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REPLIK 

Kommentar till Norrmans 
förslag om legitim fastig-
hetsskatt

ingemar bengtsson

2007 var sista året med den gamla fast-
ighetsskatten där skattebeloppet för ett 
småhus var proportionellt mot fastig-
hetsvärdet och den ersattes från 2008 
med en kommunal fastighetsavgift med 
lika belopp för alla småhus med undan-
tag för de lägst värderade. Ändringen 
var starkt regressiv till sin karaktär 
och innebar stora skattesänkningar för 
ägarna till de högst värderade småhu-
sen.1 Förändringen har kritiserats av en 
i princip enig kår av nationalekonomer 
och Erik Norrman sällar sig till skaran 
med artikeln ”Dags för en legitim fastig-
hetsskatt” (Norrman 2020). 

Norrman argumenterar för att fast-
ighetsbeskattningen bör reformeras 
så att den åter blir proportionell mot 
fastighetsvärdet och han lägger särskild 
vikt vid att adressera de problem som en 
gång föranledde förändringen 2007–08. 
Det har på senare tid förts fram flera 
förslag på reformerad fastighetsbeskatt-
ning i riktning mot mer proportionali-
tet till underliggande fastighetsvärde. 
Norrman noterar dock att: ”Inget av 
dem löser emellertid det avgörande pro-
blemet, att det framtida skatteuttaget är 
svårförutsebart för bostadsägaren med 
den gamla modellen av fastighetsskatt” 
(s 39). Norrmans ambition är att föreslå 
en modell som löser detta problem, sam-
tidigt som den leder till att ”inlåsnings-
effekterna på fastighetsmarknaden ska 
reduceras kraftigt, ränteavdrag inte ska 
kunna reducera arbetsinkomstbeskatt-

ningen och att skattebelastningen på 
ägandet av egen bostad ungefär ska mot-
svara den som gäller för sparandet på 
ISK” (s 39). Vi kommer här att fokusera 
på Norrmans lösning av förutsebarhet 
och hantering av ränteavdraget.

Förslaget – skattebasen, avkastningen 
och ränteavdragen
Norrman noterar att den viktigaste or-
saken till att den gamla fastighetsskat-
ten slopades var ”bristen på förutsebar-
het rörande framtida taxeringsvärden” 
(s 45). En viktig del av hans förslag är 
därför att öka förutsebarheten av skatte-
uttaget. Norrman föreslår därför en mo-
dell där det underliggande fastighets-
värdet, som den proportionella skatten 
baseras på, ska utgöras av fastighetens 
anskaffningsvärde. 

Anskaffningsvärdet utgör basen för 
beskattningen och skrivs upp med en 
på förhand bestämd uppräkningsfaktor 
som är tänkt att spegla långsiktig för-
väntad värdeutveckling för fastigheten. 
Som lämplig schablon för värdeutveck-
lingen anges två procent med hänvis-
ning till Riksbankens inflationsmål. 
Norrman noterar att bostäder är reala 
varor vars värde kan antas stiga med in-
flationstakten men noterar också att an-
dra faktorer påverkar värdeutvecklingen 
och anser därför att uppräkningstakten 
bör bestämmas på lokal nivå, baserad 
på en långsiktig trend. Grundtanken är 
att uppräkningstakten ska vara känd vid 
köptidpunkten, för hela innehavstiden. 
Dock öppnas för ett alternativ där upp-
räkningstakten kan justeras vart femte 
eller tionde år. Detta skulle förstås mins-
ka förutsebarheten men öka precisio-
nen. Det skulle dock inte kunna leda till 
lika kraftiga förändringar som systemet 
baserat på taxeringsvärde. 

