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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att den allmänna fastighetstaxeringen delas upp 

sii att olika fastighctstypcr blir föremål för allmän fastighetstaxering skilda 

år. Enligt förslaget skall hyreshus-, industri-. exploaterings- och specialen

heter taxeras år 1988. småhusenheter år 1990 och lantbrukscnhcter år 

1992. Sedan sker taxering vartannat år i samma ordningsföljd. U ndcr 

mellanliggande år df1 en fastighet inte är föremål for allmän fastighetstaxe

ring kan liksom f. n. särskild fastighetstaxering ske av fastigheten. 

Vidare föreslås att indelningen av taxeringsdistrikt vid den allmänna 

fastighetstaxe1ingen anpassas till förslaget om uprdelad allmän fastighets

taxering. 

Även tidpunkter för fastighetstaxeringsnämndi;:ns och den lokala skatte

myndighetens uppgifter vid den allmänna fastighetstaxeringen ändras i 

anledning av förslaget så att de blir desamma vid den allmänna och den 
särskilda fastighetstaxeringen. Detta gäller också tidpunkterna för att anfö

ra besvär över fastighetstaxeringsnämndens beslut om taxering. 

I propositionen föreslås vidare en behörighet för ordförande i fastighets

taxeringsnämnd att ensam fatta beslut om taxering om avvikelse inte sker 

från deklarationen eller annan uppgift som lämnats av ägaren och taxering 

åsätts enligt utfärdade anvisningar för taxeringen, t. ex. om riktvärde. 

De\ utställningsförfarandc som ingick i förberedelsearbetet för 1981 års 

allmänna fastighetstaxering föreslås bli slopat. 

I Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 222 



Prop. 1984/85: 222 

Förslag till 

Lag om iindring i fastighetstaxeringslagcn t 1979: 1152) 

1-l;irigcnom fii1·cskrivs i friig;1 om l"astighctst<i:-.cringslagcn (1979: 1 l.'i2J 
dds att !') bp. 4 !; ~kall urpliör:1 att gälla. 
dels an I kap. 7 s, Skar. 4 ~. Hi hap. l od1 6 ~~. 17 hap. 2 ~. :?.O bp. 7, 

11.14.16-1~.21 Qch::'.2 *~.21kap.3-6och10 ~~.2lhap. l ~.28kar . .'i-
7 ~'.~. 29 kap. 2 * sanil 31 kap. 2 ~:skall h:1 nedan angivna lydelse. 

Förcs/11gc11 lydelse 

t kap. 

7 s1 

Allmän fastighetstaxering skall 
ske 1·rm.femtc år. Beslut vid allmän 
fastighetstaxering skall, om inte an
nat föranleds av föreskrifterna i 16 
kap .. gälla friin ingfmgen av det tax
eringsår då allmiin fastighetstaxe
ring sker till ingången av det taxe
ringsår då allmiin fastighetstaxering 
sker näsla gång (den löpande taxc
ringsperiodcn). 

Allmän fastighetstaxering skall 
ske vartannat år enligr .fii(iand<' 
ordning. 

År i988 och där(ffer vari .1jiill<' 
år taxeras hyreshus-. industri-, ex
p/oarerins:s- och specialenheter. 

år 1990 och därefter vari !i}iittc år 
.rn1åh11senhcter samt 

år 1992 och därefter vart sjätte år 
lanthruksenherer. 

Beslut vid allmän fastighetstaxe
ring skall. om inte annat föranleds 
av föreskrifterna i 16 kap., gälla 
från ingången av det taxeringsår då 
allmän fastighetstaxering al' taxe
rin.1:sn1hete11 sker till ingången av 
det taxeringsår då allmän fastig
hetstaxering av taxeringserzheten 
sker nästa gång (den löpande taxe
ringsperioden). 

5 kap. 

4 §2 

Marknadsvärdet skall bestäm
mas med hänsyn till det genom
snittliga prisläget under andra året 
före det år då allmän fastighetstaxe
ring sker. 

1 Senaste lydelse 1981: 1119. 
2 Senaste lydelse 1981: 1119. 

Marknadsvärdet skall bestäm
mas med hänsyn till det genom
snittliga prisläget under andra året 
före det år då allmän fastighetstaxe
ring av raxerings1:nheten sker. 
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N111·r;ra1ulc l.''de/.1·r· 

l<i kap. 

s;irskild fastighc!staxcring skall S:ir~kild l'<1Sti.~hc.tstaxcring ska]! 
vcrks1:'dh:s de far dl! :dl män fas tig- vcrks1:ilbs 1·t11j(' [ir. Sådan taxering 

hctst;1xcring i111c iigl'r rum. skull a'od ej si:.,· '"' 1t1.<cri11;.!Sl'l1ile1 
,1,•1!1 wx1·u1.1 g1·1w111 allmän fastig
k~tstaxcring .1·(111111w år. 

Vid särskild fastighetstaxering fosw:ilb niistforcgiK~nde iirs taxering 
ofiiriindrad om n)' taxering enligt 2-5 ~~ini<:: skall sk;:. 

Taxering som ::ivses i detta kapi· 
tel sl-.all ske med hänsyn till det all
männa prisläge och de uppskatt
ningsgrunder i övrigt som ti\Him
pats vid den närmast föregående 
allmänna fastighetstaxeringen. 

Taxering som har åsatts enligt 
bestämmelserna i detta kapitel gäl
ler från ingången av det taxeringsår 
då taxeringen åsatls, till ingången 
av det taxeringsår då allmän fastig
hetstaxering sker nästa gång eller 
ny taxering ånyo sker till följd av 
bestämmelserna i detta kapitd. 

Taxering Sltlll avses i detta kapi
tel skal! ske med hänsyn till det all
männ::: prisliige och de uppskatt
ningsgrunder i övrigt som tilläm
pats vid den närmast föregående 
allmänna fastighetstaxeringen av 
samma s/a~s raxeri11gse11het. 

Taxering som har åsatts enligt 
bestämmelserna i detta kapitel gäl
ler från ingången av det taxeringsår 
då taxeringen åsatts. till ingången 
av det taxeringsår då allmän fastig
hetstaxering m• taxcri11gse11heten 
sker nästa gång eller ny taxering 
ånyo sker till följd av bestämmel
serna i detta kapitel. 

17 kap. 

Län indelas i fastighetstaxerings
distrikt för taxering av småhus-, 
lantbruks-, hyreshus- och industri
enheter. I distrikt för industrien
heter taxeras även special- och ex-
ploateringsenheter. 

2 § 

Län indelas i fastighctstaxerings
distrikt. För hyreshusenheter får 
siirskild distriktsindelning ske. 

Taxeringsenhet får utan hinder av vad som sägs i första stycket hänföras 
till annat fastighetstaxeringsdistrikt om det erfordras med hänsyn till beho
vet av lokalkännedom i nämnden eller eljest för taxeringsarbetet. 

Alla taxeringsenheter, som bildas av samma fastighet, hänförs till sam
ma fastighetstaxeringsdistrikt. 

3 Senaste lvdelse 1981: 1119. 
4 Senaste lydelse 1981: 1119. 
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Fiir,..1'/t1.L'c11 lyddsc 

10 kap. 

Om ckt inte iir p;01k;1föt av :;;ir.;kild anledning :1tt iiremkt rriivrl'.; :..iv 
fuils11tten n~imnd. iir fostighetsla\ning;;niimnd bcslutfiir med l'rdförnndcn 
cn~am vid 

I. bc·sl11t som c.i innefattar pni1·11inj.! :11· iircndct i sak 
'.'.. b•:slut om forddning a1 taxcringsvjrdc enligt I' ~ 

::;_ bcsllli om riittt.:lsc a1· tidij.!:ll"c 
bc.,]ui, som till följd ;11· skrivfel. 
riikndd eller annat sildant fii1·bi
s:::ende innehåller uppenbar nrik
tiglle t. 

3. beslut nm riittdse av tidigare 
1->eslut. som till följd av skrivfel, 
riikncfrl eller annat s~(danl fiirhi
scendc inne.h:-llkr uprenhar orik
tighet 

4. hes/ur om wxcrint: lllan av
vikcls1' .{i-ån a/lnziin fasrighl'tsdckla
rarion eller annan m· äparen 1i!I 
lcclni1ig fiir taxering av fasci~:/1eten 
liinuwd uppg({l och taxeringen sk<'I· 

med direkc tilliimpning av hehörig 
myndi{!hcts anvisning för raxcrinf!
l'll. 

Il § 

Fastighctstaxeringsnämndcn 
skall senast den 3 I januari under 
taxeringsåret meddela beslut om 
taxering av fastighet, som ingår i 
distriktet. 

Lokal skattemyndighet skall se
nast den I 5 mars under taxerings
året underrätta ägare av fastighet 
om 

Faslighctstaxeringsnämnden 
skall senast den 31 maj under taxe
ringsåret meddela beslut om taxe
ring av fastighet, som ingår i dis
triktet. 

Lokal skatlemyndighet skall se
nast den 30 juni under taxeringsåret 
underrätta ägare av fastighet om 

1. innehållet i fastighetstaxeringsnämndens beslut om fastighetstaxering, 

2. att ägaren senast den JO april 2. att ägaren senast den 31 augus-
till fastighetstaxeringsnämndens ti till fastighetstaxeringsnämndens 
ordförande får avge skriftliga erin- ordförande får avge skriftliga erin-
ringar mot beslutet, ringar mot beslutet, 

3. att ny underrättelse kommer att sändas ut endast om ägaren har avgett 
erinringar mol beslutet eller fastighetstaxeringsnämnden, utan att erinring
ar har avgetts, har beslutat åsätta annan taxering än som framgår av 11 § 
eller annars har frångått sådant beslut, 

4. vad som skall iakttas av den som vill överklaga fastighetstaxerings
nämndens beslut om fastighetstaxering. 

5. innehållet i skiljaktig mening. 

Fastighetstaxcringsnämnden 
skall ompröva beslut när fastighets-

16 § 

Fastighetstaxeringsnämnden 
sk.all ompröva beslut när fastighets-
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N111"ara11dc l_wleise 

~\garen avger· erinringar eller skäl 
anna!-, fört·ligger. friiga ll!li nytt 
beslut får inte prövas av ni1mnden 
efter d1:11 5 maj under raxi:ring,.;[lret. 

5 

Fiin-s/11ge11 lydels!' 

;\garen avger erinringar eller skiil 
ann<1rs fordigger. Fr:iga om nytt 
beslut fflr inte pröva' •tv niimnu1:11 
..:l"l<:r den 30 .11:p11·111/)l'r under taxe
rings;irct. 

J 7 ' J ~-

Fastighctstaxeringsnämndens ar
bete beträffond(· fastighetstaxering
en skall vara avslutat senast den 5 
nu{i under taxerinpåret. 

Lokal skattemyndighet skall se
nast den 15 juni under taxeringsåret 
till ägare av fastighet sända under
rättelse. om fastighetstaxerings
niimndens avgörande enligt 16 §. 
Vidare skall lokal skattemyndighet 
senast samma dag sända underrät
telse till sökande som begärt fördel
ning av taxeringsvärdet enligt 15 §. 

Fast ighct staxeringsnämndcns ar
bct~ hctriiffandc fastighetstaxering
en skall vara avslutat senast den 30 
sepiemha under taxeringsåret. 

Lokal skattemyndighet skall se
nast den 31 oktober under 
taxeringsåret till ägare av fastighet 
sända underrättelse om fastighets
taxcringsnämndens avgörande en
ligt 16 §. Vidare skall lokal skatte
myndighet senast samma dag sända 
underrättelse till sökande som be
gärt fördelning av taxeringsvärdet 
enligt 15 §. 

Underrättelse skall innehålla upplysning om vad som skall iakttas av den 
som vill överklaga fastighetstaxeringsnämndens beslut om fastighetstaxe
ring samt om innehållet i skiljaktig mening. 

Underrättelse skall sändas till 
ägare som före utgången av mars 
månad under taxeringsåret inte er
hållit underrättelse enligt 14 §. 
Ägaren skall senast den 25 april un
der taxeringsåret anmäla att han 
önskar underrättelse om innehållet 
i beslut om fastighetstaxering. 

Underrättelse skall sändas till 
ägare som före utgången av juli må
nad under taxeringsåret inte erhållit 
underrättelse enligt 14 §. Ägaren 
skall senast den 25 augusti under 
taxeringsåret anmäla att han önskar 
underrättelse om innehållet i beslut 
om fastighetstaxering. 

21 § 

Stomme till fastighetslängd skall 
under en tid av minst 10 dagar före 
den 10 april hållas tillgänglig inom 
kommunen på lämplig expedition. 
Lokal skattemyndighet skall senast 
den 15 mars utfärda kungörelse 
härom. 

Stomme till fastighetslängd skall 
under en tid av minst ·IO dagar före 
den 31 augusti hållas tillgänglig 
inom kommunen på lämplig expedi
tion. Lokal skattemyndighet skall 
senast den 30 juni utfärda kungörel
se härom. 

22 § 

Fastighetslängden skall i bestyrkt Fastighetslängtlen skall i bestyrkt 
avskrift under en tid av minst sex avskrift under en tid av minst sex 
veckor före den 15 augusti under 
taxeringsåret finnas offentligen 
framlagd inom kommunen i den 

veckor före den 15 december under 
taxeringsåret finnas offentligen 
framlagd inom kommunen i den 
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N11n;rondc lydelse 

01 dning sum l"iirl·skriv~ a\· r;::gcring
en eller myndif!hct som regerin!,'.·:n 
be:~ t ;i rn mc.r. 

(, 

l1rJni11i.: 'l'lll l"ört>skri1·, av rq:!ering
t:n L:!!n nw11dighct som rq!<Tingc11 
hes1;immer. 

21 h:~l[J. 

iks\'iir a\' Lig:trc av t"asli~hct ~kall 
ha inkommit senast den 15 .l'c'f'lent

her under taxcringsiirct. 

Bc,v:ir av :ip1re av fastighd ska!! 
ha inkommit senast Lkn /.5 den~m
lu·r under taxering~:.in:l. 

4 *;. 
Kommum besvär skall anföras Kommuns hesviir skall anföras 

före utgiingen av ok1oha mii!llld fiire utgi.\ngen av januari året dia 
unda taxeringsåret. taxeringsf1rel. 

Taxcringsinten<lent har rätt all 

anföra besvär intill utgången av no
vember månad 1111dn taxcringsfirct. 
Han skall inom samma tid ange yr
kanden och grunder för bevärsta
lan, om inte med hänsyn till utred
ningens vidlyftighet eller andra syn
nerliga skäl länsrätten medger an
stånd. 

Inkommer besvär frän ägare av 
fastigher efter den i 3 § angivna I.i
den men före utgången av novem
ber m/'mad under taxeringsåret. får 
länsrätten pröva besvären om taxe
ringsintendenten helt eller delvis bi
träder besvären i sak. 

Taxeringsintendent har rätt att 
anföra besvär intill utgången av maj 
året 1'.frcr taxeringsåret. Han skall 
inom samma tid ange yrkanden och 
grunder för bcsvärstalan, om inte 
med hänsyn till utn:dningens vid
lyftighet eller andra synnerliga skäl 
länsrätten medg:cr anstånd. 

Inkommer besvär från ägare av 
fastighet efter den i 3 § angivna ti
den men före utgången av maj årer 
efrer taxeringsåret, får länsrätten 
pröva besvären om taxeringsinten
denten helt eller delvis biträder be
svären i sak. 

JO §9 

Nämndeman som avses i 8 § 
utses för tiden från och med den I 
juli det år, då allmän fastighetstaxe
ring äger rum, till och med den 30 
juni det år då sådan taxering sker 
nästa gång. 

~ Senaste lydelse 1981: 280. 
6 Senaste lydelse 1981: 280. 
7 Senasre lydelse 198 I: 280. 
H Senaste lvdelse 1981: 280. 
9 Senaste lydelse 1981: 1119. 

Nämndeman som avses i 8 § 
utses för tiden från och med den I 
juli det år, då allmän fastighetstaxe
ring äger rum av hyreshus-, indu
stri-. exploaterings- och specialen
herer, till och med <len 30 juni det år 
då sådan taxering sker nästa gång. 
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N111·11rw1de lydelse Fc)u·.1la.!f1'11 lydclst 

\'imicringstcknisk k.cJamot i länsriill fl'mrJn<is av regc:ringcn fiir tid som 
sägs i ii:irsta stycket. Avgår sfldun person unde.- den 1id. för vilken han har 
bli1--ii utsedd, för regeringen forordna annan person for· den tid som årcr
slilr. 

2-1 kap. 

( ~ IP 

Har iig<ire av fastighet, som skall 
ffl underrättelse enligt 20 kap. I 8 s. 
inte fatt sådan underrättelse senasi 
den 15 augu.l'li under taxeringsåret, 
f;ir iigarcn anföra besviir intill ur
,!!ångcn av året efter taxeringsåret. 

Har ~igarc av fastighet, som skall 
fä underrättelse enligt 20 kap. IR §, 

inte fötl sådan underrättelse senast 
den i5 rwi•t•mbcr under taxerings
året. för ägaren an fora besvär intill 
utgången av året efter taxerings
året. 

Har underrättelse som avses i 20 kap. 14 eller I 8 §haft felaktigt innehåll. 
får ägaren anföra besvär före utgtmgcn av femte året efter taxeringsåret. 

28 kap. 

5 §Il 

Den särskilda fastighetstaxe
ringsnämnden skall senast den 15 
september under taxeringsåret om
pröva beslut när fastighetsägaren 
avger erinringar eller skäl annars 
föreligger. 

Den särskilda fastighetstaxe
ringsnämndens arbete beträffande 
fastighetstaxeringen skall vara av
slutat senast den 15 september un
der taxeringsåret. 

Den lokala skattemyndigheten 
skall senast den 15 oktober under 
taxeringsåret till ägare av fastighet 
sända underrättelse om den särskil
da fastighetstaxcringsnämndens av
görande enligt 5 §.Vidare skall den 
lokala skattemyndigheten senast 
samma dag sända underrättelse till 
sökande som begärt fördelning av 
taxeringsvärdet enligt I §. 

10 Senaste lydelse 1981: 1119. 
11 Senaste lydelse 1981: 1119. 
1 ~ Senaste lydelse 1981: 1119. 
13 Senaste lydelse 1981: 1119. 

Den särskilda fastighetstaxe
ringsnämnden skall senast den 30 
september under taxeringsåret om
pröva beslut när fastighetsägaren 
avger erinringar eller skäl annars 
föreligger. 

Den särskilda fastighetstaxe
ringsnämndcns arbete beträffande 
fastighetstaxeringen skall vara av
slutat senast den 30 september un
der taxeringsåret. 

Den lokala skattemyndigheten 
skall senast den 31 oktober under 
taxeringsåret till ägare av fastighet 
sända underrättelse om den särskil
da fastighetstaxeringsnämndens av
görandt.: enligt 5 ~.Vidare skall den 
lokala skattemyndigheten senast 
samma dag sända underrättelse till 
sökande som begärt fördelning av 
taxeringsvärdet enligt I §. 
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N11Hll"{ll1tfr lvdd1·(' Fc'ircslagn1 lydelse 

Umkrr;ittd:;c skall innchillla upplysning om vad som skall iakttas av den 
som \'il\ i'iverklaga ra~tighetsla\cringsnämnJcns bcslu1 samt om innchiillcl 
i skiljaktig mening. 

lindcrr:inclsc enligt första stycket skall vidare s:indas till iigarc som fllre 
uq,:!'ingcn av juli m;\nad under ta\cring'1irct inte har erhiillit underrättelse 
enligt 4 ~och som senast den 25 augusti umkr ta\eringsiiret anmiilt att han 
önskar underrättelse om inneh!illct i hcslut om fastighetstaxering. 

19 kup. 
I i.: I·~ 
- li 

Hcsviir av iigare av fastighet skall 
ha kommit in senast den 30 novem
ber under taxeringsåret. 

Kommuns besvär skall ha kom
mit in före den 15 januari året efter 
taxeringsåret. 

Besvär av taxeringsintcndent 
skall ha kommit in Jenast den 15 
maj året efter taxeringsåret. Han 
skall inom samma tid ha angivit rr
kanden och grunder för besvärsta
lan, om ej med hänsyn till utred
ningens vidlyftighet eller andra syn
nerliga skäl länsrätten medger an
stånd, dock längst intill utgången 
m· september månad samma år. 

Kommer besvär från ägare in ef
ter den i första stycket angivna ti
den men före den 15 maj året efter 
taxeringsåret, får länsrätten pröva 
besvären om taxeringsintendenten 
helt eller delvis biträder besvären : 
sak. 

Besvära\' iigare av fastighet skall 
ha kommit in senast den I 5 decem
ber under taxeringsåret. 

Kommuns besvär skall ha kom
mit in före utgången av januari året 
efter taxeringsåret. 

Besvär av taxeringsintendent 
skall ha kommit in före 111gången av 
maj året efter taxeringsåret. Han 
skall inom samma tid ha angivit yr
kanden och grunder för besvärsta
lan, om ej med hänsyn till utred
ningens vidlyftighet eller andra syn
nerliga skäl länsrätten medger an
stånd dock längst intill elen 15 okto
ber samma år. 

Kommer besvär från ägare in ef
ter den i första stycket angivna ti
den men före utgången av maj året 
efter taxeringsåret, får länsrätten 
prövu besvären om taxeringsinten
denten helt eller delvis biträder be
svären i sak. 

31 kap. 

2 §15 

Har ägare av fastighet, som skall 
få underrättelse enligt 28 kap. 7 §, 
inte fått sådan underrättelse senast 
den 30 oktober under taxeringsåret, 
får ägaren anföra besvär intill ut
gången av året efter taxeringsåret. 

14 Senaste lydelse 1981: 1119. 
1 ~ Senaste lydelse 1981: 1119. 

Har ägare av fastighet, som skall 
få underrättelse enligt 28 kap. 7 · §, 
inte fått sådan underrättelse senast 
den 15 november under taxerings
året, får ägaren anföra besvär intill 
utgången av året efter taxerings
året. 
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Har umkrr~inclse s11m a\'sc~ i 2k kap. 4 eller 7 ~haft fe];1ktigt inneht1ll, 
far iigarcn anföra hesviir före u1g:mgen <iV fcrntt: i"1rct cftt·r taxeringsåret. 

Denna lag triidcr i kraft t ,-;I vccl\or efter den da:; d1i lagen enligt uppgi!I 
p{\ den har utkommit friln trycket i Svensk författningssamling och tilläm
pas första gången vid allmän m:h särskild faqighetstax.:ring år 1988. 
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2 Förslag till 

Laµ om upphiivanck a\· Jagen (1984: ~'<i2l om tid for allmän fastig

hetstaxering 

l-:Liri~enom fiircskriv-; att lagen (191'4: 3(;2i ''m tid f\ir allm;in fastighcl~
taxcrin!! skall upph\.irn att g:illa t vii veckor efter den Jag dil l<1[.!C:ll enlig; 
urpgifl pi't den h:!r mkommil fr<'m trycket i Svensk författningssamling. 
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N:irvarandc: statsrådet Lundkvisl, ordförandt:. och ~rntsråden Fcldt, Si

gurdsen, Gusiafsson. Lcijon, Hjclm-\\'allen. Pctc::rson. Andersson, Bo

ström. Bodstn'\m, Göransson, Dahl. R. Carlsson, Holrnberg. Hellström, 

Thunborg, Wickbom 

Fiiredragandc: statsrådet Feldt 

Proposition om allmän fastighetstaxering upppdclad på skilda år för 
olika fastighelst)'per m. m. 

Inledning 

Allmän fastighetstaxering skall ske vart femte år. Den senaste allmänna 

fastighetstaxeringen ägde rum år \981. Nästa allmänna fastighetstaxering, 

som alltså skulle ske år 1986, har emellertid flyttats fram vid två tillfällen 

och skall ske år 1988 (prop. 1982/83: 157, SkU 50, rskr 366, SFS 1983:450 

och prop. 1983/84: 193, SkU 48, rskr 361, SFS 1984: 362). De år då allmän 

fastighetstaxering inte äger rum verkställs särskild fastighetstaxering. 

1976 års fastighetstaxeringskommitte 1 (Fi 1976: 05) tillsattes år 1976 för 

att se över reglerna för fastighetstaxeringen. Kommitten fick år 1978 

genom tilläggsdirektiv i uppgift att bl. a. överväga frågan om en rullande 

fastighetstaxering. Kommitten har tidigare överlämnat sex delbetänkan

den, (SOU 1979: 32 och 33) Fastighetstaxering 81, (SOU 1979: 81) Fastig

hetstaxering 91 Industribyggnader, (Ds B 1980: 4) Förseningsavgift vid 

allmän fastighetstaxering, (DS B 1980: 5) Villabeskattning 85, (Ds B 

1980: 8) Besvärsrcgler vid allmän fastighetstaxering, följdändringar m. m. 

och (Ds B 1981: 5) Särskild fastighetstaxering. Samtliga utom ett, (Ds B 
1980: 4), har legal till grund för lagstiftning. 

Kommitten har i sitt slutbetänkande (SOU 1984: 37 och 38) Rullande 

fastighetstaxering m. m. föreslagit bl. a. att det nuvarande systemet med 

allmän och särskild fastighetstaxering ersätts med en rullande fastighets

taxering. Sammanfattningen av och lagförslagen i betänkandet bör fogas 

till protokollet i detta ärende som bilaga I resp. 2. 

1 Regeringsrådet Ulla Wadell, ordförande, fastighctsrådet Bertil Hall, riksdagsleda
möterna Paul Jansson, Stig Josefson och Bo Lundgren, skattedirektören Lars 
Malmberg, kommunalrådet Birgitta Nådell samt riksdagsledamoten Börje Stensson. 



Prop. 1984/85: 222 12 

lkt~inkandet lwr rernisshchandlats. En förteckning över rc·missinstan

scrn:1 tH.:h en samm~1nstitlning av remissyttrandena bör fuga~ till rn>tokol

k'.~ som /Jilaga 3. 

2 Fllrcdrngandens i"l\'Crväganden 

2. l Allmiinna synpunkter 

Fastighetstaxcringssystcmet har sedan hinge hyggt pil principen att ny 

taxering av alla fastigheter i !ande! skall ske med vissa intervaller, f. n. vart 

femte iir (allmän fastighetstaxering). Under iiren mellan de allmiinna fas-

1ighelstaxeringarna sker ny taxering vid de särskild<t fast igheisiaxering

arna. Sadan taxering sker om fastigheten fak1iskt cllt:r till användningen 
iindrats avsevärt. 

Den senaste a\\mföma fastighetstaxeringen skcddc år \98\. Enligt nuva

ranck bestämmelser skall n:ista allmänna fastighetstaxering iiga rum år 

1988. De mycket omfan:.mde förberedelser som krävs hos främst riksskat

tevcrket och lantmiileriverket men ocksi1 hos flera andra myndigheter för 

att kunna genomföra en allmän fastighetstaxering med nuvarande utform

ning måste påbörjas snarast. Det är därför viktigt att ta ställning till om en 

allmän fastighetstaxering enligt nuvarande regler skall genomföras år 1988. 

Erfarenheterna av den senaste allmänna fastighetstaxeringen visar att 

bl. a. skatteförvaltningen utsattes för en mycket hård arbetsbelastning och 

en administrativt mycket svårhanterlig arbetssituation. lnför varje allmän 

fastighetstaxering måste det skapas en ny organisation. Beskattningsmyn

digheternas organisation är inte anpassac: för en så stor och omfattande 

extra arbetsuppgift som en allmän fastighetstaxering innebär. De lokala 

skattemyndigheterna var vid den senaste allmänna fastighetstaxeringen i 

stor utsträckning tvungna att anställa extra personal. Även för taxerings

nämnderna innebar det koncentrerade arbetet med den stora mängden 

ärl~ndcn stora problem. Jag anser det dätför vara mycket värdefullt att 

finna en modell att fördela arbetet med den allmänna fastighetstaxeringen 

över tiden. 

Fastighetstaxeringskommitten har i sitt slutbetänkande föreslagit att 

fastighetstaxeringen fördelas jämnare över åren på så sätt att skilda fas

tighetstyper taxeras olika år. Jag tycker liksom majoriteten av remissin

stanserna att ett sådant system har många fördelar framför det nuvarande. 

Ett införande av ett sådant system skulle eliminera flera av de nackdelar 

som är förenade med nuvarande system. 

Kommitten löiar i betänkandet. förutom förslaget till fördelning över 

tiden av den allmänna fastighetstaxeringen. även lämnat förslag i flera 

andra avseenden. Kommitten har således föreslagit att en s. k. rullande 

fastighetstaxering införs. Ett rullande fastighetstaxeringssystem enligt 

kommittens förslag bygger på tre parallella förfaranden - avstämning, 
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llmlaxering och omr~ikning - och skulle innch:ir:1 att fo~tighelernas 1axe

ringsviirdcn bi1ttrc iin f. n. skulle föl.hi den aktuella m::rknadsniv[in. Kom

mitten har vidare forcslai::it omfattamk iindringar i bl. a. t<1xcrirgsfo1i"aran

det o;:h 1axcringSl'rganisationcn. S~1iedes skall taxcringsarhctet överföras 

fr~111 1axcringsn;imndt!rna till de lokala skattemyndigheterna. 

Som jai:: nilmnt bör 1.k myndigh.:tcr som inum kon mi.tSll;' hör:ia förhcre

del;;crn;1 för n:i~la allmiinna fastighc1q;1xcring iir llJ8h ff1 ett hcskcd om och 

i vilken mitn en allmiin fastighctst;;xering ~kall ski.· detta är. Jag anser det 

J:irför vara nöd1··iindigt att nu ta urr denna fr;'ip. )\ven \'issa andra frågor 

som hi.ir regleras redan nu kommer jag att behandla i det följande. Däremot 

är jag inte f. n. beredd att ta stiillning till fkr;1 a1· de fi.ir~lag som kommitten 

lämnat. Hit hör bl. h. frågan om s. k. omriikning av taxeringsvärdena med 

index till en aktuell marknadsvärdenivå. Denna fråga liksom en del andra 

kräver ytterligare överväganden innan ställning kan tas till dem. I dessa 

överväganden ingår också resultatet av bostadskornmittens (Bo 1982: 02) 

arbete och en av riksdagen tidigare begärd allmiin och förutsättningslös 

översyn av fastighetstaxeringen !SklJ 1981/82: 39, rskr 179). 

2.2 Uppdelning av den allmänna fastighetstaxeringen på skilda år för olika 

fastighctstyper 

Mitt förslag: Den allmänna fastighetstaxeringen görs i tn: omgångar 

under en sexårig omloppstid. F~stighetsbeståndet indelas i tre grupper 

som taxeras skilda år. År 1988 skall hyreshus-, industri-, exploaterings

och specialenheter taxeras. år 1990 småhusenheter och år 1992 lant

bruksenheter. Vartannat år sker sedan taxering i samma ordningsföljd. 

Under mellanliggande år då en fastighctstyp inte är föremål för allmän 

fastighetstaxering skall liksom f. n. särskild fastighetstaxering äga rum 

av den fastighetstypen. 

Kornmittens förslag: Kornmitten föreslår i denna fråga att den allmänna 

fastighetstaxeringen skall ersättas med en avstämning. Denna innebär att 

varje taxeringsenhet stäms av vart åttonde år. Fastighetsbeståndet skall 

indelas i fyra grupper som avstäms enligt föijande ordning 

år I hyreshus- och industrienheter 

år 3 småhusenheter 

år 5 lantbruksenheter 

år 7 exploaterings- och specialenheter 

osv. vartannat år i samma följd. 

Kornmitten föreslår som alternativ att taxering skall ske med en sexårig 

omloppstid, varvid exploaterings- och specialenheter också skall taxeras 

år I .. 
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Rcmissinshll!Sl'fll:l: Remissinstanscrn:1 rekar i allmiinhct ri'1 de problem 

som 1981 ilrs allmiinna fastighet~taxcring innebar för heri.inb myndigheter. 

Flertalet rernissinstanser t i Il styrker att avstämning sker van fittunde år for 

varic taxcringscnilct. N{iµra förordar cmdlcnid kortare intervall mellan 

a\·s:~imninµarna. Överviigande antall:l remissinstanser till st ~Tkcr all av

~t~irnning sker kategorivis rä siill k<1rnmiur.11 föreslagil. Några rcmissin

stanscr förordar en <innan turordning for avstiimningen. 81. a. förcsl[1s att 

smilhus skall avstiimmas vid för~ta tillfallet samt att exrloatcring~- och 

spt:cialcnhctcr skall avstämmas tillsammans med hyres- och industrien

heter. 

Skälen för mitt förslag: Det nuvarande systemet med en allmän fastighets

taxering vart femte år av samtliga fastighetstyper har, sum kommitten och 

många remissinstanser framhållit. medfört stora problem. Det har alltid 

varit nödviindigl att sätta upp en särskild organisation för de allmänna 

fastighetstaxeringarna. Den ordinarie skatteadministrationen inrymmer 

ime några tjänster som är avsedda för den allmänna fastighetstaxeringen. 

Det är nära 3 miljoner taxeringsärendcn som skall hehandlas samtidigt. Vid 

1981 års allmänna fastighetstaxering krlivdes det över 2 500 fastighetstaxe-

1ingsnämnder som under en kort tid skulle hantera och besluta i dessa 

ärenden. Däifor var det nödvändigt att rekrytera och utbilda en stor mängd 

tjänstemän och nämndledamöter. Den administrativt mycket svårhanter

liga arbetssituation som bl. a. skattemyndigheterna kommer i och den 

hårda belastning som de utsätts för vid de allmänna fastigheLc;taxeringarna 

är enligt min mening mycket otillfredsställande. Genom den förhållandevis 

långa tidspe1iod som har förflutit mellan de ailmänna fastighetstaxering

arna har det normalt inte varit möjligt att ta i anspråk personal med 

erfaranhet av och kunskaper i fastighetstaxering vilket förstärkt utbild

ningsbehovet. En fördelning av fastighetstaxeringen över tiden är därför 

mycket angelägen. Den medför att skatteadministrationen får en lugnare 

och jämnare arbetsrytm. Genom en sådan uppdelning kan funktionärerna 

koncentrera sig på någon eller några typer av taxeringsenheter. Härigenom 

bör kvaliteten på arbetet kunna hållas på hög nivå. 

En uppdelning av den allmänna fastighetstaxeringen på skilda tillfällen 

samtidigt som man varje år har särskild fastighetstaxering av de fastigheter 

som det året inte är föremål för allmän fastighetstaxering öppnar också 

vissa möjligheter att bättre än f. n. kunna ha en fast organisation för 

fastighetstaxeringen. Enligt min mening vore en sådan utveckling mycket 

värdefull. En sådan organisation innebär också ökade möjligheter att låta 

tjän~temän biträda taxeringsnämnderna med granskning av deklarationer

na. Den närmare omfattningen härav får bedömas under det kommande 

förberedelsearbetet. Jag återkommer i ett senare sammanhang till dessa 

frågor. 

Jag anser att det är mycket angeläget att den allmänna fastighetstaxe-
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ringen inte sk.iuts upp ytterligare utan all de stiillningst<iganden sker sPm 

behövs för att p[ihörju arbetet inför 198f\ iin• bstighctstaxering. 

Vid 1981 frrs allmänna fastighctsta~;l'ring fanns drygt 2,6 mil.ionn skatlt:

plil;tig;\ taxcringsenhetcr. H:ir;.;v urgiorLk nii:-,tan I 02 000 hyresh11~cnhcter, 
6!\llOO indusuienhct.:r, 46fl0 cxploatcringscnhc1.:r, drygt 2, I miljoner sma

huscnhctcr od1 c:i >3Y 000 taxcringscnheter med heslwttningsnaturcn jord

hruksfastighet varav de lksta utgör lantbrukscnhetcr. Antalet taxcringscn

hcter som var undantagn;i frfm sk<tt!t:plikt uppgick till ca 97 000. 

Enligt min mening bör uppddningcn av den allmänna fastighetstaxering

en ske så uti en så jämn fördelning av arhctsbördan uppnfts som möjligt. 

Kommitten har föreslagit att hyreshm- och industricnhcll:r taxeras i första 

omg:'ingcn. Som skäl hiirför har anföns att den gruppen torde vara den 

minst helllngande. Kommitten har ansett det lämpligt au underlätta över

gången till ett nytt system genom all inte bö1ja med t. ex. småhus. som är 

den mest arbetskrävande gruppen. Jag ansluter mig till kommittens syn

punkter. 

Också andra skäl talar för att inleda förfarandet med hyreshus och 

industrienheter. Som kommitten har förutsatt är det naturligt att inför en 

allmän fastighetstaxering av en viss kategori fastigheter särskilt överväga 

om det finns anledning att vidta några förändringar av värderingsreglcrna 

för denna. Kommitten har lämnat förslag och synpunkter i vissa sådana 

frågor. I fråga om hyreshus och industrier är det i huvudsak fråga om mera 

tekniska ändringar som inte kräver något ytterligare utredningsarbete. De 

värderingsregler som skall tillämpas vid 1988 års fastighetstaxering bör i 

allt väsentligt ha heslutats före utgången av innevarande år. Eftersom 

ställningstag<mden rörande värderingsreglerna för småhus lämpligen bör 

avvakta det resultat som bostadskommittens arbete leder till och även 

ytterligare utrcdningsarbete kan behövas, bör taxeringen av ~måhus lämp

ligen ime ske förrän senare än år 1988. I sammanhanget kan också nämnas 

att enligt tillgänglig statistik är det i första hand för hyreshusen som 

marknadsvärdct har stigit från den nivå som låg till grund för 1981 års 

allmänna fastighetstaxering. 

Jag ansluter mig därför till förslaget att hörja med hyreshus- och industri

enheter. Jag anser emellertid att en omloppstid på åtta år är alltför lång. En 

kortare omloppstid bör därför väljas. Jag anser att vid första tillfället. år 

1988, taxering kan ske även av exploaterings- och specialenheter. Arbets

bördan skulle nämligen inte öka nämnvärt. En ~ådan lösning överensstäm
mer rncd kommittens alternativa förslag. 

Som andra grupp med taxering år 1990 bör som kommitten föreslagit 

följa småhusenheterna. Jag anser det inte vara lämpligt att göra en uppdel

ning av småhusenheterna så att de taxeras skilda år. Jag följer även i detta 

avseende kommittens förslag. 

Kommitten har som tredje grupp att taxeras föreslagit lantbruksenheter. 

Jag delar kommittens uppfattning. Lanbruksenheterna bör således taxeras 

år 1992. 
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la!; :inser <1t1 taxeringen liksom f. n. hör ske med hiinsyn till det g1:nom-

5nittliga prisliiget under amlni fm:t forl' taxeringsiir1:t. Det innehiir att. niir 

taxeringarna nu delas upp p[i skilda är för olika [!rLipper av fost.igheter. 

t:·1xcringarn:i inte hascrar sig p~i ~amm;1 Yi.irdctidpunkt. Dctt:i iir en effekt 

av förslaget som dock är nödviindig. Om man i framtiden kommer att 

införa en fullständig rnllande fastighetstaxering enligt kommittens förslag 

med omriikning/indexcring av taxcringsviirdena mellan de allmänna fastig· 

hctcnw p;, grund av viirdeTöriindringar hlir effekten rnv<.:kct mindre. 

Liksom f. n. hör siirskild fastighetstaxering äga rum de iir då allmiin 

fastighetstaxering inte sker av en fastighctstyp. 

Vad jag nu anfo11 föranleder ändringar i I kap. 7 ~. 5 k<ip. 4 § samt 

16 kap. I och 6 ~* fastighctstaxeringslagcn (1979: 1152). FTL. 

Enligt lagen ( 1984: 362) om tid för allmän fastighetstaxering skall nästa 

allmänna fastighetstaxering iiga rum år 1988. Den särskilt.b lagen om tid för 

nästa allmänna fastighetstaxering bör därför upphöra att gälla. 

2.3 Taxeringsarhetet vid allmän fastighetstaxering m. m. 

Mitt förslag: Tidsfristerna för beslut om taxering, omprövning och 

taxeringsarbctets avslutande. som nu är olika för allmän och särskild 

fastighetstaxering. samordnas för att lösa de problem som annars skulle 

uppkomma, t. ex. vid tvekan om vilken kategori en nybildad fastighet 

tillhör. Motsvarande gäller andra tidsfrister. t. ex. för besvär. 

Vidare föreslås att nämndeman och värderingsteknisk ledamot i läns

rätt skall utses fr. o. m. den I juli det år då allmän fastighetstaxering 

äger rum av hyreshusenheter t. o. m. den 30 juni det år då sådan taxe

ring sker nästa gång. 

Kommittens förslag: Kommitten föreslår att vid dess motsvarighet till 

allmän fastighetstaxering. avstämning, den lokala skattemyndighetens 

grundbcslut fattas senast den 15 maj under taxeringsfiret och att dess 

omprövade beslut fattas senast den 15 september under taxeringsåret. 

Förslaget innebär en samordning med tiderna för motsvarigheten till sär

skild fastighetstaxering. omtaxering. 

Remissinstanserna: Remissinstanserna har inte särskilt kommenterat de 

frågor som mitt förslag behandlar. 

Skälen för mitt förslag: Jag har tidigare föreslagit att den allmänna fastig

hetstaxeringen skall ske kategorivis under skilda år. Under ett år då en viss 

typ av fastigheter är föremål för allmän fastighetstaxering skall särskild 

fastighecstaxering äga rum för övriga typer av fastigheter. Tidpunkterna 

för taxeringsnämnderna vid den allmänna och den särskilda fastighetstaxe-
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ringen ;ir L ri. ink samma. Vid allmän fo~tiµhctstaxcring sbtll nämndens 

beslut v<1r<i fattat scn:1sl den 31 _januari under l<ixerings~1n:t. N;imndcn kan 

emclkrtid ompröv<i sil i bcsl11l. Delta skall dock var;; gj(>J'l sena>! den 5 maj 

samma fö- dfl n;\mmlcns arbete ocks~i shall ~-ar:1 avslutat. Vid den s;irskilda 

fa'tigh.:tstaxainl!cn skal! niimmlcns hcslul vara fatt<!! ~enasl den 31 maj 

under 1axeringsiire1 och det 1•mpriivadc beslutet var;, fattat (>Ch nämndens 

arhetc \·ara aYslutal senast den I:'i Sl~ptcmh•:r under lret. I den föreslagna 

onlningen för fastighetstaxering kan den situationen uppkomma att en 

fastighet som först ansetts böra var<1 forl·mal for särskild fastighetstaxering 

befinns skola taxeras vid den allmänna fasti[!hctstaxeringen i stället. Det 

omvända förhiillandct kan ock.~å förekomma. I dessa fäll iir det nödvändig! 

att ett· överlämnande till den rätta niirnnden kan ske_ För detta krävs att 

tidpunkterna för de båda nämndernas arhete synkroniseras. Jag föreslår att 

så sker. Därvid bör lämpligen tidpunkterna för den allmänna fastighets

taxeringsniimnden i huvudsak anknyta till tidpunkterna för den särskilda 

fastighetsh1xcringsn~imnden. Ett annat mycket väsentligt skäl för detta är 

att taxeringsnämnden vid den allmänna fastighetstaxeringen därigenom får 

sin arbetsperiod förlängd med drygt fyra månader. Detta kan ytterligare 

minska arbetsbelastningen på nämnderna och höja kvaliteten på taxering

en. Vad jag nu föreslagit medför att även andra tidpunkter vid den all

männa fastighetstaxeringen bör flyttas framåt. Således bör tidpunkterna 

för lokal skattemyndighets meddelande till ägarna om det första beslutet 

om taxering flyttas från den 15 mars till den 30 juni. Ägaren får f_ n. senast 

den IO april vid allmän fastighetstaxering och senast den 31 augusti vid 

särskild fastighetstaxering lämna skriftliga erinringar till nämnden över det 

första beslutet. Tidpunkten vid allmän fastighetstaxering bör flyttas fram 

till den 31 augusti. En sådan framflyttning av tidpunkten vid allmiin fastig

hetstaxering till vad som gäller vid särskild fastighetstaxering skulle inne

bära att tiden för nämndens arbete med att ompröva beslut vid allmän 

fastighetstaxering skulle minska till endast 15 dagar. Denna tid är emeller

tid allför kort. Jag föreslår därför att nämndens arbetsperiod förlängs till en 

månad och således slutar den 30 september. Samma ändring bör göras 

fråga om särskild fastighetstaxering. Tidpunkterna för när lokal skatte

myndighet senast skall underrätta ägare om nämndens omprövade beslut 

är vid allmän fastighetstaxering den 15 juni och vid särskild fastighetstaxe

ring den 15 oktobt:r. Dessa tidpunkter bör också samordnas och på grund 

av förlängningen av nämndens arbetsperiod flyttas framåt till den 31 okto

ber. Stomme till fastighetslängd skall under en tid av minst IO dagar före 

den 10 april hållas tillgänglig inom kommunen. Lokal skattemyndighet 

skall senast den 15 mars utfärda kungörelse härom. Dessa tidpunkter bör 

flyttas till den 31 augusti resp. den 30 juni. Avskrift av fastighe!slängden 

skall under en tid av minst sex veckor före den 15 augusti finnas offentligen 

framlagd inom kommunen. Jag föreslår att datumet den 15 augusti ändras 

till den 15 december. 

2 Riksd11),!en 1984185. I wml. Nr 222 



Prop. 198-'!85: 222 18 

Enligt nu\'arande bestiimm.:lscr skall hc~vär Ö\'er allmiin fastighetstaxe

ringsniimnds beslut ha inkommit senast den I) september under taxcrings

:irct frfm fil,!aren. före utgiingen av ok10ber fr~111 kommun och före utg:iingcn 

av novemba m[inad friin taxe1ing:sintendent. Har hesviir fr;'m iigarcn in

hirnmit f'iin· utgtrng:en Cl\' november ffir länsr~illen pröva hesviircn om 

intc11drn1rn helt eller delvis bifaller bewiircn. Tidpunkterna hiir anra~sas 

till förslaget att tiytta de tidigare niimnda tidpunkterna. De kan dtt H\mpli

gen i princip anpassas till \'ad som g:iiller vid bc..;vär över beslut av siirskild 

fastighetstaxeringsniimnd. Emclkrtid har jag: nyss föreslagit all nämndens 

arbetsperiod förlängs med 15 dagar. Tidpunkterna för att anföra besviir hiir 

därför framfl~·uas i lll(ltsvar:mde grad. S:°Lledes bör ägaren rn anföra besvär 

senast den 15 december, kommunen före ut gängen av januari året efter 

taxeringsåret och intendenten före utgången av 1m~i året efter taxerings

året. Den siirskilda besvärsmöjligheten om intendenten tillstyrker bör flyt

tas till före utgangen av maj året efter taxeringsåret. 

Nämndeman och värderingsteknisk ledamot i länsrätt utses för tiden 

fr. o. m. den I juli det år då allmän fastighetstaxering äger rum till och ml!d 

den 30 juni det år då sådan taxering sker nästa gång. En anpassning till den 

nya ordningen bör ske på så sätt att dessa utses fr. o. m. den I juli det år då 

allmän fastighetstaxering äger rum av hyreshus-. industri-, exploaterings

och specialenheter t. o. m. den 30 juni det är då sådan taxering sker nästa 
gång. 

Vad jag nu anfört föranleder ändringar i 20 kap. 11, 14, 16-18, 21 och 

22 §§, 21 kap. 3-6 och 10 §§, 28 kap. 5-7 §§samt 29 kap. 2 ~ FTL. Om 

ägare, som skall få underrättelse om omprövning av beslut, inte fått sådan 

underrättelse senast den 15 augusti under taxeringsåret, får han anföra 

besvär intill utgången av året efter taxeringsåret. Förfarande- och övriga 

besvärsregler har föreslagits bli ändrade så att de blir samma vid den 

allmänna som vid den särskilda fastighetstaxeringen. Så bör även ske i 

detta fall. Jag har emellertid tidigare föreslagit att lokal skattemyndighets 

skyldighet all sända underrättelse om nämnds omprövade beslut skall 

flyttas fram till den 31 oktober vid både allmän och särskild fastighetstaxe

ring, På grund härav bör datumet då ägaren senast skall ha fått underrättel

se flyttas till den 15 november. 23 kap, I §och 31 kap. 2 § FTL bör ändras i 

enlighet härmed, 

2.4 Beslutsförfarandet 

Mitt förslag: Rätten för ordföranden att fatta beslut ensam utvidgas till 

att avse även sådana fall då avvikelse inte sker från deklaration eller 

annan uppgift som lämnats av ägaren av fastigheten och taxering sker 

med direkt tillämpning av behörig myndighets anvisningar. 
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Konuuittens förslag: Komrninen fi\rcsl~1r el\ ht:I\ nylt sysicm för beslu1sför

farandc1 vid fas1ighe!staxcringen. S1Uecks sk;dl de lokala sk:Hlt!myndigbe

tcrna i stället som f. n. fastighclstaxcrini;sn;imnden fotla hcslul om taxe

rinf!cn. rastighetstaxcringsnJmndcrna skall i huvud~ak endast pröva de 

Jrcndcn diir den lokala skat1cmrndighett:n och tigarcn in1e iir (\vercns. 

Rcmissinstanscrna: Några rcmissinstanscr tillstyrker att taxeringsarhetet 

sköts a\· tjänstemiin hos lokal skattemyndighel medan andra anför att 

tjLinstcm<.tnnarnxcring medför att den lokalbinnedom en n~imnd har d[1 går 

forlornd. 

Skiilcn för mitt förslag: Kommittens förslag skall ses mot bakgrund av att 

skatteförcnklingskommittcn (B 198:: 03) överväger en omläggning av taxe

ringsförfarandet i fråga om inkomst- och förmögenhetstaxeringen på så 

sätl att lokal skattemyndighet skall ta över taxeringsarbetet från taxerings

nämnden. Jag anser att den av fastighetstaxeringskommittcn föreslagna 

omläggningen av taxcringsarhetet har alltför nära samband med denna 

fråga för att nu läggas till grund för lagstiftning. Enligt min mening bör 

skatteförenklingskommittens förslag i dessa frågor avvaktas innan ställ

ning tas till hur taxeringsarbetet vid fastighetstaxeringen skall ske i framti

den. Jag är därför inte f. n. beredd att ansluta mig till fastighetstaxerings

kommittcns förslag. 

Kommitten har på grund av sitt förslag att lokal skattemyndighet skall ha 

hand om taxeringen inte haft anledning att särskilt pröva frågan om en 

utvidgning av rätten för taxeringsnämndens ordförande att fatta beslut 

ensam. Förslaget till omläggning av taxeringsarbetet till lokal skattemyn

dighet innebär emellertid att ärenden hos lokal skattemyndighet prövas av 

en tjänsteman som ensam fattar beslut om taxeringen. 

Enligt nuvarande bestämmelser finns det möjlighet för ordföranden i en 

fastighetstaxeringsnämnd att ensam fatta beslut i vissa frågor. Sä är fallet i 

fråga om beslut som inte innefattar prövning av ärendet i sak, beslut om 

fördelning av taxeringsvärde i vissa fall och beslut om rättelse av tidigare 

beslut som innehåller uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel 

eller annat sådant förbiseende. Detta gäller. om det inte är påkallat av 

särskild anledning att ärendet prövas av fullsutten nämnd. Det skulle 

kunna innebära en sror minskning av taxeringsnämndernas arbetsbörda 

om denna möjlighet kunde utvidgas. Ett krav för en utvidgning måste 

emellertid vara att den deklarationsskyldiges berättigade krav på en nog

grann och rättvis behandling av deklarationen kan upprätthållas. Vid in

komsttaxeringen finns en motsvarande bestämmelse om rätt för ordföran

de i inkomsttaxeringsnämnd att fatta beslut ensam (63 § taxeringslagen 

[1956: 623J). Behörigheten vid inkomsttaxeringen är emellertid större än 

vid fastighetstaxeringen. Således får ordföranden vid inkomsttaxeringen 

ensam fatta beslut om taxering, om avvikelse inte görs från självdeklara-
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tion dlcr anna11 uppgift 50m bmn<1ls av den skattskyldige till ledning för 

..:gen taxering. Vidare får ordfiiranden vid i11komst1axeringcn falla bt'slut 

c1m t<1xering meJ a\·vikclsc fri:in självdeklaration eller annan uppgift ~om 

bnrn<1ts av den skallskyldigc till ledning för egen taxering. om avvikelsen 

uprgfir till högst 2 500 kr. taxerad inkomst. 

Omstiindighctenrn vid fastighetstaxeringen och inkomst taxeringen iir 

cmdienid inte heltji\mförbara. Vid inkomsl!axeringen har den skattskvlcli

ge lämnat vissa uppgifter i krontal som direkt ligger till grund för taxering

en. 1 frr1ga om fastighetstaxeringen har den uppgiftssk~'ldige i stället Wmnat 

uppgifter om fastigheten, t. ex. om storlek, som sedan måste omsiittas av 

nämnden enligt vissa tabeller till ett taxeringsvärde. Det iir diirf6r inte lika 

enkelt för uppgiftslämnare att vid fastighetstaxeringen avgöra på vilka 

grunder nämnden fattat sitt beslut. Bl. a. i anledning härav har vi<l fastig

hetstaxeringen införts mycket vittg;lcnde beslutsredovisning (20 kap. 12 ~ 

Fl'L). Mot den bakgrunden anser jag att en ut vidgad rätt bör kunna införas 

för ordföranden i en fastighctstaxeringsnämnd att fatta beslut ensam. Den 

bör utformas så att ordföranden får fatta beslut ensam om inte avvikelse 

sker från deklarationen eller annan uppgift som lämnats av ägaren. Detta 

stämmer överens med motsvarande bestämmelse vid inkomsttaxeringen. 

Emellertid bör även krävas att taxering sker med direkt tillämpning av de 

anvisningar för taxeringen som utfärdats av behörig myndighet. Liknande 

uttryckssätt finns tidigare i FfL (23 kap. 2 §). Där sägs att besvär i särskild 

ordning får anföras om förvaltningsdomstol genom lagakraftägandc beslut i 

mål om fastighetstaxering har frångått behörig myndighets anvisning om 

riktvärde för visst värdeområde och besvären rör fastighet inom samma 

värdeområde. Jag vill emellertid nämna att, om ägaren har lämnat upp

gifter som kan föranleda att ett värde som bestämts med ledning av 

riktvärden skall justeras (justering för säregna förhållanden. 7 kap. S § 

FfL). skall sådan särskild anledning anses föreligga att taxeringen prövas 

av fullsutten nämnd. Om nämnden har all ompröva ett tidigare fattat beslut 

bör i regel det omprövade beslutet fattas av fullsutten nämnd. Beslut bör i 

sådant fall fattas av ordföranden ensam endast när det innebär en rättelse 

av enklare beskaffenhet t. ex. när beslutet blivit uppenbart oriktigt på 

grund av förbiseende eller missförstånd. 

En bestämmelse med det innehåll jag nu redovisat bör införas 20 kap. 

7 § FfL. 

2.5 Indelningen i taxeringsdistrikt 

Mitt förslag: Nuvarande system för indelning i taxeringsdistrikt bibe

hålls bortsett från en ändring som innebär att länet skall indelas i 

taxeringsdistrikt endast för det eller de slag av taxeringsenheter som är 

föremål för allmän fastighetstaxering det aktuella året. De år då hyres-
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I hus-, indu.\tri-. cxploa1erings- llCh specialenheter skall tnxeras skall del 

\ fin11~::.~ möjlighet att bilda särskilda distrikt för taxering av hyrcshuscn-

Dcn nuvarande ordningen för indelnir~g i taxeringsd~.strikt av industri

heter med vatten- m:h varmekraltanlaggnmgar b,:halls. 

Kommittens förslag: Kommilten, som fiiresfar en ,grundläggande ny ord

ning för rastii::hetstaxcring, s. k. rullande taxering, föreslår att lokala taxe

ringsdislrikt bildas för i huvudsak småhusenheter och gemensamma di

strikt för övriga slag av taxcringsenhcter. Lokalt distrikt skall utgöras av 

kommun, del av kommun eller lkra ~ommuner som är nelägmi inom 

samma fögderi. Gemensamt distrikt skall·omfatta hela länet eller ett eller 

flera fögderier inom Wnet. 

Komminen föreslår även att det skall finnas ett för riket gemensamt 

fastighetstaxeringsdistrikt och nämnd för industrienheter med vatten- och 

värmekraftanläggningar. 

Remissinstanserna: Många remissinstanser har invändningar mot kommit

tens förslag. Kritik har riktats mot förslaget att ha kategorinämnder. För

slag har bl. a. framförts att det endast skall finnas en typ av nämnder som 

taxerar alla slags fastigheter inom ett visst geografiskt område inom länet. 

De remissinstanser som yttrat sig i fråga om distriktsindelning av vatten

och värmekraftanläggningar har i allmänhet ingen erinran mot förslaget. 

Skälen för mitt förslag: Vid 1981 års allmänna fastighetstaxering skulle 

länen delas in i fastighetstaxeringsdistrikt för taxering av småhus-. hyres

hus-, lantbruks- och industrienheter. dvs. distrikt för kategorinämnder. 

Vid de särskilda fastighetstaxeringarna skall ett distrikt avse ett geogra

fiskt område i läriet. 

Kommitten har föreslagit omfattande förändringar av taxeringsorganisa
tionen. Bl. a. har föreslagits att lokal skattemyndighet skall ombesörja 

taxeringsarbetet och på så vis överta en stor del av taxeringsnämndernas 

arbete. Nämndens arbete skulle bestå i att överpröva detta beslut vid bl. a. 
överklagande av skattemyndighetens beslut och även i att ompröva sina 
egna beslut. 

Kommittens förslag utgår således från andra förutsättningar än de som 

nu föreligger i anledning av mina ställningstaganden i övrigt. De ändringar 

som jag har föreslagit är partiella och av mindre omfattande natur än de 

som kommitten föreslår. Indelning i distrikt bör därför anpassas till mina 

förslag i övrigt. Jag har föreslagit att den allmänna fastighetstaxeringen 

skall delas upp på en period av sex år, varvid vissa slag av taxeringsen

heter taxeras vartannat år. Varje år skall dessutom särskild fastighetstaxe

ring äga rum av de taxeringsenheter som det året inte är föremål för allmän 
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fas1ighc1s1axcrinf. Jag an~a att man bör välja en system för distriktsindcl

ning diir man kan ta hiin~yn till dcn varierande sammansiittningen av 

fästighc1sbcständc1 och dt' ambi siir~kiljande förh~illanden som räder mel

lan Hir:cn. Vidare hör distriktsindelningen p?i ett smidigt s:i11 kunna anpas

sas till skiftningarna i arbetsmängd som kan uppkomma vid de olika 

allmiinn:.; fastighetstaxeringarna. Jaµ ansa att nuvarande system för indel

ning i distrikt ger dessa möjligheter. Jag föreslår därför att dc~sa behftlls i 

huvudsak. Emclkrtid bör bestiimmclscrna anpassas till förslaget att allmän 

fastighctstaxering skal! ske ett visst år av visst slag av taxeri11gsenhct. Det 

år ([;1 taxering skal! ske av såväl hyreshusenheter som industri-, exploate

rings- och specialenheter bör finnas en möjlighet att bilda ett särskilt 

taxeringsdistrikt för hyreshusenheter. Liksom f. n. kan industri-, exploate

rings- och specialenheter ingå i ett gemensamt distrikt. I övrigt bör nuva

rande bestämmelser om indelning i distrikt vid allmän och särskild fastig

hetstaxering behållas. Vad jag nu sagl föranleder ändring i 17 kap. 2 ~ FTL. 

Som kommitten framhållit har taxeringen av vatten- och värmekraftver

ken i stort gårt bra. Det förekommer emellertid enligt kommitten ojämn

heter och skilda hedömningar inom olika delar av landet i väsentliga 

frågor. Kommitten har bl. a. mot bakgmnd härav föreslagit att ett för riket 

gemensamt distrikt skall inrättas i fråga om denna kategori och att den 

skall taxeras av en för riket gemensam nämnd. Enligt min mening skulle 

visserligen en för riket gemensam nämnd kunna i viss mån underlätta 

strä\'andena att uppnå en mer likformig taxering än vid föregående all

männa fastighetstaxering. Delta kan emellertid uppnås även med nuvaran

de indelningsgrunder. I fråga om dessa fastigheter gjordes inför 1981 års 

allmänna fastighetstaxering väsentliga ändringar i värderingsmodellen. Jag 

är övertygad om att lärdomar har vunnits av den tidigare taxeringen så att 

taxeringarna vid nästa tillfälle kommer att bli mer tillfredsställande. Sär

skilda utbildningsinsatscr kan behövas och konsulenternas arbetsmöjlighe

ter förbärtras. Jag anser således inte skäl föreligga att föreslå någon änd

r\ng av beslämmelserna i detta avseende. 

2.6 Utställningsförfarande 

Mitt förslag: Det utställningsförfarande soin ingick i förberedelserna för 

1981 års allmänna fastighetstaxering skall slopas. 

Kommittens förslag: Överensstämmer med mitt. 

Remissinstansema: Förslaget delas i allmänhet av de remissinstanser som 

yttrat sig i frågan. 
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Skiilcn för mitt förslag: Till 1981 fö·s allmirnrw fastighetstaxering infördes en 

bcstiimmclse att de förslag till riktvänickanor rnr tomtmark och rikt värde

tabeller för sm{tlrns som tagits fram av .::r. arbetsgrupp skulle stiilla~ ut för 

allmänheten under tvii veckor. Detta avsi-igs ingå som t:lt viktigt moment 

för allmänhetens medverkan i förberedclst:arbetet. UbUliningsförfarandct 

har ernelleriid utsatt~ för kritik. Riksskattcvt:rkct hade en projektgrupp 

som följde upp 1981 ilrs allm~inna fastighetstaxering. l'rojd;tgruppen an

förde sammanfattningsvis att det tillämpade utställnir.gsförfarandct enbart 

kunde varu rikt.al till personer med kunskap i fastighetsviirdering och/eller 

fastighetstaxering. t. ex. intresseorganisationer. Resultatet av utställning

en hdecknades som otillfredsstiillande och man tryckte på det nödvändiga 

i atr ett utställningsförfarande måste vara mycket liittillgängligare . 

. i\ ven justitieombudsnrnnnen har i sin beslut 1983 S: I lämnat likartade 

uppgifter och synpunkter på utställningen. 

Jag delar kommittens uppfattning att utställningsförfarandet kan slopas. 

Dd var dels mycket kostnadskrävande, drygt tre miljoner kr., och dels 

lämnade allmänheten yrterst fä synpunkter. Jag anser liksom kommitten 

att allmänhetens medverkan kan ske i andra former. Det kan -lämpligen ske 

genom informationsbroschyrer, överläggningar med organisationer för oli

ka grupper av fastighetsägare, informationsmöten m. m. Det bör ankomma 

på i första hand riksskatteverket att svara för att information lämnas till 

och synpunkter inhämtas från allmänheten. Lagregler om detta behövs 

inte. Förslaget medför att 19 kap. 4 § FfL bör upphöra att gälla. 

2. 7 Administrativa konsekvenser 

Som jag tidigare anfört har det nuvarande systemet med allmän fastig

hetstaxering vart femte år medfört en hård beslastning för de berörda 

myndigheterna. Kostnaderna för genomförandet har varit avsevärda. Den 

totala kostnaden för 1981 års allmänna fastighetstaxering uppgick till drygt 

320 milj. kr. räknat i 1983 års prisnivå. Den genomsnittliga årliga kostna

den uppgick därvid till 155 milj. kr. 

Fastighetstaxeringskommitten har i sitt förslag till rullande fastighets

taxering beräknat de årliga kostnaderna till 77 milj. kr. 

Kommitten föreslår bl. a. att all deklarationsgranskning skall utföras av 

tjänstemän. Enligt kommittens beräkningar erfordras för detta arbete 200 

handläggare vid de lokala skattemyndigheterna. 

En uppdelning av den allmänna fastighetstaxeringen på skilda tillfällen 

öppnar som jag tidigare nämnt vissa möjligheter att bättre än f. n. kunna ha 

en fast organisation för fastighetstaxeringen. Jag har tidigare förklarat att 

detta förbättrar förutsättningarna för en utvidgning av tjänstemanna

granskningen, men är inte beredd att f. n. ta närmare ställning i dessa 

frågor. 

Av min tidigare redogörelse framgår att mina förslag avviker från de 
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förslag som fas1i11helstaxering.sknmmi1tcn har presenterat i sitt slutbctän

k<imk. Kommillcns kostnadsberäkningar :ir diirför imc direkt appliccrhani 

p[1 min;.; förslag. Koslnadsc!Tckterna och fdgan 0111 t.i:tnstem:rnnag.ransk

ning behöver utredas och analyseras närmare. Regeringen har nyligen gel! 

riksskaneverkcl i uppdrag att utreda de administrativa cffektc:rn;1 för skat

teförvaltningen till följd av förslagen om ffircnk\ad s::ilvdeklaration. Upp

draget ska.Il redovisas den 15 septcmhcr 1985. De tm:t!a cfkktcma av dels 

ett nytt system för faslighctstaxcring m;h dels flirenkiad löntagarbeskatt

ning bör pröva~ i ett sammanhang. Jag räknar med all kunna iiterkomma 

1ill dessa frågor i samband med budgetpropositionen 1986. 

De berörd;1 myndigheterna behöver emellertid påbörja vi!'.st förberedel

searbete dessförinnan. För riksskalleverkets del kan kostnaderna under 

budgetåret 1985/86 uppskattas till ca 5.5 milj. kr. avseende framför allt 

förberedelsearbete av datateknisk art. För lantmäterimyndigheterna be

räknas kostnaderna för förberedelsearhetet under samma budgetår uppgf\ 

till ca 5 milj. kr. Regeringen kan vid behov komma att medge att dessa 

myndigheters anslag mcrbelastas under budgetåret 1985/86. 

3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom finansdepartementet 

upprättats förslag till 

l. lag om ändring i fastighetstaxcringslagen (1979: 1152), 

2. lag om upphävande av lagen (1984: 362) om tid för allman fastighets

taxering. 
Med hänsyn till lagförslagens okomplicerade karaktär anser jag att lagrå

dets yttrande över förslagen inte behöver inhämtas. 

4 Författningskommentar 

Förslaget till lag om ändring i fastighetstaxcringslagen (1979: 1152) 

1 kap. 

7 § 
Allmän fastighetstaxering skall ske av vai:ie fastighet vart sjätte år i viss 

turordning. År 1988 skall hyreshus-, industri-, exploaterings- och special

enheter taxeras, år 1990 småhusenheter och år 1992 lantbruksenheter. 

Bestämmelser om indelning i taxcringsenheter finns i 4 kap. 5 § FfL. 
Beslut som fattas vid allmän fastighetstaxering skall gälla från ingången av 

det taxeringsår då allmän fastighetstaxering sker av taxeringsenhcten till 

ingången av det taxeringsår då allmän fastighetstaxering sker nästa gång av 

taxeringsenheten. om inte ny taxering sker dessförinnan enligt bestämmel

serna i 16 kap. 
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.'\\' 16 kap. I § fran1g;'1r all s:!rshild fastigilL·tstaxcrillg ,;k;1ll ske v;11:jc i'tr. 

S~irskikl fastighctsL1xering sk.ali ::mdknid inte ske;,,. tax•.'fingsenhet som 

unera~ gcnpm allmLln fa~tighe\st;l\(Ting samma r1r. 

5 ka/>. 

4 ~ 

J paragrafen anges att marknadsviirdct ska1! he~tiimmas med htinsyn till 

det gt:nL'msnittlip1 prishlgct under andra året före det år dii a!lm:in fastig

ht'tsl<L\ering aY taxeringsenhden sker. 

16 kap, 

I s 
Enligt första stycket skall särskild fa:;tighetstaxcring verkställas varje år. 

Sådan taxering skall dock inte ske av taxeringsc.::nhet som taxeras genom 

allmän fastighetstaxering samm<1 år. 

6 ~ 

Första stycket innebär att samma prisläge och övriga uppskattnings

grunder som tillämpats vid den närmast föregående allmänna fastighets

taxeringen av taxeringsenhet skall tillämpas vid särskild fastighetstaxering 

av samma slags enhet. I andra stycket sägs att taxering som åsatts vid 

särskild fastighetstaxering gäller från ingången av det taxeringsår då taxe

ringen åsatts till ingången av det taxeringsår då allmän fastighetstaxering 

av taxeringsenheten sker nästa gång eller ny taxering av enheten sker vid 

särskild fastighetstaxering. 

17 kap. 

2 § 

Enligt första stycket skall vid allmän fastighetstaxering län indelas i 

fastighetstaxeringsdistrikL Bestämmelsen inm;bär au ett distrikt kommer 

att omfatta viss del av länet. Genom förslaget i I kap. 7 §om uppdelning av 

den allmänna fastighetstaxeringen på skilda år för olika slag av fastigheter 

kommer vid varje allmän fastighetstaxering distriktsindelning att ske en

dast av den eller de slag av taxeringsenheter som skall taxeras då. År 1988 

skall taxering ske av fyra olika slag av taxeringsenheter. Förslaget innebär 

att ett taxeringsdistrikt enligt huvudregeln skall omfatta samtliga dessa 

typer av enheter. Emellertid bereds möjlighet att bilda särskilda distrikt för 

hyreshusenheter. 

19 kap. 

4 § 

Förslaget att paragrafen skall upphöra att gälla innebär att den utställ

ning som ägde rum under förberedelserna till 1981 års allmänna fastighets

taxering inte skall äga rum i framtiden. 
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20 k11r1. 

Kapitlc1 handlar om fastigh..:tqa:xcringsniimndcrnas verksamhet m. m. 

vid ailmiin fastighetstaxering. I kapitlet finns fkra tidpunkter angivna när 

vissa atgiirder senast skall företas av n:immlcn. lokal skanemyndighet eller 

:·igarcn uv fastighe1en. Eftersom si1viil allmtin som stirskild fastighetstaxe

ring si.all iiga rum samma ar k.an behov foreligg;1 att kommunicera och 

överlämna iircnden mellan allmän od1 särskild fastighctstaxcringsniimnd. 

Tidpunkterna for niir nämnderna senast skall ha fattat heslut och omprövat 

beslut föreslås därför vara desamma. Avcn övriga tidpunkter bör därför 

samordnas. 

I paragrafen regleras de fall d~i allmän fastighetstaxeringsniimnd är be

slutför med ordföranden ensam. En utvidgning av denna möjlighet till 

ensambeslut föreslås. Således skall ordföranden, förutom i nuvarande fall, 

även få fatta heslut om taxering ensam om avvikelse inte sker från fastig .. 

hctsdcklaration eller annan uppgift som lämnats av ägaren till ledning för 

taxering av fastigheten. Dessutom krävs att taxeringen kan ske med direkt 

tillämpning av anvisningar. l. ex. om riktvärde. 

11 § 

Tidpunkten då allmän fastighetstaxeringsnämnd senast skall ha fattat sill 

beslut skjuts fram till den 31 maj under taxeringsåret. 

14 § 

Lokal skattemyndighet skall, liksom vid särskild fastighetstaxering, se

nast den 30 juni under taxeringsåret underrätta ägaren om nämndens beslut 

samt om att denne senast den 31 augusti under taxeringsåret får avge 

sk1iftliga erinringar mot beslutet. 

16och 17 §§ 

Den allmänna fastighetstaxeringsnämnden får inte, liksom föreslås gälla 

för den särskilda fastighetstaxeringsnämnden, ompröva sitt beslut efter 

den 30 september under taxeringsåret, då även nämndens arbete beträffan

de taxeringen skall vara avslutat. 

18 § 

Även bestämmelserna i denna paragraf får samma tidpunkter som vid 

den särskilda taxeringen. Således skall den lokala skattemyndigheten se

nast den 31 oktober under taxeringsåret underrätta ägaren om fastighets

taxeringsnämndens omprövade beslut. Vidare skall underrättelse sändas 

till ägare som före utgången av juli månad under taxeringsåret inte erhållit 

underrättelse om nämndens första beslut. Ägaren skall senast den 25 

augusti under taxeringsåret anmäla att han önskar sådan underrättelse. 
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Siomu1l.'11 ti!! fostigi:d~L'in!:d ska!! l![dJ;,< ti;ig!;ngli!,' undn mi:isi 10 da[.!::r 

f'()rt· den~ J ~iug:hli. Kungi'rcisc (l!i~ dctt:i ~k~11l utfiird~:s .~('.fl:-tst Jen 30 _!L!ni. 

r·::1sti~h~tshi11µdcn Skid! cn[igl fi."1r~Jagei finn~s niT.:.nt!i~..:·.n frandägl lli"id<:r 

l'll tid ;.~v ininst se\ vc.~·~pr f(,rt~ den 1.5 di..·;..~L"rnbcr under t~~xcring~~\ret. 

::1 kap. 

Kapitkl handlar om hcs·;:ir övc:· hcslu: av allmii;1 fr1siighe1swxcrin~s

nämnd. I ankd11ing av att tidp11nkt:.:11 for bxcringsn~imndcns och dc:n 

lokala sk1nc;rnv~1digbetcns görnm;'il samt fastighctsbngdcn' offentliga 

frnmliiggandi: liar försk_iutits framtJI förc:,lås all ~ivcn tidrmnkt.:rna dii be

svär senast skall anföras flyttas framlit. Tidpunkterna föreslås bli desamma 

som vid besvär i1ver beslut av särskild fo.stighetstaxeringsniimmnd. 

3-5 *~ 
Agarens bes\'är skall ha kommit in senast den 15 december under taxe .. 

ringsåret. Kommuns besviir skall ha anför1s före utgången av januari året 

clicr taxeringsåret och taxcringsintendenten ha rätt att anföra besvär före 

utgången av maj året efter taxeringsåret. 

Enligt förslaget får länsrätten pröva iigares besvär som kommer in efter 

den 15 december under taxeringsåret men före utgången av maj året efter 

taxeringsåret, om taxeringsintendenten helt eller delvis biträder besvären. 

JO§ 

I paragrafen regleras mandattiden för nämndemans och värderingstek

nisk ledamots tjänstgöring i länsrätt. De skall utses för tiden fr. o. m. den l 

juli det år tlä allmän fastighetstaxering äger rum av hyreshus-, industri-, 

exploaterings- och specialenheter, t. o. m. den 30 juni det år då sådan 

taxering sker nästa gång. 

23 kap. 

I § 

Även denna paragraf anpassas till vatl som föreslås gälla vid den särskil

da fastighetstaxeringen. Således har ägare som inte fått underrättelse om 

nämndens omprövade beslut senast den 15 november under laxeringsåret 

extraordinär besvärsrätt. 

28 kap. 

Kapitlet innehåller bestämmelser om fastighetstaxeringsnämndcns \'erk

samhet m. m. vid särskild fastighetstaxering. Som nämnts i kommentaren 
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till 20 kap. förc5!iis ·,idpunktcrna vid allmiin och siirskild fastighetstaxering 

samordnas . 

.'i och 6 §~ 

Den siirskilda fastighetslaxcringsn;m111dcn sk:dl senas! den 30 scp1c111ber 

under taxeringsiiret ompröl'a sitt tidigare beslut. Senast samma dag skali 

niimndcns arbt:lc bctriiffandc tax...:ringen var:-1 avslutat. 

11 § 

Tidpunkten för niir den lokala sk~:ttcmymlighctcn senast skäll undcrTätta 

iigarcn om n;imndens omrrövack beslut nyttas frfm den 1.'i oktober till den 

31 oktobt~r under taxeringsåret. 

29 kar. 

2 § 

Kapitlet innehåller bestämmelser om besvär över särskild fastighets

taxeringsnämnds beslut. Tidpunkten for när taxeringsniimnden skall ha 

avslutat sitt arbete har skjutits fram från den 1.5 september till den 30 

september (28 kap. 5 §). På grund härav flyttas även tidpunkterna för när 

besvär senast skall ha anförts fram i motsvarande grad. Således skall 

ägares besvär ha kommit in senaf>t den 15 december under taxeringsåret 

och kommuns besvär före utgången av januari året efter taxeringsåret. 

Besvär av taxeringsintendent skall ha kommit in före utgången av maj året 

efter taxeringsåret. Även övriga tidpunkter i paragrafen flyttas fram på 

samma sätt. 

31 kap. 

2§ 

Enligt nuvarande bestämmelser har ägare som inte före den 30 oktober 

under taxeringsåret fåll underrättelse om nämndens omprövade beslut rätt 

all anföra besvär i särskild ordning. Skyldigheten för lokal skattemyn

dighet all senast sända sådan underrättelse har flyttats fram från den 15 

oktober till den 31 oktober (28 kap. 7 § l. I anledning härav flyttas datumet 

den 30 oktober fram till den 15 november. 

lkrafiträdandebestämme/se11 

De nya bestämmelserna skall tillämpas första gången vid allmän och 

särskild fastighetstaxering år 1988. 
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5 J kmställan 

J;ig t>cms1:Ulcr all rq.!cringcn filrrsl:'ir riksd<igcn all ant;i filrslagen till 
l. lag om äncfring i fastighc-l;;1;:xcringslagcn ( ! 979: 11521. 

2. l:ig om urph:ivandc ~!\ !;1ger. 11984: :1.ti2) om tid mr allm:in L\:;1ighc1~

taxcrinµ. 

6 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föreJragamkns överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslä riksdagen att ania de forslag som föredragan

den lagt fram. 
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llil<!l;'li 

Sammanfattning a\' behinkandet (S()l; 1984: 37 nth 38) 
Rullande fastighetstaxering m. m. 

lk:imkandci gäilc:r i första !1:1nd ett förslag att crs~ill<1 den allm~inna och ch:n 
särskild" fastighetst•~xeringen med en ärlig fastighetstaxering, s.k. rul\:mdc 
taxcrin~;. I dt~nna sammanfatming limmas en kon heskri\'f1ing av förslagets 
b;:Lgrund och huvudsakliga innehåll. 

Betinkandet iir uppdelat pa tre avdelningar. I den försrn finns förslaget om 
rullande fastighetstaxering. I den andra avdelningen tas en del vi:irdering~
frågor upp som viickts främst i samhand med 1981 års allmänna fastighets
taxering men som också berör en rullande taxering. Oberot>nde av valet av 
taxeringsform föresläs åtskilliga förändringar av värderingssystcmet. I den 
sista avdelningen, intagen i del 2 av hetänkandet, redovisas författningsför
slagct avseende den rullande taxeringen med specialmotivering och bilagor. 

I Rullande fastighetsiaxering 

Bakgrund 

Det nuvarande fastighetstaxcringssystemet bygger sedan länge på att alla 
fastigheter i landet skall taxeras om med vissa intervaller. Dessa skall nu vara 
fem år. De aktuella taxeringsvärdena grundas på upp till sju år gamla 
prisnivåer. 

Under åren mellan de allmänna fastighetstaxeringarna bestäms nya 
taxeringar för fastigheterna om deras beskaffenhet ändrats påtagligt t.ex. 
genom om- eller tillbyggnad. Andra förändringar beaktas först vid de 
allmänna fastighetstaxeringarna. Dessa beskaffenhetsförändringar ackumu
leras således och medför en tillkommande höjning av taxeringsvärdet vid de 
allmänna fastighetstaxeringarna. 

Fastighetstaxeringens syfte var från början bara att ligga till grund för den 
kommunala fastighetsbeskattningen. Fastighetstaxeringen och de uppgifter 
som den ger har numera fått en allt större betydelse inom skattelagstiftning· 
en, t.ex. för villabeskattningen, förmögenhetsbeskattningen och hyreshus
avgifterna och även inom andra rättsområden såsom för bostadsbidragen. 
Uppgifterna från fastighetstaxeringen används dessutom inom olika delar a\· 
samhällsplaneringen och krav på ytterligare användning för plancringsända
mäl gör sig alltmer gällande. 

Många skäl finns således för att taxeringarna skall ge kvalitetsmässigt 
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tillriickligt goda result<it. Arbetet med taxc:rinp1rna m;'\stt· ocksii kunna 
urföras i tillfrt'dssliillamic ordninl:'. Hittills har s~i\':U det bt·tydelsefulb 
förhcrcdelse:1rhett>t som den egentliga tax..:ringen skett undet stor tidspress 
och till stor del utförts av extra personal. 

Frii)!an om en rullande fastighetsiaxcring har varit aktuell vid iuskilliga 
tillfallen under senare ar. I direktiv till kornmitten vilka avsett en rullande 
wxcring har bl.a. framhallits de s:irskild<i problemen med de stora 
höjningarna av taxcringS\·Linkna som ofta uppkommer vid de allmänna 
fastighetstaxt·ringarna. Systcml't med allmänna och särskilda fastighetstax
cringm medför avseviirda risker fiir ~adana språngvisa förändringar av 
taxeringsvii rdena vid de allmiinna fastighetstaxeringarna. 

Tawringsviinkna skall normalt bestämmas så att de motsvarar marknads
viirdena eller en procentuell andel, f.n. 75 %, av marknadsvärdena. Den 
marknadsviirdenivå som ligger till grund för värdena under hela perioden 
mellan tvii allmänna fastighetstaxeringar är den som rådde före den 
inledande allm:inna fastighetstaxeringen. Ofta har stora prisändringar 
uppkommit under det femåriga intervallet mellan två allmänna fastighets
taxeringar vilket får stora taxeringsvärdeförändringar som följd vid den 
senare taxeringen. 

Taxeringsvärdena har vid vissa tillfällen ökat mycket kraftigt. Vid 1981 års 
allmänna fastighetstaxering t.ex. fördubblades i stort sett taxeringsvärdena 
på småhusen och skogsbruksvärdena ökade med över 160 %. 

De taxcringsvärdeändringar som sker vid de allmänna fastighetstaxering
arna kan vara svåra att förutse för fastighetsägarna och kan få avsevärda 
konsekvenser för dem. De medför också en del svårigheter inom andra 
regclsystem t.ex. vid inkomsttaxeringen där taxeringsvärdena och andra 
beslut vid fastighetstaxeringen ofta har stor betydelse. 

Enligt kommittens mening skall en rullande fastighetstaxering för att 
motsvara de krav som bör ställas frfo fastighetstaxeringssynpunkt vara 
utformad så att den särskilt värdemässigt ger en successiv och smidig 
anpassning av fastigheternas taxering efter förändringar dels av deras 
beskaffenhet, dels i marknadsvärdena. Det gäller vid både uppåt- och 
nedåtgående pristrender och även vid lokala prisnedgångar såsom vid 
industrinedläggningar vilket inte är möjligt enligt dagens regler. Taxerings
värdena skall inte vara grundade på - som nu kan bli fallet - upp till sju år 
gamla prisnivåer. 

Från administrativ synpunkt medför det nuvarande systemet stora 
problem. Det har allt.id varit nödvändigt att sätta upp en stor tillfällig 
organisation för de allmänna fastighetstaxeringarna. Nära 3 miljoner 
taxering!'.ärenden skall behandlas. Vid 1981 års allmänna fastighetstaxering 
krävdes över 2 500 fastighetstaxeringsnämnder som under en kort period 
skulle arbeta sig igenom alla dessa ärenden. Några tjänster finns inte i den 
ordinarie skatteadministrationen för den allmänna fastighetstaxeringen. 
Därför måste det tillskapas en avsevärd tillfällig administrativ apparat för att 
hantera den allmänna fastighetstaxeringen främst inom skatteförvaltningen 
men också inom lantmäteriverket. 

För den tillfälliga organisationen inom skatteförvaltningen måste en stor 
mängd tjänstemän och nämndledamöter rekryteras och utbildas. Arbetet 
med den allmänna fastighetstaxeringen måste vidare kunna samordnas med 
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och infoga; i skatti:admini;,ir;itioncnt'll~ arbete i iinigt. De:: g:illcr att den 

ordmarie arbetsuppgiften med friim<;t inkomsttaxeringen skall kunna skötas 
s:untidigt. 

Fr:1n <i,·;il skancmvndighetern:1 som lantm:itcrict har framl1{1tlib att 

!;v;;rig!ictnna med den alimiinna fostighetstaxeringen för deras de.:! knappast 
iir överkomliga. Oc administrativ;i svarigheterna har ocks:1 pti ett nc:pltivt 
>ii!t p;'1v<:rl:at t;;x<:iingcn~ resttlat och t<txningsfunktioiiiirernas möjlighet att 

sarn"nka med uch g~ !icn·icc ;'it fastigh.::tsiigarna. 

A flmiinna rikilinjer 

Den h[nda bdaswing c•ch den administrativt mycket svfrrhanterliga arbets

siw:nion som sbittefiirvaltningcn K()[nmer i vid de alhniinnä fastighetstax

~ring<nna liksom de språngvisa för:indringarna av taxeringsvärdena i det 
nuvarande systemet har lett till önskemålet att fördela arbetet med 
fastighetstax.:ringcn jiimnarc över Jrcn och föriimlrn fastigheternas tax
eringsvärden mer kontinuerligt efter ändringar i prisnivåerna som inträffar 

generellt och lokalt. Detta skulle kunna göra~ i ett system med rullande 
fastighetstaxering. 

Kommitten har arbetat främ ett system för en rullande fastighetstaxering. 

som uppfyller de önskemål om successiv anpassning av taxeringarna och 
fördelning av arbetet med dem över åre11 som kan ställas från fastighetstax
eringssynpunkt. Eftersom ett sådant system enligt kommittens mening 

innebär en bättre ordning för fastighetstaxeringen föreslfrr kommitten att en 
rullande fastighetstaxering införs. 

I det följande återger kommitten i korthet de huvudsakliga punkterna i 
förslaget om rullande taxering. En något mer omfattande sammanfattning av 
dessa förslag och motiven för dem finns i avsnitt 4. 

Förslaget i korthet 

Det rullande fastighetstaxcringssystem som kommitten i första hand föreslår 
bygger i fräga om sjiil\'a värderingen och taxeringen på tre parallella 
förfaranden - avstämning, omtaxering och omräkning - som tillsammans 
skall medföra en aktuell taxering i fråga om fastigheternas värden och 
beskaffenhet. Den tekniska uppbyggnaden av förfarandena anges först 

kortfattat. 
Organisationen och förfarandet ändras väsentligt vid en rullande taxering. 

Den största förändringen är att lokal skattemyndighet föreslås bli första 

instans vid fastighetstaxeringen. Några huvudsakliga delar av organisations

och förfarandeändringarna redovisas i det följande. I fråga om den rullande 

raxeringrn anges slutligen kort de kostnadseffekter som det rullande 

systemet får. 

Den rullande taxeringens uppbyggnad 

Den rullande: fastighetstaxeringen bygger på tre parallellt löpande åriiga 

förfaranden nämligen avstämning. omtaxcring: och omräkning. 
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c 
----------
1 
1 A \'stämningen innebär pt>.riotlisku kontroller dds ;i\· an\·änd-

ning. beskaffenhet och i!&andefiirht11lande bt'triiffanck 

egendomen, dd~ av de relativa ,·ärdeförhtilland1:na mellan 

likartade fastigheter. 

Varje taxeringscnhct stäms av vart iithllldt iir. Vid avstiimningen bt~stäms 

11y;1 vi!rden, s.k. basviirden, för taxeringst:nhetcrna efter kontroll genom ett 
förenklat dcklarationsförfarande av beskaffenheten m:h användningen. 

Viirdenivån skall dö anknytas till en aktuell värdenid . .Ä..vcn i övrigt 

ompröva~ taxeringen i dess helhet. 

För att avstiimningarna av fastighctsbestandct skall förddas sf1 jämt som 

möjligt över ättaarspcrioden med möjlighet för de medverkande myndighe

terna att hinna med och ge god kvalitet åt arbetet och att kunna samordna det 

med sin övriga verksamhet indelas fastighetsbeståndet i fyra grupper·som 
;l\'stiims enligt följande tidsordning. 

u 

0 

0 

1987 hyreshus- och industrienheter 

1980 småhusenheter 

1991 lantbruksenheter 

1993 exploaterings- och specialenheter osv. 
vartannat år i samma ordningsföljd. 

Hyreshus- och industrienheter är antalsmässigt en liten grupp. Det är därför 
lämpligt att börja med att avstämma den gruppen. 

Omtaxering innebär en kontinuerlig justering av faktaun
derlaget för taxeringarna liksom de successiva ändringar i 
taxeringarna som följer av det ändrade faktaunderlage.t. 

Genom omtaxeringen anpassas fastigheternas taxeringar efter de förändring
ar som skett av deras användning och beskaffenhet. Även feltaxeringar 
tidigare år är till skillnad mot gällande regler skäl för att om taxera fastigheten 
- dock ej retroaktivt. Omtaxering kan göras varje år. Vid omtaxeringen 
omprövas hela taxeringen. Omtaxeringen överensstämmer i stort sett med 
den nuvarande nytaxeringen men inga beloppsgränser eller andra spärrar 
ställs upp. 

0 Omräkning innebär en successiv anpassning av taxerings

värdena till en aktuell marknadsvärdenivå. 

Genom en årlig omräkning anpassas fastigheternas basvärden successivt till 

ändrade fastighetspriser. Taxeringsvärdet för visst år erhålls genom att 
basvärdet multipliceras med ett index. Nya indextalför omräkningen föreslås 
av lantmäteriverket och bestäms av regeringen, som regel vartannat år då 
också avstämning äger rum. 

Index bestäms med hänsyn till prisnivån under året mellan den 1 juli andra 

3 Riksdagen 1984185. l sam/. Nr 222 
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arc! fört~ taxcringsfuet och den ::io jurii liret före detta ar. 
hckx hestii:m si! att man genom generell:! omriil;:ningsfoktorer beuktar de 

gcner~·li:.: prisföriindringarna för varje typ<!" taxe!ingscnhcter, smn i sin tur 
ii;- gnippeack efter an\':in~lningen, beskaffenheten och viirdct. Vidare 
b:::akrn~ g·~nom regionala omräkningsfakwrer de regionala variationer som 
kan forckomma mellan skilda prisbildnmgsomriiden som skall vara områden 
med likartad prisutvcckiing. lndelningen i prisbildning:somr{1den hest:ims a\' 

regc~ringen efter förslag a\' lantmiiterivcrkct. Om taxcringsenhctcrna efter 
tiiiiimpning ~v de generella omräkning.sfaktorcrna får taxerings\·ärden sorn 

hammir melian 0, 70-0,80 av den aktuell:i marknadsvärdenivan används ing<i 
regionala omräkningsfak'.orer. 

Organismioncn och förfarande: 

Organisationen 

De grundläggande förändringarna i den föreslagna organisationen karakte
riseras :iv att resurserna för fastighetstaxeringen omfördelas. Organisationen 
ändras sii att antalet nämnder minskas från ca 2 500 vid allmänna och ca 400 
vid särskilda fastighetstaxeringar till ca 260 vid årlig rullande taxering. I 
stället skall nya resurser tillföras de lokala skattemyndigheterna, i första 
hand 200 kvalificerade handläggare och viss datautrustning. 

Av nämnderna skall ca 200 vara lokala nämnder för taxering av 
småhusenheter och återstående ca 60 gemensamma nämnder för taxering av 
övriga typer av taxeringsenheter. 

I de lokala nämnder som handhar småhusenheterna skall förtroendevalda 
från den kommun där fastigheten ligger besluta om taxeringen. I dessa 
nämnder ingår åtta förtroendevalda från varje kommun. Fyra av dem får 
tjänstgöra samtidigt. Gemensamma nämnder skall finnas för lantbruksenhe
ter och för hyreshus- och industrienheter. De skall omfatta hela länet eller ett 
eller flera fögderier inom länet. Vatten- och värmekraftanläggningar föreslås 
bli taxerade hos en för riket gemensam nämnd. 

Ansvaret för arbetet med taxeringen ligger liksom nu på skatteförvalt
ningen. Den ändringen föreslås att ansvaret för förberedelserna i vad de 
avser framtagande av prisnivåer och dylikt till grund för värderingen läggs 
över på lantmäteriverket. Därför förs resurser för värderingsfrågor över till 
lantmäteriverket som får ansvaret för att rätt värdenivå ligger till grund för 
taxeringarna, dvs. i huvudsak för förberedelserna för avstämning och arbetet 
med omräkningen. Det arbetet skall utföras i samråd med skogsstyrelsen, 
lantbruksstyrelsen och skattemyndigheterna då det gäller index och övergri
pande värderingsfrågor. Provvärdering och förslag till val av riktvärdetabel
ler eller motsvarande skall göras av lantmäteriverket och en arbetsgrupp 
inom varje taxeringsdistrikt bestående av ordföranden och tre-fem förtro
endevalda ledamöter av nämnden. Lantmäteriverket bör informera allmän
heten om riktlinjerna för sitt arbete. 

