vatten och avlopp ingår i köpeskillingen, eller om detta ska erläggas 
separat. 

4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.3.3. ExploateringsavtalExploateringsavtalExploateringsavtalExploateringsavtal    

I de fall byggherren äger marken som planläggs tecknas normalt, innan detaljplanen antas, 
exploateringsavtal mellan byggherre och kommun. 
 
Ett exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en byggherre som reglerar 
genomförande av en detaljplan, där kommunen inte äger marken (PBL 1:4, 10 st.). Ett 
exploateringsavtal innehåller i regel den exploateringsavgift eller gatukostnadsersättning 
som byggherren ska erlägga till kommunen för de åtgärder planen kräver i form av 
iordningställande av allmän plats, exempelvis gator och parker. Exploateringsavtalet kan 
även innehålla överenskommelser om parkeringsköp, reglera fastighetsrättsliga frågor såsom 
gemensamhetsanläggningar och mindre marköverlåtelser. (Kalbro och Lindgren, 2010). 

4.4. Kommunala avgifter och taxor samt parkeringsköp 
Utöver den uppenbara kostnaden av att bebygga en fastighet kan en exploatering även 
medföra andra kostnader beroende på vad som avtalas och typfall. En kommun har rätt att ta 
ut en avgift för de tjänster de tillhandahåller (KL 8:3b). För detaljplaner och bygglov får 
avgift tas ut form av en taxa (PBL 12:8). Vidare kan exploatören åläggas kostnader på 
allmänna anläggningar, se kapitel 4.4.1 och 4.4.2.   
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4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1. Gatukostnadsersättning/exploatGatukostnadsersättning/exploatGatukostnadsersättning/exploatGatukostnadsersättning/exploateringsavgifteringsavgifteringsavgifteringsavgift    

För att finansiera de åtgärder som detaljplanen kräver för att iordningsställa allmän 
platsmark som kommunen ska vara huvudman för har kommunen rätt att ta en 
gatukostnadsersättning. Gatukostnadsersättning kallas ibland även för exploateringsavgift 
eller exploateringsbidrag. 
 
I PBL finns ett formellt förfarande för hur gatukostnadsersättning ska beräknas och kan 
åläggas berörda fastighetsägare (PBL 6:24–38). Detta förfarande har framförallt relevans för 
typfall 1. 
 
När en byggherre på eget initiativ planlägger egenägd mark kan byggherre och kommun 
avtala om gatukostnad i ett exploateringsavtal istället för en formell process och på så sätt 
spara tid.  
 
Genom exploateringsavtalet kan en fastighetsägare åläggas att finansiera anläggande av 
allmän plats och vatten och avlopp. De kostnader som åläggs byggherren ska vara av sådan 
karaktär att de är nödvändiga för detaljplanens genomförande, kostnaden måste också vara 
rimligt med tanke på den nytta fastighetsägaren har av planen. (PBL 6:40–41). 

4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.2. AnläggnAnläggnAnläggnAnläggningsavgift för vatten och avloppingsavgift för vatten och avloppingsavgift för vatten och avloppingsavgift för vatten och avlopp    

En fastighetsägare är skyldig att erlägga taxa för anslutning till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet (VA-nätet), denna taxa kan tas ut tvångsmässigt (LAV 1:24). 
 
Taxan är tvådelad och består av anläggningsavgift och förbrukningsavgift. 
Anläggningsavgiften ska motsvara kostnaden för de anläggningar som måste byggas för att 
ansluta fastigheten till det kommunala VA-nätet. Förbrukningsavgiften ska täcka VA-nätets 
drift och underhållskostnader. (LAV 1:29–34). 
 
Som noterades i kapitel 4.4.1 kan kostnad för anslutning till VA-nätet också täckas i 
gatukostnadsersättning reglerad i exploateringsavtal.  

4.4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3. ParkeringsköpParkeringsköpParkeringsköpParkeringsköp    

Att uppföra ny bebyggelse kräver att parkering i skälig utsträckning kan ordnas inom eller i 
närheten av fastigheten (PBL 8:9, 4 st.). Ibland saknas möjlighet att ordna parkeringen inom 
en fastighet, en lösning kan då vara att kommunen ordnar parkeringsplatser och byggherren 
ersätter kommunen denna kostnad, man kan säga att byggherren ”köper” parkeringen genom 
ett så kallat parkeringsköp. (Kalbro och Lindgren, 2010). 

4.5. Entreprenadavtal 
Utöver de avtal byggherren tecknar med kommunen innebär en markexploatering också ett 
avtal mellan byggherre och entreprenör för att realisera planerad bebyggelse, sådana avtal 
kallas entreprenadavtal. 
 
Vid genomförande av ett byggprojekt kan en byggherre välja att genomföra projektet med 
olika grad av delaktighet genom olika entreprenadformer och till fast eller rörligt pris. Med 
beslut om entreprenadform och prisbestämning tar byggherren in offerter från entreprenör i 
en konkurrensutsatt upphandling. (Kalbro och Lindgren, 2010). 
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4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1. EntreprenadformEntreprenadformEntreprenadformEntreprenadformer er er er     

Beroende vilket ansvar byggherre och entreprenörer har för byggprojektets olika moment 
kan entreprenaden delas in i tre entreprenadformer, delad entreprenad, general- och 
totalentreprenad. (Kalbro och Lindgren, 2010). 

Delad entreprenad 

I en delad entreprenad ansvarar byggherren för projektering, ibland med hjälp av konsulter. I 
produktionen anlitar byggherren en huvudentreprenör med ett antal sidoentreprenörer och 
det blir byggherrens ansvar att samordna byggprojektet. Fördelen är att byggherren har stort 
inflyttande över byggprocessen genom de olika entreprenöravtalen. (Kalbro och Lindgren, 
2010). 

Generalentreprenad 

I en generalentreprenad tecknar byggherren endast ett entreprenörsavtal, vilket tecknas med 
en generalentreprenör. Generalentreprenören anlitar sedan underentreprenörer. Byggherren 
ansvarar precis som i en delad entreprenad för projektering. Fördelen med 
generalentreprenad är att samordningsproblem som en delad entreprenad ibland innebär kan 
undvikas. (Kalbro och Lindgren, 2010). 

Totalentreprenad 

En totalentreprenad innebär att byggherren tecknar avtal med en enda entreprenör som 
ansvarar för såväl projektering som produktion. Till skillnad från de två tidigare nämnda 
entreprenadformerna där entreprenören uppför byggnadsverk efter byggherrens projektering 
kan en totalentreprenad istället handlas upp genom en s.k. funktionsupphandling. I en 
funktionshandling beskrivs funktionen av det som ska handlas upp. En handling som endast 
utgör en beskrivning av funktionerna av det byggnadsverk som upphandlas benämns 
programhandling. Totalentreprenad är den dominerande entreprenadformen för 
flerbostadshus. (Kalbro och Lindgren, 2010). 

4.5.2.4.5.2.4.5.2.4.5.2. PrisbestämningPrisbestämningPrisbestämningPrisbestämning    

En entreprenads ersättning kan erläggas enligt två huvudprinciper, fast eller rörligt pris. 
Med fast pris menas ett pris som är bestäms i förväg för samtliga entreprenader, priset kan 
vara fast utan prisreglering eller fast med prisreglering. Prisreglering innebär att byggherren 
utöver bestämt fast pris kompenserar entreprenören för eventuell faktorprisutveckling över 
kontraktstiden. 
 
Som alternativ till fast pris kan entreprenad ske på löpande räkning. Entreprenören ersätts då 
av byggherren för dennes verifierbara självkostnader. (Kalbro och Lindgren, 2010). 

4.6. När avtalas markpriset vid kommunala marköverlåtelser 
I regel önskar byggherren i ett tidigt skede avtala om markpriset, helst redan i 
markanvisningsavtalet, medan kommuner ibland hellre ser att markpris regleras i samband 
med att överlåtelsen sker. Det skiljer sig mellan olika kommuner när markpris avtalas. 
(Vujičić, 2010). I många markanvisningstal återfinns dock prisnivå eller prisindikation för 
en framtida överlåtelse (Sundqvist och Sundbom, 2012). 
 
Exempelvis, i Göteborgs kommun avtalas markpris i samband med överlåtelse, i motsats till 
Stockholms kommun där markpris förhandlas redan i markanvisningsavtalet. I Stockholms 
kommun kopplas ofta markpriset till ett index för kompensera för värdeförändring under 
planprocessen. (Vujičić, 2010).   
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5. Finansiell teori  
I detta kapitel ges en övergripande beskrivning av centrala finansiella begrepp med relevans 
för kommande kapitel. 

5.1. Risk och avkastning 
För att investera i en tillgång kommer investerare vilja ha avkastning, denna avkastning kan 
ta sig två uttryck. För det första kan investering ge utdelning genom det kassaflöde 
tillgången genererar vilket brukar benämnas som tillgångens direktavkastning, för det andra 
kan tillgången stiga i värde vilket ger investerare avkastning i form av kapitalvärdetillväxt. 
Tillsammans bildar dessa komponenter tillgångens totalavkastning. 
 
Storleken på den avkastningen investerar kräver, totalavkastningskravet, för en viss tillgång 
kommer bero av investerings risk. För att sig ann mer risk kommer en investerare sannolikt 
att kräva högre avkastning. Avkastningskravet sätts med en teoretisk avkastning som saknar 
risk, den så kallade riskfria räntan, som bas. Beroende på den risk investeringen förknippas 
med görs tillägg i form investeringens riskpremie. 
  
Risk mäts ofta i termer av med vilken säkerhet tillgångens framtida avkastning kan 
bedömas, dess volatilitet.  Men inte all volatilitet räknas. Markowitz (1952) visade hur 
kombinationen av tillgångar i en portfölj kunde diversifiera bort del av tillgångens risk och 
att portföljen på så vis kan uppvisa i högre avkastningen till lägre risk än att investera i en 
enda tillgång. Som en förlängning av dessa upptäckter presenterade Sharpe (1964), Lintner 
(1965) och Treynor (1961;1962) oberoende av varandra Capital Asset Pricing Model 
(CAPM) ett verktyg för att värdera en tillgång. 
 