1   Bostadsrättsvärdet var inte beskattat i det gamla systemet och är inte heller beskattat i 
det nya systemet. Bostadsrättsföreningen betalar en fastighetsskatt likt den för hyreshus med 
hyresrätter. I förarbetena till den gamla fastighetsskatten föreslogs att även bostadsrätters 
värde skulle beläggas med en marknadsvärdebaserad fastighetsskatt, men detta genomfördes 
aldrig. Norrman föreslår att bostadsrätter ska beskattas på motsvarande sätt som småhus.
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För att uppnå likformighet med öv-
rig kapitalbeskattning är det den impli-
cita avkastningen på eget kapital i bo-
städer som ska beskattas. Den implicita 
avkastningen förstås enklast som den 
hyra man slipper betala när man äger i 
stället för hyr sin bostad (Bengtsson och 
Kopsch 2019). Norrman uppnår detta i 
sin modell genom en schablonuppskat-
tad avkastning och genom att fortsatt 
tillåta avdrag för låneräntor. Han for-
mulerar det så här (Norrman 2020, s X):

En rimlig siffra för den implicita 
avkastningen kan i dag vara en pro-
cent. Den löpande fastighetsskatten 
ska då vara 30 procent av en procent, 
dvs 0,3 procent av det egna kapitalet 
nedlagt i fastigheten för att likfor-
mighet med övrig beskattning av ka-
pitalavkastning ska uppnås. Ränte-
läget kan emellertid förändras. Det 
gör att den implicita avkastningen 
påverkas. Jag ansluter mig därför till 
Finanspolitiska rådets uppfattning 
att fastighetsbeskattningen bör ut-
formas så att ränteläget beaktas (Fi-
nanspolitiska rådet, s 36). 

När det gäller ränteavdragen föreslår 
Norrman en avgörande förändring mot 
dagens modell. I stället för att ge en skat-
tereduktion mot skatt på arbete ska un-
derskott av kapital rullas fram på samma 
sätt som underskott av näringsverksam-
het inom bolagssektorn. Det skulle bl a 
innebära att fastighetsskatten aldrig 
skulle kunna bli negativ som den ofta är 
i dag. Dagens avgift på 8 049 kr innebär 
vid en låneränta på två procent att ett 
lån som överstiger 1 341 500 kr ger ne-
gativ fastighetsskatt. Som jag uppfattar 
Norrmans modell dras ränteutgifterna 
av mot schablonintäkten beräknad som 
en procent av det uppräknade anskaff-

ningsvärdet av bostaden och fastighets-
skatten beräknas sedan på eventuell net-
tointäkt.2 En fastighet med uppräknat 
anskaffningsvärde på 4 000 000 kr ger 
en schablonintäkt (för totalt kapital) 
på 40 000 kr och en fastighetsskatt på 
12 000 kr om den är obelånad. Om den 
är belånad till 50 procent och låneräntan 
är 1,5 procent innebär det låneräntor på 
30 000 kr. Nettointäkten är då 10 000 kr 
och fastighetsskatten blir 3 000 kr. Som 
en jämförelse kan vi se att under dagens 
system betalar ägaren i exemplet 8 049 
kr i fastighetsskatt och erhåller 9 000 kr i 
skattereduktion, vilket innebär en nega-
tiv fastighetsskatt på 951 kr. 

Med högre låneräntor framgår po-
ängen med Norrmans modell tydligt. 
Om vi i det tidigare exemplet i stället 
antar 2,5 procents låneränta blir ränte-
avdraget 50 000 kr och nettointäkten 
vänds i en kostnad på 10 000 kr och hy-
potetiskt en negativ skatt på 3 000 kr.3 
Någon skatteåterbäring eller reduktion 
mot skatt på arbete sker dock inte efter-
som Norrman föreslår att underskott av 
kapital sparas mot framtida överskott, i 
stället för att leda till omedelbar skatte-
reduktion som i dag – se figur 3 i Norr-
mans artikel. Vid ett långt innehav av 
bostaden kommer uppräkningsfaktorn, 
och eventuell amortering, så småning-
om att leda till att fastighetsskatt betalas, 
även efter erhållet ränteavdrag. I vårt ti-
digare räkneexempel – med 1,5 procent-
enheters skillnad mellan schablonintäkt 
och låneränta – kommer underskottet 
att växa t o m år 11 och skatt att beta-
las in fr o m år 22 efter anskaffningsåret. 
Med dagens regler och en antagen årlig 
uppskrivning av fastighetsavgiften med 
två procent kommer positiv fastighets-
skatt att infalla år 32 efter inköp. Den 
stora skillnaden är att under tiden fram 

2    Nettointäkten från eget kapital blir positiv när schablonintäkten från totalt kapital översti-
ger kostnaden för lånat kapital.
3   Givet att schablonintäkten fortfarande är en procent. Givet att Norrman menar att fastig-
hetsskatten bör anpassas till ränteläget bör inte skillnaden mellan låneränta och schablonin-
täkt kunna bli hur stor som helst.
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till dess kommer staten att ha betalat ut 
124 000 kr netto, summerat under alla år 
då ränteavdraget är större än fastighets-
avgiften.4 Norrmans modell ger tydligt 
högre skatteintäkter än dagens system, 
när vi summerar effekten av fastighets-
skatt/avgift och ränteavdrag.