Faktaunderlaget för taxeringen 

För att taxeringarna skall bli riktigare och rättvisare är det angeläget att de 
uppgifter som ligger till grund för taxeringen blir bättre. Uppgifterna lämnas 
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nu i fastiglietsddJarationcr ,·id åc· allmär:m; fasti,!:hctst:.ixeringama och i 
övrigr kommer :1ppgifte;n;; i huvudsak in från nlikä myndigheter. Uppgif

!trna förs in i fo~,1.igiictstaxeringsregis!rct. Uppgifter om fastigheter har sedan 

länge: funnit; redovis<i1k i register och längder. t.ex. jordei:Jöck::r. 
Fas!ighebägarnas uppgif1sskyldighci minska;; enligt H.irslaget. Endast året 

före er. avstämning, dvs. \'art f!ttondc är, skall fa~tighet~ägarna lämna en 

fön:nkiad dcklaraiil'n. en m·stiimnin!!sd.::klaration. Dm medför en konrroll 

av om de uppgifter till ledning för taxeringen som finns i fastighetstaxerings

rcgistret är aktuella. Uppgifterna förtrycks pa en avstämningsblankctt som 

sänds till ägarna. Eventuellt skall ägan:r. även komplettera avstärnningsdc

klaratiom:n med efterfriigade ti!Higgsuppgiftcr eller med de särskildoi 
upplysningar som ha1~ sjiilv önskar lämna. 

Fastighetstaxeringsregistret skall successivt åjourföras med - till skillnad 
mot nu gällande ordning - alla beskaffenhets- och användningsförändringar 

s'orn den lokala skattemyndigheten får kännedom om - förutom genom 

avstämningsdeklarationerna och andra frivilligt avlämnade deklarationer 

från ägarna - även genom en effektiviserad och nägot utvidgad uppgifts

skyidighet för kommunerna. fastighetsbildningsmyndighetema, lantbruks

nämnderna och skogsvärdsstyrelserna som mestadels även nu har uppgifts

skyldighet för fastighetstaxeringen. Den ökade uppgiftsskyldigheten föreslås 

avse bl.a. för kommunernas del fastigheter som slutbesiktigas, för fastighets

bildningsmyndigheternas del bebyggda och obebyggda småhusfastigheter 

som avstyckas, och för lantbruksnämndernas del inventeringar i samband 
med nämndens försäljningar. 

Taxering, omprövning, besvär 

Registrering, granskning, utredning och taxering skall enligt förslaget utföras 

av de lokala skattemyndigheterna som också fattar det första beslutet om 

taxeringen, grundbeslutct, senast den 15 maj under taxeringsåret. De lokala 

skattemyndigheterna kan ompröva sina beslut fram till den 15 september. 
Genom den långa tid som de lokala skattemyndigheterna får till sitt 
förfogande för att utreda oklara frågor och även att ompröva sina beslut, 

förutsätts att fastighetstaxeringen till allra största delen skall klaras av hos 
dessa myndigheter. 

Efter begäran av fastighetsägaren skall lokal skattemyndighets beslut 
överprövas a'v fastighetstaxeringsnämnden. Nämnden kan vidare ompröva 
sina egna beslut fram till den 15 november. Beslut om fastighetstaxering kan 
liksom hittills överklagas hos länsrätt, kammarrätt och regeringsrätten. 

Övergång till rullande system 

Enligt förslaget skall det rullande systemet i alla delar träda i kraft 1987. Det 

innebär att hyreshus- och industrienheterna.avstäms detta år. Omtaxering 

kan vidare detta år förekomma för alla andra typer av taxeringsenheter och 

omräkning sker av alla fastigheter. 1988 sker ingen avstämning, alla 

förändrade taxeringsenheter kan omtaxeras och omräkning av alla enheter 

sker med samma index som 1987. Vid 1989 års taxering skall enligt förslaget 

alla småhusenheter avstämmas, andra förändrade enheter kan omtaxeras 

och alla taxeringsenheter omräkttas med nya indextal. Det rullande systemet 
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fortS:itt.cr diirdrcr kontinuerligt med motsvarandc inslag under de följande 
åren. 

Fiir att ckt rulia.mk systemet skall kunna starta 1987 mästt· emellertid 
besked l:inmas i tid till RS\' och lantmiiterivcrkct som skall ha hand om 
förbcrcclclserna för avstämningen. S[1dant besked bör Umnas undt:r hösten 
1984. Vidare biir tiiises att alltför omfattande rdormarbcten inom taxcrings
omr:"1dct, t.ex. till följd av förs\:.Jg friln skatteförenklingskommittcn, inte 
genomfors samtidigt med att den rullande taxeringen sätts i giing. Om inte 
hi.i1der i dessa 11;111scendcn föreligger blir den första avstämningen som avser 
h~'reshus- och industrienheter och som är förhållandevis lätthanterlig, 
sålunda ske 191'7. Bl.a. för att underlättii den kommande avstämningen av 
småhusenheterna skulle, om resursmässiga förutsättningar föreligger, en 
förberedande omtaxering enligt de av kommitten föreslagna reglerna kunna 
göras i fragu om hm; som felvärderats på grund av i första hand 
rndonpt1verkan eller mögel- och fuktskador redan 1986. Skulle det visa sig att 
prisutveckling.en på fastigheter alltjämt är liten kan skäl finnas att starta 
omräkningsförfarandet först 1989. 

Om dl:' förutsättningar som angetts att hörja den rullande taxeringen 1987 
inte föreligger, t.ex. på grund av andra stora reformer på taxeringens 
omrade, bör det rullande systemet i stället startas 1988. Därvid förskjuts det 
föreslagna tidschemat för avstämningarna med ett år. Vad som sagts om en 
inledande omtaxering 1986 gäller då i stället 1987. 

Kommittens förstahandsförslag är emellertid sammanfattningsvis att en 
rullande fastighetstaxering med avstämning, omtaxering och omräkning 
införs. En sådan modell för ett rullande system är fördelaktigast ur 
fastighetstaxeringssynpunkt. Det rullande systemet bör starta 1987, eventu
ellt med en mindre omtaxeringsomgång 1986. 

Kostnaderna 

Kostnadsbesparingama vid en övergång till ett rullande system är påtagliga. 
Besparingarna uppkommer på olika sätt. Mest kostnadskrävande vid 
fastighetstaxeringen är de moment som är gemensamma vid allmän 
fastighetstaxering och avstämning, dvs. förberedelser och taxering av alla 
fastigheterna, vilket i de båda systemen skall ske vart femte respektive vart 
åttonde år. 

Det längre intervall som är möjligt mellan avstämningarna sammanhänger 
med de andra momenten som föreslagits ingå i det rullande systemet, 
nämligen en friare omtaxering under åren mellan avstämningarna för de 
fastigheter, som förändrats, och en successiv omräkning för att beakta 

förändringar i prisnivån. Det föreslagna systemet medför i vart fall inte några 
kvalitetsförsämringar men däremot kraftiga besparingar. Andra besparingar 

uppkommer genom att man kan dela upp framförallt avstämningen under 
hela åtta-årsperioden och att arbetsbelastningen därigenom kan göras 
jämnare över åren. 

Genom att mera tid kan ägnas åt taxeringsarbetet på det förberedande 
planet kan även den dyrbara domstolsprövningen minska väsentligt i 
omfattning. 

En svårighet vid kostnadsbedömningama har varit att uppskatta i vilken 
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utsträcknin!,' ration:ili5tringar av det nuvai<mdc systemet skulle vara möjliga. 
N:igrn garantier for att sådana skulle kunna genomföra~ finn~ inte. I van fall 
är det inte sunnolikt att niigra mer \'ilscntligo. förändringar skulle kunna 
gcnomfiira~ tiil en allmän fastighetstaxering 1987. Om 1981 års system 
bihchalls oföriindrat torde kostnadsbesparingen per år då b!i ca 78 mil.i. kr. i 
genomsnitt per i1r. Kommitten har dock for att inte överskatta den 
genomsnittliga årliga kostnadsminskningen utgått fran att även en allmän 
fastighetstaxering 1987 skulle kunna rationaliseras. Bl.a. har RSV ansett att 
kostnaderna för förtroendevalda ledamöter bör kunna minskas. Jämförel
serna visar vid sädant alternativ en total besparing på ca 59 milj. kr. 
genomsnitt per ii.r. Detta svarar mot en drygt 40 % kostnadsminskning. 

Il Värdering 

Den rullande taxeringen förutsätter inte något speciellt värderingsförfaran
de. Kommitten har utgått frän att nuvarande värderingsgrunder, värdcrings
modeller och värderingsmetoder i huvudsak skall behållas. De erfarenheter 
som vanns vid AFf 81 måste emellertid tas till vara och bör leda till vissa 
förändringar t.ex. beträffande värdefaktorerna storlek och standard vid 
värdering av småhus. I avsnitt 11 har ett flertal värderingsfrågor som bör bli 
föremål för vidare övervägande tagits upp och kommenterats. 

Kommitten har vidare föreslagit vissa ändringar i grunderna för taxering av 
grustäkter och arrendetomter. 

Bindande föreskrifter om värderingen bör utom i särskilt angivna frågor 
endast utfärdas av regeringen. Regler från RSV och andra myndigheter bör i 
stället normalt lämnas som anvisningar. rekommendationer eller dylikt. 



l:ii/aga J 

Lagförsiagtn i bcbinkandct (SOV I 984: 37 och 38) 
H.u!laade fastighetstaxering m .. m. 

:Ftkslag till 
Lag om ändring i fastighctstaxeringslagcn ( 1979: 1152) 

Härigenom förcskrin, i fråge; om fastighctstaxeringslagcn (1979:1152) 1 

dd.> att 16 kap. 6-9 §§, 17 kap. 18 §, 18 kap. 15 §, 20 kap. 14-23 §§och 
25 - 32 k::.p. skall upphöra att gälla, 

ddf ati rubrikerna närrna~t före 16 kap. 2, 6 och 9 §§ samt rubriken 
näm1ast före 25 kap. skall utga, 

dels att i 5 kap. 1, 2 och 8 §§, 7 kap. 3, 4, 6 och 16 §§samt 11 kap. 5 §ordet 
"taxeringsvärde" i olika böjningsformer skal! bytas ut mot "basvärde" i 
motsvarande form, 

dels att 1kap.1, 3, 6och 7 §§, 5 kap. 4 §, 7 kap. 7 §, 16 kap. 1-5§§,17 kap. 
1-4, 6-8, 15, 17, 20 och 25 §§, 18 kap. 1, 3-12, 14, 22, 25, 29, 30, 32, 38 och 
41§§,19 kap.,20 kap. l,2,4,6, 7och9-13 §§,21 kap. loch3-6 §§,22kap. 
2och4-7 §§, 23 kap. 1-3 §§, 24 kap. 1, 3, 4och 5 §§samt rubrikerna till 1, 5, 
16, 18 och 19 kap. och rubriken närmast före 17 kap. skall ha nedan angivna 
lydelse, 

dels att i lagen skall införas nya bestämmelser, l kap. 8-10 §§, 18 kap. 
42-45 §§ och 19 kap. 8-21 §§ samt närmast före l kap. I och 7-9 §§, 
18 kap. 1, 12, 22, 29 och 42 §§, 19 kap. 1, 4, 9, 15, 16, 18 och 21 §§samt 
20 kap. 1, 6, 10, 11 och 13 §§ nya rubriker av nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

1 kap. Inledande bestämmelser 

Vid fastighetstaxering skall beslut 
fattas om fastigheternas skatteplikts
förhållanden och indelning i tax
eringsenheter. Vidare skall beskatt-

1 § 

Föreslagen lydelse 

1 kap. Grundläggande bestämmel
ser 

Allmänt om fastighetstaxering 

Fastighetstaxering sker drligen vid 
avstämning, omtaxering och omräk
ning. 

Vid fastighetstaxering skall beslut 
fattas om fastigheternas skatteplikts
förhållanden och indelning i tax
eringsenheter. Vidare skall beskatt-

'Senaste lydelse av 
Il kap. S § 1980:149 
16 kap. 6 § 1981:1119 
16 kap. 7 § " 
16 kap. 8 § 
16 kap. 9 § " 
20 kap. 23 § " 
25 kap. 1981:1119 
26 kap. " 
27 kap. " 
28 kap. 
29 kap. 
30 kap. 
31 kap. 
32 kap. " 
rubriken närmast före 
16 kap. 2 § 1981: 1119 
rubriken närmast före 
16 kap. 6 § 1981: 1119 
rubriken närmast före 
16 kap. 9 § 1981:lll9 
rubriken närmast före 
25 kap. 1981:1119. 
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i1i:1gsna!m och l:i.xerii~g}'-·är~.e be
stiimmas för varje tm;cringsenhet. 
Taxeringsviirdr: skall dock inte ;hät
ta~ fastighet, som cn!:gt 3 kap. skai! 
tmdantas friin skatlcplikt. 

ningsnatur. l::w:;,iirdc o::~i taxerings
ri!rd~' he~täm~nas för \'arje tax· 
eriug:.;:::nhet. Ban•ärdc och lil.'.

cringsvärde skall dock inte flsättas 
fastighet, som enligt 3 kap.· skari 
undantas. från sbtteplikt. 

Med rnxeringsär menas i denna lag det kalenderiir för vilket fastighetstax
ering bestäms. 

Fastighetstaxering skall ske på 
grundval av fastighets användning 
och beskaffenhet vid taxeringsårets 
ingång. 

6§ 

Bes/ur om fastighctscaxering skall 
gälla under det taxcringst'ir dä tax
eririgen skall åsättas i första instans. 

Fastighetstaxering skall ske på 
!,'TUndval av fastighets användning, 
beskaffenhet och agarförhållanden 
vid taxeringsårets ingång. 

Avstämning 

7 §2 

Allmänfastighetstaxering skall ske 
vart femce år. Beslut vid allmän 
fastighetstaxering skall, om inte 
annat föranleds av föreskrifcerna i 16 
kap., gälla frlin ingången av det 
taxeringsår dd allmän fastighetstax
ering sker till ingtlngen av det tax
eringsår då allmän fastighelSlaxering 
sker nästa gtlng (den löpande tax
eringsperioden). 

Varje fastighets taxering skall 
avstämmas l'art ättonde år. 

Avstämning skall göras av de i 4 
kap. 5 § angivna skilda slagen av 
!axeringsenheter enligt följande. 

a. 1987 hyreshusenheter och indu-
strienheter 

b. 1989 småhusenheter 
c. 1991 lantbruksenheter 
d. 1993 specialenheter och exploa

teringsenheter. Från och med 1995 
skall avstämning ske vartannat år på 
så sätt att varje enhet avstäms vart 
dttonde år. Enheterna skall avstäm
mas i den ordnings[ öl;d som nu 
angetts. 

Avstämningsår för en fastighet är 
det taxeringsår, då fastigheten av
stäms. 

2 Senaste lydelse 
1981:1119. 
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Nuvarande lyddsr 

40 

Förcslugc11 lydelse 

Omcaxering 

Omcaxering OI' fastig/ie; skall ske 

under år, som intf' utgör avstäm· 
ningsår för fastigheten, nm 

1. ny taxeringsrnher bör bildas 
eller taxeringsenhet bör ombildtL~ 

2. bcskattningsnarun:n bör änd
ras 

3. skauepliktsförhallandena bör 
ändras 

4. basvärdet bör ä11dras pd grund 

av att taxeringsenhetens beskaffenhet 
eller användning förändrats 

5. taxeringsenhet tidigare taxe
ringsår åsatts en felaktig taxering. 

Omräkning 

9 § 
Taxeringsvärdet och däri ingåen

de delvärden beräknas genom om
räkning av basvärdet och däri ingå
ende delvärden med ett index. 
Omräkningen skall göras årligen 
enligt de grunder som anges i 16 kap. 

10 § 

Regeringen beslutar om index. 
Nya indextal skall bestämmas vart

annat dr, sdvida regeringen inte fin

ner särskilda skäl föreligga. 

År, dd omräkning skall ske med 

nya index, betecknas indexår. 

5 kap. Bestämmande al· taxerings- 5 kap. Bestämmande av basvärde 
värde 

4 §3 

Marknadsvärdet skall bestämmas 
med hänsyn till det genomsnittliga 
prisläget under andra dret före det år 

dJ allmän fastighetstaxering sker. 

Marknadsvärdet skall bestämmas 
med hänsyn till det genomsnittliga 
prisläget under basdret. 

Med basdr avses tiden frdn och 
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Ntn•arande lydd.H" 

41 

Föreslagen lydelse 

med drn J juli j}ärdt: årctföre arsriim-
11i11gsåret till oclz mrcl den 30 juni 
frcdjc året före m•stäm11i11gsåre1. 

7 kap. 
7 § 

Rcgcringcn elier myndighet som 
regeringen bestämmer skall besluta 
om närmare föreskrifter om indel
ning i värdeområden, klassindelning 
av värdefaktorer, klassindelnings
grundcr, värdeserier och värdetabel
ler för de hyggnadstyper och ägoslag 
som anges i 8-15 kap. Mot sådant 
beslut fär talan ej föras. 

16 kap. Särskild fastighetstaxering 

Regeringen skall besluta om när
mare föreskrifter om klassindelning 
m· värdefaktorer, klassindelnings
grundcr, värdeserier och värdetabd
ler för de byggnadstyper och ägoslag 
som anges i 8-15 kap. 

Regeringen eller myndigher som 
regeringen bestämmer skall besluta 
om indelning i värdeområden. Mot 
sådant beslut får talan ej föras. 

16 kap. Bestämmande av taxerings
värde 

Jndex skall bestämmas så att det 

1 §4 

Särskild fastighetstaxering skall 
verkställas de år då allmänfastighets genomsnittliga förhållandet mellan 

taxeringsvärdet och marknadsvärdet 
blir 0, 75 för likartade taxeringsenhe
ter inom ett prisbildningsomrdde pd 
sätt närmare stadgas i detta kapitel. 
Marknadsvärdet bestäms ucifrdn det 
genomsnittliga prisläget under nivåd
ret. Om väsentliga förändringar av 
prisnivån har skett under nivådret 
skall marknad~värdet dock bestäm
mas utifrån prisläget vid nivådrets 
slut. 

taxering inte äger rum. 
Vid särskild fartighetstaxering fart

ställs nästf öregående års taxering 
oförändrad om ny taxering enligt 
2-5 §§ inre skall ske. 

Nytaxeringsgrunder 

Med nivdåret menas tiden från och 
med den 1 juli andra året före index
året till och med den 30 juni dret före 
indexdret. 

2 §5 

Ny taxering av fastighet skall ske 
om under löpande taxeringsperiod 

1. ny taxeringsenhet bör bildas 
eller taxeringsenhet bör ombildas 

2. taxeringsenhets beskattni11gsna
tur eller skatrepliktsförhållande bör 
ändras. 

Index skall bestämmas särskilt för 
smdhus-, hyreshus-. industri- och 
lantbruksenheter. Inom varje sådan 
typ av taxeringsenhet kan olika index 
bestämmas med hänsyn till enheter
nas användning, beskaffenhet, värde 
och belägenhet. 

3 Senaste lydelse 
1981: 11] 9. 
•Senaste lydelse 
1981:1119. 
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Ny iaxeri11g av taxeringsenhet skall 
ske om under löpande iaxeringspe
riod taxeringsc11hetens värde ökat 

eller minskat genom sådan föränd
ring i enhetens fysiska beskaffenhet 

att asatt taxeringsvärde pd grund av 
förändringen bör ändras med minst 

en femtedel, dock minst 25 000 kro
nor. Ny 1axering skall dock a!llid ske 
om kostnader som har uppgått till 
minst en miljon kronor har lagts ned 
pd taxeringsenheten eller, fö; värde

ringsenhet med småhus och, i före
kommanåe fall, därtill hörande tomt

mark, om det sammanlagda värdet 

av småhuset och tomtmarken på 

grund av förändringen bör höjas eller 

sänkas med minst 100 000 kronor. 

Oai·sett vad som nu har sagts skall 

ny taxering ske om bebyggelse skett 

pd taxeringsenhet, som förut varit 

obebyggd, eller bebyggelsen på en 

förut bebyggd taxeringsenhet rivits, 

brunnit ned eller förts bort. 

Vid bedömning om ny taxering 

skall ske på grund av minskning i en 

taxeringse11het~ värde genom skogs

avverkning eller annan förändring i 
fråga om skogsbeståndet skall hän-

Fr'irc:;lage:i iydd.H' 

f"ör \iar_ic~ ta.1.:erin~.~e11her f/:r cn.da.r.:; 

er! index an 11iindas u1on: Fad iH'SCr 

h.urtbrul:st:!!l:.c; och crploat..~ri.·,gsen· 

het. l>!: i husviirclc: /är c1a ianthruks
cnher ini.;1icndc ddvii11ic1u; får 

om:·äkna.< mer! olika index. Vid tax
cri11ge11 ai: exploaicringsenhet .~ka!i 

.widan del tli' 11wrki•1lrdet, som u1•scr 

tomtmark för småhus. omriiknas 
med index för sr.1åiwscnhei. På mo1-
svarai1dc sätt skall piff taxeringen av 
cxploateringse11he1 del av markl·ärde 
som avser tomtmark för hyreshus 
eller för indusrribyggri11d och övrig 

byggnad räknas om med tillämpligt 
index för hyreshusenhet respektive 
för induscrienher. 

Index bestäms som rege.l utifrån en 

generell o.cl1 en regional omräknings
faktor. Genom den generella omräk

nings/ aktorn beaktas generella pris
förändringar som för en ryp ai• tax

eringsenheter kan vara olika på 
grund a\I skillnader i enheternas 

beskaffenhet, användning och värde. 
Skillnader i prisutvecklingen för en 
typ av taxeringsenheter mellan olika 
prisbildningsområden föranleder un
der de förutsätmingar som anges i 4 § 

andra stycket bestämmande al' regio

nala omräkning~faktorer. Jndextalet 

bestäms slutligt genom att den 

generella omräknings/ aktorn multi

pliceras med en regional omräk

ningsfaktor, då en sådan skall tilläm

pas. Kan det antas att marknadsvär

dena förändrats utan att detta kan 

fastläggas med ledning av erlagda 

köpeskillingar får dock i stället ett 

särskilt index bestämmas. Det sär

skilda indextalet skall uppskattas 

efter vad som befinnes skäligt främst 

med hänsyn till förväntade priser och 

ändringar i avkastningen. 

Index skall anges med två decima

ler. 

1 Senaste lydelse 
1981:1119. 
6 Senaste lydelse 
1981:1119. 
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Nuvarande iyddsc 

.~yn ras iil'r:Jr til! d:~n viirdeök1:ing s<•rn 
dt:!; iHr.rsräendc skogc~li undt:rgåt: på 
grw:c! m· cfffrti.x; under dr.·n li:1pm1dc 
!axeringsperiodcn. 

Fiircsi:igen lydds!' 

4 ~~ 

Ny taxering aF wxeringsenhct skall 
ske om under löpande taxerirzgspe
riud 1axeringsenhete11s 1·iirde ökat 
cl/er minska! 

J. genom hes/ut om fasistiil/else al' 
~eneralplan, siadsplan eller bygg

Mdsplan 
2. genom annat beslut av myndig

het om beslutet in11ebär ä11dring i 
rätten att förfoga över eller i övrigt 
ari vända enhe1e11 

3. genom att avgift till allmän va
a11Läggning eller allmän fjärrvärme
anläggning (anslurningsavgift) eller 
ersättning för gatukosmader erlagrs 
för enheten. 

Ny taxering skall ske endast om 
taxeringsenhetens taxeringsvärde pd 
grund av förändringen bör ändras 
med minst en femtedel, dock minst 
25 000 kronor. Om förändringen 
med/ören ökning eller minskning av 
taxeringsvärdet med mindre än 
]{)() 000 kronor skall ny taxering ske 
e11das1 efter framställning av tax
eringsenhetens ägare. 

Vid hes1ä111ma1Idct ai• en generell 
omräknirzgsfaktor uppskattas först 
det ge11oms11ittligu f örhållandetalct 
mellan basvärde och marknadn·ärde 
för sådan egendom för vilken index 
enligc 2 § skall bestämmas. Omräk
nirrgsf aktom beräknas därefter som 
kvoten mellan talet 0, 75 och det 
sålunda uppskattade f örhdllandeta
/e1. En regional omräkningsfak1or 
bestäms på motsvarande sätt för pris
bildningsområde eller del av sådant 
områ.de. 

Regional omräkningsfak1or skall 
bestämmas för en typ av taxeringsen
heter endast om det genomsnittliga 
f örhdllandetalet mellan basvärdena, 
omräknade med de generella omräk
ningsfaktorema, och marknadsvär
dena understiger 0, 70 eller överstiger 
0,80. 

5 §8 

Ny taxering av taxeringsenhet, vars 
värde har bestämts under förutsätt
ning att den används i förvärvsverk
samhet av visst slag, skall ske om 
verksamheten stadigvarande helt el
ler i allt väsentligt har lagts ned under 
den löpande taxeringsperioden. 

Ny taxering f dr ske endast efter 
framställning av taxeringsenhetens 
ägare och om taxeringsvärdet till 
fäljd av värdeminskning i anledning 
av nedläggningen bör sänkas med 
minst hälften. 

För bestämningen av regionala 
omräknings[ aktorer skall riket delas 
in i prisbildningsområ.den för s,,,W
husenheter, hyreshusenheter, indu
strienheter och lantbruksenheter. In
delningen skall ske sd att fastighets
prisutvecklingen inom ett prisbild
ningsomrdde kan förväntas bli likar
tad. 

Beslut om indelning i prisbild
ningsomrdden meddelas av regering
en. 

1 Senaste lydelse 
1981:1119. 
8 Senaste I ydelse 
1981:1119. 
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f\'111.•1;rwufr lydelse Föreslagen lydelse 

Avd. 2 Ftirfar~ndct m.m. l"id allmän A\·d. 2 Förfarandt:'t m.m. ,·id fastig-
fasiighetstaxt·ring' hetstaxcring 

17 kap. 
1§ 

Med skattechef a\'Se:. i denna lag chefen för länsstyrc·lsens skattt:avcldnin)! 

e\kr. i Stockholm> län, chefrn för l~insstyrelscns taxcring~avddning. 
Under benämningen taxcring>intcndent inbegrips, förutom nämnd;1 

tjänstemän samt chef för besvärsenhet och taxcringsintcndent, även den. at 
vilken uppdragits att i sin tjänsi utföra göromål som ankommer pa 
taxcringsintcndent 

. Om inte annat förcskri,·s, får skattechdcn uppdra åt chef för taxerings

cnltct eller besvärscnhct atl fullgöra uppgift som ankommer pil honom enligt 

denna Jag. I Stockholms län får skattechefen även \ämna s.ådant uppdrag at 
sin stlillförcträdarc. 

Med chef för taxeringsenhet eller besvärsenhet jämställs enligt denna Jag 
chef för sektion vid sadan enhet i Stockholms, Malmöhus samt Gölt!borgs 
och Bohus län. 

Den myndigher som i första instam 

skall besluta om f asrighetscaxering 
enligt denna lag (beskatcningsmyn

dighet) är den lokala skatremy11dig
heten, om ej annat sägs i 4 §. Myn

digheten verkställer caxering av fas

righecema inom fögderiet. 

Fastighetstaxeririgsdistrikt 

2 § 

Län indelas i fa.stighetstaxerings
disrrikt för taxering av småhus-, lant
bruks· , hyreshus- och industrier1he
tcr. I distrikt för industrienheter tax
eras även special- och exp/oaterings

enheter. 

Taxeringsenhet [dr utan hinder ai• 

vad som sägs i första stycket hänföras 

till annat f astighetstaxeringsdistrikt 

om det erfordras med hänsyn till 
behovet ai· lokalkännedom i nämn

den eller eljest för taxeringsarbetet. 

I län skall finnas lokala fastighets
taxeringsdistrikt och gemensamma 
fastigherstaxeringsdL~rrikt. 

Lokalt fastighetstaxeringsdiscrikc 

skall utgöras av kommun, del av 

kommun eller flera kommuner, som 

är belägna inom samma fögderi. Mer 
än tre kommuner får inte ingå i ett 

lokalt f astighetstaxeringsdistrikt. 

Kommun eller del av kommun får 

ingå i två eller flera fastighetstax

eringsdistrikt. I lokalf distrikt taxeras 

småhusenheter och exploaceringsen

heter som avser endast IOmtmark för 

småhus. 9 Senaste lydelse 
1981: 1119. 
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N111•w·a11df' lvdclsr 

Alla raxcringsenhetcr. som biida.1· 

m· samma fastighet. hänförs till sam

ma ji.istighctsiaxeringsdisrrikt. 

Fastighetstaxeringsdistrikt för tax
ering ai· småhusenheter omfattar 

kommun ellt•r del al' kommun. 
Fastighetstaxeringsdistrikt för tax

ering av lantbruks-, hyreshus- och 
industrienheter omfattar kommun, 
del av kommun eller flera kommun-

er. 

3 § 

Kommun eller del av kommunfår 
ingd i två eter flera fastighetstax
eringsdistrikt. 

45 

Föreslagen ly<frlsc 

}år ÖFriga sia~ a1· taxeri11gsc11heter 
wn111 dem som lll'scs i sista stycket 

skall i varje län finnas gemensamma 

fäsciglu:cscax.eringsdistrikrför dds hy

reshus-, industri· och specialenheter, 

dels la11tbrukse11iic1er. Gemensamt 

disrrikt skall nmfauu hela läner eller 

ezr eller .flera fögderier inom länet. 

Hela riker skall utgöra ett fastig

hcwa.rcringsdi.ftrikr för industrien
heter med \'<1Cfc11-och värmekraftan

läggningar. 

Fastighctstaxeringsniimndcr 

För varje lokalt f astighecstax

eringsdistrikt skall finnas en lokal 

f astighetstaxeringsnämnd och för 

varje gemensamt fastighetstaxerings
distrikt skall finnas en gemensam 
f asrighetstaxeringsnämnd. 

De lokala och gemensamma f astig

hetstaxeringsnämnderna skall pröva 
besvär som fastighetsägaren har 
anfört över den lokala skattemyndig
hetens taxering av hans fastighet samt 

de taxeringsärenden som den lokala 
skattemyndigheten enligt 19 kap. 

12 § överlämnat till fastighetstax
eringsnämnden. 

4 § 

För varje f astighetstaxeringsdis
trikt skall finnas en fastighetstax
eringsnämnd, som inom distriktet 
verkställer taxering av de enheter 
distriktet avser. 

För riket skall finnas en fastighets
taxeringsnämnd för industrienheter 
med vatten-och värmekraftan/ägg
ningar (fastighetstaxeringsnämnden 
för vatten- och ~·ärmekraftan/ägg

ningar). Nämnden skall som försra 
instans besluta om fastighetstaxering

en av 1'atten- och värmekraftan/ägg
ningarna. 

6 § 

Ordförande i fastighetstaxerings
nämnd förordnas av länsstyrelsen 
senast den 15 september andra året 
före det år då allmän fasstighetstax

ering äger rum. 

Ordförande i fastighetstaxerings
nämnd förordnas av länsstyrelsen 
för tre taxeringsår. 
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Länsstyrelsen får förordna ytterli- Uinssryrclscn ska!! förordrw yacr-
g.arc en k:damot i fas1ighc1stax- iigarc en ledamot i fostighctstax-
eringsniimnd. Dän-id gäller r:id .wm eringsn:imnd jrir rrc taxeringsår. 
sägs i for.1·w sn>c/.:c1. Denne fär cfwr ordfiirandens he

s1iimma11d(' rjä11s1gtirc. som ordf tiran
de vid .rnmmcmrriidc med 11ämnden. 

Övriga ledamöter i fastighetstax
eringsnämnd och suppleanter för 
dem utses genom val. Val av iedamö
ter och suppleanter förättas före 
utgången av di·cember månad andra 
arel före det lir då allmän fascighets
taxering äger rum. 

7 * 

Val av ledamöter och suppleanter 
i fastighetstaxeringsnämnd förrättas 
av kommunfullmäktige. Ingår i fas
tighetstaxeringsdistrikt mer än en 
kommun förrättas dock valet av 
landstinget, eller, om i distriktet 
finns kommun som ej ingår i lands
tingskommun, av landstinget och 
kommunfullmäktige med den för
delning dem emellan som länsstyrel
sen bestämmer efter befolkningsta-
len. 

Regeringen fiirord11ar för högs: två 
år i sända ordforande och ledamöter 
i _foscighe1staxeri11g.rnäm11de11 för vat
rcn- ocli viirmckraf11111läggningar. 

Övriga ledamöter i fastighetstax
eringsnämnd och suppleanter för 
dem utses genom val.för en period av 
tre år. 

Val av ledamöter och suppleanter 
i fastighctstaxeringsnämnd förrättas 
av kommunfullmäktige.lngär i fas
tighetstaxeringsdistrikt mer än en 
kommun förrättas dock valet av 
landstinget, eller, om i distriktet 
finns kommun som ej ingår i lands
tingskommun, av landstinget och 
kommunfullmäktige med den för
delning dem emellan som länsstyrel
sen bestämmer efter befolkningsta
len. I motsvarande ordning skall i 

samband med valet utses i lokal 
f astighetscaxeringsnämnd tre och i 
gemensam fasrighewaxeringsnämnd 
fem av ledamöterna att på kom
munens bekostnad deltaga i arbetet 
inom sådan arbecsgrupp, som avses i 
18 kap. 43 §. I arbetsgruppen för 
fastighetstaxeringsnämnden för vat
ten- och värmekraftanläggningar 
skall f astighetstaxeringsnämndens 
samtliga ledamöter ingå. 

Val skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter 
som motsvarar den kvot, vilken erhålls om antalet närvarande ledamöter 
delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett 
brutet tal, skall den avrundas till närmast högre tal. Om förfarandet vid 
sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1955:138) om 
proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m.m. 
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Antalet vulJr. icdamötcr i fastig
hctstaxeringsnämnd skall vl!ra minst 
ff~m och högst åcla. A1;tdet lcdamöta 
bestätri.1· m• den som f öräuar val er 
elh~r, om ledamöterna .1·kall viiljas av 

skilda organ. a;· lärussryreisen. 

47 

Föresfol!CJI ln!e!sc 

Anti!!ct valdi~ ledamöter i b!wi 
fastighctstaxer!n[~s:1ämn<l skail vara 
åtta om fasrighnslaxeringsdi.wrii:re! 

omf atrar en kommun. För varje yt1er
ligan: kommun eller del ai' kommw: 
som distrikter omfattar ~·ä!j.1· yuer!iga
re atta ledamörer. Antalcc l'alda leda-

möter i gemensam f astighewax

cringsnämnd skall vara iztta. I fastig
her.staxeringsnämnden för vacten
och värmckraftanläggningar skall 
utöver ordf örandc11 ingå åtta ledamö

ter. 

För de valda ledamöterna skall väljas lika många suppleanter. Om 
suppleanterna inte väljs proportionellt, skall vid valet även den ordning 
bestämmas i vilken de skall kallas till tjänstgöring. 

Den som har varit ordförande vid ett val, skall omedelbart underrätta 
länsstyrelsen, fastighetstaxeringsnämndens ordförande och de valda om 
utgången av valet. 

Särskilda bestämmelser om konsu

lenter, sakkunniga, m.m. 

15 § 

Länstyrelscn förordnar senast den 
15 september andra tlret före det dr, 

då allmän fastighetstaxering äger 
rum, erforderligt antal personer med 
sakkunskap i fråga om fastighetsvär
dering (konsulenter för fastighets
taxering) att biträda fastighetstax
eringsnämnd vid den allmänna fas
tighetstaxeringen. 

Regeringen eller myndighet som 

regeringen bestämmer förordnar er
forderligt antal personer med sak
kunskap i fråga om fastighetsvliråe
ring (konsulenter för fastighetstax
ering) att biträda lokal skattemyn
dighet och fastighetstaxeringsnämnd 
vid fastighetstaxeringen. Sådan1 för
ordnande f dr omfatta flera taxerings
dr. 

Konsulent får ej vara ledamot av fastighetstaxeringsnämnd som han 
biträder. 

Kommunstyrelsen får förordna tjänsteman hos kommunen som länssty
relsen godkänner att granska deklarationer och andra handlingar. Godkän
nandet får när som helst återkallas. 

Mot länsstyrelsens beslut enligt denna paragraf får talan ej föras. 

17 § 

Konsulent för fastighetstaxering 
skall enligt skattechefens bestäm
mande medverka vid förberedelse-

Konsulent för fastighetstaxering 
skall enligt skattechefens bestäm
mande medverka vid förberedelse-

arbetet inför den allmänna fastig- arbetet inför avstämni11garna. Han 
10 Senaste lydelse 
1981:1111. 
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N11Vau111dc lytlel.1·f' 

he1swxerinxe11. Han skall vid tax
eringen granska de deklarationer 
och andra handlingar som nämnden 
för s;\dant ändarna! iival:imnar till 

4$ 

~kall vid taxeringen granska de. 
de.klarationer och andra handlingar 
som den lokula skuuemyndighcten 

ellt~r nämnden för s[tdant ändamål 
honom. överlämnar till honom. 

Konsulenten skall efter erforderlig utredning avge skriftliga utltnandcn till 
ledning vid taxeringen. Han skall, i den omfattning nämndens ordförande 
finner påkallat, i niimnden förcdr<1 ärenden i vilka han har avgivit utlåtande. 

Skattechefen får anlita sakkunnig för utredning av taxcringsfråga. som 
kräver särskild sakkunskap. 

Om det behövs, får skattechefen kalla ordförande eller annan ledamot av 
fastighetst<1xeringsnämnd i länet för att <1v denne erhålla upplysningar. 

Skattechefen får kalla även den Skattechefen får kalla även i fas-
som a1' statem la11tmiiteriverk beord
rats biträda arbetsgrupp e11lig1 19 

kap. 2 §, konsulent för fastighe1stax
eri11ge11 i länet och andra i fastighets
värdcring kunniga personer för att 
erhålla upplysningar av dem. 

tighetsvärdering kunniga personer 
för att erhålla upplysningar av dem. 

25 § 

Ersättning till vald ledamot och suppleant i fastighetstaxeringsnämnd för 
resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget samt arvode 
och andra ekonomiska förmåner betalas av kommunala och landstingskom
munala medel. 

Fullmäktige i kommun och landstingskommun meddelar beslut enligt 
första stycket efter grunder som föreskrivs i 3 kap. 16 § kommunallagen 
(1977:179). 

Ersättning för deltagande i arbete 
inom sådan arbetsgrupp, som avses i 
19 kap. 2 §, betalas efter i första och 
andra styckena nämnda grunder. 

18 kap. Allmän fastighetsdeklara
tion, m.m. 11 

Till ledning vid allmän fastighets
taxering skall ägaren utan anmaning 

1 § 

Ersättning för deltagande i arbete 
inom sådan arbetsgrupp, som avses i 
18 kap. 43 §,betalas efter i första och 
andra styckena nämnda grunder. 

18 kap. Förberedelser för taxering
en, m.m. 

Uppgifter frdn fastighetsägare 

Till ledning för taxeringen vid 
avstämning skall fastighetsägaren 

11 Senaste lydelse 
1981:1119. 
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;\ u l'ttrandc iydci.\(' 

limma dcklarmion (allmän fasighcis

dt:U.:;ra;io11; (ör varje jasrighn. De

klarmi011 sJ:al! dock ime lämnas fö1 
sW/l'.11 tillhörig fiirsvar.':fi1scigher som 
~·nlif;: .~ kap. 2 § är 1mdwztagc11 från 
sf.:ar1cplikr. Dck!ar:nion skall i/lfr 
hclier lii11uw.1·för fiutighctför allmän· 

1111 kommunikationsiintlamål som en

iigt 3 kap. 2 § är undamagcn från 

skaucpliiu dfcr för byggnad på · 

amlfms mark del byggnadens värde 

1mders1iger JO OOU kronor. Finns på 
sådan kom11111nikatio11sf astigfu·c som 
nyss har nämnts husliyggrwd .\'Om 

am•änd.1· för unnar än kommunika
cirillsändamål skall dock deklarutio11 
lämnas. Deidaratiomskyldighci gäl

la också för byggnad på annans 

mark om dt.•n am•änds som stadigva

rande bostad eller om dess bostadsyta 

öwrstigcr tio kvadratmeter. 
Efter anmaning är också de11 som 

inte på grund a1· första srycket har 

deklaratiomskyldighet, skyldig att 
avge fastighetsdeklaration. 

F6rcslugrn in/t'i.'i' 

lämna en ii'irrnk/ad ji1s1ighc:sd1'.i:la
mrio11 ( ll\'.\'til•11ni11gwick.farmim1). 

Dw som vid taxaingsårets ingilnf_! 
var iig(1re till en fos1iglic1 kan lämna 
fas1ighäsdck.!ara<ic•n. riirand'.· ji1stig

hNc1:. 

Efter anmaning är fastighetsägare 

skyldig att avge fastighetsdcklara
tion. 

3 § 

Allmän fastighetsdcklaration skall 
avfattas på blankett enligi fastställt 
formulär. 

Blanketter till deklarationer, för 
vilka .formulär fastställs. tillhanda
hålls kostnadsfritt. 

Allmän fastighctsdeklaration 
4 § 

skall, om annat inte sägs i 5 §. 

innehålla uppgifter om namn, post
adress och personnummer eller, för 
juridisk person, organisationsnum
mer för fastighetens ägare. kommun 
och församling där fastigheten lig
ger, fastighetens gatuadress eller på 
orten bruklig benämning samt fastig
hetens officiella beteckning. 

I den allmänna fastighetsdeklara
tionen skall vidare lämnas uppgifter 
4 Riksdage11 1984185. 1 sam/. Nr 222 

Fastighetsdcklaration och ai·stäm

ningsdeklåration skall avfattas på 
blankett enligt fastställt formulär. 

Blanketter till fastighetsdeklara
tioner och m•stämningsdeklaratio

ner, för vilka formulär fastställs, 
tillhandahålls kostnadsfritt. 

Fastighetsdeklaration skall, inne
hålla uppgifter om namn. postadress 
och personnummer eller, för juri
disk person, organisationsnummer 
för fastighetens ägare, kommun och 
församling där fastigheten ligger, 
fastighetens gatuadress eller på 
orten bruklig benämning samt fastig
hetens officiella beteckning. 

fastighetsdeklarationen skall 
vidare lämnas uppgifter om fastighe-
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N11vara11dc lydd1·c 

om fastighetens areal av olika ägo
slag, anviindning och byggnader, 
hyror och därmed Fimförlig avkast
ning a\' fastigheten sar:ll särskilda 
förmäner och förplikte\~cr som hör 
till fastigheten. l deklarationen skall 
iivcn i övrigt lämnas uppgifter om 

s{1dana förhållanden som behövs för 
alt bestämma de v;irdefaktorcr som 
taxc:ringen enligt bl.;1. 8-15 kap. skall 
grunda sig på. 

Den allmänna fastighetsdålara
tioncn skall också innehålla uppgif
ter om sådana förhållanden beträf
fande fastigheten som om fastighe
ten har olika ägare till skilda delar av 
marken och om fastigheten innehas 
med tomträtt. Vidare skall uppgift 
lämnas om den köpeskilling som 
senast betalats för fastigheten under 
den tioårsperiod som närmast före
går det år allmän fastighetstaxering 
äger rum. 

50 

Fiirnlagc'n !ydci.ff 

tens areal av olika ägosla~. använd
ning och h~·ggnader, hyror och där
med jämffölig avkastning av fastig
heten samt särskilda förmaner och 
förpliktelser som hör till fa~tig.heten. 
I deklarationen skall även i övrigt 
lämnas uppgifter om sMana förhal
landen som hehövs för att bestämma 
de värdefaktorer som taxeringen 
enligt bl.a. R-15 kap. skall grunda sig 
på. 

Fastighetsdeklarationen skall ock
sa innehålla uppgifter om sådana 
förhållanden beträffande fastighe
ten som om fastigheten har olika 
ägare till skilda delar av marken och 
om fastigheten innehas med tomt
rätt. Vidare skall uppgift lämnas om 
den köpeskilling som senast betalats 
för fastigheten under den tioårspe
riod som närmast föregår det år då 
deklarationen lämnas. 

5 § 

Allmän fastighetsdeklaration i fö
renklad form fdr där så är lämpligt 
lämna.~ för sådan skatte/ ri fastighet 
som bestäms ai• regeringen eller myn
dighet som regeringen förordnar. 
Deklarationen skall innehålla upp
gifter enligt 4 § i den omfattning som 
föreskrivs på nyss angivet sätt. 

A vstämningsdeklaration skall in
nehdlla uppgifter enligt 4 § i den 
omfattning som bestäms av regering
en eller myndighet som regeringen 
förordnar. 

Den lokala skattemyndigheten 
skall senast den 15 mars året före 
avstämni11gsåret sända blankett till 
avstämningsdeklaration (avstäm
nings blankett) till fastighetens ägare. 

6 § 

Fastighetsägare bör utöver upp
gifter enligt 4 § lämna de upplysning
ar som är av betydelse för taxering av 
fastigheten. 

Efter anmaning är fastighetsägare 
skyldig att till ledning vid fastighe
tens taxering lämna upplysningar 
också om andra förhållanden än 
dem, som anges i deklarationsfor
muläret. Upplysningarna skall läm-

Fastighetsägare bör utöver upp
gifter enligt 4 och 5 §§ lämna de 
upplysningar som är av betydelse för 
taxering av fastigheten. 

Efter anmaning är fastighetsägare 
skyldig att till ledning vid fastighe
tens taxering lämna upplysningar 
också om andra förhållanden än 
dem, som anges i deklarationsfor
muläret eller avstämningsblanketten. 
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n:1s skrifllig~11 om annat inte har Upplysningarna skall liimnas skrifLii-

sagt> i anmaningen. gen mn annat inte har sagts i anma· 
ningcn. 

I>ck/urmio11sskyldig skall efter an
maning förete alla handlingar som 
hehö\'S för kontroll av cgrn fas1ig

JznJck/amtion siisom skogsbruks

plan eller annan uppskattningshand
linr, som avser skog pa fastigheten, 
byggnadsritningar eller köpeavtal. 

Fas1igl11."1sägarc skal! efter anma
ning förete alla handlingar som 
behövs tifl lcä11ing fur och kontrn!l ;;v 

wxcri11gc11 uv hans f uscig!icr siisom 
skogsbrukspian ell~r annan upp
skattningshandling som avser sk.og 
pa fastigheten, hyggnadsritningar 

eller köpea\'lal. 
Fas1ighetsägare skall vidare i sam

band med att skogsbruksplan upprät
tas för hans f ustigher av annan än 
skogsi'årdwyrelsc, till skogsvård5-
sryrelsen länmu i planen intagna upp
gifter om värdefaktorer som behö~·s 
för skogstaxeringen. 

8 § 

Besiktning av fastighet får företas 
vid förfarande enligt 19 kap. 3 §och 
vid taxering om fastighetstaxerings
nämndens ordförande eller tjänste
man som biträder nämnden kommer 
överens med fastighetsägaren om 
sådan besiktning. 

Allmän fastighetsdeklaration, 
som skall avges utan anmaning, skall 
vara lämnad senast den 18 september 
året före det dr dd allmän fastighets
taxering äger rum. 

9 § 

Fastighetsdeklarationen med till

hörande handlingar skall lämnas till 
länsstyrelse eller lokal skattemyndig

het. 

Besiktning av fastighet får företas 
vid förfarande enligt 43 § och vid 
taxering om den lokala skattemyn
digheten eller fastighetstaxerings
nämndens ordförande kommer öve
rens med fastighetsägaren om sådan 
besiktning. 

Fastighetsdeklaration med tillhö
rande handlingar skall vara lämnad 
till den lokala skattemyndigheten 
senast den 15 mars under taxerings
dret. A vstämningsdek/aration skall 
vara lämnad till lokal .~katremyndig
het senast den 15 april året före 
avstämningsåret. 

Fastiglietsdeklaration och avstäm
ningsdeklaration för industrienhet 
med vatten- och värmekraftanlägg
ning skall vid de i första stycket 
angivna tidpunkterna ho inkommit 
till fastighetstaxeringsnämnden för 
vatten- och värmekraftunläggningar. 
Den nämnden skall vidare den 15 
mars året före avstämnings året sända 
ut avstämningsblankett till ägarna av 
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Liirusryrelsc fiir dier samråd med 

kommun bestämma att d.:t inom 
kommunen skall finnas särskilt 

im::imling~ställe för deklarationer, 
som skall Wmnas till ledning för 
tax1.:ri11g inom länet. 

F6rcsiapt'I! lyddse 

vurme- och varw11krafra11/äggrzi11gar-
11a. 

Lokal skaciemyr:diglier fär efter 
samråd med kmnmun bestämma att 
det inom kommunen skall filmas 
sät skilt insamlingsstiilie for f astig

iinsdckiaratimzer och a1·stämnill};:S

dt'klaratio11er, som skall lämna5 till 
ledning för taxering inom fögderi
et. 

Handling som getts in till iokal 

skattemyndighet i annat fögderi än 

dt'l där fastigheten är belägeli skall 

omedelbart översändas till den lokala 

skauemyndiglzer som hur att 1axera 

fastigheten. Handlingen anses 1•ara 

inkommen i rätr tid även om den getts 

in till anrian lokal skattemyndighet än 

den som har att pröva taxeringen. 

10 § 

Överlå1s fastighet efter det att all
män f a.nighetsdeklaration har läm

nats men före laxeringsårets ingång, 

är stl väl den förutvarande som den 

nye ägaren skyldiga att inom tio 

dagar därefter göra anmälan om 

överlåtelsen till f aslighetstaxerings

nämndens ordförande eller till läns

styrelsen. Har fastigheten blivit upp

delad i samband med överlåtelsen 

skall överlåtelse handlingen före tes i 
huvudskrift eller bestyrkt avskrift. 

Fastighetsdeklaration, avstäm-
ningsdeklaration och annan uppgift 

eller upplysning till ledning vid tax

ering a1• egen f a.stighet som skall 

avgivas pli: grund av anmaning, skall 

lämnas inom den tid, som anges i 
anmaningen. Skyldighet föreligger 

dock ej att pd grund av anmaning 

lämna deklaration eller uppgift pd 

tidigare dag än handlingen skulle ha 
Lämnats utan anmaning. 

11 § 

Byggnadsnämnd skall i behövlig 

omfattning, enligt närmare föreskrif

ter av regeringen eller myndighet som 

regeringen bestämmer, lämna den 

lokala skattemyndigheten uppgift om 

anen och omfattningen av den bygg

nadsverksamhet, som avses med 

beviljade byggnadslov. 

Uppgift skall lämnas för varje fas

tighet för sig sena.st rvå veckor efter 

utgdngen uv varje kvartal och omfatta 

de byggnadslov som beviljats under 

kvartalet. 

Fastighetsägare frdn vilken fa.nig

hetsdeklaration, avstämningsdekla

ration eller annan uppgift inte har 

inkommit inom föreskriven eller i 

anmaning förelagd tid, f dr anmJJnas 

att lämna sddan deklaration eller 

uppgift. 

Är deklaration eller uppgift ej upp

rättad i enlighet med denna lag, fdr 

fastighetsägaren anmanas att avhjäl

pa bristen. 
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Lanthruk.rnämnd skall, på särr 
som förcskril's m• regeringen eller 
myr:dighet som r-:gerinKcn bestäm
mer, Jiimna lokal skalli:myndighet 

uppg~ti om sådant bcsiw m· nämnden 
som är a1· l1eryddsc för fastighcmax

eringcn. 

53 

Föres!agrn lydelse 

Uppgifter frän anr.un än fasrighets

iigurc 

12 § 

Bra11dfiirsäkringsum·ta/1 är efter 
anmaning skyldig att till ledning l'id 
allmän fastighetstaxering lämna upp
gift om försäkringsvärdet på byggna
der, som är hos anstalten försäkrade 

mot brand.skada. 

K omm1m, .f astig!1etsbiid11ingsmyn

dighet, lantbruk.mäm11d och skogs
vårdsstyrelse skull till ledning för 
taxeringen lämna uppgifter om stor
leken och beskaffenheten av tax· 
eringsenheterna inom sina verksam
hetsomraden enligt närmare före
skrifter som regeringen bestämmer. 

SkogsvårdsstyreL~en skall till led
ning för fastighetstaxeringen till den 

lokala skattemyndigheten lämna 
uppgifter ur av styrelsen upprättade 
skogsbruksplaner och andra upp
skattningshandlingar som avser 
skog. Vidare skall skogsvårdsstyrel
sen till den lokala skattemyndigheten 
lämna de uppgifter som avses i 7 § 
andra stycket . 

. Anmaning och l'ite 

22 § 

Anmaning får utfärdas av chef för 
taxeringsenhet eller lokal skatte
myndighet, fastighetstaxerings
nämnd, taxeringsintendent samt 
tjänsteman eller konsulent för fastig
hetsta.xering som biträder fastighets
taxeringsnämnden. Konsulent för 
fastighetstaxering får dock ej an
mana någon att lämna allmän fastig
hetsdeklaration. 

Anmaning fär utfärdas av chef för 
taxeringsenhet eller lokal skatte
myndighet, fastighetstaxerings
nämnd, taxeringsintendent . samt 
konsulent för fastighetstaxering som 
biträder den lokala skatremyndighe
ten eller fastighetstaxeringsnämn
den. Konsulent för fastighetstax
ering får dock ej anmana någon att 
lämna fastighetsdeklaration. 

25 § 

Finner man beträffande anmaning 
eller annan i denna lag avsedd hand
ling att det är av betydelse att erhålla 
bevis för att handlingen kommer 

Finner man beträffande anmaning 
eller annan i denna lag avsedd hand
ling att det är av betydelse att erhålla 
bevis för att handlingen kommer 
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de/.:.larmionsskyidir eller arn;an till 

tianda. ska!i handEngen delges 
honom, om Jet ej i!r k:int att han inte 

kan anträffa~. 

Faslighe~stax~ringsnämndcn får 

be~;ikti~'.a b.srighet även i annat fall 
än S!1m :1vses i 8 §,om uppgift som 
\: .. ~hövs fÖI an taxera en fastighet 
saknas elier c.le1 finns grundad anled
ning «inta an uprgifT som fastighets
ägare lämnat är felaktig eller ofull· 
~tändig. Besiktning får dock ske 
endast om tillförlitlig uppgift inte 
utan avsevärd olägenhet kan erhål
las pä annat sätt och uppgiften är av 
väsentlig betydelse för åsättande av 
en riktig taxering. I fråga om besikt
ning enligt denna paragraf gäller 
30-40 §§. 

54 

fas1igl1c1sagarc11 dlt:r ann:rn till han

da, skall h::ndlin~en ddges honom, 

on; det ej är k:int uti h::r. i11tr kan 
~11 träffas. 

llcsikllling. m. m. 

Ven lokala skaliemyndighcrcn och 
fastighetsrnxeringsniimndt:n får be
siktiga fastight~t även i annat fall än 
som av5es i 8 §. om uppgift som 
behövs för att taxera en fastighet 
saknas eller det finns grundad anled
ning anta att uppgift som fastighets
ägare lämnat är felaktig eller ofull
ständig. Besiktning får dock ske 
endast om tillförlitlig uppgift inte 
utan avsevärd olägenhet kan erhål
las på annat sätt och uppgiften är av 
väsentlig betydelse för åsättande av 
en riktig taxering. l fråga om besikt
ning enligt denna paragraf gällt:r 
30-40 §§. 

30 §D 

Länsrätten i det län där fastighe
ten är belägen beslutar om besikt
ning på framställning av fastighets
taxeringsnämnden. 

Länsrätten i det län där fastighe
ten är belägen beslutar om besikt
ning på framställning av den lokala 
skattemyndigheten eller fastighets
taxeringsnämnden. 

Mot beslut om besiktning får talan inte föras. 

32 §14 

Har fastighetstaxeringsnämnd 
gjort framställning om besiktning 
och behövs inte längre åtgärden skall 
nämnden genast anmäla detta till 
länsrätten. 

Har lokal skattemyndighet eller 
fastighetstaxeringsnämnd gjort 
framställning om besiktriing och 
behövs inte längre åtgärden skall 
myndigheten eller nämnden genast 
anmäla detta till länsrätten. 

38 §15 

Fastighetstaxeringsnämndens 
ordförande, konsulent eller tjänste
man som biträder nämnden verkstäl
ler beslut om besiktning. Om det är 
påkallat får annan ledamot i nämil
de.n närvara. 

Den lokala skattemyndigheten, 
fastighetstaxeringsnämndens ordfö
rande och konsulent som biträder 
myndigheten eller nämnden verkstäl
ler beslut om besiktning. Om det är 
påkallat får annan· ledamot i nämn
den närvara. 

12 Senaste lydelse 
1981:280. 
13 Senaste lydelse 
1981:280. 
14 Senaste lydelse 
1981:280. 
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Argärd som avses i 36 § sista meningen skall vcrk.sriilla.' av kronofogde

myndigheten. 

41 *lri 

Den som till iedning vid allmiin Den som ti!U~dning vid fastighets-

fustighetstaxcring . uppsåtligen eller 

m· grov oaktsamhet famnar handling 

m::d oriktig·uppgift och därigenom 

iöranlt.:der fara för att taxeringen blir 

för liig dömes till böter eller fängelse 

i högst sex ·mi'mader. 

Den som uppsatligen eller av grov 

oaktsamhet underlåter att lämna all-
män fastighetsdeklaration dömes till 
böter. 

taxering uppsatligcn eller av grov 

oaktsamhet lämnar handling med 
oriktig uppgifr och därigenom föran
leder fara för att taxeringen blir för 

låg dömes till böter eller fängelse i 
högst sex månader. 

Den som uppsåtligen eller av grov 
oaktsamhet underlåter att lämna fas

tighet~dcklaration som han har 
anmanar.~ att lämna eller avsräm-
ningsdeklaration dömes till böter. 

I ringa fall dömes ej till ansvar enligt första eller andra stycket. 

Särskilda förberedelser för avstäm
ning och omräkning 

42 § 

Srarens lanrmäteriverket skall före 
111gången av tredje året före avstäm
ningsåret upprätta riktvärderabe/ler 
eller utarbeta andra hjälpmedel för 
all ange riktvärden. 

Före utga11gen av andra året före 
avstämningsåret skall efter provl'är
dering den indelning i värdeområden 
som sägs i 7 kap. 7 § andra stycket 
verkställas. Statens lantmäteriverk 
skall inom sagda rid anvisa rikrvärde
tabell eller motsvarande för varje 
sådant område. 

43 § 

Vid provvärdering skall statens 
lantmäteriverk tillrnmmo.ns med ar
betsgrupp, som utserts enligt 17 kap. 
7 §. i varje fastighetstaxeringsdistrikt 
pröva om en tillämpning av anvisade 
riktl'ärdetabeller eller motsvarande 
hjälpmedel leder till taxeringsvärden 
som svarar mot basvärdenivån enligt 
5 kap. 4 §. 

44 § 

Statens lantmäteriverk skall före 
den I juli året före ett indexdr lämna 

15 Senaste lydelse 
1981:280. 
16 Senaste lydelse 
1981:280. 
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Nu 1,arruuic !wids,~ Fär(~s!agetl ly.:fefs,.' 

fiirslai:; rill ,-ep,,:rini:cn om rikets indel-
11i11g i pns/>i!dni11,l'.1·m11ddc11. 

Fiirc wglingcn m · ärc1 före el! 
inciexår skall sca1c11s fm11r11ii1eri 1•1'rk 

föreslå rq~r:ri11~c1: nva index f1)r 
um riikn ini; en. 

45 § 

19 kap. Förheredandc åtgärder17 

Senast den 15 december andra året 

före det år då allmän fastighewax

ering äger rum, skall regeringen eller 

myndighet som regeringen bestäm

mer besluta föreskrifter för f örbere
delsearbetet. 

Senast nämnda dag lämnar rik.s

skatteverket beträffande småhus och 

tomtmark förslag till sådana före
skrifter som avses i 7 kap. 7 § Senast 
den 1 mars året före det dr då allmän 
f astiglzetstaxering äger rum lämnar 
rik.sskatreverket beträffande övriga 

bygg11adstyper och ägoslag förslag 
till de föreskrifter som avses i 7 kap. 
7§. 

Sådana föreskrifter och förslag till 

föreskrifter skall omedelbart tillstäl

las state11S lantmäteriverk och länssty

relserna. 

Under förberedelsearbetet skall i 
varje f astighetstaxeringsdistrikt fin

nas en arbetsgrupp bestående av leda

möterna i f astighetstaxeringsnämn
den. Suppleanterna skall delta i 
arbetsgruppens sammanträden i sam

ma omfattning som vid taxeringen. 

Närmare förcskrif1cr om förberc
dc/searhucr fiir jas1ii;hersrmeri11ge11 
liinmas av regeringen. 

§ 

19 kap. De lokala skallemyndighe
ternll.S \'erksamhel 

Granskning m. m. 

Derz lokala skattemyndighecen 
skall fortlöpande granska, bearbeta 

och registrera de uppgifter omfastig

hetema som kommer in till myndig
heten och föranstalta om erforderlig 
komplettering. 

2 § 

Beträffande innehdllet i uppgift om 

fastighet som inlämnas till den lokala 

skattemyndigheten av annan än fas

tighetsägaren skall 15 §förvaltnings
lagen (1971 :290) tillämpas. 

Den lokala skattemyndigheten 
skall tillse att utredning görs och att 

tillfälle bereds den skattskyldige att 

17 Senaste lydelse 
1981:1119. 
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Nm·'(irai1dc lydelse 

Stalens l11!11miill'ri1·erk och 11rhns
gmppen skall unders(jJ;a 1•ilka rikc

viirdciabcller för småhus, som med 
hänsyn till radancfr prisläge bör 

användas inom olika ddar av fasrig
hctswxcringsdistriktet. Förslag här
om skall upprätw:.r. Undersökningen 

skall även omf ana upprättande av 
förslag till riktvärdekanor för tomt

mark irwm distriktet. 
Statens lantmäteriverk och arbets

gruppl'n skall vidare pröva att en 
tillämpning av förslag till föreskrifrer 
enligt 1 § andra stycket leder till 

taxeringsvärden som svarar mot cax
eri11gsl'iirdenivd enligt 5 kap. 2 §. 
Mor.warande prövning görs a1' för
slag till rikcvärdekartor för tomtmark 
och rikcvärdetabeller för småhus 

enligt första stycket. 

Fiirc:sic:gcn lvdds" 

ytlra sig när dt•r bchöv.1 för myndi~
herens beslut. 

Den lokala slw11e1nyndighnm 
ska!/ ombesörja ärendell a;• expedi

tionell ar: åt fasrighcrst1ixr:ring.rnämn
den. 

Grundbes/ut 

4 § 

Förslag till rikcvärdekartor och rik
tvärdecabeller m.m. skall hållas cill
gängligt för allmänheten under två 
veckor i maj t'Jret före taxeringsåret i 
lokaler som kommun skall tillhanda
hålla. Regeringen eller myndighet 
som regeringen bestämmer lämnar 
närmare föreskrifter om detta förfa
rande. 

Den lokala skattemyndighe1en 
skall senast den 15 maj meddela 
grundbeslut om taxeringen av alla 
fastigheter i fögderiet utom vatten

och värmekraftanläggningar. Om 
taxeringen av dessa stadgas i 17 kap. 
2 och 4 §§ samt 20 kap. Il §. 

1 grur1dbeslut efter avstämning 
eller omtaxering skall redovisas dels 
taxeringsbeslutel enligt punkterna 1-4 

dels grunderna .för beslutet enligt 
punkterna 5-8, nä~ligen · 

1. fastighetens indelning i tax
eringsenheter, 

2. taxeringsenhetens beskattnings
.natur och skattepliktsf är hållande, 

3. skattepliktig enhets basvärde 

och däri ingående de/värden samt 
värde av varje värderingsenhet, 

4. skattepliktig enhets taxerings
värde efter omräkning och däri ingd

ende omräknade delvärden samt 
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58 

Föreslagen !yddsc 

index sum har tiliämpacs, 
5. s1orlcken av såd~m värdc_fokror 

.wm särski!r anges i 8-15 kup .. 
6. sroricken av rikcvänfr, 
7. swrieke11 av rärdaingshyra en

lig; 11 kap. 4 §, bruttokcq1iraliserings
fak10r c11/igt lJ kap. 6 §. exploate
ringsfakwr enligt 12 kap. 6 §, hryt
nir:gsfakror och värdet per kubikme
ter brytvärd fyndighet enligt 12 kap. 
8 §. utbyggd effekt, caxeringseffekt; 
utnytcja11detid, reglcringsmöjiighet 
och beliigr.11hn enligt 15 kap. 3 §och 
återanskafjningskosmad enligt 11 
kap. 7 § och 15 kap. 7 § samt 

8. säreget förhållande som har för
anlett justering av riktvärde. 

I beslut som avses i f öregdende 
stycke skall för varje taxeringsenhct 
vidare anges cill vilken typkod enhe
ten är hänförlig. I beslutet skall ocksd 
redovisas fördelning av basvärdet 
och taxeringsvärdet som har skett 
enligt 5 kap. 8 § tredje stycket. 

l besluret skall, om så erfordras, de 
ytterligare skäl redovisas, varpd 
beslutet är grundat. Om ägare av 
fastighet har begärt att omtaxering 
skall ske och beslut har fattats att 
omtaxering inte skall ske, skall 
beslutet innehålla skälen härför. 

5 § 

Arbetsgruppen skall senast den 15 
juni dret före det dr dd allmän fastig

hetstaxering äger rum till skatteche
fen överlämna förslag till rikrvärde
kartor för tomtmark och rikrvärdeta

beller för småhus. Pd samma gång 
skall arbetsgruppen föres Id ändring
ar i de förslag till föreskrifter som 

avses i 1 § andra stycket. 

1 grundbeslw efter avstämning 
eller omtaxering skall vidare anges 
taxe1 ingsenhetens totala, enskilt inne
havda landareal. För lantbruksenhet 
skall den anges i hektar med fyra 
decimaler och för övriga enheter i 
kvadratmeter. 

Totalarea/en för lantbrukse11het 

skall delas upp pd olika ägoslag. Har 
dkermark, betesmark, skogsmark el
ler skogsimpediment delats in i flera 
värderingsenheter skall arealen anges 

för varje sddan enhet. Avrundning av 

arealen för ägoslag eller värderings
enhet skall ske till hela hektar. Areal 
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lV11varatzdl· iydcfs( 

Pil grundval O!' arbccsgruppernas 

försiag samt de 11ppiys11i11gar som i 
öP'igi kan vinnas skalf :;kalleclwfen 

seriast den J a:1gus1i året före det år då 

alimän fastigl:e1s1axering äger rum 
ti!i regeringen eller myndiglze; som 
regeringen bestäm.mer a ~·ge yurande 
över de enligt 1 § andra stycket läm-
11ade förslagen till färeskr~ftcr. 

6 § 

59 

Föreslagen. fyfh~ise 

som w1dersr(1<cr 0,5 hektar skail inte 

rt'tiol'isas siirsk.iit. 
Fö1 :omtnwrk sum iiggcr pii lant

lm1kse11he: .1iwii areaicn anges i .IÖl'i:i.! 

hck1ar som k•'wirarmeccr. 

Värd<'/ av en emkild 1·i!rderirzgsen

he1 anges i grundbcslw efter avstäm-

11i11g eller 01nra.xcring i f uiia tusental 

kro11or. A vnmdning skf'r så atf över

shjuta11dr belDpp, som inre uppgär 
iill ji1il1 tu~cmal kronor, faller bort. 

Basvärdei och taxering.n·ärdei 

anges i grur1dbeslut alltid i fulla 

tiotusental kronor. A 1•rund11ing sker 

så att överskjutande belopp, som inte 
uppgår till fullt tiotusental kronor, 
fall er bort. För att ett avrundat 

basvärde eller taxeringsvärde i öve
rensstämmelse med 5 kap. 8 § andra 

stycket skall överensstämma med 
summan av de däri ingående de/vär

dena skall det största de/värdet 
minskas med ett mot avrundningen 

svarande belopp. Därefter minskas 

på motsvarande sätt efter hand kvar
varande delvärden i storleksföljd. 

7 § 
Sena.st defl 10 september året före 

det år då allmän fastighetstaxering 
äger rum skall regeringen eller myn
dighet som regeringen bestämmer 
besluta sdda11a föreskrifter som avses 
i 7 kap. 7 §. 

I grur1dbeslut, som har meddelats 
under ett indexår då fastigheten inte 
avstärn.~ eller omtaxeras, skall i 
beslutet redovisas fastighetens bas
värde och däri ingående delvärden, 
indextalför fastigheten samt dec för 
dret gällande omräknade taxerings
värdet med däri ingåendt· de/värden. 

8§ 
Har fastighet under ett taxeringsår 

inte ai•stämts eller omtaxerats och har 

nytt index för f astiglieten inte heller 

bestämts för året, skall niistföregåen

de års grundbeslut fastställas ofö
rändrat. 
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hireslaf!pl lvddse 

Ompr61'f1int: 

9 § 

Den lokala skarrcmyndi,i;hctc11 
skail utum i fall som anges i 1 (} § 

ompröva sitr grumlbt!slur om iigare 

ar fcmi1d1e1 begär dcr eller eljcl·t 
tmled11ing cill omprrivnirrg j'i.ircknm-
11u•r. 

1Hyndighctrn får omprörn beslut 
fler än en gång. 

rlgart' får begära att lokal skatte
myndighcr omprövar ett beslut att 
införa en uppgift i fastighcwax
eri11gsregistre1 som imc påverkar tax
eringen. Den lokala ska11emyndighe
ten skall dock göra endast en 
omprövning av sådant beslut. Över 
lokal skattemyndighets beslut med 
anledning av sådan begäran får talan 
inte föras, om fastighet~ägaren inte 
visar att beslutet eljest har rättslig 
betydelse för honom. 

JO§ 
Omprövning får ej göras av beslut 

till den del det ai,ser indexcal och 
taxeringsvärde med däri ingående 
delvärden. Begäran om omprövning 
av taxeringsvärdet skall anses avse 
omprövning av basvärdet. 

11 § 

Begäran om omprövning skall 
vara skriftlig och ges in ti/l den lokala 
skattemyndigheten. Begäran om om
prövning av grundbe.rlut skall ha 
kommit in senast den 30 juni under 

taxeringsåret. Begäran om ny om
prövning skall ha kommit in inom tre 
veckor från det fastighetsägaren fått 
del av det omprövade beslutet. 

Har begäran om omprövning i rätt 
tid givits in till annan lokal skatte
myndighet än den som har att pröva 
fastighetsägarens yrkande, utgör det 
inte hinder för att taxeringen omprö
vas. Handlingar som på detta sätt har 
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ingivi1s felaktig! skall omedelbart 
översändas till de11 myndighet som 
har lltl pröva yr~: andt:l. 

12 § 
Sedan den lokala skatwm_1•ndighc

ten amprövm ell g.r11:1dbcslw får 

myndiglwrcn med eget yttrande övcr
läm11a ärendet til!fastighezstaxcrings

fiämndcn för aFgörandc, om myn
digheten på grund av tidsbrist inre 
hinner 1.n•göra iirendez eller om myn
digheten anser iirender vara sa svdr
bedömc atl det bör a~·göras av f astig
hetstaxeringsnäm11den. 

13 § 

Har lokal skattemyndighet omprö
va! ett grundbeslut får fastighetsäga
ren, om han vill det, överklaga 

beslutet hos f astighetstaxeringsnämn
den i stället för att begära förnyad 
omprövning hos den lokala skatte
myndigheten. Över omprövat beslut, 
som den lokala skattemyndigheten 
fattar efter den 15 augusti, får fastig
hetsägaren klaga enda.st hos fastig
hetstaxeringsnämnden. 

Överklagande till fastighetstax
eringsnämnden skall göras skriftligen 
och skall ha kommit in till den lokala 
skattemyndigheten senast tre veckor 
efter det ati fastighetsägaren f ätt del 
av det överklagade beslutet. Vad som 
sägs i 11 § andra stycket äger motsva
rande tillämpning. 

Den lokala skattemyndigheten 
skall överlämna handlingarna i ett 
överklagat ärende till fastighetstax
eringsnämnden tillsammans med eget 
yttrande. 

14 § 

De11 lokala skattemyndigheten 
skall skyndsamt omprö\•a ett beslut 
som myndigheten fattat och som 
överklagats i rätt tid till fastighetstax
eringsnämnden. Leder prövningen 
till den ändring som fastighetsägaren 
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Fbrcslag1:1: [l'!fclse 

hcgär. fiirfaller ö1•crUaga11det. i 
amza; fiill skall mynd(t!hcren över
limma /u11ulli11gama i ärcrdcc cillsam· 
''1w1s med cgcr yrtrmulc cilf fcL5tighers-

111xcri11~s11iimndcrz. 

Besvär iil'cr lokal :>kaut•m_vndig· 

hcrs beslut som inte har öw:rUagacs 
al' _fastigliccsägare11 inom i 19 kap. 
13 § andra srycket föreskrin:n 1id får 
anföras hm länsräuen UF vederbö
ra11dc kommun och 1ax1·ringsimen· 
dem. 

Bcs1,iir ö1•cr lokal skattemyndig· 
hets beslw får vidare anföras i den 
ordning som sägs i 23 kap. 

Uppdelr1i11gsbcslut 

15 § 

Ingår i wxcringsenhel flaa fastig· 
heter eller delar av fastigheter skall 
den lokala skattemyndigheten efrer 
ansökan ange hur szor del av basvär
det och diiri ingående de/värden samt 
av taxerings1•ärder och däri ingående 
delvärden som belöper på fastighet 
eller f astighersdel. An.sök.an skall 
göras hos den lokala skacremyndig
heren och får lämnas av ägare, arren
dator, raxeringsintendcnt eller be
svärsberätrigad kommun, vilka även 
får begära omprövning av etr uppdel
ningsbeslut. Den Lokala skatremyn
digheten skall dock göra endast en 
omprövning al' sådant hes/ut. 

Underrättelse om beslut 

16 § 

Den lokala skattemyndigheten 
skall senast den 15 maj under tax· 
eringsåret rill fastighetsägarna sända 
underrättelre om innehdllec i myndig

hetens grundbeslut efter avstämning 
och omtaxering. 

Senast samma dag skall myndighe-
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tci: tili ji1s1ighc:.1ägama sända undcr
rärtcL\"C om grw:dhcs/111. som har 
meddda1.1· under c!f indexår dii fastig
hc1e11 inte m·sräms elter omllL'ffras 

or.:h n.m 11ppdel11i11g al' värden cnligr 

15 §. Vidare skall 1111derrättclsc sam-
11w dag lämnas f ascigliusiigare om 
hcs/11.1 enligt C) § tredje sryckl'f om 

ändring i f astif;hcrstaxeringsrcg~vrret 
bccriiffande hans jasrigher. Om 
grundbcslur enligt 8 § ska/l 1.mdcrrät-
1eise ej lämnas. 

Umlerriittelse om grundbesi111 en

ligt första s1ycke1, 9 § tredje stycket 
och 15 § skall innehålla upplysning 

om vad som skall iakttas av den som 
vill att myndigheten skall ompröva 
beslutet. 

Underrättelw: enligt denna para

graf skall sändas till f astighersägaren i 
vanligt brev. Försändelsen får isär
skilda fall rekommenderas eller del
ges ägaren. 

17§ 

Den Lokala skattemyndighe1en 
skall fortlöpande och senast den 15 
september under taxeringsåret till fas
tighetsägaren sända underrättelse om 
inne}u'il/et i de raxeringsbes/ut som 
fattats efter omprövning samt under
rättelse om att ärendet beträffande 
hans fastighet har ö~·erlämnats till 
fastighetstaxeringsnämnden för 
prövning. 

I underrättelse om omprövat beslut 
skall anges om och i så fal/ i 11ilket 
avseende det skiljer sig frdn grundbe

slutet eller därefter omprövat beslut. 

Skälen för beslutet skall redovisas. 

Underrättelsen skall innehålla upp
lysning om vad som skall iakttas av 
den som vill överklaga beslutet och 

såvitt gäller beslut som har fattats före 

den 15 augusti om vad som skall 
iakttas av den som vill att myndighe
ten skall ompröva beslutet. 
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Lokal ska11cmyndighc1 skall också 
1m1.iarifrrafas1i,:iu•1.1·iigaren nm bes/!/! 
som siig.1 i G § tredje s1yi:kct. 

( !ndcrrii11d1·e enligt demra para
f!Taf skall sii11das till ägaren av fas1ig
h1:r i rekommenderat bre1•. Försii11-

dd.1et1 får i särskilda fäll delges ägu

r~I!. 

Uingdf öring 

JH § 

Den lokala ska11cmy11dighetens 
grwulbcslut skall föras in i stomme 
till fcisrighetslängd. Besluten skall 
med de ändringar som gjorts genom 
den lokala skr.11cmyndighetens om

prövade beslut och genom fastighet~
taxeringsnämndens beslut föras in i 
fastighets/ängd. 

Byggnad på annans mark med 
värde under JO 000 kronor skall dock 

ej redovisas i fastighets/ängd eller 

scomme till sådan längd. 

Annan än staten tillhörig försvars
bygg11ad som enligc 3 kap. 2 § är 
undantagen frdn ska1teplikt, skall 

inte föras in i f astighetslängd eller 
stomme till sådan längd. 

19 § 

Stomme till fastighets/ängd skall 
u11der en tid av minst JO dagar före 
den 15 juni hållas tillgänglig inom 
kommunen pil lämplig expedition. 

Lokal skattemyndighet skall senast 

den 25 maj utfärda kungörelse här

om. 

20 § 

Fastigherslängden skall i bestyrkt 

avskrift under en tid av minst fyra 

veckor före den I februari året efter 

taxeringsåret finnas offentligen fram

lagd inom kommun i den ordning 

som föreskrivs av regeringen eller 

myndighet som regeringen bestäm

mer. 
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Förcsla[:<:n lydd.H.' 

l\'iimwr-e fnrcs/;ri(1er om fastig

iu::sliir~:;d och l<i:;g1(föri11.[: 111cddda.1· 
a1• regeringen eller myndighet som 

regeringen bestr!mmcr. 

Riiudi·c av bcsfw 

21§ 

Har Inka/ skattemyndighets clla 
fastighetstaxeringsnämnds bes/ta om 

taxering ej införL~ i fasrighctslängd 
inom föreskriven tid eller har tax

ering införts i fastighets/ängd för 

annan fastighet. än den taxeringen 

avsett eller eljest uppmbarligen felak
tigt eller har anteckning om ägar1~ i 
fastighetslängd blivit oriktig, får den 

lokala skattemyndigheten besluta om 

rättelse av fastighets/ängden i denna 
del. 

Har lokal skattemyndighets eller 

f astighetstaxeringsnämnds beslut om 
taxering bli1•it oriktigt till följd av 

1. uppenbar felräkning, eller 
2. uppenbart felaktig överföring av 

belopp eller annan uppg~ft från fas
tigheL~deklaration eller avstämnings
deklaration 

får den lokala skattemyndigheten, 
om ej särskilda skäl föranleder att 

länsrätten bör avgöra frågan, besluta 
om rättelse i denna del. 

Om besvär över taxeringen har 
anförts hos läns rätten får rättelse 
enligt denna paragraf inte beslutas, 
om inte rättelsen avser oriktig anteck
ning om ägare. Efter utgången av juni 
månad året efter taxeringsåret får 
rättelse enligt denna paragraf beslucas 

endast om anmärkning i fråga om 
felaktighec av den arc som denna 

paragraf avser dessförinnan har 

gjorts hos den lokala skattemyndig
heten. 

Innan rättelse görs av beslut av 

fastighetstaxeringsnämnden skall, 
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F6r(•slagt'tt iyd!:lsr. 

on! tlctu: ef ii.r Öv!'1jhJt!igl. vttrant.ie 

inUimta.\ från jas1if•hc1.1·rnxcrirw.'
,,~in111ticn5 Or(~(ärande och. rnn hin
der ej rnöter, fi:iSlighc!cns ägare. Ytr· 

ra1idc at: äp,aren får iiPcn inhänzras 

in!ian rätu~!sc ,1!,brs a1 1 tl! bcsiu.z a\' 

myn ditheten. 

D!'n /okdo skarwmyrulighew10 
skci!f, om detta ej iir upprnbarr ö11cr

fiödig1. i11011; tvii l'cckor tillställa 
fas1i;:hNc11s ägare underrättelse om 
hes/ut ifråga NIT rä11cl:;e i vunligt brer 
samt 1mderrä1w skatlechcf en och 
1·cdcr/Jörandc kommun om heslutei. 
Underrättelser; får i särskilda fall 
rekommenderas eller delges. 

Talan mot beslw i /råga om rättelse 
enligt dettna paragraf förs gertom 
besvär hos länsriitu:n ö1•er den tax
ering som avses med räccelsebeslu
tet. 

Närmare j'öreskrijier om förfaran
det vid rättelse enligt de1111a paragraf 
meddelas av regeringen clla myndig
het som regeringen bestämmer. 

20 kap. 

Fastighetstaxeringsnämnden sam
manträder på tid och plats som 
bestäms av ordföranden. Denne kal
lar Ledamöterna och underrättar 
suppleanterna om sammanträdena. 
Finns det behov av medverkan av 
konsulent för fastighetstaxering kal
lar ordföranden denne till samman
träde. Till det första sammanträdet 
för årets taxering kallas även supple
anterna. Skattechefen och statens 
lantmäteriverk skall i god tid under
rättas om tid och plats för samman
trädena. 

Sammamräden 

l § 

Fastighetstaxeringsnämnden sam
manträder på tid och plats som 
bestäms av ordföranden. Denne kal
lar de ledamöter som skall tjänstgöra 
vid ett sammanträde. Finns det 
behov av medverkan av konsulent 
för fastighetstaxering kallar ordfö
randen denne till sammanträde. Till 
det första sammanträdet under den 
period, för vilken ledamöterna och 

suppleanterna är valda, kallas även 
suppleanterna. Skattechefen och 
statens lantmäteriverk skall i god tid 
underrättas om tid och plats för 
sammanträdena. 
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N111•ara11de !ydd~e 

Om en ledamot är förhindrad <itt 
komma till ett sammantriidc, sl;all 
bar: i !.:itt ställe kalla en supplcam 
eniigt den ordning mella:i supplean
terna som har bestämt~ vid valet 
sar:1t underriitta ordför;:mden. 

4 § 

J-i:in·s!agen (vdrlse 

Om en k:bmot iir förhindrad att 
komma ti!l ett s~\mnrnnträde, till 
i·ilket han kallats för ali rjäm:giira. 

ska!\ han i sitt stälk kalla en supple
ant enligt den ordning mellan supp
leanterna som har bestämts vid valet 
samt underrätta ordförnndcn. 

Sammanträde med fastighetstaxcringsnämnd skall hållas inom stängda 
dörrar. 

Fört~dragande cjänsreman och kon- · 
sulent för fastighetstaxering samt 

suppleam som inte har trätt i leda
mot1· ställe får delta i nämndens 
överläggningar men ej i dess beslut. 

Sakkunnig samt tjänsteman som 
av statens lantmäteriverk har beord
rats biträda arbetsgrupp enligt 19 
kap. 2 §. får företräda inför nämn
den för att lämna upplysningar. 
Skattechefen eller tjänsteman, som 
denne har beordrat, får närvara vid 
sammanträde med fastighetstax
eringsnämnd, men har rätt att närva
ra vid nämndens överläggningar 
endast om nämnden beslutar det. 

Konsulent för fastighetstaxering 
får delta i nämndens överläggningar 
men ej i dess beslut. 

Sakkunnig samt tjänsteman vid 
statens lantmäteriverk som har del
tagit vid provvärdering enligr 18 kap. 

43 §, får företräda inför nämnden för 
att lämna upplysningar. Skatteche
fen eller tjänsteman, som denne har 
beordrat, får närvara vid samman
träde med fastighetstaxerings
nämnd, men har rätt att närvara vid 
nämnden~ överläggningar endast om 
nämnden beslutar det. 

Beslutsförfara11de 

6 § 

Fastighetstaxeringsnämnd är be
slutför med ordföranden och minst 
två eller, i f astighetstaxeringsnämnd 

vars di.strikt omfattar mer än en 
kommun, minst tre andra ledamöter. 

Dock skall den omständigheten, att 
ledamot har att avtrada vid behand
ling av visst ärende inte utgöra hin
der mot att beslut fattas rörande 
detta ärende. 

I lokal f astighetsraxeringsnämnd 
skall ärenden avgöras av utöver av 
länsstyrelsen förordnade ledamöter 
endast ledamöter från den kommun 
där taxeringsenheten är belägen. 

Fastighetstaxeringsnämnd är be
slutför med ordföranden och minst 
tre valda ledamöter. Dock skall den 
omständigheten, att ledamot har att 
avträda vid behandling av visst ären
de inte utgöra hinder mot att beslut 
fattas rörande detta ärende. 

Fler än fem ledamöter får inte 

tjänstgöra samtidigt i nämnden. 

10 Senaste lydelse 
1981 :1111. 
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O!n d . ..:-::1 int:.::. är p~lk~d!JI ~IY ~i!r5kild ~ nled~~i:ig an art":nn,.:'i. pröva~~ uv 
fuHsutten ufimnd. il!" ?i1fitighci.stnxr:ring:.;ti~frnnd bt.~ltnför nk·t~ ordföi,tn<len 
cns~-~n1 \1 id 

1. beslut sorn ej inn~fHitar prövning av ~~rcndet i sak 

2. b~slut om förddni1:p, av 1ax- 2. h:.:slut om uppdc!ning som m'Sf.s 

cringsPärdt~ e1ilig~ 15 ~~ i 19 kap. 15 § 

'.l. beslut om rättelse av tidigare be:du:, ~om tiH följd ;~v s!;rivfei, räknefri 
eller annat sbd:.:m förbiseend~ innd1Mler uppcnb;,;r orik.tighc~. 

9§ 

Bestämmelserna i 16 kap. riittcgångsbalken om omröstning ti!Himpas på 
<:vgörande av fastighetstaxeringsnänmden. Ordföranden skall dock ~äga sin 
mening först. 

Skiljaktig mening hos ledamot, Skiljaktig mening hos ledamot 
föredragande tjänsteman eller kon- eller konsuiem för fastighetstaxering 
· sulent för fastighetstaxering skall skall avfattas skriftligen och avges 
avfattas skriftligen och avge~ inom inom en vecka efter sammanträ-
en vecka efter sammanträdet. det. 

Ordföranden skall underrätta lokal skattemyndighet om skiijaktig mening 
i den ordning som föreskrivs av regeringen eller myndighet som regeringen 
bestämmer. 

Verksamhetsperiod 

10 § 

Fastighetstaxeringsnämnden.s för
sta sammanrrt;de skall äga rum senast 
den 5 oktober året före taxeringsdret. 
Vid sammanträdet skall ordföranden 
lämna noggrann redogörelse för de 
föreskrifter och anvisningar angåen
de taxeringen som berör distriktet. 

Fa.stighetstaxeringsnämnden f dr 
börja sitt arbete den 15 juni under 
taxeringsåret. Arbetet skall vara 
avslutat senast den 15 november sam
ma dr. 

Beslut 

11 § 

Fastighetstaxeringsnämnden skall 
senast den 31 januari unde.r taxerings
dret meddela beslut om taxering av 
fastighet, som ingår i distriktet. 

F astighetstaxeringsnämnden skall 
pröva av f a.stighctsägare överklagat 
beslut som f anats av lokal skattemyn
dighet och som avser årets taxering 
av en fastighet som ingår i distriktet. 
Nämnden skall också pröva sddant 
fastighetstaxeringsärende som den 
lokala skart,,mvro-/;,,• . . ,.,.,, 1; · 
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ö1w iili nämrulen enlig• 19 kap.il !i. 
\:"id pröPningen skal! i 1tid sorn sägs i 
iY },ap. JO$: andra nwningl'f; gälla. 

Fastig he!ST•LXai.•ig:snii mnden si.:al! 
omprÖ~'O. si!l besiut om fas1ighe1sägo

r1!11 hegiir det dler dj~·st anfrdning till 

omprö1•r;ing förekommer. Nämlldcn 

får omjiröva l>cslut endasr en gäng. 

För fastighctsw.xcringsniimndens 

för 1•a11en- och l'ärmekraftanlägg-

11i.'1gar l'erksamhet skall i s1ä!le1 för 
11-13 §§i detta kapitel motsvarande 

bestämmelser gälla som föreskrivs 

för lokal skattemyndighets verksam
het i J9kap. 1-10 och 15-17§§. 

12 §1g 

1 fastighetstaxeringsnämnds be
slut skall redovisas dels tax.eringsbe

slutet enligt punkterna 1-3, dels 
grunderna för beslutet enligt punkter

na 4-7, nämligen 
l. fastighpens indelning i tax

eringsenheter, 
2. taxeringsenhetens beskattnings

natur och skattepliktsförhå/lande, 
3. skattepliktig enhets taxerings

värde och däri ingdende de/värde 

samt värde av varje värderingsen

het, 
4. storleken av sådan viirdefakror 

som särskilt anges i 8-15 kap., 
5. storleken a~· riktvärde, 

6. storleken av värderingshyra en
ligt 11 kap. 4 §. bruttokapitaliserings
faktor enligt 11 kap. 6 §, exploate
ringsfaktor enligt 12 kap. 6 §, bryt
nings/ aktar och värdet per kubikme
ter brytvärd fyndighet enligt 12 kap. 

8 §, utbyggd effekt, taxeringseffekt, 
utnyttjandetid, regleringsmöjlighet 

och belägenhet enligt 15 kap. 3 §och 

återanskaffningskostnad enligt 11 
kap. 7 §och 15 kap. 7 §samt 

7. säreget förhtlllande som har för
anlett justering av riktvärde. 

1 beslutet skall ocksd redovisas den 

fördelning av taxeringsviirdet som 

fastighetstaxeringsnämnds be
slut som innebär ändring av lokal 
skattemyndighets beslut skall redovi
sas i vilket avseende det skiljer sig 

från myndighetens beslut. Detsamma 
gäller om nämndens beslu1 avser en 

omprövning av ett ~es/ut som nämn
den tidigare har fattat. 

Fastighetstaxeringsnämndens be
slut skall innehålla de skäl som har 

bestämt utgången. Skälen får dock 
utelämnas helt eller delvis om beslutet 

inte går klaganden emot eller det i 
övrigt är uppenbart obehövligt art 

upplysa om skälen. 

19 Senaste lydelse 
1981:1119. 
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iv'11Fan1r:::-i~·: lvd,_:!si' 

har skc11 !"-'r:f/g·r 5 i~ap. 8 .~ ircd.jr 
sryckc1. 

1-'ärdcr r.F en :.·~u . .::kild vii.rdcrin~:sen
het ari1~:;s i f:dia cusfn!aL kronor. 

A inmdning sker so all ö1•i::rs1ir,ande 
belopp. som i!llt' uppgår dl! ful/; 
tusental k.rono:, fafier bort. r~cge

ri:igen dic:· my;;digize! som regering
en hi:sriimmn far föreskriva om de 
.rttcrligart' 11vrimdni11g.1·reg/!'r .1<•m ht:
hö1•s. 

70 

F~:>rcslagc!1 i_\·delse 

UnderräueL~e om beslut 

13 § 

I beslurer skall vidare anges tax
eringscnhetens totala, enski/1 inne
havda ia11dareal. För lantbruk.renhet 
skall den anges i hektar med fyra 
decimaler och för övriga enheter i 
kvadracmeter. 

Toialareafen för lantbruksenhe1 
skall delas upp pd olika ägoslag. Har 
åkermark, betesmark, skogsmark el
ler skogsimpedimem delats in i flera 
värderingsenheter skall arealen anges 
för var;e sådan enhet. Avrundningen 
011 arealen för ägoslag eller värde
ring senile i skall ske till hela hekrar. 
Areal som understiger 0,5 hektar 
skall inte redovisas särskilt. 

För tomtmark som Ligger på Lant
bruksenhet skall arealen anges i såväl 
hektar som kvadratmeter. 

Fastighetef!S ägare skall underrät
tas om i11nehållet i fastighet.~tax

eringsnämnds beslut, om vad som 
skall iakttas av den som vill överklaga 
beslutet och om innehdllet i skiljaktig 
mening. 

Underrättelsen ombesörjs i den 
ordning som föreskrivs i 19 kap. 16 § 

si.ua stycket. 

21 kap. 
1 §20 

Talan mot fastighetstaxerings
nämnds beslut förs genom besvär 
hos länsrätten. 

Talan mot fastighetstaxerings
nämnds beslut förs genom besvär 
hos länsrätten men ges in till den 
Lokala skattemyndigheten utom då 

f rdga är om besvär mot besl1tt av 
fastiglzetstaxeringsnämnden för vat
ten- och värmekraftanläggningar. 
Mot beslut av den nämnden förs talan 

genom besvär hos kammarrätten i 
Stockholm. 

Besvär över fastighetstaxerings-

20 Senastc lydelse 
1981:280. 
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f\'u1'11ra11dc lyde!sf' 

B~.svär får anföras av ägare av den 
fastighet be:;!utet rör samt av veder
hörandt' kommun o~h taxeringsin
tendent. 