Enligt CAPM är det endast den risk som inte kan diversifieras bort, ofta benämnd som 
marknadsrisk eller systematisk risk, som ska prissättas. CAPM mäter en tillgångs 
marknadsrisk genom hur mycket tillgången rör sig med marknaden, detta mått brukar 
benämnas som tillgångens beta. 
 
En tillgångs avkastningskrav ( ) enligt CAPM beräknas enligt ekvation (1), där (��) är 

den riskfria ränta, ( ) är förväntad avkastning på marknaden, (__�,�) är tillgång (i):s 
beta. 

 
 

 

(1) 

Avkastningskravet har ett linjärt beroende av tillgångens beta, ju större beta desto större 
riskpremium (RP) kräver tillgången. 

5.2. Optioner 
En option är en rätt, men ingen skyldighet, att i framtiden till ett fast pris (lösenpriset) köpa 
eller sälja en tillgång (optionens underliggande tillgång). Optionen att sälja tillgången 
benämns som en säljoption och optionen att köpa tillgången benämns som en köpoption. 
Optioner delas in amerikanska optioner vilka kan lösas vid valfri tidpunkt och europeiska 
optioner som endast kan lösas vid en specifik tidpunkt. 
 
Den som köper en option (optionsinnehavaren) har en lång position i optionen och säljaren 
en kort positionen. Optionsinnehavarens avsaknad av skyldighet att lösa optionen innebär att 
optionens endast kommer att lösa en option om det finns något att vinna på det, värdet av en 
option kan således aldrig understiga noll. Inlösen av optionen sker på bekostnad av 
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optionens säljare, säljarens motiv till att sälja en option består i det pris optionen kan säljas 
för, priset kompenserar för risken att optionen löses in. (Berk och Demarzo, 2014). 
 
Optioner avser i regel finansiella tillgångar såsom exempelvis aktier, optioner med 
tillämpning på fast egendom benämns reala option och redogörs närmare för i kapitel 7.2. 



 

 19

 

6. Allmänt om fastighetsvärdering  
Nedan presenteras några allmänt vedertagna metoder som tillämpas vid värdering av 
fastigheter. 

6.1. Ortsprismetoder 
Ortsprismetoden innebär att en värdering görs utifrån observerade fastighetstransaktioner på 
orten, ortsprismetoden kan delas in i två grupper: 

i. Direkta ortsprismetoden 

ii. Indirekta ortsprismetoden 

Direkta ortsprismetoden innebär att värderare utgår från observerade transaktioner på orten 
och sorterare ut de objekt som är jämförelsebart med värderingsobjektet (jämförelseobjekt). 
Prisnivån för jämförelseobjekten sätts sedan i relation till en översättbar variabel, 
resulterande i ett nyckeltal med vilken observerad prisnivå kan projiceras på 
värderingsobjektet. Några av dessa varianter av nyckeltal är: 

� Areametod – pris dividerat med arean  

� Nettokapitaliseringsmetod - pris dividerat med driftnettot 

� Bruttokapitaliseringsmetod - pris dividerat med hyran  

� Köpeskillingskoefficientmetod - pris dividerat med åsatt taxeringsvärde 

Indirekta ortsprismetoden innebär istället att värderingen görs utifrån generella nyckeltal för 
prisnivåer på orten, utan att närmare precisera vilka jämförelseobjekt dessa nyckeltal härletts 
från. (Persson, 2010). 

6.2. Avkastningsbaserade metoder 

6.2.1.6.2.1.6.2.1.6.2.1. DirektavkastningsmetodenDirektavkastningsmetodenDirektavkastningsmetodenDirektavkastningsmetoden    

En värdering enligt direktavkastningsmetoden utgår från värderingsobjektets driftnetto för 
ett år. Driftnettot utgör årets hyra (��) justerat för samma års drift- och underhållskostnader 
(	
��). Beräknat driftnetto divideras sedan, eller evighetskapitalseras, med ett 
direktavkastningskrav (�). 

 ��� =
�� − 	
��

�
 

(2) 

 
Direktavkastningskravet utgår från ett totalavkastningskrav (�) vilken justeras med årlig 
avkastning eller kapitalvärdestillväxt (�). (Persson, 2010). Direktavkastningskravet kan 
skrivas som: 

 

 
 

(3) 

I direktavkastningsmetoden speglas förväntad framtida driftnettoutveckling med (�), där 
metoden förutsätter att bedömt driftnetto kommer utvecklas i evighet.  

6.2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.2. KassaflödesmetodenKassaflödesmetodenKassaflödesmetodenKassaflödesmetoden    

Kassaflödesmetoden innebär en kassaflödeskalkyl i vilken värderingsobjektets framtida 
kassaflöde prognostiseras över en kalkylperiod. Kassaflödena diskonteras sedan, med en för 
värderingsobjektet riskjusterad kalkylränta, till ett nuvärde.  
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Kassaflödesmetoden ger större möjlighet att fånga förändrade förutsättningar över tid. I den 
mån hyresnivåer eller drift- och underhållskostnader avviker från marknadshyra eller 
kostnader som är normal för en fastighet med värderingsobjektets ålder och egenskaper 
justeras dessa till normaliserade nivåer över tid. Vid kalkylperiodens slut görs en 
restvärdesbedömning. (Persson, 2010). Restvärdesbedömning kan exempelvis göras med 
direktavkastningsmetoden redogjord för i ekvation (2). Värdet av en fastighet är då enligt 
kassaflödesmetoden: 

 
(4) 

Där (���) är fastighetens marknadsvärde vid värderingstidpunkten, (��) är hyra år n, 
(	
��) är drift- och underhållskostnad år n, (��) är investering år n, (��) är kalkylränta 
upphöjt med period n och (�) är direktavkastningskrav för restvärdeberäkning. 
Kalkylränta redovisas närmare för i avsnitt 6.2.3. 

6.2.3.6.2.3.6.2.3.6.2.3. Kalkylränta Kalkylränta Kalkylränta Kalkylränta ochochochoch    totalavkastningskravtotalavkastningskravtotalavkastningskravtotalavkastningskrav    

Vid fastighetsvärdering ska totalavkastningskravet, eller kalkylräntan, baseras på en aktuell 
långsiktig obligationsränta och justeras med ett risktillägg. Risktillägget ska utgöras av ett 
tillägg för fastigheter generellt och ett specifikt tillägg kopplat till aktuell fastighet (SFI, 
2007). I fastighetsvärderingar används ofta direktavkastningskrav som härleds från 
jämförelseobjekt på fastighetsmarknaden med tillägg för inflation som kalkylränta 
(Nordlund, 2004). I Figur 6 framgår alternativa sätt som kalkylräntan kan härledas.  

 
Figur 6. Sammanställning av olika sätt att härleda kalkylränta vid en fastighetsvärdering. 

Källa: Nordlund (2008) 
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7. Byggrättvärdering 
Mark i sig genererar inget kassaflöde, det är istället markens användning eller dess 
potentiella användning samt risken förknippad med dessa som utgör markens värde. 
Markens värde kan representeras genom ett riskjusterat nettonuvärde av förväntad framtida 
markanvändning eller som en option att i framtiden realisera en viss markanvändning. 

7.1. Markvärdet som ett nettonuvärde 
Framtida prognostiserade kassaflödena diskonterade med en riskjusterad kalkylränta utgör 
basen i klassisk investeringsteori. Om en investerings diskonterade kassaflöden (nuvärdet) 
överstiger eller är lika med den storleken på nuvärdet av det kapital investeringen kräver, 
dvs. om investeringens nettonuvärde (NNV) överstiger eller är lika med noll, säger 
nuvärderegeln att man ska investera.  
 
Investeringsbeslutet vid en markexploatering kan beskrivas enligt ekvation (5), där (��) är 
nuvärdet av den bebyggelse exploateringen medger, (��) är nuvärdet av alla kostnader 
exploateringen innebär2, (��) är nuvärdet av markpriset och (��) är nuvärdet av förväntat 
värde av färdigställd bebyggelse. Om  bör exploatering att ske enligt denna teori.   

  (5) 

Utifrån ekvation (5) och nuvärdesregeln kan det förväntas att på en effektiv och 
konkurrensutsatt marknad att marken skulle kunna överlåtas till ett pris som innebär att 
��� = 0. Markens värde på en sådan marknad kan därmed bestämmas till (��) enligt 
ekvation (6).  

 ��� = �� − �� = �� (6) 

Närmare bestämt är markpriset lika med värdet idag av den framtida bebyggelse som kan 
uppföras på marken, justerat med nuvärdet av de kostnader det innebär att realisera 
bebyggelsen. (Geltner och Miller, 2007).  

7.1.1.7.1.1.7.1.1.7.1.1. Nuvärdet av framtida bebyggelseNuvärdet av framtida bebyggelseNuvärdet av framtida bebyggelseNuvärdet av framtida bebyggelse    

Den första delen av markvärdet utgörs av nuvärdet av den bebyggelse exploateringen 
innebär. För att finna detta värde tänker vi oss en situation där värdet av på fastigheten 
möjlig bebyggelse kan observeras på marknaden, vidare tänker vi oss att aktörer på 
marknaden kan välja att köpa den färdigställda bebyggelse eller den framtida bebyggelsen. 
För att arbitrage inte ska uppstå måste värdet av bebyggelsen idag vara lika med nuvärdet av 
bebyggelsen vid färdigställande. 
 
Nuvärdet av framtida bebyggelse kan skrivas enligt ekvation (7), där (��) är nuvärdet av 
framtida bebyggelse, (��) är värdet av bebyggelsen som kan observeras vid 
värderingstidpunkten (0), (�) är marknadens totalavkastningskrav för fastighetens 
bebyggelse, (��) noterar tid till att bebyggelsen färdigställts och (�) är bebyggelsens 
värdeutveckling. 