Kommentarer till förslaget
Norrmans förslag till hantering av rän-
teavdragen är i mina ögon en elegant 
lösning av uppgiften att få fastighets-
skatten att träffa avkastningen av eget 
kapital i bostaden. Som han nämner 
diskuterades men förkastades möjlig-
heten att spara underskott av kapital i 
förarbetena till skattereformen 1991, av 
förenklingsskäl. Mycket har dock hänt 
sedan dess och i dag borde en sådan lös-
ning vara enkel både att genomföra och 
att kommunicera. Det senare är viktigt 
för skattens legitimitet i allmänhetens 
ögon.

Norrmans lösning med att använda 
anskaffningsvärdet med en förutbe-
stämd uppräkningsfaktor som skattebas 
torde också uppfylla sitt syfte, att öka 
förutsebarheten och därmed legitimite-
ten hos fastighetsskatten. Dock var oför-
utsebarheten inte den enda anledningen 
till att den förra skatten ogillades. Den 
ogillades också för att den genererade 
en skattskyldighet som inte motsvara-
des av ett kassaflöde. Problemet finns 
kvar i Norrmans modell och dessutom 
tillkommer ett problem då avvikelsen 
mellan verkligt marknadsvärde och 
skattemässigt värde kommer att öka. 
Sammantaget torde dock förståelsen för 
att skattebasen utgår från inköpspriset 
vara hög nog för att kompensera för den 
minskade kopplingen mellan skatte-
mässigt värde och marknadsvärde.

I stort finner jag förslaget som ett 
angeläget och insiktsfullt inlägg i dis-
kussionen om reformerad fastighets-
skatt. Norrman tar själv upp några möj-
liga problem med systemet, men jag ser 
inte att de skulle vara oöverstigliga. Med 
det sagt vill jag ändå passa på att före-
slå ett alternativ till beräkningen av den 
implicita avkastningen av eget kapital 
i den egna bostaden och uppräkningen 
av skattebasen. Det är inte ett färdigt 
förslag utan mer en idé till ett annat an-
greppssätt som kanske öppnar för vida-
reutveckling av modellen.

Alternativ bestämning av implicit avkast-
ning och uppräkningsfaktor
Avkastningen på det kapital man satsar i 
ägt boende består i den hyra man slipper 
betala. Ett sätt att bestämma den impli-
cita avkastningen på eget kapital vore då 
att direkt utgå från detta alternativkost-
nadsperspektiv och tillämpa det på både 
bestämning av implicit avkastning och 
uppräkning av skattebasen. Låt oss se 
på ett exempel där vi uppskattar avkast-
ningen på eget kapital i en bostadsrätt 
med motsvarande kostnad för en hyres-
rätt.5

2016 var den genomsnittliga hy-
ran för nybyggda hyresrätter 1 722 kr/
m2 och år. För bostadsrätter var den 
genomsnittliga avgiften 638 kr/m2 och 
år. Genomsnittligt pris för nybyggd bo-
stadsrätt var 2 476 000 kr. Den genom-
snittliga storleken för bostad i flerbo-
stadshus var 59 m2.6 Detta ger en årshyra 
på 101 598 kr för hyresrätten och en års-
avgift på 37 642 kr för bostadsrätten. Om 
vi vidare antar en rak avskrivning på två 
procent per år för bostadsrättslägenhe-
ten ger det en total årskostnad på 87 162 
kr. Hyresrätten är då 14 436 kr dyrare per 