71 

Fiireslagcn iydi:lsc 

niimnd1·ns för värmt?- och wltien

krafumliiMgningur l.•e.1·!r~t skal! MCS in 
1ill kammarriillen i Sruckho!m. 

Besvär Öl'er fastighctswxerings
nämnds bcs/111 får 211föras av ägare 
av den fastig~t~t beslutet rör samt av 
vederbörande kommun och tax-
c ringsintenden:. 

3 §21 

Besvär av ägare nv fastighet skali 
ha inkommit senast dcn 15 september 
under taxeringsåret. 

Besvär av iigan.: av fas~ighet skall 

ha inkommit senast före utglingen m1 

mars månad årei efta taxeringsårt't. 

4 §22 

Kommuns besvär skall anföras 
före uigdngen av oktober månad 
under taxeringsåret. 

Kommuns be.svär skall ha kommit 
in före urgången av maj män ad året 
efrer taxeringsåret. 

5 §23 

Taxeringsintent har rätt att anföra 
besvär intill utgången av november 
mdnad under taxeringsdret. Han 
skall inom samma tid ange yrkanden 
och grunder för besvärstalan, om 
inte med hänsyn till utredningens 
vidlyftighet eller andra synnerliga 
skäl länsrätten medger anstånd. 

Taxeringsimendentens besvär skall 
ha kommit in före utgången av juni 
mdnad dret efter taxeringsåret. Han 
skall inom samma tid ange yrkanden 
och grunder för besvärstalan. om 
inte med hänsyn till utredningens 
vidlyftighet och andra synnerliga 
skäl rätten medger anstånd. 

6 §24 

Inkommer besvär från ägare av 
fastighet efter den i 3 § angivna tiden 
men före utgången av no1•ember 
månad 1mder taxeringsåret, får läns
rätten pröva besvären om taxerings
intendenten helt eller delvis biträder 
besvären i sak. 

Inkommer besvär från ägare av 
fastighet efter den i 3 § angivna tiden 
men före utgången av juni månad 
året efter taxeringsåret, får rärten 
pröva besvären om taxeringsinten
denten helt eller delvis biträder 
besvären i sak. 

22 kap. 
2 §25 

Mot länsrätts beslut i fråga, som 
avses i 20 kap. 15 §, får talan inte 
föras. 

Vid prövning av mål om allmän 
fastighetstaxering består kammar
rätt av tre lagfarna ledamöter samt 
två av de särskilda ledamöter som 
avses i 5 §. Utevaro av en av de 

Mot länsriitts beslut i fråga, som 
avses i 19 kap. 15 §, får talan inte 
föras. 

Vid prövning av mål om fastig
hetstaxering består kammarrätt av 
tre lagfarna ledamöter samt två av de 
särskilda ledamöter som avses i 5 §. 

Utevaro av en av de särskilda leda-

21 Senaste lydelse 
1981:280. 
22 Senaste lydelse 
1981:280. 
:t3Senaste lydelse 
1981:280. 
24 Senaste lydelse 
1981:280. 
25 Senaste lydelse 
1981 :1119. 
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N11vara11d( lvdl'isc 

s:irsLilda kdamötern:J hind;;.u dock 

inte al! m:i.1 avgörs om tre av kam-

r~;ircsfagcn lyddsc 

möterna hindrar dock imc an mål 
i!\'gör~ on1 tre HV ka111n1arrätten:~ 

m;:rrättcns iedamöter iir ense ,1m ledmnötcr är ense om slutet. 
slutet. 

Utan hinder av vad som säg~.: i första stycke! :år regeringen bctriiffandc 
vi~~:<t grupper nv ifri\gavarnnd..: mfrl föreskriv<~, att hcstämmelscn om att 
särskilda ledamöter skali delt:i. vid mi!lei1s prövning inte skall tillämpas. 

5 ~)i 

Regeringen förordnar för högst 
fem år i sänder för varje kammarri-itt 
minst nio, högst t.iugo i praktiska 
värv förfarna personer med god 
kännedom om fastighetsförhållan
den i allmänhet att efter kallelse 
inträda såsom ledamöter i kammar
rätten vid handläggning nv mål om 
allmän fastighetstaxering. Av dessa 
personer skall i fråga om varje kam
marrätt minst tre äga kunskap 
beträffande värdering av skogsmark 
och växande skog, minst två becräf
f ande värdering av vatrenfallsf astig· 
het, minst två beträffande värdering 
av jordbruksfastighet i övrigt och 
minst två beträffande värdering av 
annan fastighet i övrigt. Avgår sådan 
person under den tid, för vilken han 
har blivit utsedd, förordnar rege
ringen annan person i hans ställe. 

Regeringen förordnar för högst 
frm :lr i siinder för varje kammarrätt 
minst nio, högst tjugo i praktiska 
värv förfarna personer med god 
kännedom om fastighetsförhållan
den i allmänhet att efter knllelse 
inträda såsom ledamöter i kammar· 
rätten vid handläggning av mål om 
fastighetstaxering. Av dessa perso
ner skall i fråga om varje kammar
rätt minst tre äga kunskap beträffan
de värdering av skogsmark och väx
ande skog, minst två beträffande 
värdering av jordbruksfastighet i 
övrigt och minst två beträffande 
värdering av annan fastighet i övrigt. 
För kammarräaen i Stockholm 
förordnas minst tre personer be träf
f ande värderingen av vatten- och 
värmekraftanläggningar. Avgår sär
skild ledamot för fastighetstaxering 
under den tid, för vilken han har 
blivit utsedd, förordnar regeringen 
annan person i hans ställe. 

Ledamot som här sägs skall vara myndig svensk medborgare. Han får inte 
vara i konkurstillstånd. 

6 §28 

Regeringen meddelar närmare fö- Regeringen meddelar närmare fö-
reskrifter angående inkallande av de reskrifter angående inkallande av de 
särskilda ledamöterna till tjänstgö- särskilda ledamöterna till tjänstgö-
ring i kammarrätt samt angående ring i kammarrätt samt angående 
ordnandet av kammarrätts arbete ordnandet av kammarrätts arbete 
med handläggning av mål om allmän med handläggning av mål om fastig-
fastighetstaxering och därmed sam- hetstaxering och därmed samman-
manhängande frågor. hängande frågor. 

Särskild ledamot får för tid, under vilken han varit inkallad till 
tjänstgöring, ersättning av statsmcdel enligt bestämmelser som meddelas av 
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. 

26 Senaste I ydelse 
1981:280. 
11 Senaste lydelse 
1981:280. 
28 Senaste lydelse 
1981 :280. 
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Nu1'awm!c lydc!.w: 

Vid bc!'vär iiver i;ammarriitt~: 

ti~~~lut i rr:äi om allmiin fastigh.:ts<ax
cring skail bcs\·Llrshandiingt:n ha 

kmnmit in inom två mi\nader från 

den dag di'1 Uaganden har fäll de! av 

besiutct. 

73 

Uirologen fydd.'.'i'. 

\:id b·~~;v~ir över kammarrii~t~ 

he~lut i mfd om f:;stighetstaxering 
skall besvärshancl!ingen h<! kommit 
in inom två rn~im1der fran den dag: då 

Uagand~n har fått del av beslutet. 

23 kap. 
I §JU 

Bar ägare av fastighet, som skall 
få underrättelse enligt 20 kap. 18 §, 

inte fått sådan underrätrelse. senast 
den .15 augus1i under taxeringsåret, 
får ägaren anföra besvär intill 
utgången av året efter taxerings
aret. 

Har underrättelse som avses i 20 
kap. 14 eller 18 §haft felaktigt inne
håll, får ägaren anföra besvär före 
utgången av femte året efter tax
ering~året. 

Har ägare av fastighel, som skall 
fä umkrrättclsc enligt 19 kap. J(i 

eller 17 *cl/er enligt 20 kap. 13 §,inte 
fått sådan underrättelse senast den 
15 februari åre1 ef1er taxeringsåret, 
får ägaren anföra besvär intill 
utgången av året efter taxerings
året. 

Har underrättelse som avses i 
försla stycket haft felaktigt innehåll, 
får ägaren anföra besvär före 
utgången av femte året efter tax
eringsåret, dock senast det dr då nyrl 
eller förändrat bas~·ärde har åsatts 
fas1igheten. 

2 §31 

Den som enligt 21 kap. 1 §får föra 
talan mot fastighetstaxeringsnämnds 
beslut fdr före utgången av femte 
året efter taxeringsåret anföra be-
svär, 

Fastighetsägare får föra talan mot 
lokal skattemyndighets beslut och 
fastighetstaxeringsnämnds beslut 
före utgången av femte året efter 
taxeringsåret, dock se11ast det dr cM 
nytt eller förändrat basvärde har 
åsatts fastigheten, 

1. om fastighet genom förbiseende inte har blivit taxerad, 
2. om taxering har ägt rum av annan egendom än fastighet eller om värde 

har bestämts för egendom som avses i 7 kap. 16 §, 

3. om fastighet har upptagits såsom skattepliktig fastän den är undantagen 
från skatteplikt, eller har undantagits från skatteplikt, trots att så inte hade 
bort ske, 

4. um fastighet eller del av fastighet har taxerats på mer än en ort eller 
eljest blivit dubbeltaxerad, 

5. om taxeringsbeslut beträffande fastigheten har blivit oriktigt på grund 
av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, 

6. om förvaltningsdomstol genom lagakraftägande beslut i mål om 
fastighetstaxering har frångått behörig myndighets anvisning om riktvärde 
för visst värdeområde och besvären rör fastighet inom samma värdeområ
de, 

~Y Senaste lydelse 
1981:280. 
lllSenaste lydelse 
1981:JII9. 
31 Senaste lydelse 
1981:1119. 
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,\iui'a,·a.1~di:: f.~ 1delse r~'in·sia,J~('!~ i_\·dcht:• 

7. on1 fastigiH:! p~i grund ~l\' att underlaget för taxering Ci\' fastigheten har 

varit frlz.ktig: eilcr ofullständigt bar ilsatts viisrntligt e<nnorlun~l<1 ra:;erir.g äa 
sorr. bort sh', 

8. om eljest sådana omständigheter förciigger, som bmt föranleda 
väsentlig~ arnwrlumk! taxering o::i: särsk.ildu. skfö föreligger för prövning av 
besvären. 

Rommun och wxcrini;simendeni 
fdr .föra edan mot lokal skatiemyn
dir,hcrs och fmighctstaxcrings-
11ämrul.s heslia före utgiilrgen av femte 
aret efter ta.xeringsårer. dock .1·e11asl 
d!!t ar då nyu eller förändrat hasl'ärde 
har åsatts fastiglr(!!Cn, 

! . om fasrighet genom förbiseende 
inte har bfö·ir taxerad, 

2. om taxeringsbeslut beträffande 
fastigheten har blivit oriktigt på 
grund av felräkning, misskrivning 
eller annat uppenhart förbiseende. 

3 §32 

Besvär enligt detta kapitel prövas 
av länsrätten. Har taxeringen prö
vats av länsrätten, skall kammarrätt 
pröva målet. Har taxeringen prövats 
av kammarrätt eller regeringsrätten, 
skall regeringsrätten pröva målet. 

Regeringsrätten och kammarrät
ten får, om besvär enligt detta kapi
tel finnes böra upptas till prövning, 
förordna att målet skall upptas och 
vidare handläggas av länsrätt. 

Besvär enligt detta kapitel avseen
de annan egendom än vatten- och 
värmekraftanläggning prövas av 
länsrätten. Har taxeringen prövats 
av länsrätten, skall kammarrätt prö
va målet. A vs::r besvären vatten- och 
värmekraftanläggning skall de istället 
för av läns rätten i första instans 
prövas av kammarrätten i Stock
holm. Har taxeringen prövats av 
kammarrätt eller regeringsrätten, 
skall regeringsrätten pröva målet. 

Regeringsrätten och kammarrät
ten får, om besvär avseende annan 
egendom än vatten- och värmekraft
anläggning enligt detta kapital finnes 
böra upptas till prövning, förordna 
att målet skall upptas och vidare 
handläggas av länsrätt. Regeringsrät

ten får i motsvarande fall förordna art 

mdl om vatten- och värmekraftan
läggning skall upptas och vidare 
handläggas av kammarrätten i Stock

holm. 

3
" Senaste lydelse 
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2•i kap. 

i fY 
i}~s\·ärsriit•, som enligt 21-23 kap. 

g:Uh;r för ägare av fa~tigl:et, till\;om
n;c:r den som vid ingången av t2.x
cringsåret är :.ig;ire av fastighet lik
som den som därefter, dock sena~t 
före .ingången av femte året cfier 
tc.x:cringsåret, har blivit ägare av fas

tigfwtcn ä11ensom arrendator, vilken 
jämlikt avtal, ingånget efter kommu
nalskattelagens ikraftträdande, gen
temot ägare har att ansvara för skatt 
för fastighets garantibelopp. 

H!~~Vri!"sriitt= ~orn eH1igt 21- 23 
kap. 1;iiib fö: äg<:re uv ia~tighei, 

til!k::irr:mcr den som ,;,d ingi\ngen C:\' 

taxeringst!fet är itgan:· av eller delä-
gare i fastighet liksom den som 
diirefter, dock före wgangen av tax
eringsåret, har hlivit ägare a\' eller 
delägare i fastigheten iivensom den 
som l'id nämnda tidpunkter 1'ar 
arrendator ai· fastighe;en, om han 
jämlikt avtal, ingånget efter kommu
nalskattelagens ikraftträdande, gen-
temot ägare har att ansvara för skatt 
för fastighets garantibdopp. 

3 §34 

Finner länsrätt, kammarrätt eller 
regeringsrätten vid prövning av 
besvär rörande allmän fastighetstax
ering, att taxeringen har verkställts 
på orätt ort eller har underlåtits på 
rätt ort, får rätten, efter vederböran
d·~s hörande, vidtaga erforderlig rät
telse. Taxeringen får dock inte höjas 
utöver vad tidigare har bestämts, om 
inte sådan höjning har yrkats i besvä
ren. 

Finner länsrätt, kammarrätt eller 
regeringsrätten vid prövning av 
besvär rörande fastighetstaxering, 
att taxeringen har verkställts på orätt 
ort eller har underlåtits på rätt ort, 
får rätten, efter vederbörandes 
hörande, vidtaga erforderlig rättel
se. Taxeringen får dock inte höjas 
utöver vad tidigare har bestämts, om 
inte sådan höjning har yrkats i besvä
ren. 

4 §35 

Angående fullföljd av talan mot 
beslut i anledning av besvär som har 
anförts i särskild ordning, så ock i 
fråga, som avses i 3 §,skall i tillämp
liga delar gälla vad i denna lag i 
övrigt är föreskrivet angående be
svär rörande allmän fastighetstax
ering. 

Angående fullföljd av talan möt 
beslut i anledning av besvär som har 
anförts i särskild ordning, så ock i 
fråga, som avses i 3 §,skall i tillämp
liga delar gälla vad i denna lag i 
övrigt är föreskrivet angående be
svär rörande fastighetstaxering. 

5 §36 

Har part anfört besvär över länsrätts eller kammarrätts beslut i mål 
angående fastighetstaxering, får även motpart föra talan mot beslutet, även 
om den för honom föreskrivna besvärstiden har utgått; dock åligger det 
honom att inkomma med sådana besvär inom en månad från utgången av den 
tid inom vilken de först anförda besvären skolat anföras. 

Vad som sagts i första stycket skall 
äga motsvarande tillämpning i f rdga 

33 Senaste lydelse 
1981:280. 
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Föreslagen l_vdds!' 

om hcsviir som har anfiirts enligt 
]()kap. 14 § ar.<im .1·cyckec. 

A.terkallas eller fotfalicr dje!;t den för!-'.ta he~värsta.lan. är även de.n senare 
hcsvärstaian förfallen. 

Dcnn11 lag träder i kraft dagen efter den, Jä lagen enligt uppgift pa den har 
kommit u! från trycket i Svensk förfatiningssamling och iillärnpas första 
gfmgen vid 1987 ärs fastighetstaxering; dock att äldre hestämmeiscr tillämpas 
vid fasi.ighctstaxeringar före år 1987. 
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Hilc.·,;;ti 3 

Samm:mstäHning av remissyttranden (iver htl~iHkandl'.1 

(SOU 1984: 37 och 38) Rulhrnde fasiighd:.taxering m. m. 

i-temissinstanscrna 

Eflcr remiss har yttranden över bt:tiiPi:.:rndet avgetts a·; Sv•;a hov;·~itt, 

b.mmarriitten i Stockholm. kammarr:iucn i Gö\ebor;. brnmar:-iittcn i 

Sundsvall, länsrättcn i Stm:kholm~o liin. Wnsrälien i Östcrgö;iunds län, 

Einsrätten i Viistmanland;; län, domstcbvcrkct, ccntrn.ini.irnndt:n för fa~

tighetsdata (CFD), riksskattt:verkcl IRSV). lanlhruksstyrelscn, shogssty

rclscn, statens lantmäteriverk (LMVl, statens vattenfal!sverk, stutskon

lon:t, riksrevisionsverket (RR V\, statistiska centralbyriin ISCR i. och läns

styrelserna i Stockholms, Uppsala. Östergötlands. Jönköpings. Kristian

stads, Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Bohus. Skaraborgs, Örebro, 

Kopparbergs. Västernorrlands. Jämtlands samt Västerbottens län efter 

hörande av den eller de lokllla skattemyndigheter smn resp. l~insstyrelse 

bestämmer. Vidare har yttranden kommit in från riksdagens ombudsmän. 

bankinspektionen, Tekniska högskolan, bostadsstyrelsen. statens institut 

för byggnadsforskning. statens planverk. domänverket (DV). länsstyrel

serm~ i Gävleborgs och Norrbottens län, Stockholms kommun. Nyköpings 

kommun, Umeå kommun, Sveriges Fastighetsmäklarsamfund, Centralor

ganisationen SACO/SR, Föreningen auktoriserade revisorer (FAR), För

eningen Sveriges byggnadsinspektörer, Föreningen Sveriges fögderi

tjänstemän, HSB:s riksförbund Konungariket Sveriges stadshypoteks

kassa, Landsorganisationen i Sverige <LOJ. Landstingsförbundet. Lant
brukarnas riksförbund (LRF>. Samfundet för fastighetsvärdering, Svensk 

industriförening, Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Sven5ka bygg

nadsentrepenörföreningen (SBEFL Svenskl! clverksföreningen, Svenska 
företagares riksförbund, Svenska för~äkringsbolags riksförbund. Svenska 

kommunförbundet. Svenska kraftverksföreningen, Svenska rt'.visorsam
fundct (SRS), Svenska riksbyggen. Svenska sparbanksföreningen, Sveri

ges advokatsamfund, Sveriges allmänna hypoteksbank. Sveriges allmän

nyttiga bostadsföretag (SABO), Sveriges bostadsrättsföreningars central

organisation (SBCJ, Sveriges fastighctsägareförbund. Sveriges hantverks

och industriorganisation - SHIO-Familjeföretagen. Sveriges industriför

hund, Sveriges jonlägareförbund, Sveriges redovisningskonsulters för

bund. Sveriges skogsägareföreningars riksförbund, Sverige~ trähusfa

brikers riksförbund, Sveriges villaägareforbund, Taxeringsnämndsordför

andenas riksförbund (TOR), Tjänstemännens centralorganisation (TCO), 

Trädgärdsnäringens riksförbund. Kammarkollegiet. Fögderichefsförenin

gen och Ekedals koloriiträdgårdsby. 
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S.~\C:().tS!~ har tbcrt}p~1: e!l inon1 JLIS[K uppr~itta~ ytt.L:iH.1;.:. Lf~F har 

{\iv,;r('!pi..!l ett inoc"l I..itntbnrk:-trna~ ~,k~1ttcdc.lcg~~tioP uppr~:in~.t1 l\\Eh4t.ndc. liU 

vdke! ~iven ~~vc:-ig·~':: Sl..np:si~g~1reföreningars JZi!~~Cörbnnd i ~t11t vii.scntllgt 

~_.1~:.shn~~ ~~i~~. S:\F ~·ch S\'erigt::.:, ~nd~i~~i..r1förhur,d ha.r {l!~·:ro~~·:i.; e:t yt:randc 

fdi.fl ~~!rlu~;;iiv~ts sl~~Hh~.-dt~Jcga1inn . .Svcn~;k(t clv~:.:d~~förcni11ge~~ h;u· {tb~ro

p~d Jet av Svenska kraf:ve:rl:c.f"örening;.·n och staten~ \·a~tcnL:~lisvcrk ge-

2 Remis~instnnsc;·m1~; huvudsakliga instj!lning 

i\! i\ng:1 rcmi~sinstanscr t ilisryrker att fast ighetstaxerin!!skommittcns för· 

slag till ru!l:rnde fastighetstaxering införs. Fördelarna med ett rullande 

system anses främs: vara att arbeiei med fastighetstaxerinf!t:n sprids över 

titi·~n och medför en jämnare arbetsbelastning för skatteförvaitninge.n samt 

att de språngvisa föräru..lringarna av taxeringsvärdena undviks. De utökade 

möjiighcterna till omtaxt.!ring anses undanröja en väsentlig bfr;t i det nuva

rande systemet. Genom ali fastighctstaxerigen kommer atl inordnas i den 

ordinarie skatteadministrationen med tjänstemannagranskning anses att 

taxeringarna kommer a!l bli mer enhetliga. Några instanser påpekar att 

förslaget medför skattehöjningar för fastighetsägarna. De framför att, in

nan en rullande fastighetstaxering införs, en undersökning bör göras för att 

klarlägga i vilka hänseenden taxeringsvärdet har betydelse i skattesyste

met. Andra remissinstanser ifrågasätter om värdena enligt 1981 års AFT 

kan läggas till grund för en rullande fastighetstaxering. De föreslår därför 

att en ny allmän fastighetstaxering eller avsti.imning gi.irs innan det nya 

systemet införs. Flera remissinstanser avstyrker kommittens förslag. Någ

ra hänvisar till <len reservation och de sLi.rskilda yttranden S(Jm lämnats mot 

kommittens förslag. Andra instanser menar. i likhet med en enhällig riks

dag, att fastighetstaxeringssystemel bör bli föremål för en förutsättningslös 

översyn av såväl de materiella som formella reglerna innan ett system med 

rullande fastighetstaxering införs. 

Svea hovrätt har inte någon erinran mot förslagets principiella utform

ning. Förslaget anses tillgodose syftet eligt utredningens direktiv att åstad

komma en snabhare anpassning än f.n. av taxeringen till ändrade fastig· 

hets värden. Vidare menar hovrätten att främst de föreslagna organisatoris

ka förändringarna sannolikt kommer att medföra en effektivare fastighets· 

taxering. 

Kammarrätten i Götchorg har inget att erinra mot den principiella upp

byggnaden av det föreslagna förfarandet. Den valda metoden. som i prin

cip överensstämmer med den som har använts vid 1981 års allmänna 

fastighetstaxering leder säkerligen till ett genomsnittligt mera korrekt re

sultat än andra tänkbara metoder. Det kan dock inte uteslutas att metoden 

i vissa - antagligen relativt få - fall kan medföra en oriktig taxering. Det 
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hildningson1r~d:..1' finn.:.~ t!nkL.i\,.tr eli~:- liknanUe där prisut-.:eck!ir.,qcn har 

vari: ~1vviki:i11Je. l)t.:l finn~ inh .. ' nil~•.,)f! rnöjiiglic~ ~:\tr ff1 "frd:1nL! ornsL~lndi~he

tcr hi.:ab.~ul::- n~ir dm iod\'iduclla ta\:;:ring~:; sbli fa;~:·;tälbs. [),::w iir e:iligt 

k~unn1~i1Ti~Ucn" rneninµ en al! vc1rlif;, hris~. Kan11nu1T~~ilen viH öärfi~r förnrJa 

a!i den for:::si:!fn<: wdni11gen korr.p!r:ttc-;·a·' med rn möjlighet fi;r domstol 

all ton-iger:1 :::~I rii:tYärdc. \!murligt ·•is mii~;tc ck1 bm1d!a om 11prcnbarn fal: 

av frlal:tigl rikt v~-irde. i en s~!dan process bör rikt 1·än.letabelkrna kunna 

frilngås bar:1 om 1.kn skattskyldit;t kan vis;! au de intl' st:immer för den 

cnUav elkr likn:rnde diir hans fostighl·1 är bciägcn. En sadar1 urpmjukning 

skui!e. enlig\ kammarriitlcn, knappast innebära någon rish för att man 

föriorar d:.: stora fördelar som det fö:·cslagna sy·stemet i sig synes innebära. 

Uinsrii11er1 i Stockholms län finner iitl förslagen i betänkandet är ägnade 

att åtminstone minska de olägenheter som finns inhyggda i det nuvarande 

systemet. Förslagen är också tekniskt genomrörbara men länsrätten av

styrker ändå all förslagen genomförs i sin helhet och i ett sammanhang. 

Länsrälten framhäller att betänkandet inte diskuterar några alternativa 

lösningar, all förslagen ofta inte är särskilt väl mol iveradc, att åtskilliga 

frågor alltjämt är outredda och att förslagen föijaktligen brister i fråga om 

analys. En samtidig omläggning av de materiella värderingsrcglerna. Laxe

ringssystemet, proceduren och organisationen är en mycket omfattande 

reform som ställer utomordentliga krav på·dem som skall hantera det nya 

systemet. Än värre är anser länsrätten att förslagen avses bli genomförda 

under samma tidrymd dft man kan förvänta sig en mycket genomgripande 

föränd1ing av systemet för den direkta inkomstbeskattningen. Ett samti

digt genomförande av de båda reformerna riskerar att leda till ett fullstän

digt sammanbrott. Länsrätten anser att det i vart fall kommer att ställa 

omänskliga krav på skatteförvaltningen och medföra stor förvirring hos 

allmänheten. Vidare menar länsrättcn att det utan vidare kan konstateras 

att sådana lokala skattemyndigheter som förutsätts för ett genomförande 

av fastighetstaxeringskommittens förslag inte finns idag och inte heller lär 

hinna hyggas upp på ett par tre års sikt. 

Liinsrätten i Östergiitlands liin anser att ur länsrättcns synvinkel synes 

förslaget m~d en rullande fastighetstaxering inte innebära någon egentlig 

vinning. Del finns risk för att tvärtom totalt sett över perioden en ökad 

arbetsbelastning uppkommer för länsrätten och då en arbetsbelastning 

med mål som till övervägande del inte förtj~inar domstolsprövning därför 

att de egentligen bara handlar om hur värderingsnormer skall tillämpas. 

Betraktat ur andra synvinklar menar läm.rätten emellertid att det föreslag

na systemet kan sägas innebära fördelar. De kostnadsmässiga fördelar som 

kommitten räknat med synes dock mycket diskutabla. Länsrättcn sätter 

ett stort frågetecken för kommittens sätt alt göra dessa beräkningar. Läns

rättens slutsats blir därför att en rullande fastighetstaxering knappast kan 

antas komma att medföra någon egentlig kostnadsminskning totalt sett. 
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Myckel tvd(.;r i s:iillet pf! all ·~n siidan ta,:::rin!:' ~ku!k bli Ö\T:irr. ;ir: den s<:rn 

nu tiJHin1pas .. .\andra sidaii nit:nar Hinsrättcn ~~:nc:-; ~ilski!ligt slt'·! (!!l vinna 

g~norn en ru!L'..ndc fastif;ht:\Sl<1Xc~-i"ng. sotn !.!~-'r den ilverEigstr: d~n ~_!i'diand·.;· 

ordnin~:::n. frnmfora!Jt di': man ri\r (.;Il i"oni(ipanck <lllll:lö.SHill)c'. Lili [lrisn!v~\

for~mdringarn« tich inte den my~:kct ry(·kvis~\ <1npas:o;11i11g. sum nuv:ir:rndc 

on.inin~: 11wdi'ör och all ävtn si:iiv<:: arhctc1 med taxcrin~e11 fördt:la:, mer;; 

jiimnl iiv..:r i'ircn och görs till c!t löpande arlicH: i ~;t~illci för c:i arbe1c 

~kOV\'iS. 

Liit!sriiiu·n i \iiisuna11/t;11ds /iin anser atl ett nytl fastighctstaxcrinf!ssys

tem är villkommet und·;:r f\irutsiittnin::; m! de: kun förberedas och org:mi

scras s[1 att dc1 g1.:r ett l:iiittrc taxeringsresull<n. rkt krävs od~så act tillriick

liga rersonelia resurser stälis till förfog::mde. Som frirslage1 ti!I fasli_!.:hcts

taxering har utfornrnts stiilis det stora krav på tk lokala skattemyndigheter

na. som ock~å kan räkna med nya arbctsuppiftcr till följd a" skattei"iir

enklingskommiUens förväntade förslag. U\nsrätlen sätter därför ifr:'1ga nm 

inte lokala skattemyndighetens organisation och struktur i skatteförvalt

ningen bort klarWggas innan de båda förslagt~n sätts i sjön. Det måste 

också stå klart alt tillräckigt kvalificerad personal finns att tillgt1 för de nya 

arbetsuppgifterna. 

Domstolsverk.et anser att ett system med rullande fastighetstaxering har 

betydande fördelar. Genom ett sådant system kan arbetstoppar och admi

nistrativa olägenheter som de allmänna fastighetstaxeringarna hittills har 

medfört undvikas i stor utsträckning. De förslag till adminstrativa. proces

suella och organisatoriska lösningar som kommitten lägger fram har dock 

enligt domstolsverkets mening i vissa delar mycket stora brister. Förslaget 

till ett systern med rullande fastighetsLtxcringen kan därför genomföras 

bara under förusättning att fö1farandcbestämmelserna arbetas om. 

Centra/nämnden för fastighetsduta anser att den föreslagna ordningen 

med rullande taxering kan genomföras utan större konsekvenser för fas

tighetsdatasystemet. 

Rikskatteverket menar att ett rullande system synes väl ägnat att komma 

tillrätta med det nuvarande tunggrodda och kostsamma systemet för fastig

hetstaxering. RSV tillstyrker därför att ett rullande system införs i huvud

sak enligt de riktlinjer som föreslås i betänkandet. RSV förutsätter därvid 

att skatteförvaltningen tillförs de resurser som erfordras för att effektivt 

kunna fullgöra arbetet med taxeringen. 

Lanthruksstyrelsen har inget att erinra mot kommittens förslag till 

grundläggande utformning av en rullande fastighetstaxering med delmo

menten omtaxering. omräkning och avstämning. 

Skogsstyrelsen tillstyrker fastighetstaxeringskommittens förslag i ston 

och anför att fördelarna med en successiv anpassning av taxeringsvärdena 

till marknadsvärdena överväger när det gäller de synpunkter som skogs

styrelsen har att beakta. Till dessa fördelar hör jämnare arbetsbelastning i 

taxeringsarbetet, större möjligheter all vidmakthålla vunnen kompetens, 
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b;i1m: mö_jliµr:~'.t~:;· an fördjupi.! viinfrrin~;:>arbttei vad gd!tr siöm:: :::r.h:::!c:· 

gcnDrn rnin~kat arheh: 1ned de niindn.: 1:.:~tlgh:.::iern<1 ucli minsknd bör-dci för 

uppgif;~hinrnarn::i. Ti!! nack<klarn" med t!rn !"örcsbprn r•iTh>ii:w~n hi.'ir t'.li

hgt skogss!yrelsen risl~cn rör shnnpartnd uppgiflsin~amiing 50in kan hli 
fiil_idt:n HY ins:,rnling::-n av uppg!fier vid beshl:. pi[ fastigheten i ai;dn.< ~};ft:::n 

hn för f<~s•i;:hctsvltrd::ring. Vidar<: bn den my\.:KC\ gen:::rö5<i rä\i~n til.l 

or:naxerinr bli er. helaslnini; for samhället. Rq'.lern<: mastc varu s:'idana alt 

onöJii; byriikrnti ej ~kapas. 

La11tmäwfrerkc1 anser att det biide för det allmiinna och för den enskil

de är p(.)sitivi al~ taxtTingsvänkm1 kontinucrli[:~ anpass<.ls med hfinsyn till 

fastigheterna~ pri~- och hcskaffenhct:;förändringar. Dl'l foreslagn~i rul

l:mde fastighetslaxeringsförl~irande! innebär for lantmtiterivcrkets del en 

nödv~indig utjämning av arbetsuppgifterna i tiden. Lantmäteriverket till

styrker därför att förslaget genomförs. 

Statens valfel(Ttil/.n1('rk. SFcnska Krr~(1verksji"ire11ingc11 och Svenska El

n•rk.~(areni11gen menar att ett nytt system med rullande fastighetstaxering 

enligt betänkandets förslag innebär en jämnare fördelning av arbetet och 

därmed en enklare och billigare administration. Förslaget har sammantaget 

sådana fördelar att detsamma i princip tillstyrks. 

Sratskonroret ansluter sig til! kommittens uppfattning att det är angelä

get med ändring av nuvarande system. Kommitten har emellertid valt att 

lägga fram ett konkret förslag utan att annat än antydningsvis överväga 

alternativa förslag med utgångspunkt i nuvarande system. Statskontoret 

anser att fler alternativ skulle ha redovisats och utvärderats innan slutlig 

ställning kan tas till hur ett nytt system för fastighetstaxering ·slutligt skall 

utformas. Därmed menar inte kontoret att kommittens förslag inte är 

genomförbart eller att det inte innebär en förbättring av nuvarande tun

grodda systt:m med en stor tillfällig organisation i princip van femte år. 

Föreliggande förslag bör kunna van1 utgångspunkt för en ny modell för 

fastighetstaxering. 

Riksrevisionsverket tillstyrker kommittens förslag att ersätta den all

männa och den särskilda fastighetstaxeringen med en årlig taxering, s. k. 

rullande fastighetstaxering. Administrativa fördelar uppnår enligt RRVs 

bedömning genom att taxeringsarbetet kan dels fördelas jämnare över 

åren. dels genomföras med en fast organisation. En rullande fastighets

taxering leder till att taxeringsvärdena ändras kontinuerligt för att motsva

ra aktuella marknadsvärden. Mot bakgrund av att taxeringsvärdena an

vänds inom många olika områden har taxeringsvärdenas kvalitet stor bety

delse. Med hänsyn till de problem som varit förknippade med 1981 års 

allmänn<dastighetstaxering anser RRV att gällande taxeringsvärden inte 

kan läggas till grund för en rullande fastighetstaxering. 

LänsJl_vrelsen i Stockholms län anser att det nu lämnade förslaget om 

rullande fastighe1s1axering är väl genomarbetat. Länsstyrelsen tillstyrker, 

att det nuvarande svårhanterliga systemet med allmänna och särskilda 

6 RiksdaRen 1984185. I sam/. Nr 222 
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i"usr!ghe.l~taxcringar cr.:;f~!is ~i\.' i.~n ra!J~~nde fas1ighctst~1xcring i huvudsak 

enligt kninrnittens rik.1linJcr. Vidare anser Hill'>~:yreiscr. all de nu giillancic 

ta1(c;-in~sviird::na -· som s(tlun.:i:, i lluvud~ak :1salls '!id <Jl!miinn;i ra~t.ig!icts

tax~r!!ig::n i98J uppfyfo;r Je k:·;11· •;om bör l;unna ställas ril ""ing;lngsviir

dcn'" i cl! nytt ~y~tcm ,om byg\:::T p'.\ autom:1tisk upprii\.:.ning av g:rnand\: 

värde. Niigon ~·ncriigarc alimiin fas1ighc1sta.'icrin~~ biir bl. a. därför inte 

gcnc•mföras innan det av kmnmillcn fiireslagn<; systemet genomJörcs. 

Liir!ss;yrdsrn i Uppsala liili delar kommittens uppfanning atl man bi,r 

söka införn cl! system som motverkar sprilngvis:.i förändringar av taxe

ringsv~irden::i. Systemet bör även möjliggöra för taxeringsmyndighcterm>. 

att med bästa möjliga informaticin°.underlag och med hjiilp av ADB-teknik 

komma fram till så lån!!l möjligt likformiga taxeringsvärden. Kommitten 

föreslår all en rullande fastighetstaxering införs. Länsstyrelsen ansluter sig 

i princip tiil förslaget och förutsätter att om detta förslag genomförs nog

grann utvärdering görs av det system som beslutas. 

Länsstyrelsen i Östergötlands län delar i princip komrnillens uppfattning 

an tiden nu är mogen att övergå till rullande fastighetstaxering. Ett sådant 

system skulle bl. a. innebära en fastare och enhetligare organisation för 

taxering av fastighet. Vidare anför länsstyrelsen att detta i sin tur komer att 

medföra en bättre taxering med en jämnare fördelning av taxeringsarbetet 

över åren och för fasrighetsiigarna innebär det föreslagna systemet att 

taxeringsvärdena kontinuerligt kommer att följa prisutvecklingen på fas

tighetsmarknaden och att stora förändringar av taxe1ingsvärdem1 undviks. 

Länsstyrelsen delar kommittens uppfattning att 1981 års allmänna fastig

hetstaxering gett ett tillfredsställande resultat värdenivåmässigt. Även om 

värdenivån är tillfredsställande förekommer del felaktigheter i taxerings

underlaget. Att genomföra en ny allmän fastighetstaxering enligt konven

tionell metod anse länsstyrelsen emellertid inte realistiskt och försvarbart 

ur kostna<lssynpunkt. Troligen skulle inte heller någon avsevärd förbätt

ring i underlaget åstadkommas. Länsstyrelsen ställer sig därför positiv till 

att ett system med rullande fastighetstaxering införs men bristerna i nuva

rande system måste dock först avhjälpas. Länsstyrelsen föreslår därför att 

övergången sker först år 1988 för att bristerna skall hinna åtgärdas. 

Länsstyrelsen i lönkiipings län avstyrker kommittens förslag på de 

grunder som anförts i den reservation som avlämnats av tre av kommittens 

ledamöter. 

Länsstyrelsen i Kristianstads län kan inte tillstyrka det framlagda försla

get om rullande fastighetstaxering. Länsstyrelsen delar emellertid uppfatt

ningen att det nuvarande systemet med allmän fastighetstaxering vart 

femte år innebär orimliga påfrestningar på skatteadministrationen. Fär att i 

viss mån hindra dessa påfrestningar hör det enligt liinsstyrelsens mening 

övervägas om inte allmän fastighetstaxering kan genomföras på annat sätt, 

t. ex. kategorivis enligt den tidtabell som framlagts i förslaget. Länsstyrel

sen förutsätter då att värderingsmodellema efter hand ses över i förenklan

de syfte. 
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Liinsstyre!.\-!'li i A!ahnöilus län år pcsiti\· tiU uire<.injnf!Cns förslag: d:~s~ 

huvuddrag. l..f.ins~:tyrt:>!scn J.nf.~lr \..-?dan: au d1
.: .. n nuvarar!dc organi~ationcn 

int~ t3! en yttcriip.are, aHrniin fu::.TI!;h~ls~n:..:ering. En fö!'ändring rnåste t!H 

st~\nd för art a:-iministrati'.'l kua!l<l Lbrn "'' b!stig:h<~l st::ixcrin~cn i fram riden. 

En rulh:nde fas~igh~.1~~1axcring pt\ J~t s~in soni fa:-;ti~_~hetsl~~xeringskorn1nit.~ 

h.:n föreslagit ~.kulle. i dc.ss hu-.11ddn1g und:.:rlätta ha:li':riugrn av f<istighch

t:J);eringen. 

Uin.1·styrt"lu:n i Jfal/ruuls liin ;;vst:·Tkc!· mn.:dningel!'.' försi:..1,; om rullandt: 

fas1i;he1s1a;~t.:ring och menar äH fi:\:·slaget ä~ ofullstitn<.!ig~ ut.ret1 och f. n. 

innehåller betydande brister och nuckddar. Ytterligare utredning erfordra~ 

diirfflr. Om rullande fastig:l1e1.staxeri11g h;irvi<l fortfarand~ anse> vara ett 

alternativ hör denna baseras pii er. ytterligare trix~:.-ini:; enlig( nuvarande 

modell. 
Liinsstyrdseli i Gii1ehorp och Holws län är överens med kommitten att 

väsentliga förändringar är nödvändiga i det nuvarande systemet för fas1.ig.

hetstaxering. Länsstyrelsen delcir också kommittens uppfattning att en 

övergång till en rullande fastighetstaxering är en möjlig och lämplig lösning 

på problem som finns på området. Länsstyrelsen delar den uppfattning 

som framförs i reservationen och de siirskildci yttrandena ar.t 1981 års värde 

inte utan vidare kan läggas till grund for ett nytt system med rullande 

fastighetstaxering varför länsstyrelsen anser att man först måste se över 

J 98 l års värden så att grunden blir så korrekt som möjligt inför det nya 

systemet. Övergången till rullande fastighetstaxering föreslås därför ske 

först år 1988 så att rättelser av felaktigheter i 1981 års värden skall hinna 

göras under åren 1986 - 1987. De fastighetsägare som anser att taxerings

värden på deras fastigheter har beräknats efter exempelvis en felaktig 

bostadsyta eller en för hög standardpoäng beredes tillfälle att komma in 

med nya deklarationer för att få rättelse. I denna tidigarelagda omtaxe

ringsmöjlighet skall då även innefattas hyggfel, radon samt fukt- och mö

gelskador. Eftersom det synes mest angeläget att rätla eventuella fel vid 

småhustaxeringen bör enligt länsstyrelsen denna kategori fastighetsägare 

ges omtaxeringsmöjligheter redan år 1986. Rättelse av fel beträffande 

övriga kategorier fastigheter bör kunna ske år 1987. Om man gör en sådan 

mindre omtaxeringsomgång kan länsstyrelsen inte se att det finns anled

ning att motsätta sig en övergång till ett rullande system. 

Liin.utyrcfaen i Skaraborgs /iin ansluter sig i princip till kommittens 

förslag och ser det som angeläget att ett system med rullande fastighets

taxering genomfors. 

Länsstyrelsen i Örebro liin anser att ett system med rullande fastighets

taxering bör genomföras efter i huvudsak de nu föreslagna riktlinjerna. 

Därvid bör alla möjligheter till förenklingar och undvikande av gränsdrag

ningsproblcm beaktas. Vidare ifrågasätter länsstyrelsen starkt behovet av 

en tidigarelagd omtaxeringsmöjlighet för rättelser grundade på vissa be

stämda förhållanden som radonpåverkan samt fukt och mögelskador. De 
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faH som det han bii fr{ica om Htl orm:!xera av angivna sb! 1onk v:m< 

hc;~ränsadc tili amalc1 och 1orde irile bli fler iin att de hinn·~r heh<rndlas 

inom del ordin:wic mmaxering,;förfa:-:JJiÖeL Enligt Uinss1yrel:>cn~ uppfall

nirig kan en tidigarelagd omrnxcring komma au störa fo.-b,:reclcisernri fö1 

övergång till rullande taxering_ 

Uinssrvreisn: i Koppnrherr;.~ /iln lilistyrker i princip det förslag till 

ru!iandc fastif:hetslaxering m. m. som nu lugts fram i bctär.kanucl. Vidare 

~tä!lcr sig liinssl~Ttlscn nrvckel tveksam tiil ,~n ny allm;iri fas1ighetstaxc

ring och anser att en sådan taxering km1ppast torde ge el! s~\ mycket bättre 

fokt:!lmdcrlag ut1 den är motiverad_ Länsstyrelsen påpekar att 1981 i\rs 

rillrniinna fastighetstaxering \'ar en '·massvärdering·· som i swr utsträck

ning byggde på fasta värderingsmodclkr. Att fel därvid kan ha uppställ vid 

de olika värdefaktorernas bestämmande för enskilda enheter medför inte 

at! hela AFT-8 l hör underkännas som underlag för en rullande fastighets

taxering. Enligt länsstyrelsens bestämda uppfattning har de fel som finns i 

faktaunderlaget inte medfört att det värdemässiga resultatet i c115kilda fall 

mer än mycket marginellt avviker från verkligheten. 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län tillstyrker att det nuvarande fastig

hetstaxeringsförfarandet ersätts med en årlig s. k. rullande fastighetstaxe

ring i princip enligt kommittens förslag. 

Länsstyrel.\en i Jämtlands liin ansluter sig i princip till förslaget som 

innebär en betydligt jämnare värdenivå genom det föreslagna omräknings

förfarandet än den nuvarande ordningen med aktualisering av värdenivån 

endast i samband med allmänna fastighetstaxe1ingar. Det starkaste skälet 

au övergå till ett rullande system är emellertid enligt länsstyrelsen de 

administrativa problem som är förknippade med all med femårsintervaller 

bygga upp en ny organisation med den omfattning fastighetstaxeringen har 

kommit att få. Vidare påpekar länsstyrelsen att förslaget i stora delar är att 

se som ett principförslag som bygger pf1 nuvarande regler i fastighetstaxe

ringslagen 001 fastighetsförordningen och att kommitten inte lämnar för

slag till ändringar av gällande värderingsregler utan i betänkandet endast 

framlägger synpunkter och rekommendationer att beaktas i kommande 

översynsarbete. Gällande värdcringsrcgler är emellertid enligt länsstyrel

sen i stor utsträckning mycket oklara, varför förutsättningarna för hela 

förslaget måste anses osäkra. Såväl taxeringsförfarandet som uppbyggmi

den av organisationen och kostnaderna härför är i så hög grad beroende av 

de värderingstekniska frågorna att länsstyrelsen förntsätter att dessa frå
gor omedelbart utreds vidare. Innan ett nytt system tas i bruk måste enligt 

länsstyrelsens mening nya och ändamålsenliga värdcringsregler föreligga. 

Uinsstyrelsen i Västerhottcns liin anser att innan övergång sker till 

rullande fastighetstaxering hör utredas om vid allmän fastighetstaxering 

1981 beslutade värden tillförlitligcn kan läggas till grund för föreslagen ny 

teknik. 
JO tycker att den filosofi som kommittens förslag bygger på är riktig och 



fi~~unh:·i.tJer ~.ilt ur d~~ !~n~kiidas synpuri!-:ter d~t är ang::s:ö.get att ä\·t:'n såduna 

J:.()ji"!pOnenl\:"r StlITl \'ärderingsmetoderno i \'id ln 1:?:iiiif' nogc.1 öv~rvilg~: i en 

~ambd lösni!'lg och a! l hisningar vid i fön'iig urpstdlcb forcsl·:rift-:r und

vik:;. 

Kim;;/. !.Jtuzkinsptkiiom·n änser att den fri!n sina utg;mgspunkter kan 

till:;tyrk:i en öve~µilng till en rullande fostiµhetsta;;<:ring. Vidare menar 

inspd:iioncn an det ir.tc ankommer pf\ den au granska förslaget i detalj 

mrn vill som sitt huvudintryck rcdovis:1 an förslagen fö· \·ä! avvägd<: och 

i!gnad:: <itt höja kv;iiite.1en pil värderingen. 

Kund. Tekniska högskoian anser det miirkiigt att kommitten inte på 

11~go1 håll i det rätt omfattande bt:t~inkande1 antyLt den för fastighets

ägarna. särskilt villaägarna. mestpåtagliga effekten av förslaget, nämligen 

den skatteskärpning som uppkommer genom det föresh1gna systemet. 

Skatteskärpningen kan. menar högskolan, förhindras genom successiva 

för~indringar i annan iagstiftning. Incitament för sådan ändring blir dock 

helt naturligt mindre enligt det föreslagna systemet eftersom ''chockeffek

ten·· mildras genom utportioneringen av taxeringsvärdehöjningarna. Insti

tutionen känner sig inte- ha anledning att ta ställning till det rimliga i en 

skatteskärpning för villaägarna men i den politiska bedömningen av det 

föreliggande förslaget bör däremot dessa skatteeffekter beaktas. 

Bostadsstyrelsen tillstyrker i princip kommittens förslag om en övergång 

till ett system med ruliande fastighetstaxering. De i systemet ingående 

momenten omtaxering. omräkning och avstämning innebär enligt styrel

sens mening att väsentliga brister i nuvarande system undanröjs. Vidare 

anför styrelsen att även om den är för ett genomförande av kommittens 

förslag i princip kvarstår frågan om materialet från 1981 års allmänna 

fastighetstaxering är tillräckligt tillförlitligt för atl direkt kunna användas 

som underlag vid övergången till ett nytt system. Bostadsstyrelsen anser 

det angeläget att ytterligare överväga frågan om behovet av omtaxering -

helt eller på vissa särskilt angivna grunder - före övergången till ett nytt 

system. Inte minsl av rättssäkerhetsskäl men även med hänsyn till de 

skattskyldigas tilltro och accepterande av det nya systemet torde delta 

vara av väsentlig betydelse. 

Statens institut för byggnadsfursknin,:: ställer sig tveksamt tili att för

länga intervallet mellan individuella taxeringar till åtta är i enlighet med 

kommittens förslag om avstämning. Den tidrymd som förflyter mellan 

individuell prövning av fastighetens taxeringsvärden bör enligt institutets 

uppfattning ej 'överstiga sex år. Vad beträffar behovet av fortlöpande 

justeringar mellan två taxeringar kan de syften som därmed åsyftas enligt 

institutet uppnås med flexibla procenttal för schablonintäkten medan 

själva taxeringsvärdena ligger fast. De nackdelar som kan anses förenliga, 

främst ur fastighetsägarnas synvinkel, med förändringar av taxeringsvär

dena utan individuell prövning, skulle därvid elimineras. Det är institutets 

uppfattning att en ordning med flexibla procenttal för schablonintäkt av 

fastighet bör prövas. 



T·'lonvcrkc1 s~nn b~~gr~~ns;J: sitt yttrande 1.iH ~~tt <tv~;e viss~ fr:"tgo:· sor:it rö~· 

verkets an~;v~~rsoinr~lricn~ d.v~ plan och hyggiagstiftninp~·.n anff1r att d~·.n nya 

ptao- nch byg~dau.en sorn vUnra'.'- tr:"ida i kraft dcr: i januari i 98<1. konlrr1er 

att mcliforn mi'mp nyheter som t<mle inverka p?i f;.is1ighc1s•;ärdena till 

föl.id av for~indring~:r i riill~~n at\ utnytt.ic. m;irh:n . .Des!;a \'iirdci"iiränctra<k 

fak1orcr kommer ~.nligt planverkets mening att pi\vcd;a fastighetsvärdena 

både i hiija!idc och s~inkande riktning i bctydlir.i mera frekvent omfaltning 

än f.n. och gt\:· det angeEiger med en ruliande taxering som snahht kan 

registrera sfidana vi!rdcförändringar. 

LJomiim•t>rket ti!isiyrkcr a!t fastighctstaxcring~komrnittcn~ försiag att en 

rullande fastighetstaxering införs. 

Uins.wvr!'!.l'l·n i Giiviebur1:s län tillstyrker kommittens förslag ot:h menar 

aH el.I system med rui!andc fastighetstaxering skulle undanröja mi'mga av 

de administrativa olägenheterna med ojämn arbetsbelastning. Det skulle 

vidare möjliggöra en från allmän synpunkt önskvärd sut:eesiv anpassning 

av taxeringsvärdena till förändringarna i beskaffenhet och marknadspris

nivå. 

Länsstyrelsen i Norrhottcns liin tillstyrker i ston kommittens förslag och 

menar att förslaget till rullande fastighetstaxering bör medföra en jämnare 

arbetsbelastning vid fastighetstaxeringarna liksom en bättre effektivitet 

och kvalitet på arbetet samt också en jämnare och bättre anpassning av 

taxeringsvärdena till prisnivån på fastigheter. 

Stockholms kommun anser att det finns fördelar med rullande fastighets

taxering i jämförelse med nuvarande system men menar att de oklarheter 

om förslagets kostnadsmässiga konsekvenser för kommunerna liksom ef

fekten av ett försämrat lekmannainflytande bör utredas innan slutlig ställ

ning kan tas till förslaget. Vidare understryks nödvändigheten av att kom

munerna kompenseras för de merkostnader de åsamkas med ett eventuellt 

införande av rullande fastighetstaxering. 

Nyköping.i· kommun tillstyrker i princip kommittens förslag och fram

håller att en ny al!man fastighetstaxering för småhus bör verkställas för att 
erhålla säkrare framtida taxeringsvärden innan den rullande taxeringen 

sätts i gång. 
Umeå kommun tillstyrker en övergång till rullande fastighetstaxering i 

huvudsak enligt utredningens förslag. Dock menar kommunen att en av

stämning av samtliga fastigheter måste ske innan systemet med omräkning 

kan införas. 
Sveriges FastiRhetsmäklarsamfund anser att en noggrann utredning om 

AFT 8 l :s effekter bör ske innan ett nytt system tas i bruk så att man kan 

förvissa sig om att fdaktigheter i det gamla systemet inte upprepas eller 

automatiskt överförs till det nya systemet. 
SACOISR anser att den modell till ett system med rullande fastighets

taxering som kommitten föreslår synes vara väl avvägd och bör i huvudsak 
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i:~inn~~ g{,dta~. Ett s~ldant ~.;y:-:.tetti ~urr rncdfhr all arb~i..:~upp~incrn;;! st"! lt"u~gt 

ndljlif! blir _iärnl förd~~Iadt..: öve;· i1i·cn ~i.r ~Hi J"öred;·~1. 

i·~öreni11.~('fl .Auf.:roris~radc l~ci:iS(lr"('!' FAi{ deitt;· kt.Jillff1i:ten~~ r:·in[:ipic.ll~t 

utgftns;:spunl:1er för filrs!age!. :1H L1~ligt11.:~l:..:la,':.:l'rir:~ \'~;n ft-nlti..~ ~ir ger upr·· 

hov till :;i) vid adniinisirauva r"o!1 i<:m som vi~sa uö11skadt: cffekH.:r relll 

vänJering'.~l~knisk!. I~H systen~ n1ct! rullande fr~stighc1$l~:.\(~ring äi- d~!ri~ör 

att fiirt~dn1. FAR har diirför in1ci all crinr:.! mo: <?ti ett ~;ys;cm med rullande 

l~~qigh<:tsiaxering införs i enlighe; mL:d de riktlinjer ~om har uppdragits i 

fa!::tighe1sta.\:cringskornmittens siutbctii1;i.:amk. FAR finner därc:mot au dt: 

,~konomiska effekterna för fastightt'.;;ip;·na av fastif:ht:tstaxeringskommit

tens förslag är dt1ligl htlysla i b.:-tiinbnd<:l. lnnan förslaf;ct genomförs bör 

inkomst- lKh förmögcnhc:tseffektcrm; hiittre lllreda> och anpassning av 

garamiheskattning, schab!onhcskanning och förmiigenhetshesk<ittning 

(ivcrväg<ts. 

Föreningen Svaigcs Fägdcri1jii11stemä11 anser att den modell till ett 

syst·~m med mllande fastighetstaxering som kommilkn föreslär synes vara 

väl avvägt och hör i huvudsak kunna godtas. Ett sfidant system som 

medför att arbetsuppgifterna så långt möjligt blir jämt fördelade över åren 

är att föredra. 

HSB:s Rik.1fiirb1111d tillsryrker att det nuvarande fastighetstaxeringssy

stemct ersätts av cn rullande årlig fastighetstaxering. Det föreslagna syste

met är inte helt utan invändningar men sammantaget förefaller dessa enligt 

HSB inte vara större än nackdelarna i det nuvarande systemet. 

Konungariket Sverixes Stadshypotekskassa framhåller från de syn

punkter kassastyrelsen har att företräda - att det är västentligt att reglerna 

om fastighetstaxeringen utformas så att tillfälliga förändringar i fastighets

värdena inte tillåts slå igenom i taxeringsvärdena. Stadshypoteksinstitu

tionens verksamhet som långfristig långivare bygger på en framåtsyftande 

kreditbedömnng varför det är viktigt att faktorer av kortvarig karaktär inte 

blir värdcpåverkande. 

LO tillstyrker förslaget att övergå till en rullande fastighetstaxering och 

hänvisar till de sakskäl som anges i betänkandet. 

Landsting.~förbundet tillstyrker den allmänna inriktningen i fastighets

taxeringskommittcm; förslag om rullande fastighetstaxering m. m. Förbun

det anser att uppkomna behov av att justera taxeringsvärden med hänsyn 

till mögelskador eller radonhalt behandlas innan ett !>ystem med rullande 

fastighetstaxering införs. Överhuvudtaget kan ingångsviirdena i taxeringen 

behöva prövas särskilt för att skall vara tillförlitliga och rättvisande. 

LRF anser inte att de framlagda förslagen kan läggas till grund för 

lagstiftning. LRF menar att de gällande taxeringsvärdena är alltför bristfäl

liga för att kunna utgöra underlag för ett system med rullande fastighets

taxering -· bl. a. varierar i många fall åkervärdena och skogshrnksvärdena 

starkt mellan likvärdiga jordbruksfastigheter. Den av riksdagen begärda 

översynsutredningen av fastighetstaxeringen måste enligt LRF komma till 
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ständ. varvid CJcksfi. förutsi:itl ning:inra filr en övcrp.~ing till avkastnings':~ir
dering a· .. : jordbn1k~f:~stighc:t sk~1H prö\'a:~. Sarntr!::.:: utredning hö?· dessutom 

förut~/i.llningslösi. överväga fastigh,:htaxcringcns framtida bel ydclse ir:om 

si:atteomridet. Först därd1er anser LRF Je: mi~ilig: at! ta stillnin~· till 

niigon f\.1r111 ~,v ruliande fastigltt.:!staxerin~. 

Swnf11nd;·1 j/Jr .fcurighct.n·iirdering fiircmhr ~!11 en niB:mdc fastighcts

taxc1ing. införes. S:.unfundc! fäster stor vikt vid åen kvalite1shii,init:f! av 

åsana värdefaktorer och taxeringsvärden som en rullande fa!>tighctstaxe

ring ger möjlighet ti!I. Genom a\! fo.~til!hetstaxeringen kli inordnas i den 

ordinarie skaueadministraiioncn o.:.:h tj:instcmannagransiming införs anser 

samfundet all iaxeringama blir mer enhetliga. En sådan k valitetshöjning är 
ä\" värde för samtliga de områden inom vilka 1axeringsv~irdena kommer till 

anv~indning. 

S1·;•11sk Industriförening avstyrker det framlagda förslaget och anför att 

då någon åtgärd ännu inte vidta!!its från regeringens sida med anledning av 

riksdagens beslut om en förutsättningslös översyn av fastighetstaxeringen 

framstår det enligt föreningens mening som orimligt att lägga fram ett 

förslag till ett nytt förfarande. för fastighetstaxeringen med utgångspunkt i 

1981 års allmänna fastighetstaxering. Föreningen delar dock kommittens 

uppfattning att en fastighetstaxering bör utformas så att den värdemässigt 

ger en succesiv och smidig anpassning av fastigheternas taxering efter 

förändring av deras beskaffenhet och marknadsvärde. Föreningen ställer 

sig därför i och för sig positiv till någon form av rullande fastighetstaxering. 

Svenska Arbetsgivartföreningen och Sveriges lndustriförbund har för

ståelse för att en jämnare fördelning över tiden av fastighetstaxeringsarbe

tet skapar bättre förutsättningar än hitrilis att inordna detta i den ordinarie 

taxeringsorganisationen. Eftersom en sådan ordning inte heller bör medfö

ra några större komplikationer för de skattskyldiga har de ingenting att 

erinra mot att en tidsmässig omfördelning av fastighetstaxeringen genom

förs. Kommittens förslag till omriikningsförfarande avstyrks dock. I stället 

förordas ett system som endast innefattar avstämnng och omtaxering. 

Inom ett sådant sytstem kan avstämningsperioden göras kortare än kom

mitten förslagit, genom att fastighetsbeståndet delas in i tre grupper och 

avstämning för varje grupp görs vart sjätte år. 
Svenska Byggnadse11trepeniirföreni11uen anser att kommittens förslag 

inte bör läggas till grund för en ändring av fastighetstaxeringslagen. SBEF 

anför vidare att det borde vara en väsentlig uppgift att så långt möjligt göra 

fastighetstaxeringen mindre komplicerad. så att också den enskilde fas

tighetsägaren kan ha åtminstone en rimlig möjlighet att sätta sig in i 

regelsystemet. Detta i synnerhet som fastighetstaxeringen är av avgörande 

betydelse för fastighetsägarens beskattning i skilda hänseenden. En allvar

lig brist i kommittens utredning är, enligt SBEF, att effekterna av en 

rullande fastighetstaxering på beskattningen på olika områden inte alls 

varit föremål för utredning. 



89 

. !.o...-~--~r(' l a.~:;·c.1.·(i.i:-fnout c! :·: v~t :vrkcr t.(1 :-: ~ ig'.·;:..:! ~'.la":\ t~!'"ing:~ kt)n1n 1intn ~; för:.:.i:!g 

:J~~h ~-örc-~:lår ~ ~1;.tt!et '-~il n.;;g_er-irt~;~:;~ tiU~;~i:.t~r en utr,~dninr. rncd uppgin at1 

i.:~.ft-:J~: frf:gan en~ eu fastiI-~he!~i:-1\c.;·in~~\~~y\i.cn1 som hyg~~er p~: ~ aUH.)ITiC).ti'.\t: 

~j:~_i! .. ~1 l~~;;erin~-~·- d~~r fc~~tighC-ll:T!'IO lD.~~Cr::~~ enda~l vid nybyggnad. l~VcrJ:'.i

t~b:~r g!·~norc l,:ö;">. p:;·i1nd[örbb~tri1;~;::· s::!nH vi\~ T!)llh:Hu~ing ulöver gälJ~:.ndt.:: 

UiXtrii1r'.~Y~·:n~k: Bt(d f,1.stip.b'°.t::-1: .~·: __ .!;;: 5ä;·_erhcl. Son: ir.~ä;ig~v~i.rde p~ r~:dan 

s,,~··ruko Fi".ir:•;äkringshuia;;s .R.ik.\:.f;·;,.fiund anser att d:;t systen1 fl~r fastig-

11~~~;1ux~ring son! g;:itk:r s!.:.dan ! 9fn i1ar l s:or!. s;,;11 fungerat tiHfred~.siällan· 

de. Eiksl"iirbundet ;\r posi1i1·1 till a:t dctla sy:;tcrn utvecklas till t.:11 rullande 

f;\slig~1etsrnxcring som nu för-_·s!iis. Men riksförbundet. mcnar att de! är ett 

o:wvislig1 krnv <!!i cffektcrn:; ;.i1 e.n ruliande fas[ighctsta,\ering p2 flera 

viktig<: omri'tden. fri1ms1 beskanning. bdvs:::~ innan rullande taxe;iug in

ftircs. Fastighets~;.ixeringskummil!en har ej haf! eu sädam uppdrag men 

ckt är vil\tigt att sädana övcrviig:rnden sker innan det fastslås vilka krav 

som skall ställas pi', fastighetstaxeringen och de därvid framkommande 

taxerings v~irdena. 

S1·en.1-k<1 lwmm111\f'örbundo anser all del finns fördelar med rullande 

fastighet3taxering i jämförelse med nuvarande sy~tem. Svenska Revisor

samfundet instämmer i utredningen~ uppfattning att rullande fastighets

taxering är att föredraga framför nuvarande system. 

Sw.'nska Riksby;:gen tillstyrker att kommittens förslag lägg~ till grund för 

lagstiftning. 

Svenska sparba11ksfäre11i11f!en framhåller att försl;.iget medför. om det 

införs. skatte höjningar. Kommitten har inte gått igenom i vilka hänseenden 

taxeringsvärdet har betydelse i skattesystemet och samtidigt sökt bedöma 

vilken verkan en årlig höjning av t~~xeringsvän.let skulle få. Även om detta 

inte legat inom ramen för utredningens direktiv anser föreningen att en 

sådan undersökning och bedömning bör göras innan statsmakterna tar 

slutlig ställning till frågan om rnllandc fastighetstaxering. Vidare anför 

föreningen att den i princip tillstyrkt skatteförenklingskommittens förslag 

och införs detta saknas möjlighet att inom den närmaste framtiden ta itu 

med den rullande fastighetstaxeringen. Härigenom erhälls rådrum för den 

allsidiga och förutsättningslösa översyn av fastighetstaxeringen som riks

dagen uttalade sig för 1982. Vid denna översyn _bör frågan om rullande 

fastighetstaxering göras lill föremål för yt1crligare utredning. 

Sveriges Adi·okatsamfund tillstyrker införandet av dt:t nya systemet 

redan nu. främst med hänsyn till de fördelar rullande taxering kan beräk

nas få i administrativt hänseende. 

Svaiges Allmänna Hypotekshank avstyrker att nu föreliggande förslag 

om rullande fastighetstaxering utan omarbetning läggs till grund för ny 

lagstiftning. Banken menar att fastighetstaxeringens betydelse utanför be

skattningens och det offl:ntligas övriga användningsområden berörs myc

ket kortfattat i betänkandet och borde ha utvecklats ytterligare. 
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.\'-\.'(Ti~es _•i./ln:är;.ny!l!·go llosrad.~f/irctaf; t!lis! ~Tkcr fö,·~Ja~ci. rut.:d r~n ru!

lanå,, :'irlig fas1ighe1staxcrini:; . 

....<.:Feri{!t.'J Bo ..... ·1adsriirt.\f(Jrt•11in,t.·,-irs C.>"n!raiorgnni.\'l;rion tiHstyrker j pnn

cip konunirtl~ns för'.=dag und~.·~· fl1iTilsfirtn~ng an skanesatscrna _justera~ :-;{! 

an övcr~~J1nge11 ·~in ett nyti ~~1x<..Tings:-iysicr.: i ~.ig irH:..~ kcn11:ncT au inneb~tra 

n:~~:on sk~UesUi:·pning, vid en fi1rv;ir:laci infanionsn~Yi"L 

s ... 'tTigcs ,_.-.astighctsågar<·'.töri)/n:d ,1.,,~~1yrker fö?"'....:iag~~t nlcd s~lrskilU h~in

visning till de hri:;tcr sorn finn~ i för.,Li~:::n om indexomräkning. Förhunuct 

tilbty:-ker dock den de! av fö;sb~ct som avser regle:- för omtaxcring. 

Vidan~ anför förbundet att riksdagen har bcsiut<.tt att best:immclscrna for 

foslif.'.hctstaxcrin.[!en -;kall hli fi\rcmål för en allsidig och förutsättningsli.h 

översyn från såviil mat~riell som l"ormell mgiingspunkt. Kommittens för

slag kan då enligt förbundet i11g~! som en del i denna översyn. 

SHiO-Fami{ieförcrag1:11 som begriinsat sitt yttrande till att endast avse 

reglerna för omräkning avstyrker kommittens förslag till omriikningsförfa

rande. 

Sl'eriges JordäRareförbund avstyrker att fastighetstaxeringskommittcns 

betänkande lägges till grund för lagstiftning om rullande fastighetstaxering 

och anser att först måste fastighetstaxeringen i sin helhet bli föremål för en 

allsidig och förutsättningslös utredning och omprövning. 

S1·eriges Redo1·isni11gskonsultcrs Förbund anser att en förändrad fastig

hetstaxering är angelägen och att en rullande taxering är en riktig lösning. 

Förbundet menar att innan definitiv ställning till förslaget kan ta~ måste 

problemen med att få rättvisande taxeringsvärden som grund vid startan

det av det nya systemet samt hur schablonbeskattningen på villor skall ske 

vid successiv höjning av taxeringsvärdena utan att skattchöjning sker 

lösas. 

S1wig('s TrälwJfabrikers Riksfiirbund anser au en rullande ärlig fastig

hetstaxering medför en automatisk skattehöjning utan politiska beslut vil

ket försämrar småhusägarens mQjlighet att överblicka sin framtida ekono

mi. Vidare anser förbundet det fel att enbart söka förändra taxeringssyste

met utan att ens redovisa vilken inverkan taxeringsvärdets storlek avses få 

på skattens storlek. 

Srerir:es Villaägareförhund vill i och för sig inte motsätta sig tanken på 

ett system med rullande fastighetstaxering. En absolut förutsättning är 

dock att de olika delmoment som avses ingå i systemet utformas så att 

småhusägarna får möjlighet till infiytande. 

Taxcringsnämndsord/iirandenas Riksförhund är positivt till ett system 

med rullande fastighetstaxering. 

TCO instämmer helt i den principiella inriktningen av förslaget. dvs. en 

övergång till en rullande och mer lättadministrerad fastighetstaxering. 

Triidg/lrdsnärinr:ens Riksförbund kan inte tillstyrka införandet av rul

lande fastighetstaxering på hasis av fastighctstaxeringskommittens nuva

rande förslag. Vidare anser förbundet det vara ett allvarligt fel i kommit-
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tens för'.;lag att de:1 omräknin~: som f;i~eslii:: ske av u.xering:;vardena med 

iud~;x sk"i.il b~slat1:t~: c·.t,. regeringen utan :-1!~ riksd:ig. eliC"1 and;-;_: tlrgan får 

i!~Dyt3ude. 1·-.rincipielit ~r d:..~ua ~-H be~iut nn1 ~Jt:~i·:(~ttninµ. :-:vff: böi· faua:: .. av 

ri k~;,dage.n. 

J\:trruna.:·koliep)fl har \ngt:nting :rtt inv~indc~ rno~ ctti. ett s:.tslen-1 rncd 

ruih1ride fastighcistaxering infii:·~ efter de; mön;;tcr. som angcs i b·:liinkau

dct. Kollegiet afl5cr cme!leniJ att en al11~iin ta.\crinr:: cllc;· <iv<:tämning :iv 

hcl<i fastighetsbes!:'indct hi.ir forcta~ .. som ialeuning till det ny~! '.')'Stemct. 

Fiigdaicinf1fiircninge11 :in\cr all en ni!lande fastighetstaxering p!'i siitt 

km;101ittfo förc:slagit är att förcdn; och nknar att inforamkt av cH sådant 

system är ytterst angeläget. Föreningen motsätter sig b::stämi <1t\ en ny 

:.ilimiin fastighetstaxering genomförs. 

3 Ikraftträdande 

Kommittens förslag innebär att det rullande systemet ska!! hestå av de 

tre komponenterna omtaxering. omriikning och av~tämning samt att den 

rullande taxeringen skall börja 1987. Förslaget att övergången skall ske vid 

1987 års taxe1ing sammanhänger bl. a. med riksdagens beslut att nästa 

allmänna fastighetstaxering skall ske detta är. För att den rullande taxe

ringen skall kunna starta 1987 kriivs att beslut fämnas under hösten 1984 så 

att de myndigheter som skall förbereda den rullande taxeringen i tid skall 

kunna klara av sitt förberedelsearbete samt art starten för den rullande 

taxeringen inte inträffar samtidigt med stora förändringar inom andra delar 

av taxeringen. 

Remissinstanserna förordar överlag att det rullande systemet skall börja 

först 1988. 

RSVanför: 

Tidpunkten för nästa allmänna fastighetstaxering har framflyttats till 
1988 (SFS 1984: 362). Ett system med rullande fastighetstaxering torde inte 
kunna tas i drift före detta år. Förberedelsetiden hos såväl RSV. LMV som 
övriga berörda myndigheter blir otillräcklig om systemet skulle införas 
redan 1987, som kommitten föreslår i första hand. De tidsplaner för förbe
redelsearbetet som intagits i betänkandet ger belägg för detta. 

Förslaget innebär omfattande ändringar i ADB-systemet för fastighets
taxering, 01.:h modiffieringarna i detta skulle i tiden sammanfalla med det 
systemarbete om föranleds av andra stora reformer inom skattesystemet. 
RSV förutsätter därför att 1988 blir det första år som rullande fastighets
taxering skall tillämpas. 

Länsrätten i Västmanlands liin anför: 

Länsrätten tillstyrker det framlagda förslaget. dock med de huvudsakli
ga ändringarna att förfarandet bör inledas med en avstämning av småhus-



fa~L!~;h~~ir:·r. En ~;~ .. ~!c~ne: bör ti!l~tmpa~: fö:·:~t fi·:-uL tir i988. an ~n ~~irskilJ 
instt!n~: in!:.: bö;· inr:itL~t:-; {~L·h o~:..;v~lr~skl·ive~~"~: ti11 t~~nsr~\Hen inte skull g.cs 
iE :!i~ .iui~~dc; :~kattcrr:.ynd~~)k""?;..".n ut.an til! rc"i!ten. 

L.~\n·~-~~ty~··:..:~~~~~n ftJr·:'.iL! c~~!rför ;1tl öv·~q;ån~cn ~ill en fLilanc.h.·. fa~tl~_~hct~;
t·!~:e:-inr: sk:.::r f("rrs1 1ir I ~-}C:~; föra~~ r:inelse:r t-~\' f~~laklight.~!er ! ! t:S I [in:, vErdcn 
skar htnna gö1a;.; unde~· an:n l 9X6- l 9i·~7- [>~: fa:-.!ligheisäg.are- son: i:t.n'.',CI" (~tt 

taxc:~np:::.·:~i·dert p~l d:. .. rct:-· fn~~rigtletcr har b~räknat:' cftt""r ex~~n1pcivis en 
frJ;i.L;.i~: bo~wchytu dkr en för hög standanipohni.:. beredes tillfälle au 
konnna in n1cd 1:~:a deklarationer f~)r ~Hl få rätte!:')c_ i denna tidigarelagda 
on1:a~~cri1!gs.rnöjifghet skaB dit tiven iru1cfattas hyggf1~L radon sarnt. fukt
och mögc!skador-. Ef;c~s,lm det synes mest angeläget att riitta eventuella 
ft:l vid småhustaxeringen bö:-·denm: kat.ego:·i fastighetsiigare ges onnaxe
ringsmöjlighcler redan 1.986. Rättdst av fri bcträffandl~ i.ivriga kategorier 
fa;;!.i~.h~~ter bör kunnil ske 1987. Gen0m dessa i\.tgärder bör taxeringsvär
dr.:n~c bli mera rättvis:•. och likformiga och mera lämpade för omräkningsför
farnndet i det rullande systemet. 

Uin.1s1yrdst•n i l\.opparhergs /iin anför: 

Eniig1 kommittens förslag avses en rullande fastighetstaxering börja år 
1987. Länsstyrelsen anser mot bakgrund av erforderligt "förenklingsar
betc". orangisations- och l:igstiftningsarbcte samt förberedelsearbete att 
det inte är realistiskt att påbörja en rullande fastighetstaxering förrän 
tidigast år 1988. Tidsschemat i övrigt för det rullande systemet förskjuts 
därmed I år framåt. Länsstyrelsen grundar sin uppfattning pä crfarenheier 
från RS-reformens införande och 1981 år allmänna fastighetstaxering då 
organisations- och lagstiftningsarbetet m. m. bedrevs parallellt med förber
edelsearbetet. Detta 'innehar av~evärda administrativa problem som kom 
att påverka hela skatteadministrationen på ett oal:ceptabclt negativt sätt. 

Länsstyrelsen i SkarahorRS län anför: 

Bes!ut all genomföra den rullande fastighetstaxeringen kommer knap
past att kunna fattas under hösten 1984. i vart fall inte tillräckligt tidigt för 
att förberedelsearbetet skall kunna sättas igång detta år. Med hänsyn 
härtill och då det dessutom finns risk för att reformens genomförande 
tidsmässigt kan kollidera med en reform om förenklad självdeklaration är 
det länsstyrelsens mening att övergången till rullande fastighetstaxering 
bör ske år 1988 med en förberedande omtaxeringsomgång år 1987. Det blir 
då också mer tid för utvecklingsarbete och andra förberedelser för genom
förandet, och tidigare erfarenheter av reformer av fastighetstaxeringen 
visar att förberedelserna kräver lång tid. 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län anför: 

Vad angår tidpunkten för övergång till ett rullande system ansluter sig 
länsstyrelsen till kommillens uppfattning all övergången bör ske så fort 
som möjligt och redan från början omfatta samtliga moment enligt försla
get. Länsstyrelsen vill dock understryka den uppfattning som kommitten 
också framfört att en övergång till rullande fastighetstaxering inte bör ske 
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s{;. au tkll s<imn1anfal!er ;nc'.d cXt'.m!;eivi~ !!Cm•mförnndt'.l a\· :.kn förenkL1tk 
Iö;itagarheskat tni nge n. 

Komrnitiens för'.ilag inncbiir an ncn rullandt'. fos1!gl!etstax::ringcn .;l:a!I 
hörj:; 1%7. Enligt bge;1 om tid för ailmiin fastighetst<JXt:ring (SFS 
198'1: '.\t.2) har n~\::.:a al!miinrn: fo~tighct<:Wxcring uppskjutits !il! lW~~- En 
~\'Slem med rullanc.ie fas1ightistaxering torde ~j heller kunnc. la~ i drift före 
d.etta år. Förd1ercddsdiden ho~ stiv~il iäns~;i yrclsen som ho~ lokal skatte
myndighet och övriga baönh: myndighcwr blir otillräcklig om sys1cmet 
sklilk införas redan 1987. De tidsplaner l'ör förberedelsearbetet som ima
gi:s i behinkandct g~r helägi; för detta. Linsstvrelsen förutsätter därför att 
l<JS8 blir det förstu ifr som ruliande fastighetstaxering skall tillämpas och 
all tids.-;d1cmal i övrigt för det ruliande systemet förskjuts ett år framåt. 

Kommitten har övervägt en ett iir tidigarelagd orntaxeringsmöjlighet för 
rättelser grundade pft vissa bestämda förhållanden som radonpåverkan 
samt fukt- och mögelskador. Det kan starkt ifrågasättas om det finns behov 
av sådana övergångsbestämmelser. De fall som det kan bli fråga om att 
omtaxera av angivna skäl torde vara begränsade till antalet. Det torde inte 
bli fler fall än att de hinner behandlas inom det ordinarie omtaxeringsför
farandet. Omfattande mögelskadm på fastigheter torde som regel medföra 

. att de är så förstörda, att de redan nu kan bli föremål för nytaxering. Enligt 
länsstyrelsens uppfattning kan en tidigarelagd omtaxering komma att störa 
förberedelsena för övergång till rullande taxering. 

FögdericheJ4öreningen anför: 

Kcimmitten har föreslagit att den rullande fastighetstaxeringen skall 
påbörjas 1987 med en eventuell tidigarelagd omtaxeringsomgång avseende 
rättelser grundade på viss_a bestämda förhållanden· som radonpåverkan 
samt fukt- och mögelskador redan 1986. Föreningen ifrågasätter om inte 
starttidpunkten är allt för optimistisk. Ett rullande system förutsätter ett 
intrimmat och fungerande ADB-stöd. Erfarenheterna från tidigare taxe
ringar visar au det tar tid att fä nya datasystem att fungera. För att tidanför 
utvecklingsarbete och andra förberedelser för genomförandet inte skall bli 
för kost vill föreningen förorda att den rullande taxeringen påbörjas först 
1988 och att tidsschemat i övrigt för det rullande systemet förskjuts ett år 
framåt. 

TOR anför: 

I fråga om tidpunkten för reformens genomförande vill TOR framhålla 
att genomförandet inte får ske samtidigt som någon annan genomgripande 
reform. Således bör inte skatteförenklingskommittens förslag SOU 
1984: 21) Förenklad självdeklaration införas samtidigt. En annan omstän
dighet som är avgörande för tidpunkten för genomförandet är att ADB-sys
temet kommer att fungera samt att tillräckliga resurser ställs till förfogande 
härför och till övrig verksamhet. Vidare måste tillräcklig tid ges för förbe
redelsearbetet så att.inte samma tidspress uppkommer som vid den senaste 
allmänna fastighetstaxeringen. 
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Sa1nrnanf;·ni.ning~:._1is konstatci-~:ts al~ et.1 ir.förande aY den ndlanctc fas-
1ig:1~!:sla>-:~ringt~n J~.~;~~d 1~n ~nindrc onn:.,x~i-ing~'un-1g~tn.~ i.."1essförinn~~in rnc:~för 

för!·;~·~ltringar ocb för~nklin~ar ur krafttndusllin:-; synpunkt under föru~~tin
n!n~=~- :.:tl för~~~krift1.:!-r:a oc:h ~H1visningarnt! fär en glJdtaghar utfn:·mn!ng. i)c 
Iindr~ngar son1 kriiv::-- för t~txeringsarbetet ined vatten- och Y~innckraftnn
!iigbriin!;a~· är do~k s0 on·lfattand::: all en första av~afinining l 9S7 inte är 
r~ali:=lisk. Dess;; anlilggning;i;· bör i stiitlel hänföras riil en ';enare c.vsiiim
nin~!sgnipp. Fiir~iagei till rullande fastighl'.tstaxcring bör genomföra~ med 
he;!l:t<tndc av O\'<rn anförda synpunkter, däribland en 1iil se\ år förkortad 
omiorrstid för ;1vs1:imning utan omriikning mclianligpmde ar. 

Sparbunk.\:fiireningen anför: 

Föreningen har i princip tillstyrkt skatteforenklingskommincns förslag. 
Införs detta saknar ~;tatsmakterna möjiighct att inom den närmaste framti
den ta itu med den rullande fastighetstaxeringen. Härigenom erhålls ra
drum för den allsidiga och förutsättningslösa översyn av fastighetstaxe
ringen ;;om riksdagen uttalade sig för 1982. Vid denna översyn bör frågan 
om rullande fastighetstaxering göras til föremål för ytterligare utredning. 

SACO/SR anför: 

Kommitten har föreslagit att den rullande fastighetstaxeringen införs 
fullt ut 1987 förutsatt att besked om införandet kan lämnas i tid och att 
skatteförvaltningen inte blir hårt belastad av andra reformer inom beskatt
ningsområdet vid denna tid. Arbetssituationen hos LSM har sedan flera år 
tillbaka präglats av ständiga förändringar och reformer både vad gäller 
organisation och arbetsuppgifter. Någon avmattning är knappast att för
vänta under de närmaste åren. Införandet av rullande fastighetstaxering 
med tillskott av erforderligt antal handläggare på varje LSM torde inte 
innebära några större påfrestningar för organisationen i övrigt. För LSM :s 
del är därför genomförandet av andra reformer knappast något skäl för att 
skjuta upp starten av den rullande fastighetstaxeringen. Som anförs längre 
fram i detta yttrande bör möjligen övervägas ett successivt införande. 
Däremot är det väsentligt att resurser finns på central nivå för sy-;temut
veckling, programmering m. m .. så att inte samma situation uppkommer 
som vid AFT 81. 

4 Faktaunderlag och faktainsamling 

4.1 Allmänt 

Det stora flertalet remissinstanser framhåller vikten av en hög kvalitet 

på de uppgifter som ligger till grund för fastighetstaxering. Det råder dock 

delade meningar bland remissinstanserna hur uppgifterna skall samlas in 

och i vilken utsträckning uppgifter från olika myndigheter skall ligga till 

grund för fastighetstaxeringen. 

Domstols1·erke1 ser positivt på förslaget att ansvaret för faktaunderlag 

och faktainsamling i ökad utsträckning skall överföras till berörda myndig-
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heter. L)i:.--1 ~ir säri~:-:k~h tillfrccL;st~!!};_"!.ndc Otli faktaundcriage1 p~i sil s~~u kan 
förbiittra:'. och fr~~aiu,11;.:t:;;~garcn:~ Hppgifi.sskyldighet i dcklaratian beg::·i-in

sa~. En vis~ risk för integri1etskr{~rti·:ningar kan fön2Ji~ga gent.lin att Ui)P

gif~·:'.r sam!;is in pt( :1lil;;1 sätL Domstols1·crkct anser errn.::lknid uti uu·(·d

uittgl.:Hs filrslag tcl.!1 godt;.!~-;. 

1-:w11nwrräi:en i t;ii1eh-:1rg :omser att er. kva!itelsförhi:nring av underlaget 

för t~xcrinf:ar är n1y~k~~1 i.1ngeiti~~n och anfrlr htirvid föijande. 

J ett inte obctyc.!!i!;:l antal fosti;::hch:axeringsmål har L1mmarrti!ten kun
nat koas!atcr;; all umkde;~e: rör taxeringen v;!rii brist!:illip. Uppgif1erna i 
cJd:lan11ioncn har inre varit komrklla. Uppgifterna har varii motstridiga 
och ibland uppenb~tn febktiga. Detta har medfört all fastigheterna blivii 
fritaxerade. -Kammaniillcn har lagt ned rn~·cket arbete pil att få taxcrings
umkrlagcl. komplc!!erat. Trnlig~n finns de: etl visst motst~md mot be;;täm
meiser som ger myndighet rätl all besiktiga en fastig!1et för all fä ett 
korrda underlag för taxeringen. St'm niimnts har kammarriillen ofta skaf
fat in kompletterande uppgifter i fastighetstaxeringsmålen. Kammarrätten 
har då, för det mc>ta per telefon. kontaktat fastighecsägarcn och försökt 
reda ut oklarheterna i mål cl. Inte s~lllan har det kommit fram att fastighets
ägaren inte förstått frågorna i deklarationen och därför besvarat dem 
felaktigt. Fastighetsägaren har tacksamt tagit emo1 den information som 
han fätt och muntligen förklarnt sig och ställt frilgor. Dessa upplysningar 
har dokumenterats. ofta genom en ny skrivelse fr{m fastighetsägaren. 
Såvitt kammarränen kan bedöma. har fastighetsägarna i de flesta fall va1it 
mycket positivt inställda till domstolens försök att skaffa in korrekta 
uppgifter. Samma gensvar har kammarrätten fått när kammarrätten hållit 
syn. Detta gäller även de fall då fastighetsägaren inte begärt syn. Kammar
rättens erfarenhet ger stöd för att anta att en faaktainsamling genom besök 
på fastigheten kommer att godtas av fastighetsägaren, om han får informa
tion om syftet med besöket. En sådan information torde vara en nödvändig 
förutsii.ttning för att tillstånd till besiktningen skall erhallas. 

Stmskontorct anser det tveksamt ur rättsäkerhetssynpunkt med s. k. 

slutna system dvs. system där uppgitisinsamling sker över huvudet på 

individen. Sådana system förutsätter alt höga kvalitetskrav ställs på insam

lad och lagrad information. Det gäller således även här att mycket höga 

kvalitetskrav måste ställas på information från uppgiftslämnarna. Kommit

ten har dock inte niirrnare analyserat denna aspekt. Vi noterar dock att 

kommitten avsert att inhämtade uppgifter skall kommuniceras med fastig

hetsiigaren innan de registreras. 

Tekniska hö~skolan anför: 

Kommitten framhåller med rätta den avgörande betydelse som ett riktigt 
dataunderlag har för taxeringens resultat. Man påtalar att brister föreligger 
i de uppgifter som fastighetsägarna enligt nuvarande ordning har att lämna 
och som i stor utsträckning läggs till grund för taxeringen. Därav dras 
slutsatsen att uppgiftsinsamligen bör ske på annat sätt. Olika myndigheter 
- kommun, fastighetsbildningsmyndighet. lantbruksnämnd. skogsvårds
styrelse m. fl. - skall åläggas att kontinuerligt rapportera uppgifter som de 
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gc1t:\r;-. n!ik~, former :1v r;1vndighl:!su1öv11ing forhlt:<1~- ön:r. Lkiu: skul<c 
cniigt i~on1:ninCn siikerst.ä!ici en god kvaJi~ct i tt:xcrinf!SLH1<lt~ri~1~~et. 

l ::mshi:nin~; 1il! fr:lgau om uppg:iftsin:;<,mling l•Ch kvaiii<::1 fr);· t:'.xcringsuu
drr!~:get vili inslilt!ii.onen iiin11u~ fl'i.;:.tnde ~;y!1punl:ttr. 

(:} !n~en r.;tnnare anaiys har re{iovisats orn v:H::i uppgift~_.r sorn är 
relcvan!:k för t~1xcringen. Uppgifiern'! ska1i Jiggn till grund jljr fräins~ ~i.s~~t

landt: nv taxeringsvJrdc, som i sin rnr skall st;\ 1 be:.;tiimd rdation till 
fastitd1ct~llS 11t~~rkn~rlsv~irde. !)et Vii~cntlig~l krä\'Cl p~~ Underiagsmalt:riai ~ir 
diiri"ö;- all de:! ~vser data som h:!r hctvd.:.lsc för rrishildningcn. En del av ek 
upp;.:if:er som föresl{!s bli inrappo.-rcradc från myndigheter syne; ha bc
g.rän~ad bc1.yde!se för prishildningen uch d~irför vara av mindre inlresse ur 
t2xerings~ynpunkt. 

i'.2\ \'id sidan av uppgilkrnas relevans är deras kvalitet !d\'s. övcrcns
stämmcisc med faktiska rörh~Hbndenl av vikt. Kommill~n ut.[!iir från att 
kvalitcn ök<!!. genom myndighetsrapporteringcn. Mnl bakgrund av erfaren
heter i liknande sammanhang ~;an detta ifrågasättas. Kommitten anger 
sj~i!v alt den rapronsl;yldig.hct som redan i dag föreligger från kommuner 
har fuligjorts på cll bristfälligt sätt. Det är också känt all lanthruksnämn
dcrnas rapportering till grund för dci kompletterade lagfartsbandet funge
rat mindre bra. En annan väg som horde ha prövats i syfte att l'örbättra 
underlagets kvalitet är att ge fastighetsägarna klarare och förståeliga anvis
ningar för deklarations blanketternas ifyllande. 

Oi Myndighetsrapportcringen skall genomgående avse fastigheter som 
myndigheterna successivt kommit i beröring med, vilket torde uprgå till 
högst ca 100000 rer år. Frågan om insamling av underlag för återstående 
minst 2 miljoner fastigheter synes inie ha berörts i betänkandet. 

(4) Sannolikt sker en mängd förändringar, som kan ha stor inverkan på 
marknads värdet för berörd fastighet utan att någon myndighet blir inkopp
lad. Myndighetsrapportering är sfliedes inte heller i detta avseende någon 
garanti för att ett fullständigt och riktigt underlag erhålles. 

Några remissinstanser delar utredningens förslag att fastighetsägarnas 

uppgiftsskyidighet minskas. RSV understryker att en grundläggande förut

sättning för att den rullande fastighetstaxeringen skall fungera är att fak

tainsamlingen kommer att fungera på del sätt som angetts i hetänkandet. 

Sk.ngssryrcl.1·en anför: 

En metod att minska bördan för uppgiftslämnarna, som även diskuterats 
i andra sammanhang, är att oftare använda uppgifter, som i första hand 
lämnats eller samlats in för andra ändamål. Det ligger nära till hands att 
utnyttja sådana möjligheter även i fastighetstaxeringen. Skogsstyrelsen 
anser emellertid att en sådan ordning ovillkorligen måste kombinera~ med 
en tydlig information till den som lämnar primäruppgiften, att uppgiften 
även kan komma att föras in i FTR. 

Länsstyrelsen i Örebro län anför: 

Länsstyrelsen ställer sig positiv till att fastighetsägarnas uppgiftsskyl
dighet minskas främst vad avser ägare till småhus. En förutsättning härför 
är att den rapporteringsskyldighet och faktainsamling som angetts i betän
kandet kommer att fungera. Stor vikt måste därför fästas i denna fråga. 
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1'\:-u11nu11-riitU>fl i .:;ötchor.t.' pilpekar all d.~n ff!n:slagn~~ uppgirtsinsan1ling

t.:n gc1wrn vissa myndigheter <JktualisL'r<1r rr~:go;- om sd;rct::s~ och om den 

fö1fattningsrcglcring som behövs. Skyldigheten att J:imrn1 fortlöpande i11-

for111ation t'iir vara reglerad :-;;'.i al! ~;C"krt.:H:ssbe~t:imrnclse i111c- b11grL~ hind

r<:r infurmationst!lbvtt.:t. 

S1·c:;ski; fiirsiikri11gsin1/1;gcn.1 riks(iirb1.111d ~:nl"iir: 

För för:-.äkringsbCllagcn som f:t~1i1,!11etstiµarc har arbetet med uppgifh
liimn;inde til! fastighetstaxeringarna enligt filt\ ar'ande system ink i och för 
sig inneburit nagr;: svftrighcter. Probkmc1 har \'ari: koncentrationen av 
tiden för uppgiftsliirnnandet som gett upphov till stor arbetsanhopning 
unc!er denna tid. I det nya systcmc! är meningen an arh::tet även för 
uppgiftsbmnarna skall bli mindre. S~1 torde ej bli falkt för försiikringsbola
gen. eftersom <lera> bestäm! aY fastigheter nästan helt består av sådana 
enheter som eniigt förslaget skulle avstämmas vid ett och samma tillfälle. 
nämligen hyreshus och industrienheter. Förslagei med fortryckning av 
vissa uppgifter kommer ej att vara till så stor hjitlp niir det gäller kommer
siella fastigheter. Skillnaden blir di! endast att arbetsbelastningen inträffar 
van iittonde år i stället för vart kmte. Det uppgiftsliimnande som kan 
komma all krävas vid iirliga omtaxeringar kan leda till att detta arbete 
totalt kommer att öka. 