�� =
��(1 + �)!"
(1 + �)!"

 

 

(7) 

                                                 
2 Utöver byggkostnad kan detta, som noterades i kapitel 4.4, vara ev. anläggningsavgift för VA, 

gatukostnadsersättning eller parkeringsköp etc. 
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Som bekant utgörs totalavkastningskrav av två delar, dels krav på tillväxt (�) och dels 
direktavkastningskrav (�). Av det följer att ekvation (7) kan skrivas om till ekvation (8) där 
(�) skrivit om som en funktion av totalavkastningskravet och direktavkastningskravet. 

�� =
��
(1 + �)!"
(1 + �)!"
(1 + �)!"

 

 

(8) 

Som en förlängning av ekvation (8) kan totalavkastningskravet förkortas bort vilket innebär 
att nuvärdet av framtida bebyggelse kan skrivas enligt ekvation (9) och utgörs av värdet av 
bebyggelsen som observeras idag diskonterat med direktavkastningskravet för bebyggelsen. 
(Geltner och Miller, 2007). 

�� =
��

(1 + �)!"
 

 

(9) 

7.1.2.7.1.2.7.1.2.7.1.2. Nuvärdet av Nuvärdet av Nuvärdet av Nuvärdet av byggkostnadenbyggkostnadenbyggkostnadenbyggkostnaden    

Den andra delen i markvärdet är nuvärdet av kostnaden som det innebär att realisera 
bebyggelsen. Denna kostnad kan skrivas enligt ekvation (10), där (��) är nuvärdet av 
byggkostnaden vid värderingstidpunkten, (#�) är byggkostnaden som kan observeras vid 
värderingstidpunkten, (�$) är den faktor med vilken byggkostnaden antas stiga över tid och 
(��) är den riskfria räntan, slutligen noterar (bt) tid till att bebyggelsen färdigställts. 

�� =
#�(1 + �$)!"
(1 + ��)!"

 

 

(10) 

Som framgår ovan nuvärdesberäknas byggkostnaden med en riskfri ränta, detta kan tyckas 
märkligt eftersom byggkostnad i regel anses synnerligen riskfylld. Man måste då skilja på 
risk i bemärkelsen att byggkostnad kan komma att överstiga vad som förväntas å ena sidan 
och risk i bemärkelsen av finansiell risk å andra sidan. 
 
Risken för att byggkostnadens slutgiltiga storlek som kan komma äta upp exploatörens vinst 
hanteras i (#�) genom att ange denna kostnad med hänsyn till denna risk. 
 
Att byggkostnad saknar finansiell risk kan motiveras på två sätt. För det första saknar 
byggkostnad sannolikt korrelation med marknaden kan därmed anses sakna marknadsrisk, 
dvs. byggkostnaden har ett beta som är noll. Vidare torde avvikelser från byggkostnader så 
länge de uppskattas korrekt både över- och understiga prognostiserad kostnad och kan 
därmed i dessa avseende anses vara en diversifierbar risk. (Geltner och Miller, 2007). 

7.2.  Markvärdet som en real option 
Nuvärdesmetoden riskerar att underskatta värdet av marken då det är svårt att genom 
traditionell nuvärdesberäkning fånga värdet av den flexibilitet som fastighetsägande kan 
förknippas med.  
 
Optionsteorin tillför ett alternativt sätt att se på marken. I kapitel 5.2 redogjordes för 
optioner generellt, i det följande redogörs närmare för optioner med tillämpning på fast 
egendom, så kallade reala optioner, som kan användas för att bedöma en byggrätts värde. 
Reala optioner skiljer sig från finansiella optioner i det att rätten optionen medför är i form 
av ett affärsbeslut. 
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Att äga en fastighet innebär en rätt, men ingen skyldighet, att förvärva värdet av den 
bebyggelse fastighetens detaljplan tillåter, i utbyte mot erläggande av kostnaden för realisera 
den samma. En fastighetsägare kan därmed sägas ha en real köpoption på den bebyggelse 
fastighetens detaljplan tillåter, där bebyggelsen är optionens underliggande tillgång och 
byggkostnaden är optionens lösenpris. 
 
För att illustrera markvärdet som en real option kommer här ett exempel; det finns två 
tidsperioder, idag och om ett år. En investerare kan beslutat att alternativ (i) bygga idag eller 
alternativ (ii) att vänta och bygga om ett år. Värdet av alternativ (i) är 50 kr. Alternativ (ii) 
kan ge två möjliga värden, med 70 procents sannolikhet innebär alternativ (ii) ett 
nettonuvärde (NNV) på 80 kr och med 30 procents sannolikhet innebär alternativ (ii) ett 
NNV på 20 kr, NNV av att bygga nästa år är således 62 kr. Av illustrationen framgår att 
trots att det NNV som översteg noll förelåg ett högre NNV året därefter. 
 
Markvärdet som en option kan uttryckas som värdet av att realisera optionen idag (NNV), 
plus värdet av möjligheten att invänta en optimal tidpunkt att uppföra tillåten bebyggelse, 
värdet av att kunna invänta optimal tidpunkt för bebyggelse brukar benämnas 
optionspremiet (OP)3. Markvärdet (��) som en option skrivas enligt ekvation (11), där NNV 
definieras i ekvation (6). 

 �� = ��� + %& 

 

(11) 

Optimal tidpunkt för att bygga inträffar när det inte finns något framtida utfall vars NNV 
överstiger NNV av att investera idag, dvs. när %& = 0. (Geltner och Miller, 2007). 

7.2.1.7.2.1.7.2.1.7.2.1. Optionsmodell 1 Optionsmodell 1 Optionsmodell 1 Optionsmodell 1 ––––    binomibinomibinomibinomialaalaalaala    optionsmodellenoptionsmodellenoptionsmodellenoptionsmodellen    

Den första av två optionsmodeller som kommer att presenteras i detta kapitel är den 
binomiala optionsmodell som utvecklas i Arnold och Crack (2003) så som den presenteras i 
Geltner och Miller (2007). Den binomiala optionsmodellen beskriver markens värde som en 
amerikansk option som gäller över en ändlig tidsperiod, över vilken option kan realiseras vid 
specifika tidpunkter separerade med ett visst intervall. 
 
Den binomiala optionsmodellen delar upp framtiden i diskreta tidpunkter (t) fördelade över 
en ändlig tidsperiod (T). Vid startpunkten (t=0) är värdet av optionens underliggande 
tillgång (��) och byggkostnad för att realisera optionen (��), båda observeras på marknaden. 
 
Från starttidpunkten (t=0) till nästkommande tidpunkt (t=1) kan den underliggande 
tillgångens värde förändrats till två möjliga utfall (i=1) och (i=2), mer precist kan den 
underliggande tillgångens värde stiga till (��'�,"'�( ) med sannolikhet (p) eller sjunka med 
sannolikhet (1-p) till (��'),"'�� ), byggkostnaden som antas mellan tidpunkterna ha vuxit med 
en konstant faktor (�$). Från tidpunkt (t=1) till tidpunkt (t=2) kan värdet av de två 
föregående utfallen, med samma sannolikheter stiga eller sjunka och byggkostnaden antas 
ha stigit med (�$) osv. fram till tidsperiodens slut, dvs. tills t=T. 
 
Vid varje tidpunkt kan fastighetsägaren välja att lösa optionen eller invänta nästa tidpunkt.  
Fastighetsägarens kommer vid varje tidpunkt (t) att välja det som ger högst värde av att lösa 

                                                 
3

 I exemplet ovan skulle optionspremiet vara 12 kr (=62-50) 
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optionen eller invänta nästa tidpunkt (t+1), fram till tidpunkt (T), när markens värde är det 
värde som störst av noll eller att lösa in optionen. 
 
Markens värde erhålls genom att räkna baklänges från tidpunkt (T) till (t=0), där värdet av 
varje utfall (i) vid varje tidpunkt (t) beräknas som det högsta värdet av att lösa optionen eller 
nuvärdet av optionen kommande tidpunkt enligt ekvation (12), där (*�,") är markens värde 
vid utfall (i) och tidpunkt (t), (��,") är värdet av den underliggande tillgången definierat i 
ekvation (13), (�") är kostnaden för att lösa optionen definierad i ekvation (14), (+) är 
standardavvikelsen på den underliggande tillgångens avkastning, (��) är den riskfria räntan, 
och (p) är sannolikheten för att den underliggande tillgångens värde kommer att stiga 
definierat i ekvation (15). 
 

 

*�," = �,-
.
.
.
/
��," − �" ,

01*�,"2� + (1 − 1)*�2�,"2�3 − (*�,"2� − *�2�,"2�)
45�6 − ��

(1 + +) − 1 (1 + +)⁄
1 + ��

8
8
8
9
 

 

(12) 

Nuvärdet av den underliggande tillgången vid färdigställande (��,") definieras i ekvation 
(13), där (��,") är värdet av den underliggande tillgången som kan observeras vid tidpunkt (t) 
och (�) är den underliggande tillgångens direktavkastning. Se kapitel 7.1 för en närmare 
redogörelse för denna ekvation.  

��," =
��,"

(1 + �)!"
 

 

(13) 

(�") är byggkostnaden som krävs för att lösa in optionen vid tidpunkt (t), där (#") är 
byggkostnaden som kan observeras vid tidpunkt (t), (�$) är den faktor med vilken 
byggkostnaden antas stiga över tid. Se kapitel 7.1 för en närmare redogörelse för denna 
ekvation. 

�" =
#"(1 + �$)!"
(1 + ��)!"

 

 

(14) 

För att finna (p) tillämpas CRR-metoden utvecklad i Cox et al (1979), enligt ekvation (15), 
med variabelförteckning såsom redovisats ovan. 