4    Man bör notera att 124 000 kr är enkelt summerade, utan hänsyn tagen till att de infaller 
vid olika tidpunkter. 
5    Vi använder bostadsrätten för att göra jämförelsen tydligare, men motsvarande förhållande 
gäller mellan småhus och hyresrätt.
6   I brist på uppgifter får vi anta att genomsnittlig storlek på hyresrätt och bostadsrätt inte 
skiljer sig åt. 
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år. Det innebär en avkastning på totalt 
kapital i bostadsrätten på 0,6 procent. 
Med en procents avskrivning blir av-
kastningen i stället 1,6 procent. Vi ser 
att en implicit avkastning på en procent 
ungefär motsvarar en avskrivningstid på 
64 år. Vi skulle alltså kunna hamna rätt 
nära Norrmans förslag även genom att 
räkna ut den implicita avkastningen som 
alternativkostnaden av att hyra bostad. 
Det behövs fler beräkningar, på olika 
marknader, för olika storlek och ålder på 
lägenheterna och småhusen samt beräk-
ningar av rimlig avskrivningstid. 

Att basera beräkningen av avkast-
ningen på alternativhyran ändrar i prin-
cip inte skatteuttaget men innebär en 
fördel ur legitimitetssynvinkel. Männ-
iskor i allmänhet betraktar inte sin bo-
stad som en investering, på samma sätt 
som t ex en aktieportfölj, och det kom-
mer därför alltid att finnas ett motstånd 
mot att betala en kapitalinkomstskatt 
baserad på bostadens värde. Att då ba-
sera skatten på hyreskostnaden för mot-
svarande bostad har klara fördelar. Dels 
bör rättvisefaktorn vara lätt att uppfatta 
och dels tydliggör det att den ägda bo-
staden faktiskt ger ett kassaflöde, om än 
indirekt genom hyran hushållet slipper 
betala.

För att fullfölja idén om att koppla 
fastighetsskatten av ägd bostad direkt 
till alternativkostnaden bör man också 
koppla uppräkningsfaktorn till hyres-
marknaden. Norrman föreslår en upp-
räkningsfaktor på två procent givet 
Riksbankens inflationsmål på två pro-
cent. Han noterar också att andra fak-
torer som lokala efterfråge- och utbuds-
förhållanden påverkar och föreslår där-
för att uppräkningsfaktorn ska bestäm-
mas lokalt och baseras på en långsiktig 
trend. Han föreslår vidare att den skulle 
kunna justeras vart femte eller tionde år, 
vilket skulle öka överstämmelsen med 
verkligheten, till priset av försämrad 
förutsebarhet.

Lokala förhållanden handlar i grun-

den om den ekonomiska basen i den lo-
kala/regionala ekonomin (Coulson m fl 
2013). Olika regioner har olika samman-
sättning av näringslivet och kommer då 
att utvecklas olika eftersom olika bran-
scher utvecklas i egen takt. Det kommer 
att avspeglas i bostadspriserna. I tabell 
1 visas prisutvecklingen för småhus på 
kommunnivå, under femårsperioder de 
senaste 20 åren.

Vi ser att prisutvecklingen är ojämn 
över tiden men framför allt mellan olika 
delar i landet. Särskilt avviker enskilda 
kommuner stort, vilket visas av max- 
och minvärdena. Siffrorna understryker 
att det är viktigt att beräkna uppräk-
ningsfaktorn lokalt och även att justera 
uppräkningsfaktorn med regelbundet 
intervall. Den geografiska spridningen 
är särskilt viktig att beakta ur ett fördel-
ningsperspektiv. Om riksgenomsnittet 
används som uppräkningsfaktor över-
allt kommer vi att få en (typ av) regressiv 
effekt. De som drabbas av lägre värdeut-
veckling kommer att betala för mycket 
fastighetsskatt och de som gynnas av 
högre värdeutveckling kommer att be-
tala för lite fastighetsskatt. För skattens 
legitimitet torde det vara tämligen avgö-
rande att träffa rätt med uppräknings-
faktorn. 

Med en uppräkningsfaktor som jus-
teras med regelbundna intervall förloras 
lite av den sökta förutsebarheten, men 
som Norrman påpekar ger en ändrad 
uppräkningsfaktor inte alls samma dras-
tiska förändringar i skatten som ändrade 
taxeringsvärden kunde ge i det gamla 
systemet. I Norrmans diskussion om 
justering av uppräkningsfaktorn föror-
das att justeringarna inte ger några re-
troaktiva effekter och därmed inte heller 
några plötsliga språng i skattens storlek. 
Däremot innebär detta att vi får leva 
med avvikelsen mellan skattemässigt 
värde och verkligt värde.