Lii11sstyrelse11 i Kopparbergs län, Fiireninge11 Sl'eriges byggnadsimpek

törer och San~(imdet _for fasri,;hct.n·iirdering framhåller att kvaliteten på 

underlaget för fastighetstaxeringen skulle bli högre om uppgifter om för

ändringar i fastighetsbeståndet rapporteras till fastighetsrt~gistret av olika 

myndigheter. Dock framhålls vikten av att fastighetsägarna informeras om 

och blir medvetna om att andra myndigheter än skattemyndigheter lämnar 

uppgifter som kommer att ligga till grund for taxering av fastigheterna. 

Uppgifter som tillförts fastighctsregistrct bör kommuniceras .med fastig

hetsägaren. TOR anser det väsentligt att uppgifr om fastighet som sänds till 

ägaren inte Eir anses godtagen av honom om han inte svarar. Skogsstyrd

sen anser all ändringar i fastighetstaxeringsregistret orsakade av myndig

heters rapportering till registret inte får föranleda omtaxering med mindre 

än fastighetsiigaren tillställs de nya uppgifterna för godkännande. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs liin anför: 

Genom all !lera myndigheter bidrager till och blir användare av uppgif
terna i fastighctslängderna bör en åtskillnad göras mellan enbart statistiskt 
användbara uppgifier och sådana som kommer att påverka eller har påver
kat taxeringsresultatet värdemässigt. Detta är särskilt viktigt vid utform
ningen av deklarations- och avstämningsblanketterm1 och för underrättel
seblanketten innehållande fastighetstaxeringsnämndens beslut. 

Många remissinstanser är kritiska till den föreslagna metoden för upp

giftsinsamling genom olika myndigheters försorg. Det påpekas det betänk

liga i att en tjänsteman som inte har anknytning till taxeringsmyndighe-

7 Riksdu11en 1984185. l sund. Nr 222 
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1enw. iHsami;n L•ppgiftc:· för cnh:in faAighctstnx<:riugsrn;iJ ger.om en b(•

~;ikrning som iiggcr utanför han;; uppdrag. 

Liinss1yrc!sen i ()rcbro lån anför: 

Limsrvrdscn iir doc.:i~ 1veksam 1i!l all 1jiins1:::miin utanför sk;:ttcfi'irv<:!:.
ningcn ,,i,1 be,:iktningar a\" fastigh~.\e; införskaffar \;omplcllcratick särskil
ch uppg:t"1er •~U am·ändils enbart s:)m underlag för taxering. En si~dan 
ordnin~" k;m komma <itt mis~.urpfottas av fastighetsiig:irm: od1 diirvid fiir
:;viira för ann:rn myndighet al! crhiilla erforderliga kom::kta urpgiftt.:r. D:: 
grnm.ili1ggandc uppgifterna i"iir fastighetstaxeringen mf1ste ilven i fons~itl
ningen liimmt~ av fastighetsiigarna. 

Liinssryrl'!srn i Jämtlands /iin anför: 

BetriiiTandc be~iktningsskyldighetcn kan det utifr<in de uttalanden niigra 
kommuner gjort i betänkandet antas ::itt mo! ivationen från dess<i iir st! liten 
att nilgon annan form att inhämta dessa uppgifter bör väljas. Risl\.cn finns 
ockst1 att urpgiftsinsamlande genom besiktning från andra myndigheter 
leder till en kommunikation mellan dessa och skattemyndigheten "över 
huvudet" pil fastighetsäg;:iren. 

Län.u;yrel.H·n i ViiHerbottens län anför: 

Här föreligger en risk att tjänstemannen uppfattas som företrädare inte 
bara for den egna myndigheten utan även för berörd lokal skatlemyn
dighet. Även om uppgifterna skall inhämtas öppet och efter medgivande av 
fastighetsägaren är det rimligt att anta att denne uppfattar förfarandet som 
ett misstroendevotum mot hans förmåga och vilja att rätt redovisa den 
egna fastigheten. 

LRF anser det olämplig! att låta myndigheter svara för uppgifter som 

inte har något direkt samband med deras ordinarie verksamhet. irritation 

kan urpstå mellan fastighe1sägare och besiktningsmän, vilket bl a kan göra 

fastighetsägarna mindre benägna att påka\\a besiktning. Det kan också 

invändas att uppgiftslämnandet endast skulle komma att omfatta de fastig

heter som råkar bli föremål för besiktning mm. Förfarandet skulle därige

nom komma att uppfattas som ojämlikt. 

Länsstyre/.H'n i Östergiitlu11ds /iin anser det betänkligt ur integritetssyn

punkt med en skyldighet för olika myndigheter att rapportera förändringar 

på fastigheter och anför: 

Uppgifter som lämnas till en myndighet för ett visst ändarna! bör inte 
användas av en annan myndighet för annat ändamål. l vart fall måste 
förslaget om att byggnadsnämnderna och lantmäteriet skall vidarebefordra 
andra uppgifter än sådana som kommer fram i ansökan/beslut om bygg
nadslov eller vid förrättning inte genomföras. Att infordra uppgifter till 
underlag för bcskatlningcn eller besvärsprocessen åligger skattemyndighe
terna och inga andra myndigheter. Länsstyrelsen vill betona vikten av att 
de grundläggande uppgifterna för fastighetstaxeringen ~iven i fortsättning
en lämnas av fastighetsägarna. Fler uppgifter än som verkligen behövs för 
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an :lsiiU8 en fa~lit:.he.l ett rikti1;t :aJ.:!.:"j·int::;\::irdi:~ hör trne ~!vkdivas fast.ig.
h('isjf!:J.rn:L En nogfrann <i,. v~!fninr: n1~r.'~l~ sl·:t:. 

Skt.1r:~s:yrcist·n anrör: 

Sko~~=-~styrci~;~n n1oi!'~t!t(:r sig ej ~H~ l!;aD ut!l)-"i.t_1n~- sa!rthällets resur~c:.:r r~J. 
:)~i"lil s;-~tl för au uppoii ~~n hi-.lgr:::. efftl·-:l!\·it~'.t och prc;:.isi.::,n i uppgirts:n-:;am
lin,µ_cn n1en vil! s2rntidigi pekH pi.1 n~i~~ra ::·'.\' de na\:kdc!ar systen1c1 kan 
fik'.dföra. Si·~()gsstyn.:~lscn f{)rutstitter ''ii f":.i:·aighctsiigaren får ta del av df: 
iii:"'mi;;Je uppgifi.LT!ia. O!Ti rnöjiigr vici insamlingsiillfaliet. Konsekvensen 
a•· ::;; sCilian .. tillfalligh::-ts-insamlin;·,"· bn bli den ati en faslighet på grund
v;1! av tk pf: detta säl! insamiade upp~!if\erna kan komma att omraxenis. 
Grannfastighctrn, som kanske gcaumg:!tt samma förändring. a\' beskaffen
heten, fflr inget besök och därm('d ingen omwxering. Skogstyrdsen vill för 
sin dei inte göra niigon bedömning a\· vad detta förhf1llande kan komma all 
betyda för fas1ighe1:.äg<1rnas intrc;;~e <tH utföra åtgärder som i någo1 skede 
kan medför~~ besök av tex skogsvårdskonsu!enten. Den föreslagna model
len strider cmellenid mot kravci pii likformig behandling. Informationer 
inhämtade på detta sätt bör därfi:'r, <.~nligt skogsstyrelscn, inte anvlindas 
som underlag för omt<ixcring. Skogssryrclscn har em.::llertid inget au in
vända mot att de ;rnvänds som underfag vid avstämning. som ju förutsätter 
kommunikation med samtliga fastighetsägare. 

Flera remissinstanser anser inte att den föreslagna metoden för uppgifts

insamling genom ·olika myndigheter (H.:h utdrag ur fastighetstaxeringsregis

tret for efterföljande kontroll från fastighetsägaren kan ersätta en traditio

nell fastighetsdeklaration som underlag för taxeringen. 

LiinsSlyrelsen i Kristianstads liin anför: 

Länsstyrelsen delar uppfattningen att det är av mycket stor vikt för en 
fastighetstaxering att så korrekta uppgifter som möjligt tillföres fastighets
taxeringsregistret. Som huvudprincip bör dock gälla att taxeringsvärden 
skall grundas på uppgifcer från fastighetsägarna. Det finns en uppenbar risk 
att fastighc!sägama eljest kommer att uppfatta tjänstemännen i de statliga 
och kommunala organen som skat!emyndighetemas "förlängda arm"' med 
de negativa konsekvenser detta kan ha för resp. organ. 

Uinsrätrcn i Västmanlands /iin anför: 

Faktaunderlaget har en avgörande betydelse för en rättvis och likformig 
taxering. Strävan mfaste därför varn att få fram ett underlag som är så 
korrekt och fullständigt som möjligt. Ingen torde kiinna fastigheten bä!tre 
än fastighetsägaren. Hans uppgifter bör därför. som nu är fallet. utgöra 
grunden i FTR. Vad nu sagts hindrar inte att de myndigheter som har 
kunskap om fastigheten bidrar med dessa. Fastighetsägaren bör emellertid 
av rättssäkerhetsskäl alltid ges möjlighet att kontrollera de uppgifter myn
digheterna lämnar. Länsrätten anser sålunda att som underlag för taxering 
av fastighet. dvs både vid omtaxering och avstämning. bör ligga en dekla
ration, men all denna bör förarbetas så långt det är möjligt för att därige
nom underlätta dcklarationsskyldigheten. Deklarationen bör inte belastas 
med andra uppgifter än de som har betydelse för taxeringen. 
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f'ö;~l<tg::t om t!l \-id~ad uppgifls',k vldighci för vissa myndi~!l1cler li!!!!e!- i 
er. lin_jc med e!l för.::nhlad ueki:tr<ll ior1~blankc11 fiir fostiµhc1;;ägarna. I lik
hel rntd \'eld re.;;,e...~rvanterna ;;-tnföti an~ci· l~in~·,sryrch·~n :Jtl en g.rundlågf!anch.~ 
princip v~J sfr;,..-~~~ inko1ns\- son1 faslighelslax~r!ng n1[lstt vara ;.H.t taxeringen 
~i;c:- efter d< undalag (d:'kla:-:1tin1;) som l:lnmats av den skattsk~'ldigc 

respd:1ive fas;ig.hct~;äpircn s_j;iiv. lJcl iir enligt l~insstyrcisc.ns uppfaltning 
v~irdcfullt all uppgifter on1 fostig!Jei,~n crb:°ilks fri'lll siiviil fastighctsilg<ncn 
so;r olika myndighc;cr. 

Fi;rcni11:!t't: S vcriges fi5gdcri1ji_insic111iin oc:h SA.CO!SR anför: 

Oavsett omfattningen av urpgiftcr som kan crht11la~ friln annat håll hör 
det fortfarande vara så att taxeringen i första hand grumbs på fastighets
ägarens egna uppgifter. Dock finns inget aa erinra mot all man tar in 
uppgifter i fastig_hetsregistrct om exempelvis storlek och st:indard mm friin 
andra ftn fastighetsägarna och använder dessa för att förtrycka dcklarn
tionsblankener eller motsvarande och pi': så säu underriitta iastighetsiiga
ren orn vilka uppgifter som myndigheterna har tillgängliga_ 

4.2 Fastighet<>taxeringsrcgistrct 

Nödvändigheten av att fastighetstaxeringsregistrel hålls aktuellt fram

hålls av flera rcmissinstanscr. Det är av synnerlig vikt att alla beskaffen

hets- och användningsförändringar som kommer tiil lokal skalternyndig

hets kännedom verkligen blir registrerade. SCB påpekar att den verksam

het som olika myndigheter blir ålagda att bedriva verkligen följs upp. I 

annat fall är det stor risk att kvaliteten på uppgifterna varierar med myn

dighetens intresse av att lämna korrekt och fullständig information. Om 

inte fastighctstaxeringsregistret ajourförs med de beskaffenhets- och an

vändningsförändringar som inträffar är risken stor att dessa inte blir regist

rerade förrän vid nästa avstämningstillfälle, dvs. uppgifterna i fastighets

taxeringsregistrct blir åtta år gamia. 

LAH' anför: 

Den av kommitten föreslagna modellen för komplettering av registerdata 
genom utökad rapportering förutsätter en entydig identifiering av va1je 
enskild byggnad. Därför bör varje byggnad ges en sådan identitet. Därige
nom skapas också förutsättningar för att på sikt förbättra byggnadsredo
visningen också för andra ändamål än beskattning. 

Skogsstyrelsen stöder kommittens uppfattning att uppgifterna i nuvaran

de fastighetstaxeringsregistcr succesivt bör förbättras och anför: 

När det gäller kraven på innehållet i FTR måste hänsyn tas dels till de 
krav samhället har dels till fastighetsägarens möjligheter att tillgodose 
samhällets krav_ Det är viktigt att innehället i FTR är ändamålsenligt. 
Skogsstyrelsen anser att det måste finnas balans mellan de krav som ställs 
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pi:i iun~~h~~Hct ~ FTH. ~)ci; c.i~n pr·~·~'Ldur rHc.d vilk'.:"1~ rriaIJ k:t:i n.:å~.n,isa 
u;1pgifk ... 1 urn e.~.:.~rnpc!·.'~~: virl:.esförr21J Ol:h :n~·ir"l~en~~ pr~_·,duktionsh}~·rnhg~L 

3=~H \:ill i s:HnhaJH.-; n-:.:::d d~·:tr'~ heton~1 viku..~n C!V all vt~!-ke1 ge~ !n(ljiighct 
:~n :;:l~n:-fid~1 n~~d bL ;~ rlk~:~~,-~!li~:vcrk~:r {RS V) o:n hikle innehhll och cHn
fail1tii·!g ~!\: ul~.n i.lppµ\ft:1\n:;:-.nnEng SO!!: före~,l~lr. SCB !GHl l~ärvld. utifr~ln 
d.;i fv:iuY·.-· sor:-; för~~liggt:r fö:· ~~nnh~!l:::piauering.t:n. SLH.::~l·sivl l!nder urhciet~ 
r(::1.g l~\n1na :ner prtcisc;·~!d:.· ~:ynpunh.lcr p:J vilka uppgifter ~orn [ir nödv~in
dig~~ ti~.:h hnr ::-:\'ttrsaltt:rnativer1 bör utforn~as. 

Kvali•cn pb uppgiflerm• i nuvaranck FTR ~\nämligen skiftande. SCB har 
t. ex. funuit w.xeringsv~irden ptl icke ~:k:ntepliktiga taxeringscnheter, bo
~1ad~ylor (l\.:h hvP;shus pt1 ent1eter med blide· småhus och hyreshus på 
samma \axeringsenhct. Onsk \'i.ii"t är J;irför alt, i ett framtida systern. mas
kinell;: gransl.;ningsrntiner hindrar dylika logiska fel från att uppträda. 

Variabeln ägarekatcgori r<l:aiadcs av SCB redan i reniissvaret till bctiin
kandet iiver 198i års a!lm:inna fastighetstaxering vara av undermålig kvali
tet. Fortfarande i ! 984 års fTR m1\s;c SCB göra s~-irskilda ri!ttningar för att 
Ö\'erhuvudtaget kunna använda uppgiften. Rutinerna rör rcgistrcringcn av 
dcnn~1 variabel måsle därför ses över inför kommande rullande fastighets
iaxering. 

Det är bara för småhusen :;om det för närvarande finns registrerat nf1gra 
::t\' de s. k. engergiuppgifterna, nämligen huvudsakligt uppvärmnings sätt 
och iso!t:ring. För energiplaneringen är det emellt:rtid väsentligt att bäde 
dessa och andra ehcrgiuppgifter samlas in kontinuerligt och registreras för 
såväl småhus som för hyreshus och industribyggnader. Dessutom behövs 
en översyn av nuvarande svarsalternativ. 

icke skattepliktiga fastigheter kan ibland omfatta avsevärda byggnads
komplex. Uppgifter om ålder. ytstorlek. energistatus etc saknas i nuvaran
de FTR. Det är av stor vikt att dessa uppgifter samlas in även för dessa 
byggnader, då de hchövs t. ex. i energiplaneringen. 

När flera fastigheter är samtaxerade kan man i nuvarande register inte 
avgöra på vilken fastighet resp. byggnad är belägen. För att kunmi ge mer 
tillförlitlig statistik, förbättra kartredovisningen, underlätta ·ett ev. upprät
tande av byggnadsregister etc är det av vikt att byggnadens fastighetstill
hörighet kommer att registreras i ett framtida system. 

För att underlätta jämförelser mellan FrR och lantbruksregistret är det 
eU önskemål att man som värdebärande fastighet väljer den fa~tighet som i 
verkligheten utgör brukningscentrum. F. n. är det tämligen slumpmässigt 
vilken fastighet som blir värdebärande. 

Hyreshusens lokalyta kan idag inrymma en mängd olika funktioner. En 
specifikation efter anväminingssätt är därför önskvärd, t. ex. butiksvta. 
kontorsyta, produktionsyta. förrådsyta och övrig yta. · 

4.3 Uppgifter från fastighetsägare 

Läns.l"tyrelserna i Jiimtltmds och Malmöhus län anser att nuvarande 

dcklarationsförfarande .bör behållas dels för att garantera den enskilde 

inflytande från början av taxeringsprocessen dels för att det kan uppkom

ma ojämnheter i uppgiftsmaterialet från kommuner, fastighetsbildnings-
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n1yndighctc-r etc. d~l;.;, fö!· alt det an:a.~11.~~/.:.'.n lö!·-~nkhir kon~ri1unik1:nion~n 

ni'2ii~!.!1 LS!\t och f::~;Lig.h~·~1sägarcn ek!~; för att c.h:i. evcntuclit i~~1n finnas risk 

au fr1sli~het~.~;-:igarc inH~ rif~ligt för:-~r.i· de! ~i('ff1 st{lr i den fönryc:L!~i h.lankct

Len (k:!i dels f.:)r :.:iu kv~1iitel~:.n p:\ de dat~! son; fi~1ns ~i.r ojätnn. 

s~::::r/gc:: trähu.~:(ahrik:.:r.':" rik:~:lörhan(.: n\L·nc:r a~! i för·'l/äg tryck!~: uppgifT.er 

pii dckl~tr;Jtilnl~'h!anketler .. ~on1 rcd.::!a finns i offi::nt\iga rcgistex fön:-.nk~ar 

fast!ghet~;äp:~:rcn~ '"!d;el~. i)e1 Hr 011(ldir.t att bc~i!rH au Sinåhu~itgare skall 
rnlii.n opp ~;ina hu~i um detta r~dan ~ir rJ011. 

SraEsknmor,'i och liii;ssryrciscn i .!ii111riunds liit1 instfönmer inte i ut;-ed

ninµens iisi!a ~H; r:!lmänhetens 11ppgiftsliimr.;rnd:: skall minska:; eftersom 

tki vi.~at sig besvärligt fiir fastighctsfrgarna :it! lämna de uppgiftr ~om 

crt:i;·dras för bstighetstaxaingcn. Det iir förvisso riktigt ntt ~vi:irighctt.:r 

före,·arit a1t lämna eiierfråg:1dc uppgiltcr men detta torde åtmins1onc kun

na förklaras med att vissa regler vari! onödigt kr<lngliga och att anvisning

arna \'arit bristfälliga. Av bl. a. räl\ssäkerhetsskäl måste det vara självklan 

att fastighetsiigaren utan särskild teknisk utbildning skall kunna förstå 

fastighetstaxeringen i för honom aktuella dciar. 

Swtskontore! me11ar al! om ett ws1em väljs som bygger mer på fastig

hetsägarnas medverkan skall man pfi deklarationsblankcttcn givet\'is för

trycka de lagrade uppgifterna om fastigheten och inte gång på g(mg avkrä

va fastighetsägarna uppgifter som redan finns lagrade. 

Uinsstyrelscrna i Jämtlands och Malmiihus /iin framhåller att det finns 

en betydande risk för en kvalitetsförsämring av uppgifterna för fastighets

taxeringen om förtryckta deklarationsbianketter används vid avstiimnings

tillfäilena. Många fastighetsägare kommer att acceptera den utsända dek

larationsblanketten utan att rapporter<i. avvikelser. 

Liinsstyrelsen i A1almiihus län anför: 

Fastighetstaxeringskommitten betonar på flera ställen i sitt betänkande 
nödvändigheten av rättvisa, marknadsvärdeanpassade och noggranna 
taxeringsvärden. Sådana krav på ett taxeringsvärde fordrar att samtliga 
faktorer som påverkar en fastighets marknadsvärde beaktas. Möjligheter
na att utökajusteringsfaktorns säregna förhållanden bör beaktas. Länssty
relsen delar denna synpunkt. För att samtliga faktorer skall vara kända vid 
taxeringsvärdets bestämning kan länsstyrelsen inte finna annat än att fak
tainsamlingen även i ett rullande system måste grundas på uppgifter som 
lämnas av fastighetsägaren utan anmaning i en fastighetsdeklaration. Läns
styrelsen kan inte finna att deklarationsskyldigheten skulle innebära en 
betungande och besvärlig arbetsuppgift för fastighetsägaren att, i normal
fallet vart 8:e år, lämna vissa uppgifter om sin fastighet. Detta hör gälla i 
ännu högre grad för ägare av industri-, hyreshus- och lantbruksfastighetcr. 
Den värdering av deklaranternas syn på deklarationsblanketterna, som 
gjorts efter taxeringen 1981. visar att övervägande flertalet deklaranter 
funnit deklarationsblankctten mycket lätt eller ganska lätt att fylla i. De 
svårigheter som kan ha funnits bör kunna undanröjas genom exempelvis 
förenklade mätregler. Länsstyrelsen anser därför att deklarationsskyldig
hetcn bör bibehållas men att denna skyldighet kan utformas olika vid om-
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t:.\cri:~t~ u~:h }Jvs;änH1ing. !-!ur den1u1 utfi:..trn1ning h~:,r ske rtdnvis:·i~ niirnia
re en.ier r:v'.~nittet q_ 

()rn c·.xcn~p-:l·~;i~ för!.r:.:ckt~l upp~ifier \·ld J.:ontn .. 'U av i~~an:n v!sa.r sig 
kunn;! led.:..~. till h!giT tii~~(:rin~sv~irde än on1 de knri·igcra~ stt kan det cnli~l 
ifiPS~ilyi·l~isEns urpfai.lnin~ vard no; så frestanJt' HU 1;"tt~ den ··oatil:\krivn,,·· 
uppgif1cn stii kvar. - ··rvtyndir.·.helen har ju •.:jälv skrivit dc-t, S:i der är nog 
riktigt'•, kan bli en vanlig förevändning. Vi har i nuvar:rnöc systtm areal
uppgiflcn förtryd;f p;i dcklarationsh!ankcttcn. Det har i olika sammanhang 
(besv:i;·, fastighet5reglcring etc) visat siµ att den i'önryckta uppgiften i 
alltför mirng;, fall inte kontrollerats av ägaren fast uppgiften kan ha före
kommit o[i åtskil!il!a års deklarationer. Om man från korr.mittens sida vill 
undvika "·subjt:kti~'itet vid uppgiftslärnnamkt"' så biir man således åtmin
slone inte underläWt detta genom att införn fonrydaa uppgifter på dekla
rationsblankcttcn. Det torde enligt länsstyrelsens mening vara lättare att 
lämna felaktiga uppgifter om man kan göra det passivt genom att låta en 
förtryckt felaktig uppgift stil kvar än all aktivt ta reda på uppgiften i 
fastighetslängdcn och då själv skriva in en frlaktighet i <len nya deklaratio
nen. Oavsett om deklarationen lämnas in med förtryckta uppgifter eller 
inte mii~te deklaranien lika noggrant gå igenom alla uppgifter som t:fterfrå
gas i blanketten. Om man. vilken är stor risk, (ifr o arealuppgiften ovan) 
godtar den förtryckta blanketten utan närmare kontroll är ju deklarationen 
helt onödig. Givetvis kan också den förtryckta uppgiften leda till rättsför
lust för ägaren. Vid AFT 81 ansåg ca 70%, av deklarnntcrna att deklaratio
nen var mycket lätt eller ganska lätt att fylla i (Betänkandet sid 63). Efter 
förenklingar av reglerna utifrån vid AFT 81 vunna erfarenheter bör denna 
andel ha ökat. Förtryckta uppgifter behövs därför inte och är i realiteten 
ingen förenkling. 

4.4 Uppgifter från kommunerna 

I betänkandet föreslås att byggnadsnämnds besiktningsman vid slutbe

siktning av byggnadslovspliktig åtgärd pil småhus inventerar småhusets 

beskaffenhet och rapporterar till lokala skattemyndigheten. - Flera re

missinstanser är kritiska till att byggnadsnämndernas tjänstemän skall ha 

uppgifter som ligger utanför deras egentlig<i uppdrag. De framhåller att 

relationerna mellan fastighetsägaren och byggnadsnamnden kan försäm

ras. Vidare påpekas att inte alla fastigheter blir slutbesiktigade. 

Statskontoret anför: 

Vi är inte heller övertygade om att uppgifterna som kommer att registre
ras medför så stora förbättringar som kommitten hoppas på. Det finns 
t. ex. r. n. ingen garanti för att en fastighet kommer att slutbesiktigas. Utan 
sådan garanti riskeras att uppgifterna i registret kan bli mycket olika 
beträffande två identiska fastigheter där endast den ena slutbesiktigats och 
rapporterats av kommunens besiktningsman. Det kan även ifrågasättas om 
det är lämpligt att kommunernas besiktningsmän skall ha även rent fiskala 
uppgifter. I vart fall kan fastighetsägarna komma att uppfatta dem så. 
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1'i!ke1 C'.'Clllut:l!: sklll'l: !;unna minska fosiii-:hctsiig:1rc11-: bt::nii[!ei1het <lll hlt<i 
~lutht~~iini~~:; .)in r~ts!lgilet. Risk finns a\· ~lndnt sk:-ii ttll kvtditt:tcn på uppgif
!•:.n1:·i i reg?~tr;._·t kuITir11er a:1 vari::ra rncll~tn olik;: f:t·,ti~~hctcr \··i 1{lnkc~· di! 
i"f~!:r~~a r~: ~n1:~Ju1senheh.~rll~l. l11L1nn~1llll;\(.'JI un1 E~::;\i6hC1Cl ~Uili g::11o:ngi!t~d 
i o~h f1.T:· ~:!~~ \'i-\rclef~'.lrLö_!andc n:pcr~!.lioB~r men ~iOnl inte Kr~:1vt:r t~yg.gnad~
inv l:!..Hill1lö..'r ~!t i bygg.i:1 p[t :-H~~I ighct:-;äg:_..,.;·n;h egn'~ uppgift ~r. l)cti:: g~IJer 
~iV':'.i"i ~;\\.li~n~~ f~.1sti~~heier SOl"L inte· geHOfil~~~tt nt-1..~i"~~ föi""{\ndring~~r. 

En fri;· hn;gn:id,•nänrndern~i tänkbar 11cgati1· (:fkkt av kommiucn~ för
slag ''j\! p\:!ll\Tokcl ~iirski\i reb pr!. J forsiagct till ny plan- och b)'g!!.lag 
fr<lmhålh. :m en av niirnndcns viktig.:istc urpgifler iir dess allmiinna riid
~i\•r:ings- o..:h servicefunktion gent.:mot bl. a. blivande smähusägare. För
sl<!f'.Cl. au hyggndsir~spektörerna i samband med sin hcsiklningsverksam
he1 ii\'Cll skall s~. pi\ fasti!,!he1cn för fastighctstaxcringsändamill, kan kom
ma att verka h~immande på relationt~rna mellan den bygg.ande och bygg
mlds:iämnden. Byggnadsnämnden:' primiira uppgifter ligger pii plan- och 
byggla;!stiftningens område. Niimndens uppgiftslämning till den lokala 
skatlemyndigheter. hör diiiiör enlig! planverket bcgr[\nsus tiH sådana upp
gifter som framgår av handlingar som iiimnas in till eller upprättas hos 
nämnckn. Enligt planverket bör den av kommitten därvid tänkta ordning
en, som skulle innebära att skattemyndigheterna får del av olika för fas
tighet~taxeringcn rekvama handlingar bos byggnadsniimnden, kunna 
verkställas sf1 alt fastighetstaxeringens intressen tillfredsställande tillgo
dose~. Det hör betonas att även pl:Jnheslut med rättsverkan givetvi~ bör 
delges taxeringsmyndigheterna mot bakgrund av vad som ovan sagts om 
värdeförändringar kopplade till genomförandetider m. m. Detta gäller na
turligtvis framför allt markvärden för obebyggda fastigheter. 

Liinsstyrclsen i Vii.HerhotU'llS liin anför: 

I fråga om byggnads- och lanthruksnämnds uppgiftsskyldighet enligt 
fastighetstaxeringslagen viilkomnar länsstyrelsen omnämnd översyn och 
förbättring av nuvarande rutiner. Det har vid arhetet med särskild fastig
hetstaxering visat sig att dessa är hehäftade med betydande brister och att 
den rapportering som sker från framförallt byggnadsnämnder inte är an
passad till taxeringsförfarandet. Det har förorsakat onödigt merarbete för 
såväl LSM som FTN (fastighetstax.eringsnämnden) och även medfört irri
tation hos fastighetsägare. I ett system som i så hög grad bygger på en 
begränsad medverkan från den enskilde är det ett absolut krav att de 
uppgifter som behövs för fastighetstaxeringen och som finns hos bl. a. här 
omnämnda myndigheter verkligen kommer LSM till del på ett effektivt och 
riktigt sätt. Länsstyrelsen vill på detta sätt betona vikten härav. 

Länsstyrelsen i Malmölws liin anför: 

Länsstyrelsen finner det dock betänkligt att - som det framförts i 
avsnittet 5.3.3. sid. 65 - en tjänsteman. som inte har anknytning till 
taxeringsmyndighetema, införskaffar uppgifter enbart för fastighetstaxe
ringsändamål genom en besiktning, som ligger utanför hans uppdrag. För 
att få genomföra en sådan "extra" besiktning måste tjänstemannen få 
fastighetsägarens tillstånd till det och det torde vara realistiskt att anta att 
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cti :':ld<'IH tilkfrnc ir:1e liin111a:: varför fa,;ligb:::tsl<!xuingsn:gistrc1 sannolikt 
irH<o kc:n1E1er att tillfiirns m;"mga uppgiflc:· ut!i,·er de :;1Jill kPmmer fram vid 
d:cn prd in~i!-it' f'örrät tningc!I. 

P:.lptk~1~ hör 0cksiA de. l.tndeP.~; .. ~~- soiri finns 1no1n den nuvc.rHnde hygg
nadsl:·i~slii"Lningcn an fön:nkla b~.:ggnad~io\'shanteringen och att utöka den 
h) .. ~.gnad~illJ\/:~f:ia sei·~ iort1. 

Liii:;;s~~'rd~cn vill ods~; framhiiila ;m tkn f\i:C"~b~na metoden innd1är 
t'\L ynerst rrn~rgincllt tillskou till fasli~hL·t~taxcring'.r..:gistrel. Ulredningen 
r:l!-;;;ar m:::d ca 500{)(1 urpgifrer. en ama! som ;;kall si:.iibs i relation till det 
wtala :mtaki laxcringsenhetcr i bndet. ca 2 60()\;0n. l\fot de\la obetydliga 
ti!bkoll 1iii fastighctstaxeringsregi'.;tret sbli stiillas de: ingn:pp i fastighets
:igarm1s integ1ile! och de risker för konilik;er, sor11 hotar i förslaget. 

Fi!rc11i11gcn S1·1'riges hvggnndsir1.1pdaiirfT anfö1: 

1-örcliggandc taxcringsförslag kommer dock ej alt kunrn1 bli ett hcltäc
k<mdl.' o~h över hela landet rättvist system med hänsyn till utformningen av 
den nya Plan- och Bygglagcn. PBL. 

Enligt den nuvarande förslagstcxten i PBL skall nämligen skyldigheten 
att sök<i byggnadslov kunna varieras genom kommunala beslut. Detta 
kommer cH1 säkerligen i vissa kommuner att innebära byggnadslovsbe
friclsc.: för komplctteringsbyggnader. tillbyggnåcr m. m. i t. ex. områden 
utanför detaljplan. Dvs dessa byggnadsåtgärder kommer då helt utanför 
det planerade uppgiftssystemet. 

Beträffande slutbesiktningsfrågan framgår av förslaget till PBL att obli
gatorisk anmälningsskyldighei föreligger för bl. a. slutbesiktning. Dock 
framgår diir också att byggnadsnämnden ej är skyldig att utföra slutbe
siktning om ej hyggherren eller yrkesinspektioncn begiir detta. 

Någon frivillig anmälan om s!'utbesiktning kommer säkerligen ytterst få 
byggherrar att inliimna_ till byggnadsnämnden om följden blir ett snabht 
f11ststiilla11dc av slutligt taxeringsvärde och skattehetalningsskyldighet. 

Erfarenheterna talar också för att byggnadsn~imnder med knappa re
surser ej prioriterar slut besiktningarna vilket i praktiken innebär att många 
byggnadslovsärenden aldrig blir slutbesiktade eller åtminstone fördröjda 
I 0-talct år. 

Nuvarande utformning av PBL-förslaget kommer därför i praktiken att 
innebära ett betydande merarbete för byggnadsinspcktön:rna om särskilda 
slutbesiktningar måste utföras enbart för inhämtandet av. fastighetstaxc
ringsuppgifterna. 

Rikshygr::cn anför: 

Det förfarande. som kommitten i kapitlet Faktaunderlag och faktain
samling föreslår för att förbättra underlaget för taxering, leder till vissa 
informationsluckor i det fall underlaget baseras på kommunens besiktning
ar. Detta beror på att kommunens slutbesiktning av byggnadslovspliktiga 
ärenden i många fall sker innan byggnaden är helt färdigställd. Såt. ex. kan 
markarbeten och vissa anläggningsarbeten återstå vid tidpunkten för be
siktningen. 



Prope l ~}84/85: 222 1(6 

En ut vidfning fr)rsl[t:.: av ku!-r1n1unern,:.!'i ~·d~y!dighet ::~u n.1~pnr!c~·~1 tdJ \.!!:: 

lui .. :-:d~ ski·!tter,·i]rndi~h~tcrn~~ 01~: hy·;.:.~nadsvcrf.:~eti·ldH<t~Jt. [i·~~- g~il!~I· bl. :J.. 

uppgii"! 1..::r- son1 instLrnia:- i s~!ff1~·1:ind rn~d slutbc~ikln!n!!~::1 ;:-p: f2~ .. :i:!h•:i(:"i. 
\färde! a\· e.n sfrd~tn utvidgnint!" b~rriln~,~ts till vi~::-:; d~.~1 ~~~,·-'dl sluth~;~iku~~ng 
·~- n. ~.,~J~an 1Jtf(Jr~~ pft f:.-lt;.d 1.:,hu~) ~h.:h en~l-.·)~~gd::i ~~rr1t!\n~~-

f)et är "'·iktigt at: t:U{-ln1p11ing~n av I:~ innehär att \'~~rj!.: korr:rnur; f.rin Lir 
avgö:-tt vilken iil.SU.tns inon·~ kornmu!1cn son1 skall liln1n;-;1 erford·~riigCJ upp
gift~.r. GäHandC" heshnnr:-1ei~e i l i ~ an hy,f..;·g1uuJsniinuui s~~al! H.imn~1 v!~::.i~ 
uppgifter är inte ailtid den lämplig<~s1·~ lösningen beträffande de uppgifter 
som enligt blanketten, bil. f., skali redovisas. 

Sl'eriges iriihll.lfahrikers rik.~,ft'irhund anför: 

Del föreslås ult byggnadsnämnderna skall åläggas en ny arbetsuppg.if!. 
nämiigen att rapportera alla förändringar till de lokab skattemyndigheter
na. Fört. ex. statligt belånade småhus borde det vara miijligt att utnyttja 
ansökningshandlingarna för statligt bnstaJslån. Dessa är i regel upprättade 
med stönc sakkunskap och noggranhet iin vad man kan begära av smähm
ägaren i gemen. 

4.5 llppgiftcr från länsstyrelserna 

Kommitten föreslår att länssryrelscrmi skall åläggas att fortlöpande för

se LSM med informatitm som kan vara av betydelse för fastighetstaxering

en och som avser täkter, kulrurminnesmärkning och naturreservat. 

Kamnuirriit1en i Göteborg anför: 

Länsstvrclsen skall lämna uppgift bl. a. om täkter. Tillstånd till täkt 
liimnas ~ed stöd av bestämmelser i naturvårdslagcn och för verksamhet 
som bestar i utredning och tillstånd enligt naturvårdslagen gäller sekretess 
enligt 8 kap. 6 * sekretesslagen (se 2 ~sekretessförordningen och punkt 41 i 
bilagan till förordningen). Denna sekretess gäller ej beslut i ärende. Om 
rapportcringsskyldigheten skall omfatta annat än det som finns intaget i 
beslut, måste skyldigheten regleras. När uppgiften tagits in i fastighets
taxeringsregistret, blir 9 kap. I* sekretesslagen tillämplig. 

4.6 Uppgifter från fastighetsbildningsmyndigheterna 

I betänkandet föreslås att fastighetsbildningsmyndigheten vid avstyck

ning av både bebyggda och ohehyggda småhustomter inventerar beskaf

fenheten hos såväl tomt som småhus och rapporterar till LSM. 
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Li\1\' iir ncga~iv ~il! för:=;;lr!gct '~n L\:~t!g?v.:tsbiidn!ngs;·nynJighet~:.11 {FJ3j\·1) i 
s~nlhand rncd avst~·ckr.ing av srn?:.hu::-:;t:nh;~lcr ska bt$iktiga sty·~~i·:nings!ot
krna och r;;ppllnt!rJ sina iaktta!'.ciS~'.r till lokala ski:!tll'.fll)"llÖighe1en I LSM ). 
l.MV dei::ir niim!igen ime komniittl!n~ uppi":mninf' all FBMs m.:dvcrkan 
skuiic inneh~ira en vt\sentljg kvalite!~JörhEttiing av dprg.ifte.rnu i FTR. 
'i 'n!;:I;~ anwie>. mc'.ihga rappo:-kringar bedöm" uppgii till l5 000-18 000 per 
f~r. Dii de avsiy(;h;ide tomlcm;; normal\ under förrättningen är inne i den 
furändringsproces~ pi::n hyggm:dsverksamhl~t (ny-. ti!!- dier ombyggm:dl 
gö;· LMV den bt!dömningcn att FBI\ls rapponerade uppgifter till 80-901/;:; 
kommer att varr. inaktuefla innm I - 2 år eticr hesikrnin!;en. K vaiiiershöj
ningcn blir därmed så heg:ränsad att den i sämmanhangct far försumbar. 
Dessutom är rapporteringsskyldigh::tcn inte väl förenlig med FBl\is övriga 
vcriisamhet. som till disentlig dd har karaktär av en service riktad till 
sak ägarna. 

4.7 Uppgifter från lantbruksnärnnderna 

Kommitten föreslår att lantbruksnämndcrna n:dovisar den inventering 

som skett till grund för värderingen vid försäljning. prisprövning och vid 

stödinsatser i form av statlig ltmegaranti eller bidrag. 

Lantbruksstyrelsen anför: 

Om den föreslagna rapporteringsskyldigheten skulle omfatta beräknade 
:i 000- 3 500 objekt per år, kommer endast en procent av alla jordbruksfas
tigheter att beröras. Det innebär att endast åtta procent av fastighetsbe
ståndet skulle bli föremål för rapportering mellan varje avstämning. Om 
rena skogsfastigheter räknas bort, kan procenttalen bli något högre. Av de 
cirka 115 000 jordbruksföretag som finns, skulle möjligen 2000 kunna ingå, 
dvs. knappt två procent. Rapporteringen kan därför enligt styrelsens be
dömning inte fä annat än margindl betydelse. 

Styrelsen menar också all en sådan rapportering kan inkräkta på lant
bruksnämndernas ordinarie verksamhet. samtidigt som kostnaderna för 
den ökar de beräknade kostnanderna med storleksordningen 2- 3 Mkr per 
år. Denna kostnad kan inte anses stå i rimlig proportion till nyttan av 
rapporteringen. Ansvaret för faktaunderlaget till fastighetstaxeringen mås
te i första han åvila fastighetsägaren. 

Styrelsen anser mot bakgrund av det anförda att lantbruksnämndernas 
rapportering inte bör göras mera omfattande än vad som nu gäller enligt 18 
kap. 11 § FTL. Reglerna för den bör göras enkla och klara med klar 
avgränsning av vad som skall rapporteras. 

4.8 Uppgifter från skogs,·årdsstyrelserna 

betänkandet föreslås att skogsvårdsstyrelserna blir skyldiga att för 

skogstaxeringen tillhandahålla erforderliga värdefaktorer för skogstaxe

ringcn då skogsbruksplan upprättats. 
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Si:(1~~sstyrcisr:n (il1l.ör·: 

~ sktJg~;~itn11n~-:.nhang avse~ de rnc.;sl drastiska för5ndr!ngnrna vi~rde

n-1jn_:;~:n}nf. p. g. ::i. brand elicr ~.:or" 3Vvt:rLn~nr~-i1·. [)t~1 torde J~~;·ftir i föt·s1a 
t:~~~?ld Yarf·I. ~~u i"h~tig.ht:Is~lgr.rirnri.:sse att. tlcklan:rzi s{~dani:! frirändr·ing..ar. 
r·~:~gon generell :·appon~ringsskyidighet för skogsv;;trdskonsuicnterns. 
!onk· diirför inte bd1övas. Vii:-deuprbyggnaden genom skogstillvi\xien och 
'rno;·n fö;-;indri11ga;· bör l;unn« fangas upp tiliri!ckligl ,·ii! vid <:vst:tmning· 
arn~: v;;?·t iittonde år. 

Skog~,.-i\rdsorf.:anisarinnen är emellert.id ber::dd att me:dvcrb i uppgifts
in~amiing::n pil <mtuH sätt. Dt upp~il"te~- om skogstiliståndet som kan erhii!
las genom ÖS I-systemet iir ett underlag för t:>.xeringen. Dessa uppgif1cr är 
dock hegr:insat anviindbara i vissa avseenden. S:'.'dedes iir urpskanningar
na av virb::förrådets storlek på enskilda fastigheter n{igot för öve1·siktlig för 
an tillgodose fastighetstaxcringtns behov. 

Föru10m ÖSl-maierial finns det skogshruksplaner att tillgå. Kommitten 
konstaterar ati det redan idag föreligger möjlighet för fastighetswxeringen 
atr genom deklarationer och skogsbruksplaner fil uppgifter om skogen. Det 
gi\lkr de planer, som är upprättade av skogsvårdsorganisationen. Det är 
beskrivningen av skogstillstiindct på fastigheten som är av intresse ur 
fastighetstaxeringssynpunkt. Uppgifter om föreslagen avverkning och and
ra åtgiirder saknar intresse i dessa sammanhang. 

Kommitten har föreslagit att det i fastighetstaxeringslagen förs in en 
regel om skyldighet för fastighetsägare att, i samband med uppriittande av 
skogsbruksplan på annat sätt än genom skogsvårdsstyrelsens för~org, läm
mi uppgift till skogsvårdsstyrelsen om planens inrn:håll i den utsträckning 
som krävs för fastighetstaxeringen. 

Skogsstyreisen tillstyrker att en sådan uppgiftsskyldighet införes men 
med följande reservationer. De uppgifter som skall lämnas får inskränka 
sig till total skogsmarksareal. virkesförråd av barrresp. lövträd per hektar. 
medel bonitet och underlag för beräkning av grovskogsproccnt, således de 
uppgifter som förrutom kostnadsklass e1tordras för taxeringen. Vidare 
anser skogsstyrclsen att fastigheter som schablontaxeras kan undantas 
från uppgiftsskyldigheten. 

Rapporteringen från skogsvårdsstyrelsen till lokala skattemyndigheten 
bör kunna genomföras gemensamt för alla skogsvardsstyrelscr genom 
ADB-systemet för ÖSI och skogsbruksplaner. anser skogsstyrclsen. En 
årlig rapportering bör dock inte införas förrän efter nästa avstämning då 
ADB-systemet täcker hela privatskogsarealen. 

Skogsstyrelsen ställer sig positiv till att man i större utsträckning än vid 
tidigare fastighetstaxeringar utnyttjar ADB. Det är emellertid av största 
vikt att de lösningar som väljs är flexibla och robusta dels för att kunna 
möta nya behov dels för att vara överskådliga även för andra än dem som 
utnyttjar dem i sitt dagliga arbete. Fastighetstaxeringssystemet måste vara 
förståeligt för dem som berörs av det. 

LRF anför: 

Vad gäller uppgifter om skog har delegationen inget att erinra mot att 
fastighetsägaren skall vara skyldig att lämna uppgift till skogsvårdsstyrelse 
om innehållet i gällande skogsbruksplan. Däremot motsätter sig delegatio
nen bestämt de synpunkter som skogsstyrelsen framfört (sid. 75) ang. 
utvidgning av det s. k. ÖS I-projektet till att omfatta uppgifter av skogs-
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nl~:n::-karakLi;·. D~ kostnader som en :•;idan u:vidgnin~ skuli~· rnedfi.ir:t iir 
inte f1.\:svarln!ra ur fr:slighetstax:::ri11g~~yopunki. 

~-9 Uppgiftt'r frfw bnin!ll"ilrsiikrin1!sansi:i!tcr11a 

Kommil.U~n förcsliir att rcg.kri:if!•.::1 um branc.lförsiikringsa11qalternas 

Eppg!fts~J:yldighet eniig.l fast.ig.her-:;taxeringslagen Uti-;{lr. 

S1·1.Tigcs jhrwikringsho!11gs rik.\fiir!mnd ar:fö;·: 

Riksfi:irbunde! no1erar med till!"rcdsst:ilielsc att bestiimmc!scn i fastig
lv.~tstaxeringslagen om brandförsiikringsanstalterna~ sk~rldighet att lämna 
u;:i;)i,dft om brandförsäkringsvärdr fiiri.:sE\s 1Hgil. 

5 Omtaxering 

l betänkandet föreslås att omtaxeringen i stora drag sk.all motsvara den 

nytaxering som nu skall ske vid den särskilda fastighelstaxcringen om en 

fastighets beskaffenhet eller användning ändrat~ på visst sätt. Flertalet 

remissinstanscr är positiva till att omtaxcring skall kunna ske årligen för att 

rätta till feltaxcringar och då sådana förhiillandcn inträffat som kraftigt 

påverkar fastighetens värden. 

Karnmarrättn1 i Götehorg anför: 

Frågan hur arbetet med fastighetstaxeringen skall underlättas hänger i 
allt väsentligt samman med möjligheterna att sprida taxeringsarbetet över 
flera år. Kommitten föreslår att uppgifter om förändringar på fastigheter 
som kommer in till skattemyndigheterna genom ett mera effektivt uppgifts· 
lämnande skall behandlas kontinuerligt och få genomslagskraft redan i 
samband med årliga omtaxeringar. Den enda beloppsgräns som ställs upp 
är utformad som en avrundningsregel. Alla basvärden och taxeringsvärden 
skall således avrundas till jämna 10000-tal kronor. 

Kammarrätten har inte något i princip att erinra mot förslaget men finner 
att vissa olösta frågor finns beträffande taxering av skogsmark och täkter. 

Kommitten anför att det vore mest korreki i en rullande fastighetstaxe
ring att åjourfora även uppgifter i fastighctstaxeringsregistret om skogen. 
Detta anses emellertid inte vara möjligt och denna bedömning är säkert 
hell korrekt. Man utgår nu från att tillväxt och avverkning uppväger 
varandra. Kummittcn har inte något annat synsätt. Enligt kommitten skall 
ändringar i taxeringen av skog komma att påkallas endast om något ex
traordinärt inträffat. Förslaget synes dock inte hindra att en skogsägare 
med framgång kan yrka att skogen skall taxeras om så sna11 uttaget 
överstiger tillväxten och det allmänna torde kunna ta upp frågan om 
omtaxering så snart tillväxten överstiger uttaget. Det enda hindret är en 
lågt satt avrundningsregcl. Till skillnad från de flesta andra fastigheter 
förändras ju skogsfastigheterna ständigt. Kammarrätten ifrågasätter därför 
om det inte bör införas någon form av beloppsspärr för skog~taxcringens 
del. 
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"':rid:ff(.: anför kanunarri!i.tC'n ati Eknandt.: rrf.tgor uppkon1mer för 1:"·ik!(.Trl;!. 
Cienun1 frdigt utu:~ ändras en ~~~dan tax~!inr:senhct~ i.·1c.:;k~dTl·.nhL:~, vilkei 
sku!h• b;~tyda att fastigheten skal! bli föremål för (1n;1;1xcring va1:it: i'tr. Det 
framg:!r inte av motiven till lai;i"ör~iagct om detta li; avsiki('.11 :.:lk; om det 
ska!l finnas rdg,1! som hindn1r en s;'tJa1 omtaxcring. 

Fri'tgor som h:inför sig till om::·:xc,ring av skog och t:iklcr hii:· b:::!ys:·;\ 

yttcrlipirc under lkt fortsatta bgs1ifiningsarhetet. 

.'.tushrmwn·r anför: 

Kommitten har fort:slagit an omtaxcring skall kunna skt'. i helt ar?nan 
omfottning än i dagens liige. Del lir i och f.Jr sig positiv\ at! l. ex. felt;;x1:
ringar ;:forn1cd kommer att kunna rättas p:'1 l'.tt bält rc sä\\ od-1 all mindri.~ 
:indringar pa fastigheten kan komma au p:lverkä 1:.ixt:ringsv;\rdet. Vi tror 
Jod; all dei finns risk för att kommitten underskattat ökningen i a1bcishc
last ningcn för LSM genom del föreslag1rn omtaxeringsfö:farandct. i var! 
fall om man utgår från "brådtidshelastningen". - Vi anser all rc~ursbeho
vet noga bör analyseras så ati t. ex. handläggarresurser för :~rbetsgivarkon
troll eller andra prioriterade områden inom LSMs verksamhetsomr{ide inte 
behöver tas i anspriik under toppbelastningsår. 

LRF anför: 

Enligt förslaget skall i princip omtaxering kunna ske varje år. förslaget 
har bl. a. den fördelen att det blir lättare atr rätta feltaxeringar. Likviil 
anser LRF att vissa spärrar bör finnas i fråga om möjligheterna till omtaxc
ring. De skäl som gjort att särskilda villkor uppställts för omtaxcring har 
fortfarande giltighet. En fri omprövning av fastighetstaxeringen skulle 
kunna medföra en osäkerhet om vad som gäller bl. a. i fråga om en 
fastighets beskattningsnatur. Sålunda skulle t. ex. en fastighetsägare som 
planerar att utföra byggnadsarbden på ett hus som är taxerat som jord
bruksfastighet kunna hamna i en helt ny ekonomisk situation genom att 
huse1 omtaxeras till annan fastighet utan att någon förändring skett i 
fastighetens användning. Med hänsyn härtill anser LRF att ändring av 
beskattningsnatur endast skall få ske om en mera påtaglig förändring skett i 
en fastighets användning. 

Sl'eriRes .fårsäkrinRsbolags riksförbund anför: 

Omtaxering skall kunna ske årligen vilket enligt riksförbundets mening 
är värdefullt. Förhållanden som kraftigt påverkar fastigheters värden bör 
snarast leda till orntaxering. Riksförbundet anser det utomordentligt viktigt 
att sådana sänkande effekter på fastighetsvärdena som den nya plan- och 
bygglagens expropriationsersättningsregler kan komma att ge får ett 
snabbt genomslag i taxeringsvärdena. Berörda myndigheter bör därför 
omedelbart underrätta lokal skattemyndighet om beslui om inlösen. Det är 
också viktigt att kreditgivarna till berörda fastigheter får underrättelse. 
Riksförbundet har i särskild skrivelse till bostadsdepartementet uttalat sin 
oro över inlösenreglernas effekt på kreditmarknaden och därmed på möj
ligheterna för näringslivets kapitalförsörjning. 

Ett annat förhållande som kan diskuteras är i vilken utsträckning hyres
ändringar skall ge anledning till omtaxering. Vid sådana kommersiella 
fastigheter som tillämpar s. k. omsättningshyra kan variationerna över 
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en. 

Kon1rniu;h: föresf:i.·· aH Prntc~.\f.'rin.;.;. ~~krd! ~dras varje t~r. F~i n:n1issins1an

se: bt:rör fr~4.gHII. 

SJ;{1.::ss;yre!scn anför: 

Orntaxering av en iastighel [\ren an!-!clägcnhet deh fo~ samhället l.icis i"iir 
fas1ighctsägaren. Fast!ghetsäp!:-en~; imr-.:ss.; ligger som regel främst i att 
ht.!lc nere taxcring~viirdet. eftersom det är ba~;en för beskattning 0<.:h 
avgifter av skilda slag. Samhället<: intresse ligger i att taxeringsvärdet sil. 
vii! som möjlig: aterspcgiar fa<:tigheten~ värde enligt Lk regler som satts 
upp. 

Samhiillel borde kunna acceptera en ganska lf\ng tid mellan omtaxcring
<1rna om prisnivån för ~kogsfastighelci är stabil eller uppvisar endast små 
förändringar. De större förändringar som kan tänkas inträffa under tiden 
mellan två avstämningar är i först<i hand stora avverkningar. som kan led;; 
till sänkt taxeringsvärde. En riitt for fastighetsägaren att begära omtaxe
ting skyddar då denne. 

Skogsstyrelsens inställning till kommittens förslag om att omtaxering 
skall kunna ske vai:ie år är att det inte är nödvändigt, ur samhällets 
synpunkt. med omtaxering varje år. Samhället borde kunna nöja sig med 
att påkalla omtaxering av skogsmark endast vid avstämningstillfälkna. 

5.2 Omtaxcring vid värdeförändring 

I betänkandet föreslås att omtaxcring skall ske om en taxeringsenhcts 

beskaffenhet eller användning ändrats. Inga beloppsspärrar eller andra 

villkor skall gälla för taxeringen. Ef!t:rsom taxeringsvärdet skall avrundas 

till fulla 10 000-tal kronor kommer emellertid taxeringsvärdet inte att 

ändras om förändringen av fastigheten inte medför en taxcringsvärdeänd

ring av 10000 kr. Flertalet rcmissinstanser anser den föreslagna gränsen 

10000 kr för låg. Några förordar att värdeförändringen skall uppgå till 

minst 10 procent av taxcringscnhetens värde innan omtaxeringen. 

[,änsstyrelsen i Stockholms län anför: 

Länsstyrelsen anser att en obegränsad möjlighet till omtaxering motver
kar de förenklingssträvanden som eljest ses som angelägna inom taxcrings
arbctct. Länsstyrelsen föreslår därför att man inför en omtaxeringsspärr 
som går längre än den som ligger i föreslagna avrundningsregler. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län anför: 

För vissa av nuvarande omtaxcringsgrunder gäller spärrar som innebär 
· att taxerings värdeförändringen skall vara minst 20 % av tidigare värde och 

lägst 25 000 kronor. Av en om utredningens förslag strävar efter att även 
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~n1;! fiiriindring'ir :~k;dJ ~lf1 igr.norn vid vi:irderinµ1.:n, hi:.irde en vis~, bcgrf:ill':> 
ning av ba!,!atcllar<ack iirendc11 kunna 11ppnib !,.!Cl!l.1m atl i viss miin hchålla 
'.;piin-cglerna. U\nsstyrdsen f'iircsl!ir ti:lrför all nuvarande ~-piirrcgler vid 
ormaxcrii:g bchrtlls men hq;;·i\ns::s till I 0 ';{ i t<lXcringsv:irdcfiir:indring. 
dock Eigst 25 ()(JD kronor. 

Liinssryrel.\er. i (~~öf(~horgs ocl: nohus iiin anH:lr: 

Sii snan iit1dradc uprgiftcr av niig,111 b:::tydclsc föns in i fr!stighcisrcgisi
rct sLali taxeringen pi\vcrkas för fastighc·.1en ifr{1ga. Fritga11 ä~· d~i hur stm 
fö;·ändringcn hör ,·ara för att omtaxering skal! ske. Kommiilcn förcsi[u· att 
det ime skall finnas någr;::. bl'loppssp:irrar i den rullande fastighetstaxering
en. En minimispiirr bör dock finna~. 1\li11dre ändringar a\' taxcringsdrdct 
kan vara besvärande för fastigilets~igaren. Spärren forcsli;s t.dormad som 
en avrundningsn:gel som iir samordnad med de avnrnJningsrcgler som 
föreslås gälla vid omräkning och avsliimning. Enligt iänsstyrelscns mening 
är etl avrundningsbelopp pii 10000 nilgol får lågt särskilt niir det gäller 
fastigheter vars taxeringsvärden ligger over genomsnittet. 

Länsstyrelsen i Örehm län anför: 

Mycket smil föriindringa:- av en fastighet kan föranleda omtaxering. 
Länsstyrelsen ifrågasätter det lämpliga i detta, eftersom allt för smi1 vär
deändringar blir besvärande för såväl fastighetsägare som myndigheter. 
Enligt länsstyrelsens mening bör t>cloppsgränsen kompletteras med en 
procentregel, dvs att värdeförändringen dessutom skall uppgå till viss 
procent av taxeringsenhctens värde innan omtaxering skall ske. Värdeför
ändringen bör uppgå till minst 10 procent. 

Kommitten förordar nya avrundningsregler varvid alla basvärden och 
taxeringsvärden avrundas till fulla 10000 kr. De förordade avrundningsreg
lerna förefaller i och för sig enkla och relativt praktiska att tillämpa. De 
kommer dock att medföra vissa olyckliga konsekvenser. För exempelvis 
små och lågt värderade lantbruksenhcter där samtliga dclviirden under
stiger 10000 kr, kan det mest värdefulla ägoslaget hli avrundat till 0 kr, 
medan mindre viirdefulla ägoslag behåller sina värden. Ett sådant resultat 
kan bli svårt for att förklara för fastighetsägaren. Länsstyrelsen ifrågasät
ter om några nya avrundningsregler över huvud taget behöver införas. 
Såvitt är känt har de nuvarande reglerna ej vf11lal problem i något samman
hang. 

Riksrel'isionsl'erket anför: 

RRV anser att en spärregel behövs för att inte obetydliga förändringar i 
fastigheters beskaffenhet skall leda till omtaxeringar och till betydelselösa 
förändringar av taxeringsvärdena. Vid utformning av spärregeln måste 
hänsyn även tas till den noggrannhet vid fastighetsvärderingen som är 
möjlig att upåpnå. Förändringar som ligger inom felmarginalen bör inte 
leda till omtaxering. Mot denna bakgrund anser RRV att den av kommitten 
föreslagna spärren vid 10000 kr sannolikt är för låg. RRV föreslår att 
denna fråga övervägs ytterligare i samband med en kommande översyn av 
värderings reglerna. 
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prLL~~~l:~:'.~~:;;!'~~~:~~ ~~,r;~;l\'.;:;:;:-~:'.~,~~:~l:t:;; ;~:.:~~:~1i,~~~t!~:i;:~\~)~'.~'.:~1!:~~~'.: ~::'.~'L'.ii~;-'. 
r:ing~~".·et~cln. B::lupp~gränscn bö~· kon~pir:ue:~~; intU eii 1or;~:-rc~c-in p;i s;_iu 
~;nr1! \"_:skrivs i b!Ltga 10 :ili het;l;;f;andct. 

F~i!· n~irv~11~:ntdc g!d~er spärrar för nytaxcring viJ sjrskild fastlgh~.tst~tx~
r!ng. Syft~~~ h&rn1cd har varit alt hiilh:i n~re antalet nyta.~~~ring!H' föi· att 
h~lri~!~'nnrrt b:.::grilnsa arbcrsbeit!stningen för taxcringsn1ynd.igl1{?ternci och 
~:arrih~i !hkostnadern<:. Kommitt en föreslår emdicrtiå att om:axering skall 
itpi nrm utan anwm spärr än elen som li_;.:gcr i t:n avnmdningsrq;cl. Läns
räner. finn:.::r de sl:.äi SL'm kommi!t&n anfört för sitt förslag i d~nn~i de! i och 
for sig beaktansvärda. Risken fön:foilcr cmellcr1id att vara stor för all 
antakt orntaxcringar skulk öka i jämförrlsc med antalet nytaxcringar 
enligt gällande ordning och komma att uppgå till el! betydande antal per år. 
Med antalet omtaxeringar skulle också antalet besvär till förvaltningsdom
stolarna öka. Länsrätten anst:r därför au det bör (\vervägas. om inte en 
längre gående avrundnings.spärr eller motsvarande bör finnas. 

LRF anför: 

Vad gäller värdeförändringar genom omtaxering har LRF i sitt remissvar 
över gällande regler om ny taxering framhållit att större möjligheter bör 
finnas an nedsätta skogsbruksvärdet under löpande taxeringsperiod. Som 
situationen nu är måste minst en femtedel av taxeringsvärdet på hela 
taxcringsenheten ha minskat för att ny taxering skall kunna ske. Detta gör 
att t. ex. omfattande stormskador eller skador pga insektsangrcpp eller 
försurning inte kan medföra någon minskning av skogsbruksvärdet och 
därmed inte heller någon nt:dsättning av skogwårdsavgiftcn. LRF anst:r 
det mycket angeläget att reglerna ändras så att varje värdeförändring av 
någon betydenhet skall ge rätt till omtaxering. 

Enligt LRFs uppfartning bör därför möjligheterna till omtaxering vidgas 
i förhållande till vad som nu gäller. Vissa spärrar bör dock finnas kvar. 

Skog.utyrelsen anför: 

När det gäller de föreslagna reglerna för att omtaxering skall ske finner 
skogsstyrelsen kommittens förslag otydliga. Kommitten föreslår att mini
mispärren hör utformas som en avrundningsregel och samordnas med de 
avrundningsregler som skulle gälla vid omräkning och avstämning. Enligt 
dessa skulle basvärde och taxeringsvärde avrundas till fulla 10000 kr. Det 
framgår emellertid inte om grunden för omtaxering enligt kommitten hör 
vara att värdet förändras minst 10000 kr eller om det räcker med att man 
efter avrundning hamnar i en annan tiotusenkronorsklass. 

När det gäller skogstaxeringen anser kommitten att den nuvarande ord
ningen. som bygger på att avverkning och tillväxt väger upp varandra över 
en längre tid. bör gälla även i fortsättningen. Grunden för ett sådant synsätt 
är att de allmänna taxeringarna sker med så långt tidsmellanrum att tillväxt 
och uttag verkligen tar ut varandra. Tillgången på tillräckligt goda grund
data gör det normalt inte meningsfullt att göra omtaxeringar oftare än i 
samband med avstämning. 

8 RiksJai:l'n 1984185. I sam/. Nr 222 
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t·~ornn:In .. Sn :H!för vid:1rc ~,F(JrrirH.lr-ing al/ ~k<.~gsiaxer!ngt~n torde därför 
liL~1:Jn1 hiuill:..; n:Jn11ait i-\,(.)Jrnn~t all pi!kalias av f:.1~~1iglu~:1s~igar~n on; n;\~ul 
o.lnit>rdinän int:ilffat med hans sLn~ t ex ~lzogshrand. S!(int k;1la\'vc;·l;.
Hing:!r eliGr dylikt.·· 

Sl-:r:igsstyrelsen u1gt1r ifriln ~l!1 sl;Pgsäg:·,r~'. ink ~bl! s~irbeham!ias n;i!· dc1 
g:ill·:::r r~·.11.en till onn:.L\crin;:.. Dcr inn~·hi!r :-;t: !. L'X. avvcrkning~1r. s11m 
minskar skn!_.!sbruksv;irdct m~d 1w~r i\n l\l1)t\i\ \;r sbt\k. homnfo att be~nik
tas ;;um e:~t.-aortiiniira. En sl1:1:1vverkning al' mindn: ii11 Gll h::;\\·1 hckta:· kali 
komrn'.c an uppfylla krave1 pi\ v:!rd;.:t\1Hlring om Lhlil,!hett'.n är m;iuiig1 stor. 

Fiis:.igi;c1staxcring~kommine11 anger dock ar.t crr annal bdupp iin 10(1(1(: 
k;- kuntlc. ha valts. Skogsslyrc:lscn <?.nser för sin del at1 helopp~t borde 
siin;!~; v~iscntiig: högre för all undvika att var eller varannan slutavverLning 
ider iill krav på omta.\cring. Diirfor ligger dtt närmare till hands att som 
p·iins ~illla en förändring om minst tio pro1:.:ent. vilket är k.;_1mmit1t:ns 
alternativa förslag. Proccntregdn bör dock kompletteras med l'.lt minsw 
belopri. 

En konsekvens av avrundningen av basviirde och tnxeringsvärdo.:: är att 
summan av delvärdena skiljer sig friln det avrundade taxeringsvärde!. 
Kommitten föreslår att man skall åstadkomma likhet mellan delbelnripcn 
och lntalhdoppet genom att minska det största ddheloppct så att summa 
delbelopp och totalbelopp blir lika. 

Skogssryrelsen finner att den föreslagna modellen iir mindre liimplig. Ett 
skäJ är ati det blir svårt för fastighetsiig:aren att kontrollera om taxeringen 
är rilaig när basvärdet avviker från vad som framgår av värdetabellerna. 
när man går in i dem med de aktuella värdena på de värdebärande faktorer
na. 

På många mindre jordbruksfastighetcr kommer man att reducera skogs
bruks värdet. eftersom det iir det största delvärdet. Ur skogsbrukets syn
punkt är det av större värde att kunna göra korrekta sammanställningar 
över delvärdena för skog än att de olika delvärdena summerar till det 
avrundade totalvärdet. Skogsstyrelsen ser ingen betydande nackdel i att 
man redovisar de enskilda delvärdena som de är och ett avrundat total
värde. om man bara redovisar att totalvärdet är avrundat. Det är ett enkelt 
och lättfattligt rcdovisningssätt. 

RSV anför: 

I betänkandet har en ny avrundningsregel föreslagits. Motivet är i hu
vudsak att förhindra smärre ändringar av basoch taxeringsvärden vid 
omtaxering. Enligt RSVs uppfattning komplicerar denna regel taxeringsar
betet. Den medför extra arbetsmoment och ytterligare regkr som blir 
svåra att lära ut och få förståelse för. A vrnndningen kan ge effekter som 
framstår som orimliga. Det bör därför utredas ytterligare om avrundning 
över huvud taget behövs. Spärr mot smärre ändringar kan troligen införas 
på annat sätt. Om avrundning befinns nödvändig bör den vara så enkel som 
möjligt för taxeringsarbetet. Den närmare utformningen kan göras under 
förberedelsearbetet inför den första omräkningsomgången. 

Länsriitten i Västma11/and.1· län anför: 

I fråga om avrundningsn:gler och belopp för minimiändring för omtaxe
ring är ett absolut tal både rättvisare och enklare all hantera än en procen
tuell andel av enhetens värde. Beloppet 10000 kr får därvid anses rimligt 
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0 1 .. --.L w,:~1l ::.1v·,'h~L l.)et bör give1 vis giilla lika som 1ninirnib·.:."iPpp fö~- ,_.;.!r
d~~iiildring i a!iä tre momenten - onHaxcring! un1räknin,!.; <)Ch ~~ vst.ä;r~ning -
i tij runande f~:~tigh~~tst.ax.e~ing. 

f)cri ~:~i!·~:.~:iidt1 E1s!.ighetstaxcrlnger1 ä~· nu fören::1d rncd (:r. n1~-ln~d sl;i!d2 
flinllsiHtningar o~h beloppssptirrar. ·ri1Hin1pningen a\· dc~;:)a k'!r. i n1än;!a 
fall iörnr~;:ka b('>ikaltningsmyndigheterna iit ski!iig! bes>·fa. Taxeringsvär
Lkmi ;ir numern så beloppsrnässigt hög~; att stora forämirin~:ar m~!~k ha 
sken p{i fa:ighelen fi;r att :w '/(,.förändringen av taxeringsvärdet skall vara 
uppfyllt. Kravet pt\ årliga., korrekta taxeringsvärden i föro:uing med omräk
ningsförfr:.randet motiverar all inga bcfoppsspärra!· dicr audra villkor skali 
~älla fö;· orntaxeringcn. Kommitten förcslfö·· dod; att en viss minimispäIT 
för omtax1:1ing bör gälla främst för att be~:para fastighctsägc.rcn obetydlig;i 
ändring<ir av värdet som av honom kan uppfattas som pctighet. Kommitten 
föreslår t:r. lägste; gräns rör omtaxering med 10000 kronor. Länsstyrelsen 
finner minimispärren och beloppets slorlek befogad och rimlig . För fastig
heter med taxeringsvärden över 5 miljoner kronor respektive 25 miljoner 
kronor ta!· FI'Fs bestämmelser i I kap 20 s om avrundningsreglerna av 
taxeringsvärdet till jämna 100 00-tals kronor respektive till jämna miljoner 
kronor över minimiregelns funktion. För fastigheter med taxeringsvärden 
understigande 5 miljoner kronor ner till i vart fali I miljon kronor synes 
minimispärren för minsta förändring vid omtaxering med 10000 kronor väl 
låg. I denna värdenivå bör minimispärren uppgå till högre belopp än 
föreslagna 10000 kronor. 

SCB anför: 

Kommitten föreslår att ett av skälen till omtaxering kan vara ändrad 
beskaffenhet. Detta kan ske utan bcloppsspärrar. Samtidigt påpekas emel
lertid ati taxeringsvärdet inte skall ändras om förändringen motsvarar en 
taxeringsvifrdesändring understigande 10000 kronor. Detta får definitivt 
inte innehära, att ändringar i beskaffenhet eller användning som motsvarar 
en ta.xeringsvärdesändring understigande 10000 kronor inte registreras. 
Möjligen menar kommitten, att sådana ändringar inte benämns omtaxe
ring, utan i stället räknas till a jourhållning av registret och kontinuerligt 
registreras av LSM. I detta sammanhang är det även betydelsefullt. att 
s. k. icke värdegrundande uppgifter ges samma "status" som övriga upp
gifter. Stor vikt mäste därvid läggas på att motivera ett sådant svnsält hos 
både uppgiftslämnare och granskande personal. -

5.3 Omtaxering vid feltaxering 

Kommitten föreslår att även feltaxering tidigare år är skäl för att om

taxera fastigheten det år omtaxering begärs. dock ej med retroaktiv ver

kan. Få remissinstanscr berör frågan. 

Länsstyrelsen i MalmöhuI län anför: 

Det framlagda förslaget att av fastighetsägaren förment fcltaxering även 
grundar rätt till omtaxering dock utan retroaktiv verkan finner länsstyrel-
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~;en viii n-;ntiver~it. [i·.:n !"i~1es!agnr! hesUirn~nt.."'f:-.en iir ~•~ir::;L:t1 bc:foga~~ i 
i":vcrHit;Jsef~d!cn där d;:n ny(: ~-~g'1r·~r. kan p[q1~k~i fr.:iai:ti~ v~\rd~:.~1Ht~~ i 
n16ng~~ falJ g!""und~td p~~. or;kt.ig~-.1 uppt-::i!"u.T. n1~":dVt.'.i:~i r!l·:::;- on~cth-':.:.~:~::. a\' 
f.:".~rn: f~!~:1ighct'.~~ig~ln::n. l~:1~h~Jse f.~V s~l<~~-nia f:::LJkiighc.tt:r ~:~~n nu end:~~t sk:.."' 
i~;~:nuff1 h:::-;;..-:.:_r i särskild ordning över de~ l~!;~~ring:~iir di~ der: fc!i1kti~.a 
.. ,.gnieri;igen ~~!onJc~. f.Jt~n föru1 vanuH .. 1;.: fr:~lighcts:-~garen blir i dess;.t fal~ 

[X~n i bes·.1~irspr\·,(:c~:~en u:::ui n!i h~irl k~1n ha nt1go1 intre~se dErav. 

EnE!!• kommittens fiin.L1g sh.:11l 11n:naxcring si;e bi. a. om taxcrin:."'.s..:n!11:1. 
tidig~·:z\~ laXi::ringsår äs~1t~~ en felaktif.'.. lliXCring. \'~irdeuppglft~r ing~~~- s_i[il\r. 
fa!ie1 hiin·id. l dctt::i hi'.ns•~emlc ko;nmcr all finr:as en spiirr inn::hiirande :tti 
YhnkänJringen må~:tc uppgå tii! mins! IHOOO kr. Taxeringen tor<le dock 
umf:;tta mer :in s,i:ilv<: v:irdena. För all tveksamheten inle skall 1mnkomm2 
om när ormaxering ~kaH ske på grund av tidigare felak~ig ta;;ring bör 
närmare ange~ vad som inbegrips i begrcppt:l taxering. 

Li1ms1yrcls1•n i Norrbortcns lii11 anför: 

I motsats till tidigare regler har forcsiagits al! tidigare fcltaxering av en 
fastighet skall utgöra grund för omtaxering. Det bör i detta sammanhang 
skrivas in att fråga skall vara om uppenhar feltaxcring for att undvika 
bagatclla1tade rättelser. 

6 Omräkning 

Kommitten föreslilr att en vänlenivåanpassning i ett rullande system 

lämpligen bör ske genom schematisk justering av de basvärden som be

stämts vid den senast företagna avstämningen för resp. fastighetstyp. 

Värdenivåanpassningarna bör ske med lämplig periodicitet för att en 

successiv anpassning av taxeringsvärdena skall göras till fastighetspri

serna. Några remissinstanser tillstyrker i prim.:ip förslaget om successiv 

omräkning av taxeringsvärdena. Flera remissinstanser avstyrker förslaget 

och andra påpekar den effekt av auwmatisk skattehöjning utan politiska 

beslut som hlir följden av det föreslagna omräkningsförfaran<let. 

Länsrätten i Östergii1/m1ds lii11 anför: 

Beträffande omräkning anför kommitten att den undersökning kommit
ten gjort entydigt visar att en årlig successiv anpassning av taxeringsvär
dena kan göras till marknadsvärdeförändringar som inträffat generellt i 
riket per fastighetstyp, taxeringsvärdeklass eller värdefaktor och regionalt 
på grund av lokala förhållanden. Länsrätten saknar anledning ifrågasätta 
det riktiga i denna bedömning. Med nuvarande tekniska hjälpmedel bör 
omräkningen kunna göras på ett föga resurskrävande sätt och då finns det 
ingen anledning att avstå från att göra den. 



1 ·-'11 

J.:.1~ \ T anf~ir: 

: p:iH<'i!1 :,tödj::>r IZSV förslaget <:t; ;;i~ra wc·:::•;si·,.. omräkmng :ned index 
:..;{~ at~ taxeringsvärd~na anpa::;~a~ iii! 111~i.rknadS\'iird.cu!vi'i:1. V~s~a fog ka.n 
dc;=~·i: finnas för den kritik snn1 rik1uls rno:. att 148 l örs taxeringsvärden 
~~k::~!t ~~r:v~·indas ~on-~ bas vid or;1riikningcn. IJiirför bör ITi(.!li utreda nt!rrr;are 
CHT! omi·iikningsförfarand~t kan göras sn1idig~tr~. ()v~.~rg~ing:~n iill det oya 
~ystcmel ~f:u!k hiirigenom bli mindre dramatisk. 

Liins.1·r_\'/"el.H't< i Afolmöitu.1· län anför: 

! de~ nt: gällande faslighctswxcringssystemet grur.dar sig taxeringsvär
den:; p:j en v~lrdenivå som kan ligga 2-·3 år eller ännn längre tillbaka i 
tiden. Vid d•..'.n tidpunkt som taxeringsvärdet böi:iar gii.l!a, den I januari 
under taxeringsåret, är det då bestämda taxeringsvärdet vänkmässigt 
rcåan imtktuellt ock kommer att sa förbli tills nytt taxeringsvärde fast
ställes,. som värdemässigt dil även är inaktuellt osv. Länsstyrelsen finner 
det därför angeläget att taxeringsvärdena i möjiigaste mån aktualiseras till 
gällande prisnivå på fastighetsmarknadcn. Att s;i inte skett tidigare torde 
ha herotl på alt praktiska möjligheter saknats för att inom rimlig tid uueda 
förändringar i prisnivån. De resurser lantmäteriet numera har gör att 
sådana utredningar snabbt kan effektueras och kan ske i nära anslutning till 
dagens situation på fastighetsmarknaden. Länsstyrelsen tillstyrker därför 
omräkningsforfaranclet. 

LRF anför: 

En förutsättning för årlig omräkning är att priserna för alla fastighets
typer och i alla områden av riket kan fastställas med tillräcklig grad av 
säkerhet. 

LRF konstaterar att nuvarande prisstatistik för jordbruksfastigheter är 
alltför bristfällig för att kunna läggas till grund för omräkning. Som tidigare 
framhållits har det vid den senaste allmänna fastighetstaxeringen visat sig 
vara mycket svårt att med hjälp av prisstatistik fastställa taxcringsvärdeni
vån för jordbmksfastigheter. Problemen blir självfaller inte mindre när 
man för varje år eller vart annat år skall fastställa prisindex. Antalet köp 
blir då väsentligt mindre än de som ingår i materialet för en allmän fastig
hetstaxering och den tid som ges för bearbetning och analys av prisstatisti
ken omfattar bara några få månader. Skall man sedan försöka utskiija 
regionala prisutvccklingar blir osäkerheten ännu större. 

LRF har vid flera tidigare tillfällen framhållit att släktköpen som utgör 
en stor grupp av fastighetsförvärven bör ingå i prisstatistiken. Dessa köp 
motsvarar vanligen fastigheternas avkastningsvärde och skulle om de togs 
med i det statistiska underlaget bidra till en väsentligt säkrare bedömning 
av prisnivån för jordbruksfastigheter. Även om släktk.öpen ingår i underla
get anser emellenid delegationen att förutsättningar saknas för att med 
tillräcklig grad av säkerhet beräkna index för jordbruksfastigheter. 

Motsvarande problem finns för andra fastighetstyper. För industrien
heter, däri bl. a. ingår täkter, synes det vara närmast omöjligt att göra en 
tillförlitlig beräkning av prisindex. 

Vad särskilt gäller lokala prisförändringar på småhusfastigheter vid in
dustrinedläggning o dyl anser kommitten att sådana förändringar skall 
kunna beaktas även om någon fastighetsförsäljning inte skett på onen. 
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LEF Cinner t.ict ~i~dvfaJlet an_gel~i~!c: all t~txc:-in!~S\'~irdt.:ila ~k;~ii kunn:< ned
sän~~s i des:;<.~ situ3tloncr. I)et behöv~r t:niclicnid k}::ri~·;~gas n~~n1~Clfc hur 
pr!siwdiimningen hir i/irn~ i b~~ri.\rda f:til. 

L.RF HVSt\Tker p;t ,rnf(ird:1 grnntkr l\;rs:,,g,;' 0:11 ;\;!ig umr:.iklii:1f ;1\· 

ta1.c~·ings \·~i;th~na. 

f~n n1etod P.\{~d ruitand~ fastlghct~~l<lXCrtng k.r~i\'Ci" i:ntigt fl,i·bunde\:-; upp
fattning, atl hänsyn måsll: tas til] i1er v~irdt:fakton;r ~in de som rcdi•\·isas i 
bctiinkrrndel. Förbunde! iir '"iil medveten om au d·:H<; Lrn -.·ar;i svtin 
b..:roende på brister i det st:itistisk::i undcrl;!g_et. lmil;tningcn på arho~ld 
med fortlöpande fas;.ighetst2xering miis1c dock \'ara största miij!iga Över
cn<.>-tämmel~:.c mdian den iaxcringsmitssig<! o~h ckn vcrkli;;:i prisför:ind
ringcr.. Förbunden kan inte finna att detta iir möjligt med det mycket sclw
bJonmiissiga beräkningssäH som prcscnterars i betiin~;a!llict. !\kd hiinwn 
till ek stor:.i lokala variationerna pil rastighersmarknaden torde del knap
past vara möjlig! att konstruera rätTvisande indexserier. Förbundet av
styrker därför den förc~lagna indexuppräkningen av taxeringsvärdena. 

Sfl/O-Fami!jcförctage11 anför: 

Enligt organisationens uppfattning finns inte något skäl att införa en 
indexomräkning a\· taxeringsvärdena. Behovet av en indexuppriikning i 
framtiden är betydligt mindre då man kan förvänta sig en betydligt lägre 
inflationstakt än under de senaste tio åren. 

När det gäller industrifastigheter finns det särskilda skäl att undvika en 
indexuppräkning eftersom de faktiska värdeförändringarna kommer att 
vara beroende av faktorer som inte enkelt kan beakta~ vid indexberäkning
en. Fastighet svärdet är således beroende av möjlig alternativ användning 
av lokal och inte av en allmän prisnivåförskjutning. Den faktiska värdeför
ändringen på en ort va1ierar i många fall från inåustri fastighet till industri
fäsr.ighel. Detta kan bland annat bero på relativ! små branschmässiga 
skillnadei när det gäller utvecklingen på orten. 

Statens institut för byggnad.1forskning anför: 

Vad beträffar behovet av fortlöpande justeringar mellan två taxeringar, 
kan de syften som därmed åsyftas. uppnås med flexibla procenttal för 
schablonintäkten medan själva taxeringsvärdena ligger fast. De nackdelar 
som kan anses vara förenliga, främst ur fastighetsägarnas synvinkel. med 
förändringar av taxeringsvärdena utan individuell prövning , skulle därvid 
elimineras. 

SAF anför: 

En omräkning enligt index kan sålunda enligt vår mening inte anses 
behövlig eller ens önskvärd. Härtill kommer vad särskilt angår en stor del 
av näringslivets fastighetsbestånd att underlaget för en sådan indexom
räkning kommer att vara så bristfälligt att förfarandet ter sig föga menings
fullt. I de fall en omvärdering av fastighet under löpande period är angelä
gen är anledningen härtill som regel inte en allmän prisnivåförskjutning 
utan lokalt eller för den enskilda fastigheten ändrade betingelser. Korrige-
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rim: ;iv viirdet vid si\dan fliriindring bör ske genom omt::':ering. Vi lieiar 
!:01~1rnir1(n~ uppfc1111:ing art ökade möjligheter bör ge;, for omtaxering och 
till~~ yrkl'.r förslagl'i um si:.ip:1dt: sp;\rregler. 

Det är väsentligt fiir va\~ic småhusägan:: dl kunna överblicka sin ekono
mi iiven pa bngn.· sikt. Den rullande· nmri:ikningcn bidrar till au öka 
smilhusägarcn~ otrygghet inför framtiden. dkrsom drn medför en automa
t is~: skatteböjning ut.an politiska beslut. Sfl länge fastighetstaxeringen en
ban är avsedd som etl hjälprm:del fiir att bestiimma skallen~; storlek är det 
fr;'rn småhusiigan:ns synpunkt tryggare med ett fast taxeringsvärde och att 
eventuella skatteböjningar heslutas den normala politiska viigcn. 

Förslaget med rullande omräkning :1v taxeringsvärdena innel1åller dock 
en värdefull möjlighet att jus1era taxeringsvärdet efter regionala föränd
ringar. Sådan justering borde vara möjiig it ven utan all samtliga taxerings
viinlcn indexuppräknas varje ftr. 

Srenska Sparhank.lf6reningn1 anför: 

Kommittens förslag innebär alt det medborgerlig~ inflyiande! och den 
enskilde fastighetsägarens inflytande över fastighetstaxeringen minskar. 
Föreningen kan med hänsyn bl. a. härtill inte godta den centrala roll som 
lantmäteriverket föreslås få för index· bestämmande. Det kan nämnas att 
taxeringsvärdena föreslås höjda ··automatiskt" mellan avstämningarna på 
grundval av index samt att dessa "automatiska" höjningar inte skall kunna 
överklagas. Föreningen anser att ett medborgerligt inflytande över faststäl
lande av index bör övervägas. Detta skulle kunna ske genom bildandet av 
en särskild nämnd, vari ingår representanter för bl. a. olika fastighetsägare, 
kreditinstitut m f1 och vars uppgift skulle vara att föreslå regeringen nytt 
index på grundval av t. ex. lantmäteriverkets bedömningar. 

Trädgårdsnäringen.1· riksförbund anför: 

En allvarlig brist i kommittens förslag är också att den omräkning som 
föreslås ske av taxeringsvärdena med omräkningstal (index), beslutas av 
regeringen utan att riksdag eller andra organ får inflytande. Det leder till att 
fastighetsägare får sin beskattningsbara inkomst höjd genom att viss pro
cent av taxeringsvärdet schablonmässigt räknas som inkomst. På samma 
sätt kan förmögenhetsskatten öka trots att fastigheten inte ökat i värde. 
utan kanske i vissa fall i stället försäljnings värdet sjunkit. Principiellt är det 
alltså ett beslut om beskattning som bör fattas av riksdagen. 

Samfundet för fustighetsvärdcring anför: 

Kommittens förslag innebär att den enskilde fastighetsägaren i praktiken 
helt saknar möjlighet att reagera mot omräkningsförfarandet. Samfundet 
finner detta vara otillfredsställande och föreslår att någon form av medbor
garinflylande tillskapas. Möjligen kan det utställningsförfarande som före
kom i samband med riktvärdekartor vid 1981 års allmänna fastighetstaxe
ring komma i fråga. 
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S verigcs villfid g!lrc.fiiri11~tld at1f~lr·. 

En b~}rcJnde lankc bal .. oni det ny~i syste.rn~t ~ir ~·11: ~lsa.ll~i v~trd·.:-.n sk~H 

nrnp;·ilv~:s itr från 2~r. ~.\rbcte1 rnr.:J nt\ 1 t1'tnp;i~~:1~inF{~n sk:tll i huvud~~'k 
urröras av L!Vi\'' SOili har a~~ u:arbcta inde~:. f(;r on1rtiknlng. ru~- olita 
rl.!r:~~ln~.r~ fastlghct.'.'type;·~ s~c1rieksklasser n1. nt. ~-:-ön.::il'1gn(1 iiH..icxlal :--.kal! 
beslut:·is av regeringen: de kan dhrför ej öv:.;-i·klc1ga:;. Enlig: fö:·bundel~ 

rneni:,:_'. li~;er h;ir en uppenba:· risk a!t nrnn filr cu :rnwm:i!isi;.t ved;<J.nde 
~;yst::m som för den enskilde bli;· omi.~iil!l c.tt p~1v~rk'1. Ävrn i denna dci 
nd:;!c m<;:dborgarinfiywndet ti\godus..:s. Detta l:an Himpiip.er, ~ke genom all 

de! tiilsk:iras niigon form av samr~ttLförfarandc angående värdenivåer 
m. m. på regional nivil!riksniv{1 meilan herörda myndigl1etcr o:.:h forcträda-
re för småhusiigarna. formerna for denm( medverkan kan lämrligen utre
das av berörda in1resscorganisa1ioner och LMV r<! :;amma stili som förut
sätts ske för avstämningen. 

U.t \! anför: 

Det är hra all LMV föreslås få huvudansvaret för den kontinuerliga 
viirdenivåläggningcn. Framtagandet av omräkningsfaktorcr förutsätter 
noggranna analyser av fastighetsmarknaden särskiit med inriktning på 
marknadsförändringar. LMV avser att utveckla ett samarbete med slatis
tiska centralbyrån (SCB) i metodutvec.klingsfrågor. 

Begreppet index är olämpligi att använda i detta ~ammanhang då det 
antyder att det ml basvärdena skall omräknas med alltid skulle grundas på 
statistiska beräkningar. Så kommer dock inte att vara fallet eftersom 
omräkningstalen i vissa fall i stället kommer att härledas genom andra 
metoder, t. ex. marknadssimulering. LMV menar alt begreppet omräk
ningsfaktor i stället bör användas. 

6.1 Omräkningsfaktorer 

Kommittens förslag innebär att index utgörs av en generell omriiknings

faktor som vid behov korrigeras genom multiplikation av en regional 

omräkningsfaktor. Index skall anges med två decimaler. 

Den generella omräkningsfaktorn bestäms särskilt för småhus-, hyres

hus-. industri- och lantbruksenheter. För varje sådan fastighetstyp skall 

omräkningsfaktorn bestämmas så att den återger den prisförändring som 

skett mellan respektive basår och det aktuella nivååret. Om prisförändring

en för en viss fastighctstyp är olika beroende på beskaffenhet, användning 

och värde måste flera generella omräkningsfaktorer bestämmas. 

För småhus-, hyreshus- och industrienheter skall samma generelia om

räkningsfaktor användas för både mark- och byggnadsvärdet. För lant

bruksenhet kan olika generella omräkningsfaktorer användas för bostads-, 

jorsbruks- och skogsbruksdelarna. 

Den regionala omräkningsfaktom är alltid lika för en viss fastighetstyp 

inom ett prisbildningsområde. Genom den regionala omräkningsfaktom 

skall hänsyn tas till de lokala avvikelser från en taxerings värdenivå på 75 % 

som kvarstår sedan de generella omräkningsfaktorerna använts. Endast 
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om taxerin~·sv'.irlienivån dP: liggc:r llnllt:r 70 ';;, cll<:r över 110 % skull en 

r-::.gioilttl korrek~ion göras. 

För atr undcrlätr<i ·h:srnmningen av regionaia omräkningsfokiorer inde

las ;ik\:t hV rcgcrin_t::cn ph förslag ;:iv Uv1V i prisbiiclningsomr:iden. 

Ö1·ervä;;andc dcier. :iv remissins1ansern.:. iir kririsb till kommittens for

siag hur omriikningsfakwrcrna !>kali hcriiknas. De pek~ir pii att sratistiken 

över priserna vid fastighets förs~iljningar är ett alltför grovt matt for au 

bestämma värdc:n:v;;.er. Statistiken kan endast ge besl\t:d om genomsnittli

g~\ prisnivåer och prisrörelscr för storn grupper av fastigheter. En noggrann 

analy:; av fa:·;iighcisköpen erfordras ocksii för att inte sy'.aematiska fel skall 

påverka omräkningsfaktorcrna. Utvecklingen för överlåtebepriser för Hi

genheter md bostädsrätt. främsi i 11erbostadshus har inte iignals tillräcklig 

uppmärksamhet. 

Srmistisha cenrralbyrän anför: 

Omräkning föreslås omfatta följande moment. En taxcringsenhets bäs
värde räknas älltid om till ett taxeringsvärde med hjälp av ett index. Index 
utgörs av en generell omriikningsfaktor som vid behov korrigeras genom 
multiplikätion av en regional omräkningsfaktor. Sådant behov anses före
ligga endast om taxeringsvänJenivån ligger under 0,70 eller över 0.80 sedan 
den generella omräkningsfaktorn använts. Den generella omräkningsfak
tom föreslås differentierad efter fastighetstyper och för vissa fastighets
typer även efter taxeringsvärdeklasser. Den regionala omräkningsfaktorn 
föreslås där.emot endast differentierad efter prisbildningsområden och ef
ter huvudgrupperna småhus-, hyreshus-, industri- resp. lanthruksenheter. 

Rent allmänt kan konstateras, att det alltid är svårt att ange en värdeför
ändring för fastigheter som inte har sålts. Kommitten har angett ett tillvä
gagångssätt att mäta denna värdeförändring. Den i betänkandet förordade 
metoden bygger på antagandet att prisutvecklingen kan delas upp i två 
inbördes oberoende komponenter. En som är specifik för fastighetstypen 
men densamma för hela riket samt en som är specifik för regionen men 
densämma för olika fastighetstyper inom regionen. 

SCB vill i detta sammanhang bara framhålla betydelsen av att nämnda 
antaganden och därigenom även den metodologiska uppläggningen verkli
gen prövas vid varje omräkningstillfälle. En noggrann analys av de köp 
som ligger till grund för framtagandet av omräkningsfaktorerna, är ett krav 
för att omräkningarna skall fä en allmänt accepterad trovärdighet. Dessut
om kan man vara tveksam till riktigheteri av att bygga index "'uppifrån". 
dvs fastställa taxeringsvärden utifrån förhållanden på riksnivå. Ett alternä
tivt sätt är att beräkna omräkningsfaktorerna för olika stora områden. 
Räcker inte underlaget till för att med säkerhet beskrivä den lokala värde
nivån, utökas området till dess tillräckligt antal köp ingår i underlaget. 

SCB vill med anledning av ovanstående påtala betydelsen av att omräk
ningsförfarandet inte regleras så i detalj i lagtexten. Härigenom underlättas 
möjligheten att successivt anpassa metoden för omräkning efter eventuellt 
förändrade förutsättningar. 
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Lii.n:.-s:yrf'/s("! i M airnölws Ian an for: 

Liinsstyrel~.~·n vill do:.:k i detta sarnmanh:mg b,;1ona ;1tt Yiirdet av de 
gcncrdia C\Ch rcginrula omc'.iikniilg[-:f:;1ktorcrn;: :i1 i hiigsta grad bcrocnd.c p;; 
und::riagc·i.~ b·aiitd. Skullt: l~iXt~:-i11gs\'~irdcn:1 (ba~viirdc11a1 bcr~ika;,;, ~:.:iia
hlonmä'-:sii,:l U!:tn beaktande a\' a!l~i de faktorer son! kan 1~i11kas p:iverk:1 
fa:;1i!:hctcn~: marl:.nadsvi!.rdc rnt'dför dctt;; i ~in tur att omräknim:sfaktor
crn<! ~~ndasr l'ti,. ::n teoretiskt vfink. I si\ fall :;aknas förut siillning~ir för cl! 
ornriikni ngsl'iirf:in~nde. 