1 = ((1 + �) − 1/(1 + +))/((1 + +) − 1/(1 + +)) (15) 

7.2.2.7.2.2.7.2.2.7.2.2. Optionmodell 2 Optionmodell 2 Optionmodell 2 Optionmodell 2 ----    SamuelsonSamuelsonSamuelsonSamuelson----McKeens McKeens McKeens McKeens     

Den andra av två optionsmodeller som redogörs i denna studie är Samuelson (1965) och 
McKeen. Här redovisas modellen så som beskrivet i Geltner och Miller (2007) med 
förlängningar för att ta hänsyn till byggrisk och byggtid. Till skillnad från den binomiala 
optionsmodellen redovisad i föregående kapitel förutsätter denna modell kontinuerlig tid 
vilket innebär att optionen kan lösas in vid varje tidpunkt samt att optionen gäller över en 
oändlig tidsperiod. Vidare tar modellen till skillnad från den binomiala modellen hänsyn till 
byggrisk. 
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Modellen kräver indata i form av byggkostnadsavkastning (�$) definierad i ekvation (16), 
där nuvarande direktavkastning på den underliggande tillgången (�), (g<) är väntad 
byggkostnadsutveckling och (��) är den riskfria räntan. 

 

 

�$ = �� − �$  (16) 

Vidare förutsätter modellen information om volatiliteten hos den underliggande tillgången. 
För att ta hänsyn till byggrisk i modellen antas att den underliggande tillgångens volatilitet 
utgörs av volatiliteteten av en portfölj bestående av en kort position i byggkostnaden och en 
lång position i den underliggande tillgången. Notera att modellen att kan anpassas så att 
ingen hänsyn tas till byggrisken. Detta görs genom att (+=) ersätts med volatiliteten hos den 
underliggande tillgången (+). 
 
Portföljvolatiliteten (+=) definieras i ekvation (17), där (+) är standardavvikelsen för den 
underliggande tillgångens totalavkastning, (+$) är standardavvikelsen av byggkostnadens 
utveckling och ( ) är korrelationskoefficienten mellan (+) och (+$). 

 

 
 

(17) 

Med hjälp av ovanstående ekvationer kan options-elasticiteten (>) bestämmas enligt 
ekvation (18). Options-elasticiteten anger värdeförändring på optionen vid en procents 
värdeförändring av den underliggande tillgången. 

 

 

(18) 

 
Innan byggrättsvärdet kan härledas krävs ytterligare en variabel, tröskelvärdet (V∗), 
definierad i ekvation (19), där (#�) är byggkostnaden vid värderingstidpunkt, (�$) är 
byggkostnadsavkastning enligt ekvation (16), (>) är optionselasticiteten enligt ekvation (18) 
och (bt) är byggtiden. Tröskelvärdet är det värde som innebär att det är optimalt att realisera 
optionen. 

 

 

(19) 

Markvärdet (*�) beräknas enligt ekvation (20), där (V�) är det på marknaden observerbara 
värdet av bebyggda fastigheter med bebyggelse av samma typ som den som kan uppföras på 
värderingsobjektet.  

 

 

(20) 

7.2.3.7.2.3.7.2.3.7.2.3. VärderingsmVärderingsmVärderingsmVärderingsmodellernasodellernasodellernasodellernas    egenskaperegenskaperegenskaperegenskaper    

I detta kapitel studeras de värderingsmodeller som presenterades i föregående kapitel, 
närmare bestämt hur de olika modellerna bedömer markens värde beroende på indata. 
Modellerna kommer att prövas genom förändring av en variabel i taget. Generella antagna 
variabler är, värde av bebyggd fastighet (V) 20 000 kronor, byggkostnad (K) 15 000 kronor, 
riskfri ränta (rf) 2 procent, direktavkastning (yv) 5,5 procent, årlig byggkostnadsutveckling 
(gk) 5 procent. Vidare antas att standardavvikelsen på underliggande tillgångens avkastning 
(vol v) är 20 procent. 
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Modellspecifika ingångsvärden för den binomala modellen är att byggrätten sträcker sig 
över 12 tidpunkter, varje tidpunkt är separerade i tid med tre månader. Rätten att lösa 
optionen varar således i fyra år. I Samuelson-McKeen (S-K) med byggrisk antas volatiliteten 
hos byggkostnaden (vol k) till 0,02 och byggkostnadsförändringens och värdeförändringens 
kovarians till (cov vk) 0,001, tillsammans innebär det att en portfölj bestående av 
byggkostnad och bebyggelses volatilitet (vol p) är 0,23. En sammanställning av denna data 
redovisas i Tabell 1. 

Märk väl att det inte görs något anspråk på att ovanstående siffror är ”rätt”. Syftet är inte 
heller att fånga rätt värde utan att påvisa skillnaderna i de olika modellerna. Läsare bör också 
notera att S-K modellerar världen som kontinuerlig och indata är därför omräknad till 
kontinuerlig tid, varför dessa siffror i vissa fall skiljer sig något från övriga två modellers 
indata. 

Tabell 1. Sammanställning av ingångsdata för respektive värderingsmodell.  

 

Värde på färdigställd bebyggelse 

Av Figur 7 framgår att värdet av producerad byggnad inledningsvis påverkar samtliga 
modeller linjärt. En tydlig skillnad mellan optionsmodellerna och nuvärdesmodellen är att 
nuvärdesmodellen ger marken ett negativt värde när byggkostnaden överstiger fastighetens 
bebyggda värde. I optionsmodellerna understiger värdet aldrig noll, istället går värdet sakta 
noll i takt med att värdet av bebyggelsen sjunker. 

Nettonuvärdes-
modell

Binomial 
optionsmodell

Sam-McKeen 
u. byggrisk

Sam-McKeen 
m. byggrisk

rf, procent 2,0 2,0 2,0 2,0

rv, procent 9,0 9,0 8,6 8,6

yv, procent 5,5 5,5 5,4 5,4

gk, procent 5,0 5,0 4,9 4,9

V, kr 20 000 20 000 20 000 20 000

K, kr 15 000 15 000 15 000 15 000

vol v - 0,2 0,2 0,2

vol k - - - 0,02

cov vk - - - 0,00082

vol p - - - 0,23

giltig tid - 4 år evig evig

Byggtid, år 2 2 2 2

M, kr 2 074 2 130 2 448 2 860
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Figur 7. Av grafen kan det utläsas hur de olika modellerna bedömer markvärdet vid olika antaganden om 

projektvärde. 

Byggkostnad 

I Figur 8 redovisas hur modellerna påverkas beroende på antagen av byggkostnaden. 
Samtliga modeller reagerar initialt linjärt, i takt med en högre byggkostnad växer 
optionspremiet. Även i de fall byggkostnaden överstiger värdet av fastigheten som bebyggd 
visar optionsmodellerna ett positivt värde medan nuvärdesmodellen redovisar negativa 
värden från det att nuvärdet av bebyggelse understiger nuvärdet av byggkostnaden.  
 

 
Figur 8. Av grafen kan det utläsas hur de olika modellerna bedömer markvärdet vid stigande byggkostnad. 

Volatilitet hos den underliggande tillgången 

I Figur 9 visar vi hur volatilitet påverkar markvärdet i de underliggande tillgångarna. 
Nuvärdesmodellen beaktar inte volatilitet varför markvärdet förblir konstant i grafen. S-K 
utan byggrisk reagerar starkast på ökad volatilitet och den binomella minst, däremellan 
kommer S-K som beaktar byggrisk. S-K som beaktar byggrisk innehåller som bekant även 
volatilitet från byggkostnaden och därmed är volatiliteten som stoppas in i modellen inte 
noll såvida inte byggkostnadens volatilitet även är noll. 
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Notera att S-K utan byggrisk och den binomiala optionsmodellen inte är definierade när 
volatiliteten är noll, vilket resulterar i ett nollvärde i grafen. Eftersom S-K med byggrisk 
innehåller volatilitet från bebyggelsens kostnadsutveckling klarar den modellen en situation 
där den underliggande tillgångens volatilitet är noll. 

 
Figur 9. Av grafen kan det utläsas hur ökad volatilitet påverkar markvärdet i de olika modellerna. 

Byggtid 

Av Figur 10 framgår det hur de olika värderingsmodellerna påverkas av antagen byggtid. 
Vid en byggtid mellan noll och sex månader är modellerna nära nog samstämmiga, därefter 
återfinns en optionspremie i S-K med byggrisk. Vid byggtider överstigande 1,5 år avviker 
och nuvärdesmodellen från S-K utan byggrisk och kring 2 års antagen byggtid avviker även 
den binomiala optionsmodellens värdering från nuvärdesmodellen. 
 
Även här, som noterades vid känslighetsanalys med avseende på underliggande värde och 
byggkostnad, fortsätter nuvärdesmodellen linjärt mot noll och ger så småningom negativa 
markvärden. Optionsmodellerna markvärdesminskning avtar dock i takt med att byggtiden 
ökar.  
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Figur 10. Av grafen framgår hur byggtiden påverkar värderingen i de olika värderingsmodellerna. 

Direktavkastning 

Figur 11 visar markvärdesberäkningen av modellerna vid ett antal olika 
direktavkastningskrav. Även här uppträder fenomenet att nuvärdesmodellen visar negativa 
världen medan optionsmodeller närmar sig ett nollvärde mer försiktigt och landar så 
småningom i ett nollvärde.  
 
Framförallt S-K modellerna ger väldigt höga värderingar vid låga direktavkastningskrav, när 
direktavkastningskravet går mot noll växer markvärdet exponentiellt. Den binomiala 
optionsmodellen och nuvärdesmodellen reagerar mer blygsamt vid en låg direktavkastning. 
Det kan också observeras att modellerna går mot samma markvärde och är samstämmiga vid 
en direktavkastning om ca 10 procent och därefter sjunker markvärdet i nuvärdesmodellen 
under noll medan optionsmodellerna mer avtagande går mot noll.   
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Figur 11. Av grafen kan det utläsas vad de olika värderingsmodellern ger för utfall beroende på direktavkastning. 