En lokalt anpassad uppräkningstakt 
som justeras vart femte år skulle kunna 
hantera variationer över tiden och mel-
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lan orter. Dock kvarstår ett problem, 
variation inom en ort. När en typisk 
monocentrisk stad växer, gör den det 
genom att ny bebyggelse tillkommer i 
en yttre ring runt den befintliga bebyg-
gelsen. Effekten blir att varje befintligt 
läge blir, i relativ mening, mer centralt 
beläget. Centralitet är det som skapar 
olika värden för olika lägen i en stad 
(Alonso 1960). Därmed finns det en yt-
terligare drivkraft till värdestegring på 
bostäder i en stad; utöver de vanliga ut-
buds- och efterfrågeeffekterna från den 
lokala ekonomin stiger även värdena på 
grund av stadens befolkningstillväxt. 
En ytterligare faktor finns i transport-
infrastrukturen, i praktiken är det den 
faktiska tillgängligheten som avgör ett 
läges centralitet, snarare än enbart dess 
geografiska belägenhet. Exempelvis 
spårbunden trafik kan skapa stora, po-
sitiva värdeeffekter på bostäder. Det är 
svårt att se hur ett system utan taxering 
av fastighetsvärden, och som förlitar sig 
på pristrender på kommunal nivå eller 
ortsnivå, kan ge en rättvisande bild av 
den verkliga värdeutvecklingen. För att 
fungera väl skulle uppräkningsfaktorn 
behöva beräknas på en snävt lokal nivå, 
likt dagens riktvärdeområden.

Ett alternativ till den av Norrman 
föreslagna uppräkningsfaktorn vore att 
knyta den till hyresmarknaden i stället 

för kapitalmarknaden. Ovan föreslog 
jag att den implicita avkastningen av 
egen bostad kan beräknas utifrån alter-
nativ hyreskostnad. Om vi fullföljer det 
resonemanget bör också uppräknings-
faktorn av skattebasen följa hyresut-
vecklingen. Den direkta avkastningen 
av den ägda bostaden är den hyra man 
inte behöver betala och därmed är den 
årliga ökningen av avkastningen lika 
med årets hyresökning. Mitt förslag är 
alltså att koppla uppräkningen av bosta-
dens värde till den lokala hyresöknings-
takten.7 Det här skulle ge flera fördelar. 
Först och främst ger det en mer direkt 
uppskattning av den implicita avkast-
ningen av ägt boende. Det torde också få 
hög legitimitet eftersom det dels tydligt 
kopplar kostnaden för ägt boende till 
kostnader för hyrt boende och dels ger 
en hög förutsebarhet eftersom hyresut-
vecklingen är relativt trög. Kopplingen 
till hyreskostnader skulle leda till un-
derbeskattning av bostäder i t ex Stock-
holms innerstad där hyresregleringen 
påverkar som mest. Men detta problem 
åtgärdas bäst med en avreglering på hy-
resmarknaden.

Avslutande ord
Erik Norrmans förslag till reformering 
av fastighetsskatten är intressant och 
välkommen läsning. Jag finner det san-

7   Man ska notera att värdeutvecklingen av bostaden beskattas vid försäljning. Fastighetsskat-
ten är en skatt på direktavkastningen.

Tabell 1
Prisutveckling för 
småhus på kommun-
nivå

Procent per år

2013–18 2008–13 2003–08 1998–2003

Medel 7,3% 2,5% 8,1% 5,7%

Min –1,5% –3,9% –0,8% –7,3%

Max 18,1% 16,7% 18,1% 13,9%

Standardavvikelse 2,4% 2,3% 2,6% 4,1%

Källa: SCB.
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nolikt att hans modell skulle uppfylla 
målen om ökad legitimitet för fastig-
hetsskatten och samtidigt likformighet 
med övrig kapitalbeskattning. Med det 
sagt hoppas jag ändå på ytterligare ut-
veckling och då framför allt att möjlig-
heten att direkt koppla fastighetsskatten 
för ägt boende till kostnaden för hyrt 
boende prövas.
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