Uinsriillc11 i S1ockhol111.1 Ian ;rnför: 

Metodiken för omräkning a,· laxerinµsvärdena som den föreslagits av 
kommitlen syns vara ändantiilsenlig och med tanke pfr <le tekniska hjälp
medel som står till buds genomförbar i elt årligt förfarande diir föriindring
ar i prisstatistiken fastställs och index normalt vart annat år bestäms av 
regeringen. Differcmicringsgraden för index är naturligen svår att fastställa 
och kommiltens förslag ger intryck av att vara balanserat. Detta hindrar 
dock inte att förutsättningarna från period till period kan förändras och 
prisjämförelscr kan ge vid handen att en annan differentiering syns mer 
riktig. Materialet som lämnas till regeringen hör sålunda vara allsidigt 
belysande. 

Förslaget innehär att ett av regeringen beslutat index kommer att gälla 
två år i föijd. Om prisutvecklingen vid jämförelse mellan de två aktuella 
åren förändras påtagligt, t. ex. så att en positiv prisutveckling förbyts i sin 
motsats andra året hör sådana särskilda skäl som anges i förslagets I kap. 
10 § fastighetstaxeringslagen föreligga vilket innebär ati regeringen be
stämmer ett nytt index. Det kan ifrågasättas om inte stadgandet borde 
närmare reglera innehållet i dessa särskilda skäl. 

Domäm·erkel anför: 

I bilaga 11 till betänkandet redovisas i tabellerna 5-7 taxeringen för 
olika produktionsområden och fastighetstyper. Tabellerna redovisar kö
peskillingsstatistik från 1981 och utvisar att för skogsdominerade fastighe
ter är köpeskillingskoefficienten tämligen konstant inom de olika delarna 
av landet. DV:s erfarenhet från senare år är att överprisprocenten är klart 
högre i norra Sverige än i övriga delar av landet. Dessa erfan:nheter 
bekräftas också av bearbetningar gjorda av lantbruksstyrelsen och statis
tiska centralbyrån på prisstatistik t. o. m. 1983. 

Det anförda medför att den i betänkandet föreslagna uppräkningen kom
mer att innebära större höjningar i norra Sverige än i södra. 

DV ifrågasätter om en rå prisstatistik på fastigheter är lämplig att lägga 
till grund för de i hctänkandet föreslagna omräkningarna. Kritik hart. ex. 
riktats mot att statistiken huvudsakligen omfattar affärer med små fastig
heter som har en tendens att bli jämförelsevis dyra per arealenhet räknat. 

DV anser vidare att mot bakgrund av den skiftande prisutvecklingen i 
landet borde i vart fall vid första omtaxeringstillfållct enbart regionala 
omräkningsfaktorcr användas i stället för i betänkandet föreslagna att i ett 
första steg använda en generell och i ett andra steg en regional faktor. Det 
kan ju knappast finnas anledning till att justera upp värdena i södra Sverige 
på grund av den ovan redovisade prisutvecklingen i norra Sverige. 
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Skogss;vrelscn anför: 

Syftet n1cd onirtitningcn är att hsti!dkomn1a en su...:ct:ssiv anpassning av 
ta;;erinr:sviin.iena iill marknadsvii;-denas förändringar. }<()mmiucn anser 
::it\ tlet :1r miijligr med hiälp av tillgfa1r._dig teknik och pri::.statistik. Omräk
aingcu skulle kllnna gö;·a5 per fc:slighetsl)'P· wxcring~viirdckbss eller v;ir
dcfai-;tl'I" och regionalt pga lokaia förhft!land(;n. 

S!.:t•gsstyrelse.n anser a!t det blir s\'iln att utföra en sii detaljerad analys. 
[kr. övcr.<igundc delen r.1· övcrliJ.1elscrna av jordhruksfas1ighc1i::r sker 
utanför den fria marknaden i fonn a\' släktförvärv. Antale1 överlåtelser, 
som kan ligga till grund for en statistisk analys a\' vä:de!"örändringen, är 
därför liu:L Fi.irslagel om schablontaxering av små fastigheter leder lKksil 
till an dessa bör särbehandlas vid analysen av köpeskillingsstatistiken. 
Underlaget biir då ännu mindre. Minst tva eventuellt flcrn års material kan 
därför b;höva utnyttjas. Värdeområdena kan ocksa behöva göras stora. 

Svenska Sparhan/.:.~förcningcn anför: 

Den gererella omräkningsfaktorn för kommersiella fastigheter är gemen
sam för hela landet. Detta är en genumsnittssiffra. Det är imc sannolikt att 
prisutvecklingen är densamma i exempelvis Stockholm och Trollhättan. 
Taxeringsvärdet blir därför för högt i Trollhättan. Skillnaden skall dä 
justeras med en regional omräkningsfaktor. Denna träder emellertid in 
endast om intervallet 70%-80% under- eller överskrids. Vid beräkning 
om så är fallet vägs alla typer av hyreshus samman, både bostads- och 
kommersiella hyreshus. Om taxeringsvärdenivån i t. ex. Trollhättan för 
kommersiella fastigheter skulle vara 95% men den totala nivån för tillämp
ligt prisbildningsområde, dvs där Trollhättan ingår, är 74 o/c kommer skill
naden mellan Trollhättan och Stockholm aldrig att påverka taxeringsvär
det. 

Vidare medför indelningen i 10 prisbildningsområden ett stelbent sy
stem. Hänsyn skall inte kunna tas till förhållandena inom dessa omr~den. 
Man kan ställa frågan om prisutvecklingen verkligen är densamma i olika 
delar av ett prisbildningsområde, t. ex. Stockholm. Haninge och Botkyrka. 

Tekniska Högskolan anför: 

De successiva anpassningarna till förändrade marknadsvärdenivåer 
skall ske genom ett förfarande som bcniimnes omräkning. Omräkning skall 
ske med hjälp av särskilda omräkningsfaktorer (indextal), som bygger på 
prisstatistik. Omräkningsfaktorerna kan vara generella, regionala eller i 
undantagsfall lokala. Genom kombination av dessa faktorer erhålles ett 
slutligt index. 

Statistiska centralbyrån, SCB. har sedan länge publicerat olika former 
av prisstatistik. Tekniken har successivt förfinats. Detta ger visst underlag 
för konstruktion av index. Teorin för fastighetsprisindex är emellertid 
mycket dåligt utvecklad och innehåller många svårlösta problem. Detta 
borde leda till stor vaksamhet vid utnyttjande av den allmänna prisstatisi
ken på sätt som föreslås. Kommitten har inte redovisat någon analys i 
detta avseende, vilket gör förslaget svårbedömt. 

De exempel på taxeringsvärdenivåer och omräkningar som lämnas i 
betänkandet avser genomgående medelvärden för stora grupper <iv fastig
heter eller regioner. Det är en allmän erfarenhet att spridningen för de 



.:.n:;bida ra~1igt-:e1crna kring dessa mccidv:lrden il;- stnr, vill.;~·.1 m:ksi\ har 
kunn~a ·precisera~ g~nonJ tidigare UIHk::rsf,i:ning;-':· ino111 instiHJi.ioucn. Så
da~H~ har !!~non1förts betriiffande 1970 och 197) [i.r~~ aiin1~l11;1c..: ~·l!:~1lgh~t:-i
!<1xer·ing.:a:· och h2r hl. a. redovi~:ät~ i f:-~stighelstr.l~~cring:;utrtdningcn~ be
l~~nkandc 1:SOlJ t97~: ..t s 407--444). M<.lt~\'arande unJ~rslikniugar rö~· l 9S t 
~ir:; la;~~ring har i bris1 p~~ medel lnte. kunna\ g~n~)rt~röra~ .. [)eI fint~~ do~k 

ing.~!n anlcdninf att f'örn1oda an !~pridningcr. iir rnindrc ~!1: ~idig:E·e. fJ;.;n 
hård;:: hindningen tili hestårndn förfarnud-en vid denna ta:'.cring leder niir-
lll:lSI 1il! den motsatta slutsatsen. 

Fl:1rclrnmsten av s{\oan::i spridningn.r i taxeringwänienivb.~ma har över·· 
huvudtaget inte heröns av kommitten. Diirmed har inte heller cffck1cn av 
omriikningssystcmet fo: den enskilda fastigbelt':n kunnat hc!ysas. lns1itu
tilmcr1 i;onstaterar såiedes att kommittens excmplifi,:rinr:; av indextalcns 
trnvändning och förfarandch resultat pfi. t.:xeringsvärdcnivikrna cnhar! 
avs~r den genomsoiti.!iga effekten av förslaget. Detta är av intrcss'-'. ur ett 
makroekonomiskt perspektiv, t. ex. för hedömning av storleken p<l infly
tande skattemedel. Någon belysning av fastighetsägarnas/skattebetalarna> 
individuella situation enligt det nya systemet ges däremot inte. 

Svilrigheierna i detta avscnde sammanhänger givet vis med att statistiken 
syftar tili att ge - och endast kan ge - besked om genomsnittliga prisni
vi'..er och prisrörelser fi.ir stora grupper av fa~;tigheter. Fastighetstaxeringen 
syftar däremot till individuella uppskattningar av fastighetens värde till 
grund för enskilda fastighetsägares beskattning. Kommitten har inte beak
tat de svårigheter som ligger i denna fundamentala skillnad mellan prissta
tistikens och fastighetstaxeringens natur. 

SFeriges Fastighetsmäklareförbund anför: 

Vid omräkning rnåste systemet innefatta att prisbildningsområdena kan 
göras så små att omräkningsfaktorn blir signifikant för tlen aktuella fastig
heten. Vid grovt schematiska system kan orimliga effekter uppstå för den 
enskilda fastighetsägaren. Lokalt kan geografiska, historiska och sociala 
gränser ha mycket stor betydelse. Omräkningsfaktorn bör således i görli
gaste mån ta hänsyn till detta. 

Swtens institut för hvggnad.1forskning anför: 

Emellertid förutsätter en sådan fonlöpande uppräkning av taxeringsvär
dena en tillförlitlig statistik över fastighetspriser. Institutet menar att den
na fråga borde diskuteras mer ingående av kornmitten. Särskilt när det 
gäller uppgifterna för flerbostadshus finns det utrymme för synpunkter. 

Kommitten kommer sålunda flera gånger in på frågan om de stagnerade 
priserna på småhusmarknaden. Däremot förbigår man väsentligen den 
marknad, där prisutvecklingen varit av särskilt intresse under senare år, 
nämligen den för lägenheter med bostadsrätt och närliggande upplåtelse
former. 

Statistiken för denna marknad är mycket mer svårtillgänglig än för 
egnahem. För det första registreras inte lån för köp av hostadsrättsbevis 
som säkerhet i fastighet utan står som personliga lån. Statistik om överlå
telsepriser, i den utsträckning den finns, är inte lika tillförlitlig som försälj
ningsstatistiken för egnahem. 

Slutligen påverkas priset av kontantinsatsens storlek. Vid köp av ett nytt 
småhus kan det räcka med en kontantinsats på 5 procent av försäljningspri-
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~c:. Fi)r LiJdn:: srnåhu~ k~~n konH1n1.:.~ndeier: lig!!:-i n1c--lian 2U och 40 pre:c~nt 
or..:l: i"ör hostad::-;riinc::- ännu t1ögr~. 

Fri:s:~i ·rress.as i r11otsv;.1ranU~ ~~rad. K.öp~-!rei! k::tn df:i dessut.on1 t.ii!gndo
r~iknr: sig ett kapitcdiser~l vI-irdc i.!\1 l~ig; .. t.. .. L~~xcringsvärden. n1cd i'ltfi::1!:iand:..: 

i~!~~;~::.~~l~~l~lit;:::~'::~~c::.:G~::·~::!,:;;l;~\l~t~i:;iikc·n<. tiilföditlighet fri.im~l i sam-

b,ind nied rr1öj!igh 1.:.·ten aH tillti1nra siffror i\)r- rit:sg:.?uon~:·;nith~i ~iven för 
lnL'1~i.: d:..~tn1~1rkna4..·tcr. Lh.·n !tnder:;ökn~ng ~orn kornmil! 1~n d~irvid git'n (.i'..'St· 

c~H:.i:'. pr-is~.nve:~Liins l~J78-·8 lär eniigt institutet;.; uppfattning icke tiJh-~1ckiig. 
fur lk sltnsaiser ~om gencrelli dras (lr!l enhetlig prisatved;lig för olik~~ 
1:...-;-;=~·r av srnåhu~ .. 

Del ;ir instii.ut::!, uppfauning <1t1 en ordning mr.:d fiexibb prncenna! för 
sdd;loninliikt ä\' fastighet hör prövas. 

Sm1({t111de1 förfas1i;;hctsvärdcri11p anför: 

Omräkning är, som tidigare framhi111its. en nyhet i taxeringsförlarandct. 
Dci är enligt Samfundets mening väsentligt att omräkningen blir si! riktig 
som möjligt. Inte minst den omständigheten att kommitten föreslagit att 
nflgon besvärsprövning inte skall äga rum talar för detta. 

Samfundet anser all kommitten inte tillräckligt belyst de noggrannhets
krav som skall gälla för indextalen. De fel som uppkommer vid skattningen 
av index talen är av både systematisk och slumpmässig art. För att komma 
till rätta med de systematiska felen fordras att förekommande köp kontrol
leras i olika avseenden. För att minska kontrollkostnaden bör därvid 
övervägas att använda sig av stickprovsteknik. De slumpmässiga felen får 
hanteras framförallt genom att undersökningsområdet väljs så att tillräck
ligt antal köp finns. Samfundet anser det vara av väsentlig betydelse att 
erforderliga kontroller görs så att indextalen framstår som den bästa 
skattning som st~lll att göra. 

Index skall enligt kommitten bestämmas som produkten av en generell 
och en regional omräkningsfaktor. Den regionala korrektionen är tänkt att 
endast komma till användning inom s[tdana prisbildningsområden där taxe
ringsnivån är lägre än 70% eller högre än 80% efter den generella korrek
tionen. Motiveringen för den föreslagna ordningen är knapphändig. Sam
fundet anser att uppdelningen av index på en generell och en regional del 
inte är motiverad. Fler köp med riket som område leder nämligen inte 
nödvändigtvis till en bättre skattning av prisutvecklingen inom ett visst 
område än färre köp inom detta område. Förslaget får därför ses som en 
strävan att kraftigt begränsa tillämpningen av regionala omräkningsfak
torer. Detta är emellertid att i stor utsträckning _bortse från regionala 
prisutvecklingsskillnader. För Samfundet förefaller den naturliga lösning
en vara att indela landet i ett antal prisbildningsområden, olika för olika 
fastighetskategorier. och därefter beräkna index för varje område. Därmed 
kommer regionala skillnader i prisutveckligen till uttryck. Möjligen måste 
prisbildningsområdena vid detta förfarande bli färre än vad kommitten 
skisserat. 

I detta sammanhang vill Samfundet uttala att det minimiantal köp om 
200 som angivits som krav för indextalen bör bli föremål för ytterligare 
överväganden. Omräkningen bör ses som ett förfarande där slutsatser om 
prisförändringen basera!> på såväl statistiskt underlag som kvalificerad 
kännedom om fastighetsmarknaden. Framtagandet av olika indextal kan 
också få sin betydelse som ett slags regionala eller lokala fastighctsprisin
dex. 
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;:~iksfödJundct vill und.::r'1ryk:i vik1:.:11 av att det umkriag som sh~t!~ 

anv~indas vid avstin1ning och \H"nrf1kning ~ir t!!iriic.:kligt an: .. dyserat n1ed 
avsc~nd~~ pfi ft1kiorcT s1.1rr1 kan l~C~ ·~10;-~1 ~!vvikc!scr i n~::.ltc'.:·iaiel. Er~ ~)~~d:tn 

fak1v~· atl hcakt<i är den ov~!i h:rlird<; cffckte;; p~! priserna av hyrc~husav
gifl och f2.stighclsskatt. Effckre:1 p;i fiirsi!ijningsr~iscrna av skaucrt:gic:rna 
i"ii:- oiil;.a k~itcgoricr skattskyldiga !1iir också urpmark~:ammas. N~ir det 
giiiier t. ex. hyresllll~ mcJger si;alicsiluationcn for privatpersoner c11 hiijd 
prisnivå. Ortspris~:t<!tisiikcn bör rensa' frän siidana köp, df. den annars ger 
tkn cffekt(:n al\ nivån för taxerings\·llrdena för hyreshus hö.is generellt. 
viil;ei skapar en ond cirkel grnom all de på taxeringsvärdena unagm: 
s\.;aHcrna drabbar hårdare för skattskyhlig;i med eH högre skattetryck. 

Svenska Byg,1.:1wdsc11trcprcnii1fiirt'ni11gc11 anför: 

Det är främst omräkningsförfarandet ~om bn anses ge förslaget den 
egenlliga effekten av en rullande fastighetstaxering, om därmed förstås en 
successiv justering av fastigheternas taxeringsvärden. Syftet med omräk
ningen är alltså alt successivt anpassa taxeringsvärdena till fastighetsrri
sernas förändringar. För detta behövs en prisindex, som givetvis bör ha 
den egenskapen att den korrekt avspegiar prisutvecklingen på olika fastig
heter. Som bas för beräkningarna av index används observationer av 
genomförda fastighetsförsäljningar under en bestämd period. Om en fastig
het var en i alla avseenden homogen produkt skulle inga nämndvärda 
problem uppstå med au beräkna index. Genom att observera värdena för 
ett visst antal försäljningar skulle goda slutsatser rörande prisutvecklingen 
kunna dras. Situationen blir emellertid väsentligt mer komplicerad efter
som fastigheter är en långt ifrån homogen produkt. Varje fastighet har en 
mängd egenskaper som alla bidrar till att skapa ett marknads värde. För att 
kornekt kunna berstämma den troliga prisutvecklingen for sådana fastig
heter som inte sålts, vilket är vad omräkningsproceduren i princip syftar 
till. uppstår mot denna bakgrund betydande komplikationer. 

Det man i sådana här sammanhang brukar beteckna kvalitetsproblemet 
föreligger i praktiskt taget alla indexberäkningar och beror i allt väsentligt 
på att produkterna har olik:i egenskaper. Från producentsidan beaktas 
samtliga egenskaper som skiljer två produkter Mm varandra. Sett från 
konsumentsidan beaktas enbart sådana egenskaper som har ett värde för 
konsumenten. Detta är en subjektiv värdering men ger lika fullt utslag i 
prisbildningen på marknaden. På fastighetsmarknaden gäller naturligtvis 
ett särskilt komplicerat kvalitetsprohlem genom att praktiskt taget ingen 
fastighet är den andra lik och omständigheterna under vilka fastigheter 
säljs alltid varierar. K valitetsproblemet skulle kunna lösas vid beräkningen 
av prisindex om ett tillräckligt stort antal försäljningar av samtliga rele
vanta varuvarianter alltid förelåg. Approximativt skulle därvid markna
dens värdering av olika varuvarianter avspegla köparnas värdering av 
egenskapsskillnader. En rättvisande prisindex skulle då kunna kon
strueras. Föreligger inte denna situation måste kvalitetsskillnader elimine
ras på annat sätt t. ex. genom att kvantitativt bestämma vissa egenskaper 
hos varuvarianterna som antas vara direkt korrelerade med köparnas 
värdering. Därmed skulle ett prisindex beräknas som avspeglar den del av 
p1isutvecklingen på de berörda produkterna som inte beror av egenskaps
skillnader, dvs ungefär det som i utredningens förslag kallas generella 
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Pmr:ikningsfahtor::r. U1 rcdnin~:.:n har ock,:i', upprn~ir!:.~ainm:.i; kv<tii;ct~.

p;·,,bkrnct och ger111rn lkn c.JifTcrcn1ic::ring som gjon.'. pil i:iiil; hw;tyrer o::h 
ta:,:c:·in!-,-~vf.lrdckJa~.~:er i i·is.,· 11!.Hriicfu1ing G'-'k'.;.i·i l3~i1 hiinsyn tiil d(:".ncj fHO

bkm. 
D~'- är dock v~isent!igl fler ba~olrdig~::~ntk· fa~anrer son1 h,~·stän11ni:r 

prisu! vi.:cklingen pi't f:1stighet<.:r ii!l ">Hd Stim heal;tas i Ul.rt'.UJ1ingcn5 bcr~i~:
liilig~rnode!i. För all mii!<1 prisui v:.:d:ii11gen nL[gorlumb Jwrn:kr skulle det 
vidare erfordras ett stor·t anta! index for v;:r:i-: byggm.d<yp. Enli;!t SLlEF 
\.:om1ncr skaltni11g:-1rna :i-- p1i~ulv·~,:k!ing.t·n mot b;;kgamd av tlet anförda 
sannolikt alt bli myckel os~ikrn. En rättvisande bcriiJ..ning skulle kunna ha 
[1sLdk(lmmits med mer avancermle berilrning~metc1der, I. ex. multipel 
regressi011sanalys. Elt sådant förforin[:ssäu skulle emellertid l~rä va en 
mrckcl omfotrandt· admiuistrai ion t)ch är dfirför inte realistiskt. 

·sammantaget leder det anförd<1 fram ti!! att förslagc! om omräkning i sig 
rymmer sii stora prohlcm och riskerar all ge ickekorrekta fasrighetsvärden 
att förslaget inte hör läggas tili grund för lagstiftning. SUEF aYst.yrkcr 
s:"t!unda hestämt förslaget i denna dd. 

Sveriges Fas1i1;hetsiigart'fÖrh1111d anför: 

Förbundet anser inte att det andra syftet. en gradvis för~intlring av 
taxerings,;ärdet efter ändringar i fastighetens prisnivå. uppnås med föresla
gen indexomräkning. 

När det skall fastställas om den regionala omräkningsfaktorn skall beak
tas vägs emellertid alla försäljningar av hyreshus inom regionen samman 
oberoende av om de är bostadshus eller kommersiella fastigheter (bilaga 
11, tabell 21 ). Ligger då denna generella taxeringsvärdeniva för alla kate
gorier a\' hyreshus inom intervallet 70-80 % sker det ingen regional 
anpassning. Alllag att värdenivån skulle vara exempelvis 97 '}(;i Kalmar för 
enhart kommersiella fastigheter samtidigt som den generella nivån för 
hyreshus inom aktuellt prisbildningsområde. i detta fall nr 6, är 79 ~fc.. I ett 
sådant fall kommer den större skillnaden i värde för kommersiella fastighe
ter mellan Stockholm och Kalmar inte att påverka taxeringsvärdet. Detta 
skulle fä till följd att kommersiella fastigheter skulle få samma indextillägg 
oberoende av om de i detta fall var belägna i Stockholm eller Kalmar. Den 
verkliga värdeökningen är givetvis en annan i Stockholm än i Kalmar. 
Indextillägget skulle då inte avspegla den verkliga prisbilden. 

Den situation som skisserats i exemplet ovan är enligt förbundets upp
fattning mycket sannolik. För kommersiella fastigheter varierar prisnivån 
förhållandevis kraftigt mellan olika orter. För fastigheter med bostäder är 
prisskillnaderna däremot mindre. Det stora antalet bostadshus gör att den 
totala regionala avvikelsen blir begränsad och ofta ryms inom intervallet 
70-80% trots an många hyreshus, kanske främst kommersiella fastighe
ter. hamnar utanför detta intervall. Taxeringsvärdena för dessa senare 
fastigheter borde egentligen justeras med en regional omräkningsfaktor. 
Med föreslagen metodik kommer emellertid så inte att bli fallet. 

Den mycket schablonmässiga indelningen i 10 prisbildningsområden är 
ytterligare en felkälla vid indexberäkningen. Tanken bakom dessa är att 
prisutvecklingcn torde .vara likartad för de orter som ryms inom respektive 
område. Det är emellertid inte .sannolikt att marknadsvärdena förändras 
likartat it. ex. Stockholms city som i Botkyrka. Den regionala omräknings
faktorn blir ändå densamma i båda fallen. 

Enligt förbundets mening är den föreslagna metoden för indexberäkning 
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Oh(;c~ .. ;~;i!bel. [)c! indc~:tiil:"igr;. ~on~ k~':nn~·~:- alt anv~in<la:-~ riloi.sv;:ira:.i int(' ~iv 
d·:.:n verklige: pris:1tv~t:khngen. r=ch~Lr!fht:lcrna kan koan:n~: an bl! avsc
·-.·~~rdi.:i n1cd hEn~yI~ :iH ati orur~ikr~ing.an1~ sk!?r \'i.!i"t anna; {lr och :nt de! 
drl~jer ~\t::.~ år n-1·,~!li.1H i~V~.t.L~rnning:{rn~;_ \lid av~ttin~n!ri~!cri sl:~dl de ackurnu
i'.:-:r:id-:- f~~i:~k~i~bc:cr:!:J korrigera~. 1. ._"':\:.:::-llp!cn 0\'~1!~ har H:xering:-:v~irden::t 
hlivil rn:- !J(;~'~ i i.~alm:;r och Hiltky;fa: m.:n for l~iga i Stockholm. I Cl! enda 
:,;.:-;:- ~k;;il l<i'\erin~!W~irdcrn~jnqcrn,. tii! r~i!!.visande nivil. R,:sulune; hlirdä i 
rn{n1~~~ f;d! av~~·~'-'LinJ~: srrftnp\'h~! fllränc.!rir,gar H\' 1axcri!1~svi1rdet. 

En fr.:.:-,1igh("\ ~ n1arkn;Hisv~ird~ btsl~irn~~ av en mi-ingd olikc:~. faktorer. För-
e.sfng=.::t tHnr~ikEing:"'~;ys:crn f[ing~lr c·nd~i~i~ upp tll par av dr:::s::~L 1-1):rcshuscn
hetcniCJ <l~ias rrryckci g.1\1\·t upp i enhar!. hostadshyreshus. hus rned hosHi
der och lol;akr samt di\·e:-•;c komm:::-sieilc. hyreshus. De'.'.suwm [ir avsikten 
att fr~~tigh~tens h\p.e ~ ri~:el ska.H hca.kt~~s i viss n1[tn. 

n~:l k:rn <lä:'l'ör först konsrnterns att redan bcg!·~rnsningcn <I\' omriiknings
faktorr:r kommer ati medföra att in<lcxtillägget i det cfökiich! fallet inte 
komm<.:r atl motsvara fastighetens verkliga viirJeförändring. Dessutom 
tillkommer att den närm<!rc utformningen av beräkningsfaklorer förstärker 
denna eHckt. 

Den generella omräkningsfaktorn för exempelvis kommersiella fastighe
ter är gemensam för hela riket. Det är emellertid föga troiigt att prisutveck
lingcn fi\r sådana fastigheter är densamma it. ex. Stockholm och Kalmar. 
Taxeringsvärdet blir därför for högt i Kalmar. Avsikten är att detta skall 
kunna justeras med en regional omräkningsfaktor. Regional hänsyn skall 
dock bara tas om intervallet 70 7; - 80 % , beräknat utifrån de generella 
omräkningsfaktorcrna, under- eller överskrids. Förbundet anser att ett 
system med rullande fastighetstaxering förutsätter betydligt fler omräk
ningsfaktorer. En absolut förutsättning för en metod med fortlöpande 
förändringar av taxeringsvärdet är att de nya värdena motsvaras av änd
ringar i de verkliga prisnivåerna. Den skattskyldige måste ha tilltro till 
indexberäkningarna särskilt som dessa inte är överklagbarå. Det får speci
ell betydelse i slutet av en period när taxeringsvärdet till en stor del 
kommer att bestå av en indexdel, som fastighetsägaren inte kan påverka 
genom hesvär eller på annat sätt. Om indextillägget och verklig värdeför
ändring avviker från varandra kommer förtroendet för hela taxeringssyste
met att rubbas. Följden av detta blir med all säkerhet ett ökat antal besvär 
från de skattskyldigas sida. 

6.2 Periodiciteten för omräkning 

Kommitten föreslår som en huvudregel att omräkning av basvärde till 

taxeringsvärde görs vartannat år så att samma taxeringsvärde får gälla för 

en fastighet två år i taget om den inte omtaxeras. Några remissinstanser 

tillstyrker kommittens förslag och andra förordar att omräkning sker först 

efter det att avstämning skett för respektive fastighetstyp. 

Liinsstyrels1•n i Malmöhus län anför: 

Med hänsvn till att viss kontinuitet i taxeringsvärdena är önskvärd synes 
kommittens .förslag att omräkning av taxeringsvärdena görs vartannat år 
med nya index, väl motiverat. 
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t\l1 hawiinkt skall i-äkn:.i;; t'r.l meö ir.•i,~:;_ till etc tilXcring~viirdc red:rn 
ur1Ck:- <tvsli.imning~i'ircr h<ir f"iirJdar mm irnc frnmhii.J!it;.: i b("tänkand:::t. 
Omriil-:ni;1P..siale11 kan JTI(:di'öni att vi~su ~vs!:::1<1ätisL1 kl i ucl undcriiggan
d;: v:inicri~gsnwtc1iaki riittas till. Som e;cmpci L:!i nämn:1s <ltt t·.·ilfamiljs
\'il\or. större hyn:'.shm och ~:törn~ imlustriby~~n:H.kr sannolikt har blivit för 
högt taxcradt: vid !%1 fars alhn:inn:t fa~tighctstaxcring_ l\kd s:irskilda 
omräkningstal redan vid I 98 l års a!lm:rnna fasti_µbt~tstaxt:.ring skulle dessi:l 
re: lH! kunnat diminen1s. 

Lii11sriiticn i Örebro /iin anför: 

Ellligt kornmiaens försli:lg skall omr~ikninf: ske fdin och med forsla året 
när ruliande fastighetstaxering införs. Om kritiken mot den senaste all
männa fastighctstaxcirngen anses befogad. k~1n enligt länsstyrelsen över
viigas om inte omräkningsförforandel för viss fastighetskategori kan upp
skjutas till dess avstämning gjorts. Härigenom skulle eventuella felaktighe
ter inte komma att uppförstoras genom omräkning. Eftersom fastighetspri
scrna hitintills inte undergiitt några större förändringar efter 1981 års 
allmänna fastighetstaxering. kan enbart prisutvecklingen inte motivera en 
indexomräkning redan från och med övergångsåret. 

Föreningen S1·erig<'.1-fögderitjii11s1e111än och SACO!SR anför: 

Med hänsyn till vad som anförts i en reservation av vissa ledamöter i 
kommitten vill föreningen ta upp frågan om när omräkningsförfarandet ska 
börja tillämpas. Kommitten har föreslagit att omräkning ska ske redan 
första året när rullande fastighetstaxering införs: Det kan övervägas att 
avvakta med omräkning till efter det år avstämning skett för respektive 
fastighetstyp på sätt som berörts i avsnitt 4.5.4 i betänkandet. De eventuel
la skevheter eller felaktigheter som kan ha funnits i AFT 81 kommer då 
inte ati uppförstoras genom indexpåverkan. En annan fördel är att syste
met på detta sätt kan införas successivt och att de påfrestningar som alltid 
vidlåder en ny organisation inte hlir så stora. Om den nuvarande utveck
lingen på fastighctsmarknaden med mycket måttliga förändringar i prisni
vån håller i sig blir inte heller konsekvenserna ur beskanningssynpunkt 
särskilt stora. 

Länsrätten i \iiistmanlands liin anför: 

I elt system med rullande fastighetstaxering tillgodoses genom omräk
ningsförfarandet ett befogat krav på en tätare och successiv anpassning av 
taxerings värdenivån till en fortlöpande ändrad marknads värdenivå. Så blir 
fallet oavsett om värdeförändringen består av enbart inflationse!Tekter 
eller realprisförändringar föranledda av marknadsutvecklingen och varia
tionerna i tillgång och efterfrågan. Även om det med dagens tekniska 
hjälpmc:del är relativt enkelt och billigt att årligen bestämma nya indextal 
för de generella prisförändringarna för ett visst fastighetsbestånd eller viss 
fastighetskategori generellt i riket. torde det i praktiken bli svårt att med 
tillräcklig statistisk säkerhet fånga upp de regionala och lokala prisföränd
ringarna. Antalet fastighetsköp i en bygd med t. ex. industrinedläggelser 
kan därvid under ett år vara alltför fä för att ge en entydig bild av prisläget. 

9 Riksdaf.:en 1984185. I sum/. Nr 222 
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Praktisk;..! sk~il frjlar för an on1räkn~!1~.~ ~1v !ax~~rir;g'.'-~V~lnjL:n norrnah. f1ör ske 
nlcd index för t vå:Jrspe.rioder. IJetr:! i~ii:drdr- i och för s1~ in Le au en 
omr:ikr:ingsförfaran<le sker varje iir. 

6.3 Siirsl.:ilcfa li!tkx 

Kon1:niu(!n föreslrli. atr för fastighe1r.:: sc~IT: ~;äHtin hn:kar v~ira förL~r.1~:t för 

försäljn\nr.,, \. Ch. vatten- och \.··~~rn1eJ~raft~nli-J.g~n)np:1r f;:r inde~: g1unc.L~~~- pft 

ann<tl i.lr1 p;·isst;itistil:.. Samma g~dlcr fa:;1igheter ,.om intt·. kan s;Uj<1~. på 

grund av att int 1~~ någon cllc-r lit.en efterf"r~igan på dem finns. 1-btr ~!vscs t. C)' ... 

fastighL'ler som ligger inom k1isdrahbade områden. 

Flera rcmis'linstanscr tillst)1rker möjligheten <itl i sreciella fall :111viinda 

s'.irskild:: index men framhåller också all frågan bör mrcd<!.~ y1tcrligare. I 

stället for aii 11nviinda siirskilda index föreslås att omtaxeiing. sker för att 

bestämma taxeringsvärde. 

Kammarrätten i Götehorh anför: 

Kammarrätten delar kommittens uppfattning att det är en fördel att fä 
taxeringsvärdenas nivå successivt anpass;id till ändringar i marknadsvär
dena. Det finns i och för sig inte någm all erinra mot den föreslagna 
ordningen mc<l generella och regionalu omrälmingsfaktorer. Områden för 
olika regionala omräkningsfaktorer kommer i regel alt vara desamma som 
prisbildningsområdena. Dessa områden kommer att bli förhållandevis sto
ra, betydligt större än värdeområdena. Det förefaller dii.rför troligt att det 
inom ett prisbildningsområde kan råda lokala. till värdet ganska stora 
prisvariationer som inte beaktas enligt den omräkningsmodell som kom
mitten föreslagit. Det kan vara fråga om orter med industrinedläggelser 
eller orter som av annan anledning inte har någon bcfolkningsiillväxt och 
som inte heller kan dra till sig dem som ägnar sig åt friluftsliv. Som 
exempel kan nämnas gamla byar i avfolkningsområden. Det vore önskvärt 
om man under det fortsatta lagstiftningsarbetet kunde finna en metod som 
tog hänsyn även till sådana lokala förskjutningar i prisnivån. 

Länssryre/sen i Göteborg nch Bohus län anför: 

En viktig fråga är hur omräkningsindex skall beräknas. Kommitten 
föreslår att index bestäms till produkten av en generell omräkningsfaktor. 
som för viss fastighetstyp är densamma för hela riket, och en regional 
omräkningsfal<tor som beaktar lokala avvikelser från vad som är normalt 
för hela riket. l princip kan index differentieras ytterligare med hänsyn till 
lokala förhållanden. Kommitten uttalar således som sin principiella inställ
ning att i den mån man med hög grad av säkerhet kan utgå från att en viss 
grupp av fastigheter haft en viss bestämd värdeutveckling bör ett särskilt 
index för den aktuella gruppen bestämmas med ledning härav. Alt ett 
sådant förfarande bör tillämpas med stor försiktighet ligger enligt kommit
ten i sakens natur. Kommitten redovisar två fall där ett särskilt index bör 
övervägas. Det ena avser vatten- och värmekraftanläggningar. Det andra 
avser småhus på orter som drabbats av industrinedläggelse eller andra fall 
då ett stort utbud av fastigheter uppkommer utan att någon efterfrågan 
finns. Länsstyrelsen vill framhålla vikten av att index beräknas med så stor 



noQ!..'.rannhet S•Jn1 n1öjlict. Efrrrsorn inder: inte kan övcrk1a1~as rn~~ste del 
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som uppenbart att det motsva::F förä:idringc:·, i värdenivi1n. Länsstyrelsen 
viU här p~ku på <len betydeise fö~· fö;·s~i)jning~v~!nie1 son1 htlånjng~n har 
för den enskiida fa~tigheten. De1 är tTp:::nban att man init: uian vid::m: kan 
beräkna index med utgi!ngspunkt friin ti!lg2ngiig försäljning-statistik. Man 
111{htc d~irför analyser<\ dt.: bakomlig.;.::m•.k faktorerna. 

Liinss1yrcfsen i Uppsaia hin <!nför: 

Kommittt":n fört:slår alt nya indexrnl för omr~ikning ska bestämmas av 
regeringen vartannal år och al! lics~;a inde:-;tal ej kan överklagr1s. Omräk

ningen !:an ske hell maskinellt. 
Länsstyrelsen är positiv till detta förfarande. Man mfiste emellertid vara 

mycket observant på detta indextal. Det är mycket ·•iktigt alt försäljnings
statistiken ingilendc analyseras. Vid denna analys beaktas regionala förhål
landen och riket delas in i prisbildningsområden. Någon uppdelning a\' 
taxeringsvänleklasser för enfamiljsvillor och rad- och kedjehus är enligt 
nuvarande prisuppgifter inte motiverad. Förhållandena kan emellenid änd
ras. I systemet bör dä1for byggas in möjligheten till ytterligare differentie
ring. 

Länsstyrelsen i Östergötlands län anför: 

Med omräkningsförfarandet avses att succt:ssivt anpassa taxeringsvär
dena till förändringar i marknadsvärdena. Kommitten föreslår att omräk
ning av taxeringsvärdena görs vartannat år. nämligen det år då avstämning 
görs. Omräkning skall göras med index som bestäms med hänsyn till de 
prisförändringar som skett på fastighctsmarknaden. Länsstyrelsen biträder 
kommittens uppfattning alt det behövs både index för generella prisföränd
ringar och regionala prisförändringar. Möjlighet till differentiering av index 
så att särskilt index kan bestämmas lokalt på annat sätt än med hjälp av 
prisstatistik bör finnas i extrema fall. 

Statens i•attenfal/sverk anför: 

I betänkandet diskuteras olika metoder att bestämma ett index för vat
ten- och värmekraflanläggningar. Eftersom inte heller konsumentprisindex 
kan återspegla den verkliga värdeutvccklingen på nämnda anläggningar, 
fordras i detta avseende särskilda utredningar. Kraftindustrin är härvid 
beredd att liksom vid tidigare allmänna fastighetstaxeringar medverka. 

Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisa1ion anför: 

Under vissa speciella omständigheter skall enligt fastighctstaxerings
kommitten särskilda lokala prisindex kunna fastställas med hänsyn till 
lokala förhållanden. Det är i betänkandet alltför oklart vilka krav som skall 
ställas för att ett sådant index skall få användas, Det är också något oklart 
på vems initiativ det skall ske, och om det kommer att finnas några former 
för skattskyldiga eller kommuner att påyrka användandet av sådant sär
skilt index. Förfarandet är närmast tänkt att användas på orter som på 
grund av t. ex. industrinedläggningar får en kraftig sänkning av fastighets-
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v~~rde~HL men ätH .. Ht så f{1 förs:··lijnir:g:tr au gctH.1T~:;la~~c1 \ pris:;tatist\~en bli;
SV<i~t. SBC ti!l~tyrkcr at: denn;: rm~~ilig:hcl at; tci h:insy111il! lokala fUrhåliari
tten !nfi)rs. rYt hosh~dsräHSOl~1! i~:Jct finns fter~l fc.d.1 di.ir för1indrir1ga;· j deil 
h.>kai'-~ ,;rbc!snu!fknadcn kraftigt p:'!vl-r~at v~'rdi.:'.l av sllv~i! de fastigh(~ter 

bostads~·i.\ttsfö~·eningarrw :lgcr :;orn lägenh~t·~n!~!. ()ni cll lokali index an
\'änd; anser SBC att dcn:1a neds~\ltning skd\ ~föl:, lik;; ftlr hyreshusenheter 
oi:b fllr sn1åhl!S. I\1lan k:1n annars lätt föresUHlc: sig uii en ncd~\~ittning endast 
görs för småhusen. därför all sn::·drn~;Pri~;crn:, dirck! bör ha piiverl;ats av 
fö~iinllringen pf; den lobda arb:.:t~marknaden. Antalet hyreshusenheic-r \.:.an 
varn sii fä att försiiljningar aldrig iiger rum. men det hindrar int.: at~ 
geuomsiagct liven på hyre~husenbe1ernas prisnivå må~te amas vara stort. 

Sw1c11s i11srir111 för byi;g11rufaforsk11in;I anför: 

Som fall di\. rrisutveckling~n pft oiika marknader kan avvika stark\ från 
riksgcnomsnittet kan nämnas i\ndradc syssclsilttningsförutsättningar, t. ex. 
prisfall som följd av att företaget på en ort läggs ned eller hög efterfrågan 
och prisstegring i expansiva orter. Ett speciellt fall ä:· prisfäll p. g. a. 
avslöjade kvalitativa brister i bostadshus, exempelvis hög radonhalt eller 
fuktskador i form av mögel el dyl. 

En alldeles speciell undersökning erbjuder överlåtelsepriserna för bo
stadsrätter under senan! år; i de största kommunerna finner man som 
bekant här en mycket snabb prisökning. 

Det går inte att utnyttja försäljningsstatistiken för småhus 1SMiP 
1984: 9.2) för att dra slutsatser om prisutvecklingen i fall som de ovan 
angivna. För det första sorteras i slOr utsträckning ut överlåtelsepriser som 
av olika skäl inte anses representativa för de hus som avses. För det andra 
utgör de försäljningar som varje år fångas upp av forsäljningsstatistiken 
endast 3- 5 procent av smähusbeståndet (beroende på hur detta finansi
eras). 

För det tredje kan man generellt räkna med att kraftiga prisfall primärt 
utlöser ell säljmotstånd, om ägarna hoppas på att orsakerna till prisfallet 
åtgärdas och att prisutvecklingen vänder uppåt igen. I varje fall på kort sikt 
torde delmarknader med prisfall på småhus bli underrepresenterade och 
därför vara svårfångade i försäljningsstatistikcn med dess nuvarande ut
formning. 

Den ordning som därfor bör gälla för delmarknader med starkt avvi
kande prisutveck!ing bör därför vara omtaxering, ej nedbrytning av försälj
ningsstatistiken på lokal nivå. l de aktuella fallen det gäller kan ofta lätt 
utpekas orsaker till den särskilda prisutvecklingen. Däremot kan uppstå 
problem med att fastställa hur marknadsvärdena påverkas om de berörda 
delmarknaderna är små och försäljningarna få, vilket kan motivera utnytt- · 
jande av bransch~akkunnande för komplettering av den offentliga försälj
ningsstatistiken. 

6.4 Noggrannheten vid omräkningen, avrundning m.m. 

Kommitten föreslår att avrundning av det totala taxeringsvärdet för en 

taxeringsenhct verkställs så att endast fulla 10000 kronor redovisas. 
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Liin.u1vrclsl'n i Gi,i:e/){lrgs och l?ohus /i.in anför: 

Om;·:H;ning,'.;i si-::ill ~ke masl;ini::l!;. N~gon hcloprsspiirr skall inte. finnas. 
stället fö.-t'sik kommitten att avrnndning alltid sk:;ll ski.: till fulla 

IGOOO-ta! kronor. Enlig! liirn:styrdscn~ uppfattning bör man undvika ~ind
ring av taxeringsviirdena genom upp- ::!kr ne<lräkning njr index vi~ar pf, 
reiati>·t ~;mi\ v:inkt'iJrändringar. f·~ommi1ten motiverar sit! val ~:v :l\rund
ningsmcrnd ml~d ~tll omräkning i prim.:ir skall ~kc vartannat iir genom alt 
samma indc); skall tillämpas tvi: år i följd. Uinsstyreiscn <inser iör sin dd 
att rq~krna bö~ utformas så att det garantcra1 att obetvd!iga ändringur i 
taxeringsvärden<: ime sker. Ett sätt att göra t.letta är att stipulera att 
omräkning imc får ske om index ligger mellan 0.95 och l ,05. 

Uinssf''reisen i Örehro liin anför: 

För att undvika allt för smä förändringar av taxeringsvärdena g<:nom 
omräkningar anser länsstyrelsen ait det andra alt;::rnativ som kommitten 
berört. dvs att minst fulla IOOOO kr skall redovisas. kompletteras med en 
spärregel med krav på förändring av tctxeringsvärdet med 10 procent innan 
omräkning sker. iir all föredra. 

Före11ingc11 Sverige.i· ji}gderitjiinstemiin och SA.CO/SR anför: 

En fördel ur administrativ synpunkt med det nuvarande fastighetstaxe
ringsförfarandet har onekligen varit att man haft samma ta:'i.eringsvärde för 
en fastighet under en längre tidsperiod. I en rullande fastighetstaxering 
kommer taxeringsvärdena att ändras oftare än förut. Även om man kom
mer att kunna förtrycka taxeringsvärden på inkomstdeklarationer och 
andra handlingar som tillställs de skattskyldiga får man räkna med att 
fastighetsägarna i ökad utsträckning kommer att använda felaktiga taxe
ringsvärden i sina inkomst- och förmögenhetsdcklarationer. Förväxlingar 
av has- och taxeringsvärden kommer givetvis också att ske. Föreningen 
vill mot bakgrund härav understryka vikten av att omräkningsföJfarandet 
begränsas så långt möjligt och endast tas till vid väsentliga förändringar i 
prisnivån. I motsats till kommitten anser föreningen att en 10%--spärr bör 
finnas. 

7 Avstämning 

7 .I Periodicitet och innebörd 

Kommitten föreslår att avstämning sker för varje taxeringsenhet vart 

åttonde år. Vid avstämningen. bestäms nya basvärden för taxeringsenhe

tcrna efter kontroll av beskaffenhet och användning. Värdenivån skall 

anknytas till ett nytt basår. av en mer aktuell värdenivå. Aven i övrigt 

omprövas taxeringen i dess helhet. Flertalet remissinstanser tillstyrker att 

avstämning sker vart åHonde år för varje laxeringsenhel. Några förordar 

kortare intervall. 
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kwnmarr~itten har inte niigot al! t'Tirira mot th.:; föresiagn:\ avs!ämni11gs
~:y~;t~r~ict. [Jet (inns goda sk~1 i~~r fi)pdagei att avstii;anlngen skcJil hörja 
med hyreshus- od1 indus1rienh~1::r. Lkt finns mycket som tvder pil an 
d~rderingsregkrna för tk;;~u fo~;:ighcter i mii.ng;; fali le!! till 1axeringsviir
dcr. son~ inte slår i räl\ forhållan:.ie tiii marknaJs,·i\rdena. 

Kommitten wr i oe1iinkarn.ic1 h I IG) upp en friiga om lok<•I avstämning. 
Avsikten synes vara all lol~al ;1vsi.iimning skall kum1;1 ä11a rum umkr den 
period om 8 år dft en fastig\1c1 inte skal\ van~ förem:ll i'ör de11 normal<\ 
;tvsrämoingen. Del synes vara värdefull! att på delta s~itt kunna beakta 
förhållanden som int;iiffai melian tv{; "ordinari(;" avstämningsf1r. Komit
ter. b1"sl:rivei emellertid inte hur en siidan lokal avstämning skall gi\ till och 
anger inte heller de förursäuningar som skall vara uppfyllda. Den för~~slag
na lagtexten upptar - sf1vilt kammarrätten kan finna - inga bestämmelser 
om lokal avstämning. Kammarrätten kan därför inte bedöma förslaget i 
denna del på ett slutgiltigt sätt. Frågan är dock om inte samma resultat kan 
nå!-> genom att riktvärdena ändras rn.:h kompletteras mellan avstämnings
!'tren med hänsyn till nya planer och miljöförändringar. 

Uinsriitlen i Ö.11cr!{illland.1 liin anför: 

Systemet för en rullande fastighetstaxering föreslå" konstrueras så att 
avstämning sker van åttonde åi. Avstämningen kommer alltså att motsva
ra den allmänna fastighetstaxeringen. Tanken är emellertid att avstiimning
en skall fördelas över åren inom det totala fastighetsbeståndet fördelat i 
fyra typgrupper. Detta kommar alltså i princip att innebära en allmän 
fastighetstaxering vart annat år men då sclekterad till en viss typgrupp av 
fastigheter. Länsrättcn anser att en sådan fördelning över åren har mycket 
goda skäl för sig. 

Liinsstyrelsen i Uppsala län anför: 

Genom att fördela avstämningen över en åttaårsperiod får de medver
kande myndigheterna tillräcklig tid för förberedelsearbetet. Arbetsbelast
ningen för de medverkande myndigheterna borde varje period vara så jämn 
som möjligt. Mycket talar för att de perioder då avstämningen skall göras 
av småhus och lantbruksenheter kommer arbetsbelastningen att vara hög
re än övriga två perioder. Erfarenheter av taxcringsarbetct får utvisa om 
alternativa lösningar kan vara lämpliga. Det är dock viktigt att arbetsbe
lastningen under dessa perioder i övrigt begränsas. Genomgående och 
resurskrävande ändringar på t ex. inkomstskatteområdet bör inte införas i 
dessa år. 

Statens institut för byggnadsforskning anför: 

Med hänvisning till vad ovan anförts ställer sig institutet mycket tvek
samt till att förlänga intervallet mellan individuella taxeringar, till åtta år i 
enlighet med kommittens förslag om avstämning. Den tidrymd som förfly
ter mellan individuell prövning av fastihetens taxeringsvärden bör enligt 
institutets uppfattning ej överstiga sex år. 
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S 1 ·1·1iska IJ.vg gnadsc.'ttreprc nti1.fi.ire11in,t.:cn an för: 

J\'iii· det sen gi\!kr avstämningen s;'i°u1r <l::nna bl. a. 1il! au fas;!ghcts
i!garn:; sL:l! fä. til!fo!k att mt:ra <•llmän; kon!roller<t och h:.';;ipkticra de 
uprgifk'i Off! en fastighet son1 finns i ftl':'l ight:tstaxe.ringsreg.!'.nret. \:pidare 
skaH vid av~tjn1ningen - sor.j enJi~Tl förslaget s:..:alI ske \'ar( t'!tiondc iir -
nvu basv~ird~ best.imma~ rör l'astighekn. Den;t värde u1gör i sin 1ur grund 
för Ju omräkningsförfarancie sum foresliis. · 

.'\ \'~tt1mmningsförfarandet enligt förslaget motsvarar i huvudsak dagens 
allmänna fastighetstaxering. Skillnaden hänför sig främst til! att avstäm
ningen skall ske i fyni omgångar. Detta inncb~ir ali avsti:imning kommer att 
iiga •ur.; vart annat itr. Bl. a. org:rnisatoiiska skäl talar eniigt l;ommittcen 
för d:.:nna lösning. 

Eftersom SBEF av skäl som framfört'.' ovan inte kan ai.:ceptera förslaget 
om 1:n ffflig omräkning uppstår fråg:.:in om andra möjlighe1er finns att lösa 
deis problemet m~d de lfmga intervallerna mellan de allmänn<i fastighets
taxeringarna. dels det därmed sammanhtlngamle problemet med uppbygg
nad av en tillfällig taxeringsorganisation. 

Eniigt SBEF skulle detta kunna lösas med ett system där avstämning 
(eller taxering) av varje taxeringsenhet sker vart fjärde iir. Under förutsätt
ning att man indelar fastighetsbeståndet i fyra grupper enligt kommittens 
förslag kommer då avstämning av en fastighetsgrupp att ske varje år. 
Därmed genomförs avstämning eller taxering oftare än enligt det nuvaran
de systemet. samtidigt som den ·personal inom skattcförvalningen som är 
sysselsatt med fastighetstaxering får en jämnare arhetshelastning. Av
stämning kan göras med exempelvis prisnivån under tiden den I juli andra 
året före avstärnnngsäret till de 30 juni året före avstämningsåret som 
underlag. Denna tidsperiod har av kommitten ansetts lämplig som utgångs
punkt vid omräkning och borde därför kunna användas vid en avstäm
ningsförfarande. 

Med dessa kortare intervaller mellan varje avstiimning eller taxering, 
vad man nu vill beteckna förfarandet. framstår det inte som befogat att 
genomföra ett omräkningsförfarande vart annat år. Därmed undviks också 
de osäkerhetsfaktorer som enligt ovan ligger i ett omräkningsförfarande. 

LM\I anför: 

LMV tillstyrker förslaget att LMV ska ha ett övergripande ansvar för 
översynen av värderingsmodellar samt framtagande av basvärdenivåer 
beträffande samtliga typer av fastigheter. En sådan lösning ger förutsätt
ningar för en enhetlig ambitionsnivå i värderingen. 

Vid översynen av värderings modellerna kommer LM V i överensstäm
melse med vad som föreslås i betänkandet att i samråd med RSV, lant
bruksstyrelsen och skogsstyrclsen lägga fram förslag til behövliga föränd
ringar. Därvid kommer LMV med hänsyn till kostnadsaspekterna atl beak
ta att värderingsmodellerna utformas så att behovet av egenskapsdata 
kommer att förbli på i stort sett oförändrad nivå. Av del skälet torde 
belastningen på t ex. LSM inte komma att öka. LMV vill i det samman
hanget också framhålla att för~lag till förändringar i värderingsmodeller 
kommer att diskuteras i de referensgrupper som i överenssämmelse med 
vad som sägs i betänkandet kommer att finnas för varj~ fastighetstyp. 

Förslaget till avrundningsregel vid bestämmandet av basvärde och tax
eringsvärde är inte tillfredsställande. Den föreslagna regeln skulle bl. a. 
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fö;·~:vfrra n1il_jiighcitrrul ait an~Jy~;~ra oiik;.1 f~:kt<ln:rs viirdep:·tYcrl~an. L~vl V 
anser ~~H fri°lg1:u1 oni av~·undning'..;reg.e\;1~~ \Hfunnn~nµ. hör utred,~s v\darc:. 
Detta biir ske som en de! i förhcrcd::lscarhetct inför :ler! iörsl~i omriilrnings
on1f~tnr.:~.1l. 

S.\C.O/SR vill reka pfi. k:tyddsen a·• a:: \·iirdering•;mewdcrna hii!b 
intakta från en avstämning till niiqa, D::i; f'r:tmsw O!<al;e:n ti!l de stora 
problemen vid de senasi:.: allmänna fastighctquxcrin!-~<•rnl! har varit att man 
ändrat pä i stort scu alla värdefaktorer. I-Jade man vid AFr 1981 kunnat 
an\'ii(1d2. samma värdefaktorer som vid :\FT 1975 hade alla prob!t:m som 
uppkom med Uaiaprngr<!m och stor arbetsbelastning fölr al!a inhlandade 
vari1 betydligt mindre. Omfattande foriindringar i v~irdcringsmetodiken i 
samband med avstämning medför således hetydande mcrari~c:tc och stora 
risker for störningar. 

7 .1 Kaicgoriavstämnin1~ 

I. betänkandet föreslås att avstämningen av fastighetshesråndet görs i 
fyra omgångar under den åttaåriga omloppstiden. 

För att avstämningen skall fördelas så jämnt som möjligt över åttaårs

perioden indelas fastighctsbeståndet i fyra grupper som avstäms skilda år. 

Grupperna är 
- a. hyreshus- och industrienheter 

- b. småhusenheter 

- c. lantbruksenheter 

- d. exploaterings- och specialenheter 

Övervägande delen av remissinstanserna tillstyrker att avstämningen 

sker kategorivis på sätt kommitten föreslagit. Flera instanser pekar på att 

risken är stor för att småhusavstämningen, som heriir så många fastighe

ter, kommer att orsaka betydande arbetstoppar varför småhusavstämning

en hör delas upp i två grupper. Några remissinstancr anför att förfarandet 

får till följd att en fastighet, som består av olika taxeringsenheter. avstäms 

vid ett vart av de fyra avstämningstillfällcna. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anför: 

Vid avstämningen fattas nya taxeringsbeslut för alla av avstämningen 
berörda fastigheter. De värden som bestäms benämnds basvärden, vilka i 
sin tur ligger till grund för de kommande årens omräkningar. Länsstyrelsen 
delar kommittens uppfattning att ett system med avstämning hör införas 
och tillstyrker kommittens förslag att uppdela densamma i olika omgångar. 

Samfundet Jör.fastighetsvärdering anför: 

Flera skäl talar enligt Samfundets mening för att ai·stämningen skall ske 
kategorivis. Ett viktigt argument är naturligtvis - som kommitten framhål
lit - att få en jämn arbetsbelastning på berörda myndigheter. Även det 
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p;·<ibi,,f;r, :.ffbctcl. met~ den<;. k. nivä;:,npassnin~·ei; un::krliinas on:jiimförci
~er 1~3.c gör~s övt.r hela riket vid tn och sa.rr1n1~-t 1 idp~1nki.. 

L::H1ssl\'TCJ~en riil~tvrker i rri:.~ip dl~t ;~v kon1n1itl0!J fr~rcsJagn~i ,~,·stän1-
ning~förf;1randet. 1\ v~t~imninger: a·.; ~.n1~\hl!se1~ torde <lock fiven i det rul·· 
l~~nJ;; fastighctstaxerinssystcrne! bli en stor ~H"h~tsiJt":lasl ninu. för skattt::
myndighcten ii ven om avstiimning.sarlK'le! föresl<Jg<~\ p;lb~iija-. retfan [ircl 
för~· laJ:cringsarcl. I Malmöhus län upj'lgår amiden srn~husenhetcr lill 83 0f, 
av toi<d?. antalel taxeringsenheter. Andelen smithu:; är sar,kilt knncen
rrcrad till swrsiaJ<:fögderierna Malmö och He!singborg. För dt"ssa fögder
ier blir arb·~t'.;bdas1ningen krafiig d~ år småhusen avstiimmcs. En uppdel
ning pil tv~ år med avstämning av villor samt ract- och kedjehus ena året 
och f1itidshus pi.i.följande. år ger ingen lösning på problemet. Kornmitten 
berör frågan endast med att "om det visar sig att bdustningen vid smiihu
savstiimningcn blir alltför stor i förhållande till övriga avstämningar får en 
uppdelning övervägas scmire ... Länsstyrelsen anser <1tt möjligheten all 

uppdela avstämningen av småhusen på två år redan nu bör utredas. 

D11mstnls1•erket anför: 

En rullande taxering hör medföra en jämnare arbetsbelastning både för 
heslutsmyndigheterna och för förvaltningsdomstolarna. Den hättrc organi
sation i förberedelsearbetet som kornmitten föreslår bör också kunna bidra 
till att taxeringen av småhus blir smidigare. Risken är emellertid stor för att 
småhusavstämningen. som berör 2.3 milj fastigheter. ändå kommer att 
orsaka betydande arbetstoppar. Det bör därför undersökas om inte små
husavstämningen kan delas upp t. ex. i fritidshus och övriga småhus. 

Statskonloret anför: 

Vi ifrågasätter dock om kommitten inte har underskattat arbetsbelast
ningen vid avstämning av småhusenheterna som ju är den i särklass störsia 
fastighctskategorin. Viss risk är att avstämningen av småhusenheter kom
mer att blir så arbetskrävande att den kommer att kräva särskilda resurs
förstärkningar i likhet med nuvarande system. Utredningen borde därför 
ha prövat alternativ att mer utjämna arbetsbelastningen i ett rullande 
system. 

Länssryrelsen i ÖsterRötlands län anför: 

Förslaget med kategorivis avstämning innebär enligt !ansstyrelsens me
ning en administrativ belastning. bl. a. då olik<1 delar av en fastighet består 
av olika kategorier och då en fastighet övergår från en kategori till en 
annan. Helhetsbilden av registerfastigheten går förlorad. Om avstämning 
skall utföras av LSM är det emellertid enligt länsstyrelsens mening nöd
vändigt med en uppdelnig i kategorier. 

Länsstyrelsen ansluter sig trots det anförda till kornmittens förslag med 
kategorivis avstämning i olika omgångar. Arbetsbeslastningen för LSM 
skulle med denna utformning utjämnas under avstämningsperioden liksom 
lantmäteriverkets !LMV:sJ omfattande förberedelsearbete. Däremot biträ
der länsstyrelsen inte kommittens förslag om lokal avstämning. En allmän 
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prissänkning p[: grund '1V miljöförs~ödng och fik~and1..· komn1er istiillc: an 
hcal;t:l:. ge;mrn omräkning med lolrnlt index. 

Arhe1~;beiatstning~n fö: de oiik'1 kategoricrn:-1 kan an~a~ kon1rna all vari
era av);evå~t mellan liinen och för .liimtlands län bm det n:dan nu förubcs 
:;!! ,:en föresiagm1 fördelningen kommer all led'-' till att arbc~sbclastningen 
blir alltför ojämn. Som illustration kan LSM:s arh:~tsuppgift vid AFT 8H 
jämföras med arlietsuppgifien i det föreslagna rullande systeme! vid av
sti\mningsiirc-n 87 och 89. Vid AFT 88 skulie LSM ha beredande uppgifter 
för - i förhf;lianue till siffror från AfT - (H nämnde: medan man vill 87 
m:h 89 ärs avstämningar skulle ha granskande uppgifter m. m. och Järvid 
ersätta G: 5 respektive 33 nämnde:· i vårt Hi.n. Avstiimningen av smiihus 
synes sål:.!des kräva stora förstiirkningar. Ojämnheten fdn nuvarande sy
stem ~kull\: ailrsii komma att bestå. Man kommer uppenbarligen att fä så 
stor skillnad i belastningen att LSM:s organisation kommer att behöva 
förändras mellan åren alltså organisationen dimensionerad efter fyra olika 
stora hehov mot i nuvarande system endast tvä. Kommitten för visserligen 
ett resonemang där man berör den arbetstopp som smfthusavstämningen 
kommer att medföra. Man undviker emellertid att ta ställning til! hur denna 
ojämnhet skall klaras av och hänvisar i ställe! till att en uppdelning får 
övervägas senare om det skulle visa sig att belastningen vid småhusav
stämningen skulle blir för stor. Eftersom det ansetts angeläget att utjämna 
arbetsbelastningen mellan åren för att undvika de administrativa problem 
som är en av anledningarna till kommittens förslag anser länsstyrelsen att 
den så centrala frågan om kategorivis eller annan fördelning mellan åren 
borde ha utretts ytterligare. Det måsta anses helt otillfredsställande att 
genomförn en omorganisation av den ifrågavarande omfattningen med ett 
så påtagligt osäkert underlag. Det har exempelvis inte utretts i vad mån 
olikheterna mellan länen kanske innebär att en uppdelning kategorivis är 
mindre lämplig. Ar det exempelvis möjligt med någon form av geografisk 
uppdelning eller kanske det till och med är möjligt med en flexibel modell 
som ger varje län möjlighet att planera avstämningen för hclll sitt fastig
hetsbestånd under en åttaårsperiod utifrån sina egna förutsättningar? En
ligt länsstyrelsens mening finns det starka skäl för att närmare överväga 
denna fråga. En kategorivis avstämning ger också den olägenheten för 
fastighetsägarna att samma registerfastighet kan bli föremål för avstämning 
vid varje avstämningstillfälle med de problem detta kan medföra ur dekla
rations- och underrättelsesynpunkt. Dii frågan är komplicerad bör den bli 
föremål för ytterligare utredning. 

Fögderichef1ji'ireninge11 anför: 

Avstämning skall enligt kommittens förslag ske fastighetskategorivis. 
Det praktiska förfarandet vid avstämning, när registerfastighet med hän
svn till bestämmelserna om taxeringsenhet delat~ upp i flera enheter tillhö
r;nde olika kategori, har inte närmare behandlats av kommiten. Med 
hänsyn till att det för att kunna åstadkomma en riktig taxering måste vara 
betydelsfullt att få en samlad hild av hela registerfastigheten är det enligt 
föreningens uppfattning önskvärt med ett uttalande i frågan. 
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Fö:-~l;i~~.~t (;fij ~i\'St~in1r:!n~: f1j!· oi'l~~ t~1:~ti!_;.hct~:~~-'ptT skulle för en j;_lrd
~J'.d!k.~.fns1igiH::. !·.i..;nna rnedf;.-)~·c.: ;:tlt :r/~:Uin1raing ~J:i1ll ,'i(:e v;d tit \'~~ri av de 
·:\T'i :J'\·:-:t~ln1n!n~!silHH!.!!eru~. ~:·H:~tig;1~t~;r1nehavc~ ~d~uH~ t. !::.\. kunn:t omfa~
l~. föru~oi;~ kntbruks~nite'LCiJ: ~·.r·. t;ik! (=indu!~.irL.:·nh~~i.. ~n öv~r!oppsbv
q_~1d ( ==~nl'.~!htt~·.t"·nhtl) och t:.~!i. hu~~ .-;o!n ;·~r 1~1byrt till !"ör::;· ... ·arei (=-:.;pec:ialen
hel.~. \;:.a1l!~:: t!r :!11 det finn~-: ilunin~~i('flc c:. :.;111;\hu:-;•.:nhc:. r:.~~ ~;n jnrdbtul~s

;·:.:;,iid1~: .. 
)\g·art tiH ~)~id:inh histig~1tter ~01n vi<l fler~ i.iiifiil!·..!n si:~di bli förctn~I för 

::1vs1~~nu1ing. kornni~r art fii di.:r. sviirt Hli h[.i!la isär alla fa~tighet~taxcring~
ä1uJringar nu~d ny~ basvJ.;_·dcn son1 sk,t!l ornr~iknas vid skiid~1 tjllfti.iien. 
Vidare svr.c~: sU!lr.ader i t:J.~<cringsvärdenivån komma mt uppst~ p;\ bo
rnldshu:o .. och wmt berocnJ~· på au d;: :n'stitm~; 1•i<l skilda tillfo.llen. Sii länge 
hY>tad~hus och iomi p~ Jar.tbrukseElwt skal! likabchand!.as med vanliga 
smMmsenhctcr hlir det ~v{!ft att uppri;uhillh denna likhet om v:inkna ime 
;;vsiäms sumtidigt. Som kommer att framgr1 under avsnittet om värdering~· 
frågor anser delegationen att de bostadshus och tomH~r som ing;\r i jord
bruksfastighet och som inte iir avstyckade hör värdera.~ p~ anna\ sätt än 
vanliga smähuscnheter. 

Delegationen finner det missvisande att använda heniimningcn hasvärde 
på ett värde som även under avstiinmingsiiret skall omrHknas med index 
för att motsvarn taxeringsviirdel. Över huvutaget anser delegationen att 
komrniuens förslc.ig är onödigt krångligt. Det borde vara möjligt att vid 
ävstämningen fastställa taxeringsvärdet direkt och inte behöva göra en 
särskild indexuppräkning. 

7 .3 Turordning för avstämning 

Kommitten föreslår att av~tämning av de olika fastighetsgrupperna sker 

i följande ordning 

1987 hyreshus- och industrienheter 

1989 småhusenheter 

199 l iantbrukscnheter 

1983 exploaterings- och specialenheter 

osv. vart annat år i samma ordningsföljd. 

Hyreshus- och industrienheter är antalsmässigt en liten grupp. Det är 

därför lämpligt all börja avstämningsfö1farandet med den gruppen. Några 

få remissinstanser förordar en annan turordning för avstämningen. Förslag 

finns att småhus skall avstämmas först. att exploaterings- och specialen

heter skall avstämmas tillsammans med hyres- och industrienheter eller 

småhusenheter. 

Länsstyrelsen i Viisterhotti·ns liirt anför: 

Länsstyrelsen förordar ändring av såväl grnppindelning som omloppstid 
enligt följande. 
1987 Hyreshus- och industrienhe-ter samt exploaterings- och 

specialenheter 
1989 Småhusenheter 
1991 Lantbruksenheter 
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A.r.tc!i:~l hyr:.:;shus-~ industri-. expio~?.icrin~:s- och :..;pcci~:!e::h':!LcT iir förh{ll~ 
lande~,i~.; h~·!!r~lnsr-:t. /\tt sorn i försh!g~~ iudeia dc:.jsa i tt.·i1 giurpcr och 
:!vsiittJ !iLa li~ng tid för d:::nrrn av:;tii.-nnin~ som för -.m;'d:u.'- och l;mthrul:s
~nhetcr inryrnrn!.:r en aHrfilr he!ydandc :;~ik~·.~-hetsn13rgi11:~1 i ~idihg~inr. För 
ctH uppn~·:i. !...~nji!n1nare :..1rb:.~isförd:2ining och en ~~r..ahbnre J;Ci1(1n1iopps1id bör 
därför gruppinJclningen ändras o:.~h t·,.·i! ~i;· :1v~fruas för av'.-'Uin1ning av 
n:.spcJ:t\vt": grupp. En annan fördel nH~".d en <)tnirrppstid pf: endast ~;c;.; i\r ~ir 
hL n. rnindr~.: anral beskaffcnhctsföränclringar att fånga upp fö: ~{~v~l! ta:-~rig
h-=tsig,arc sLm1 myndig.heta. Denna tidsrymd anknyicr ävc:n närm:iro.: till 
nuvarande tido:ski!lnad mclian a!lmi\nna fastiglietstaxering<ir, ni!got som de 
flesta fastighetsägare numera tonk ha vant sig vid. 

l.iinsrätiet! i '/iismumlands liin anför: 

Som kommitten har funnit iir det lämplip att iåt<: fastighel:,kategorierna 
utgöra grund vid en uppdelning av avs1iimningan1<1. Avstiimningcn bör 
liirnpligen ske i fyra omgitngar efter huvudtyperna aY 1axeringsenhct. Av 
de skäl som tidigare föns fram hör mror<lningen mellan de olika fastigheh
typerna ändras i förhållande till kommittens förslag sa all småhusenhe
terna först blir föremål för avstämning. Den andra avstiimningsomgången 
hör omfatta lantbruksenheterna, den tredje hyreshus- och industrienhe
terna och den fjärde övriga enheter (cxploarerings- och specialenheter). 

Eftersom det nu föreligger beslut om att allmän fastighetstaxering nästa 
gång skall äga rum år 1988 ( 1984: 362) torde det saknas skäl att tilliimpa ett 
nytt system med rullande fastighetstaxering före nyssnämnda är. 

Liinsriirtcn i Stockholm.i län anför: 

När det vidare gäller förfarandets detaljer frnrn~t~tr uppdelningen av 
fastighetsbeståndet inom de fyra grupperna som tveksam med avseende på 
smahus. Man borde här överväga en uppdelning av småhusen (ex. V per
manent hus/fritidshus) varvid den ena gruppen förslagsvis kunde samman
föras med exploaterings- och specialenheter. som i sig rimligen ej moti
verar en egen årsgrupp. Denna kan för samordningens skull lägga närmast 
efter den första småhusgruppen. Den inbördes ordningen mellan grupper
na kan också diskuteras. Inleds verksamheten med gruppen småhus vinner 
berörda myndigheter fördelen av en bredare erfarenhet än gruppen hyres
hus/industri kan erbjuda. 

SkoRsstyrelsen anför: 

Avstämningen av lantbruksenheter föreslås ske första gången år 1991. 
Skogsstyrelsen anser att det vore bättre för skogsbruket om den kunde 
förläggas till år 1993. Detta år skall samtliga skogsfastigheter ha en högst 
tio år gammal skogshruksplan eller en enkel förteckning med likartat 
innehåll. Det skulle förenkla avstämningen om detta underlag funnes ti!J
gängligt för alla fastigheter vid avstämningstillfället. 

Senareläggningen av avstämningen av lanthruksenheter kan ske anting
en genom att ordningsföljden mellan dem och exploaterings- och special
enheterna ändras eller genom två års förskjutning av htla förfarandet. 

Skogsstyrelsen har inget att invända mot förslaget till uppdelning av 
avstämningen på fastighetstyper. 
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8 flirl'aramkl 

8. l Förl>cr eildst'.rna 

lnfiir \":.njc ~ir:; w~:crirq~ mi';\l~: Yi>.st fi1rhcn:d:.::l::carbete utfiH"<i\. Förbcre

d!:b:nw fir oliL1 vad gäile:- dd!' cmtäxeriuc.:i: Jeis •>mriikning:.:n och dels 

;;1·stiirnuingen. Kommi1tcn förcsbr <ttt LM V övertar d..:t dirt~kla ansvaret 

ptl rnyndighetsniva för förhcre<leL~earbeccl i \'tH.i d~~i ~!vser ':tirdcnivilfrågor. 

J ö·,Tigt fön:::;las ansvaret ligg:;; b·a1 p;1 skatteforv<dtningen. Den övcrvii

gamk deit'.n ;:iv dt~ remissinsianset·. som yttrat ;;ig om var ansvaret för 

viirdenivMrågor skall ligga. förordar att LM V åläggs dcna ansvar. Några 

framhåller vikten av att skaltecbefcn och lnntm:-iterid i !iiner fiir inflytande 

när det gäller regionala och lokala faktorer, som bör beaktas vid faststäl

lande av omräkningsfaktorer. Några remissinstanser är kritiska till försla

get att ansvaret för arbetet med förberedelser för omräkning och avstäm

ning skall läggas på myndighet utanför skattcförvalningen. 

Liinsstyrelsen i Vä.m:rrwrr/ands liin anför: 

Organisatoriskt innebär förslaget en omfördclnig av resurserna för fas
tighetstaxeringen och en förändring av berörda myndigheters ansvarsom
råden. Kommittens förslag att lägga över ansvaret för förberedelsearbetet 
avseende framtagande av prisnivåer och dylikt till grund för värderingen 
på lantmäteriverket och dess regionala organ som en myndighetsuppgift 
kan upplevas som att skatteförvaltningen förlorar kontrollen över en viktig 
och grundläggande del av fastighetstaxeringsarbetet. Men eftersom skatte
myndigheterna för närvarande saknar både den värderingstekniska exper
tis och organisation som krävs för uppgiften och större delen av de aktuella 
uppgifterna redan nu utförs av de nämnda expertmyndigheterna innebär 
förslaget i praktiken inte någon större. förändring. Systemet har också 
enligt länsstyrelsens mening fungerat väl vid den senaste allmänna fastig
hetstaxeringen i lanet. Med det samrådsförfarande, som kommitten före
slagit, bör det även fortsättnigsvis finnas förutsättningar för ett tillräckligt 
inflytande från skatteförvalningens sida i förberedelsearbetet. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län anför: 

Länsstyrelsen ser positivt på att arbetet med förberedelserna inför om
räkning och avstämning lägges på lantmäteriverket som en myndighets
uppgift och att lantmäteriverket ocksfr övertar det direkta ansvaret för 
värden i våfrågor. 

Lantmäteriverket anför: 

Lantmäteriet bedriver en omfattande löpande verksamhet avseende vär
derings- och ersättning~frågor. Inom ramen för sin centralmyndighctsfunk
tion när det gäller frågor om fastighctsvärdering bedriver vidare LMV 
utvecklingsarbete avseende bl. a. varderingsmctoder och andra hjälpmedel 
som behövs för den egna organisationens och för andras fastighetsvärde
ringsverksamhet. Som nyss berörts har lantmäteriet också medverkat i 



arl'K~lCi rn~J (1·"-crsyn a'.: viin..Jcringsrn~,d~~llcr och viirf;·._·:-:i°'~(.ii~igF!;i~;~ införd.;.~ 

sen~:stc n}\1-r1~!nnä f astif;.hct s:.nxeriT:~~~t;-:1::. 
l..Jvi\' !.·1·~~dönH..·.r au htntm~it·2rie\ h~1; d~r. !~ornri~!en~~ _:~en: bt!h(n::-. f(-1;- '!U 

utförc1 fö~·hered~l~.,carbett=-i '1id nd!:·!.nJe f~1st it~i 1:::::~t~.! \:;·:ri!-!~;- L!vl \..- ~i:· h~:r~n 

au {~11~-..,,a,;·;.l; för t:!rbcte' in:..~!..~ rutLa;dc !·a~T.igh~:r:'t~!:·~cr:np. ~:~~d ~v:~:.~!- v~irc~e

r~ngsfrhgor i (\i:"~n lttslräc.~kinf: l~c.h !.~rdigt de!~ ;.::nb~~i:·1r:snivh ~.nu~ :.·.li"t>~n::~1i~
!Crri:~ h~st~!nn-:r~r. 

i-littiils·:t.~:-ande föni:::hnng av an::;'.1 :.·11..:::t. f~}i· ft";1 rbe.:-~d~lse.~~rht""lct h~.:-· inte 
v:·iilr län~pli~~ eft~rson! lv~rt'dningsfunktion!:fTL1 bar ':~1ril :;k!~d:·! fr~il.•. h·~>;luts

funktlonen1~L i)~t är n1ot ha!~grund av iar:t:nälc:rict~~ arh~t~~uppgifl~r uch 
kompei.ens naturiigt och ~indan1i'1ls~niigt alt L,1\-1\' _ ~~o:Ti för~~sl~t~ i b,:.:tttnl~an
dct, åläg[!:; det direkta rnyndighctsan~.varct r(_~r alle! delar i föreberedelscar
betet vaJ avser övcr~yn av v~irderin~.srnodt:Ucr '.J:..:h v~lrd~niv{ll~~g.gning. 

La111!m1kss1yrclsc11 anför: 

Kommitten föreslår att lantmäteriverket skall utarbeta ornriikningstal i 
samarbete med bland annat lanthrubstyrclsen. Som redan nilmnh har 
styrelsen viss ertarenhet av indexberäkning. Styrelsen har inget au erinra 
mol förslaget. 

TOR anför: 

TOR finner det ändamålsenligt att låta lantmäteriverket ha huvudansvar 
för förberedelsearbetet i fråga om vänicringsfrågor. TOR vill emellertid 
framhålla att det kan vara värdefullt att vid detta förberedelsearbete ta till 
vara även sakkunskap som kan finnas på annat håll. såsom hos seriösa 
fastighetsmäklare. I fråga om informationen till alimänheten anser TOR all 
det är väsentligt att sådan sker på ett sådant sätt au allmänheten förstår 
den och känner att den genom sina synpunkter kan påverka resultatet. 

Samfundet för jastighctsvärdl'ring anför: 

Ansvaret för nivåavstämning och för utarbetande av index vid omräk
ning har lagts på Statens lantmäteriverk. Arbetet är tiinkt att utföras av 
lantmäteriverket i samråd med skogsstyrelscn och lantbruksstyrelsen. I 
övrigt behåller riksskatteverket ansvaret för fastighetstaxeringen. Samfun
det anser att övervägande skäl talar för lantmäteriverket som expertmyn
dighet för fastighetsvärdcring får huvudansvar för den värdcringsinriktadc 
delen av fastighetstaxeringen och till5tyrker däiför ändringen. 

Länsstyrelsen i Götebor!{s och BoJws /iin anför: 

Länsstyrelsen anser i likhet med kommitten att ansvaret för nivåanpass
ningen och framtagandet av index bör ligga på lantmäteriverket. Den 
regionala och lokala kunskap om fastigheterna som finns inom länsstyrel
sen och lantmäteriet och de lokala skattemyndigheterna måste dock tas till 
vara. Länsstyrelsen vill särskilt understryka vikten av att skattechefen och 
det regionala lantmäteriet får ett avgörande inflytande när det gäller den 
regionala differentieringen av index. Inflytandet bör säkerställas genom att 
skattechefens skyldighet att deltaga i förberedelsearbetet samt att lantmä
teriets informations- och föredragningsskyldighet regleras i administrativ 
ordning. 
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Liinss1yrelscn i Örebro anl"ör: 

1\Hsvan..~~ för arbetet n1ed !nd~xtaicn för ornn~kninf'. före.slås av ko1nn?it· 
ter. bli lagd pil !antmii!eriverkct s1.rn1 en my11dighc1suppgift. l'ksiute\ om 
'-·iJ!~a indext:<l son~ skall anv~1;1J;;~ fau:1'.i a\' regeringen. A vsiktcn är att 
iantmii1eriverkct 1il! riksskatteverkei överl~imnar sina förslag till nya index 
l)Ch aH riksskan1.::verkct. ev~niu:.:.·.tl~ ,~ft(:'.· ht: hört l~insstyreisen, överki111nar 

förslaget 1!it rq;cringcn med siti eget yttrnmk. Vidare skall enligt kommii
tcr. iivcn ansvare\ för arhetet med de;i niviianpassning som skall göras i 
samband mcJ avstämninga~na liiggas som en myndighetsuppgift. rå lant
miit eriverkct. 

Länsstyrelsen har inget att erinra mot förslagen som sådana men vill 
framhåll;-; vikctn av alt länsstyrels::n verkligen får deltaga i förhereddsear
ber:.:i speciellt vad giiller regionali:l omriikningsfaktorer och särskilda index 
med hänsyn till lokala förhålland.::n. [)[i. länsstyrelsen många gånger kan ha 
värdefulla synpunkter som inte alltid sammanfaller med lantm~ireriverkets 
uppfattning bör föreskrivas att liinsstyrclsen al11id skall höras innan riks
skatteverket överlämnar förslagen till regeringen med sitt yttrande. Den.i 
för att säkerstiilla att alla synpunkter blir beaktade vid den slutliga bedöm
ningen. 

Länsstyrelsen vill i detta sammanhang särskilt framhålla vikten av att 
alla lokala variationer som nu förekommer inom t. ex. samma tätort även 
beaktas i det nya systemet vid uppdelning i värdeområden. 

Lämstyrc/sen i Östergötlands län anför: 

Som kommitten anfört finner länsslyrelsen det mest rationellt att ansva
ret för nivåanpassningen och att ta fram index bör ligga på LMV under 
myndighet sans var. Enligt kommitten skulle på skattechefen ligga det över
gripande ansvaret för taxeringen, vilket bl. a. innebär att svara för att 
beslut i nivåavstämningsfrågor föreligger i rätt tid och i föreskriven ord
ning. För att kunna fullgöra detta ansvar och för att kunna yttra sig över 
LMV:s förslag till riktvärden. områdesindelningar och index.tal krävs att 
skattechefen aktiv deltar i förberedelsearbetet och följer LMV:s arbete. I 
LMV:s instruktion eller arbetsordning bör därför skrivas in att skatteche
fen skall delta i förberedelsearbetet och LM V: s informations- och före-
dragnings verksamhet för skattechefen. · 

LMV skall enligt förslaget besluta om indelning i värdeområden och 
anvisa riktvädetabell eller motsvarande för varje värdeområde. Det är inte 
lämpligt att LMV skall fastställa underlag för taxeringen. LMV:s insats bör 
inskränkas till att som expertmyndighet ta fram underlag. Beslut om indel
ning och riktvärdetabell bör därför enligt länsstyrelsens mening fattas av 
RSV eller skattechefen/länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län anför: 

Det synes lämpligt att RSV ges det övergripande ansvaret för samtliga 
frågor, exempelvis den samordning inom riket som krävs för en likformig 
och rättvis taxering. men även förberedelserna för taxeringen liksom an
svaret att initiera ändringar i värderingsmodellema etc. Genom nära kon
takt med LSM och länsstyrelserna har nämligen RSV de bästa förutsätt
ningarna att förmedla de erfarenh~ter av massbeslutsärenden, exempelvis 
taxering. och bör därför kunna utgöra en garanti för att förslag som väcks 
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bo~: ext:nipeivis b.1n!n1Hter!ved~et ~inpass::~:; s{\ att tk gt1r aa h:Hller~~ i fas
: i~ht:t staxcringsproccssen. 

SACO/SR anför: 

Kon1111itten föreslår ~~u iil!~varc.! f~lr arbetet n1ed förbcrcde!ser för orn
.-:ikning 0ch av:;t:imning ska l:igg:.;~ l;os i;111tmiiteriverket (LMVl . .IUSEK 
ans~1- emdlcnid att hela ansv;irei r<ir !<ixcringsarhetct biir ligga på skatk
fi;1·v:dtingcn. Förbt~redelsL~a:-hc1e: l1ör ;,åkdes enligt fiirbundeb cm:ning. 
c-;cinjnistreras :-1v RS\.' 1ned hist[lnd il\' expcrtn1yndigheter rf~ samma ~~.itt 
~on~ skett ... .iil: de alln1~lnna fast!µhetst~!X-:!ringarna. 

Kornmitten <:Jr:ser att tyngdpunkku i administra1ionen av fastighetstaxe
ringen hör läggas hos LSM. Denna uppfattning delas av JUSEK. Niigot 
<innal realistiskt altemmiv torde imc linnas. LSM bar sedan länge erfaren
het ;:iv medverkan i olika fonrn;r vid fastighetstaxering samt förande av 
fastighetsregister. Personalen som sysslar hiirmcd har ofta goda kunskaper 
i fastighetsbildning och taxering. De handhiggandc arbctsuppgiflerna i ett 
rullande fastighetstaxeringssystem faller naturligt in i LSM :s övriga arbets
uppgifter. Även ur servicesynpunkt är LSM den naturliga myndigheten. 

Bank.i11spck.1ione11 anför: 

Uppdelningen av det administrativa ansvaret synes i och for sig ratio
nell. Emellertid hör ett övergripande och samordnande ansvar tillkomma 
n[1gon myndighet. För denna uppgift är riksskatlcverket självskrivet. 

RS\i anför: 

Kommittens förslag innebär således att LMV föreslår regeringen vilka 
grunduppgiftcr som behövs för att fastställa txeringsvärdet men därefter 
inte befattar sig med hur uppgifterna samlas in. RSV ansvarar för att 
skatteadministrationen klarar uppgiftsinsamlingen, för att kommunikation 
sker med fastighetsägare m fl. för att taxeringsvärden åsätts men diiremot 
inte för hur taxeringsvärdenivån har erhållits. Regeringen förväntas ta 
detaljerade beslut rörande behovet av grund uppgifter, t. ex. hur bostads yta 
skall beräknas, vilka delfrågor som behövs för att bestämma husets stan
dard o d. 

RSV anser inte att detaljbesluten skall fattas av regeringen. RSV anser 
vidare att en blandad ansvarsfördelning skulle medföra ett sämre resultat 
till högre kostnader än andra lösningar. Totalansvaret bör i stället läggas 
antingen på LMV eller på RSV enligt ett av följande alternativ. 

Alternativ I 
Den fastighetsvärdering som LMV redan nu utför i affärsmässiga former 

ersätter fastighetstaxeringen helt och hållet. Lantmäteriorganisationen 
svarar för kontakten med fastighetsiigare, intresseorganisationer m. fl. vad 
beträffar grunduppgifternas inverkan på fastighetens värde, terminologi
frågor och övriga frågor som rör värderingssätter. LMV svarar även för de 
utbildingsinsatser som behövs för att kvalitetet på lagrad information blir 
tillfredställande. LMV levererar taxeringsvärden och övriga uppgifter som 
hehövs för inkomst- och förmögcnhetstaxering til skatteadministrationen. 
LMV måste i sådant fall tillskapa en administration för insamling och 
kontroll av grunduppgifter. 
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A.lt!""lll1/i1· 2 
RSV [Hisv:.:rar ~om hillilb iivcn för ek: förberedande ii!gtinicrna. Den 

in[o;Tm1tior. som bedöms rimlig i el! renodlat sl;.atteadrnini:;1rativt ftirf<ir<m· 
Je. dv~ de! svm pli et! bq_.:np!igt sätt kan diskuteras mc!bn skatlemyndiµ
heter och fastighetsägare. anger rnm<lrna för underlag;~; tiil värckf:iktor
crna et·~'.. LMV konstruerar inom dess;: rama; erfordcriiga värdcringsmo
Jelkr O\:h anpassar dem till i !ag fas1stälid värdenivii. LMV är b~isi skickad 
för dclla arbete. Sl;attcadministr<1tionens i;osinder för ins:imlini;, lagring 
och ajourh5.llnini; <!V uppgifter bär därmed kunna sänka.> väsentlig!. Upr·· 
giflernas kvalitet bör kunna bli hög. Om regeringen av samhälisekonomi~;
l;a ~ldi anser att vtterligarc uppgifter for t. ex. samhäll.-;plane;ing bör 
samlas iii samtidigt. bör dessa avgränsas så alt del klart framgår för dm 
enskilde fastighetsiigarcn vilka uppgifter som påverkar 13.Xeringsviirde! 
och vilka som inte gör det. Enligt RSVs mening bör cmelicniJ samordnad 
u;:iot>:iftsinsamlinu undvib1s om det giir att lösa på annat sätt. eftersom det 
~i;. ·s~:·ärt att få hr; kvalitet p[1 uppgifter som ligger utanför den insamlamk 
myndighetens ansvarsomrf1de. 

Sammanfattningsvis tillstyrk.er RSV att ett rullande värderingseller taxc
ringssystem införs men anser att en enda myndighet skall ha hela ansvaret 
mo~ sfiväl regering som allmänhet för förberedelser, insamlingsmetodik. 
uppgiftskvalitet och taxeringsnivä. RSV förordar därvid alternativ 2 efter
sorr. detta ger möjligheter till förenklingar (se under rubriken avstämning 
sid 4) 

SCB anför: 

Kommitten föreslår. att SCB ges en viss roll i samband med utarbetan
det av indextalen. Verket skall tillhandahålla det statistiska grundmaterial 
som erfordras för att bestäma index samt göra de grundläggande bearbet
ningar som behövs for att bestämma generella omräkningsfaktorer. Enligt 
den tidsplan som kommitten föreslår. skall SCB under augusti månad 
leverera preliminär prisstatistik avseende föregående budgetår. För att 
denna plan skall kunna hålla och statistiken bli tillförlitlig, krävs att inrap
portering av lagfartsuppgifter till SCB sker kontinuerligt. Det är emellertid 
SCBs erfarenhet. att rapporteringen geomförs med viss eflersläping. Spe
ciellt gäller detta under början av året, eftersom LSM uttryckligen enligt 
föreskrift inte får påbörja rättning i ny fastighetslängd förrän tidigare längd 
blivit avslutad. Detta innebär, att någon avisering av aktuellt års lagfarna 
förvärv inte ske förrän tidigast under april månad. För att SCB på ett 
tillfredsställande skall kunna uppfylla sina förpliktelser, krävas därför att 
rutinerna for inrapportering av lagfartsuppgifter ses över. 

Ett alternativt angreppsätt kan vara, att ingivaren redan i samband med 
ansökan om lagfart får fylla i en blankett. som direkt skickas till ansvarig 
myndighet för registrering och bearbetning. Därigenom bör vissa tidsvins
ter kunna uppnås. 

Förslagen i betäkandet innebär att SCB, eflr bearbetning skall över
lämna statistiskt grundrnaterial till LMV, RSV, lantbruksverket och skogs
styrelsen. Med hänsyn till den översyn som f. n. pågår inom regeringskans
liet på grundval av statistikutredningens betänkande "Framtida statlig 
statistik" (SOLJ 1983: 74l kan vissa förändringar av sekretesslagen förvän
tas. Dessa medför alt SCBs medverkan i berörda delar bör beaktas 
samband med den kommande författningsregleringen. 

10 Riksdagen 1984185. I .mm/. Nr 222 
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Kommitt~n föresHir :nt arbclsf:rnpper med f"iiretroendc\'alcl<! ska!! finna!' 

ocksii i ca r~iilandc fastiglietstaxcr·i11gss:•stem <'Ch an gruppem:, sbl! :trhc-· 

i:; med i ~lor\ scu samma uppgifter som vid !l/81 iirs ArT. LM\' bör fat:;; 

sina hesiu! om riktv:irden efter den provv:iniering som 1.MV utför gcmen

~arnt 1m·.d örbetsgruppen. Arhct~;gru ppen bi'•r fiinnom FTN :s ordförandt· 

h:1 tr,~ rörtroeodcva!da ledamöier i lk lokala distrikten od1 fem i de gemen

sarn1r.:t distrikten. 

De rcmissinslanser som yttrat sig i frågan tillstyrker kommittc.'.ns förslag 

om medver\;;rn av arbet<>grupper vid provv~irderingen. Flertalet av instan

serna förordar dock att d::t nuvarande sy~tcmc! med heia nämndcr/arbcts

~m1rrcr bibehålls vid rullande fastighetstaxering. 