Byggkostnadsutveckling 

I Figur 12 redovisas hur värderingsmodellen reagerar på olika antaganden om 
byggkostnadsutvecklingen. Nuvärdesmodellen förhåller sig linjärt till 
byggkostnadsutvecklingen medan optionsmodellerna värdekurva är något konvex där 
markvärdet avtar i en inledningsvis snabbare hastighet som sedan gradvis avtar ju högre 
byggkostnadsutveckling som antas. 

 
Figur 12.  Av grafen kan det utläsas hur antagen byggkostnadsutveckling påverkar de olika modellernas 

markvärdesberäkning. 

Byggrisk 

Av Figur 13 går det att utläsa hur värderingsmodellerna reagerar på byggrisk. Det är endast 
S-K med byggrisk som beaktar byggrisken varför det endast är denna modell som visar på 
skilda värden vid de olika antagandena om risken. Vad som framgår är att ökad volatilitet i 
byggkostnaderna har en positiv påverkan på markpriset precis som volatiliteten hos den 
underliggande tillgången. Inledningsvis sker en skarp värdeökning vid förändrad volatilitet 
en ökningstakt som sedan avtar vid ju högre volatiliteten blir. 
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Figur 13. Av grafen kan det utläsas hur byggkostnadens volatilitet påverkar de olika värderingsmodellerna. 

Korrelation mellan byggkostnaden och den underliggande tillgången 

Nedan, se Figur 14., visas hur samrörelsen mellan byggkostnaden och värdet av den 
underliggande tillgången påverkar markens värde. Endast S-K med byggrisk beaktar 
byggkostnaden och är därför den enda modellen som påverkas av att den variabeln justeras. 
En negativ kovarians, dvs. när värdet av den underliggande tillgången går ner, går värdet av 
den underliggande tillgången upp och vice versa, har en positiv påverkan på priset. I takt 
med att samrörelsen blir mer samstämmig sjunker värdet av marken.   

 
Figur 14. Av grafen kan det utläsas hur samrörelse av byggkostnad och avkastning hos den underliggande tillgången 

påverkar de olika modellernas markvärdesnberäkning.  

Riskfri ränta 

Slutligen redogörs, i Figur 15., hur de olika modellerna förhåller sig till olika antaganden om 
den riskfria räntan. Samtliga modeller förhåller sig i det närmaste linjärt till den riskfria 
räntan. Den binomiala optionsmodellen går mot samma värden som nuvärdesmodellen i takt 
med en högre riskfri ränta, vid riktigt höga värden gör den binomiala värderingsmodellen 
återigen en högre värdering än nuvärdesmodellen.  
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Figur 15. Av grafen kan det utläsas hur den riskria räntan påverkar de olika värderingsmodellerna. 

 

7.3. Litteraturstudie – empiriska studier av markens värde 
I detta kapital redovisas en litteraturstudie av empiriska studier som genomförts i syfte att 
undersöka markens värde. 
 
Quigg (1993) analyserar 2 700 marktransaktioner i Seattle och finner att medelvärdet av 
möjligheten att invänta optimal tidpunkt (optionspremiet) utgör sex procent av markvärdet, 
vidare finner studien att markvärdesmodell som beaktar optionspremiet i större utsträckning 
förklarar observerade markpriser än en modell som inte gör det. 
 
Även Cunningham (2004) studerar Seattles fastighetsmarknad och finner i enlighet med vad 
optionsteorin förutspår att antalet startade nybyggnationer sjunker, och markpriserna stiger, 
vid ökad volatilitet i den underliggande tillgången. Vilket antyder att fastighetsutvecklare 
beaktar optionsvärdet i sina investeringsbeslut. 
 
Sing och Patel (2001) använder data från 2 286 marktransaktioner i Storbritannien från 
perioden 1984-1997 för att försöka härleda optionspremiet av att invänta optimal tidpunkt 
för byggstart. De finner att optionspremiet är 29 procent för kontorsfastighetsmarknaden, 26 
procent för industrifastighetsmarknaden och 26 procent för handelsfastighetsmarknaden. 
 
Yamazaki (2001) använder data från 4 368 marktransaktioner genomförda i Japan under 
perioden 1985-2000. Syftet är att studera osäkerheten i den underliggande tillgångens 
avkastnings påverkan på markpriset och finner att denna osäkerhet har påtaglig effekt på 
markpriset. Ökad osäkerhet leder till ökade markpriser. 
 
Bulan et al (2009) undersöker i vilken utsträckning ökad projektspecifik risk och 
marknadsrisk påverkar byggherrarnas beslut om byggstart. Genomgång av 1 214 
marktransaktioner i Kanada från perioden 1979-1998 visar att vid ökad risk leder det till att 
byggherrarna avvaktar byggstart. Studien visar även att ökad konkurrens neutraliserar 
effekten av ökad projektspecifik risk på byggherrens beslut om byggstart.  
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7.4. Hur bedömer fastighetsvärderarna byggrättens värde? 
Denna studie behandlar 20 byggrättsvärderingar från sju olika fastighetsvärderare 
representerande fyra olika konsultbolag. Värderingarna är genomförda under perioden 2012-
2014 i samma kommun. Alla värderingar är utförda av, av Samhällsbyggarna eller av Aspect 
auktoriserade fastighetsvärderare. Samtliga värderingar avser marknadsvärdet. 
 
Av de studerade värderingarna avsåg 12 byggrätter för bostäder som ska upplåtas med 
bostadsrätt och åtta av värderingarna avsåg byggrätter för bostäder som ska upplåtas med 
hyresrätt.  
 
Totalt använde sig värderarna av tre metoder. Den vanligaste metoden var direkta 
ortsprismetoden, den används i alla värderingar utom en. I fem av värderingarna användes 
utöver direkta ortsprismetoden även en kalkylbaserad värderingsmetod.  En av värderarna 
angav att de tillämpade indirekta ortsprismetoden, samma värderare angav även att ”aktörer 
på marknaden bidragit till bedömningen”. Nedan redogörs närmare för de två förstnämnda 
metoderna. 
 
En av värderarna uttryckte att kalkylmetoden var av större vikt än ortsprismetoden i 
värdebedömningen, övriga fastighetsvärderare som använde en kalkylbaserad 
värderingsmetod angav att värdebedömningen primärt gjordes utifrån ortsprismetoden och 
att kalkylmetoden mer var att betrakta som ett komplement eller som en kontroll. 

7.4.1.7.4.1.7.4.1.7.4.1. Närmare om tillämpningen av direkta ortsprismetodenNärmare om tillämpningen av direkta ortsprismetodenNärmare om tillämpningen av direkta ortsprismetodenNärmare om tillämpningen av direkta ortsprismetoden    

Alla värderingar med undantag från en tillämpade direkta ortsprismetoden genom jämförelse 
av observerade markpriser i termer av kr/kvm BTA. Nedan följer en närmare redogörelse för 
dessa uppdelat på med vilken upplåtelseform av bostäder värderingsobjektets byggrätter 
avsåg. 

Byggrätter för hyresrätt 

De nio fastighetsvärderingarna som avsåg byggrätt för bostäder upplåtna med hyresrätt 
tillämpade samtliga direkta ortsprismetoden. Fastighetsvärderingarna redovisade 1 – 13 
jämförelseobjekt. Dessa var 0 – 6 år gamla sett från värdetidpunkten. I snitt innehöll 
värderingarna fem jämförelseobjekt och dessa var i genomsnitt tre år gamla i förhållande till 
värderingstidpunkten. Se Tabell 2 för en sammanställning. 

Tabell 2. Sammanställning av antal jämförelseobjekt i 

värderingar som avsåg byggrätt för bostäder 

upplåtna med hyresrätt. 

 

  

Antal
Ålder i relation till 

värdetidpunkt

Spann 2-14 0-6

Medel 6 3

Median 4 2

Jämförelseobjekt vid värdering av byggrätt för 
hyresrätter
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Tabell 2. Sammanställning av antal jämförelseobjekt i 

värderingar som avsåg byggrätt för bostäder 

upplåtna med hyresrätt. 

 

 
Informationskälla till jämförelseobjekten var undantagslöst kommunen.  

Byggrätter för bostadsrätt 

De 12 fastighetsvärderingarna som avsåg byggrätt för bostäder upplåtna med bostadsrätt 
tillämpade alla med undantag för en direkta ortsprismetoden. Som underlag redovisas 
mellan en och 16 jämförelseobjekt4, medeltalet var åtta jämförelseobjekt. 
Jämförelsetransaktionerna var i förhållande till värderingstidpunkten mellan noll och 10 år 
gamla och i medel var de tre år gamla.  
 
I en av värderingarna justerades jämförelseobjektens pris upp med inflation från 
överlåtelsetidpunkt till värderingstidpunkten, i övriga värderingar fördes inget resonemang 
om jämförelseobjektens ålder. Se Tabell 3 för en sammanfattande sammanställning. 

Tabell 3. Sammanställning av antal jämförelseobjekt i 

värderingar som avsåg byggrätt för bostäder upplåtna med 

bostadsrätt. 

 
 
Källa till jämförelseobjekten var framförallt kommunen i några fall hade information om 
köpeskilling hämtats från fastighetsregistret och information om fastighetens byggrätt från 
skatteverkets taxeringsuppgifter.  
 
Som komplement till areametoden användes i en värdering en annan variant av 
ortsprismetoden. Observerade bostadsrättspriser för ett jämförelseobjekt (A�B�) relaterades till 
bostadsrättspriser för värderingsobjektet (A�C). Värderingsobjektets byggrättsvärde (�C) 
angavs sedan till det för jämförelseobjektets observerade byggrättspris (�B�), justerat med 
den procentuella skillnaden i observerade bostadsrättspriser för de olika lägena.  