Uinsstyrclscn i Jämtlands iiin anför: 

Enligt kommittens förslag skall arbetsgrupper med fönrocndevalda i 
likhet med AFT 81 även finnas med i ett rullande system. Detta skall gälla 
alla slags fastigheter. Länsstyrelsen finner detta särskilt angeliiget då fas
tighctstaxeringsnämndernas nuvarande funktion bl. a. att bistt1 med lokal
kännedom kommer att tas bort i det föreslagna systemet. Vikten av att 
arbetet organiseras på sådant sätt att arbetsgruppen får ett reellt inflvtande 
måste särskilt betonas i föreskrift och liknande. -

Länsstyrelsen i Uppsala län anför: 

Lekmannainflytandet vid taxeringen har mycket gamla anor. Med hän
syn till det sätt på vilken fastighetstaxeringen genomförs är jämnheten i 
fastighetstaxeringen inte beroende av lekmannamedverkan. Detta skulle 
tala för att hela ~ystemet skulle kunna avskaffas. Å andra sidan blir ett nytt 
system bättre förankrat om lekmannainflytandet bibehålles. Med hänsyn 
härtill bör nuvarande system med hela nämnder bibehållas i den rullande 
fastighetstaxringen. Bland de frågor som särskilt bör bli föremål för utvär
dering är lekmannainflytandet i det nya systemet. 

Lä11.1·styrel.1·cn i Götchnrgs och Bnhus län anför: 

Den allmänna fastighetstaxeringen 1981 föregicks av provvärdering un
der medverkan av arbetsgrupper med förtroendevalda. Kommittens upp
fattning är att arbetsgrupper med förtroendevalda skall finnas liven i ett 
system med rullande fa!>tighetstaxering och att grupperna skall arbeta med 
i stort samma arbetsuppgifter som vid 1981 års allmänna fastighetstaxe
ring. Med hänsyn till arbetseffektivitets- och kostnadsskäl vill kommitten 
föreslå en annan utformning än den som för närvarande gäller. Antalet 
ledamöter bör således begränsas till tre i de lokala arbetsgrupperna och till 
fem i de gemensamma. Länsscyrclsen är tveksam till detta förslag. Det är 
angeläget att lekmannainflytandet säkerställes. med hänsyn härtill synes 
det önskvärt att nuvarande system med hela nämnder/arbetsgrupper bibe
hålles även i ett system med rullande fastighetstaxering. Detla förslag bör 
ses tillsammans med vad länsstyrelsen nedan föreslår om fastighetstaxc
ringsnämndernas verksamhetsområden. 
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Lii11sstyrelsct1 i Ördm.' län <inför: 

Kon:.mitlens uppfaitn!ng är att arbetsgrupper bcst{i;:ndc av fönroenue
valda skall ddia i förhcredcbearbdct. För all dctt<: arbet•:: ~!;:;Il bii iiH 
verkiig nytta för d-:1 väs::ntiiga forbercdci~car'Jel et J.:.riiv~ hiirvid en omfat
tande utbiidning av lcdamötcrnc. samt all åc k~;ittcr lohai k:-inncd01n om 
disirikt~ts olika eldar. Kommil!en~ förslag g'.1~ ut p:l att ;rntaict !c-damöter i 
arbetsr,ruppcrna reduceras till ett fätaL D;i di>i.rikten des~ull1n: kommer ati 
omfatia stora geografi:.b omr~idcll min':ik;ir avsevärt Uinnedomcn om 
lokala förhållanden inom arbetsgruppen. Risk uppqår härvid att arbets
grnppcn i iikhet med vad som vcr falict \'id 198 i i!r~ alimänn<.l fastigh .. :ts
taxering får förlita sig på framlagda förslag. Enli;;t Hinsstyrclst:n bör i vart 
fall samtliga ordinarie lcdamörer i fastighetstaxeringsnärnndcn ingå i ar
betsgrnppen. 

Liinsstyrelscn i Ös1ergötia11ds län anför: 

Länsstyrelsen konstaterade i sitt remissvar över fastighetstaxerings
kommittem betänkande Fastighetstaxering 81 det viirdefuila i att hela 
nämnden/arbetsgruppen skulie medverka i provvärderingsarbctet. Invänd
ning riktades dock mot att även suppleanterna skulle ingå i arbetsgruppen 
med hänsyn till att praktiska problem skulle kunna uppstå på grund av 
gruppens storlek. Kommittens förslag med cnbar~ tre ledamöter i de lokala 
arbetsgrupperna och fem i de gemensamma får däremot anses vara en 
alltför stor begränsning till medverkan i förberedelsearbetet och möjlighet 
att påverka den kommande fastighetstaxeringen. Länsstyrelsen förordar 
därför att nuvarande system med hela nämnden/arbetsgruppen bibehålls 
även vid rullande fastighetstaxering. 

Med den utformning kommittens förslag fått kan det enligt länsstyrel
sens uppfattning ifrågasättas om nämnden överhuvudtaget skall delta i 
förberedelsearbetet. Fastighetstaxeringsnämnden (FTNl fär enligt försla
get samma ställning som en besvärsinstans. Av den anledningen borde den 
istället kallas besvärsnämnd. FTN får i motsats till de nuvarande nämn
derna funktionen av att pröva besvär istäilet för att åsätta taxeringsvärden. 
Med hänsyn härtill saknas skäl att den helt eller delvis skall delta i förbere
delsearbetet. 

RSVanför: 

Vid fastighetstaxering förkommer en mängd bedömningsfrågor. För att 
resultatet skall bli likformigt och riktigt är det av största vikt att provvär
deringen och taxeringen skt:r med likartad bedömning. I annat fall leder det 
till att vissa distrikt kan få avvikelser från taxeringsvärdenivån. Speciellt i 
områden med gruppbebyggelse kan olikheter mellan provvärdering och 
taxering leda till stora avvikelser från den önskade taxeringsvärdenivån. 
Då LSM skall taxera som första instans är det viktigt atl LSM också deltar 
i provvärderingsarbetet. Även i utbildningssyfte vore detta bra. Arbetet 
skulle inte vara betungande för LSM. Det är inte nödvändigt att LSM har 
beslutanderätt under denna medverkan. 

Lantbruksstyre/sen anför: 

Vid förberedelsearbetet för avstämning föreslås att lantbruksstyrelsen 
skall medverka på central nivå vid bedömningen av priser och prisnivåer. 
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Pi1 r:..:~ional 0::-.;-1 iok,J niv~l förutsätt~ an ~::H~lbrul·~~.nr1rnnderna skJ.ll rnedver
k:! ,·~~J provvärde;in~ 111 n1. Styre~scn har inge;~ erinran mo! f'-~r~~l~ige!. 

Frågnn nn1 n1edvc·rk:.:.r; ~l'.-' förtroendevalda i förbcrcd:.=lsc~!rbete! c.ir ~~iälv· 
fallet -,·iiscntlig. LJ\1 V~ erfarenhet frfm /\ FT 8 i ii;- :nt oklarheter dii fö;·däg 
hc!i·:iffamic de fiinrocnd..:valdas uppgifl i förbcr,odeiscarhetct. Inte minst 
den k:.m<: tid som stod till t'örfog:i.nde för ark[ct invcrkatk ncgativi pil tk 
fönrocnd{'valcias mi:i_ilighdcr all päverh förbcredciscarbe[eL Det iir från 
dcm1;" synpunkt en fordci an tiden för förbcredelsearbckt nu förlängs 
eniigt det framlagda förslaget od1 <J.Ll arbclsgrnrpcr kommer ät! finnas för 
samlli?;a fastighets I ype;. 

8.3 Allmänhelcm: medverkan 

I betänkandet föresl[is att LMV i samarbete med länsstyrelsern~1 cen

t~al!, regionalt och lokalt inför en avstämning av en fastighetstyp skall hålla 

överläggningar med organisJtionerna för olika t!ruppcr av fastighetsägare. 

Något utställningsfö1farande av den modell som tiliämpades vid 1981 års 

AFT föreslås inte. 

Remissinstanerna delar kommittens uppfällning att något utställnings

fö1iarande i likhet med det vid 1981 års AFT inte bör förekomma. l övrigt 

tillstyrks att överläggningar sker med olika organisationer för olika katego

rier av fastighetsägare. Synpunkter framförs också att de olika fastighets

organisationerna hör få lämna synpunkter i ett tidigt skede genom ett 

remissförfarande. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län anför: 

Vidare föreslås att ett utställningsförfarande av den modell som tilläm
pa(les vid AFr 81 inte skall ingå i det rullande fastighetstaxeringssystemet. 
Länsstyrelsen ansluter sig hell till detta ställningstagande. Det är därför 
särskilt viktigt att den enkilde fastighetsägarens synpunkter på ett effektivt 
sätt i stället inhämtas via organisationer för olika grupper av fastighetsäga
re vid de överläggningar och informationsmötcn som kommitten föreslår. 
Dessutom bör på ett mer offensivt sätt kännedom om fastighetstaxerings
bestämmelser spridas via massmedia - såväl press som radio och TV. 
Detta är särskilt viktigt inför taxering av småhus och lantbruk. 

Länsstyrelsen i Malmöhus län anför: 

Länsstyrelsen ser med tillfredsställese att kommitten föreslagit att det 
utställningsförfarande som föregick den allmänna fastighetstaxeringen 
1981 inte bör ingå i det rullande fastighetstaxeringssystemet. Kommitten 
föreslår i stället att regeringen förskriver att lantmäteriverket. i samarbete 
med länsstyrelserna centralt. regionalt och lokalt. inför en avstämning 
skall hålla överläggningar med organisationer för olika grupper av fastig
hetsägare. För att ett sådant förfarande skall vara meningsfyllt krävs att 
man når fram till berörda gruper. I fråga om hyres-, industrioch jordbruks-



i49 

fr~si~6:t:!cr tord·~~ de~. tunna lösas f!t'.Tll)nJ o!,kc. bransciH.1:ganl:;ationer. J)är
Cffi\il för~fal!e:· dci praktiskt taget ornöjiigt an finna rcpre:senLHiv~1 företr~
durt· fDi" den \törsta grLJppcn, \.··jih!~ir:~1rn:L [Jen siörsi~: organjs;j1ionr.n 1ö~ 

dcnn:J ~rupp~ Sveriges vii1~·1ägarci"l)~·bund. r~:pre:·,l"nterar cirka 10)·(. c.v 
sac·niifa småhu~~ägan~. (h'fit:a organis~l~ioner bl:.~nd ~:ji}}!.~1rarn~'.! ~!tgöre:~ <~V 
!obl:-, föreningar och t->yalag vi:b;; p;·irniirn syf'tt: inte L;u varit att fön.:triida 

Il . l . I f o 
n1e~ ~n1rnsrna 1 e -~nnom1sr~a n.:.gor. 

Länss:vrcJsc11 i Gö1c!Jorgs och llolw\ hin anför: 

ViJ l 9E i års <:illmänna fastighetstaxering Lmaliscrad:.:s inflytandet från 
en~-!.:ikh: via en av riksskatkverket for förbercddst:a~bctet tillsatt arhets
grnpp bestående av representant.er för olika grupper fastighcrs~igare. Dess
utom deltog, enskilda i de refcrensgrupp.::r som knutits till ari->dsgruppcn. 
Vidare informerades allmänheten genom ett utslällningsförfarandc. Slut
omdömet orn utställningsförfarandet hiev inte positivt. Kommitten föreslår 
därför inte n:lgon upprepning inom ramen för den rullande fastighets
taxeringen. Kommitten föreslår i stället mindre informationsmöten där 
lantmäteriet delger allmänheten de riktlinjer efter vilka man arbetar och 
ger allmänheten möjlighet att lämna synpunkter. Uinsstyrelsen tillstyrker 
kommittens förslag men anser att informationen bör utformas i samarbete 
med regionala och lokala skattemyndigheter. 

länsstyrelsen i Östergötland.i· län anför: 

Kommitten har i betänkandet påpekät att resultatet av det utställnings
förfarande som genomfördes inför A TF 81 inte blivit det avsedda. Ytterst 
få synpunkter till ledning för förberedelsearbetet lämnades av allmänhe
ten. Däremot lämnades synpunter på taxering av enskilda objekt. Enligt 
länsstyrelsens uppfattning är ett utställningsförfarande äv den modell som 
tillämpades vid AFT 81 inte lämpligt. För all få fram allmänhetens syn
punkter föreslår kommitten att överläggningar skall hållas med organisa
tioner för ()lika grupper av fastigetsägare, som bestämts av regeringen, 
samt i form av mindre informationsmöten. Länsstyrelsen har i" remissvaret 
till kommittens betänkande Fastighetstaxering 81 betonat vikten av att alla 
fastighetsägare får lika möjligheter att komma till tals. Det är angeläget att 
medverkan kan ske under lika former för alla grupper a\' intressenter. 
Länsstyrelsen anser för sin del att förutom informationsmöten och över
läggningar kan även en rätt utformad utställning tillgodose detta krav. I 
LMV:s myndighetsansvar för förberedelsearbetet bör som en naturlig del 
ingå ält informera allmänheten. Länsstyrelsen finner det också ändamåls
enligt att information lämnas via massmedia. 

Liinsstyre/sen i Örebro län anför: 

Utställningsförfarandet vid 1981 års allmänna fastighetstaxering, sådant 
det slutligen utformades, kom inte att tillföra förberedelsearbetet något 
värde. Länsstyrelsen välkomnar därför kommittens förslag att avvisa ett 
liknande förfarande i det rullande fastighetstaxeringssystemet. Länsstyrel
sen anser dock att utöver överläggningar med organisationer för olika 
grupper av fastighetsägare även en omfattande information genom mass
media bör förekomma. Denna hör utformas på så sätt att möjlighet finns 
för den enskilde fastighetsägaren att framföra synpunkter och förslag som 
han anser bör beaktas vid förberedelsearbetet. 
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Lfjns.';;yr1.·lseJ! i }~-(1ppcirhcrgs lär! anför~ 

Läns~tyn.~bcn dc\ar kon1r.ii~tCns uppf:.H\nn1~ att aH:nänhcten t"'l\r ha rnL\i
iighet ail n~:~civerka vid förl·~(~n~dcls~~arhelci. under bL~r..J ~tnna! c:\'Stän~·· 

ningsh.ren. Lfanss1yre)sen if!·;.·,P.~·i'.-lf~.uer dock~ nlcd hänsy11 tiH bland ~nn~t. 

kkmann:;inilyta:idet i arbc1sg:ru;1pern;i. om del ;1r nödviindigt med iiver
iäggnin~!~lf med fastighets~i.g:lrnas o:-g:~ni~ationer i dt.:n utforn1nini:, ~oni 

röre~lzis rör i<ln~miiteriet och li.inssiyrelsen. Uinsst~Telsc:n Di!~cr i st~ilk:t ;:•_; 
m!rm1dc. o;·ganisalioner bör f!~ komnw till tals i cu tidigare skede genom 
1!'.igon form av remissförfaran<le. På s{< sätt undviks de di';ku;;,:;inner om 
enskilda fa~tighei:::r. g:nor, sjö:ir m. rn. som annars crfarc:nhctsvi~. blir 
följden av uht;i!Jning::ir modcli AFT-81 och '· öve:Higgnin~~a(' cnligi före
slagen :uoddl. 

LRr anför: 

lharbe\andc av index för omräkning skall enligl för~\agct utföras ;n 

lantmäteriverket (LMV) pil grundval av staiistiska ccntralbydns statistik. 
LMV skall därefter sända materialet till RSV för yttrande. Slutligen fast
ställs indextalen av regeringen. Kommitien har i dett<J sammanhang inte 
sagt något om att allmänheten skall ges möjlighet att medverka. Deiegatio
nen förutsätter att allmii.nheten får en ordentlig insyn i arbetet med att ta 
fram prisindcx. Det är särskilt viktigt med hänsyn till att regeringens be~lut 
om index inte får överklagas. 

Däremot är det tänkt att allmiinhctcn skall beredas till medverkan i 
förberedelsearbetet inför avstämningen. Kommitten föreslår att LMV i 
samarbete med länsstyrelserna centralt, regionalt och lokalt skall hålla 
överläggningar med berörda fastighetsägareorganisationer. Någon utställ
ning av det slag som förekom inför 1981 års fastighetstaxering bör inte 
genomföras. 

Delegationen vill understryka vikten av att fastighetsägarna har full 
insyn i fastighctstaxeringsarhetet och att organisationerna bereds goda 
prnktiska möjligheter att delta i förberedelsearbete. Det år inte bli fråga om 
en ensidig information från myndigheternas sida. 

LM\l anför: 

Beträffande allmänhetens medverkan är LMV berett att i enlighet med 
kommittens förslag utreda och medverka i lämpliga informationsinsatscr. 
LMV är medvetet om de svårigheter som kan finnas när det gäller informa
tion om förberedelsearbetet. LMV anser dock au goda förutsättningar 
finns att på ett tillfredsställande sätt informera om förberedelsearbetet med 
utgångspunkt från de intentioner om hur arbetet kan läggas upp som 
redovisas i betänkandet. 

Sveriges l'il/aägareförbund anför: 

Som inledningsvis nämns har förbundet det intrycket att kommittens 
förslag mer präglas av omtanke om taxeringsmyndigheternas arbetsförhål
landen än om de enskilda småhusägarnas situation. Förbundet vill emeller
tid i och för sig inte motsätta sig tanken på ett system med rullande 
fastighetstaxering. En absolut förutsättning är dock att de olika delmoment 
som avses ingå i systemet utformas så att småhusägarna får möjligheter till 
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ini"lyt~1nJe. r>etUi inn~bEr att :=:v:--t~i.n1ninf;Sf{=;rL:t!-an\.h:t f1ji- d:..~l för~~ill! skhll 
f,~·}rt~µils ?.V eti S<lrndl(is.t.örfi:1r~nde. S:::nii-~ld~-;l.{rrfarandc i·;{.};· ocksi~. l"ijrekon1-

1~1~1 i1:iian \HH:k:d~:~g;,,~' för on~rhknin~i:\;·na j1rc.~-,~:'"i1\.cr:..~':-. r(:g·~ringt:n fö;· beslut. 
Sluligcn bör -- ids)rn vid in1'om~i- o:h 111!'.'<::-ancic fr,s1ight·i~iaxn-i11g -
ll!llLL\tTiz:~:ir ,;).: c i form av et r th::ki;;ra1 ionsföri":;ra;H_!c_ ,\"il~d d1:ssr. rescrva
t i•>mT mot knnrniii(ens ;'ör~i::g ii;- U_>rbu11Jc1 be-etta:: :1n·.dat<.J '.;ig till tank~'.ll 
pfr eH ~y~tcrn rrtcd nlliand~. fr~: .. t i~;hetst~\\e~·!n;. 

9 Taxcriugar 

!:\.om mitten fön:sliir alt taxeringsarl>etet ombesörjes av LS]\'i. LS/\·l skall 

också bearbeta m:h r..:g.istrcrn inkomna uppgifter nm fastig!tc•tcr samt ge

nL•mföra gransknings- och Utrcdningsarbetet inför gru11diws!ut och av

stämning_ och omta);tring. Några rcmissinstans..:r tilistyrkcr ati taxcrings

arbetet ombesörjes av tjänstemiin och några instanser civstyrker och anför 

att tjän<;tcmannagr:mskning medför att den lokalkännedom en nämnd har 

då gir förk1rad. Flenaiet av rernissinstanserna påpekar att tiden från det 

deklaration för avstämning skall lämnas den 15 mars till grumlbcsluLen den 

15 maj är för knappt tilltagen. 

Länsstyrdsen i Malmöhus län anför: 

Länstyrelserna har tidigare under avsnitt 5 tagi1 upp frågan om fastig
hetsägarna bör åläggas skyldighet att utan anmaning avlämna fastighets
deklaration. Enligt länsstyrelsens mening bör denna skyldighet föreligga 
under de år fastigheterna avstäms. Vid eventuell anledning till omtaxering 
bör det nuvarande förfarandet vid särskild fastighetstaxering kunna bibe
hållas d v s någon skyldighet för fastighetsägaren att avlämna deklaration 
föreligger inte förrän efter anmaning. Det föreslagna förfarandet med av
stämningsdeklaration på sätt som det redovisats i betänkandet på sidan 137 
avstyrkes. De förändringar som inrapporterats till fastighetstaxcringsregi
stret i samband m1:d myndigheternas faktainsamling och som skulle ge 
anledning till omtaxering har redan i detta skede delgetts fastighetsägaren 
för eventuellt yttrande- Länsstyrelsen ser därför ingen anledning till nytt 
kommuniceringsförfarande med fastighetsägaren i samband med en even
tuell omtaxering. 

Enligt den tidsplan som kommitten föreslagit för de år om taxering sker 
skall fastighetsägaren senast den I mars tillställas en förfrågan om de i 
fastighetstaxeringsregistret intagna uppgifterna är riktiga. Inkommer inte 
svar inom en månad får det anses som om fastighetsägaren accepterat 
uppgifterna. Frilvillig fastighetsdeklaration bör inges till lokala skattemyn
digheten senast den 15 mars taxeringsåret. De föreslagna tidpunkterna 
medför att omtaxeringsarbetet inte torde komma igång förrän i början av 
april. Då grundbeslmen skall utsänds senast den 15 maj och viss tid åtgår 
för databehandling, framställning och expediering av beslut torde ·i realite
tl!n endast en månad kvarstå för det egenliga omtaxeringsarbctet. Motsva
rande tidsrymd idag vid särskild fastighetstaxering är 2,5 - 3 månader. 
Samtidigt rned arbetet med omtaxcringen skall avstämningsblanketter ut
sändas den 15 mars med svar inom en månad. Avstämningsblanketterna 
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kornn-~cr i van L:.H f(Jl· Siniibus ocil -~{~rdbruk au ru~Gför~ e!.t bt·lyi..~an'-h~ antal 
föd"d~~~nlngar ~on1 ticisn:E~s!g~ di\. ~~U[Htncr atl infalla und~.r d~n koi·tc tid 
J~-.!~af sl~aucrnyndighet bar riil f\~l'i"l~_µ.:tt!d•: för orr:~:i:~t. .. r!ng. 

S:..-:dan g:·undb:::-;.lu\e.rt vid orn~a"".\·~11.:i~~, ~.u .. ~~{irn:: hn.r \ok~\a skaH!."'inynJlgh~~
ten cirk~: 4 n13ru:de.:· och f~.~sii~h·:::t~.1~-~~·~c~-inr~:nii:nt!(~·.::!1 cid-:ä 6 n1i:nadcr för 
o~nr~·övaing av grun..ll1\~s~uten. /iv~n om \;~nprövning:;ta!\er: kan kräva 
nofg;·ann;.irc utr-;.:dning torde dctt~j :.Hit~~) vid ornta~~crin!:_~sfa!icu b!i sfr lf~gt att 
åt rnins1one en ni[~nad b{ir i."lvc.rför~L.:. från on~ pr(~\··ningspcriod~·.n till den 
eg::~ntfigg orr1ta.\erir.g~;perioden. 

Län~s•yrc!sen vill i delta samm<rnk,ng ta upp fdigan mn de~ s. k. hcskaf
fcnhet~;tiåpunl:ten, som föres!f1s förbli olörtindrnd 1iil all giilla vid taxe
ringsitr~ts ingång. I...Jnder år d~i avst~~-tnning ~~Ler :-;i\nci~ 11vsli\n1ning.h\ankeu 
ut tili fastighetsäg;;rna senast r..b; i 5 mars itrct före avsHimningsäret alt 
i~1erställas till lokab skattemyndigheten inom en månad. På denna avstäm
ningsblankett kan lokaia skattemyndigheten begiira svar pfi vissa komple1-
tcra11de frågor och fastighet~;äg<tren ge~. möjlighet att lämna egna syn
punkter på värderingen av hans fastighet. Förhållandena skall do~J; avse 
vad S()m kan k(\mma att gälla vid ingången av avstämning.såret dvs cirka 3 
kvartal efter det att avstämningsblanketten skall ha återsänts. med en årlig 
antagen omtaxering:sfrekvens av lO '7.1 kan var 15 :e fastighet komma att 
förändras mellan svar och bcskaffenshetstidpunkt. Härtill kommer att 
lokala skattemyndighetens arbete med avstämningen såsom exempelvis 
besiktningar i början kommer att ligga åtskiliiga månader före beskaffen
hetstidpunkten. Med var l5:e fastighet mäste därför förnyad kommunika
tion ske med fastighetsägaren om underlag för beskaffenhetsförändringar 
inrapporteras till fastighetsregistret. Förhållandet är klart otillfredsställan
de och kommer att vä1.:ka irritation hos fastighetsägarna och ge avsevärt 
merarbete för lokala skattemyndigheten. Det är därför angdi\get att kort 
tidsrymd föreligger mellan tidpunkten för återsändande! av avstämnings
blankctten eller fastighetsdeklarationen och beskaffenhetstidpunkten. Så 
långt länsstyrelsen kan finna skulle det inte föreligga materiella hinder att 
förlägga beskaffrnhctstidpunkten till ett viss bestämt dato före ingången av 
taxeringsåret. Ovan relaterande olägenheter skulle därvid i avsevärd grad 
kunna elimineras. Genom att förlägga tidpunkten för utsändandet av av
stämningsblanketter i samband med omtaxering i ett tidigare skede än den 
l mars omtaxeringsåret till någon giing under hösten före omtaxeringsåret 
skulle lokal skattemyndighet också få avscvän längre tid till förfogande än 
den enda månad som enligt ovan kvarstår til detta arbete. 

Länsstyrelsen finner att frågan om ändrad beskatTenhetstidpunkt närma
re bör utredas. 

Kommittens förslag att överföra gransknignsarbetct och ansvaret för 
granskning från fastighetestaxeringsnämnderna till lokal skattemyndighet 
innebär att den lokalkännedom om fastigheterna som tidigare funnits i 
fastighetstaxeringsnämnderna försvinner. Tjänstemannen hos lokal skatte
myndighet måste fatta taxeringsbeslut utan stöd från den fastighetstaxe
ringsnänmd. Det är därför enligt länsstyrelsens uppfattning ytterst angelä
get att lokal skattemyndighet tillföres resurser så att den föreslagna utred
ningsskyldigheten kan beaktas. De grundbeslut lokal skattemyndighet fat
tar måste grunda sig på realistiska och noggranna taxeringsvärden och får 
inte ses som ett "första bud" till fastighetsägaren. Så som det rullande 
fastighetstaxeringssystemet beskrivits i betänkandet finns det enligt läns
styrelsen grundad anledning att anta att så blir förhållandet. Självfallet bör 
det åligga fastighetsägaren att självmant framföra de motiv som kan finnas 
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för en justcrii"1g uv \'ErLict tii: r~~stigh::1~;iig!'.!ren:-; egc.H fördl:l. Stidanr! förhäi
h~nden pfr fastighetr:.~n SOffl lJan kan i~orist;:itera~ av U:...rb1pas~crande ail
miir.het: k::1frig1 cfi::rs:itt yttr:: u!!i.krhäJL enkel h•/gg;::d·;k<ifötrul:tion, 
brand efter dei aft i..~vst~imningsd~ij~H·21ioI~ ;Jvl~tnu1~Jl~, \)C.h Ji~~nandc om~ 

t.;l~indighet~r. har vid 1idigar:~ f"ast!gli~tsta~~cringn~ kunnat heakta~. av fa~-

tigh~tstax~rintssn~·.irnndcn före besiu1c1 cch bör cniigt !iin~;styreis~n ! ett 
rullande ~yste1n i möjlig:Jste In~ln b:.~:~kt:~~; e:~ nfficio aY t~xe~in!J.~myndi.t=he
tc1~ r~~dan i gn.lntUJeslutet utan au fastighetsä;;arcn i t~n avsttirnuiugsjckla
railDn nt~}stc papck~:! fllrhåUandet. Fr~nvaron av si.öd frtin f~:\tighetstaxe
ringsn!imnden gör att den granskande tjämiemanne11 pfi iokal skartemyn
dighei måste skaffa "loknlkiinncdom·· pii t'l~en hand och/eller genom be
siktningar. Sådan:.i besiktningar finner läns'.;tyrclsen oundgängiigen måslt 
ske vid yrkanden från fastighetsiig<:tn:n om säregna i"örhiil!and::n på fastig
heten. Erfarcnhehmiissi,µt t:::r si\darrn besiktningar tillsamman~; med ägaren 
avsevärd tid. 

Länsstyr!'!scn i Uppsala län anför: 

Kommitten har funnit det naturligt att i sitt arbete knyta an till de 
tankegångar och riktlinjer som kommit fram i fråga om andra förhållande
vis likanade områden inom taxeringen. Kommitten pekar särskilt på de 
direktiv som skatteförenklingskommitten erhållit. 

Länsstyrelsen delar den synen ali det är naturligt att inriktningen görs 
mot de mera komplicerade deklarationerna samt att förfarandet för enkla 
deklarationer blir så enkelt som möjligt. Linsstyrelscn tillstyrker därför 
vad kommitten föreslagit om deklarationsförfarandet och granskningsarbe
tet, samt att hela granskningsarbctet förs till LSM. 

Lämstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän anför: 

Kommitten konstakrar att den allmänna fastighetstaxeringen och lönta
garbeskattningen är två särskilt stora områden som inrymmer ett ston 
antal tämligen enkla ärenden, Skatteförenklingskommitten har föreslagit 
ett förenklat förfarande för de enkla ärendena för att det egentliga gransk
ningsarbetet skall kunna inriktas mot de mera komplicerade deklarationer
na. Länsstyrelsen delar kommittens uppfattning all det är naturligt att 
dessa tankegångar får slå igenom även inom ett system med rullande 
fastighetstaxering. 

Kommittens förslag går ut på att minska och förenkla fastighetsägarnas 
skyldighet att lämna uppgifter för fastighetstaxeringen, Den som önskar 
det skall emellertid ha rätt att avge deklaration eller på annat sätt lämna 
uppgifter för taxering av sin fastighet. Det år avstämning sker skall dekla
ration lämnas, Denna skall dock vara betydligt mindre omfattande än den 
som skall lämnas när fastighetsägare anmanas att avge deklaration eller gör 
det på eget initiativ. Hela granskningsarbetel skall överföras till de lokala 
skattemyndigheterna, När det gäller svårare ärenden skall stöd dock erhål
las från den regionala myndigheten. Länsstyrelsen tillstyrker vad kommit
ten sålunda föreslagit om deklarationsförfarandet och granskningsarbetet. 
Beträffande uppgiftsskyldighetcns omfattning hänvisar länsstyrelsen till 
vad som anförts ovan under "Faktaunderlag för taxering", 
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D~n av tununit:l~n fön.::'.'lagn:: otdn~n;:::n r11c\1 f"(lg~nkiat lL·klarationsför
fr~r;-~_nde nicd l:o;un1uni~c~·ing. ~"-' ny.:; inni~·:p1.·:;-l('.r:ide up_!1ginci· fr~in andr~:t 

1nr11d!:;hc!( .. : ~-d~:· enh~:; h.ocurnin(~n i övcr~:n!-:Sl~-~rnrn~.t~a: rnt.:d 1:<·1d ~;oni k:u1 
ktn111n;.! ;:.ti. f;~dJ;.-1 v~d ~P f0renkiin~ ~n: d·~:kiani~·)n~fi.lrfa:--;t11dc! vid inktH1!Sl
(.::.:,:t~ ~~(\nnög!..~al:t·t;.;.lr-..\.erin~/~~n. )~.:en uppgift Sl\ll1 ko~n~nn1uniccra~~ n1ed fa~
?i:~he~s~ig:tren 1Jch s~.Hr; ck~nn~-: t~c·dl~·!r, i"'\jr enlig.: f::lnsstyrclscns rncnin~ alltid 
return~rc~s 11'1:..·.d upp~in Off'! C.1tl hi.!P. tagi\ de! av denna. för ::iH LSJ\1 ~kall 
ve:.:·• an L:qi~JH.:ts[:garen Hi~i del ;;v fo1i-riig.:m. Dena förfaranck hör inte 
u1~ör~: nftgon nätnriv:ird ht:ia~~~ning. i~:ornmit.H:n ~~år dock inte in p;~ vilket 
förfrtrande so1n s:~aU til!~1rn11L1~ <.Hn upp~'fterna inte godtas eller on1 yrkande 
inkommer. Eventuell l11gstifwi;1;; biir klurp.örn dess;_i frt1geställningar. 

Linss!.yrdsen hur inge! att invänd;; mol dci för!>iag till ~iiinstt:manna
grnriskni11g som kommitten liimnat, under förntsii11ning att 1illräckliga pcr
sondla tesursa. n:gistr~'.ring~- t•ch tcrminalmrustningar erhålb. Möjlighe
ten art all\':in<l<' hcfintlig personal o;;h rt:gistcrulrustning i fastighetsiaxe
ringsarbetct är begränsäd med hiinsyn till dt: reformer som är aktuella inom 
beskattnings-. uppbörds- ocb dcbiteringsområdcna. Liinsstyrclsen förut
s;ittc;- all LStv1_ tilldelas de tekniska resurser systemet med rullande fastig
hetstaxering hygger på. 

Kommitten har foresiagit att faslighetsdeklaration skall lämnas senast 
dt:n 15 mars taxeringsåret. Enligt nu varande regler skall deklaration läm
nas senast den 15 februari. vilket iir ett sedan lång tid tillbaka väl inarhetat 
och känt datum. Med hänsyn 1ill LSM:s kommande arbetssituation med 
utredning, kommunicering, inhämtande av yttranden från konsulenter. 
besiktningar m. m. framstår tiden melian 15 mars och 15 maj som alltför 
knappt tilltagen. Liinsstyrelscn kan inte finna annat än att starka skäl talar 
för bibehållande av den nuvarande deklarationstidpunkten den 15 februari. 
En invändning mot det.ta förslag kan vara den tidsnöd länsstyrelsernas 
dataenheter arbetar under, mellan december och februari. Vid bibt:hål
landc av deklarationstidpunkten den 15 februari bör enligt länsstyrelsens 
uppfattning Fl"N :s arbelsperiod kunna avkortas till den 15 oktoher för att 
ge dataenheterna möjlighet att hinna med sina arbetsuppgifter. 

När det giiller avstämningsdeklarationerna utsänds dessa den 15 mars 
året före taxeringsåret och de skall återställas till skattemyndigheterna 
st:nast inom en månad. Att slutgiltigt avge deklaration redan den 15 april 
året före taxeringsåret, då deklarationen skall avse förhållandena den I 
januari taxeringsåret, förefaller omöjligt. Länsstyrelsen ifrågasätter därför 
om det inte borde föreligga skyldighet för fastighetsägaren au självmant 
komplettera deklarationen med de ändringar som skett under tiden 15 april 
och 31 december året före avstämningsåret. 

Liinsriitten i Stockho/mJ liin anför: 

A ven om fastighetstaxeringskommittens förslag godtas i övrigt bör enligt 
länsrättens uppfattning ett nytt förfarandesystem inte byggas upp förrän 
ställning har tagits till SKF:s kommande förslag 

Under intyck av direktiven till Skatteförenklingskommitten (SKFl har 
fastighetstaxt:ringskommittens förslag till förfarandet utformats med 
tyngdpunkt i tjänstemannataxering hos lokala skattemyndight:len. Inte 
minst av hänsyn till allmänht:tens berättigade krav på att finna likartad 
utformning av administrationen hos två så näraliggande företeelser som 
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taxering av inkornst m. ni. och av fastighi..~! n1fi:"te de biidä systen1cn ge~ en 
iil:formi~ uppbyggnad. 

[)t: åtg~·irder h0s lokala skatten1yndit:hc~!er1 och fast~g:hc1sf1g.~·~rna son1 
kani111it!~n föreslär i sumband med den p,:riodiski ;:l1erknmrn:rndc avstäm
nin.:;cn vittnar om det merarbete o::h den növersU1diighci för fr:,tig.hets
~!unrci~ soff! dctt~1 förfarande innebär oCh ;Jet bcräni~ade i 3tl övCf\'il!!U om 
i~;r: <tv~;tiimnin'.!";:n borde kunna utgfi. Sålunda fon:sliir kommittg~n att 
lokal;i sl:attem\;;1di!.!hctcn redan ckn 15 mars :lrct före rnxcring~~frcr si.inder 
w :1Vs1:irr.ningsb!ankett till fos1ighetsiig:m1:<. Blanketten bör i undertecknat 
skick återställas tili lokala sbttemyndigheten inom en månad. Inrappor
teras därefter nya förändringar pö fa~:tigheten från kommun m. fl. före 
tax:.:rings:'.i.rets ingång får efter kommunik<nion ti!l fastighetsägaren av detta 
materiai ny avstämningsblankell tiliställa~ denne for att i unckrtccknat 
skick åtcrställ<is till lokala skattemyndigheten. Seu med fastighetsägarens 
ögon innehär den beskrivna ordningen klara nackdelar i överskådlighet 
och risk för felaktig (ofullständig) rapportering samt merarbete. Tiden den 
15 april till årets slut är så lång att rapponuppgiftcr t.o.m. normalt skall 
kunna tillkomma och kräva förnyad deklaration. En hantering av flera 
deklarationer per fastighet hos lokala skatlemyndigbeten inger bctänklig
he!er och fölr med sig betydande risk for felaktigheter. 

Lokala skattemyndigheten kommer att fo1foga över sakkunniga och 
förutsätts utreda tveksamma fall även med hjälp av besiktningar. Dess 
kompetens och dess förmåga att därefter meddela till stora flertalet invänd
ningsfria grundbeslut får därför antas vara tillfredsställande. Emellertid 
kan man på goda erfarenhetsgrunder misstänka att en fördjupad kontroll 
av givna datauppgifter är nödvändig i vissa fall. För att utröna t. ex. att 
deklarerad standard och inte minst storlek hos småhus överensstämmer 
med gällande regler krävs västentliga insatser även i form av besiktningar. 

Länsstyrelsen i Stockholms län anför: 

Kommitten föreslår att fastighetstaxeringen i allt väsentligt skall admini
streras och verkställas av de lokala skattemyndigheterna (LSM). Länssty
relsen instämmer i att granskningen kan ske hos LSM. Det är emellertid 
viktigt at! vissa omständigheter beaktas innan detta genomförs. 

Skattechefen har - såsom fallet ju också är vid inkomsttaxeringen- det 
övergripande ansvaret för taxeringsarbetet. med den stora organisatoriska 
splittring som för närvarande råder inom taxeringsorganisationen ter det 
sig mycket vanskligdt att överföra väsentliga beslutande uppgifler till LSM 
utan att samtidigt tillföra skattechefen ytterligare medel att styra arbetet 
inom LSM med. Lämpligast vore alt avvakta med organisatoriska föränd
ringar till dess resultatet av utredningen om skatteförvaltningens organisa
tion och styrfunktioner CDir 1984: 22) föreligger. 

Kommitten motiverar sitt ställningstagande att överföra granskningen 
till LSM med hänvisning bland annat till erfarenheterna av en försöksverk
samhet som bedrevs vid den särskilda fastighetstaxeringen 1979. De som 
utförde gransningsarbetet tillhörde birädes- och assistenskarriärerna. K va
liten av gransningsarbetet uppges ha varit hög. Bättre kav;;ilitet skulle inte 
ha kunnat åstadskommas av fritidsgranskare. 

Dessa erfarenheter stämmer inte överens med länsstyrelsens. Det finns 
tyvärr skäl att hävda att försöksverksamhcten har varit i det närmaste 
misslyckad. Det distrikt som ingick i verksamheten måste eftergranskas 
och ett stort antal besvär anföras till rättelse av taxeringsfel. Dett<i har 



redar: t'digarc fr(1mfört~ i !ä;.;~\ty:·cJ~.~tl:·. yttl"Cttld~ Ö\ .. t~r b~t~.tnkanöe! :~'.its!·~ijd 

f<{~_11ig~1ctsta:~cring -· l)s L J 9~~ ~: 5. 
1J~11 k~ .. ·afific.:crnde pers{·n~::L~Jt~surs ' friig;1 er~1 fa:~;tigb:~lsv~tr·dcrint' ;.l::~~ 

fast ighcrsjurid~k s<,n1 fordra:·~. Crnrs hu vud:~ctidig:.:1i :il(lrn !:ui: ;n;~i..::r~'"-:ä~;e;·:_ 
d~t. End"asl rcr:,on~i ~on: rn::ru p~.:!""n1~H~etH ~·:y'~Sla:- HL.~d JHf.:~n~: ~:\\ri:~ph:..:'._·;·c.~
dc sknnc:.lagstiftning u:· f,t~il~1~h~1~vErd::-:-ing~;i.!~pc!-~i - n~h ~;01.r? L~n g~::

tiilf1i~ie. tiH k.ont(nuer!ig vidartt.Hbildning - har r.tiö_!iigh(·t n11 utför::t cil 
fullgott arbete. Litnssty:·cl~~n ifråga:;iitt~r dfirt"öi· tHn in1(: b('.~;1rre! ;1i~~d. 
fa~;tighetstaxcringen i vä~~nttigi. hög.re grad tin soa1 f1~~·(:si~~gi1:7. bö;-- ()'..·~:

förL..s till pe.rs!"Jrtal fr~l:1 lantniäterivöscndet. 
Kommitren:; förslag innebär utslaget pi~ iär.d~ts 120 lobi~' <.bttcmyn

dip:heter ef! per~onalförstärkni:'lg rnc~ en handHiggare e1h~r pfi vis~;(! större 
l3~ala '.';l~at\.emynd~gheter tv{~ handHlggare. l)· .. ~t. är uppenbnrt au ~n (ff~~f!ni
sation av den storleksordnin~·e:i: m~~;1e bli yuersl siu-bar. 

LRF anför: 

Vad gällc;· taxeringsförfarandct innbär förslage1 en radikal förändrin!! :!v 
nuvarnnde ordning. Förslaget bygger på att de uppgifter som behövs fö;: :1t1 

kunna taxera en fastighet finns tillgängliga i fastighetsregistrct och ati 

registret fortlöpande förse~; med nya uppgifter fran myndigheter. Fastig
hetsägaren själv skal! få rapporter om vad som tas in i registret men sl:all 
endast i samband med avstämning avge en förenklad deklaration i vilken 
en försäkran lämnas att uppgi.flerna är riktiga. 

· Delegationen har ovan framhållit atl det är olämpligt att ut vidga myndig· 
heternas uppgiftsskyldighet på sätt kommitten föreslagit. Enligt delegatio
nens mening måste uppgiftsskyldigheten även i fortsättningen i huvudsak 
ligga på fastighetsägaren. Detta betyder att det förenklade deklurationsför
farandet som kommitten föreslagit inte är genomförbart. Detta betyder 
vidare att den knappa tidsram som kommitten uppställt för fastighetstaxe
ring vid avstämning inte kan hållas. Även om deklarationstidpunkten. som 
föreslagits till 15 mars taxeringsåret, tidigareläggs någon månad med hän
syn till att alla fastighetsägare skall lämna en fullständig deklaration är det 
omöjligt att hinna med taxeringsarbetet till den 15 maj. Enigt delegationens 
uppfattning är den föreslagna tidsramen under alla omständigheter alltför 
knapp vid avstämning av småhusenheter och lantbruksenhcter. 

RSVanl"ör: 

Enligt 18 kap 9 § fastighetstaxeringslagen (FfL) skall fastighetsdeklara
tion lämnas senast den 15 mars under taxeringsåret. RSV anser att den tid 
LSM får för handläggning och beslut blir alltför kort i de fall deklartion 
lämnas de sista dagarna. N~ir fastighetsdeklaration lämnas utan anmaning 
kan nämligen förutsättas att några förberedelser inte gjorts i FTR. eftersom 
det då är fråga om förändringar som ej varit kända för LSM. Tiden mellan 
15 mars och 15 maj måste då räcka till för utredning, kommunicering och 
hörande av konsulter. 

Ingen får heller anmanas au lämna fastighetsdcklaration tidigare än 15 
mars (18: 10). Eftersom anmaning kommer att tillgripas endast i komplice
rade fall, dvs då underlag i FTR inte är tillräckligt för beslut, finns ytterli
gare anledning att ifrågasätta om tidpunkten 15 mars är rätt vald. Enligt nu 
gällande regler skall särskild fastighetsdeklaration lämnas senast 15 febru
ari. RSV anser att denna tidpunkt bör hållas. 
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f.iinss:_i'rc!scn i Örehro I.in anför: 

En!i~t kommittfa1 skall fosli~hetsdekiarati.:rn liimn;;s senas! den 15 mars 
taxerir~·!!särcL E:~}:g! Etnss1rrelsen~; flsikt bljr den rjd ~;01n sthr til! fOrfogan
de för handliiggning och beshll alltför kort. i 1.k fC!ll dci::lara1ioil W:nnas 
utan anmaning bm nämligen förul sät!as a11 ni!grn förberedelser ej vidtagits 
i fosti;;hctsta.xeringsregistn~t. eften;om de! torde var:; fri!g:1 om förändring
~ff som ej varit kiinda för lokai skattemyndighet. TideL md!<in :5 mnrs od1 
L' maj måste i dessa fr1ll rtickli til! fö:- utredning, kommunicering o~h 
hörande av i;on~ukmer. 

Fastighetsägarna får heller inte anmanas all lämm: fasti~'.ht:tsdekbration 
tidigart~ än 15 mar~. Då anmaning. till~rips torde unuerlaget i fastighets-
1a:-:cringsregistret inte vara tillräcl;!igt för heslut. Det torde hilrvid röra ~ig 
om mera komplicerade fall som hehöver utredas. Enlig! nu !Zäliande regler 
skall särskild fastighc!sdekiartion lämnas senast 15 frhruari ta:-:erings;lret. 
Länsstyrelsen anser au denna tidpunkt bör behållas. 

Länssty/-elsen i Jämtlands län anför: 

När det gäller kommunikationsskyldighetet skall med lillämrning av 65 § 
i ta~_eringslagcn tillses att utredning görs och tillfällen bereds fastighets
ägaren att yttra sig niir det behövs för beslutet. Enligt kommitten bör LSM 
använda de mest praktiska sätten att kommunicera med fastighetsägarna 
och menar då telefonsamtal. Telefonsamtal är i många fall det mest prak
tiska och ger kanske också ofta det bästa utbytet under förutsättning att 
samtalet föregås av en skriftlig förfrågan från LSM. Ett samtal initierat 
från LSM skulle erfarenhetsmässigt bli omständigt exempelvis med upp
ringningsförsök vid ett flertal olika tillfällen innan kontakt nås. Ofta, kan
ske i de flesta fall, bör i stället LSM: s beslut kunna formuleras på sådant 
sätt att beslutet gäller om inte ägaren har något att erinra mot <let. Det bör 
di'1 naturligtvis framgå av underrättelsen om man frångått deklarationen. 
Jämför därvid kommittens förslag om att den förfrågan som sänds till 
fastighetsägaren om ifrågasatt ändring i fastighetstaxeringsregistret anses 
accepterad om svar inte inkommer från ägaren (sid 137 betäkandet). 

JO anför: 

Aven om det naturligtvis är bra att arbetet med avstämningen hörjar 
tidigt. så kan man fråga sig om deklarationen måste sändas ut och lämnas 
in så långt i förväg? Och iir inte den tid man ger uppgiftslämnaren väl kort? 
(18 kap 5 och 9 §§)_"Samspelet" mellan grundbeslut och avstämningsdek
larationen bör beaktas. 

TOR anför: 

TOR har förståelse för förslaget att låta enklare och mindre komplicera
de ärenden avgöras av tjänstemän hos de lokala skattemyndigheterna och 
att lata nämndens prövning inskränkas till fall där en omprövning har 
begärts av ägaren eller där det annars finns särskilda skäl för en granskning 
av nämnden. Det kan emellertid ifrågasättas om inte den nuvarande ord
ningen är att föredra. Just i fråga om fastighetstaxering har nämligen den 
sakkunskap och den lokalkännedom som ledamöterna i nämnden besitter 
visat sig vara särskilt värdefull för att fä en rättvis och likformig taxering. 



Prnp. I 98.4 185: :!22 

TOR h~,. inr.:.n erinnrn mo! de: föresb~n:1 tidsfristerna for de lokal:; slrnac
myndip.hctcrn:i o:.:h närnmL:rna. förs!agei lmdc nirnlligcn innehii;-;~ l.'.il iug
narc Hrbl~tsry!rn. 

HI fä~slut 

l betiinbndel fö;-es!fl~ att LSl'l'l sänder ut grnndhc~iul om årets taxering 

sem1st den 15 maj. LSM kiln ompröva besilH under lida omprövningsp:::-· 

riodcn dcr: 15 rm~j-den ! 5 s:::piember drer yrkande av fastighetsiigaren eller 

pi\ eget initiativ. 

Sedan gnrndbesl111 omprövats en gång av LSM. kan det överklagas hos 

FTN. LSM kan också efter omprövning liimna över komplicerade ärenden 

tiH FTN för övcrprövning. Sista dag att begära omprövning av grundbeslut 

hos LS!\1 ar Lien 30 juni. 

Omprövat beslui delges. Tidsfristen att hq!ära ny omprövning eller 

överprövning av FTN är tre veckor. 

FTN:s vcrksamhetsperiod den 15 juni - den 15 november itr delvis 

parallell med LSM:s omprövningsperiod. FTN överprövar LSM :s heslut 

och kan ompröva sitt eget beslut en gång. 

Besluten skall vara utformade som hittills och innehålla de bestämda 

värdena och grundfaktorerna. Motiveringen skall förbättras. 

Flera rcmissinstanser är kritiska till förslaget om FfN:s funktion som 

besvärsinstans och att LSM två gånger skall kunna ompröva sitt grundbe

slut. 

Länsstyrelsen i Stncklwlms liin anför: 

Länsstyrelsen ifrågasätter om det berättigade i att tillskapa en fastighcts
taxeringsnämnd som ny hesvärsinstans dit en fastighetsägare har att skrift
ligen och formellt inge besvär. Ändringar efter likartade linjer har diskute
rats inom skatteförenklingskommittcn i fråga om inkomsttaxeringen. Det 
synes långt ifrån klart huruvida man inom skatteförenklingskommitten 
kommer att föreslå en taxeringsnämnd som en ny, fjärde besvärsinstans. 
Ändringen beträffande fastighetstaxeringsärendcn bör därför anstå till dess 
frågan lösts för inkomsttaxeringen. Inkomst- och fastighetstaxe
ringsärendcn hör i detta avseende behandlas lika. 

Länsstyrelsen i Uppsala län anför: 

Länstyrelsen anser att kommittens förslag i sak innebär tillskapande av 
en ny besvärsinstans. Kommitten har ju på flera ställen i betänkandet 
hänvisat till skatteförenklingskommittens arbete. Målsättningen torde ha 
varit att uppnå likformighet så långt möjligt med inkomsttaxeringen. På sid 
172 anges att skatteförenklingskommitten planerar, enligt vad som erfarits. 
att föreslå att taxeringsarhetet helt och hållet uförs av LSM med efter 
delegation - tjänstemän som beslutsfattare i första omgången och ompröv
ning av en skattenämnd, som finns i skattemyndigheten. Skatteförenk
lingskommitten föreslår att en sådan ordning genomförs vid 1988 års taxe
rmg. 
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L\n~::,ryrd~cr. mots:ith.:r sif, komrniu~:1s :'iirslag 0111 en f"rist&.end:: nämnd 
sot-r: ytlerii~Hre en instans i förvaltning~;förfarandet. ()rnprövning av LS~1s 
grundhcslur bt>r. df1 LSI\~ inte hel; tdlcr deivis) kan bitriida framställt 
vrl~;!iHl~, sl:e i my!idighetcn försliirk1 med <'.n tat:tringsnJ.mnd. Det med 
;\i~mlldtns rnedv,'.t'l;.c.n fa(tadf. bc.:slutcl är såledc~ furtfa:·andc ett myndig
hc;:;beslut. Som t'ö!jd hiirav kc.n bcfottnningsilnvare hos LSM vara föredrn
ganck i nfanndcn, uw;i all avge siir;;ki/1 yrtram!c. 

u,n,styrelscn iir iiven tvd;sam 1ili den tid::.ptan som kommiilcn angivit. 
F<istighetshing<lerna skall finna~ framl<tgda den 2 januari påföljande år. 
Dawenhcterna vid liln~styrelscrna har under tiden nov.;;mber t. o. m. janua
ri s1or arbe1 :;bi>:·dLI. Låns styrelsen ifrilgas~iller däiför om ime tidpunkten 
för ra~tighetsta:-.crini;cns avs\ulning bör änJras till den w september. 

Uirisrä1te11 i \'äsima11lands lä11 anför: 

Länsrätte1; del;ir komiuens uppfattning att det är angeläget att beslut om 
fastighetstaxering underkastas prövning av nämnd. Allmänheten ges här
igenom insyn och inllytande i taxeringsarbetct. Samtidigt tillvaratas de 
breda kunskaper nämndledamötermt - särskilt i landsbygdsdistrikten -
besitter. Enligt kommitrens förslag skall nämnden föras in som en särskild 
instans i förvalningsförandet. Skälet härtill synt:s vara t:n strävan att rätta 
uppkomna felaktigheter så att säga vid kälian och att mol verka att andra 
ärendt:n förs till domstol än sådana där tvist fi.ireligger mellan en fastighets
ägare och det allmänna. Länsrätten delar i och för sig dessa grundvärde
ringar men sätter starkt ifråga lämpligheten i att föra in ytterligare en 
instans. lnom ett system liknande det som tillämpas vid inkomsttaxering. 
där den faktiska granskningen ut förs av en tjänsteman, men där besluten 
formellt fattas av en nämnd - antingen av ordföranden ensam eller i 
plenum - synes de eftersträvade effekterna väl kunna uppnås. 

Kommitten föreslår den ändringen i nuvarande ordning att besvärsskri
veiser skall ges in till lokala skattemyndigheten. Förslaget gäller både de 
skrivelser som avser ett överklagande av lokala skattemyndighetens beslut 
och de som innefattar besvär över fastighetstaxeringsnämndens beslut. 
Kommitten knyter därvid an till det förslag som ROB-utredningen har lagt 
fram i sin rapport Förenklad hantering av taxeringshesvär mm. Länsrätten 
har i yttrande över rapporten sagt att övervägande principiella skäl talar 
mot en sådan ordning. Rätten har särskilt vänt sig mot att domstolen 
beskärs möjligheten att pröva vidden av yrkandena i vissa besvärsskri
velser som ställs till den. 

ROB-utredningens förslag grundar sig bl. a. på den uppfattningen att 
lokala skattemyndigheten skulle kunna fånga upp och rätta ett antal .ären
den som annars skulle gå till länsrätten för avgörande. På så vis skulle 
rättelseärendena öka vid lokala skattemyndigheten medan besvären hos 
länsrätten skulle minska i motsvarande mån. Enligt kommittens förslag till 
ändrad lydelse av 19 kap 21 § fastighetstaxeringslagen, skall lokala skatte
myndigheten inte få besluta om ändring av uppenbara fel om besvär har 
anförts i länsrättcn, utom i det fallet att rättelsen avser en oriktig anteck
ning om ägaren. Den effekt som ROB-utredningen vill uppnå uteblir sålun
da när det gäller besvären över fastighetstaxering. 

Till bilden hör att en ordning med ingivande av besvär till lokala skatte
myndigheten knappast skulle medföra någon personalbesparing vid läns
rätterna eftersom en registrering ändock måste ske. Däremot skulle perso
nalen behöva ökas vid de lokala skattemyndighema för de nytillkomna 
registreringsuppgifterna. 
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!~:insrd!ien i Srockhohns /i.'.ft unför: 

l<cmmittcns skLH för at~ h;bdiålla n~\tnnckr. hai :.in grund i a~i des~; 
icdarnöter delL1git i förbered~ls::".~E-~~tet för taxcring~n och har si1rski,dc~ 
kL!n.~J.~.~1~·l~r, son1 hör tas tillvar~L \tidare b~~akta~; f.izsti!;iH~l~ägarcn~~ önk~;ke
måi om P.tt tunna L ~i11 taxering prövad av en nitrnnd med fortrocndcv:;lda. 
Lokala skatteniyndi;;hetcn har enligt förslagrt möjlighe1 an ompröva 
grundbeslutet, men ej längre ~\n ii!i den I 5 sep\cmbc:r. En sf.idan ompri.iv
ni1~t; bör ha gjons. innan fastighets;igarcn kan överklaga wxcrirwen till 
niimmkn. Denn~ är verksam i'riin den 15 juni till den 15 novemcr. Genom 
att verksamheten hos myndighet och nämnd på detta siitt avgränsa!s i riden 
fin:it.'r länsriitten ett rimiig! utrymr;1c ha getts för att i dess:t instanser nå ett 
materidh riktig1 beslut utan Jer1 tidsutdräkt som kan föranledas av besvär 
ti!i domstol. Möjiigcn kan ifr[1gasiittas om inte lokala skattemyndighetens 
omprövnini; bör begränsas till en omgång, varefter nämnden behandlar 
vidare omprövning. Skulle den upprepade omprövningen avse en felak
tighet kan denna alltild rättas av lobla skanemyndigheten med stöd av 19 
kap 2 l § fastighctstaxeringslagen enligt förslaget. 

Omprövningsförfarandet i fast.ighetstaxeringsnämnden syftar till an 
åstadkomma en kmTekt taxering redan i första insians utan all behöva 
tillgripa ett långsammare och mera kostsamt domstolsförfarande. Så långt 
är det inte svårt all ansluta sig till lankegångarna. 

Förslaget har emellertid också en baksida. Komrninens förslag innebiir 
att man som hesvärsinstanser efter varandra anvisar två organ med mycket 
närliggande sammansäuning och uppbyggnad (tjänstemannaordförande 
och lekmän). För de mål som ändå går vidare lill länsrätten kan det synas 
som en onödig omgång och onödig kostnad att de försl måste omprövas av 
fastighetsiaxeringsnämnden. Kanske kunde olägenheterna minskas om 
omprövning i fastighetstaxeringnämnden inte gjordes obligatorisk och om 
antalet lekrnän blev färre än i länsrätten. 

Man kan också. inte minst från kostnadssynpunkt och för bedömningen 
av hur många mål som kommer att gå vidare till länsrätterna. fråga sig hur 
effektiv en omprövnng i faslighetstaxeringsnämnd kan bli om den skall 
vara avklarad inom ett par månader. 

För de faslighetsägare slutligen, som bedömer chanserna att få gehör för 
sina ståndpunkter i lokala skattemyndigheten eller i fastighetslaxerings
nämnden som obetydliga eller obefintliga, måste det framstå som något 
liknande en fullträff av krångel och byråkrati. nästan påminnande om legal 
utröttningstakiik att bli tvingade att gå åtskilliga varv i den första instansen 
innan han eller hon kan få upp sin sak i länsrätten. 

Fastighetstaxeringsniimnd~ns prövning initieras enligt kommittens lag
förslag bl. a. genom fastighetsägarens överklagande. Länsr~itten finner den 
nu gällande ordningen nämligen att överklagande och besvär utgör begrepp 
som hänför sig till domstolsprövning vara naturlig även i det av kommitten 
föreslagna systemet. En femte instans måste till varje pris undvikas. 
Nämndens arbete med taxeringen hör anses motsvara en integrerad del av 
första instansens omprövningsförfarande. SKF överväger för inkomsttax
eringens del att föreslå att en skattenämnd införs som ett beslutsorgan 
inom de lokala skattemyndigheterna. Att fastighetstaxeringsnämndens 
prövning föranleds av en talan, begränsad i tiden i förhållande till delgiv
ningen av lokala skattemyndighetens beslut, bör ej heller innebära något 
hinder för ett sådant synsätt. Kommittens förslag inneäbr att extra ordi
nära besvär ej skall kunna anföras hos fastighetstaxeringsnämden, ett 
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forh~1lbndc som od:<.i'i t:::lar rör ;nt Llt'n:1.t ej tiö~ U\'f-!'j\ia~; sbo>'.L en he·· 

svtirsinswns. 

D.:t fi.irf:irn11J.:. som kommiikn fi.in~slfö- ffiL~dfor prövning i fem instanst:r. 
lokal sk:illt:mv1li:ighci, fastigh~~r~ta\cr[n:.!snämnd. f!i.n:;r-ä!l, l;arnmardrt 
och re~erinµ~r~ilt~n. /\ll göra fastighctstaxeringsn~in1ndcn till ~-=n b~svärsin

swns och skar;: fyr;; såcian:i in~;ansc;- hör intt:" komma iLig;; under ni!gn.: 
nmst~indighetcr. Om taxeringen skal\ ('n::;rk!::ig.a:.; fri~n lokah~ skattcmyn
dil!hetcn tili fastighe1staxeringsm!mdcn, b.::nil1·s ~;iirs\..illfa rmcessuella 
regler for fastigltct~laxeringsnämndcns verksamhet. Bl.;:. måste det finna~ 
hcstiimmelser ~orn anger i vilken omfattning nämnuen fftr överprova taxe
ringsbcslutct. Eflersom det inte ~kall finnas n[igon motpart tiil den enskil
de. kommer det att vara extra svan <ltt best~imma den bi:lopp<;ram inom 
vilken prövning::·n för ske och vilk<.i möjligheter det finns till kvittning. 
K<1mman-ättcn ser del föreliggande förslaget som en synneriigcn olycklig 
hybrid mellan en äldre ordning med övcrprövning <1v taxeringsbcslut i 
"n~lmndaktiga·· former och den numera i stort sett etahlernde ordningen. 
som innebär övcrprövning i rent domstolsmässig<1 former. 

Kammarrätten finner emellertid att det finns stora fördelar med ett 
förfarande som börjar hos lokala skattemyndigheten. Övergiingcn till pröv
ning hos fästighetaxeringsnämnden mf1sk dock ordnas pä ett annat s<itt än 
kommitten föreslagit. 

Ett sätt är att låta tjästcman hos lokala skattemyndigheten fatta hcslut 
för fastighetstaxeringsnämndens räkning samt ha bestämmelser som anger 
att besluten i vissa fall i stället skall fauas under medverkan av förtroende
valda ledamöter. Det blir då en frfag<i om sammansättningen av den myn
dighet som fauar beslut. En och samma myndighet uppträder i olika 
s~cpnader på samma sätt som när länsrättcn en gång avgör ett mål med 
ensamdomare och en annan gang hcslutar med ordförande och nämnd. 
Gränsen mellan ensamavgörande och avgörande med nämnd skulle exem
pelvis kunna dras så att nämnden skulle medverka, om den enskilde begär 
omprövning och den enskildes uppfattning om taxeringen inte biträds av 
den som äger pr0va taxeringen ensam, samt om tjilnstcmannen eljest 
finner att nämnden bör medverka i tuxeringshcslutet. 

En annan lösning, som kan godrns övergångsvis, är att hålla lokala 
skattemyndigheten och fastighetstaxeringsnämnden åtskilda på samma 
sätt som nu men ålägga lokala skattemyndigheten atl hänskjuta taxeringen 
till fastighetstaxeringsnämnden i de fall som skisserats ovan. 

Med båda de nu angivna förfarandena når man den effekten att fastig
hetstaxeringsnämnden skall pröva hela taxeringen oberoende av det "be
svärsyrkande" som kan ha framsliillts. Detla förfarande leder också fram 
till endast ett slutligt beslut. 

Kommitten föreslår den inskräkningen i den normala besvärsrätten att 
besvär till länsrätt skall få anföras endast om erinringar gjorts mot lokala 
skattemyndighetens taxeringsbeslut. Detta skulle innebära ett hinder mot 
att få många förvaltningsbeslut prövade av domstol genom ordinära rätts
medel. En sådan inskränkning är främmande för den nuvarande rättsord
ningen och fordrar mycket noggranna överväganden innan den införs. De 
möjligheter som skall finnas att anföra besvär i särskild ordning är inte så 
stora att bestämmelserna om e o hesvärsrätt tillgodoser rimliga krav på rätt 
till domstolsprövning inom ett område som är så viktigt för den enskild 

11 Rik.~dagen 1984/85. I sam/. Nr 222 
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~OOi f:!~tip.h~lstax~ringcn. r.' ..... <~n1n1~~l-r:-in~n avstyrker d;irfcu· f. n. var.i~ in
skr~ink!>ing i r:.\t!\:n att fora. tali:in mm t:li !a.xeringsbcsltli solll mcdddats av 
lok'i! sk:ttlemyndighe! dlcr 1axe:!:1i!~;nämnd. 

f)11.1nsiri/s1.·t>r!.·~.'! anför: 

Kommit:cns fr>r~la;! riiranck form(:rna för· nilmnckns medvt.:rk:m iir 
oi:bn. Siisom DV uppfat:al för:'htget synes det irne övcrcnsst~imma med 
prGcessud\a grunuprinciper. KommiHcn förorda!·, al! J:TN skall finnas 
som bcsviir~ins\:rn~ mellan LSM och liinsriiti. Niir LSM har omprövai el! 
grundhesiut skall fastighetsiigarcn enligt 20 kap 11 ~ förslaget kunna anföra 
bc'iviir 1 ill FTN. Men FTN skall s;im1iJigt enligt Il) kap 12 ~ förslaget vara 
en instans till vilken LSM kan överlämna ett iirendc av 1idsbris1 eller p [!" 

iircmiets svtirighetsgrad: Ail överlämna ett redan omprihat beslut förefal
ler inte rimiigt. Saken iir ju avgjord och avgörande: dessutom omprövat 
och riittsmedlct bör vara besvär. 19 kap 12 § i förslage1 rimmar för övrigt 
ilia med vad som sägs i betänkamlel (sid 146), att den enskilde skulle kunna 
påkalla nämndens medverkan genom att begära omprövning av LSM:~ 
beslut. Enligt lagförslaget kan han ilstadkomma prövning av en nämnd 
först sedan LSM eventuellt två ginger har omprövat sill grundbcslut. 

Formerna för niimndens medverkan bör enligt DV istället övervägas 
från följande utgångspunkter: Nämnden bör verka inom första instans och 
anlitas i svårbedömda ärenden. N iimnden bör såkdes normalt besluta 
endast i ärenden som inte är massärendcn medan sådana ärenden avgörs 
av tjänstemän. Omprövningsinstitutet skall finnas men det finns knappast 
skäl till mer än en omprövning i första instans. Omprövningen utförs av 
nämnd såvida inte tjänstemannen avser att bifalla yrkandet helt. 

En si'1dan ordning som DV här skissat förutsätter en närmare integration 
mellan nämnderna och LSM. En behörighetsregel skulle kunna ange att 
nämndens medverkan begränsas till de taxeringar, som tjänstemannen 
anser komplicerade jämför 19 kap 12 § i förslaget. Nämndens medverkan 
kan nacurligtvis också föreskrivas beträffande taxering av annan enhet än 
småhusenhet samt i övrigt i svårbedömda ärenden. 

Det behövs ett antal ständigt arbetande nämnder i organisationen vare 
sig fastighetstaxeringsnämnd utgör särskild instans eller deltar i vissa 
heslut hos LSM. Enligt DVs mening utnyttjas emellertid nämnden bättre 
om den anlitas i svåra ärenden än om den anlitas som en bcsvärsinstans 
generellt. På grund av det anförda hör kommittens förslag om en särskild 
FfN-instans inte leda till lagstiftning. 

JO anför: 

Bör inte möjligheter att överklaga lokala skattemyndigheters beslut till 
fastighetstaxeringsnämnden tidshegränsas? Utan sådan begränsning kan 
nämnden hamna i den sitsen att man inte hinner pröva besvären under sin 
verksamhet period som ju slutat I 5 .11. Och vad händer om fastighetstaxe
ringsnämnden får in besvären efter 15-11 - besvärstiden är ju tre veckor 
efter det att fastighetsägaren fick del av lokala skattemyndighetens 
(LSM:s) beslut - resp. inte hunnit pröva den före det datumet: (jfr regeln i 
23 kap I§). Kommitten säger visserligen i motiven (avsnitt 9.7.3.5) att 
besvären får lämnas över till länsrätten men författningsreglerad är situa
tionen inte, såvitt jag har kunnat finna. 
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i d.:· f:t?i l..S~~·i o~nJ.Jröv;1~- tii h::::..:.h~i d~~?~i· li!ns:~l)Tt:bt:fj ktn11n1if!~~n~~ L!pp
~-·;nln~n~ aH e;~ inji\:idn~H~ ~iiifn.~j~~~:.t~Ht.~rHk: rnn!iveri1lg ·::J~a\i \jrnna~~. F()r 
ornprDv:-:ildt.· grundh.'.!.:;!ui !>ör i lii;·~·u6.;,;;-:! 1: rn,~:~i:in~?li~ :·r~!ff:!;~~!!i2 besJu1s:~k~l 

~: l!nn:-1 ~H\\'~indc.\~·. U10t'3V!:!1":J.n~h:'. c\';..~H! ~;;..111~ ~irl\ ~~ndes vit_~ .:\ f~T g ~ 0( h sorn 
vis~\!. ~.)i~. ändaii1ill'...;cnli~~:L l.~t"ierscn1 urn;i:--övantk: besh:t li.1~: fram rna~kineilt 
S~!kHDS enhgl Elnssiyn:b.~ns n!;.'.!"!i:-1~. sk~~~ att i:;:~~ redovi~~ti ~~lli.~ g.run~H:nrr~

pt.Hh~fil(:rna i he~lutt::i. 
;vh_\jJigh~\ tiU \\~npr~)\.·ning, av {,vc:~i:.h~g1H heslut. son1 för\·ahningsrätts

U!rec.inin~cn lörnn~l i för::·ii<:6 till PY fl"lrvaltnin!!siag och ~ocn inriehär '1tr en 
1mödig b•,;~·•ärsomg'.i11; •muvib;,, :;cncm '-';nprövning: \lo~. btslutsmyn<lighe· 
kn, bi'>:· enlig: !iinss1:-Td:-.. ::r1> t:prf:Ju ;1ing m;:u fördel kunn2 införa:': i fr1s
lighetsl<i.Xeringssy~l\:mct med lh:n upr.läggning iänss1 yrdscn föreslag.il 
med myridighetsanknutcn nämnd Millsätlilingcn bör vara r~:tt taxering i 
fiirsw instans. 

Liinssryrclsen i \'iiscernorrfands län anför: 

Dm väsentligaste organisatoriska födndringen i övrigt lx:rör lokala 
skattemyndigheten;; och fastighelstaxeringsniimnden~ medverkan. Försla
get innebär au lokala skattemyndigheten övertar huvudparten a\· taxe
ringsarbctet som första instans för taxeringen i stJlle! for fastigherstaxc
ringsnämnder. enligt nuvarande system. Fastighetstaxeringsnämn<lens 
uppgif! vid en rullande fastigherstaxering blir - förutom medverkan vid 
förberedelsearbetet - att behandla ärenden där lokala skattemyndigheten 
och fastighetsägarna intc blir överens samt andra sv~trbediimda frågor. 
Förslaget följer i stora delar de riktlinjer som dragits upp i syfte att förenkla 
löntagarbeskattningen och får ses mot bakgrund av de likheter som förelig
ger mellan fastighetstaxering och nyssnämnda bcskattningsområdc. fas
tighetstaxeringen kännetecknas av ett stort antal okompli\:crade iirendcn 
men innehåller också många ~värare frägor. Mot denna bakgrund anser 
liinsstyrelsen att de föreslagna organisatoriska förändringarna är väl moti
verade. 

Umeå kommun anför: 

Kontoret tillstyrker att fastighctstaxeringsnämnderna får karaktär av 
första besvärsinstans. i stället för som nu handlägga vaije ärende. Erfaren
heterna från de senaste fastighetstaxeringarna har varit att ledamöterna 
har mycket små möjligheter att sätta sig in i varje ärende. Sedan värdefak
torer och värdetabeller bestämts har taxeringarna i huvudsak varit en 
administrativ uppgift för ordföranden. 

Länsstyrdsen i Görehor;;s och Bohus län anför: 

Länsstyrelsen är tveksam till den tidsplan som kommitten skisserat. 
Fastighetslängder skall finnas offentligt framlagda den 2 januari påföljande 
år. Förtryckt deklarationsblankett för inkomsttaxeringen med uppgift om 
bl. a. taxeringsvärde för fastighet skall enligt skatteförenklingskommittcns 
förslag skickas ut till de skall skyldiga omkring den lO januari. Länsstyrel
sernas dataenheter har under tiden den november t. o. m. januari en stor 
arbetsbörda. Det är därför inte möjligt att få fram fastighelslängder i god 
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tid före ~!rs:-;~:iftct fi)r htl lokal s~~aar!n1ynd!giiet i sin tur ~.kaH hinna ff.l ut 
desc;:t till kmnmtmC"rna. Samm<> synpunkter g:iikr bc:trUfandc uppgificr om 
äsa:w ~axcrings\'~rden pft fortry~kt<i ckklarnt!onsblankeaer, som ~;kall 
skick:.:s l!! från 1..hJa~nhctcrna, on1kring den !fijanuari. D~t rör sig on-~ cirka 
6 ~n\lj0r:.<.~~- de:Li&.ralinn~blank~th.~r vann: UP!\~if; orr: taxt:ringsv~i.n.ler. skall 
a1H~~:.;knas pH cirka:! tni\joner. Läns~iyrci~.;en if:3g:1~;~it!cr O!n inte tidpunk
ten för fristighcL~laxcringsniln1ndcn~ avsiutning bör iindr~s till den I) sep
tember. Siivi:; 1:\nsstyreisw !:unnat bedöma finns det inga prakliska hinder 
h:!.rfbr. Detta s!;ulle i sin tur inncbiirn att fastigh~lsw.xeringsnämndens 
<trbet~'pcriod bc:siiim~ ;i!! l) _juli - !5 september och lokal '>kallemyndi1,;
hct~ omprövningsperioä till l) mars -- ! :'juli. Övriga tidpunkter b(ir då p<I 
motsvarande sii:t Hyllas haki'u t vfi mä::iaJcr. 

rn. i Terminalåilwmsi till uppgifterna i fastighctstaxcringsrev,istrcl 

Kommitten ;inför att eti sätt att eliminera oliigcnhetcrna med stora och 

kostsamma manuella register m. m. och en omfattande manuell hantering 

kan vara att förse LSM med hildskärmst.erminaler med vars hjälp man kan 

n~! information i de liinsvisa fastighetstaxeringsrcgistrcn. Med m<ldcrna 

terminaler och ny teknik för kommunikation skulle det ock~å vara möjligt 

att nå RSY:s centraldator och den egna länsdatorn. 

Remissinstanscrna år positiva till att fastighetstaxeringsregistren skall 

kunna nås med bildskärmsterminalcr. De påpekar dock vikten av att LSM 

tilldelas tillräckligt antal terminaler så att bristande terminalåtkomst inte 

blir en "flaskhals". 

TCO anför: 

Vad gäller arbetsuppgifterna vid de mest arbetsbelastade myndigheterna 
- de lokala skattemyndigheterna - görs en schematisk uppskattning av 
resursåtgången som delvis är beroende av möjligheterna att utnyttja ADB
tcknink. En noggrannare analys och uppföljning av resursbehovet måste 
här göras, inte minst mot bakgrund av de negativa erfarenheter som finns 
inom myndighetsområdet av tidigare bedömningar av rationaliseringsmöj
lighcterna vid utnyttjandet av datateknik. 

F ögdcrichlfsföreningen anför: 

I det rullande systemet kommer en stor del av de lokala skattemyndighe
ternas arbetsuppgifter att utföras via terminal. Myndigheterna anvses få 
terminalåtkomst till fastighetstaxeringsregistret och det nuvarande fastig
hetstaxeringsaviregistret är tänkt att utgå. Det föreslagna förändringarna 
kommer otvivelaktigt att medföra betydande rationaliseringar i fastighets
taxeringsarbetet. Terminalåtkomsten till fastighetstaxcringsregistret kom
mer också att bli värdefull för den årliga taxeringen och för myndighernas 
serviceverksarnhet. Kommitten bedömer terminalbehovet för det nya sys
temet till 150. Detta skulle innebära att de flesta myndigheterna endast 
skulle tillföras en terminal för fastighetstaxeringsarbetet. Föreningen vill 
starkt ifrågasätta om detta kommmer att räcka. Många myndigheter har 
redan idag allt för få terminaler för att verksamheten skall kunna bedrivas 
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p~'.; cti l'if:.;Lti,·: s~irt. Efter:i..:..nn ordcn!ligt.t l·!:.'.rn1!na.lr~su1ser ~;;:ena\.· g.ru!1d
förut<ittningarn:l fl)r aH en rull~nde fa~aighe 1.stax.~:ring·..:n '3k~·!H kun!rJ ge
nornft)ra:-; viII föreningen unc..h~rstryki! vikten ;iv aH liH'.if~lnin~en av lenni
n:ilcr till de !t1hlia skattcmy;;di;ibcterna hlir w.~!li'.&{i~;. 

SA CO!SI? ;,n!Cir: 

En fiirulsittlnin1: för at: 1.Si\-1 ska kunna ix:mästra arktsuppgiftcrn;; pi\ 
di till!rcdsq~li;mck s~i:l i en rullarn.k fastigbe!s\a'>;ering ;1r alt rnymiight:
term1 Eir termiualfrth.c•ms1 1ill fastighetstaxeringsregi::;!n:c. Del nuvarande 
faslight::! s2vircgist re1 kan som l;.ommittcn konstfltcrar imc anv;inda': i det 
fiin:sk1gm1 s\'Stt'mcl. Vidare anser .il!SEK all LSM bör få maskinell tit
komst till och uppdatering av uppgifter i det centrab fastighetsregistcr som 
~ir under uppbygg.nml. I sammanghangct bör ocksit framhålla~. alt tcrminal
iitkomst av fa~tighetstaxeringsuppgificr är el! länge nifrt önskemiil från 
skattemyndigheterna. exempelvis för arbete ·med den årliga taxeringen. 
serviceverksamhet och utskrifter av taxeringsbevis. Kommitten har beräk
nat terminalbehovet till ca 150. vilket innebär all de flesta LSM endast 
skulle få en terminal for arbetet med rullande fastighetstaxering. Många 
LSM har redan i dag besvärande brist pil terminaler och JUSEK vill 
understryka vikkn av at! LSM tilldelas tillräcl;ligt anial terminaler så au 
bristande terminalåtkomst inte blir en "'flaskhals .. i arbetet. 

La11thruks.1·1yrelsc11 anför: 

.Kommitten tar i detta sammanhang också upp vissa frågor rörande 
fastighctstaxcringsregistret och ADB-utrustning för detsamma. Bland an
nat föreslås titt registret skall bli åtkomligt me<l dataterminaler. För att 
lantbruksnämnderna skall kunna fullgöra bland annat den föreslagna rap
porteringen vid omtaxering och uppgiftslämnandet för prisstatistiken pä ett 
rationellt siitt är det nödvändigt att de också kan ta ut uppgifter frän 
registret via dataterminal. Styrelsen förutsätter att detta beaktas vid ut
formningen av ADB-rutinerna. 

Sratskontoret anför: 

Utredningens förslag förutsätter att fastighetstaxeringsregistrct uppda
teras oftare och med fler uppgifter än i nuvarande system. Utifrån denna 
förutsättning instämmer vi i att ett terminalorienterat system för uppdate
ringen bör övervägas. Utredningen har föreslagit en teknisk lösning som 
innebär att terminalåtkomst ges till länsdatorcrna. Utredningen har (sid 
160 och sid 2 l l) med bl. a. referens till en annan utredning gjord av RSV 
beräknat följande kostnader for ett terminalorienterat system (milj kr): 

Skriv minne 
Terminaler. skrivare 

SUMMA 

Investering 

:! 
5,7 

7.7 

Årlig kostnad 

0.15 
ej uppgift 

0,15 

Enligt statskontorets mening har utredningen underskattat. kostnaderna. 
a) Det finns en initialkostnad för att medge terminalåtkomst till liinsda

torerna som ej är medräknad. Länsdatorcrna måste förses med nätverks-
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d~uur::i.;. ~.:p;.>:;,_:IJ p;·og;~·imvara orh i vissa fali 1~1t~'l 1n~: internminne för alt 
kunn:l hanter~:-· r~t ~t!.l!TC: t~nnin~dst:;.1 sU .. "nl. fnit!aH\ostnaden kan ~nHa~ 

överstig::~ IO:i1iij kr dirlig! nn:..icrhilli Ci! I li"1lfj kr; uch des~,i~ kos1nad~~- rntist:: 
belast~: k~iikyh!i~. fti. gn.1t1d av ·:1t.:gr~u1::iö ;1t~rstt1~:.ndc !!vs!:ingd bör· avskriv
ningst id..:n ~,,:; :a;. 1ili hi)gs~ 3- <; är. 

b) Utrcda!ng~n har angett r~nninaib~h0vcr tili l:=iO hildskä:·1n=~: n1ed 
skrivar.::, !nv~sler!ngskostnaderna har 2ngettc: till 5,7 railj kr od': r:i'tgon 
IClpandc ilriig kos~ !1f:id hnr ej b~rjkna[~;. ~;ialskontore! bt:r~ikH~-H- l~rn~inai

ko~;11rnkn ;_i'.~ 7 .5 mii_i l;r o::h ~\diga kostnader för 1eknisi;t undnh:"':i! till 0, 75 
milj kr_ 

c) Oii' sys i c:;-,1ci skall var;: tiligL\ng!igt unde; hcht kontors1idcn (7 - 17) 
kan cr.t öka'_ hehov <~v u:ifrperslnrni p{\ datacnilderna aktualiseras. Kalkyl
miis~ig1 !1ör l - 2 milj i;riår hel.ist:t en totalkalkyL 

d) Nuvarande scrvicd:ontrakt är inte anpassat för krminalhearhctning. 
För förhiijd servicekostri<ici far hcriiknc;.s 2 rnilj/ftr. 

c) Kommunikationsk(1stnader i datanätet är ej angiven. Överslagsm~~s
sigt k:.rn kostnaderna uppslatla~ till o_:; milj kr i investering och 0.7 milj kr i 
årlig avgift till televcrkeL (Kostnadsuppskattningcn grundar :;ig pii vissa 
antagam1cn om hur kommunikatiunsutbyggnaden sker i övriga delar av 
AfB-systemet). 

En sammanställning gör följande 1ahell 

Skivminne 
Initial kostnader 
Terminaler 
Driftspersonal 
Förhöjd servicekostnad 
Datanätkostnad 

SUMMA 

Investering 

10 
7.5 

0.5 

20 

\.milj kr) 
Artig kostnad 

0.15 
1.0 
0.75 
1.0-~.0 

2,0 
()_7 

5,6-6,6 

Om fler tcrmina!tillämpningar läggs på länsdatorerna kan vissa kostna
der fördelas på dessa tillämpningsområden. Från statskontorets sida har vi 
enbart gjort grova kostnadsuppskattningar. 

Vi vill ime avvisa förslaget till ADB-stöd för faslighetssystemet. Innan 
slutlig ställning tas till hur ADB-stödet skall utformas bör man dock avvak
ta nu pågående försök med terminalålkomst till länsdatorn i Stockholm. 
Vissa tekniska problem återstår vidare att lösa vad gäller terminalåtkomst 
till länsdatorerna_ Även om vi räknar med att dessa kan lösas kan tidsfak
torn påverka eti eventuellt beslui. 

Inför ett slutligt ställningstagande bör överlåtas på RSV att ta fram ett 
beslutsunderlag i frågan. Om alternativet länsdatorn inte visar sig lämpli
gast kan andra tekniska alternativ övervägas. 

10.2 Gemensamt utn_yttjande av fastighetstaxeringsregistret m. m. 

Kommitten konstaterar att frän skattemyndigheternas sida framhållits 

att det uppkommit avsevärda problem vid administrationen av den gemen

samma uppgiftsinsamlingen 1981 i fråga om den allmänna fastighetstaxe

ringen, folk och bostadsräkningcn och den kommunala energiplaneringen. 

Kommitten har inte gått närmare in på frågan om gemensam uppgiftsin-
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:ia:r:ling ~ner en utveckling av en lnforr.~:ttion~:~afnordning iT1t:d F'fR ~:orn 

daic.~b~·i:-:. En!etienid bör enltt~t kornrnitttil ~~n ii"1rb~iurinr:~ i a.dn1ini~;tratiY! 
och El~Heri·~lli hänseend~ b:. i:~. f!~non: t;l! b~iltre :.~jonrf~:~r\ r~rR kunna 

upn{•~ vid rn rulia1:de taxering. [;; c!cl av ek hittilbvarantie lil\irn:n:i:,'ii!!a 

;.;vtlrigliei.ern~t vid en gcn1cns~1n~ uppgif~sins~:!nlin~ nch gernensam r~g!st~r

fi\;·ipg b~);· ,1r:ksi! kunna min'ib om de ickniska h_i~ilpmccikn iörb:ittras. 

t. ex. geuom 1errnin~!lillkoms1 1ill FTR. 

Cfi) delar dt: uppfattnin&ar som redovisa~ i avsnit: 9. 6.4 och som 
kommit till uttryck hl. a. i den där citerade shrivelsen friin industriverket. 
pianverket. hostathstyrclsen och SCB att fas1i!!hetstaxering~;register för
utom ati utgörn underlag för taxering äwn har en mycket hetydelsefull roll 
som datd:ä!la för samhällsplaneringen. D;irfiir är det angeläget an innehål
kt i registret inte begränsas enbart till vad som behövs för astadkommande 
av en riitivis och riktig taxering. Hänsyn måste också tas till den nytta som 
andra samhällsintressen kan erhålla med relativt sett beg:ränsadt: insatser. 

l detta sammanhang har presentation av registerinnehiillet och formerna 
för tillhamlahällande av informationen stor betydelse. Som redan nämnts 
tillhandahåller fas;ighetsdatasystemet el! urval av taxeringsinformation. 
Detta urval iir för många tillämpningar orillräckligt. Friin flera olika intres
senter har CDF underhand fått önskemål om att redovisningen av 1axe
ringsuppgifter i fastighetsdatasystcmet hör utvidgas till att omfatta all den 
information som lämnas i fastighetslängden. 

Från skatiemyndigheterna tillhandahålls uppgifter i form av skrivna 
utdrag eller som magnetband. Direktåtkomst till registren via terminal 
finns inte. Utredningen föreslår nu an terminalåtkomst skapas direkt mot 
fastighetstaxeringsregistre1. Tekniken ska i första hand göras tillgänglig för 
LSM som ett led i rationaliseringen av registcrvil.nkn och i taxeringsarhc
tct. Uppenbarligen må~le en sådan utveckling medföra betydande fördelar 
för de berörda organen. 

Fastighetsdatasystemet är ctl basregister som tillhandahåller grumlläg
gandc information om fastigheter. Taxeringsdata ingår som en nalurlig del i 
detta basregister. CDF menar att tillhandahållande av taxeringsdata till en 
vidare användarkrets ska ske genom förmedling av fastighetsdatasyste
mel. För att fastighetsdatasystemet ska kunna fylla sin uppgift mfaste man 
även i fortsiit1ningen räkna med att ett urval av fastighetslängdens upp
gifter rutinmässigt ska föras över till fastighctsdatasystemet. 

Om det visar sig att urvalet av taxeringsuppgifter som för närvarande 
presenteras i fastighetsdatasystemet inte svarar mol avnämnarnas behov, 
kommer CDF att ta initiativ till en utökning av registerinnehållet. Upp
byggnad av grundläggande register med likartat informationsinnehiill som 
det som finns i fastighetsdatasystemer vid andra myndigheter är inre ratio
nellt. 

CDF vill peka på den skillnad som finns mellan faslighetsiaxeringsregi
stret och fastighetsdatasystcmtet i fråga om grunden för redovisningen. 
Fastighctstaxeringsregistret redovisar taxeringsenheter som ofta. men 
långt ifrån alltid, överensstämmer med fastighetsbegreppet. Taxeringsen
het kan bestå av såväl flera fastigheter som del av fastigheter eller av lös 
egendom. d v s hus på ofri grund. Vid sam1axering ~ker redovisningen av 
data med någon av de berörda fastighetsbeteckningama som sökbcgrcpp. 



PE ö,·riµ~;. fasti~~heicr hänvisa:-\ cnhan till den viirdehär~1nJ~~ enh·~:H.·n. !.J~:t 

betyder l!H und~r en Castigh~tsbete:.:\\.ning- kan rcdnv~:·~as förh~di~·\ndeE. 
l. ex. upp~~iftcr <11n hvggnadcr. son1 c.-1vser en hc:li annan fr:stlghet. Fa:;lif:!
h~tsda1f:~;ysten1et har L.1.stighet~;indeJn;ngcn sGrn grunJ_ R~·.:gl~lrei är upp
byggt rn~d ko1nn:.ur.er: ~;,ori-t slörsta enhet van .. :nlol L1~:.ti~hets\~~x~~ring'.;i"\:.g~
s1;·c~ rcr .. Llvis::.!s ;n::d för~arniingl~ii sorn grund_ f):~SSJ ski!in~idcr nC~dvEndig-

p.ö!- au fas!.igh:.tsl~·tngtfen:; innchiilj rt~J~geras innan det rn:.s:~~nl~~ra~. i ra~aig~ 

h~t"da1asysten1?t. S::dan redigering av dat~~ StlHI hi~fnlaS fr~!i anr.:.:1 r~!riSl~r 
iir sviirndn1inistrerad ech ri..;i:~1~)e) ur ~:;~ikerhcts~yntiunkt a\' ov;1r~ :-eUnvi
sad~ skfrL 

}v~ot b~~kgrunJ ~!V att uppgift~r ur f:.::slighc~sdatasystc1n::~ t.!lgör grunJcn 
för foikbokforing och ra~tighetstaxcring samtidip:t som fastigii,:tsdaws~·stc
m::t utnyttja;· \'!ssa uppgif"ter ur fastip:hctstaxeringsrcgi'.;trc< bi. a. för heriik
ning a-.' :-:tiimpe!skatt. anser CDF art del iir synneriigcr! angd:-tgci att data i 
d::: båda syst::mcn ordnas s;t att informationsutbytet dem emellan kan ske 
s;\ enkd: och siikcrt som möjligt. 

CDf har tidigare i ;;itt remissvar 1979-mi- 24 över heti!11kande1 Fastig
hetstaxering 8 l (Budgeidepartemcntet dnr 2408/79) Himnat synpunkter pa 
anpassningen mclian fastighetstaxering och fastighetsreg.istrcring. Nämn
de!! anförde då att det kan ifrågasiittas om det imc vore dags att ta bon 
m(ijligheter. till samtaxering och föreslog som ett steg på viigen att uppgift i 
fastighetslängden aihi<l ska redovisas på den fastighet elh:r fas1ighctst.ld 
där den hör hemma. CFD vidh[1llcr alt i vart fall lokaliserade upgifter. som 
t. ex. data om hyggnader. bör presenteras pa den fastighet som uppgifterna 
hänför sig till. 

Byg}fnwlsrcRister 
De uppgifter om hyggnader som finns i fastighetstaxeringsregistret har i 

avsaknad av bättre underlag kommit att spela en viisentlig roll som under
lag för t. ex. cnergigplanering och förnyelseplanering. Ett stort arbete 
ligger bakom insamlandet och redovisningen av alla dessa data. Registret 
är bitvis ofullständigt och möjligen något deformerat av det faktum att 
uppgiftslämnarcn varit medveten om all uppgifterna ska användas i första 
hand för beskattningsändamål. CDF menar att det dessutom är en väsent
lig brist att de upplysningar som lämnas inte är knutna till byggnader utan 
tiH taxeringsenheter vars avgränsning kan variera från tid till annan och 
inom vilka det kan förekomma flera byggnader utan annan särskiljande 
identitet iin dett godtyckligt valt löpnummer. 

CFD har under lång tid behandla\ frågor om hur en byggnadsregisler bör 
utformas. I ett sent skede av fastighclstaxeringskommittens arbete fick 
CDF möjlighet all presentera den försöksverksamhet med ett byggnadsre
gister som nämnden drivit i drygt el\ år. 

Byggnadsregistret inom fastighetsdatasystemet är ett hasre}fister som 
innehåller bygwwdsidentitet och vissa grundläggande uppgifier. Till dessa 
hör byggnadens geografiska läge i form av koordinater. dess adress och 
uppgift om vem som är ägare. Redan dessa uppgifter gör det möjligt att 
väsentligt förbättra fastighetsdatasystemets redovisning av bebyggelsen på 
varje fastighet. Uppgifter om det enskilda husets konstruktion. använd
ningssätt och standard redovisas i från fastighetsdatasystcmets fristående 
register. Dessa förutsätts finnas upplagda eller kommer att läggas upp för 
en mängd olika tillämpningar eller beredskapsplanering. Genom förmed
ling av fastighetsdatasystemct och med hjälp av den unika identitet som i 
byggnadsregistret ges till varje hus blir det möjligt att vid behov använda 
information som redan finns insamlad för nya tillämpningar. 
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Byggnadsregist1«:t sku Yidarc und~:r!:itl<i 1r:lonm111on~;il\tl~·1ct mellan s:at 
o~h kommun. Uppgiftcrn~.1 som komrmm~·rn•1 l~imnar till undc:rlag för fa~>· 
tighctstaxerinf!L'll ~i:· hi!r det hiista exemplet. Avsikien :i: att skapa etr 
systcm d:ir k()mmunen> byggnadsn:imnJ i direkt anslutnin~ till handiiigg
nini,:i:n av ett hyggnadslovsiircnclc !·,·_::~,i,trcrar b;°1ck ue basuppgifier som ska 
n:dtl\'isa~ i byggn:1dsn:gistn:t n:::h Je 1:rpgil'ler som ska vitbrt~befordra~ till 
taxcringsrcgistrct och ;.rndr:: intrcs;:;~·nt::r. I byggnadsregistrci. ges ohjcktd. 
en identitet lKh de uppgifter sPm ska vidarcbel'L1rdras överförs pil ADB
mcdium till ras!ighcb!:i.xerin~sregistn:t. 