 
�C =�B�

A�C
A�	B� (21) 

                                                 
4I några värderaringar angavs fler jämförelseobjekt som avfärdade omgående med motivering att 

köpare och säljare inte var oberoende av varandra, dessa jämförelseobjekt har inte medräknats, 

exempel på sådant objekt var när exploatör överlåtit marken till bostadsrättsförening. 

Antal
Ålder i relation till 

värdetidpunkt

Spann 2-14 0-6

Medel 6 3

Median 4 2

Jämförelseobjekt vid värdering av byggrätt för 
hyresrätter

Antal
Ålder i relation till 

värdetidpunkt

Spann 1-16 0-10

Medel 8 3

Median 10 2

Jämförelseobjekt vid värdering av byggrätt för 
bostadsrätt
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I den aktuella värderingen bedömdes värderingsobjektets läge betinga 10 procent lägre 
bostadsrättspriser än jämförelseobjektets och byggrättsvärdet bedömdes därmed till 10 
procent lägre än jämförelseobjektets, metoden kan uttryckas enligt ekvation (21). 

7.4.2.7.4.2.7.4.2.7.4.2. Närmare om använda kalkylbaserade metoderNärmare om använda kalkylbaserade metoderNärmare om använda kalkylbaserade metoderNärmare om använda kalkylbaserade metoder    

Av de 20 studerade fastighetsvärderingarna innehöll fem stycken en kalkylbaserad 
värderingsmetod, dessa var utförd av tre olika fastighetsvärderare som alla tre 
representerande samma konsultföretag.  

Byggrätter för hyresrätt 

Av de studerade fastighetsvärderingar som avsåg bostäder upplåtna bostadsrätt innehöll två 
en kalkylbaserad värderingsmetod. 
 
Tillämpade kalkylmetoder var likartade. Inledningsvis bedömdes hyresnivå, drift- och 
underhållskostnader samt marknadsmässigt direktavkastningskrav för värderingsobjektet vid 
värderingstidpunkten. Utifrån detta underlag bedömdes hyresbostadshusets värde som om 
det vore färdigbyggt vid värderingstidpunkten genom tillämpning av 
direktavkastningsmetoden, se ekvation (2). 
 
En av värderingarna innehöll jämförelsematerial för hyresnivåer för nyproducerade 
hyresrätter och en av värderarna hade inhämtat uppgifter om hyresnivåer från 
hyresgästföreningen. Ingen av värderingarna redovisade hur bedömt direktavkastningskrav 
härletts. 
 
Bedömt projektvärde räknades sedan om från kr/kvm BRA till kr/kvm BTA med ett 
omräkningstal. Därefter angavs projektkostnader i kr/kvm BTA. De olika värderarna 
redovisade kostnader med varierad detaljeringsgrad, se Tabell 4. för en närmare redovisning 
av dessa variationer. 
 
Slutligen gjordes avdrag för projektvinst/risk, hur denna riskkostnad/vinstkrav härletts 
framgick inte i värderingen.  
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Tabell 4. Sammanställning av de poster som redovisades i 

respektive värderings kalkyl. (x) noterar att posten redovisades 

i värderingen, (-) noterar att posten inte är relevant för 

värderingen, exempelvis extraordinär kostnad för garage i V1 

då detta projekt inte innehöll garage under jord, blank notering 

innebär att posten inte redovisades. 

 

I värderingarna avvek det kalkylerade byggrättsvärdet inte från vad värderaren slutligen 
bedömde byggrättens värde till.  

Byggrätter för bostadsrätt 

Av de studerade fastighetsvärderingar som avsåg bostäder upplåtna bostadsrätt innehöll tre 
en kalkylbaserad värderingsmetod. Kalkylerna var uppbyggde enligt samma princip. Först 
redovisades projektets intäkter bestående av bedömda bostadsrättspriser samt av det lån 
föreningen bedömdes ta upp. I en av värderingarna gjordes även ett värdetillägg för 
parkeringsgarage. Dessa uppgifter uttrycktes inledningsvis i termer av kr/kvm BRA och 
konverterades sedan till kr/kvm BTA med ett omräkningstal. 
 
Efter intäkterna redovisades de kostnader som antogs åligga exploatörens i termer av kr/kvm 
BTA. Det fanns inte någon tydlig enhetlighet i vilka kostnadsposter som särredovisades, se 
Tabell 5. nedan för en sammanställning. 
 
Slutligen redovisades projektrisk/vinst med ett belopp. Ingen värdering redogjorde för hur 
risktilläggets till sitt belopp kunde motiveras. Byggrättsvärdet angavs till intäkt minus 
kostnad och risk. 
 
Två av de kalkylbaserade värderingarna delade upp exploateringen i två etapper, respektive 
etapps byggrättsvärde vid projektstart nuvärdesberäknades, med en kalkylränta, till 
värderingstidpunkt. I en av värderingarna räknas bedömt bostadsrättspris upp från etapp 1 
till etapp 2 därutöver justerades risktillägget upp, byggkostnad var samma i bägge etapperna. 
I den andra värderingen var både intäkter och kostnader oförändrade mellan etapperna. 
Nedan redovisas vilka poster som redovisades för i respektive värderingskalkyl. 
Värderingarna har namngetts till V1, V2 respektive V3. 

Byggrättsvärdering för hyressrätter V1 V2

Hyra, kr/kvm BRA x x

Drift och underhåll, kr/kvm BRA x x

Vakans, pocent x

Driftnetto, kr/kvm BRA x x

Direktavkastningskrav, procent x x

Omräkningstal (BRA/BTA) x x

Projektvärde (kr/kvm BTA) x x

Markkostnader, anl. inom kvartersmark kr/kvm BTA

Byggkostnader, kr/kvm BTA

Extraordinära byggkostnader, kr/kvm BTA

Marknadsföring, kr/kvm BTA

Entreprenad- och byggherrekostnader, kr/kvm BTA x x

Exploateringsskostnader, kr/kvm BTA x

Extraordinära kostnader för garageanläggning, kr/kvm BTA - x

Total kostnad, kr/kvm BTA x x

Risk

Projektrisk/vinst, kr/kvm BTA x x

Projektrisk/vinst, procent

Etappindelning x x

Nuvärdesberäkning av byggrätt från respektive etapp x x

Byggrättsvärde, kr/kvm BTA x x
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Tabell 5. Sammanställning av de poster som redovisades i respektive värderings kalkyl. (x) 

noterar att posten redovisades i värderingen, (-) noterar att posten inte är relevant för 

värderingen, exempelvis värdetillägg för garage i V1 och V2 då dessa projekt inte innehöll 

garage under jord, blank notering innebär att posten inte redovisades. 

 
 

Den slutgiltigvärdebedömning skilde V3 sig med tre procent ifrån vad som byggrättens 
slutligen bedömdes vara värd. I övrigt två värderingar bedömdes byggrättsvärdet till samma 
som värdet som beräknades i kalkylen. 

7.5. Hur påverkar värderarens antaganden värderingen? 
I de studerade värderingarna görs en rad antaganden som inte torde vara projektspecifik utan 
vara av mer generell karaktär, vi har identifierat tre sådana antaganden, (i) 
bostadsrättsföreningens lån, (ii) bebyggelsens effektivitet, dvs. omräkningstal BRA/BTA 
och slutligen (iii) tid till byggstart. 
 
Vad som också kan vara intressant för läsaren att notera att det enda projektet som innehåller 
ett garage under jord, vilket intuitivt kan antas vara en fördyrande omständighet, är det 
projekt som antogs kosta minst.  
 
I Tabell 6 redovisas en sammanställning av kalkylerna som är uppställda i studerade 
värderingarna5.     

                                                 
5 I V2 anges en kalkylränta om 1,5 procent för etapp 2. Vid en kontrollräkning går det dock inte räkna fram redovisat markvärde med detta antagande. Om det 

istället antas en kalkylränta om 5 procent, vilket värderaren angivet för etapp 1 redovisar kontrollkalkylen samma resultat som originalet. Det går inte med 

säkerhet att säga vilken siffra som är fel resultatet eller kalkylränta. Vi väljer att göra tolkningen att kalkylränta felaktigt angivits till 1,5 procent när 5 procent 

var det som avsågs.  

Byggrättsvärdekalkyl V1 V2 V3

Insats, kr/kvm BRA x x x

Föreningens lån, kr/kvm BRA x x x

Värdetillägg (t ex garage, lokaler), kr/kvm BRA - - x

Omräkningstal, BRA/BTA x x x

Total intäkt, kr/kvm BTA x x x

Markkostnader, anl. inom kvartersmark kr/kvm BTA x

Byggkostnader, kr/kvm BTA x

Extraordinära byggkostnader, kr/kvm BTA x

Marknadsföring, kr/kvm BTA x

Entreprenad- och byggherrekostnader, kr/kvm BTA x x

Exploateringsskostnader, kr/kvm BTA x

Extraordinära kostnader för garageanläggning, kr/kvm BTA - - x

Total kostnad, kr/kvm BTA x x x

Risk

Projektrisk/vinst, kr/kvm BTA x x x

Etappindelning x x

Nuvärdesberäkning av byggrätt från respektive etapp - x x

Byggrättsvärde, kr/kvm BTA x x x
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Tabell 6. Sammanställning av studerade värderaringars kalkyl för bedömning av 

byggrättens värde. 

 

Föreningens lån 

Två av fastighetsvärderarna bedömde att en framtida bostadsrättsförening kunde bära lån om 
9 000 kr/kvm BRA medan det i en värdering istället antog att föreningens lån skulle uppgå till 
11 000 kr/kvm BRA. I Tabell 7 redovisas hur värderingarna påverkats av antagandet om lån 
genom procentuell skillnad. 
 
Hade värderaren i V1 antagit samma lån i föreningen som V2 och V3 hade kalkylen redovisat 
ett värde som understiger ursprungskalkylen med 39 procent. Om värderaren i V2 respektive 
V3 gjort samma antagande om föreningens lån som värderaren i V1 hade kalkylerna i deras 
värderingar indikerat ett byggrättsvärde om 24 procent respektive 39 procent högre än vad 
deras egna kalkyler visade.  