CFD avser att under Yårcn l985 redovisa erfarenheterna från byggnads
rq!istcrförsiikct. Erfarenheterna hittills har båräftat an del är fullt möjligt 
al! 11tifr{1n byggnadsrcdovisningcn i koordinatregistret och fastighetslaxc
ringsn:.gistrct skapa ett basregister avseende byggnader. r-örsökel har uck
sii h~kr~iftal att det finns t:n mindre mängd byggnader Jiir sambandet 
mcll:111 det enskilda huset och taxc1ingsdata är sv;\nitrett. Därför menar 
CDF at\ den modell för kompletlt'ring av registerdata och för kommunik::;
tion med fastighetsägarna som kommitten för fram förutsätter en entydig 
identifiering av varje enskild byggnad. Denna identitet som enligt CFDs 
uppfattnig ska ges av etl i fastight'tsdatasystcmet ingf1endc byggnadsregis
tcr. m[1ste införas i fastighctstaxeringsregistret och bör användas vid all 
kommunikation med externa intressenter. 

Liinsstyrelsen i Skarilhorgs liin anför: 

Centralnämndens för fastighetsdata (CFDsl fastighetsregister och in
skrivningsregister innehåller många för fastighetstaxeringen värdefulla 
uppgifter såsom storlek. läge, rättigheter. planer och bestämmelser som 
berör fastigheten. gemcnsamhetsanläggningar. lagfartsuppgifter etc. Läns
styrelsen finner det angeläget att registrens uppgifter pa något sätt görs 
tillgängliga för skattemyndigheten vid fastighetstaxeringen. 

SCR anför: 

l den tidigare nämnda skrivelsen till regeringen beskrivs bl. a. de erfa
renheter som gjordes av samordningen mellan 1981 års allmänna fastig
hetstaxering, FoB 80 och uppgiftsim.amlingen för den kommunala energi
planeringen. Svårigheterna som uppstod med denna samordning fördröjde 
bl. a. bearbetningen av FoB 80 samtidigt som kvaliten försämrades i jämfö
relse med tidigare folk- och bostadsräkningar. Kommitten refererar i detta 
sammanhang till RSVs projektgrupp för utvärdering av 1981 års AFr och 
till LSM, som delar uppfattningen att denna samordning var både ineffek
tiv och olämplig. 

Kommitten framhålleremelkrtid det behov som, trols nämnda svårighe
ter, föreligger av en samordnad informationsbas för samhällsplanering och 
fastighetsvärdering. Hur en sådan samordning i framtiden bör organiseras 
anser kommitten behöva utredas. Mot bakgrund av SCBs samordningsan
svar anser SCB det som en självklarhet att verket deltager i en sådan 
utredning. 

RS\1 anför: 

Vid 1981 års allmänna fastighetstaxering inhämtades från fastighets
ägarna förutom uppgifter för taxeringen även uppgifter för folk- och bo-
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~;1rtdsrii~.~ningcH uch den kon1n1unala t~1it.:rgiplnnc:ing:t~n. Lrfi1r::.~nl1~~t."!rna vi
:·~~F all cri san1ordn~,d uppgi:"ts!n:;an11ing är svitr att gcnuinförH rn.;<l gott 
rcsu!ta:. Fö:· sb:tkE\r-.·altningen~ pcr:;onal fö· denna ~~~·nare uppgif; <:l\ 
fr~inHna!H..i~ in~dag. i\·Lin sakn~-n· kunskaper för vidar~· bedörnnin;: ::iv uppgif
icrn.:,. P .. SY' Hnser ciiirför au den fran11 ida uppg1ft~.ins:un?ingc-n för iH1nat 
i\ndarn1d iin fast!ghelst~~~;r.·rjng bör ordnas pi·\ anna~ sätt. 

Cc11tralnäm1Hkn {"ö,- fastighetsda1a håller för niirvarande pil med att 
bygg;; upp en ADR-h:~scrnt fastighets- och inskrivningsregister i landet. 
/\ vsikt::n itr i!l! fastighct~hiidningsmyndii;heter. banka och andra som i 
sil! ctrbele har i:ichov att upr•gifler fr[i.n registren kan fä direkt tillgång tili 
dess<! uppg:if1cr t. ex. genom att ansluta egen terminal eller konlorsdator
utrustning. Registren innehi'!ller uppgifter som de lokala skattemyndighc
lt-rna ofta har behov av i sitt dagliga arbete. Derta kan gälla utredningar om 
arealer, hur fastigheter bildats. ägandeförhållanden 111 111. Det skulle inne
bärn stora rationaliseringsvinster om myndigheterna kunde fä direktilt
ko111st till dessa regiscer och inte hehöva ringa eller skriva i varje enskilt 
fall. Eftersom frågan inte herörts av kommitten hör den enligt föreningens 
uppfattning tas under övcrviigande. 

Planverket anför: 

Planverket konstaterar att kommitten inte närmare gått in pil möjligheter 
att i samband med fastighetstaxeringen samla in data om uppvärm
ningssätt, energikonsumtion och andra energivariabler. tillgänglighet för 
handikappade m.11. data av intresse i samhällsplaneringen enligt det för
slag som angavs i skrivelse den 7 mars 1983 från planverket, hostadsstyrel
sen. industriverket och SCB. Kommitten hänvisar i stället till att övervä
ganden härom bör ske i någon framtida utredning. Planverket beklagar 
detta och vidhåller att det bl. a. av kostnadsskäl är angeläget att man vid 
den redovisning av uppgifter som vart 8:e är skall ske för varje fastighet 
också hegär in vissa för samhällsplaneringen angelägna data. Vid den 
löpande omtaxeringen däremellan bör man då kunna nöja sig med upp
gifter for i första hand rena taxeringssyften. Systemet bör då också utfor
mas så enkelt som möjligt för att kunna tjäna just detta syfte. 

Bost11dsstyrc/sen anför: 

I skrivelse 1983-03-07 till regeringen har hl. a. bostadsstyrclsen hemställt 
all regeringen vidtar erforderliga åtgärder för att erhålla underlag för 
energiplaneringen och övrig samhällsplanering. Skrivelsen har hehandlats 
av fastighetstaxeringskommitten som anför att formerna för en gemensam 
datainsamling för flera användare i framtiden synes böra utredas, förslags
vis av CFD. 

Förslaget att CFD skall utreda en framtida datainsamling kan styrelsen 
instämma i. En sådan utrednng bör genomföras i nära samarbete med 
andra intressenter och vara slutförd i god tid före den första etappen i det 
nya systemet. 

Avslutningsvis vill styrelsen framhålla att om fastighetstaxeringsupp
gifter i en framtid skall bli aktuella som underlag för folk- och bostadsräk
ning (FOB) så medför det speciella krav på innehållet i fastighetstaxerings-
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n:~~st r~:. Vidare blir etfan.~nhetern;~ fdi.n FC1B 1985 fii phvcrkCl vari~theh·~d 
n:. n:. i taxt."ringsrcgisirc:t. Uppgihcrn~! fr~ln F\)B 198~ bnrde cck:~~cl kunna 
,11n::tnd::1s fl·lr att jil:-:,tcra Laxcring~:r·c!!istrct s{t aH b~ittn.~ ,.bas.,'firdcn·· inför 
en i'>vcrg~mg iil! ett rul!amk systern t'rhdls_ 

11 Besvär 

11. I Besviirsriittcns 1m1irridb innd1iill 

Kommitten för~·slåt all va~ic års taxering skal! kum;a priiva:; och hesv~ir 

anfö;·as utan att niigra nya omsU:indigherer h::r inträffat. Man skå.11 för va;je 
aktuellt taxeringsår - men inte retroaktivt -- kunna yrka ändring av en 

fdtaxcring, t. ex. p~ grund ;_iv en felaktig bcdömning av en värdefaktor Sl>lll 

legat till grumi för taxeringen. I friiga om värderingen ~ir det t.:ndast basvär

det och de tHiri ingående delvärdcna som går all överklaga_ 

fll rernissinstanser har beröri frågan om bt!svär::.rättens materiella innc

hi'i!L En instans tillstyrker kommittt5ns förslag och en förordar att den 

enskilde bör kunna fii alla taxeringsbeslut av lokal skattt:myndighct eller 

fasiighetstaxcringsnärnnd prövad av länsrätt. 

Liinsriirten i \iiisrnwnlands län anför: 

Länsrätten delar kommittens inställning i den grundläggande friigan om 
hcsvärsrättens materiella innehäll. Besvärsrättcn bör således omfatta alla 
än<lringsyrkanden som avser själva beslutet. dvs sildana faktorer som 
påverkar taxeringsvärdet. men däremot biir beslutsskäl som regel inte få 
överklagas särskilt. Eftersom det är angeläget att FTR innehålla korrekta 
uppgifter hör. som kommitten föreslagit. ändrade faktorer kunna omprö
vas av lokala skattemyndigheten. 

Med hänsyn till det sätt systemet byggts upp anser länsriitten lika med 
kommitten att vai:_ie års taxering skal! kunna prövas. Länsrätten ·anser 
också att det endast är hasvärdena och de däri ingiiendc delvärdena som 
skall kunna överklagas medan däremot indextalcn inte bör gå all överkla
ga. Om det mot förmodan skulle uppkomma fel vid den maskinella uppräk
ningen med de talen hör felen kunna rättas i annan ordning. 

LänsrätTen i Srockhnlms län anför: 

Den rullamlc fastighetstaxeringen innhär att varje ar är likvärdigt med 
avseende på möjligheten att generellt iindra fastighetens taxeringsvärde 
p.g.a. omständigheter i fastighetens beskaffenhet m. m. Kommittens för
slag att varje års taxering skall kunna överprövas utan spärregler, liknande 
de f.n. gällande. är dänör konsekvent. På samma sätt bör det vara naturligt 
att klagomål om felaktigheter i taxeringen beaktas endast med verkan friin 
det för klagotidpunkten aktuella taxt:ringsåret. Att besvärsrättens spärr
regler och omtaxeringens preciserade förutsättningar avvecklas kunde tän
kas innebära en ökning av arbetet med fastighetsfrågor i olika instanser. I 
praktiken torde det förhålla sig så att de nuvarande reglerna~ utformning -
även i de fall de föranlett att prövning/nytaxering ej bort ske - ändock 
inneburit en analys av taxeringen som i arhetshänseende är jämförbar med 



I~ra!er~eiia findriugsb~siu! .. Den enskilch.~ fasti~het~;ägnren~:. intrcss~n av bt
S\'äl/n~'t~~xcring lär inte i cch för sig påverkas av prövnin_gs:-ittlcns utElrm-· 
ni11g AJminis1rativt sen bö:· U.irsl;:gct i dcnn<i del a!ltsii ej inncb:ira ne;:;<1-
tin. !wns:::kvcmcr. 

Enlip kamm::m~lttcns t1ppfoltnini: hör den em.kihk \.;unna fl't alla tax
LTingsbeslul av lokal sk:ittemyndigl1c1 eller fostigl1eistaxcringsniimud rrö
vadc av Einsriitt. Om så hlir falict, finn:: del i11il' liingrc behov al' den 
:-;viirbegripiiga bestiimmelsen i 19 kap 14 ~ andra s1y;.:kc1 och tilbggct i 
24 kar 5 ~ andra sty1.:ket om r~ttt tiU anslutningsbe.~vär när taxeringsinten
dcnt dkr kommun klag<11 i bnsriitt. 

I dess;i frrigor vill kammarrätten vidare framföra följande. 
En1ii;1 cie regler som gäller nu görs indelning i värdeomrfalcn genom en 

föreskrif: som 5kall tillämpas vid taxeringen på samma bindande siitt som 
andra föreskrifter. Kammarränen har i ett mål funnit att domqo: inte kan 
bilda nya värdeområden, även om detta vore ett sätl att finna en bänrc 
taxeringsvärdenivå. I ett annat foll överväger kammarrätten att besluta på 
ett sätt som har samma verksam som en nyindelning men som formellt inte 
innebär någon ändring av indelningen. Inom ett större landsbygdsområdc 
har länsstyrelsen lagt in ett mindre värdeområde med högre riktvärde för 
marken. En statistisk bearbetning av köpeskillingarna inom detta mindre 
område har visat att de anvisade riktvärdena är för höga. Om riktvärdet för 
mark bestäms på samma ~ätt som för omkringliggande landsbygd. kommer 
taxeringsvärdenivån att i genomsnitt ligga mycket nära 75 procent av det 
marknadsvärde som prisstatistiken antyder. Kammarrätten lär inte vara 
förhindrad att ändra riktvärdet för mark även om detta skulle innebära 
samma riktvärde för mark och byggnad inom det mmindre området som 
den omgivande landsbygden, dvs att det lilla riktvärdeområdet försvinner. 

Kommitten föreslår en ändrad ly•Jelse av 7 kap 7§. Denna ändring kan 
tolkas så att indelningen i riktvärdeområden inte längre skall anses som en 
föreskrift utan som en anvisning. Om denna tolkning är riktig, hälsas. 
såsom framgått inledningsvis, ändringen med tillfredsställelse. Indelningen 
kommer likväl att ha sådan grund att det endast undantagsvis finns möjlig
het att få den ändrad i besvärsprocessen. Om det är så att en områdesgräns 
av misstag fallit bort vid en sista justering av indelningsbeslutet, skulle 
detta kunna rättas till i besvärsprocessen. Att besvär inte får föras över 
själva indelningsbeslutct borde enligt kammarrättens uppfattning inte få 
medföra att beslutets materiella innehåll inte kan prövas i mål om taxering 
av fastighet inom värdeområdet. 

Det kan inte finnas något hinder mot en besvärsregel som leder till att 
beslut om index inte kan överklagas. Det kan emellertid tänkas fall att 
lokala skattemyndigheten tillämpar indexbestämmelserna på ett felaktigt 
sätt, t. ex. använder index för ett enfamiijshus för att bestämma värdet på 
ett tvåfamiljshus. Byggnadens klafssificering kan alltså vara tvistig. En 
sådan fråga bör kunna komma under domstols prövning. Visserligen öpp
nas i 19 kap 9 * sista stycket en möjlighet att pröva, om uppgiften i registret 
är riktig i den mån den påverkar indexomräkningen. men det vore naturli
gare att låta domstol pröva indexomräkningen som sådan. De skattskyldi-

. ga torde ha svårt att förstå den föreslagna inskränkningen i prövningsrät
ten. 
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11.2 1\t'svärslll~rättigadc 

Kon11niti.·~~n föresl~!r att regler införs on: räli. för vcHj~ deltigare i s;u11iif!c.! 

i':1~tighcl an röra talan vid ra~tighet~tax~rin~:.~n. 
lnµen ;;iv de !·~rnis~instanscr son1 har yttn1i sig häröver tl:1!· n;-~g<."lt att 

in\'~indil mol komminens förslag. 

A:amnwrriil/(/l i Giiieborg anfo;: 

hornmitten föreslilr en uurycklig bestämmelse ati v;aje dt:!:igare i en 
samfällt :lgd fa~tighct skall ha bcsvärsrätt. frilgan är nu i"örcmål för rege
ringsr:H1en~ prC.vning. men kammarr~inen finn;.-r an rn uttrycklig bestäm
melse därom bör nyta in i fasli)!hetstaxeringslagcn. 

1 detta sammanhang berör kommitten frilg<:rn om besvärsrätt för delägare 
som inte fört talan. Kammarrä\len har hittills varit mycket försiktig om det 
funnit~ mer iin en ägare/delägare som kunnat föra tah1n och det gällt att 
ändra ctt taxeringsvärde, t. ex. sedan en fastighet överl~1tits. Grunderna för 
hesU.immclserna i 10 * förvaltningsproc.:esslagen synes leda till att besvär av 
en ägare/delägare kan prövas utan att den andre ägaren/delägaren hör~, 
endast om det är onödigt att höra den andre. Detta skulle kunna vara fallet 
endast när taxeringen ej skall ändras eller det är sjäivklart att övriga 
ägare/delägare kommer att uppfatta utgången som gynnsam för dem. Den
na grundsyn leder också till att domen måste delges övriga ägare/delägare, 
om domen gått dem emot, för att deras besvärstid skall börja löpa. Om de 
ej får del av domen. finns den ordinära hesvärsrätten kvar. Aven om 
uppgifterna i fastighetstaxcringsregisrret blir fullständiga, kommer det att 
finnas fall då en delägare eller ny ägare inte får underrättelse om lokala 
~kattemyndighetens beslut. Den ägare/delägare som inte fått underrättelse 
i tid har nu rätt till besvär i extraordinär ordning. I förslaget hiinger den 
ordinära besvärsrärten samman med att man begär omprövning. Att en 
ägare/delägare begär omprövning skall vid nödvändig processgcmenskap 
räknas även annan ägare/delägare till godo. Även dessa andra får alltså 
besvärsrätt och skall underrättas om beslutet och om möjligheten att 
anföra besvär. Dctta är emellertid inte alltid genomförbart, t. ex. i de fall då 
en fastighet omsatts utan att detta kommit till lokala skattemyndighetens 
kännedom. I de fall en ägare/delägare inte fått den underrättelse som han 
skall h:1, finns extraordinär hesvärsrätt rätt. Delges inte domen av länsrät
tcn eller kammarrätten. löper inte den ordinarie besvärstiden. 

Liinsrätten i Västmanlands län anför: 

Uinsrätten har inget att tilläga ifråga om kretsen av besvärsberättigadc. 
Bcsvärsrätten då flera personer gemensamt äger en fastighet har vållat 
åtskillig huvudbry under åren. Som JO redovisar i sitt beslut 1983 saknas 
uttryckliga lagregler om delägares rätt att agera på andra delägares vägnar. 
Kommitten redovisar att kammarrätterna fr. o. m. 1981 års AFT har ansett 
att varje delägare skall ha rätt att föra talan vid fastighetstaxeringen om 
den gemensamma egendomen oberoende av om han har fullmakt från de 
övriga. Enligt vad som under hand inhämtats har regeringsrätten haft uppe 
frågan om nödvändig processgemenskap i fastighetstaxcringsmål i plenum 
den 3 oktober i år. Förhoppningsvis blir rättsläge! därigenom klarlagt. 

En fråga som aktualiseras i samband härmed är om domstolarna skall 
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deiJ!~.: ö··.:rig~i d~!iigarc donP.;!II on1 tri.~:~.ringsv~!nk:i i·~iHi:-al~ pil t~dan ~-1v en 

(L:Htg~~X~'.. De övri;;..a dcH"igarnu ka11 enh~t rätt~ns upnl"allnli~~ ... inLe ar.ses som 
part~;· i procc~sen efrcrst)fi':. d~ själv~! iHl!..-' har anfön be~vhr. i\':cn de är i 
ht~gsr: . .._ .~:rad berörda av Ulgf!ngcn i n1~ilel o;.,:h f~~:· dfrrigcnOil~ en partslik
n~~r:d:: ~i~~!ining. ~v!c.d den s!uts:1tscn fnun~1tå: d~t l1'-~;urli~1 att dcl;;i\·ning 
:.;i~c: n1t;d samtliga deläf:arc. De! bör ::-.n1eHeniJ frarnhr!lia~ att d~lgivning i 
vise;;; f:<!l int~ går c.H genomföra med en rimiig <.irbc1si:!Sats. I de: f;:;Ilcn bi.ir 
ext.r::;. ordinJ.~ besvärsrätt föreligga . 

.J() anför: 

Skall deliiprcs rä11 ati öv.:rklaga enbart gälla iivcrklagi~ndc till l~insr~it

lcn o::h inte ocks<l till fastighetstaxc:ringsniimnden".' Ar måhända avsikten 
::u 24 kap I* skall til!i-impas p[1 den situationen ex analogia"? 

Vad g;i!kr egentligen om ny ägares rätt/möjii;~!f1eter <in heg~ira ompröv
ning Hv resp. överklaga lokala skattemyndighetens beslut till fastighets
taxcringsnämnden? Det verkar som om den nye ägarens besvärsr{ill i 
ordinär ordning till länsrätt biir bt:roende civ att den tidigare ägaren över
klagat till fastighetstaxeringsnärnnden. 

11.3 instansordning 

I betänkandet föresläs att LSM fattar gnmdbcsluten och eventuellt 

omprövar dem. Beslut som omprövats av LSM skall kunna överklagas hos 

FTN. För att få besvär över ett fastighetstaxeringsbeslut prövat i förvalt

ningsdomstol skall ett beslut av FTN först föreligga. Exrraordinära besvär 

över ett beslut av LSM skall dock anföras direkt hos länsrätten. 

Några remissinstanser påpekar att instanskedjan enligt kommittens för

slag förlängs på ett sätt som inte är rimligt. 

RS\-' anför: 

Kommitten föreslår att fastighetstaxeringsnämnden avslutar sin verk
samhet senast den 15 november. Detta skulk dock inte ge dataenheten och 
LSM tillräcklig tid för arbetet med framställning av fastighetslängder och 
förtryckning av fastighetstaxeringsuppgifter på blankett för inkomsttaxe
ring. RSV anser därför att tidpunkten 15 november måste ändras till 15 
oktober och att LSMs omprövningsperiod avkortas. 

Det kan konstateras att fastighetstaxeringen efter prövning och ompröv
ning i första instans kan komma att omprövas av ytterligare tre instanser. 
Det kan ifrågasättas om detta är rimligt och också om det leder till större 
rättssäkerhet med hänsyn till den långa tid som kan komma att förflyta 
intill dess taxeringen slutgiltigt fastställts. 

Domstolsvcrket anför: 

Kommittens förslag innebär att antalet instanser ökar. Eftersom om
prövningsmöjlighet föreslås både i LSM och i FTN kan en taxering i vart 
fall teoretiskt komma att prövas sju gånger innan den slutligt avgörs av 
regeringsrätten. Enligt DVs mening är en sådan ordning inte rimlig. 

Även i belysning av de processuella regler som gäller i massärenden 



inoi;! t;.ndr~-~ :agstif!.n!ngsc.H~1råden. ~å g~:.r }.:orarnit1Cn för 1angt i ~fnn ~trä van· 
d~n ~i~: b;.~rriD · förvr.~l1 rjr!gr.:Jnn?~1 u!arna fran n1~il. i-1 os t. ex. förs~ikring1..;
d,-.n1stDlarr1~·l l~~Hcr. :H'. fö~·s~d~ring~kassa~-~ ~kal! O!Hpröva Siii bt.~SIUl CP. t~~~ng 

inn~u; d;:..·r~ ens!j!dt~ kan fbr'~ ~~aktn vid;:.u-~: till för:~ilkri r:g~:~~~!len ( 20 kap 
10 S /.FL}. h~1;· r~t~i(;!s~~.bcslu~ n1~.:ddclai_.:; n~:~d stöd ;~v lOa ~~· sh sk~!D orn
prtlvning intl" si;l~- i{~dan Jc~.sa [l)j-iiH.iriug~~r innebar en dran1~11i:;,i~ nedg[~ng 
l-l\ ar:1~dc1 bt:~;vär h~.,=' förs~.~kring::.dori!'."iHJh:.1n:t. son1 nurn~:rn t:n~~p-i hand
Higge:· iH~J en· :~törn~ ~ctyJ:..·:thct bc!oi'p"irni·i~:sigt respektive m~d son1 rör 

~.; v~.in!rt'. be\·i~ vänlering~:fdl::!.~)r. 

l bcl~\nkande\ förc~lb an h~~svär öv•:r LSM:~ omrrövadc beslut skäll. 

orn fastight~i S:.\gart::n inte vill ha <ki omprövat fler giinger av LSM .. anföras 

till FTj~ inom tf:: ve:::kor f"riln deigivning. Yrkande från t;:i~;eringsintenden
ten db· av kommun skull f;umställas direkl hos länsrätten. Tidsi;ränsen 

för on.Jinii;·a besvär till länsriitten blir för fastighetsägare :l I mars året efter 

taxeringarna och för kommunen 3 ! maj tlch för taxeringsintendenten 30 
juni också året efter taxeringarna. lk extraordiniira bcsvärsgrunderna 

enligt nu gällande ordning bibehälls för fastighetsägarna. Taxeringsintcn

dentc.:ns och kommunernas extraordinära besvärsrätt inskränks. Extraor

dinära besvär skal! kunna föras som nu för taxering fem <lr före taxerings

året, dock inte längre tillbaka i tiden än till en taxering då basvärde åsatts 

eller ändrats vid avstämning eller omtaxering. 

Några remissinstanser tillstyrker kommittens förslag. 

Flera remissin~tanser är kritiska till förslaget att begränsa taxeringsin

tendentens rätt att anföra extraordinära besvär. Besvärsförfarandet be

tecknas ocksil som b{1de invecklat och tidspressat och förslag framförs att 

bcsvärstiderna hör ges ett förnyat övervägande. 

Liin.\"f'ätten i Östergötlands hin anför: 

Kommitten diskuterar också ( s 174) en förlängning av besviirstiden i 
överensstämmelse med den allmänna förlängning som -skatteförenklings
kommitten överväger beträffande inkomsttaxeringen men avvisar tanken 
på en sådan förlängning. Häri kan länsrätten instämma. Överklagande av 
fastighetstaxeringsheslut är inte jämförbart med överklagande av inkomst
taxeringsbeslut. För att tillräcklig stadga skall finnas i systemet är det 
eniigt länsriittens mening nödvändigt att fastighetstaxeringsbesluten vinner 
laga kraft relativt snabbt och att de därefter inte annat än i undantagsfall 
går att riva upp. För undantagsfallen måste då finnas en rätt till besvär i 
särskild ordning. Länsrätten ansluter sig därför till kommittens förslag att 
det nuvarande systemet med extra ordinära besvär bibehålls. 

Liinsriitten i Viis1man/a11ds liin anför: 

Kommitten framhåller att ett taxeringsviir<le, sedan det väl har åsatts för 
ett år. ligger till grund för åtgärder inom många olika områden och att det 
därför är angeläget att det i rimlig tid ligger fast. Länsrätten delar den 
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hediinmingcn och ans~r lika m1:d h1mmiw.'n ;;!l dei nuv::rn:1de systemet 
rn~d t'.Xlrti t'rdiniir besvä!"sr:!1 t hiir hihchiilL.ts. ·1 övcr.:n~st;inHHcisc n1cd 

n::gkrn;: 1·id inkomsttaxering hör hcsviirs1·i:lie11 tiil fastighetsiig:m:n:; nack-
d:.:l bq;riin~.as till de fall di-\ fr;sti~hc: <!'>' !'i1rbisccndc i111c h;ir biivit lctxcrad 
o:::h d~ bcslutc'. har blivit o:·iktigt pi~ grn11d av [(:[räkning., m!sskrivnin~: eller 
ann;:! uprcnhan fö:·bi:_;.cendc. 

l fr:lg;1 om bcsviirstiderna vill bn,:ri:l!<:i1 peka p~ an korrnnuna id: anra! 
miil hi1vdi:l alt den för kommun giillandc: bc:~v:irsiiden sk~tll gäll;; iiven vid 
b;.:svlir rörantk fastigheter som irnmmunen :igcr. En viss iivcnydlighe! i 
bglc.:,h:n p;·; den punkten kunde var;, motiv·~rad. (Jl'r regeringsränens dom 
!9t{4-0~-23 RA 84 l: 6.) 

Liinsriittcn hiilsar :,,lutligen med tillfn:dsstllllelsc att kommitten stiilh::r -;ic. 
bakom riitlcns för~lag att syn skall kunna förrättas av ensamdomare i d~ 
fall u1rednin~cn behöver kumplct!eras p:'i niigon punkt. 

Länsstyrelsen i Ös1ergö1la11ds lii11 anför: 

Fiirslage! an ta bort taxeringsimendcntcns extraordinära besvärsrätt 
saknar motivering och bör enligt H'tnsstyrelscns mening inte genomföras. 
Samma besvlirsrätt bör til\1;.omma alla besvärsberättigadc. Med tanke pil 
de felaktigheter, som kan uppdagas i efterhand och som kan få stora 
komekvens\'.r fi.ir inkomst- och förmögenhctstaxeringen, hör trixeringsin
tendenten ha lika stora möjligheter som ägarna att anföra extraordinära 
besvär, både till fördel och nackdel för fastighetsägarna. 

Länsstyrelsen i SkarahorRS liin anför: 

Vidare föreslår kommitten ändrad lydelse av 23 kap 2 § fastighetstaxe
ringslagen. Paragrafen reglerar hl. a. taxeringsintendentens möjlighet att 
anföra besvär i siirskild ordning. Genom den föreslagna lydelsen begränsas 
det allmännas möjlighet att rätta till ett felaktigt taxeringsvärde för tidigare 
år. Detta kan ha konsekvenser för inkomsttaxeringen och den nu föreslag
na fastighetsskatten. Vid utförd granskning här i länet har framkommit 
åtskilliga fall där nyuppförda byggnader inte åsatts taxeringsvärde. Fas
tigheten har i dessa fall endasr påföns markvärde trots att byggnad funnits 
flera år tillbaka. Länsstyrelsen anser det rimligt att taxeringsintendenten 
får samma möjlighet till extra ordiniira besvär som föreslagits för fastig
hetsägaren. 

Kammarrätten i Götchorg anför: 

De extraordinii.ra besvärsgrunderna skall inte ändras vad gäller den 
enskildes rätt att föra talan. Det kan emellertid ifrågasättas om inte möjlig
heten till omtaxering bör leda till en stark begränsning av den extraordi
nära besvärsrätten. De grunder som anges i 23 kap 2 § andra stycket 
punkter 1-5 avser formella fel som i princip alltid bör kunna rättas till. 
Kammarrätten ifrågasätter om det är riktigt att beröva taxeringsintenden
ten möjlighet att åberopa grunderna i punkterna 2-4. Taxeringsintenden
ten bör i dessa fall kunna föra talan till förmån för ägaren och på ett aktivt 
siitt medverka till att felaktigheter inte blir bestående. Kammarrätten stäl
ler sig däremot tveksam till om punkterna 6 och 7 kommer att ha någon 
större betydelse vid sidan av bestämmelsen i punkt 8. 

Punkt 6 tillkom i samband med 1981 års allmänna fastighetstaxering och 
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:-t\'ser det bli c!!l domstol fr~in,c::1tt et: anvis;:i riklv:i.-de. K;,;;111;;,rri1\len ha~ 
forc.slagii atl d1.,mHoi ocks{1 skall Ct ~indra inddnin~ i rik~ v~irdecmri'ilkn, ett 
be:'llli >1.•m 1iH sin brakl.'ir i'rj!imförb:trl med e11 besiul «11 i"i:":n!,!ii arJ>.·is;!dc 
riktviirdt:n. Om hcsviirsbcst:immC'isen ska!! finn;~~ l.:v;1r hi1· dc•ro jn,irns <1 
ait den ornf;111~tr :ivrn fall di~ domstol giiu ifr:in ir1ddning i rikr.,·iirdeomdi
Jen. 1.kt finns ernclkrtid andrn bc~lut -,om har s11n1m::; e!Teki r~i t:ixcringen 
i c11 nmrftdc. Om dtnnstolcn hc~lular att justera rikt,·ärdet för n. i":tstigh~l 
pi\ grund <1\· siircgd förhålbndc. l. ex. buller. kan Jenn;; bcd(inrning h<1 
hct;·de!sc även fiir ett antal grannfastigheier. l\kJ dagen~ i)e:>li.immclser 
finn~ det i dett<1 fall mycket titel utrymme för extraordin:jr besvtirsrätt 
rörande en grannfastighet. Kammarrätten fiircsliir duck ;!tt bcsvärsreg.::.111 i 
punkt 11 wgår och att domswlens ::ivgi.irande rörand<'. rikiviirc.icr1. indelning i 
viirdcomriiclen och _justering för siirq;na förhållanden be:1ktas vid det l'örst~i 
tillfälle dt1 övriga berörda fastigheter kan orntaxcras. 

Bcst~immdscn i punk! 7 tillkom ocksf1 i samband n:rd llJtil i!rs allrn~inna 
fastighetstaxering och had.: som syfte att möjliggöra "eftertaxering" i Je 
fall tlä underlaget for taxeringen var felaktigt. Man syftade då s~irskilt p~\ de 
urpgifter som ltimnats i deklarationen. Om bestämmelsen i framtiden inte 
skall m ilberopa~ av taxeringsintendenten, finns det knappast nilgon anled
ning an behii.lla bestämmelsen. 

Om punkterna 6 m:h 7 upphävs, finns det i extrema fall möjlighet au 
pröva besvären med stöd av punkt 8. Denna möjlighet hör finnas kvar. 

LRF anför: 

Vad gäller det föreslagna besvärsförfarandet är detta både invecklat och 
tidspressat. En fastighetsägare som är missnöjd med LSMs grundbeslut 
skall begära omprövning hos myndigheten för att rn taxeringen överprövad 
av fastighetstaxcringsnämnden. Vill han överklaga till Hinsriitten måste 
han ha begiirt både omprövning och överprövning dessförinnan. Annars 
har han endast extraordinär hcsviirsrätt. Han måste också hålla reda på en 
mängd tider som delvis sammanfaller med sommarsemester. Det föreligger 
enligt delegationens uppfattning en stor risk för rättsförluster om kommit
tens förslag genomförs. Förslaget avstyrks bestämt. 

Lä11srätte11 i StockJwlms liin anför: 

Kommitten föreslår att det nuvarande systemet med extra ordinära 
besvär bibehålls tills vidare. Kommitten framhåller betydelsen av att ett 
taxeringsvärde. sedan det väl åsatts för ett år ligger till grund för åtgärder 
inom många olika områden. Den anger som skäl för en fri prövningsrätt alt 
SFK överväger en sådan ordning och den framhåller värdet av att besvärs
reglerna är likartade vid inkomsttaxeringen och fastighetstaxeringen. Det 
kan ifrågasättas om prövningsrätten i förevarande mening har nagon avgö
rande betydelse för taxeringsvärdets ''laga kraft". Ett bestående intryck 
av besvärsfrekvensen av fastighctstaxeringsmål i Stockholms län under ett 
par omgångar av allmän fastighetstaxering är att besvären till övervägande 
del kommer in i rätt tid och därmed i anslutning till handliiggningcn i först;: 
instans. medan frågan ännu upplevs som aktuell. Undantag förelig[.' .. ' 
beträffande dem som slarvar med besvärstiden inom loppet av någon e::~r 
några månader. Därefter anförs besvär väsentligen bara antingen av nytill
trädd fastighetsägare eller p.g.a. skriverier i pressen o.d. 

Omprövningsyrkanden under tiden den 15 maj - den 30 juni tas er !l 

12 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 222 
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l\0111mittc;1h f"iirslag upp till beh;111dli11g av lok:1b skatte!11~'ndighetcn L'ller 
11i1mndcn. I tidL·n LbreftlT skal! vrkamkn uppbttas ~:i~tim L~.\iraordiniira 
lw~v:ir till bnsriill och detu troh atl 1l1kala ska11cmyndighete11 :ir verksam 
t i!! den I.' ~cptemher och niimndcn till den 15 1wvembL'l. hirs laget rimm;,r 
i!i:1 med k1.•111mil!..'.ns ambitioner dels ;itl lill r.:>rvaltning-;d\1111<.;\(l\ ,.;kal\ kL1m
ll1<1 ;1t: f(iras cml<lst sildan:t iircnden diir en tvist mdbn fastighc:tsiigare och 
dc:n a!l111i1nn:i in1L ckssf('irinna11 trots avsevärda insatser kunnat lös:1~ dcis 
:'\Il l.'li ntimndcns lx·~lut skall forcg:I pri\\'ning i ftirvaltningsdomswl. :'vlnt
skii\c: for att bcgriinsa omrr<1vningcn ho~ lokab skattcmyndigheten
."n'.imnd till den 30 juni ("l:implig sista tidpunkt "i v:igcr vid en _iämffirclse 
<Jlllför l<iU 1ich bii:· ges förnyat övcrv:ig;mde. 

12 Organisation 

12. I Fastighctstaxcrin!!sniimndcrna 

Kommit.ten föreslår att cirka 260 faslighetstax.eringsnämmlcr inriiltas. 

varav 198 lokala n;imnder för smf1husenheter. 34 gemensamma nämnder 

för lantbruksenheter och 27 gemensamma nämnder för bl. a. hyreshus- och 

industrienheter och en för riket gemensam n~imnd för vatten och värme

kraftanläggningar. De lokala nämnderna skall omfatta en, två eller tre 

kommuner eller delar därav inom ett och samma fögderi. De gemensamma 

nämnderna omfattar antingen helt län eller vissa LSM inom ett län. 

Den hell övervägande delen av remissinstanserna har invändningar mot 

kommittens förslag angående faslighetstax.eringsnämndcr. Genomgående 

påpekas att minskning av antalet nämnder medför att lekmannaintl~'landel 

och lokalkännedomen i nämnden går förlorad. Kritik har riktats mot försla

get med kategorivisa nämnder. Förslag har i stället framförts att det skall 

finnas en fastighelstaxeringsnämnd i varje kommun eller i varje fögderi. 

Synpunkter har ock.så framförts att faslighetstaxeringsnämndens arbetsin

sats kommer atl bli obetydlig vid rullande fastighetstaxering enligt kommit

tens förslag. En remissinstans förordar att antalet distrikt och nämnder 

reduceras ytterligare. 

RS\/ anför: 

Faslighetstaxeringsnämndemas nya roll innebär att antalet ärenden som 
behöver dras inför nämnden blir litet. Speciellt obetydlig blir nämndens 
insats under år då avstämning inte görs. Enligt RSVs mening är det därför 
viktigt att finna en organisationsform där ledamöterna får samma inflytan
de som idag. Det är diskutabelt om inflytandet blir bättre i ett gemensamt 
kategoridistrikt än i ett fögderidistrikt. Även en fögderinämnd kan bestå av 
ledamöter med erfarenheter av olika fastighetskategorier och dessutom 
besitter en sådan nämnd avsevärt bättre lokalkännedom. Lokalkännedo
men är mycket viktig och bör tillmätas större vikt än rena fackkunskaper. 
Sådana tillförs genom konsulenter och sakkunniga. RSV vill därför förorda 
att varje fögderi får utgöra ett fastighetslaxeringsdistrikt. Undantag bör 
emellertid göras för vissa fögderier, där antalet taxeringscnheter är mycket 
stort. Det bör ankomma på skattechefen att avgöra detta. 
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l föedcrin:inrnd skullt- d{1 ing/1 il'dami.>1.:-r frtm var:ic kommun inom fiig
Licricl -spt1 s:in foresL1gits i 17 kar ~ ~. Enligt den föresh.ip1a lydcisen av 
!i: 2 skall dod högst tre kl'mmunn fi; ing~ i lnkalt fastighcbtaxcringsdi
~iri\\i. RS \' rinner den b1.:griinsningen vara onödig. Vid sammantr~ide mi:d 
n:imnden bchiiver cnda~t kallas ledamöter fri.in den dlcr de kommumT 
inom vilka de fast ighctcr som skall bd~andlas vid sammantrii.det är bc
lii!ma. 

(Jm samtliga ta.\eringscnhett:r inom ert fögderi taxeras i samma <listrik1 
undvik~ vissa av de besvärligheter som annars urpkommcr n~ir en fastighet 
iir uppdelad pft taxcringsenheter av c:ilika karaktär. Enligt kommiteförsla
f.!.<:t skall karakt~iren strikt styra distriktstillhörigheten. Exempdvis skall de 
frekvent förekommande småbruken (under 5 haJ bestående av en lant
bruks- Ol:h t:n smf1hus<lel tilldelas olika distrikt. Pii samma säll kommer 
llygelbyggnader med tomtmark respektive mangårdshyggnad m. m. att 
prövas av olika nämnder. En siidan ordning skulle vara mycket opraktisk. 

Oavsett \'ilken typ av distriktsindelning man väljer. anser RSV att taxe
ringsenhetcr tillhörande samma fastighet skall behandlas av samma 
nämnd. RSV är sflledcs kritiskt mot förslaget att slopa bestämmelserna 
härom i 17 kap 2 ~ FTL. 

Förslaget att vatten- och viirmekraftanläggningar skall taxeras av en för 
1iket gemensam nämnd har RSV intet att erinra mot. 

Fögderic:lu:f~j('irrni11ge11 anför: 

Kommitten föreslår att Jet på samma sätt som vid 1981 års allmänna 
fastighetstaxering. skall finnas fastighetstaxeringsnämnder för olika fas
tighetskategorier. Sålunda föreslås lokala nämnder för småhusenheter och 
gemensamma nämnder för hyreshus-. industri- och specialenheter och för 
lantbruksenheter. Föreningen anser att det bör vara tillräckligt med endast 
en typ av nämnd, som taxerar alla slags fastigheter inom visst geografiskt 
område inom länet. En sådan nämndorganisation fungerar redan nu med 
mycket bra resultat vid de särskilda fastighetstaxeringarna. Genom en 
sådan organisation skapas förutsättningar för en bättre lokalkiinnedom och 
bredare kompetens inom n~imnderna. Vidare underlättas taxering av regis
terfastigheter som delats upp i flera taxeringsenheter med olika fastighets
kategori. Behovet av kategorinämnder vid 1981 års allmänna fastighets
taxering motiverades främst av att nämnderna skulle erhålla specialkom
petens genom att taxera samma typ av fastigheter. Detta behov är inte lika 
stort i ett rullan<le system där taxeringarna primärt sker av tjänstemän. 
Skulle specialkompetens ändock behövas i nämnderna i vissa fall finns 
konsulenter att anlita. I ett normalstort fögderi torde enligt föreningens 
uppfattning knappast behövas mer än en nämnd. 

SACOISR anför: 

JUSEK delar inte kommittens bedömningar om organisationen av fas
tighetstaxeringsnämnderna. Att som kommitten gjort beräkna antalet ären
den som blir föremål för omprövning i FTN med utgångspunkt från förhål
landena vid AFT 81 kan inte vara realistiskt. Den främsta orsaken till 
antalet omprövningar och besvär vid AFT 81 var givetvis de dramatiska 
höjningarna av taxeringsvärdena men de berodde också i många fall på att 
man pga tidsbrist inte kunde utreda ärendena på ett tillfredsställande sätt 
innan beslut togs. Vid en rullande fastighetstaxering med indexuppräk-
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nir.i:.:rr \'artanna1 :h-. soni förcsla.gil~. ~on1111er :tvq~Ltnnittgl:n ~H\ inne:h~Sr~\ 

mycket mhttlig<t förändringar. i v:tr! fall ,·id en norm;d prisu1,·c,·kling. lk 
cvcn!tdla mcningsskilj<:h.tiglicl.:r s<1111 kan uppslii wrdc 11;1;·rm~1 ri1r:1 ~if: 

Pn: v~inlcringsfakl<'!"t:raa. som ju 1wrrn:ilt inte kllllllllc'l all :i11dr;1< <'il1 

fos;ighl'.\c'.li imc fö:-~imiras. lnddning i \<irdcri11g,unu·;'1dc1:. inJo;ul. etc. 
k0nrn1e~ ju ime all kunna övcrklap;,;. Möjlighctcrn;! <11 t lrn111111L1nict:i-:1 111''.cl 
fa:;tig!:etsi:if:mrn blir ocks!i bc1ydligr sti1rre Iin vid .'\FT X!. De: fmns 
ankJning :uu;; au ant:iiti ilrenden som 111:'iste µ[i till ornpriirninl,: i FTN blir 
avscvän större ~in rnd komrnilicu bcr;iknat. Distrikten 1ordc diirfoi kunna 
göras större iin vad kommitten föresliir. 

Vidart' ifriigasäller JlSEK behovet av gemcnsamm;1 niim11dc1· för andr;, 
fas1ighctstypcr ~in småhus. Kravet p~i sär~kih\ S<tkkunskap hiand ledamö
terna i nämnderna måste vara mindrt: iin vid 1.k allm:inna fasii~:hclstaxc
ringama dil l<!Xcringen i sin helhet sköttes som fritidsuppdrag. U1övL"r 

handläggarna hos LSM kommer i elen föreslagna organisationen iivcn all 

finnas särskilda experter i form av konsulter. förbundet anser sillcdcs att 
emfas! en typ av niimnder ska finnas. 1 ett normalstort fögderi finns 
knappast anledning att ha mer än el! distrikt. Vad gäller förslaget att 
till skapa en för riket gemensam nämnd för vallen- och v~lrmekraft verk 
finns inget att erinra. 

LRF anför: 

Enligt förslaget skali i princip lokal skallemyndighel ( LSM I svara för 
fastighetstaxeringen i första instans. Fastighetstaxeringsnämnd skall kopp
las in först när fastighetsägaren begär överprövning av LSMs beslut. 
Antalet nämnder är då ytterst begränsat. För lantbrukscnheter föreslås att 
i stort sett endast en nämnd skall finnas för var:ie län. 

Delegationen har den erfarenheten att medverkan av taxeringsnämnds
ledamöter ~ir särskilt viktig vid fastighetstaxering av lantbruksenheter. 
Ledamöterna har ofta ingående kännedom om de enskilda fastigheterna 
och de bidrar även i övrigt med sin sakkunskap om lantbruk mm. Genom 
ledamöternas medverkan förhindras många gånger uppenbart oriktiga fas
tighetstaxeringar. Om t. ex. en anvisning visar sig felaktig må~te sunt 
förnuft få tillgripas. 

Delegationen kan därför inte godta kommittens förslag 1ill nytt taxe
ringsförfarande. Fastighetstaxeringen måste liksom hittills vara förankrad i 
lokala taxeringsnämnder där lokalkännedom och sakkunskap finns före
trädd. 

TCO anför: 

Kommitten föreslår en drastisk minskning av antalet fastighctstaxerings
nämnder. I ett avseende menar TCO att man här gått för långt. Det gäller 
minskningen av antalet kategorinämnder för lantbruket från 754 till 34. 
Behovet av lokalkännedom i dessa nämnder är sådant att det är motiverat 

med en nämnd i varje kommun. 

Sveriges Rcdol'i.rningskonsulters Förbund anför: 

Vi ifrågasätter även om inte lokala nämnder istället för gemensamma 
nämnder skulle handha taxeringen för mindre lantbruksenheter på samma 
sätt som är tänkt för småhus~nheterna. Vi syftar här på alla de små 
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lantbruk som utg(ir hostaJ för rer~on med h!!vudsakiig inkc>rnsl av tjiins: 
clkr liknande och dtir lantbruket emlasi är t:tl bisyssla . 

.\ l'l'ri!:!es .! ordii.rcart:fi"ir/J1111d anför: 

Fa-;tiµhet~taxeringskommin.:ns förslag inncbiir en stark minskning av 
kkmannainflytandet viJ fastighetstaxering.en. D·:.tt<1 iir ur m~tng,<:1 syn
punkter ol~impligt. Riilt utnyttjat kan lekmiinnens deltagande van• tiil :;tnrt 
Yiirdc för taxeringen od1 dessuwm innebär·" 1•ärdd"ullc.1 möjligheter an 
förankra fastighetstaxeringen i allmänhetens rättsmedvctandc. En!ip Sve·· 
rigt:s fonlägareförbunds uppfattning bör en reform av fastighetstaxeringen 
svft<1 till ett st~[rkande av lekmannaintlytandct i stället för ett försvagande. 
L:ekrnannainflytandct hör komma in redan på förberedelsestadiet. Genom 
att ra~tight:tsägarnas intresseorganisationer hercde;; tillfiille att medverka 
vid utarbetande! av anvisningarna rörande riktviirden m.m .. kan t. ex. 
säkerheten i värderingen iika 11ch antalet överklagade taxeringar diirrned 
minska. 

Land.1·tin:;.\förbundl'l anför: 

Styrelsen är dock tveksam till den mycket starka reduceringen av antalet 
taxeringsnämnder som föreslås. eftersom det är ofrånkomligt att förtroen
demannainflytandet därigenom minskar. Styrelsen tillstyrker däremot för
slaget att de gemensamma nämnderna skall ha länet som bas och utses av 
landstingen. 

Lantbruf.:sstyre/sen anför: 

Antalet taxeringsnämnder föreslås minska krt"tigt genom överföring av 
arbetsuppgifter från nämnder till lokala skattemyndigheter. Styrelsen an
ser det väsentligt att antalet nämnder avvägs så all man inom varje nämnd 
har tillgång till sådan kompetens och lokalkännedom att taxcringsresultatet 
kan bedömas med tillräcklig säkerhet. 

Svenska Re1·i.rnrsamfundet anför: 

Enligt utredningens förslag kommer antalet fastighetstaxeringsnämnder 
att väsentligt minska i det nya systemet. Enligt samfundets uppfattning är 
lekmannainflytandet vid fastighetstaxering av stor betydelse för åsättande! 
av riktig taxering. Samfundet föreslår därför att det vid införandet av nytt 
system för fastighetstaxering tillses att nämnda inflytande inte går förlorat. 

Sveriges Allmänna lzypotcksbank anför: 

Som förut nämnts kan den föreslagna indexeringen medföra påtaglig risk 
för bestående felaktig taxering. Vidare framstår det minskade lekmannain
tlytandet som en stor nackdel. En tabellmässig fastighets värdering medför 
stelhet och risk för orättvisor, som annars kunnat korrigeras genom orts
och sakkännedom hos en väl sammansatt lekmannanämnd. Hypoteksban
ken finner mot denna bakgrund det vara väsentligt att lekmannaintlytande! 
enligt gällande ordning för fastighetstaxering inte endast bibehålls utan 
även förstärks. 
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Lii11s.H1Tl'i.1c11 i Jii111tlolltl.1 lii11 anfLir: 

Enligt kommittO.:ns för~lag flirsvinner f'astighctstaxcringsniimnderna i sin 
nu v;irandc funktion. Kvar blir endast en sorts '·rriivningsniimnd" och 
d'.irn1cJ 1.:n frm!c instans i fastighetstaxcringspnil:TSsen. 

fkt kan ii'r~lgas~inas om del [ir n\id\'[imlig\ med ytterligare bc~v~irsmii.i
lighcter i iircndcn. som fastighetstaxering. som av niiuviindighct till stor 
ek! m:lstc lwgg~1 p;[ schabll1ncr. Unuerlagct för kommittens stiillningst:;
gan'k alt lrilnta fastighetstaxeringen d..:n lokalk<innedom som n;imndcrna i 
de llcsta fall hcsltlcr är e11ligt ILinsstyrels..:ns mening alltför bristfälligt. 

Vid AFT 81 bc!vddc. ~ttminstone i JJmtlamls Wn, niimndernas medver
kan at1 fas1ighe1staxcringen kunde genomföras med en n1\gorlunda l!Otl!a!!
ban resultat. Det var spccic!lt vid hehandling av det iildrc byggnadslJesttt~1-
d..:t s•1m niimndes lokalkännedom var viirdefull, exempelvis vid hcdömning 
av f1Jdnsklassen 2sc vidare nedan) då tillräckligt underlag ofta saknades 
för all enhart utifri'm deklarationens uppgifter hcstämma rätt värddr. 
Behandlingen av justering på grund av säreget förhållande är ett annat 
exempel där nämnden haft ett avgörande inflytande. Alternativet till nämn
dens lokalkännedom har många gånger - som i exemplen ovan - varit 
besiktning. Bcsiktningsförfarandet har emellertid enligt länsstyrelsens 
uppfallning visat sig vara alltför tidskrävande för att inom rimliga kost
nadsramar kunna nyttjas i den omfattning som skulle behövas om niirnn
dens lokalkännedorn skulle ersättas. Med den erfarenhet av gällande 
regler. som AFT 81 gav. är därför länsstyrelsen inte beredd att tillstyrka 
förslaget i denna del. 

Om värderingsreglerna i stället kan ges en enklare utformning med klara 
definitioner. frågeställningar. blanketter etc och med större inslag av 
schabloner så att lokalkännedom i stort kan undvaras har länsstyrelsen i 
princip inget att erinra mot den föreslagna ordningen. För småhus och 
lantbruk bör det dock även i fortsättningen finnas en nämnd i varje kom
mun. 

Länsstyrelsen i Kopparberv liin anför: 

Länsstyrelsen inser att en rullande fastighetstaxering innebär att nämnd
organisationen måste förändras. Att den normala mandattiden för de för
troendevalda i likhet med vad som gäller vid inkomsttaxeringen ändras till 
) år är praktiskt och accepteras därför. Däremot delar länsstyrelsen ej 
kommittens förslag om olika distriktsindelningar för småhusfastigheter och 
övriga fastgheter frånsett s. k. vattenfallsfastighcter där, som kommitten 
föreslagit en för hel~1 riket gemensam nämnd bör inrättas. Mot bakgrund av 
länets speciella fastighetsförhållanden bör endast lokala fastighetstaxe
ringsdistrikt införas där kommun, del av kommun eller flera kommuner 
utgör verksamhetsområdet. Samtliga taxeringsnämnder bör inom sitt verk
samhetsområde, enligt länsstyrelsens uppfattning behandla samtliga fas
tighetskategorier. Såväl behovet av lokalkännedom hos ledamöterna som 
erfarenheterna vid den särskilda fastighetstaxeringen visar att denna or
ganisationsmodell fungerar väl. För mera komplicerade ärenden bör ex
perthjälp i form av t. ex. konsulenter vara tillgänglig. Länsstyrelserna bör 
därför ha möjlighet att själva bestämma såväl indelningen i distrikt inom 
fögderierna som om eventuellt s. k. kategorinämnder skall inrättas eller ej 

och då på lokal nivå. 
Länsstyrelsen biträder att nämnderna, vid avgörande av ett ärende, inte 
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idii·;v'-'r bcstii ::tv alla niimndem lelbmötcr uL1n all det ankommer p~1 
ord!öranden att kalla de k·damöter som skall ddtaga. 

Lii11.1.1·1_wcisen i Skarolwrgs lii11 anför: 

Enlil!t kommittens försla~ skall taxcringsarbetet utföras av lokal skattc
mq1di;het ( LSl\1) som ock-si'1 fattar beslut om taxeringsv~irdet senast den 
I.'. m:1t rnxcringstlret. Besluten skall kunn;1 ompröva' av skattemyndighe
ten ft«~!Tl till den 15 september taxcringsllret. Kommitten föresli\r vidare att 
LS!\·ls beslut skall kunna överprövas av en FTN som ockst1 skall kunna 
besluia i ärenden som :.iv siirskilda skäl överl:inmas till FTN av LS!'vl. FTN 
kan enligt förslagt:t ompröva sina beslut till den \ 5 november taxerings
ilrct. I Skaraborgs hin skall enligt förslagct finnas ätta FTN för taxering av 
smid1us, tv[1 för lantbrukscnheter och en för hyn:~- och industrienheter. 
Hiirutövcr finns i vanlig ordning bcsvärsinstanserna Jiinsriitt. kammarrätt 
<.1ch regcringsrätt. 

Ärenden som skall handläggas av FTN aYscs hli utredda av LSM sClm 
också skall bifoga yttrande (förslag till taxering) i ärenden. Om FTN följer 
LSMs värderingsförslag. vilket torde bli det vanligaste. kommer den skatt
skyldige normalt att klaga hos Hinsriitten. Man har i dessa fall skapat en 
onödig mellaninstans som endast fördröjer det slutliga avgörandet. Den 
främsw anledningen till förslaget att inrätta FTN är önskemålet om lek
mannamedverkan. Lokalkännedom är nödvändig och speciellt viktig vid 
taxering av större jordhruksfastighett:r. Enligt utredningens förslag skall 
cmeliertid i länet finnas endast två FTN för taxering av jordbruksfastig
hcter. I flertalet andra län, bland annat stora jordbrukslän. kommer att 
finnas endast en sädan FTN. Det ligger i sakens natur att lokalkännedomen 
inte blir särskilt stor i dessa FTN. 

Kommitten föreslår också att åtta ledamöter skall väljas för varje kom
mun som ingår i ett fastighetstaxeringsdistrikl. Fler än fem ledamöter får 
dock inte tjänstgöra samtidigt i nämnden. Ordföranden skall kalla de 
ledamöter som skall tjänstgöra vid ett sammanträde. Det framgår dock inte 
efter vilka grunder ordföranden skall utse dem som skall tjänstgöra. 

Enligt förslaget avslutar FTN sitt arbete först den 15 november taxe
ringsåret. Dataenhetens möjlighet att påbörja och utföra efterarbeten in
träffar då vid en tidpunkt då enheten redan är hårt arbetstyngd med bl. a. 
fi.irtryckning av deklarationsblankctter och utskrift av slutliga debetsedlar 
etc. 

Länsstyrelsen kan således inte helt biträda kommittens förslag om FTN. 
Det är inte nödvändigt eller ens önskvän att införa ytterligare en instans i 
förvaltningsforfarandct vad gäller värdering av fastigheter. Behovet av 
lokalkännedom vid viirdering av i synnerhet jordbruk är stort och måste 
tillgodo~es på ett bättre sätt än vad utredningen föreslagit. 

Länsstyrelsen anser att det bör finnas minst en FTN i varje fögderi. 
Nämnden bör emellertid inte vara kategoribunden utan kunna handlägga 
ärenden rörande samtliga fastighetskategorier. Länsstyrelsen anser det 
också vara en felaktig metod att vid en beräkning av antalet nämnder 
enbart gå efter antalet taxeringsenheter och därvid likställa småbruk och 
enheter som bara eller huvudsakligen består av skog med de jordbruk man 
har i de stora jordbruksläncn. De senare är avsevärt komplicerade att 
taxera. Enligt uppgift i betänkandet är granskning av lantbruk fem gånger 
så arbetskrävande som granskning av småhus. Denna relation gäller kan
ske i fråga om de utpriiglade jordbrukslänen men knappast i skogsläncn. 
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En cnh::t som cnbar! består av skogsm;:rk kriivcr mindre arbete iin en 
srnåhusfastighe1_ 

Ui.nss!yrt:iscn menar att dessa r-rN skall bitriidas av granskning::tjänstc
män och i st:We; för LSl\·l fatt'~ beslut om taxcringsv:irdet. FTN blir hfirvid 
kunna 2vsluta ~il! arbete den 15 scptembn. Öwipt tidrunktcr hör p{i 
moisvarandc siitt tidigarcbgga!; två m:inader. 

f.iinsst_\Ti'lscn i Giitd:i(lr[!S och li1>illls !ii11 anför: 

Vid 1981 firs a!lmiinna fastighetstaxering har till~impats ctt system med 
kategorinämnder. vilket inneburit au olika niimndcr taxerat sm:ihus, hy
re~hus. in<lustrifastight:ter rcspd;tiv..: lantbruk. Vid den särskilda fastig
hetstaxeringen ilr 19!Q övergick man till geogrnfisk <listriktsindclnig. Vaije 
distrikt omfattar ltiirvi<l samtliga fastighetskategoricr inom nilmntfen-; ar
betsområde. Ett distrikt omfaltar k\1mmun. del av kommun eller Oera 
kommuner. Sakkunnig hjiilp vid taxering av vissa besvärliga ra~tighets
typer sker genom konsulentmedverkan. Detta systern har enligt hinsstyrel
sens mening visat sig fungera bra. Framförallt har lokalkännedomen i 
nämnderna tillgodosetts på ett tillfredsställande s~ttt jämförbart med det 
systern med kategorivisa länsdistrikt som till:-impades vid den allmänna 
fastighetstaxeringen år 1981. Kommittens förslag innebär för Götehorgs 
och Bohus län att det skulle finnas två gemensamma distrikt ett for hyres
hus- och industrifastigheter i hela länet och ett för lantbruk. 

Länsstyrelsen delar den uppfattning som reservanterna Josefson. Lund
gren och Stensson givit uttry·ck för. Lekmannainflytandet och lokalkänne
domen kommer att reduceras eller rentav försvinna i gemensamma 
nämnder med ett helt län som verksamhetsområde. 

Länsstyrelsen föreslår därför att en geografisk indelning av taxeringsdi
strikten enligt ovan bibehålles även i det rullande systemet. Detta innebär 
att fastighetstaxeringsnämnden får kommun eller del av kommun som 
verksamhetsområde. Om hela nämnden deltar i förberedelsearbetet. vilket 
länsstyrelsen föreslagit, får man på detta sätt ett starkare lekmannainfly
tande i det rullande systemet än det som kommitten föreslagit. 

Liinsstvrelscn i Malmiihus län anför: 

Länsstyrelsen har tidigare under avsnitt 9.2 ifrågasatt det meningsfulla i 
fastighetstaxeringsnämnden-arbetsgruppen~ medverkan vid förberedel
searbetet med den utformning av arbetsgruppen som kommitten föreslagit. 
Fastighctstaxeringsnämndcrnas fortsatta medverkan i fastighetstaxerings
arbetet kommer enligt kommittens förslag att begränsas till att vara en 
besvärsinstans mellan länsstyrelsen och länsrätten. Det finns anledning att 
anta att fastighetstaxeringsnämndemas arbetsinsats kommer att bli obe
tydlig. Detta synes särskilt vara fallet med de föreslagna gemensamma 
fastighetstaxeringsnämndcrna för hyreshusindustri och lantbruk. Enligt 
kommittens förslag skulle i Malmöhus län kunna inrättas 2 stycken hyres
hus-industrinämnder och en lantbruksnämnd. Dessa nämnder torde endast 
ha ett meningsfullt arbete vart 8:e år. då dessa fastighetstyper avstäms. 
Den geografiska omfattningen av dessa nämnders verksamhetsområde gör 
vidare att kännedom om enskilda fastigheter eller mindre geografiska 
områden helt torde saknas inom nämnden. Enligt länsstyrelsens uppfatt
ning finns i det rullande fastighetstaxeringssystemet inget att vinna med 
kategorinämnder. En för alla fastighetstyper gemensam lokal nämnd skulle 
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inn:.:biir~i att lwntinuitetcn hibd1."tlle~ td1 aH lllkaikiinm:domcn kYarstilr. 
Linsstyrch<:n ~iYStyrker diirhir kommittens for~bg om gemensamma 
n:imnder. 

Liinssryre!sen ,· \iiisrrrhnrrcns hin a11i"ör: 

l\lcd fiircsiag.::n ny ordning. komm·::r LS;\·1 i stiillct för FTN att vai·a första 
ins1a11~ för taxningen. FT]\; <!VSt~ bdrnndla endas1 ärenden där LSM och 
fostighetsiig:!ren inte blir övl'n.:n' samt eljest sviirhedörnbarn ärcnd<.:n. 
Fi1rslaget innchiir sMcdes att t_jimstcmannagrnnskning införes och alt 
nämnden blir en instans för iivcrp1·övning. 

Kom!llillen har i bilag<i I 2 redovisa! förslag till antal lokala nämnder·. 
l!tmcnsamma 11iirn11der for hyreshu~- och industrienheter samt för lant
brukscnhct..:r. Uinsstyrelsen finner med hänsyn till föreslagen ~indring i 
n~imndernas rt1l1 denna beräknin!,: för liinets vidkommande som godtaghar 
nH.:d et1 undantag. Det g~illcr antalet nämnder för taxering av lantbrukscn
he1cr. Baäknat antal uppges där till tv{1 nämnder. 

I fråg<.1 om taxeringsenheter - cirka 24 000 - ligger Västerbotten pt1 
tn::dje plats i riket. Många a\' dessa enheter är av mindre storlek och av 
förhållandevi~ enkel bcskaffcnhc1 med avst:ende på bebyggelse och iigo
slag. Detta undcrhittar själ\'fallet v~irderingsarbetet. Vad som däremot kan 
förorsaka svii.righeter i nämndarbctct är länets geografiska utbredning. På 
grund av de stora avstånden - Iäne1 är arealmässigt ef1er Norrbotlen rikets 
största - kommer problem att uppstf1 niir det gäller att tillgodose hehovet 
av rimlig lokalkännedom hos nämndledamöterna. Länsstyrelsen anser där
för att detta talar för att i vart fall ytterligare en nämnd för hedömning av 
lantbruksenheter inrättas i AC län. 

Län.utyrelsen i ÖrPhm liin anför: 

Kommitten föreslår att det efter förebild från 1981 års allmänna fastig
hetstaxering skall inrättas fastighetstaxeringsnämmler för olika kategorier 
fastigheter, nämligen lokala nämnder för småhusenheter och gemensamma 
nämnder för hyreshus-, industri- och specialenheter och för lantbrukscn
heter. Nämndernas antal föreslås starkt begränsade i förhålhmde till vad 
som gällt vid allmiinna och särskilda fastighetstaxeringar. Nämndernas roll 
kommer också att ändras till att bli en överprövningsinstans i förhållande 
till lokal skattemyndighet. främst i ärenden där tvist föreligger mellan lokal 
skattemyndighet och fastighetsägaren. 

Fastighetstaxeringsnämndernas nya roll innebär att antalet ärenden som 
kommer att behandlas i nämnden blir få. Speciellt kommer s:t att vara fallet 
under år då nfigon avstämning inte görs. Således kan förväntas att kom
municering och utredningar kommer att ske i en helt annan omfattning än 
tidigare, varför antalet tvister som måste hänskjutas till fastighetst;xe
ringsnärnnden minskar. Även värdeförändringarna kan förväntas bli mått
liga. Enligt länsstyrelsens mening bör man därför, men också av kost
nadsskäl. söka begränsa antalet distrikt och nämnder ytterligare. Således 
bör det vara tillräckligt med en typ av nämnder för samtliga kategorier av 
fastigheter på samma sätt som gäller vid de särskilda fastighetstaxering
arna. Med hänsyn till att taxeringsarbctet i det nya systemet kommer att 
utföras av tjänstemän är inte heller behovet av specialk0mpetens inom 
fastighetstaxeringsnämnden lika påtaglig nu som vid 1981 års allmänna 
fastighetstaxering. Skulle sådan egenskap behövas. kan det tillföras nämn-
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åen genom honsulenter. Ytler\igarc en fönkl men en typ a\' niimnda är att 

samtliga delar av en fastighet llavsctl all de tillhör olika fastighc1~k:11cgo
ri1;: eller har olika bcskattningsnatur hlir taxerade i samma distril-;1 och 
si.\lcdö hlir foremi'tl för e11 samlad lx·diimning. En avsl'värt b~"ittn: Jokalkiin
nedom uppnils vidare. 

Liinsstyrclscn \'ill sillcdes fön.1ni;1 all varje frigdcri Ei1· utgöra e1: fastig
hctstaxningsdistrikt. Eventuellt kan undantag göras fl1r de större fögde
rierna, diir amalct taxcringscnhctcr :ir stort. Det bör ankomma p[1 skaltc
chci"cn alt avgöra de!la. 1 fögderiniimnd skulle ingi'1 ll:Jamiilcr frf"Ln var:je 
k•lmmun inom fögduict pil siitt sum föreslagits i l 7 kap 8 paragrafen. 
Enligt den fiireslagna lydelsen av 17 kap 2 paragrafen sbll dock hiigst Lre 
1;.ommuner få ing5 i lokalt fastighetstaxeringsdistrikt. L.insstyn:b.:n anser 
denna hegriinsning vara oniidig. Vid sammanträde med niimnden behiiver 
cnda·.t kallas lcdamiitcr friin den clkr de kommuner inom vilka de fastighe
ter som skall behandlas ,·id sammantriidet är belägna. 

12.2 Lokala skatkmyndighctcrna 

Kommitten föreslår att LSM förstärks med 200 kvalificerade handläg

gartjiinster. N;l.got ökat behov av biträdespersonal heräknas inte uppstiL 

Flertalet remissinstanscr är kritiska till bedömningen av den resursför

stärkning på LSM som kommitten gjort. Det framhålls all det är osiikert att 

200 handläggare är tillräckligt och del ifrågasätts om inte resursbehovet på 

biträdessidan kommer att öka. Vidare het vivlas att den lönegrad F 12 för 

handläggartjänsterna är tillräcklig för att kunna rekrytera och behålla kva

lificerad personal. 

RS\' anför: 

Det är v:ktigt att organisationen görs så stabil som möjligt. Inom varje 
LSM bör därför finnas flera handläggare med komplett fastighctstaxerings
utbildning, för sådana arbetsuppgifter som granskning av deklarationer. 
besiktningar, kontakter med andra myndigheter samt information till all
mänheten. Kommitten har beräknat resurstillskottet till ca 200 personår. 
Det är i nuläget mycket svårt att i detalj bedöma om detta tillskott är 
tillräckligt. RSV vill därför reservera sig för att genomförandet kan visa att 
ytterligare resursbehov kan komma att uppstå. Framför allt är det omfatt
ningen av information och rådgivning till fastighetsägarna som är svår att 
bedöma. Självfallet kan resursåtgången minskas om man i framtiden för
enklar regelsysternct. 

Länsrätten i Östcrgotlands län anför: 

Övergången till en rullande fastighetstaxering skulle helt visst utjämna 
fastighetstaxeringsarbetert mellan åren. Men i stället för fritidspersonal 
måste i så fall de lokala skattemyndigheterna personalförstärkas. Skall det 
vara någon mening med att övergå till en rullande fastighetstaxering måste 
nämligen också nuvarande fritidsgranskningsordning överges. Kommitten 
har uppskattat behovet av resurstillskott på hand läggarsidan till ca 200 
personer, dvs i genomsnitt 2 personer per lokal skattemyndighet. Länsrät
ten måste starkt ifrågasätta bedömningens hållbarhet. Det kan också ifrå-
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E::s:itt;,.~; om inte n:surshet1twct pii biträdcs-;idan likasi\ ~kulle öka. Uinsriit
;t:n kommer med cfL:n crL1rcnhct liinsr:illL'tl har a 1· ~1-.tiglictsta.xcring l•ch 
J•o'l o:indi:g1 tidsiidandc siffrrarhctc l'Ch kontrnllarhcte >l'll1 iir l"örena1 
1Lnncd till slutsatsen att resursbehovet formPdligcn i verk!ighdcn skulle 
vi.-.:! sig vara minst duhhdt sil stort som lrnmmitt(;n ;.i.ntagit. 

Lii1ts.i:ry,.c/scn i Uppsala lii11 <111för: 

KommitlL~n har, uwn att ange hur antalet hcriiknats. förcsl<1git all LS~v1 
ei-h:lllcr :!00 k\ alifict:rack handliiggart.iiinstcr. Uinsqyrclscn vill piltala att 
vid bernanningsher;ikning h:insyn hör tas till b:'1de antalet taxeringscnhetLT 
och cnhct::rnas komplexitet. 

1\v kommitten angivet resurstillskot! forutsiitter att LSivl tillförs den 
krmina\:'1tkomH till länsdatorcrna som kommitten förordar. Uinsstyrelscn 
finner det angeläget att LSM ges denna terminalåtkomst dels då. som 
kommitten påpekar, jnvesteringskostnaden ant<1s återvunnen redan dtcr 
n:'1gol ftr dds d~1 denmt terminahrafik mot länsdatorn skulle utgöra grunden 
för ett mer rationellt utnyttjande av länsdatorn. 

Liinsstyrclsen vill ocksii piltala att resursförstärkning framledes kan 
komma att behövas för handl~iggning av besvär över fastighctstaxerings
hcslut. 

Liinsstvrclsen i Öster}{åtlands län anför: 

Kommitten finner i sin bedömning att LSM:s nuvarande personalresur
ser behöver förstilrkas i en fast organisation på handläggarsidan med :!00 
kvalificerade handliiggare vid landets 120 lokala skattemyndigheter men 
har bedömt att resursbehovet på hiträdessidan kan tillgodoses med nuva
rande resurser. Med hänsyn till LSM:s föreslagna kanslifunktion, dess 
utökade arbete med service och information till allmänheten och registre
ring ifrågasätter länsstyrelsen om kommittens bedömning av LSM:s re
sursbehov både på biträdes- och handläggarsidan är realistisk. LSM:s 
organisation och personal kan förväntas att belastas hårt med fört"rågningar 
och information till allmänheten inte enbart vid inlcdningsskedet av den 
rullande fastighetstaxeringen man även senare med hänsyn till omloppsti
dens längd. Detta innebär störningar i de ordinarie arbetsuppgifterna och 
därmed risk för förseningar. För att uppnå de förväntade förbättringarna 
med tjänstemannataxering får kommittens bemanningsberäkning, även 
med hänsyn till en n10dernisering av arbetsmetoderna med utökad termi
nalan~'ändning, anses vara alltför lågt tilltagen. Hänsyn har bl. a. inte tagits 
till den volymökning som antalet omtaxeringar i det nya systemet utan 
spärrar kommer att få. Enligt länsstyrelsens bedömning torde även bi
trädessidan behöva förstärkas. 

Handläggartjänsterna bör lönemässigt inte sättas för lågt så att de blir 
genomgångstjänster, vilket medför att LSM inte får någon stabil kompe
tens i fastighetstaxering. En av handläggartjänsterna bör vara chefstjänst. 
Länsstyrelsen anser att kommittens bedömning av LSM:s resursbehov 
underskattats och förordar en förnyad avvägning av LSM:s personalresur
ser med beaktande av vad ovan anförts. 

Lä11sstyrelse11 i Örehro lä11 anför: 

Vad gäller resursbehovet för arbetet med den rullande fastighetstaxe
ringen på lokala skattemyndigheten har kommitten uppskattat det 
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resur'.;!illskoti som hchi>\·s r:l handlä:;i:.ur~idan till c:a '.!00 r.::rrnne;-. Detta 
innebfö at! Je smil oc.:h r:;dlelstor:i myndighc.:1ernn kommer al! tilldelas 
cnda'1 en handläggare. Lokala skattemyndigheten kommer ;itt ha en cen
tral ro!i \'id den rullande fasiighetstaxeringen. Det :i;· d~irfor viktigt alt 
myndighctl!n tiildci<t' IL''·ur~er som gör Ul~: möjligt all gcnumfiir:1 rnxcring
cn m<:J ti!lfredsstiil!:.mJ,~ noggrannhet. /\rhetct med fostighetstaxcrinben iir 
av· den ant:n att resl!rsbchovet inte i någon niimnvärd <.'n1f:1!tnint! kan 
regkra;; genom sänkt :irnb!tionsnivå. vilket diircmot iir möjligt i1wm ·;mcira 
omri<dcn. Med allt i"iir kn;mpiliindiga resurser för fastighl!tstaxering.l.!11 ri~
kernr man dirför aH personal St'm är a\·sedd ti.\r andn1 arbctsurpg.ifkr f~n 
tas i anspråk. De nya rutinerna innchär, silvitt nu kan bcdcimas. inte an 
dagens arhetwppgiftcr med ajourhällning av fastighctsrcgis11·c1 och au 
aåmini'.;trera de slirskiida fas1ighctstaxcringarna minskar närnnvlirt. l stli!
lel tillkomme;- för bitriide'.,pcrsonalcn registreringsarbetc p;I terminal som 
tidigare utförts pt1 dataenhe1en. Det innehiir att nuvarande personal inte i 
någon stön-e utsträckning kan ägna sig åt nytillkomna arhctsuppgif"ter. För 
sådana arbetsuppgifter s0m upplysnings- och informationsverksamhet. 
granskning av deklarationer, utredning och bedömning av viirdefaktorcr, 
besiktning samt kontaktt:r med andra berörda myndigheter. måste clii!for 
nya resurser tillföras. Länsstyrelsen ställer sig tveksam till om det är 
möjligt att klara detta med en årsarbetskraft. 

Vidare får lönegrad F 12 som kommitten kalkylerat med i sina kostnads
beräkningar anses vara en a!ltfö1' låg lönesättning för att kunna erhålla och 
behålla enarna handläggare till de kvalificerade arbetsuppgifter som det 
blir fråga om. Länsstyrelsen framhåller därför vikten av att resursbd1ovet 
blir föremål för en ingående utredning innan organisationen för den rul
lande fastighetstaxeingen slås fast. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs liin anför: 

Vad beträffar lokal skattemyndighet anser län<.styrelsen äver. mot bak
grund av de speciella fastighctsförhållandcna, det viktigt att det inrättas 
kvalificerade handläggartjänster i tillräcklig omfattning. Länsstyrelsen an
ser det även viktigt att lönenivån på dessa tjänster ej blir för låg för att 
kunna erhålla och hehålla erfarna handläggare till de kvalificerade arhets
uppgifter som det blir fråga om. För vårt läns vidkommande torde föresla
gen resurstilldelning (I ;i 2. handläggare/fögderi) vara alltför knappt tillta
gen. Aven genomförandet torde kräva resurstilldcning för de lokala skatte
myndigheterna utöver vad kommitten föreslagit. Länsstyrelsen grundar 
sin uppfattning på etfarenheterna av genomförandet av AFT-81. 

Länsstyrelsen i \liis1ernorrfa11ds liin anför: 

Beträffande kommittens bedömning av de lokala skattemyndigheternas 
resursbehov inför de till väsentliga delar helt nya arbetsuppgifterna vill 
länsstyrelsen påpeka att i nuläget har ingen av länets lokala skattemyn
digheter några resurser för dessa arbetsuppgifter på handläggande nivå_ 
Någon granskning av fastighetsdeklarationer har på grund av bristande 
resurser inte förekommit vid vare sig den allmänna eller de särskilda 
fastighetstaxeringarna. De lokala skattemyndigheternas medverkan vid 
fastighetstaxeringarna har hittills inskränkt sig till att bereda fastighets
taxeringsnämndernas beslut för registrering samt att ombesörja denna och 
andra göromål av expeditionell art. Länets lokala skattemyndigheter sak-



Prop. 19!W8:;: 222 

11<!'" s~kde~ hd1 H'.;;urscr kir de k\·<dili\.'.c;·:idc: i::r<insknin~:s- t•ch lk:::illl,funi:" 
til~ner ~orn enii~t förslage! ~kal! lilgg~ls p{l r11yndighe1crnc... En r~~Tekryt~
rin~ ;·!v handläggar.de persomd är d<'trför ufr~mknmlig. L•bh! :'i::in:::n•\'l1-

digl1c1t:n i Krami'or;; anser at1 kommillen" resu;·sbcTiikmnpir i!r alitf.:;,. 
osi\krn o;;h att en 11oggrnnn<i1<.: h~räkning hö1· ~;i;::: s!i '.in:tn l\UB-srödch 
,,mf<Hlning klarlag!s. Uinsstyrelsen delar dl'r!nd uppi°<ilining t•ch ;m~cr r.10! 
bakgrund av i'örh{d!andc11<1 i liincl ;ut d::t :.1v kommiu(·n i'ii:··~~;lagna 1Tsur<;-
1il!-;k0Tll:l \'<td i,:ii\h:r h:rn(Jl;iggare iir för li\gt beriiknaL 

Lokala skattemyndigheten i Hiirnii~:anJ p:lrekar :!tt ii\·en hctrå!Tande 
biträdcssidan kan del ifr~gasiittas om inll: en "is' re;,ursf1:!rsti!rknin1C är 
nricldndig. Enligt länsstyrelsens mening är denn:! 1vckan befogad i vart fo.li 
för de iir då småhusenhctern<i blir föremili för avstämning. Ulns~!yrc.lsen 
riironbr di~rför en förnyad bedömning av· lokala skal!emy;idigheternas 
rc~sonalbchov sedan effekterna av förändringarna i ADB-silidel och den 
föreslag:rn terminalåtkomsten till fastighetstaxerinpregistret klarlagts när-
rnare. 

Länsstyrelsen vill även understryka vikten av att biidc d.: nya handläg
garna och hiträdespersonalen fär tillfälle till särskild utbildning inför de nya 
arbetsuppgifterna. A ven om handläggare och andra rekryteras bland per
sonal med allmän skatteutbildning krävs en betyctande kompletterande 
utbildning eftersom fastighetstaxeringsomriidet endast behandlas översikt
ligi i skattt.:uthildningen. Rekryteringen av ny personal mäste också ske i 
god tid liksom utbildningsinsatserna så att all personal iir väl forbc.:redd 
inför den arbetsanhopning som kan förväntas vid inledningsskedet av den 
rullande fastighetstaxeringen. 

Lokala skattemyndigheterna i Sundsvall och Kramfors har också under
strukit nödvändigheten av att skallcmyndigheterna for~es med bildskärms
terminalcr som medger kommunikation med både bnsdatorn och riksskat
tevcrkets centraldator. Länsstyrelsen instämmer i detta och anser att de 
tekniska möjligheter som står till huds för att rationalisera arhetet bör 
utnyttjas. 

Länsstyrelsen i Jiimtlands län anför: 

För LSM:s del innebär förslaget att en helt ny del i organisationen måste 
hyggas upp för bl. a. tjänstemannagranskning av deklarationer. Oavsett 
vilket system för rullande taxering som genomförs vill länsstyrelsen starkt 
understryka kravet att organisationen bemannas på sådant sätt att en 
kvalitetsmässig förbättring i förhållande till A FT 81 kommer till stånd 
samtidigt som arbetsförhållandena för personalen blir sådana att ·ingångna 
medbestämmandeavtal till fullo kan följas. ]jänstemannagranskning för
utästter också enligt länsstyrelsens mening att värderingsreglerna förenk
las. Länsstyrelsen vill i övrigt åberopa från LSM infordrat yttrande. 

Lokala skattemyndi1d1eten i Österswzd.1· föRderi anför: 

Sidan 191 '"Här är det emellertid fråga om en på ADB-teknik baserad 
maskinell hantering som inte utgör nfigot egentligt merarbete för LSM. 
LSM får dock ett visst arbete med manuella kompletteringar och med 
hantering av returer (adressefterforskningar m ml. Sidan 193 "Vid omräk
ningen kommer LSM inte att ha någon annan uppgift än att ansvara för att 
beskeden om omräkningen sänds ut till fastighetsägarna och alt företa 
rättelser om omräkningen blir uppenbart felaktig." 
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F::q ighe1 staxcringskonin1ill~n har s:llunda gjort det mycket btt f\.ir sig 
\'id bedömningen :1\" rc .. rnrscrna. LSM i Östersunds fögderi - ett :iv Sveri
_ut:> s1iirst:1 i vad avser f<tstif,'.hcter (i.:irka "5.00() sm<01husfastif,'.hetcr) -
knn~latcr:Jr c·mellenid att vi fi'tr ett hctyJandl: merarbete g(:nom Jcn i'•Ltde 
};(;m1111!tlika1ionen mcJ f;!~lighcts;igarna. besvaramk <I\' rratcl1r pi'l grund :il' 
11nckrr:itldser. 11 t siimla fi.irfrf1gningshlankcttcr. :t\'Stiimninf!'dcklaratiorn:r 
etc. !\fan m[iste hiir hctiinka att <lc:t iir 3 helr olika sy.1·1e111 som sku ar/wiu 
{ 1(1rafi<'f/1 -· 01111 <1.\ !' ri Il ,L'. 0111 f<J iw ill ,'.,! .1·a 111 l al'.\'/ ii 11111i11 g. 

!V\i:l; hänm:dom om fL>lks oförm;1f!a an Hisa mcdJclandc fri[n myndighc
H:r bcLtra:· LSM att bcsiib- och telcfunfrck ven sen hos LSJ\·I kummcr au 
i\k;; het vdlil!t {ivcn vid utsiindandet av hcskcdcn om omräkninl!. LSM i 
Östi'rsu;1d.1 -Fi.:,z<frri hno11ar dtir.fi'ir vik ren m· atl en 11oggra1111 11;1al.n od1 
hcriik!!in.~· m· l'<'.\'11/'Shchm•cf komma rill siånd. LSJ\1 har bittra e1i'arcnhe
tc:· frirn dt: alimiinna fastighdstaxeringarna år I 975 och 198 l. En liknande 
situation vill vi inte vara med om igen. 

Som förslaget nu ligger kommer de år då avstämning ska ske av fastig
hetsgrurrerna småhusenhet respektive lantbrukscnhet arbetsbelastningen 
p[1 L.SM bli särskilt bewngande. LSM ser det som en omöjlighet att utan 
förstiirkning kunna klara av dessa till synes ofrånkomliga toppar. Särskilda 
medel för anst~Ulning av speciell personal. anlitande av konsulenter rniiste 
ställas till LSMs förfogande under de år avstämningen sker av smf1hus 
respektive lantbruk. Någon omfördelning av personal inom LSl\'I av större 
omfattning synes omöjlig. 

Kommitten förordar att LSM inte binds upp för hårt genom instruk
tioner e d för arbetet utan att de olika myndigheterna med hänsyn till sina 
resurser. fastighetsbestånd m. m. ges möjlighet till den individuellt mest 
lämpliga organisationen och arbetsmetoden. Till detta instämmer LSM i 
Östersunds fögde1i men vill då starkt betona att det vid planeringen a\' vårt 
arbete 1•erkligen kommrr alf finnas tillräckliga resurser för att på ett 
godtagbart sätt klara av de nya, svåra arbetsuppgifter som den rullande 
fastighetstaxeringen kommer att medföra. 

Som inledningsvis anförts var en av orsakerna till svårigheterna med 
AFf 81 alt LSM inte hade tillgång till ett intrimmat datasystem. Om den 
rullande fastighetstaxeringen ska påböt:ias 1987 krävs all LSM innan des!. 
får tillgång till det nya datasystemet med tillhörande dataterminaler under 
en viss inkörningsperiod. Vi vill ha ett fungerande, intrimmat datasystem 
redan från starten av den rullande fastighetstaxeringen. 

Enligt utredningen sidan 211 bör Riksskatteverket tilldelas medel för 
ytterligare någon handläggare under genomförandetiden 1987 - 1991 (vid 
senareläggning 1988 - 1992). LSM anser att dessa resurser och även 
resurserna hos LSM måste skapas betydligt tidigare med hänsyn till alt 
darnsystemet m. m. ska fungera redan vid starten 1987 (1988). 

SACOISR anför: 

I avsnitt 10.3. I. I där LSM :s nuvarande organisation och verksamhet 
beskrivs har angetts att fastighctsgruppen ingår i granskningsenheten på de 
109 LSM som för närvarande endast har två enheter. Detta är emellertid 
inte riktigt. Fastighetsgruppen är organisatoriskt placerad på serviceenhe
ten. LSM:s arbetsuppgifter och organisation torde bli föremål för omfat
tande förändringar under de närmaste åren. Frågan om var fastighetstaxe
ringen ska hanteras får bedömas i samband med att organisationen i övrigt 
ses över. 
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Kc:mmitlc;n har uppsLlllai rc~:ursbchov~·1 lws LSi'vl fl:•r u<::n k:v;i!ificeradc 
gransknings- och bcsl11tsfunktionen till 200 pcrson&r. En s~idan b~r~ikning 
:ir givcivi;.; vm1.;;k!ig all i;öra . .IUSEK vill int<? p;tstå au h:'.hovc1 :ir tilltaget 
f;_:r liiF.l m:·n anser med h~ln~yn till <>siihi:rheten :rn orµ<1nisationcn inte: bör 
f::;:!~l1i!l:2s fiirr:in sys;cmct vari! i drif: en tid och man vunnit erfarenheter. 
Under· de inlelbmk iircn miiste hi'dl;i~ en hi.ig beredskap ffir att snabbt 
kunn:1 .•;Etta in fo;-stiirkningar om de bcriiknadc resurserna visar sig vara 
oii!lriidJip. f-örbundct vili ocksil understryka att hiir iir frilga om kvalifi
cerade lwndlilg!,'.are. HJSEK ~ir cmellcrlid tveksam tiil om de mindre 
fiigderienu. inte minst p;\ l,!rllnd i\\' dagens dåliga lönesi~nning. kan få 
~i-idan;! tiiins1er hcsana med iillr~ickligt kvalill1:erad pcrsomil vilket crfaren
ilcten h~tr ut\'isat. Med hiin~yn till dctt;; m[istc det i vart fall under de 
n:irrn;1ste ;\ren vara ett my1:kct nära samarhete med länstyrelsem expertis, 
sil\·~ii på skmtc:~vdelningen som lantm~ilcrienheien pä plancringsavdclning
en. 

Fiigcleric'iuf1j()rc11i11gcn anför: 

Föreningen f:'ir und.:rstryka vikten av att de lokala 5katremynJighett:rna 
tillförs ordentliga personella resurser för arhelct med den rullande fastig
hetstaxeringen. Kommitten har heriiknat att det behövs cl! tillskott av 200 
handläggare medan nuvarande biträdesresurser ansetts tillräckliga med 
hänsyn till de vinster som kan uppnås genom ökat ADB-stöd och den 
föreslagna terminalåtkomsten till fastighet sta,\cringsregistret. Med de 
knapphändiga uppgifter som redovisats är det inte möjligt att avgöra om 
kommittens resursbedömning är realistisk. Lönegrad F 12 för handläggar
na som kommitten utgått från i sina kalkyler får dock anses som en 
uppenbart för låg lönesättning för de kvalificerade arbetsuppgifter det blir 
fråga om. Föreningen anser det nödvändigt att resursbehovet för den 
rullande fastighetstaxeringen blir föremål för en ingående utredning innan 
organisationen för taxeringen slås fast. 

12.3 Länsstyrelserna 

Kommitten föreslår att kontaktmannafunktionen på länsstyrelsernas 

taxeringsenhet bibehålls i den fasta organisationen för rullande fastighets

taxering och att ett resurstillskott till denna funktion skapas i vart fall fram 

till år 1991. Arbetet pil dataenheten med den rullande fastighetstaxeringen 

anses böra kunna utföras med befintliga resurser. Remissinstansema delar 

kommittens uppfattning att kontaktmannafunktionen bör bibehållas. Flera 

instanser förordar därtill att möjlighet bör finnas att tillföra organisationen 

en biträdande kontaktman. 

Liinss0'relsen i ÖsterJ;i"it/ands liin anför: 

Kommitten föreslår ett bibehållande av kontaktmannafunktionen i den 
fasta organisationen för rullande fastighetstaxering och att resurstillskott 
till denna funktion skapas fram till i vart fall 1991. Enligt länsstyrelsens 
uppfattning är det angeläget att det på länsstyrelsens skatteavdelning inrät
tas en fast tjänst för handläggning av de frågor som hittills ankommit på 
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kontal;1man11en. U1Civcr (ki förcsia~'.11'! tiliskOiic•\ r!; h:u1dl:igg:-u--;id:rn liICd 

\?!\ hi·,rjdandc'. koi;\aktman bör L1nss1yrelscrn;; tilhkl;i:i mcdc·i ii'r 1ilifiiliig<1 
bitriidcsin~n:scr under mots1·;ir:!ndc ti,! fr:1111 tiil ]YlJI. 

1-:omrnillen har bcdö1m dcn nu\'<irnude n::-.urs1iliddningrn pil l:i11ss1yrd
scn med en kontabman vara tiilr;icklig. Lans;;tyrcls;:n anser dock all 

l!r!Clc:· j",)rhenHscrna och övcrg:'tngw till Jet ll)"ci sy SIC!llCl hör I il\skapas 
mi\iligi1d ati tillföra organisationen en bitr;idandt· h.omaktma11. 

l .. ii11ssryrdse11 i Kopparbergs /iin anför: 

Uins:-.tyrdsem och lokal sb!trcmyndighc1s arhd;,uppgiftcr kommer vid 
en ruliande fas1ighe1staxering att lbriindras m:h utiikas avscv:irt. 

Uinsstyrclsen delar diirfi.ir uppfatlningcn att resurserna för fa~tighcts
taxcringen behöver förstilrkas i en fasr organisaiion. Kopparbergs liin iir i 
fastighetstaxeringshiinscende speciellt och torde sakna motsvarighet i öv
riga landet. Som kommitten framhåller innebär genomförandeskedet en 
stor påfrestning på kontaktmannafunktionen. 

Länsstyrelsen anser för det fiirsra. med hänsyn till fostighet~fllrhiillan
dena i länet. det nödvändigt med en biträdande kontaktman i tkn fasta 
organi~ationen. Dessutom bör ett särskilt resurstillskLJtt tillskapas under 
genomförandeskedet. Det av kommitten föreslagna resurstiliskottet på 8 
helårsarhctskraftcr för hela landet i detta hänseende är helt otillräckligt. 

Länsstyrelsen i Malmij/ws län anför: 

Länsstyrelsen vill understryka nödviindigheten av att den s. k. kontakt
mannafunktionen bibehålles. I ett rullanue system för fastighetstaxering 
kommer denna funktion årligen behövas för administrering. samordning 
och rådgivning. Länsstyrelsen vill ocksfi betona att i vart fall län av 
Malmöhus läns storlek tilldelas resurser för en biträdande kontaktman. I 
nuvarande läge kan ersättare till kontaktmannen. tillfälligtvis eller perma
nent. sökas bland de personer på länsstyrelsen som haft uppdrag vid 
fastighetstaxering. Denna möjlighet kommer inte att finnas med den orga
nisatoriska uppbyggnad som föreslagits i ett rullande system. 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län anför: 

Kommitten föreslår att kontaktmannafunktionen bibehålles och att läns
styrelsen tilldelas årliga medel härför. Enligt länsstyrelsens uppfattning 
bör en fast tjänst i stället inrättas på länsstyrelsens skatteavdelning. 