Tabell 7. Sammanställning av hur antagandet om föreningens lån påverkar 

byggrättens värde i använda kalkyler. Resultatet redovisas i procentuell 

förändring från värdebedömning i respektive kalkyl. 

 

Antagen tid till byggstart 

I V2 och V3 antogs att exploateringen skulle ske i etapper, i V1 antogs istället att 
exploateringen skulle ske i en etapp. I de två värderingarna med etappindelning antog V2 i det 
närmaste att omedelbar exploatering skulle ske, medan andra antog att exploatering skulle ske 
först två år efter värderingstidpunkten. Även i antagande om tid mellan etapperna gjordes 
skilda antaganden, i V1 antogs etapp 2 inledas 1,5 år efter den första etappen och i V3 antogs 
motsvarande tidsperiod till 1 år. 
 
Om det i V1 istället antagits att byggstart skulle komma att ske om 0,5 år respektive 2 år, så 
som gjordes i V2 respektive V3, skulle kalkylen istället pekat på ett värde om 2 procent 
respektive 9 procent lägre än originalkalkylen. 

Värdering - bostadsrätt V1 V2 V3

Värderingstidpunkt november 2011 december 2012 november 2012

Parkering under jord nej nej ja

Insats, kr/kvm BRA 36 000 33 000 30 500

Föreningens lån, Kr/kvm BRA 11 000 9 000 9 000

BRA/BTA-omräkningstal 1,28 1,21 1,25

Bruttovärde, kr/kvm BTA 36 719 34 711 31 600

Byggkostnad, kr/kvm BTA 26 015 24 000 22 760

Risk/vinst, kr/kvm BTA 6 674 4 284 4 774

Tid till byggstart etapp 1, år - 0,5 2,0

Tid till byggstart etapp 2, år - 2,0 3,0

Värdeökning mellan etapp 1 och 2, procent - 3,0 0

Kostnadsökning mellan etapp 1 och 2, procent - 0 0

Risktillägg etapp 2, kr/kvm BTA - 100 0

Kalkylränta, procent - 5,0 5,0

Byggrättsvärde etapp 1, kr/kvm BTA - 6 300 3 700

Byggrättsvärde etapp 2, kr/kvm BTA - 6 500 3 500

Byggrättsvärde, kr/kvm BTA 4 030 6 400 3 600

Värdepåverkan av antaget lån i bostadsrättsföreningen, 
procent V1 V2 V3

9 000 -39 0 0

11 000 0 24 39
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Hade det i V2 antagits en exploateringsstart direkt såsom antagande i V1 hade värderarens 
kalkyl resulterat i värde om 2 procent högre än originalkalkylen. Vidare hade vid antagande 
om exploateringsstart om 2 år likt antagande i V3 kalkylen istället visat på ett värde om 8 
procent lägre än originalkalkylen. 
 
Slutligen hade i värderingen enligt kalkylen i V3 resulterat i 11 procent högre respektive 8 
procent högre vid byggstart direkt såsom antagits i V1 respektive byggstart om 0,5 år såsom 
antagits i V3. 
 
I Tabell 8 redovisas en sammanställning av analysen. I samtliga fall har tiden mellan etapp 1 
och 2 antagits till samma som originalkalkylen.  

Tabell 8. Sammanställning av hur antagandet om tid till byggstart i 

förhållande till värdetidpunkten påverkar byggrättens värde i använda 

kalkyler. Resultatet redovisas i procentuell förändring från 

värdebedömning i respektive kalkyl. 

 

Bebyggelsens yteffektivitet 

De olika värderarna har antagit att värderingsobjektets bebyggelse kan uppföras med olika 
grad av effektivitet, dvs. hur många kvm BTA som krävs för en kvm BRA. Den värderare 
som antagit den mest effektiva bebyggelse har antagit ett omräkningstal om 1,21 BTA/BRA, 
medan värderaringen med lägst effektivitet har antagit 1,28 BTA/BRA och den tredje 
värderaren har antagit en effektivitet någonstans däremellan och satt omräkningstalet till 1,25 
BTA/BRA. I Tabell 9 redovisas hur dessa olika antaganden påverkar respektive värderares 
kalkyl. 
 
Hade i V1 antagit den högsta effektiviteten hade byggrättens värde bedömts ca 53 procent 
högre, om istället den mellersta effektivitetsgraden antagits hade värdebedömningen varit ca 
22 procent högre. 
 
I V2 antogs den högsta effektivitetsgraden, hade värderaren istället antagit samma 
effektivitetsgrad som V1 respektive V3 hade värdebedömningen varit 16 procent respektive 
28 procent lägre. 
 
Slutligen gjordes i V3 ett antagande om byggnadens effektivitet som låg någonstans emellan 
de övriga två. Hade istället den högsta effektivitetsgraden antagits hade kalkylen bedömt 
värdet 25 procent högre, vid den lägsta effektivitetsgraden hade värdebedömningen istället 
varit 18 procent lägre.  

Värdepåverkan av antage om tid till byggstart, 
år V1 V2 V3

0,00 0 2 11

0,50 -2 0 8

2,00 -9 -8 0
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Tabell 9. Sammanställning av hur antagandet om byggnadens effektivitet 

påverkar byggrättens värde i använda kalkyler. Resultatet redovisas i 

procentuell förändring från värdebedömning i respektive kalkyl. 

 

7.6. Hur påverkar valet av värderingsmodell värderingen? 
I Tabell 10 redovisas hur värderingsmodellerna skulle bedöma marknadsvärdet med de 
antagande som gjorts i respektive värdering om någon av värderingsmodellerna presenterade i 
detta kapitel tillämpats istället för respektive värderares kalkyluppställning. 
  
De indata som modellerna kräver utöver det som direkt kan utläsas från värderarnas kalkyler 
har inhämtas från externa källor. Den riskfria räntan antas till två procent, övriga ingående 
variabler utgörs av standardavvikelsen prisutveckling av bostadsrätter i Stockholm enligt 
Valueguard, standardavvikelse och byggkostnadsutveckling enligt statistiska centralbyråns 
(SCB) byggkostnadsindex, för en sammanställning se Tabell 12. Byggkostnadens årliga 
tillväxt anges till sex procent, vilket är medeltalet för den årliga utvecklingen av SCB:s 
byggprisindex för perioden 2006-2013. 
 
För att finna det avkastningskrav som speglar värderarens bedömning av projektets risk 
kalibreras avkastningskravet (yv) så att modellerna överensstämmer med värderarens 
bedömning.  

Värderingsmetoderna visar på snarlika värden för Värdering 1 (V1) och värdering (V2) med 
undantag för Samuelson-McKeen modellerna som visar högre värden, se Tabell 10 och Tabell 
11, om ca 8 procent. 

Tabell 10. I tabellen redovisas utfallet av 

värderingsmodellerna tillämpade på respektive 

värdering. 

Tabell 11. I tabellen redovisas procentuell avvikelse från 

värderarens kalkyl och respektive värderingsmodell för 

studerade värderingar. 

 

För värdering 3 (V3) däremot avviker värderingarna markant för samtliga värderingsmodeller. 
Nuvärdesmodellen och binomiala modellen avviker med cirka 14 procent från värderarens 
och Samuelson-McKeen modellerna avviker med cirka 22 procent från värderarens kalkyl. 
Det beror på antagen tid till byggstart i värderingen.  

För att säkerställa att ovanstående resultat inte beror på den period som data baseras på prövas 
V2 med data som härletts från fyra perioder om olika längd. I Tabell 12 redogörs för dessa 
perioder samt uppvisad volatilitet i respektive period för pris- och byggkostnadsutveckling.  

Värdepåverkan av antagande omräkningstal, 
procent V1 V2 V3

1,21 53 0 25

1,25 22 -17 0

1,28 0 -29 -18

Byggrättsvärde enl. respektive 
modell, kr/kvm BTA V1 V2 V3

Procentuell avvikelse från värde 
enl. värdarens kalkyl V1 V2 V3

Värde enl. värderarens kalkyl 4 000 6 400 3 600 Värde enl. värderarens kalkyl 0,00 0,00 0,00

Nettonuvärde 4 000 6 400 4 100 Nettonuvärde 0,00 0,00 13,89

Binomiell modell 4 000 6 400 4 100 Binomiell modell 0,00 0,00 13,89

Samuelson-McKean u. byggrisk 4 300 6 700 4 400 Samuelson-McKean u. byggrisk 7,50 4,69 22,22

Samuelson-McKean m. byggrisk 4 300 6 700 4 400 Samuelson-McKean m. byggrisk 7,50 4,69 22,22
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Tabell 12. I tabellen redogörs standardavvikelse för 

värdeutveckling kovariansen mellan dessa två variabler 

över olika tidsperioder. 

 

I Tabell 13 redovisas resultatet av värderingsmodellerna med indata som bygger indata som 
härletts genom att studera olika tidsspann. Det kan konstateras att värderingarna är 
oberoende av dessa antaganden. Ingen period uppvisar sådan volatilitet som kan motivera en 
optionspremie som avviker från någon annan. 

Tabell 13. Värde enligt värderingsmodellerna med indata 

för respektive period enligt Tabell 12. 

Period

Värde-
utveckling

Bygg-
kostnad

2013 3,00 4,25 -0,0000147

2010-2013 3,87 6,23 -0,0006002

2008-2013 6,64 5,54 -0,0002070

2006-2013 7,93 6,16 0,0008516

Standardavvikelse Kovarians 
värde- och 
byggkostnads-
utveckling

Period
2013 2013-

2010
2013-
2008

2013-
2006

Värde enl. värderarens kalkyl 6 400 6 400 6 400 6 400

Nettonuvärde 6 400 6 400 6 400 6 400

Binomiell modell 6 400 6 400 6 400 6 400

Samuelson-McKean u. byggrisk 6 700 6 700 6 700 6 700

Samuelson-McKean m. byggrisk 6 700 6 700 6 700 6 700
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8. Diskussion 

8.1. Byggrättsvärdebegreppet 
Vi vill inleda diskussionsavsnittet med att kort reflektera över vad som egentligen värderas 
vid bedömning av byggrättens värde. Som visades i kapitel 4 är realisering av en byggrätt 
förknippat med en rad kostnader. Förutom byggkostnaden finns även kommunala avgifter, 
inte minst gatukostnad. 
 
Vår tolkning av studerade kalkylmodeller är att gatukostnaden inte beaktas i dessa 
värderingar. Det kan bero på att bedömning gjorts att inget av projekten kommer att 
innebära någon gatukostnad, alternativt att det normala förfarandet är att byggrätter säljs till 
ett pris där gatukostnaden ingår.  
 
Om det senare fallet är sant är byggrättsvärde närmast att betrakta som en bruttointäkt vilken 
inte kan likställas med en ev. vinst en markförsäljning kan innebära.   

8.2. Värderingsmodellerna 
I genomgången av värderingsmodellen framgick det att värderingarna kommer att skilja sig 
åt beroende på val av metod, framförallt vid hög volatilitet, när värdet av fastigheten som 
bebyggd och byggkostnaden till sina storheter är nära varandra, samt vid låga 
avkastningskrav. 
 
Tydligt var att nuvärdesmetoden i regel visade det lägsta värdet följt i tur och ordning av den 
binomiala optionsmodellen, Samuelson-McKeen utan byggrisk och slutligen Samuelson-
McKeen med byggrisk som visade det högsta värdet. 
 
Empiriskt har det visats att marknaden i regel betraktar markens värde med en 
optionspremie, men också att det finns situationer när så inte är fallet, exempelvis vid 
konkurrens. Det är något värderarna måste bedöma för varje specifikt värderingsobjekt. 
 
Vidare kan noteras att Samuelssons-McKeens betraktar option som evig medan den 
binomiala optionsmodellen betraktar byggrätten som ändlig. I någon mening kan båda anses 
vara ”rätt”. Den binomial optionsmodellen eftersom byggrätten endast är garanterad under 
detaljplanens genomförandetid och Samuelson-McKeens eftersom rätten att bygga sannolikt 
är att betrakta som i det närmast evig. Sannolikt är att olika situationer mer liknar det ena 
eller andra fallet.  
 
Det kan till exempel tänkas att bebyggelse på viss plats över tid blivit mer kontroversiell och 
att motsvarande detaljplan inte hade varit möjligt vid rådande läge. Likväl finns det 
sannolikt situationer när bebyggelsen betraktas som fullt naturlig och det saknas anledning 
att tro bygglov skulle vägras efter detaljplanens genomförandetid.  

 

8.3. Tillämpning av ortsprismetoden  
Den vanligaste värderingsmetoden var ortsprismetoden genom areametoden. Det finns något 
ointuitivt i att vid en värdering vända sig till den minst transparanta och illikvida 
informationskällan istället för en mer likvid marknad såsom bostadsrättsmarknaden. 
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Till stor del användes prisuppgifter från kommunen i värderingarna. Dessa uppgifter kan 
avse tre situationer, marköverlåtelse vars pris bestämts i anslutning till överlåtelse, faktiska 
transaktionerna som är ett resultat av tidigare avtalad prisnivå i markanvisningsavtal som har 
eller inte har indexerats till överlåtelsetidpunkten. 
 
En markanvisning är som bekant en option, alltså ingen skyldighet att förvärva marken.  
Frågan är, om en sådan observation inte snarare bör betraktas som vad en köpare och säljare 
kan enas vid för pris vid avtalstidpunkten, och som kan motivera köparen att bekosta en 
planprocess för att ha möjlighet förvärva marken när detaljplanen vinner laga kraft, än vad 
som är det mest sannolika priset på marken vid en försäljning vid samma tidpunkt. Svaret på 
det senare är marknadsvärdet.  
 
Det kan därmed diskuteras om en bedömning av marknadsvärdet enligt gängse definition, se 
Kapitel 1.4.2, kan göras med stöd av markanvisade prisnivåer. Likväl kan diskuteras om en 
marknadsvärdesbedömning som bygger på information med en dominerande säljare kan 
ligga till grund för ett marknadsvärde, det kanske i det närmaste ska anses som en 
redogörelse för vad den parten tar för pris för den mark den säljer. 
 
Men man ska också komma ihåg att markpris avtalas i markanvisningsavtal och att det 
därmed finns behov av värdebedömning inför avtalstecknande. Man kan då fråga sig om det 
istället inte bör tillföras ett nytt värdebegrepp för att särskilja ett behov av ett utlåtande av 
markvärdet vid en markanvisning och vid en faktisk marknadsvärdering.  

8.4. Tillämpade kalkylmetoder och värdepåverkande antaganden 
Med undantag för en fastighetsvärderare var värderarna noga med att påpeka att använd 
kalkylmetod var att se som ett komplement eller kontrollmetod. Med det i åtanke var det 
påfallande ofta, i varje värdering faktiskt, som kalkylmetoden visade ett resultat som 
överensstämde med, eller marginellt skiljde sig från, vad värderaren slutligen bedömde 
byggrättens värde till. 
 
Vid tillämpning av kalkylmetoderna saknades önskvärd transparens i de antaganden som 
gjordes i värderingen. Framförallt saknades med vilken bakgrund projektets risk bedömdes 
samt hur detta beräknades. 
 
Värderingarna är i hög grad beroende värderarens antaganden om den framtida bebyggelsen. 
Med tanke på det är det önskvärt att värderingens antaganden motiveras med ett väl 
underbyggt resonemang. 

8.5. Värdepåverkan av val av värderingsmodell 
Vid tillämpning på de studerade värderingarna fann vi en optionspremie som inte speglades i 
värderarnas kalkyler. Det visade sig också att detta förhållande var robust när det prövades 
med avseende på urval av tidsperiod för data. 
 
Det finns dock uppenbara problem med att använd data inte nödvändigtvis speglar 
värderingsobjekten. Likväl finns situationer när studier funnit ut att optionspremie inte 
föreligger och möjligen har värderarna gjort denna bedömning i studerade värderingar. Vi 
såg också att optionspremiet i två fall resulterade i ett markvärde som med 10 procent 
översteg originalvärdering, vilket får anses vara inom någon form av felmarginal. I ett 
värdeutlåtande fann vi dock att valet av metod en hade betydande påverkan, vi fann ett värde 
som med 22 procent översteg värderarens kalkyl. 
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Det kan också vara bra att påminna läsaren om att det finns situationer när valet av metod 
sannolikt skulle haft en större inverkan på värderingen, exempelvis i situationer när 
byggkostnaden och byggnadsvärde ligger närmre varandra.  
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9. Slutsats 
Vi har i denna studie redogjort översiktligt för fastighetsmarknaden, exploateringsprocessen 
och finansiell teori samt fastighetsvärdering generellt. Därefter redovisades mer ingående 
byggrättens värde, dels teoretiskt som ett nuvärde och som en option, samt dels som en 
redogörelse av en litteraturstudie av empiriska studier på markens värde. Vidare har vi 
redovisat ett antal byggrättsvärderingar. Avslutningsvis har det förts en diskussion kring 
studiens resultat och nedan kommer det att, utifrån studiens frågeställning, redovisas dragna 
slutsatser. 
 
� Vilka modeller finns för att värdera mark och vad har dessa för egenskaper? 

Markens värde kan bedömas dels genom tillämpning av klassisk nuvärdesberäkning, där 
markvärdet utgör nettonuvärdet av nuvärdet av den framtida bebyggelsen justerat för 
nuvärdet att realisera bebyggelsen. Vidare kan marken betraktas som en option att i 
framtiden realisera markens byggrätt i utbyte mot kostnaden att realisera densamma. 
 
Optionsmodellerna beaktar volatilitet samt möjligheten att avvakta en bättre tidpunkt att 
uppföra bebyggelse medan nuvärdesmetoden är oberoende av dessa faktorer. Empiriska 
studier har visat att marknaden värderar mark med hänsyn till dessa faktorer vilket talar för 
att en optionsmodell lämpligen används vid värdering av byggrätter. 
 
� Vilka metoder tillämpar fastighetsvärderarna? 

Fastighetsvärderarna tillämpar i regel ortsprismetoden vid bedömning av byggrätter. Som 
komplement används ibland en kalkylmetod, i undantagsfall används kalkylmetoden som 
primärt underlag i värdering och ortsprismetoden som sekundär. I regel är dock förhållandet 
det motsatta. 
 
Underlaget till värdering enligt ortsprismetoden är i regel överlåtelse där kommunen är en 
part. Det innebär att observerat pris kan utgöra vad som avtalats vid en markanvisning, vad 
som avtalats vid en markanvisning och sedan överlåtits till det avtalade priset alternativt 
reglerats med en indexering från avtalstidpunkt till överlåtelsetidpunkt.  
 

� Hur beroende är en värdering av val av metod och värderarens antaganden om 

värderingens exploatering? 

En byggrättsvärdering är i hög grad beroende av värderarens antagande. Inom ramen för de 
antaganden som gjorts i studerade värderingen kan markvärdet slå med upp till 50 procent. 
Valet av metod visade sig ha en mindre påverkan på markvärdering. Högsta genomslag vid 
val av värderingsmetod var 22 procent, i regel var dock avvikelsen under 10 procent.  
 
Avslutningsvis kan det sägas att det finns ett antal modeller för att värdera byggrätter. Det 
har visats empiriskt att det finns situationer när var och en av modellerna är mer tillämpbar 
än den andra. Men valet av modell är inte det mest avgörande, istället är värdering i större 
utsträckning beroende av värderarens antaganden om framtida bebyggelse. Av största vikt är 
därför att gjorda antaganden motiveras och är väl underbyggda.  
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