Kommitten anser att databehandlingen vid den rullande fas tighetstaxc
ringen normalt bör kunna utföras med befintliga resurser. Den tidsplan 
som kommitten föreslagit innebär att slutfasen av fastighetstaxcingsarbetet 
för dataenhetens del kommer att inträffa under en tidsperiod då dataenhe
ten redan har en stor arbetsbörda med inkomsttaxeringen. Enligt läns 
styrelsens uppfattning är det inte möjligt att samtidigt klara av två så 
omfattande arbetsuppgifter. Tidpunkien då fastighetstaxeringsnämndens 
arbete skall vara avslutat bör därför tidigareläggas åtminstone en månad. 
Övriga tidpunkter hör då också förskjutas i motsvarande mån. 
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12.4 Hiksskatlt•H•rkt'I 

Kommitten anser att nf1iwn re~ursförs1;irkning intL' crfordr:,, inom RSV 

fiir de:--; ADB-hellandling ;1\' material vid d1.:n rullande f<istigltl'tStaxcring-

Cll. 

RSV anför: 

RS\' tilbtvrkcr i princip resurshcdömningcn. I dagen~ organisatiun sak
m1s dock n.:sur~cr för utveckling och unclerhi'1ll av siidana rapportcrings~v
stcm som förcsl{1s inrättas mellan hyggnadsniimndcr m. n. myndigheter 
och LS1\I. RSV bedömer att en kvalificerad handliigµartjänsl hchövs för 
UC!\<1. 

Sk11gsstvrelse11 

I betänkandet framhålls att skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrciserna 

kommer all medverka inför skogsavstämningen på samma siitt som inför 

allmänna fastighetstaxeringar. 

Skogsstyre/sen anför: 

Skogsstyrelsen utgår ifrän att dess medverkan i förberedelsearbetet ges i 
stort sett samma inriktning och omfattning som vid AFT 81. Förhållandet 
att huvudansvaret flyttas från RSV till LMV påverkar inte skogsstyrelsens 
medverkan på annat sätt än att LMY spelar en mera aktiv roll inom 
områden där tidigare RSV endast till mindre del engagerat sig direkt i 
arbetet. 

Skogsstyrelsen måste ha en betydande del av ansvaret för innehållet i 
värderingsmodellen eftersom skogsvårdsorganisationen har kompetens 
och möjlighet att direkt anknyta ÖS! och skogsbruksplanernas innehåll till 
värderingsmodellen. 

Betänkandets redovisning av skogsvårdsorganisatillnens medverkan 
och kostnaderna för detta överensstämmer med skogsstyrelsens uppfatt
ning. 

Domstolarna 

Kommitten anser att arbetet med fastighetstaxeringsmålen hos domsto

larna skall kunna rymmas inom ramen för den normala organisationen för 

domstolarna och att några särskilda avdelningar eller liknande inte skall 

behöva bildas för denna målgrupp. 

Domstol.~vcrket anför: 

Förvaltningsdomstolarnas merkostnader för handläggningen av mål i 
anledning av AFT 81 har beräknats till 52 Mkr eller 10 Mkr per år. 
Kommitten beräknar, att antalet besvär vid en rullande fastighetstaxerin: 
inte kommer att bli väsentligt större än vad som nu är fallet på grund av Je 
särskilda fastighetstaxeringarna. 

DY ifrågasätter beräkningen av kostnadsbesparingarna. Man bör inte 
helt bortse ifrån att taxeringsbcslut pga omräkning med nya index fe t-
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S:il tningwis kommer att meddl'!a' s;[ ofta s11m vart<mnat år l'ör var:ic 
f;,stighct och att dessa hiijningar av tax..:ringsvärdcna kan föranleda bL'~viir 
över basviirdct ;iv..:n om imkx1iivil inte kan i•vnklagas. Av..:11 med ett 
ornrrörningsinstitut. och en ny insrans m~stl' enli,l!t IJVs m..:ning ..:n niigot 
slcirrc tillströmning av m!il till f"iin·altningsdomstol:irn~i förutses iin vad 
kumminen bcdiimcr. r-.·led bl. a. en vidgad cnsarndomarbd1iirighc1 i l:ins
riin hör man dock, cnli!,:1 DV. inte iivcrb(•\ona de merk(•Slnader, som iir 
fiircnad.:: med ;:n dtimsto!spriivning. 

l.ii11srii11e11 i Swcklw/ms liin anför: 

K0mmitten bcd\.imcr att arbetet inom liinsri1ttcn med l"astighc1staxe
riagsmf1l 1orde kunna klaras helt inom den ordinarie organisationen. Anta· 
lct i'lcsviir vid en rullande fastighetstaxering kommer inte all bli väsentligt 
större iin vad som nu är fallet vid de silrskilda fastighetstaxeringarna. De år 
småhusavstfönning har gjorts kan en viss ökning av målantalet förutses 
men sviirighetsgraden för dessa mål är å andra sidan i genomsnitt låg. Den 
bild kommitten sålund<1 ger <1v en liinsrätt.s framtida situation syns varn väl 
lättsinnig pil praktiskt tagel alla punkter. i allt fall för Stockholms läns 
förhållanden. 

För det första är en jämförelse med de särskilda fastighetstaxeringarna ej 
entydig, då besvärsfrckvensen vid dessa är som störst åren efter en allmän 
fastighetstaxering för att sedan successivt avta. Vidare bör de besvär som 
efter upprepade omprövningar hos lokala skattemyndigheten och nämnd 
ändock kommer till länsrätt ej beskrivas som genomsnittligt enkla. Slutli
gen och framförallt finns det inget sakligt skäl varför den stora mängd 
~irenden som småhusen representerar och som hittills varit klart övervä
gande i besvärshänseende skulle på ett avgörande sätt minska i antal hos 
länsrätt. Det bör noteras att antalet s. k. enmansmål i länsrätten är lägre 
vid fastighetstaxering än vid inkomsttaxering, procentuellt bara ca hälften 
så stort. Om flertalet enmansmål antas bli slutligt avgjorda hos lokala 
skattemyndigheten/nämnd och därutöver ett inte obetydligt antal tvistiga 
mål stannar i nämnden kommer det sannolikt ändå att vid länsrätten bli en 
väsentlig och för ett givet år av småhusavstämning ytterst exceptionell 
anhopning med kanske 10.000 besvär. Så länge de materiella taxeringsreg
lerna inbjuder till en rikhaltig flora av problemställningar finns ingen anled
ning att minska denna siffra .. 

Denna iirendemängd bör rimligen liksom hittills förtursbehandlas av 
länsrätt så att ett lagakraftvunnet beslut om fastighets taxeringsvärde ej 
dröjer onödigtvis till förfång för åtgärder inom en rad områden. Följaktli
gen kan förmodas att länsrätten även framgent har behov av personalför
stärkning på ett sådant tillfälligt sätt som erfarenhetsmässigt innebär en 
tung administrativ börda och som varit ett av huvudskälen varför förslaget 
om rullande fastighetstaxering har initierats. På denna grund föreligger 
sålunda ett skäl att, som länsrätten tidigare framhållit i detta yttrande, 
ompröva värdet av avstämningsförfarandet och åtminstone fördela taxe
ringen av småhus på minst två tidsperioder. I annat fall kan länsrätten ej 
godta kommittens inledningsvis angivna bedömning om den ordinarie or
ganisationens förmåga att klara fastighetstaxeringsmålcn. Dessa syn
punkter äger säkerligen sin giltighet, proportionellt sett, för flertalet av 
rikets länsrätter. 
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i.ii11.1rä11n; i (J_11cr_r:ii;/a11ds !t'in anför: 

Kommillcn bediimc~r (s ~07! all :llllClkl besv;ir vid en rullande fastighet>
t;:~crin!.: irl!C kommer all bli vtist·n!ligt s1i)rn: iin vad som nu i1r fallet vid de 
siirskillla fastighetstaxeringarn;.i. Den bedömningen kan hirbrtillen imc 
inst~mm<• i . .\ven om ~om !;insriitten förcsliir omräkningsbesluten inte blir 
överklaghani mJste de vidare möjligheterna till omt~1xering leda till en 
het vdande C1k11in!:! av dt:t ttrlig~1 antalet h::svär över fa~1ighe1s1axeringsbe
~1ui. Limsriiltcn mottar för niirvarande omkring 300 fastighetstaxeringshc
svir om tiret. !\kd en mera frd;vent omlaxering torde man fil lov ött riikna 
med ittminstone en ffmluhbling av detta antal. Det är dllck utomordentligt 
S\'ilrl all sLiilla n\gun prognos i detta htinseendc. N~ir det sedan giilkr 
avst!.imningsbesluten torde de siirskilt v:id giiller srnlihus och jnrdbruksfa~
ti!.!11eter komma an förnnleda ett betydande antal besvär som dä kommer 
a~i drabba lii~srätlerna 1989 od1 1991. Den anhopning av besvär som då 
kan beräknas uppkt1rnrna samlar sig kring tvi.\ år och kan om det vill sig illa 
för Jansriitterna komma att bli av samma volym som besvärsvolyrnen vid 
198 l års allmänna fastighetstaxering. Kommitten gör antagandet (s.207) att 
arbetet med fastighetstaxeringen torde kunna klaras av helt inom den 
ordinarie organisationen och utan att särskilda resurser avdelas för dem. 
Det är möjligt att kornrnitt~n skulle kunna bli sannspådd. Förutsiittningen 
är dock i så fall att en ordning för meningsfull omprövning inrättas hos 
fastighet~taxeringsnärnnderna sii att till länsrätterna bara överklagas så
dana mål som behöver en mera kvalificerad och grundlig överprövning. 
Målsättningen att länsrätterna barn skall behöva ta hand om verkligt tvis
tiga frågor kan emellertid bli mycket svår att förverkliga. Erfarenheten lär 
all just vid fastighetstaxeringar oerhört många överklagar inte därför att de 
anser att fastighetstaxeringsnärnnden tillämpat reglerna på ett felaktigt sätt 
eller eljest kommit till ett felaktigt resultat utan helt enkelt bara därför att 
de anser att det åsatta värdet blivit för högt vare sig nu detta berott på att 
reglerna för fastighetstaxeringen är fel utformade eller den prisstatistik 
som riktvärden o d bygger på är missvisande. 

13 Kostnader 

Kornmitten har beräknat att den genomsnittliga årliga kostnaden vid 

införandet av ett rullande systern kommer att minska från 155 Mkr vid ett 

oförändrat systern för AFT år 1987 och från 136 Mkr vid en på visst sätl 

rationaliserad AFl' år 1987 till 77 Mkr eller med 78 Mkr resp. 59 Mkr. 

Minskningen fördelar sig vid rationaliserad AFT på följande sätt: Skatte

myndigheterna 23 Mkr. kommunerna 16, Mkr expertmyndigheterna 7 Mkr 
och domstolarna 13 Mkr. 

Flera remissinstanser betonar osäkerheten i beräkningarna. Några in

stanser påpekar att beräkningen av kostnaderna för deras medverkan 

gjorts innan kornmittens förslag fått en definitiv utformning och att kostna

der för vissa arbetsuppgifter och funktioner därför inte har bedömts. 
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f<iksrevision.\ l'erkct nnfi'>r: 

RR V saknar underlag för all gör<t inviindningar mot kommittens kost· 
nadshcriikningar. RR \I \'il\ i\m\it nck:: r:i det fi.irh:illandet a\\ det inom 
skailcfi)!·valiningen sakna\ kostnadsrcdl•visning som hyg.gcr pii tidrappor
tering. Sillcde~. mi1>te heriikn;tdc kmtnader fi.ir skattefi\rvaltningcn hcdö· 
ma~ som mycket ,1s:il;ra. Aven i friig;1 om ii\Tiga berörda mvmlighctt:r 
finns skäl an understryka usiikcrhctcn i kostnadsbcriikningarna. 

Suuskomorn anför: 

U1redningcn har gjon en lönsamhctskalkyl som visar att en rullandc 
taxering medför minskade kostnader i intervallet 50- 75 milj krHir. Kalkyl
mctodikcn avviker dock fr~m den av statskomoret rekommenderade m0-
del\en. Exempelvis tas ingen hiinsyn till tidsfaktorns hetydelse för viirdc
ring av investeringar och besparingar. Vissa kostnadspostcr såsom utbild
ning, lokaler m. fl. pftvcrkar ej kalkylen. Bristerna i den formella kalkyltek
niken gör att redovisade lönsamhetssiffror måste tas med stor försiktighet. 

Utredningen har uppskattat - eller låtit uppskatta - resursbehov och 
kostnaderna för <len rullande taxeringen. Ibland saknas en redovisning av 
hur man uppskattat kostnaderna. Det gäller siirskilt LSMs hehov av 200 
årsarbetskrafter. Dels saknas utredning om hur man kommit fram till 
antalet årsarbetskrafter. dels synes kostnaderna för dessa enhart uppta 
lönekostnaderna ( l 25 000 kr per årsarbetskraft) utan hänsyn till administra
tionspålägg. Detta kan överslagsmässigt beräknas till ca 40 %, vilket skulle 
öka de årliga kostnaderna med JO milj kr. Som jämförelse kan nämnas att 
de kostnader som lantbruksstyrelsen beräknat per årsarbetskraft uppgår 
till 320000 kr (om man utgår från att varje årsarbetskraft ger I 600 timmar 
per år). 

I kostnadsberäkningen har man helt räknat bort domstolarnas kostna
der. Visserligen slipper domstolarna den ojämnhet som AFf innebär men 
att tro att domstolarna inte skall behöva någon som helst resursförstärk
ning i samband med t. ex. småhusavstämningen förefaller optimistiskt. 
Vidare bör det finnas en redovisning av hur skatteintäkterna pi'iverkas av 
ett förändrat förfarande. 

Det kan i och för sig finnas andra skäl än besparingssyftet för att 
genomföra en rullande fastighetstaxering. Vi anser dock att höga kvalitets
krav hör ställas på kalkylmaterialet för en så genomgripande reform som 
rullande fastighetstaxering. Vi saknar emellertid möjlighet att inom ramen 
för ett remissförfarande komplettera utredningsmaterialet. 

Länsstyrelsen i Uppsala län anför: 

Den årliga inbesparingen om det rullande systemet införs redovisas till 
50-75 Mkr. De förslag till förbättringar av underlaget för fastighetstaxe
ringen och för att underlätta den rullande taxeringen som kommitten har 
framlagt har kostnadsberäknats till 10 Mkr årligen. Då reformen i sin 
helhet är ekonomiskt gynnsam delar länsstyrelsen kommittens uppfattning 
att dessa kvalitetsförbättringar bör kunna göras, samt anser länsstyrelsen 
reformens genomförande angeläget. 
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Uins.1·tyn:iscn i Gii1chorgs och Uohw liin anför: 

Kommitten r~i\.;n~1r med atl e.\\ system med rullande fas1ighc1;;,taxe.ring. 
medför en bctydande kostnadsbesparing jiLmfört med nuvarandi.: system. 
fksr~H'ingarna uppnä5 friimst genom att arbetsbelastningen hos myndighe
terna och fastighe1-;taXLTill!,!Slliimndcrna hlir jiimnart.: över :lren. Man kan 
också riikna med mindre antal bcsvar. varigenom kostnaderna för den 
dyrbara processen i sk~1ttcdomstolama reduceras avscvtit1. Inbesparingen 
hcriiknas ligga mt:llan 50- 7() miljoner kronor per år. Dm rullande fastig
hetstaxt:ringen har s{ilcdcs inte bara taxeringsmilssiiw fördelar. Den ;ir 
dessutom billigare. Mot denna bakgrund framstår en övcrgang till ett nytt 

rnllandc system som siirskilt angeläget. 

La111bruk.\.\'/_1Tdsc11 anför: 

Kostmidcrna för lantbruksverkets medverkan vid förberedelsearbetet 
har uppskattats innan kommittens förslag fått en helt definitiv utformning. 
Beräkningarna är därför osäkra och kan behöva ändras. Styrelsen finner 
dock inte någon anledning att nu justera dem. Förberedelsearbetet. med
verkan vid framtagandet. av omräkningstal samt del av kostnaden för att ta 
fram prisstatistik för lanthruksfastigheter kan alltså beräknas till 1.4 Mkr 
under en åttaårig omloppstid eller cirka 280000 kronor per år. Styrelsen 
förutsätter att full ersättning för lantbruksnämndernas merarbete skall 
utgå. 

Kostnaderna för lantbruksnämndernas rapportering har beräknats till 
350000 kronor per år. Denna siffra gäller rapportering i ungefär den om
fattning som avses i 18 kap 11 § FTL av uppgifter som nilmnden har tillgång 
till eller tar fram i sin ordinarie verksamhet. Någon ökning av rapporte
ringsskyldigheten bör enligt vad som tidigare anförts inte ske. 

LM\/ anför: 

Kommittens förslag att LMY ska ansvara för förberedelsearbetet inför 
rullande fastighetstaxering medför givetvis att verket måste tilldelas be
hövliga resurser. LMV har till fastighetstaxeringskommitten på begäran 
redovisat en mycket översiktlig resursbedömning utifrån då givna delvis 
ofullständiga förutsättningar. Bedömningen grundades inte på några detal
jerade beskrivningar av arbetsuppgifterna. Därtill har LMV inte bedömt 
resursbehoven för vissa av de arbetsuppgifter som kommitten slutgiltigt 
valt att lägga på LMY. 

Kostnader för nedanstående arbetsuppgifter eller funktioner har således 
inte bedömts 
• central arbetsgrupp med referensgrupper 
• medverkan i andra myndigheters utbildning av personal och funktionärer 
• information till allmänheten på lokal. regional och riksnivä 
• förberedelsearbetet inför lokal avstämning 

I den översiktliga resursbedömningen har inte heller beaktats den ökning 
av allmänna myndighetsuppgifter t. ex. remissverksamhet som torde bli 
följden av LMVs nya myndighetsansvar. 

Vidare vill LMV betona att det vid den översiktliga resursbedömningen 
förutsatts tillgång till utvecklade och rationella hjälpmedel. Kostnaderna 
för utveckling av sådana hjälpmedel torde bli större än vad LMV tidigare 
bedömt. När det gäller utveckling av ADB-system kommer LMV att 



Prop. 1984/85: 222 198 

samarbeta med framför all! RSV. Diirfi)r vill Li\1V be1011a vikten av att 
ocksil RSV ge~ behövliga resurser för delta arbete:. Vidare anser Li\·1 V att 
kostnadenw för ledning och administration underskanats lik,om viss:1 
initial kostnader. bl. a. fiir intern utbildning. Dessutom har l\(1stnadcrna för 
klassificering av viirdefaktorn speciell bcliigcnhel underska\lats. L\1\' vill 
sammanfa11ni11gsvis frnmh{tlh1 att det ligger i sak~,ns natur att inga slutgil
tig:·~ bedömningar a\· verkcb resursbehov gill· att göra nu. 

I Ll\fV~ myndighctsansvar bör i dTcktiviscringssyhe inbegripas sk~'l

digkh:n att n~ir del giilkr förbenlclscarhct.ct samordna de olika~ medver
kande myndigheternas n:sursb(;dömningar samt alt se till att de för förbe
redelsearbetet to:alt anslagn:1 medlen anviinds p;'i ett för fastighetstaxering
en optimalt s:.i1 l. 

Lii11srii11n1 i S1odl10/111s /ii11 anfiir: 

Li11sr:it1cn finner kostnadsberiikning<irna högst översiktliga m:h utgår 
friln att kostnaderna för en rullande fastighctstaxl'ring k0mmer att bli 
viiscntligt hiigrc än vad kommitten räknat med. 

För liinsr~ittcrnas del har man anledning att utgt1 från att antalet mål med 
fastighetstaxeringsbcsvär kommer att hli långt. långt större än det antal 
bcsvärsmål som för närvarande följer av särskilda fastighetstaxeringar. 

Länsriitlerna har i sin fasta organisation inte resurser för mcr än de mål 
som följer av särskilda fastighetstaxeringar. Kommitten har räknat med att 
kostnaderna för AFf 81 för länsrättsorganisationens del kan uppskattas till 
40 milj. kronor. 

För samma ändamål har skattedomstolarna tilldelats extra medel med 
1.5 milj. kronor. Återstoden har bekostats genom snyltning på de förstärk
ningsresurser som länsriittcrna tilldelats för avarhctning av skattebalanser. 
Dessa resurser kommer inom något år att i sin helhet ha fråntagits länsrät
terna. 

En ordning med rullande fastighetstaxering torde följaktligen kräva ett 
avsevärct resurstillskott till domstolarna. 

Om man för länsrättens egen del beräkningsmässigt utgår från att en 
rullande fastighetstaxering över en åttaårscykel leder till hälften av det 
antal besvär som föranleddes av AFT 81 skulle länsrätten behöva tillföras 
resurser för omkring 11.500 mål d. v .s. i runt tal I .500 mål om året. 

Kostnaderna för handHiggningcn av I .500 mål kan grovt sett antas uppgå 
till omkring 800.000 kronor (löner och övriga kostnader för en rotel). 

För samtliga länsrätter skulle kostnaderna under samma förutsättningar 
kunna uppskattas till omkring 3.2 miljoner och för överrätterna till ytterli
gare någon miljon. 

13. l Begränsning av måltillstriimning till domstolarna 

Kommitten riktar i betänkandet uppmärksamheten på åtgärder som kan 

vidtagas för att minska måltillströmningen till domstolarna och för att 

underlätta länsrätternas arbete med fastighctstaxeringsmål. För mål i läns

rätten där talan endast omfattar ett yrkande om förändring av taxeringsvär

det med belopp som understiger 10000 kr eller 20000 kr bör målet kunna 

avgöras av ensamdomare alternativt av en juristdomare och en värderings

teknisk ledamot av rätten. Med beaktande av att det är normalt för en 
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f:is!igiie1s:igare all ~dlm:in! yrk<1 nedsiiltning ;1v Cl! rnxering~viirdc dli.:r 

!. n. yrka iindring av fastigheten~ beska1111ingsm11ur kan det in:c vara 

l~impligt med bcloppsspiirrar för att min~ka miiltillströmningcn. En full

f'iil.idsb..:gr:insning till k;Lmmarriitten bör enligt kommittens mening i\vervii

ga~ i rnrd (1111 de rör ring;1 viink. i vart fall ifr:i)!<l om dem som hi.ir kunna 

;1\'göras sum cnnwnsmi'd i län>riitten. Ifrmissinstanserm1 iir överlag skcp

iisk;1 till all k(lmminem fiirslag nägot n:im11":1rt skulle minska m[dtillström

ningcn til! domstularna. 

[),1111.1·10/.\'\'1'/'ket anför: 

DV anser att cnsamdomarhchöri,ghctcn biir utvidgas i enlighet med 
kommittens förslag. En fullföl,idsbegr:insning till kammarri'itt kan ocks~ 
övervägas och samordnas med Sf'Ks förslag till motsvarande föriindring
ar. 

I övrigt hör framhållas. att del givetvis är värdefullt om mältiliströnrning
en till domstolarna kan begränsas. En mera angelii!!en uprgift ur admini
strativ synpunkt är dock att bryta anhopningen a\' mål i domstolarna vid 
enstaka tillfallen. DV bedömer all en rullande fastighetstaxering hör leda 
till en sådan förbätt1ing i domstolarnas arbetssituation. 

Lii11srä11cn i ÖsterRiJt/ands län anför: 

Kommitten diskuterar möjligheterna att minska lii.nsrätternas arbete 
med fastighetstaxering:smålen. Ett förslag är att höja taket för enmansmål 
till 10000 kr som lägsta ändringsbelopp. Ell heloppstak är emellertid enligt 
länsrättens mening föga intressant i detta sammanhang. Nuvarande regler, 
framför allt då reglerna om enmansmålshandläggning när parterna är ense 
och när saken är uppenbar ger länsrätterna alla de möjligheter som behövs 
för att mål skall kunna handläggas som enmansmål när handläggning med 
nämnd framstår som onödig. Det finns därför foga att hämta ytterligare i 
E-målshänseende. Ett beloppstak på 10000 kr eller 20000 kr skulle endast 
få marginell betydelse. 

Kommitten diskuterar också ett eventuellt införande av beloppsspärr för 
överl\.lagande till länsrätt men avvisar tanken härpå. Länsrätten kan in
stämma häri. Det skulle stå i strid mot hittills iakttagna grundsatser att 
införa en ·sådan sparr. Det torde också vara svårt att vinna gehör för någon 
form av prövningstillstånd för fullföljd till kammarrätt. Länsrätten kan 
heller inte finna att tillräckligt mycket skulle stå att vinna med en sådan 
ordning. Den skulle komplicera systemet mer än förenkla det och effekten 
för kammarrätterna skulle förmodligen bli mycket marginell. 

Länsstyrelsen i Ö.~tergöllands län anför: 

Kommitten har diskutaat vissa fullföljdsbegränsningar i besvärsrätten 
till överrätterna. Länsstyrelsen anser dock att del saknas skäl för sådana 
begränsningar i synnerhet som antalet mål som förs till dessa instanser 
sannolikt kommer att minska kraftigt. 

LRF anför: 

Kommitten ifrågasätter om prövningstillståml skall införas vid besvär till 
kammarrätt och åberopar härvid förfarandet i hovratt i fråga om mindre 
tvistemål. 
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Dc:lcg:·:1irn1c:n anser alt jLimriirclscn mc:d tvistcmäl inlc är rclc,·ant och :11t 
ni.tgon fullff1ljdshq~rilnsnin; inte hör införas för fastighr:tstaxcringsm{il i 
kamm:trrii t ! . 

Ka1111>u;.rd.'11,·11 i Giirchorg anför: 

Kammarriiilt:n har fi"1rut uttalat sig mot att det införs nfrgra regler som 
hc;;riinsar den .:nskildes miijlighct att fä taxeringen prövad av länsrätt. De 
nuvaramk bt:stiimmelscrna c1m Unsriittcns sammansLillning vid pri)vning 
av ndl om fastighetstaxering hör inte :indras. 

Enligi :? I kap 8 * fastighetstaxcringslagen gäller i mt1l om fastighetstaxe
ring att bnsr;iu iir domför rm:d en lagfaren ledamot och tre andra leda· 
möter, varav minst en v~irdcringstcknisk ledamot och minst tv~[ niimmle
miin. Från denna hcstämmcls.: ges vissa undantag i 18 ~- lagen om allmiinna 
förv;dtningsdomstolar. Bland undant<:igen finns att liinsrätt är domför med 
en lagfaren ledamot vid förhör med vittne eller sakkunnig på begäran av 
annan länsriitt. Samma domförhetsregel giiller bl a vid avgörande av mål i 
vilket saken är uppenbar. Om det hehövs vittnesforhör eller syn kan saken 
inte vara uppenbar. Dessa miil kan alltså inte avgöras av en lagfaren 
domare. Bestiimmelsen om länsriitts domförhet vid hevisupptagning för 
annan länsriltl hade varit onödig om bevisupptagningen inte skall ses som 
ett led i målets avgörande. Enligt de bestämmelser som nu gäller skall 
länsrätt alltså vid syn ha den sammansättning som är föreskriven för måls 
avgörande. Vid syn i fastighetstaxeringsmål skall alltså värderings teknisk 
ledamot och nämndemän medverka. För att länsrätt skall kunna företa syn 
lllan all ha den sammansättning som gäller enligt huvudregeln, fordras det 
en lagändring. Kammarrätten finner emellertid att det finns starka skäl mot 
en sådan ändring. Kammarriitten har hållit många syner i mål om fastig
hetstaxering och har fått den bestämda uppfattningen att det bör finnas 
värderingstekniska kunskaper inom domstolen vid en syn. Om så inte iir 
fallet blir synen ofta meningslös. Dessutom bör de delta i synen som skall 
avgöra målet. Anteckningar från synen kan aldrig ersätta egna iakttagelser. 
inte ens om anteckningarna komplettems med fotografier som tagits vid 
synen. Syn hör därför alltid ske med fullsutten rätt och om möjligt av de 
ledamöter som skall avgöra mälet. 

Att bestämma en beloppsgriins för mål som alltid kan avgöras av ensam
domare i länsrätt kommer inte att betyda mycket vid sidan om den all
männa regeln att ensamdomare får avgöra mål i vilka saken är uppenbar. 

Kommitten tar också upp frågan om man kan begränsa måltillströmning
en till kammarrätterna. Övervägandena i denna del är emellertid ofullstän
diga och ger små möjligheter att bedöma effekten av en begränsningsregel. 
Rent allmänt anser kammarrätten att frågan om prövningstillstånd och 
liknande frågor inte bör prövas i ett så begränsat sammanhang som det 
förevarande. När det gäller tanken att med hjälp av en regel. som anknyter 
till storleken av yrkandena i kammarrätten, bör framhållas att dessa ofta är 
ofullständiga och att det kan vara svårt att exakt bestämma vilket belopp 
som yrkandet avser. Om en av de särskilda ledamöterna skall delta när 
frågan om prövningstillstånd avgörs, blir den administrativa vinsten liten. 
Med tre jurister och en särskild ledamot kan nästan alla mål avgöras i sak. 
Vinsten med krav på prövningstillstånd är att besvären inte behöver kom
municeras. vilket leder till mindre arbete för domstolarnas kanslipersonal. 
Om det blir aktuellt att införa prövningstillstånd för vissa mål i kammarrät
ten, bör prövningstillståndsfrågan kunna avgöras av två juristdomare. Om 



Prop. 198-l/8:': 222 201 

\"iin1is;i11nin;arn~t for prö\"ning~tillst~'md ang_l:s p:1 samma s;itl Sl)m i 22 ~ 
l:ig·~n urn r;incgilngl:n i l\"i.-;tcmill om mindre v~inkn. ht:höver särskilda 
kdami.',!er inte rrn:d verk:1. 

1-l Författningstckniska frågor 

I b.:Uinkandct fiircsliis ink någon iindring av l.kn prim:ipielb upphyggna

dl'n :1v reglerna. fordcladc p;i fastiµhctstaxeringslagcn och fastighctstaxe

ringsfi1n1rdninµcn samt före,krifter nch anvisningar. Föreskriftsvcrksam

helcn hör i •tllt viisentligt ligga ho,; riksdagen eller regeringen. Amakt 

hindand·~ föreskrifter bör nedbringas och rcgelsysternet göras mer tlexi

h:I!. 

Kammarriitren i Gii1i'hOrf.! anför: 

Kammarrätten delar kommittens uppfattning att de regler för fastighets
taxeringen som skall lämnas i föreskriftsform i alla delar där det är möjligt 
hiir meddelas uv riksdagen eller regeringen. Utredningen nämner ett enda 
exempel pt1 föreskrift som av praktiska skäl inte kan meddelas på detta 
s~itt. nämligen före skrifter om indelning i värdeområden. Kammarrätten 
har i annat sammanhang ifrågasatt om inte indelningen i värdeområden bör 
vara en anvisning som kan omprövas av domstol i bcsvärsförfarandet. Om 
kammarrättens synpunkter beaktas i denna del, finns det knappast något 
utrymme för en delegation av rätten att utfärda föreskrifter. 

Riksrcvisionsverket anför: 

Enligt kommittens uppfattning bör de regler för en rullande fastighets
taxering som skall lämnas i föreskriftsform meddelas av riksdagen eller av 
regeringen. Av praktiska skäl föreslits en särskild bestämmelse om möjlig
het för regeringen att till lantmäteriverket delegera beslutet om indelningen 
i värdeområden. 

RRV anser att även i fråga om prisbildningsområden och omräkningsin
dex beslutsunderlaget kan väntas bli mycket omfattande och bestå av 
statistiska beräkningar utifrån fastighetsprisstatistik. Av kommittens för
fattningsförslag framgår dessutom att de regler som skall gälla för beräk
ning av index kan anges mycket detaljerat i författningen. RRV föreslår 
därför att det i författningen införs delegeringsmöjlighet för regeringen 
även i fråga om beslut om prisbildningsområden. I fråga om omräkningsin
dex bör beslutet redan i författningen förläggas till myndighetsnivå. 

Länsstyrelsen i Jämtlands fän anför: 

Kommitten anser att det visat sig att en grupp föreskrifter som RSV 
meddelat främst om standardbedömning av småhus och mätning, var allt
för styrande, osmidiga och oflexibla och att detta skulle ha medfört pro
blem med många ändringsyrkanden etc. Kommitten menar därför med 
hänvisning till JO:s utlåtande över 81 års allmänna fastighetstaxering att en 
översyn av värderingsmodellema bör leda till bl. a. minskad föreskriftsreg
lering och minskad stelhet vid värderingen. Allmänt sett har detta resone-
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mang hcryd:-111,k ~:i!tig het. I ckll:1 spc·cicl1:1 fall iir liinsstyr.::lscn cmdkrtid 
rvd:sam. Den crforcnhet vi h:ift :1v Kontakter nH.:cl allmii11hetc11 under Je 
sen'.1~tc allmiinna List ighet.st:.1xcring;trna ii1 att _just riit t \'i~ck nivc1 ~i1· siir,kill 
storl. oft:1 stii:-rc im fri1_t::a11 LH1l viirJcniv:'\n. Det iir diirfi.ir 1·il;tig1 ati tilliimp
ningcn av hesliimmch:.rna hlir lika inom distrikten th:h mcl!:i11 ulik:1 di
strikt. En noggr"nn samordning fdn RSV tortk cbrfiir var:! 11(i1hiindig. De 
krav p;i förcnl;lingar som stimdigi 'tiill;; i dessa s:1111111:111h:1ng kan i:ift.ast 
en<l<~st uppfyllas genom at1 ulika schabloner i11f'ör~. On~ man fri1n kommit
tens sida an~er att clcss;;i schabk•nc'I', som naturligtvi~ ofw hlir ganska 
stdl:cnta, ,,;kall behandlas mer nc.\ibclt skulle vi läl! hamna i dctaljviirde
ringar som inte iir realistiska i en masshcslutsprncess som fo.stighetstaxc
ring. Liinss'.yrelscn vill i stäilet piltala behovet av all rc~ering.en, fi'lrutnm 
dt:n samordning ;t\' rq:elsysicmet som krii,·s. även ger alla de odefinierade 
begn-pp som finm i nl!varandc hcst:immclscr en för sii väl allmänhet som 
myndighet s~L långt möjligt entydii,!. definition. 

Uinsstyrelsrn förordar siikdes ell system diir de materiella regkrna 
formuleras p[1 ett sä klart och entydigt sätt som möjligt och alt RSV 
samO! dnar tilliimpning~n st1 att subjektiva tyckanden i enskilda ärenden 
inte bildar underlag för beslut. Ett ofrånkomligt krav ftr också för atr 
förenkla i mö_iligastc mån att schabloner används även om detta i och för 
sig inte tillåter det "finlir" med enskilda fastigheter som eflcrlysts från 
vissa håll. Länsstyrelsen är därvid medveten om att kritik på grund härav 
kan komma att riktas mot ''orattvisor" i beslut i enskilda ärenden. Dessa 
"orättvisor" är erfarenhetsmässigt ofta till beloppen så smä att <le faller 
inom den i och för sig för fastighetstaxering ganska stora ·'felmarginalen··, 

S1•erige.1· jordiigareförbund anför: 

Det för närvarande tillämpade viirderingsförfarandet är inte godtagbart 
och har medfört alltför många onödiga tvister. De1 har i alldeles för hög 
grad varit inriktat på att tillgodose taxeringsmyndigheternas intressen. 
Lagstiftningen måste på ett mycket klarare sätt än hittills slå fast, att 
taxeringsmyndigheternas µppgiji är att fastställa ett för \'(lrje enskild 
taxeringsenlzet riktigt värde med beaktande a1· alla de speciella omstiin
digheter som föreligger och som i praktiken påvnkar dess värde. Visserli
gen mt1stc värderingen göras med hjälp av schablonartade anvisningar och 
rikt värden m. m. men det måste klart framgå av lagstiftningen och tränga 
igenom i praxis, att alla regler och anvisningar m. m. för värderingen som 
ges i lag eller myndigheters förordningar är underordnade det grundläggan
de syftet att fastställa ett för varje enskild taxcingsenhet riktigt värde. 
Myndigheternas kompletterande värderingsregler. anvisningar och rikt
värden har ej någon annan funktion än att vara hjälpmedel för att uppnå 
det grundläggande målet för värderingen. Sveriges Jordägareförbund delar 
Fastighetstaxeringskommittens uppfattning, att möjligheten och skyldig
heten att beakta för den enskilda taxeringsenhelen speciella förhållanden 
måste framhävs på ett helt annat sätt än vad som gäller för närvarande. 

15 Värderingstekniska frågor 

Kommitten lämnar förslag till författningsreglcring enda<>t i frågor som 

måste lösas för att den rullande fastighetstaxeringen skall fungera. I övrigt 
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li\g,\'cr kommitten fram svnpuni-;ti.:1. n.:hl1mmt:ndationcr och fiirslag som 

kan h..:aktas i kommande Ö\'ersyns:irb.:tc. Erfarcnhctcrn:1 fr[in AFT 81 bi.ir 

k;ua t il! v 1SS<1 förändringar a \' vänkring,~yst .:met och :1 ,, till viigagirng~s~it

tet d5 riktviirdcn och rikt värdekartor skal! tas fram. Om en rulland~· f;1stig

hc1:;1ax::ring ges den utformning ~um l.;pmmittcn förordar. mi1stc viss;1 

fiir:'mliringar av viirderingssystcmct gcnoml"liras fiir att det skal\ bli möjligt 

«tl i erl'ordcrlig utstriickning utnyttja ADB vid tax.:ringen. 

N[1gn: rcmissinstanser konstaterar att ek förcslagn:1 fiirändringarn:1 av 

,·;irdcringssystemet med for ökade schabloniseringar vid fast ighctstaxc

ringcn. Synpunkt.er framförs att en sådan utveckling inte kan godtagas 

si\viil som att sc.:lrnbloniseringar av viirdcringsnwdc\lcrn•! iir angeHlgna. 

Nägra rcmissinstanser förcslilr att värdcringsregkrna ses över innan en 

rullande fastighetstaxering införs. 

RS'.' anför: 

Den föreslagna successiva övergången till ändrade värdeFingsregler 
medför administrativ~J komplikationer. Det nuvarande regelverket skall 
tillämpas vid omtaxcring tills avstämning gjorts. Av rättviseskäl är det 
också nödviindigt att så sker. En omtaxerad fastighet ska\\ ju värderas 
efter samma grunder som övriga fastigheter tillhörande samma kategori. 
Följden blir emellertid att man måste arbeta med regelsystem från såväl 
den gamla som nya ordningen samtidigt. Exempelvis skall markvärdekar
tor och värderingsan\'isningar för småhus underhållas av skattechefen 
medan motsvarande handlingar för hyreshus skall fastställas i den nya 
ordningen. RSV inser att detta inte kan undvikas. men vill understryka 
vikten av att man i det fortsatta utredningsarbetet söker nå samordning så 
långt det är möjligt, så att LSMs och fastighetstaxeringsnämndens arbete 
underlättas. 

Beträffande utformningen av värderingsreglerna ansluter sig RSV till 
kommittens synpunkter och förslag. För att övergång till det nya systemet 
vid avstämnng skall ske smidigt och i stor utsträckning maskinellt, krävs 
att värdefaktorerna i huvudsak är oföriindrade och att de har samma 
innebörd som i det gamla systemet. Enligt RSVs mening är emellertid en 
strävan efter förenklingar och ökade schabloniseringar av värderingsmo
dellerna angelägen. Fastighetstaxering är ett område som lämpar sig viil för 
förenklingar. Även om en grövre teknik utesluter millimeterrättvisa så blir 
den slutliga effekten vid inkomsttaxeringen ändå marginell med tanke på 
vilka små belopp det rör sig om redan i utgångsläget, t. ex. garantibeloppet 
och schablonintäkten för en villafastighet. 

LRFanför: 

Kommitten framhåller att förslaget om en rullande fastighetstaxering 
kräver vissa förändringar av värderingssystemet så att ADB skall kunna 
utnyttjas i erforderlig utsträckning vid taxeringen. 

De förädringar av värdcringssystemet som kommitten föreslår kommer 
att medföra att fastighetstaxeringen blir mera schablonartad än den är i 
dag. Delegationen kan inte godta en sådan utveckling så länge som taxe
ringsvärdena har sin nuvarande stora ekonomiska betydelse för fastighets
ägarna. 
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h1:;tigh::biaxe.ri11g.;k(1mmiltl'.ns förslag till ny uppUiggning av ta\cringcn 
inncr~11t:ir en i"•kaI 11tny1tjandc ~11· ADB. bl. a. vid Pmr;ikning ,1ch av<.:tiin;
ning. Kornmiu.::n fiircslfrr au s.i~1\va \'iird..:ringcn. dvs bL'~l;immandct ;1\' 

b;in<1rdct p;i grumh·:;J a1· de cnskikLi v;irdering;Jaktorerna. skulk kunn<1 
g(ir<t> maskinell!. Sambanden melian fak1orernas 1·:irdc. och ha;:1·iirdc1 
sku\k kunna bcräkn:1s med h_i;iip a1· n1<1skincllt lagrade räknemönster. 

Sl-Wf!~Siyrelsen mot<ittcr sig inll' dctth förfarande nh:n vill undnstrvka 
a11 del sa.mtidigl m:1s1c finnas möjligheter för allm~inhc1 och andra hcrörda 
::Il hunr.ui kontrollera eller själva hcriikna ha>viirde1 med hj;ilp av vänkta
hcllcr. wm tillh:ind:ihitlle~ av den lokala ska11cmyndighc1t:n. 

Nuvarand..: värdt:ringsgrunder. v~irderingsmetodcr och värderingsmo
deller kan i huvudsak bch~dlas vid övergång till rullande fas1ighctstaxering. 
De erfarenheter som vanns vid A FT 81 och de synpunkter som senare 
framförts måste tas tillvara och· bör leda till vissa föriindringar. Uv! V s 
föreslagna myndighctsansvar innebär all verket fortlöpande ska följa fas
tighetsmarknaden och speciellt vara ohservant p~ marknadsförändringar. 
LM V tillstyrker förslaget att lantmäteriet vid avstämningsförbercdelserna 
ska i samarbete med andra myndigheter och företrädare för olika grupper i 
samhället undersöka behovet av förändringar i värdering:smodeller m. m. 
samt föreslå behövliga förändringar. 

RR\! anför: 

Kommitten har lämnat författningsförslag endast i frågor som måste 
lösas för att den rullande fastighetstaxeringen skall kunna fungera. I övrigt 
har kornmitten lagt fram synpunkter på värderingsreglerna som kan beak
tas i det kommande översynsarbetet. 

RR V tar inte ställning till kommittens synpunkter på värderingsreglerna 
utan föreslår att värderingsrcglcma ses över innan en rullande fastighets
taxering införs. Till grund för översynsarhetet bör ligga en ut värdering av 
värdefaktorernas värdepåverkan av det slag som lantmäteriverket diskute
rar i sitt yttrande 1983-09-28 med synpunkter på värderingsförfarandet 
m. m. vid 1981 års fastighetstaxering lbilaga 5 till betänkandet). 

Vid översynen måste värderingsreglernas administrativa effekter beak
tas. Således måste kostnaderna för faktainsamling och värdering vägas 
mot olika utformningar av värderingsreglerna. 

Statskontorct anför: 

Kommitten har på sid 254 i betänkandet förordat att lämplig metodik att 
beakta ett småhus standard även fortsättningsvis bör utgå från en "indicie
bevisning". De kritiserade frågorna om takmaterial, golvmaterial. sanitet, 
köksinredning, badrumsinredning, tvättutrustning skall enligt kommitten 
utmönstras. Kommitten har dock inte lämnat några förslag om hur man har 
tänkt sig att alternativet skall se ut. Vi anser det helt növändigt att det 
materiella regelverket förenklas avsevärt i jämförelse med AFT-81. För
enklingar bör åtminstone göras på de områden som kommitten i allmänna 
ordalag diskuterat. Ytterligare förenklingar bör därutöver prövas. Vi tror 
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<!ll ct: rullande :-;yskm kan fä en 1-;,,11,crvcr•1nde inverkan p;; det materiella 
rcgdvc:rkci. Det iir dtirför a\' stor bdydclsc all nuvarande krCinglig~, rcgkr 
inte införs i ett nytt systern utan nilggrann prövning. Vi anser dc1 \'ara 
ni1d\·iindigi att man gör klart hur dc:t m•1teriella regelverket sk;ill se: ut innan 
man slutlig1 tar st:illning till cl! nytt fas1ighctstaxeringss:.·stcm. Regelverket 
fö· styrande l'ö1 hur administr;1tion och nrganismion skall utformas och för 
hur resur~cr m:h t:fTekt<::r skall bcr;iknas. T\-latcriclla rq:ler och nrganisa
timhf'örämtringar hör dä1i'ör bchanJLi~ samlat. 

15.1 Indelning i taxcringscnhekr 

Kommi11cn anför att vad giillcr n:.glerna om indelning i taxcringscnhet 

och beskattnings natur har det största intresset riktats mot griinsdragningen 

mellan jordbruksfastighct och annan fa~tighet. lndclningsfri'tgan har stor 

betydelse ur inkomst- och förmilgcnhctstaxcringssynpunkt. De önskemål 

om grunderna för indelningen i beskattningsnatur som kan stiillas i olika 

beskattningssammanhang torde behöva prövas i annat sammanhang för att 

en lämplig samordning skall kunna ske. 

Kammarrätten i Göteborg anför: 

Enligt 4 kap 5 § andra stycket fastighetstaxeringslagen skall småhus. 
hyreshus och tomtmark för sådan byggnad som ligger i anslutning till 
lantbruksenhet om minst fem hektar åkermark, betesmark eller skogsmark 
ingå i lantbruksenheten, om byggnaden eller byggnaderna behövs som 
bostad för ägare, arrendator eller deras arbetskraft. En småhusenhet eller 
hyreshusenhet skall i allmänhet ha beskattningsnaturen annan fastighet. 
Enligt 4 kap 11 § fastighetstaxeringslagen skall emellertid småhusenheten 
eller hyreshusenheten ha beskattningsnaturenjordbruksfastighet. om smf1-
huscnheten eller hyreshusenheten är belägen i anslutning till en lambruks
enher med minst fem hektar produktiv mark. Vissa andra förutsättningar 
skall också vara uppfyllda. Dessa bestämmelser medför att ett småhus med 
tomt blir jordbruksfastighet, om ägaren arrenderar minst fem hektar pro
duktiv mark som ligger i anslutning till småhuset. Om småhuset ligger på 
en fastighet med fyra hektar produktiv mark skall småhuset med tomt 
brytas ut till en särskild taxe1ingsenhet, småhusenhet. medan den produk
tiva marken skall bilda en särskild taxeringscnhet. lantbruksenhet och 
jordbruksfastighet. Om ägaren till denna fastighet arrenderar minst ett men 
mindre än fem hektar produktiv mark som ligger i anslutning till hans 
fastighet, skall småhuset enligt ordalydelsen av bestämmelserna ha hc
skattningsnaturen annan fastighet. Hans egen fastighet är ju mindre än fem 
hektar och den arrenderade marken, som skall indelas som en lantbruksen
het, är också mindre än fem hektar. Kammarrätten har i ett mål som rört 
denna fråga funnit att småhusenheten enligt grunderna för 4 kap I I § 
fastighetstaxeringslagen skall ha beskattningsnaturen jordbruksfastighet. 

Med hänsyn till det anförda anser kammarrätten att 4 kap 11 ~ fastighets
taxeringslagen bör ändras så att småhusenhet eller hyreshusenhet får bes
kattningsnaturen jordbruksfastighet, om den ligger i anslutning till en 
brukningsenhet om minst fem hektar produktiv mark. 
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l.iinss:yrd.1·,·11 i .lii1111!ands liin anför: 

Uin~styreisen har i yttrande t>Ver ··Fastighetstaxering 81" iivcn uttryckt 
tveksamhet till regeln att indcl:i fastigheter med en areal mellan 2 och 5 lw i 
tvi\ t:nc:·ingscnhctcr. .Regeln har. som då befarades. mc:dfiin adminiqra
\i'.'t merarbete och krftng.:I for fastighetsiigarna. Desswom har m{inga 
:igarc ansett sig lurade och drab\'.ladc av rctroal\iv lagstiftning. då ifrå6;1va
ra11de fastigheter pii grund av taxercringcn g:ltt ned bc1ydlig1 i marknacls
värdc g(·nc•m att fastigheten gcnllm heskattningsnatun:n_iordbruksfastighet 
i fonsiittniugen kom att bli föremiil for prisprtivnng från la111bruksnämnden 
i samband med priivning av förviirvstillstånd. Besttmmdscrna i detta 
av;;ecnde bör ses iiver. A ven reglerna for taxering av stora tomter - I Till 2 
lm - biir ses över i dctt~: sammanhang. Möjlighet au kunna [1s!itta tomt
marksvärde upp till en areal av S ha bör därvid undersiikas. 

Svi'riges .lordiigareforhrmd anför: 

Sveriges .lordägareförbund vill med skärpa framhilhi den skillnad i vär
deringssituationen som föreligger för tomterna till smtthusenheter inom en 
lantbruksegendom i förhållande till tomter för småhusenheter i allm[inhet. 
Vid försäljning av tomter till småhusenheter inom en lantbrukscgendom 
bildas enklaver av främmande fastigheter inom egendomen med d~irav 
följande komplikationer och värdeminskning för restfastigheten. Om en 
sådan tomt åsättes samma värde som tomter till normala småhus, måste 
därför värdet av lantbruksenheten sänkas för att det sammanlagda värdet 
av lantbruksegendomcns taxeringsenheter skall bli riktigt. Särskilda be
stämmelser måste ges härom. Överhuvudtaget måste i lagstiftningen klar
läggas, att uppdelningen i olika taxeringsenheter inte får föranleda att man 
vid värderingen bortser ifrån att förhållandena inom en taxeringsenhet kan 
påverka värdet av en annan taxeringsenhet. För undvikande av onödiga 
tvister måste detta uttryckligen framgå av reglerna för fastighetstaxering
en. 

LRF anför: 

Beträffande bostadshus och tomter på jordbruksfastighet gällde vid 1981 
års fastighetstaxering att värdet skulle bestämmas på samma sätt och till 
samma värden som för vanliga småhusenheter. Man frångick då den gene
rella reducering av bostadsbyggnads- och markvärdena som gjordes på 
jordbruksfastighet vid 1975 års fastighetstaxering och som motsvarade 20 
procentenheter för första huset och tomten samt 40 procentenheter för 
varje ytterligare hus och tomt. 

De nya reglerna har medfört att bostadshusen och tomterna på jord
bruksfastighet blivit felaktigt taxerade. Den som förvärvar en jordbruks
fastighet har ingen möjlighet att välja bostad. Bostaden ingår som en 
nödvändig beståndsdel i förvärvet av hela fastigheten och man kan inte 
betrakta bostaden på samma sätt som en vanlig villa. Jordbruksbostaden 
ser ut som den gör och är ofta för stor för ägarens behov. Nonnall kan man 
alltså inte ange vilket pris som erlagts för en jordbruksbostad. Jordbruks
bostaden bör därför värderas efter andra grunder än en vanlig villa. 

Särskilt tomtvärdena har visat sig felaktigt åsatta vid 198 I års fastighets
taxering. Enligt kommittens förslag skall de tomter som enligt besked av 
lantmätaren inte får avstyckas nedsättas efter samma principer som för de 
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tillkommande bostadshusc~E på t1~ taxeringse11l1~1. Dctu skulle nkLl 
tiliarnpning äV 1981 års n:.i,:ler inneb~irn au viirdci pi"i dessa tomter skall tas 
upp till 50 procent a\· normv:init:t. Dc·icg;Hioncn anser att det är principiell! 
fc:laktig: all åsätta Lo111l värde sa hingc som tomtmar\;..:;n ~-i.r ridelbart förenad 
mcå sjiilv:i jordhruksfastigheien. !\brkeo k:in i dessa fall in;e avstyckas 
nch saknar själv~!iindigt Yänft'. Med liiinsy11 hfirtill hör 1om1marken egc111-
ligc11 endast värder;i~ till sill rfonarbvi!rde. Enligt dek~·atioriens uppfa!l
ning bör viirdct p:'\ jordbruksl<)mter i van fall intl' överstig:1 50 procent a\· 
normvi.idct för villatomter. Det k;m tiWigga~ all bostadshus och tomt r:\ 
jordhruksfastighet med en area! un;_krstigandc 5 hektar numera ta:-.eras 
som smtt11usfastighct. varför de s. k. hostadsjordbruken i förevarande 
hiinssende behandlas som småhusf'as1ighctcr. 

Vad särskilt gäller wmter tills. k. överloppshus saknar i"astighetsiigaren i 
regel både intresse o~·h möjl.ighet all a\'\lycka dessa wmtcr. Husen hör 
nalurligt ihop med jordbruksfo-;tigheten och hyrs u1 till personer som har 
anknytning till giirdcn. Om tomterna avs1ycbs och siiljs till utomst:lcndc 
skulle detta kunna få menliga effekter för driften pi! gärden genom all de 
nya ägarna ställer krav pil atr kostsamma åtgärder skall vidtas for att fa 
bon obehaglig lukt m m. 

Delegationen anser dLirför att överloppstomterna bör värderas på samma 
sätt som jordbrukstomterna och att normviirden dä11"ör endast bör åsiittas i 
de fall avstyckning faktiskt kommit till stånd. 

Länsstyrelsen i Jiimtlands län anför: 

Nuvarande regler för bestämmande av beskattningsnatur för bostads
byggnader på eller i anslutning till hrukningscentrum på jordbruk har varit 
oklara och därmed svåra att tillämpa. Dessutom har fastighetsägarens 
intresse att få byggnaden taxerad som annan fastighet resp. jordbruksfas
tighct växlat beroende på vilket som varit ekonomiskt mest fördelaktigt. 
Det är därför länsstyrelsens uppfattning att tiden nu är mogen att överväga 
ett slopande av begreppet beskattningsnatur och införa schablonbeskatting 
av enoch tvåfamiljshusen även på jordbruken. Förutom att de nu gällande 
reglerna framstår som något otidsenlig skulle i:n sådan förändring leda till 
stora förenklingar för såväl fastighets- som inkomsttaxeringen. Sålunda 
skulle gränsdragningsproblemen vid bestämmande av beskattningsnaturcn 
försvinna för fastighetstaxeringen liksom de komplicerade och tidsödande 
tvisterna om bostadförmån och reparations/ombyggnadsavdrag i inkomts
taxcringen. Jordbruk bör således genom en sådan förändring omfattas av 
bestämmelserna för rörelse. 

Länsstyrelsen i \/ästernorrland.r liin anför: 

Kommitten har vidare föreslagit en ändring av klassificeringsrcglcrna för 
tomtmark. Även i detta avseende kan länsstyrelsen ansluta sig till det 
framlagda förslaget. I detta sammanhang vill länsstyrelsen ta upp en fråga 
som vållat vissa problem vid 1981 års taxering. Det finns i länet ett antal 
före detta torpfastigheter som är bebyggda med exempelvis ett småhus och 
omfattar ett ägoskifte med en total areal som understiger 2 ha. Marken till 
en sådan fastighet blir enligt nuvarande regler alltid tomtmark och får på 
grund av sin storlek ett markvärde som är högre än för andra normalstora 
tomter i området. Värdeskillnaden upplevs oftast av fastighetsägaren som 
helt omotiverad eftersom endast en mindre del av fastigheten utgörs av 
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egentlig tomtmark medan frterstmkn är oanviind och ofta saknar ekono
miskt vän.k. Denna fraga bör enligt länsstyrelsens mening ocksft la~ upp 
till behandling i samband med översynen av griinsdragningen mellan iigo
~lagct 1um1mark och exploateringsmark. 

15 .:? Pri\'atriittsliga förpliktelser 

I hctänkandet framhf1lls att lagstiftaren tidigare avvisat en avstående 

princip och i stället strikt följt ömscsidighctsprincipcn beträffande privat

r:insliga förbindelser. Kommitten är 1.lii1for obenägen ett frångående frfm 
(lm.;esidighctsprincipcn. 

Lii11ssryrelscn i Jii111tla11Js liin anför: 

Komitten berör rätt ingående de privaträttsliga förpliktclserm1s betydel
se for marknadsvärdet men är obenägen all föreslå all man går ifrän den 
hittills tillämpade ömscsidighetsprincipen. Då det emellertid är uppenbart 
att de privatriittsliga förpliktelserna i hög grad påverkar marknadsvärdet är 
det angeliiget att denna faktor ytterligare utreds. 

S1·eriges Jordägareförhund anför: 

Sveriges Jordägareförbund delar kommittens uppfattning att större hän
syn måste tas till privaträttsliga avtal: Möjligheterna till sådant hänsynsta
gande måste dock vidgas i långt högre grad än vad kommitten föreslår. 
Hela denna fråga måste bli föremål för en förutsättningslös utredning och 
omprövning. 

Nuvarande regler för fastighetstaxeringen fastställer marknadsvärdet 
som grundläggande princip för värderingen. Underlåtenheten att betrakta 
privaträttsliga förpliktelser innebär dock, att man i praktiken frångår denna 
grundläggande princip och att taxeringsvärdena därför saknar förankring i 
verkligheten. Detta är omrimligt och upplevs av fastighetsägarna som 
stötande för rättskäns\an. Att man vid värderingen tar hänsyn till de 
privaträttsliga förpliktelser som faktiskt är av betydelse för fastighetens 
värde, är så mycket rimligare som den reella innebörden av privaträttsliga 
avtal, t. ex. avtal omjordbruksarrende, ofta bestämmes och ej sällan under 
pågliende avtalsperiod har fått nytt innehåll genom lagstiftning och inte 
genom parternas fria avtal. På grund av lagstiftningen om jordbruksar
rende råder således numera besittningsskydd för jordbruksarrendatorer 
och prisreglering för arrendeavgifter. Detta har stor betydelse för prisbild
ningen på utarrenderade fastigheter. Att man vid fastighetstaxeringen 
bortser ifrån sådana av lagstiftningen ålagda tvingande bestämmelser, 
framstår såsom orimligt och orättvist. Det framstår också såsom egendom
ligt vid en jämförelse med det värderingsförfarande som gäller för hyres
husenheter, där gällande hyresavtal i praktiken spelar en stor roll för 
värderingen. 

15.2.l Grustäkter och tomtarrenden 

I betänkandet anförs att nyttjandcrättshavare till grustäkt, som upplåtits 

före år 1960, skall jämställas med ägare, om han enligt upplåtelseavtalet 

skall erlägga ett fast pris per kubikmeter (utan index). Beträffande andra 
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gn:s1:\k1er kan ~1v1al triiffas om att nyl!_ia;Hkriittslrnvarc:n i ,;J::1i1csamman

ilang sJ.;al! triidt; i iigaren~ stiillc. Vid limllarrenden sl\all arrendatorn jiim

.-tii\l<i> med i1gare. om uppl[1tels;,:;1vtak1 ing:°llt.s i"öre !970. n~~~'a1gsbelopjl 

eller ;\rlig f<1st crs:ittning (utan index} <1\·talas och det vid laxerini,:stilifalle1 

:itcrst{;r rnins1 tio {1r av kontraktstidcn . ..\\'en hctriiffonck :OnW!JTcnden 

skail arri:mbwrn i öYri!=,·,1 fall kunn;1 fa-.1 <,ig att tr~·1\L1 i ;·1!=,"Mt1is <,tälk i 

skatte sammanhang. 

Flera rernissinstanscr är kritiska till kommittens försbg o::h anser att 

probkmct hör lösas på annat siitt. Några instanser anslmcr sig till komm

mittcns t1sikt och anför att viss del av oliigenhcter bctriiffandr.~ taxnings

viirdc p!i skärgärdsf"astighcter därmed }.;an undanröjas. 

Länsstyrelsen i Örchro län anför: 

Kommitten föresl;ir att vid l{ingvariga arrendeurplåtelscr avs. k. arren
detomter bcbygg.da med småhus, under vis~a förutsättningar. den skatte
rättsliga ägandcriitten överflyttas til arrendatorn. Skälet hiirtill är att 
många ägare till utarrenderade tomter pi1 grund av höga taxeringsvärden 
drabbats av en onormalt hög beskattning i förhållande till tomternas av
kastning. Väl medveten om detta missförhållande anser länsstyrelsen dock 
att det bör lösas på annat säll än den föreslagna metoden. Kontroll av att 
systemet inte missbruk.as genom överföring mellan närstående personer 
skulle komplicera taxeringsarbetet. Vidare skulle problem uprkomma vid 
ajourhållning av dessa ägareuppgifter i fastighetsregistret. Lokala skatte
myndigheten erhåller ingen avisering om förändringar i nyttjanderätterna 
och inte heller finns nt1gon skyldighet för vare sig ägare eller arrendator att 
anmäla när rätten överlåtes på ny innehavare. Problemet finns redan idag 
beträffande byggnader på ofri grund och bör därför inte utvidgas till att 
omfatta även tomtmarken. 

RS\1 anför: 

1 betänkandet har föreslagits att markvärdet i en del fall skall bäras av 
ägare till byggnad på ofri grund i stället för av fastight:tens ägare. Många 
ägare till utarrenderade tomter har på grund av de höga taxeringsvärdena 
drabbats av en onormalt hög beskattning i förhållande till tomternas av
kastning. Den föreslagna regeln skulle dock medföra att kontraktsförhål
landet för varje byggnad på ofri grund måste undersökas. Kontraktsförhål
landena är ofta oklara. RSV finner det olämpligt att i fastighctstaxerings
sammanhang utreda kontraktsförhållandet. Det bör i stället utredas om 
man med en enkel schablon kan få en rättvisare fördelning av markvärdet. 

LRF anför: 

Delegationen konstaterar med besvikelse att kommitten inte presterat 
någon godtagbar lösning på frågan. Kommitten har av principiella skäl inte 
velat godta alt förpliktelser av förevarande slag skall kunna leda till nc,_ 
sättning av taxeringsvärdet för fas1ighetsägaren med mindre än att motsn1-
rande värde skall tas upp av nyttjanderättshavaren. Kommitten har med 
andra ord ansett att ömsesidighetsprincipen skall ha generell giltighet. 

Delegationen ser därför kommittens förslag som en dålig nödlösninr 1å 
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en sIOrt rrobkm som krii»'Cr dfrkt iva iitg:irder. Problemet har vid 198 i i'1rs 
taxering fr:1mför all! u;ipm:irksammat~ vid f<1s1igl1t:tsta xcri11g av arrende
tomter och uthyrningsstugot· i omriiden med anraktiv fri;ids~bc:byggcls:: 
s:'isom i skiirgi"irdar och tj:illrc~:io11cn. Taxerin~s\·;"irdt:na lnr i 111;

0mg:! fall 
trissats urr till nivficr som gör det orniijligt för ;ig.arna ati hd1i;ll:i de tomter 
och slllgor som kunnat a\'!<lycka~ och försäljas. Endii tiinkbara ki.iraren ilr i 
allmii11hc1 nyttjandcriitt:;havaren. Priset pi\vcrka~ av arrcndeavgiftenus 
storiek och understiger vanligen dt:t giillande 1axering~viirdc1. 

Delegationen anser u!l taxering.svi1rdel i de aktudla fallen skall rå åsiittas 
med ledning a\' en avkastningskalkyl och all v:irdet skall kunna sättas ner 
und<?r normal vänkniv~- utan att man hlandar in nytijandcr~ittsh:l\'arna i 
hildcn. Det taxeringsvärdc:n som nytt jandcr;i1rshavarna skulle komma att 
svara för enligt ömse~idighetsrrinciren är ;1v en sildan litenhet att man 
borde kunna bon se från nyttjandnättshavarna. 

Även för tiiktfastighetcr bör det vara möjligt att lösa frågan om privat
rättsliga förpliktelser med hjälp av en avkastningsvärdering. I dessa fall 
kan det enligt delegationens uppfattning vara befogat att lilt<i nynjande
rättshavaren svara för viss del av tiiktens värde. 

Sveri,;es 1·illaä1wn'.förhwul anför: 

Kommitten har föreslai;.it att för ägare till utarrenderade fritid~hustomter 
den skattskyldighet som motsvarar markvärdet i vissa fall skall överföras 
på arrendatorn. Även om det i sådana situationer finns anledning ati lindra 
skattebelastningen för markägaren, kan förbundet inte godtaga lösningen 
att övervältra skattskyldighetcn på arrendatorn. 

Ekedals KolonitriidKårdsby ek.för anför: 

Ekedals kononiförening påminner om att många av landets arrendatorer 
är kolonilottsinnehavare. De flesta är låg och normalinkomsttagare, många 
är pensionärer och vi strävar dessutom efter att fler barnfamiljer skall ra 
möjlighet att bli kolonister. De som funderar pi'1 eventuella ökade skattepå
lagor bör alltså tänka på att våra medlemmar har begränsade ekonomiska 
resurser. 

Vi anser att en sådan utökning av arrendatorernas skyldigheter och 
motsvarande minskning av markägarnas skyldigheter, som fastighctstaxe
ringskommitten föreslår. är orimlig av principiella och privatekonomiska 
skäl. Det skulle bl. a. innebära att en arrendator fick större skattskyldighet 
än en tomträttshavare :-- eftersom arrendeavgiften inte är avdragsgiil -
utan att få något av tomträttshavarnas många förmåner. Ökad skattskyl
dighet för kolonister/arrendatorer rimmar också illa med den mycket för
siktiga beskattningen av en annan grupp nyttjanderättshavare, nämligen 
bostadsrättsha varna. Även dessa har betydligt större rättigheter/förmåner 
än arrendatorer. 

Det finns inte heller något som säger att arrendeavgiften är låg bara för 
att den är fast, vilket utredarna synes utgå ifrån. Ekedals arrende ligger 
sålunda fast på ca 2: 30 kr/kvm, medan kolonisterna i Stockhoms kommun 
bara betalar ca I: 25 kr/kvm med årlig uppräking motsvarande 60% av 
KPI. Vi är också oroliga för att den nu föreslagna orättvisa skatteövervält
ringen för äldre arrendeförhållanden, i framtiden bringas att drabba alla 
arrendatorer. Dessutom ser vi en fara för missbruk på så sätt att markäga
ren kan ställa krav på en fast arrendeavgift bara för att slippa fastighets-



Prop. 1984/85: 222 

,f;;::ic'll. Utn:dningsför~lag.:! !'iirct'alict <.:llh[i i11ie särskilt vii! ge;10rn<ii!1kl i 
lknn:1 de\. 

St-':irb1111k.~fiirc11in[;l'l1 anrör: 

lh:1riiffanLh: s. k. arrcnJctomt..:r fiin:sii':r kommitten ait de ;;kall ;\-;;\i.tas 
ett 1·~ink som om tomterna 1·ar 'wst)'Ck:1de iivcn <'111 il'ITllern:1 .::j är av
sty::knin~sbara. Detta medfiir att arrcndellHnler k<m ~\<ia:1~ dt for högt 
taxcnngsv;irdc. Föreningen anser inte att dctt:i kan godta~. Rcglcrnci bör i 
st~ilkt utformas så att t:n mer ny<1thernd bedömning mfijliggörs. Dclla 
shullt: ocf.:.sii medföra att l. ex. de speciella fiJrh:\!lan(kna som giillcr den 
hDfasta shiirgiirdshdolkningen kan beaktas, 

Ui11s.1·1_1'rel.l"l'n i Srockholms län anför: 

Några av de stöm:1 tvistefrågorna vid den allmänn~; fastighetstaxeringen 
19~1 var att bestämma storlek och standard för byggnader på småhusfas
tigheter. De överväganden om ändringar av mätreglcrm1 och standardklas
sificering som kommitten redovisar bör kunna medverka till att tvister av 
detta slag inte behöver uppkomma i tidigare utsträckning. Värderingen al' 
sbrgårdsjordbruken har medfört betydande hekymmer för fastighetsiigare 
i Stockholms skärgård. I viss utsträckning kan man säga att frågan haft så 
stor betydelse att länsstyrelsens sedan länge ahtivt bedrivna verksamhet 
för en levande skärgårdsbygd äventyrats till sitt resultat. Länsstyrelsen 
ansluter sig därför till kommittens åsikt att arrendetomter med småhus 
skall åsättas fastighetstaxering på samma sätt som om arrendatorn vore 
ägare. Vi~s del av olägenheter beträffande taxeringsvärde på skärgårdsfas
tigheter kan undanröjas med denna metod. 

Länsstyre/Jm i Östergötlands liin anför: 

Länsstyrelsen ifrågasatte redan i sitt remisssvar över kornmittens betän
kande Fastighetstaxering 81 om inte täkttillståndshavare borde jämställas 
med ägare eftersom det i de flesta fall är nyttjanderättshavaren som söker 
täkttillståndet. Den föreslagna konstruktionen täcker inte de nyttjandt:rät
ter där avtal träffats för 1960 med möjlighet till uppräkning med index eller 
därmed jämförbar förändring av det ursprungliga avtalet. Länsstyrelsen 
har inget att erinra mot konstruktionen att avtalsfrihet bör råda om nyttjan
derättshavaren i skattesammanhang skall tas upp som ägare för nyttjande
rätter avtalade efter 1960 men ifrågasätter om inte innehavaren av alla 
nyttjanderätter där avtal ingått~ före 1960 bör jämställas med ägare. För
slaget bör förtydligas för dessa fall. 

På motsvarande sätt som angetts för täktupplåtelserna bör förslauet för 
tomtupplåtelserna förenklas och arrendatornjämställas med ägaren for alla 
upplåtelser där avtal ingåtts före 1970 och det återstår minst 10 år av 
avtalstidcn. 

Lantbruksstyrelsen anför: 

Kommitten har ifråga om långvariga tomtarrenden mot låg ersättning 
föreslagit att arrendatorn under vissa förutsättningar skall jämtställas med 
ägare. Styrelsen anser att de nuvarande reglerna i detta avseende är 
olämpliga och anser att ändring bör ske. 
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15.3 Taxering a\' bo .. ~adsriilisfastighckr 

Komminen papd;.ar ati id-; fall högre pris iin rn1rm:ili hctalt>. l"iir fasti_!.!

ht'.ler. fii;· vilk<1 avses :il! hiidas bostadsriittsfiir.::nin;!:·l!". g;\: de: int<: att 

ilärkda det hö:,:re viirdct till niig11n cgensl:ap eller Y~inkbktor hos fastighe

ten som kan beaktas 1·id fastighctst:l);cringcn. [kl cnd<t spccifik<i i dcss.1 

fall iir <ill fagcnhctem;; i fastigheten skall uppli1tas med bostaJsriill. Dctt:1 

förhilllande k.an inte mc:d de p1·inciper somt ilfampas 1·id fastigh,·istaxcring

cn inverka pfi taxeringen ;w hostadsriittsfastighcter. 

I< ammarriillcn i Gö1chorg anfiir: 

Kommitten uaalar sig pi\ sidan 24 I i betänkandet om hur bostadsriitts
hu!> taxeras. Uttalandena torde i och for sig vara giltiga även för hyrcsrad
hus. Innebörden synes vara att radhus som ligger pii en tomt inte kan 
avstyckas och siiljas p~ samma sätt som smiUms pii självständiga tomter 
och att de därför åsätts el! reducerat byggnad;,värde. Enligt kammarrät
tens erfarenheter är detta en felaktig beskrivning av rättsliiget. 

De flesta bostadsrättsradlrns och hyresradhus torde ligga pi1 avstyck
ningsbara tomter och iisätts fulla viirden enligt riktvärdetabellen. I något 
mål har det under handläggningen kommit till kammarrättens kännedom 
att tomten avstyckats. Det kan emellenid ifrågasättas om de tillämpade 
väderingsreglerna inte ger för höga värden för dessa. radhus. De kan säljas 
endast till den som har bostadsrätten eller hyresrätten. Taxeringen motver
kar denna boendeform och står knappast neutral i förhållande till vanliga 
bostadsrätts- eller hyreshus. Det vore önskvärt om denna fråga belystes 
ytterligare under lagstiftningsarbetet. 

Sveriges bostad.~räusfiireningars Cl:'ntralorgani.rntion anför: 

När det gäller värderingsfrågor har kommitten bl. a. haft i uppdrag att 
undersöka om nuvarande metod för att fastställa taxeringsvärden för fas
tigheter ägda av bostadsföreningar ger tillfredsställande resultat. Kommit
ten har kommit fram till att så är fallet och särskilt framhållit an bostadsrätt 
är en privaträttslig förpliktelse från vilken sk.all bortses enligt 5:e kap. 3 §i 
fastighetstaxeringslagen. Kommitten har därvid framhållit att det är en 
genomgående princip vid fastighetstaxeringen att egendomen skall åsättas 
samma värde oavsett vem som äger eller nyttjar den. Kommitten anser 
sålunda att nuvarande förfarande för taxeringen är principiellt riktig. SRC 
har inget att erinra mot vad kommitten anfört. 

I sammanhanget skriver kommitten att det är känt att priserna för 
flerbostadshus, för vilka det varit aktuellt att bilda bostadsrättsföreningar, 
ofta legat högre än normalt. Kommitten anför också att denna tendens har 
minskat. Det är riktigt och det kan tilläggas att minskningen samman
hänger med av statsmakterna vidtagna åtgärder, såsom förbud mot dubbel
upplåtelse av bostadsrätter och krav på de boendes medverkan vid om
vandling till bostadsrätt. Dessa åtgärder som fått prisdämpande syfte har 
också tillkommit på tillskyndan av SBC. Det är också riktigt, att som 
Fastighetstaxeringskommitten gör. fastslå att sådana eventuella prisvaria
tioner inte kan påverka taxeringsvärdena, eftersom priset inte går att 
härleda till någon egenskap eller värdefaktor hos fastigheten som kan 
beaktas vid fastighetstaxering. 
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15.4 Justering fiir s~iregna ftirhallamkn 

Kommitten anför au mi'i_ili,;l!c·fCrn<i alt utnytlj<1 .iustcrin!.:~i'ah:torcrna för 

,:itrq:na förhållanden bi1r lltiik;;s. Den hiir oftas1 llitrv;::Lt;.. :-r.im en proccn

luc!I andel av b~:.svärdct. 

Lii11ssryrd.1c11 i ./ii111tia11d.1 iii11 anfijr: 

KPmmitkn f(iresiiir vidare all justering fiir siiregel fiirh(dl<rndc oftare bö1 
l\0111ma till anviindning. Uin~styn;'.!St'n har i yttrande över bctiinl\andc1 
'Tastighctstaxerin~ s1 ·· (SOU J~l/l): 32 (•ch 33) ans::t1 all man '"för att 
.::rhålla en så riittvis taxering som mii_iligt utan alltför rni'111ga inslag av 
~ubjekliva v[in.lcringar dels ger begreppet nnd.;.nad~:v;irde en mer bestämd 
ddlnition, dels begränsar möjligheten till justering med h~tn~yn till säregna 
förhfrllanden ·'. 

Erfarenheterna från A FT 81 har bekräftat de farhiigor man diirvid gav 
uttrvck for. Olika FTN har behandlat värdefaktorn olika. Det har dessut
om i de flesta fall varit fråga om smt~iusteringar pa något 1 000-tals kronor. 
Det är i och för sii; förklarligt att nämnderna handlat olikä. då definitionen 
för marknadsvärd..:begrepp iir sf1 oklar. Det kan därvid inte uteslutas all 
nämnderna låtit sig päverkas av faktorer som kostnadsmässigt kan vara 
försumbara (ex vis slitna tapeter. olycklig färgsättning, någon t:nstaka 
exklusiv detalj etc ). Det har visat sig vara en allmän uppfattning bland 
miiklart: att husspekulanter resonerar ganska orationellt eller just påverbs 
(medvetet eller omedvetet) av faktorer av det exemplifierade slaget. Den 
osäkerhet som genom underlaget ligger i bedömningen av det marknads
viirde som ligger till grund för taxeringsvärdet motiverar enligt länsstyrel
sens mening inte det "finlir" med justeringar med småbelopp som före
kommer i AFf 81-systemet. Justering för säreget förhållande kräver dess
utom i de flesta fall en större kunskap om den aktuella fastigheten hos 
beslutsfattaren, då yrkanden om justering ofta visat sig bli alltför subjek
tiva. Denna kunskap har i det nuvarande systemet hjälpligt klarats av i 
FTN. I det föreslagna systemet kommer således besiktning att bli aktuell i 
stor utsträckning. Länsstyrelen föreslår därför att justering för säreget 
förhållande endast företas om marknadsvärdepåvcrkan överstiger 50000 
kronor. 

15.5 Klassificeringsregler för tomtmark 

Enligt kommittens mening bör aktuella klassificeringsregler for tomt

mark klarläggas och ges innebörden att om mark skall klassas som tomt

mark endast på Jen grunden att den är bebyggd bör det krävas att byggna

dens värde är minst 10000 kr. 

Kammarrätten i Göteborg anför: 

Om bebyggd mark skall klassificeras som tomtmark endast på den 
grunden att marken är bebyggd, bör det enligt kommitten fordras an 
byggnaden är värd minst 10000 kr. Kommitten får antas avse ett basvärde 
om minst detta belopp. Kammarrätten tillstyrker att värderingsregeln får 
detta innehåll. Kammarrätten finner det också riktigt att en småhusfas-
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li!!hci Linsc> dclhar em1:1st dfi den iir bcryggd med fkrn ~.iiilvs1iindiga 
smtdws eller di! stadsplan. bygg.ml'.isrhm. tomtindelning dh::r h•ggnadsl<'\" 
rm:dgcr all ll'fllkn hehyg.::.s mccd fkr;1 s_i:ilvst:indiga smiihus. Cir~in.,drag

nin),'.<::ll mellan 10rn1mark och t:xp!o:Ht:r-ingsmark kan hch<)\·~i ses iivcr. 

15.6 Sndhnsl.'nhell'r 

15Ji./ Mark.1·iirde 

1.'i.6.!.1 Storlek 

[11iigt kommittens n:;:ning blir det ilvcrvägas att avskaffa klassindclning

ci; ::v viir·defaktorn storlek. Viirdebcstämmningen kan istället liimpligen 

ske g<.:nnm at\ man ger riktvhrdet fi.ir en normal. vanlig µenomsnittligt stor 

tumt samt den marginella värdeförändringen i kr per mc. 

Fiera rcmissinstanser anser att det inte finns ski11 bchtilla att dcr nuva

rande systemet med klassindcl11ing a\· värdefaktorn storlek. Synpunkter 

framförs ocksä alt del inte kan medföra några svårigheter till en ADB-mäs

sig anpassning av nu f!ällande viirderingsmodcll. 

Lii11sstyrelse11 i Örebro län anför: 

Kommitten föreslår att det bör övervägas att avskaffa klassindelningen 
av värdefaktorn storlek beträffande tomtmark. I stället skall värdehestäm
ningen ske genom att man ger riktvärdet för en normalstor tomt samt den 
marginella värdeförändringen i kr per kvadratmeter. 

Länsstyrelsen kan inte finna någon anledning att ändra gällade regler i 
detta avseende. Den noggrannhet som förfarandet ger sken av kan inte 
åstadl.:.ommas vid värderingen. För att undvika allför stora skillnader mel
lan normaltomter och övriga tomter hör övervägas om inte v;irdeserien i 
stället skall ändras. 

Län.Htyrcl.H!ll i Östergötlands län anför: 

Kommitten överväger om inte klassindelningen av värdefaktorn storlek 
bör avskaffas. Eftersom dei vid fastighetstaxeringen föreligger uppgift om 
tomtstorlek har indelningen i klasser inte vållat FrN några svttrigheter vid 
AFT 81. Skäl att ändra nuvarande system för värderingen av tomtmark 
saknas. Länsstyrelsen anser att systemet med normaltomter bör bibehål
las. 

Länsstyrelsen i Västerbottens län anför: 

Enligt kommitten bör övervägas att avskaffa klassindelningen av värde
faktorn "storlek". Som skäl för en sådan ordning anges att i flertalet fall 
tomtens storlek finns exakt angiven i 1--IR. Genom ADB-beräkning av 
markvärdet hör inte den ändrade beräkningen medföra något merarbete. 

Kommitten strävar uppenbarligen efter att helt utjämna de tröskeleffek
ter nuvarande klassindclningssystem medfört i en del fall. I detta län ligger 
- utom när det gäller ett fåtal tomter - värdena under 100000 kronor. I ett 
fåtal fall har nuvarande ordning medfört att en begränsad skillnad i storlek 
mellan i övrigt likvärdiga tomter vid en strikt tillämpning av gällande regler 
inneburit en värdeskillnad på upp till 10000 kronor. Det bör dock betonas 
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an lkmw clT..:kt i·ir mycket ovanlif:. Vid bcsti1111nin;.: av S[(lrkkrn p:i en-;, k. 
normaltomt i ett viirdc.omr;\Je har niimligcn beakta!~ inom \'ilKec 1111crvall 
det d<Hnincr;rndL· antalet smi'1hustomtcr ligi:cr. Klas~rncli.:lning har diirei"tcr 
sken med hiin:;;yn härtill fiir at! i mii_iliga~tc mfrn unchika trii:;kcle!Tekter. 

\led ct.:n gamla 0rdningcn undviker man t>clnrrs_mii:'<-igt rm1iginclb fiir
iindrirn.:ar a\' tomtv:irdct vid sm:i <trcalföri.ndringar ex vis pga samrrnm-
1;i;.:gni1~gar. klyvningar l1l'h till kör av tomt mark. Förslagci till iindring 
hl'.rör ;i ven en förhflllamkvi~ stor grupp wxcring~enhcter niimlige11 de sk 
andrn-hyggn;iderna p(1 jordbruksfastighetcr. Därmed avses hostadsbygg
n~1dcr ~om inte behövs för jordbruksdriften och diirför skall brytas ut och 
taxaas som annan fastighet. I dessa fall mi'tstc en rimlig tomtareal bcstiim
mas och :'!sättas värde. Det är med den föreslagna nyordningen inte osan
nolikt att problem uppkommer vid en ex:1kt arealbestiimning av sådan 
tomtmark. Med nuvarande ordning - son; visat sig funµer<i bra - bestäms 
are;.rlen oftast i intervallet för normaltomt elkr under detta. 

Ett siitt att hantera tröskeleffekterna kan vara att ändra den stegvisa 
skillnaden i värdeserien för tomtmark. En förliiggning av nuvarande gräns 
för värdeförändring på 5000 kronor från 40000 kronor till 100000 kronor 
bör p[t ett rimligt sätt tillgodose detta önskemål. Vid riktvärden på tomt
mark överstigande I 00 000 kronor bör den stegvisa skillnaden i konsekvens 
härmed jämfört med nuvarande ordning halveras till 10 000 kronor. I ex
trema fall när storleken med endast nagra tiotal kvadratmeter avviker fr[\n 
normaltomtens bör reglerna ge utrymme för en jämkning av värdet till 
närmast lägre eller högre tal i värdeserien. 

Länsstyrelsen i Kopparher{!s län anför: 

I betänkandet ingår ett nytt förslag angående sättet att ange riktvärden 
för tomtmark till småhus. Nu gällande klassindclningar föreslås slopade. I 
sttillct övervägs en modell där markvärdet, bortsett från avrundningsre
geln. blir "bestämt på kronan" dvs med en noggrannhet som inte finns vid 
värdering. Erfarenheterna från AFT-81 och de särskilda fastighetstaxe
ringarna visar att nu gällande värderingsmodell varit utmärkt bland annat 
mot bakgrunden av att tomtens värde till övervägande del styrs av bygg
nadsräucn. Tomtstorleken har sålunda en mindre påverkan på markvärdet 
varför föreslagen "kronvärdering", i högre grad än i dag. endast kommer 
att accentuera problemet med jämförelse av kvadratmeterpriser på tomter, 
dvs. jämförelser mellan ett med hjälp av taxeringsvärde! framräknat kva
dratmeterpris jämfört med ett förväntat försäljningspris eller verkligt in
köpspris. En ADB-mässig anpassning av nu gttllande värderingsmodell 
torde inte medföra några speciella svårigheter. 

Länsstyrel.~en i Malmöhus liin anför: 

Kommitten anser att det bör övervägas att avskaffa klassindelningen av 
denna värdefaktor. Klassindclningen i förening med de stora stegen i 
värdeserien för tomtmark har i det praktiska taxeringsarbetet förorsakat 
berättigad irritation bland fastighetsägarna. Värdebestämningen kan enligt 
kommittl!n i stället ske genom att ett riktvärde ges för en normal. vanlig 
och genomsnittligt stor tomt samt att den marginella värdeförändringen 
anges i kronor per kvm. Länsstyrelsen anser den föreslagna principen vara 
i högsta grad rimlig. Tomtmarksvärdet bör dock liksom nu anpassas i en 
värdeserie. Stegen bör dock minskas på så sätt att stegen blir 5 000 kronor 
upp till 100000 kronor och 10000 kronor upp till 200000 kronor. 
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L.b. l .::! F:;~tit:hctsr:insiig:; l'örh:!1Li11den 

Kommi:icn anser att nm·;iranck Ida~' I cich kh!ss 2 hiir sammanfora~ till 
en kl:1ss. 'h~;dcrda\ion..:n nwlhm lit:n samm:ms\:1~11:1 klassen I nc.:h ::: uch 
ckn I1uva;·:cmk k\as::.<.:n 3 bör v:1r:1 cknsamm:1 för h:idc mark l1Ch hyggnacl. 
·! iL ckn ~;ammanslagna kl:issL·n L!r k>r<1> <.:ndas< utiivcr de s_i:ilvständiga 
tom<(·rn:L som redan uc;,:ör egn:: fastigheter - wrnter ~om kan avstyckas 
till ;.;gn:; f:1s;ighctc:1·. Kan fas:ip.lk·t~bildning~myndigh<:1cn eller annan lan1-
m:i1.c:rip;;'r~(1!l:d eller liknande inte l:imn:·i l'tl klan hcsked nm att avstyck
ning k:.in sk::: ·skall wmtcn inte fi.iras till den s:11nmansl<tg.na klassen. 

Flern rc·missinstanscr avvisar kum111i1tl:n'-i för~\ ag al\ sammanl'i.irn klass I 
och klas' 2. Ni\gr:.i instanser är ''~ksii 1vcksanurn1 till fiirfarandet all inhäm-
1:1 ht:~kcd fri\n fastighctsbildningsmyndighet eller liknande om en 1omt lir 
avsryckuingshar eller ej. Andra ins:anser poiingternr vikten av au n:glcrna 
ämb1s <1 an värdering s~isom <.1v5tyckningshar Wmt endast kan komma 
ifrtlg:1 om rnyndigheterna kan ge dl klart bt.:sked om att avstyckning är 
tim11en. 

Lii11ss1.vrclse11 i Örchro liln anfiir: 

Kommitten har behandlat de fastighctsriittsliga fiirhållandc:nu och råre
kat att dessa otvivelaktigt pilverkar värdet av silväl tomt som byggnad. 
Lämstyrclsen instiimmer i detta och anser liksom kommitten att det fas
tighetsrättsliga förhållandet fortfarande skall utgöra en värdefaktor. 

I betänkandet föreslås att klasserna 1 och 2 skall sammanläggas samt att 
till den sammanlagda klassen endast får hänföras självständiga fastigheter 
och tomter som enligt fastighetsbildningsmyndighd kan avstyckas till 
självständiga fastigheter. Länsstyrelsen ställer sig tveksam till sistnämnda 
krav på avstyckningsbarhet. Vid I 9R I års allmänna fastighetstaxering och 
vid efterföljande särskilda taxeringar har i stor utstr~ickning bildats taxe
ringsenheter tillhörande klass 2. Det förhållande! att det finns en självstän
dig byggnad av någorlunda god beskaffenhet har genomgående ansetts 
utgöra skäl för tillämpning av klass 2 vid värderingen. Även länsrättens 
och kammarrättens domar ger uttryck för en sådan bedömning. En ändring 
av synsättet skulle medföra ett stort antal ändringar och framför allt 
kommer det att bli administrativ1 ohanterligt om för varje sådan taxerings
enhel behövdes inhämtas yttrande från fastighetsbildningsmyndigheten. 
Enligt länsstyrelsen hör därför i slii.llet definitionen ses över och ändras. 
När det gäller obebyggd tomtmark bör dock krav ställas på avstycknings
barhet. Det kommmer att gälla endast ett fåtal tomter inom planlagda 

områden. 

Liinsstyrelsen i Östergötland.i liin anför: 

Värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden har vid tillämpningen gett 
upphov till problem för FTN med griinsdragningen om avstyckningsbarhet 
föreligger eller inte. I remissvaret till Fastighetstaxering 81 förordade 
länsstyrelsen att med fastighetsrättsliga förhållanden borde avses om tomt
marken utgjorde självständig fastighet eller inte. Med den av kommitten 
föreslagna utformningen kommer berörda fastighetsägare att sträva efter 
all tomtmarken uteslutande klassificeras som ej avstyckningshar. Detta 
innebär merarbete för LSM att infordra besked från fastighetsbildnings
myndighet l)m avstyckning kan ske eller inte. Förfarandet är inte tillfreds
ställande då detla både av ägaren och fastighetsbildningsmyndigheten kan 
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11rplcvas som q~dlningstagamk iill avstvckning före· d..:t priivning av ansi:i
bin om avstyckning inl:imnah. Enligt iiin~~tyrclscm bccii:irnning är Jet inte 
griinsdrngning mellan avstvckad od1 avsty(.·kningsbar snm vi'tllar prl•hbn 
man den mclbn avstyckningsbar och ej avstvckningsb;ir. KornmittL;ns 
filr.~lag all sammanfdra avs1~·ck;1ck och avs1vckningsb<ir;1 tomter till cn 
klr1ss hiir dii!Hir c11iigt länsstyrelsen avvisas efkrsc1111 grimsdrngninp:n 
mdlan avstyckningsbara och <:j avs1yckni11gshar<1 tomt<.:r h1mmcr att ~·.\"ar
st~. 

Liinssryrdscn i .fii1111/unds län anfl1r: 

Del nuvarnndc systemet med hänsynsrngandc till om tomt till hus p11 ofri 
grund iir avstyckningsbar eller ej 1m·dför ofta godtyckliga bedömningar. 
Lins~t\'rclscn anser därför att n1öjlighcterna biir undersökas att indela det 
fostighctsriittsliga·förhällandet 1 endast två klasser - självq:indig tomt och 
ej s.iälvstundig tomt med en reducering a,· byggnadsvärde! för ej självstän
dig tomt på grund av osäkerheten all få tomten avstyckad. 

Länsstyrelst:n i \I ästernorrlands län anför: 

Beträffande värdefaktorn fastighetsrättsliga förhållanden för småhusen
heter delar liinsstyrelsen uppfattningen att ett klarläggande av definitionen 
är nödvändigt men ifrågasätter om det är erforderligt med den föreslagna 
åtgärden att infordra ett slags förhandsbesked om att avstyckning kan ske. 
Enligt länsstyrelsclsens uppfattning är det tillräckligt att fastslå att inom 
detaljplanclagt område skall endast tomter inom byggnadskvartcr och mot
svarande anses vara avstyckningshara. Tomter som ligger inom område 
som inte är avsett för enskilt bebyggande te.\ naturreservat bör anses som 
icke avstyekningsbara medan tomter i övrigt som inte ligger inom detalj
planelagt område eller område som omfattas av naturreservatsbestäm
melser och dylikt bär kunna förutsättas vara avstyckningsbara om de är 
bebyggda med småhus av någorlunda god beskaffenhet. För den sist
nämnda kategorin kan alltså den nuvJ.rande definitionen bibehållas. 

Kammarrätten i Göteborg anför: 

Kammarrätten kan godta att nuvarande klass I och 2 för tomter förs 
samman till en klass samt att värderelationen till klass 3 blir 50 procent 
beträffande både mark och byggnad. 

Det finns också anledning att närmare ange vad som avses med avstyck
ningsbar tomt. Vid 1981 års fastighetstaxering anses en tomt vara avstyck
ningsbar, om den är bebyggd med ett småhus av någorlunda god beskaffen
het. Denna bestämmelse torde i det stora flertalet fall leda rätt. Kammar
rätten har emellertid en misstanke om att bedömningen blir fel i gränsom
rådet mellan avstyckningsbara och icke avstyckningsbara tomter. Detta 
kan ha medfört att tomter klassificerats som avstyckningsbara trots att 
avtyckning inte kommer att kunna ske. Kommitten föreslår en ny gräns
dragning som innebär att tomt skall anses avstyckningsbar endast om 
lantmäteripersonal lämnar klart besked om att tomten kan bildas. Vid 1981 
års fastighetstaxering har det visat sig vara omöjligt att få ett utlåtande om 
tomts avstyckningsbarhet. Den föreslagna bestämmelsen förutsäter att 
lantmäteripersonalen i intruktion eller på annat sätt påläggs att avge så
dana yttranden. Kammarrätten motsätter sig bestämt att lantmäterimyn-
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di:;.hcten~ ytlrnnde ska\\ v;;ra ;wgiinrndc. '.'1tr:11hi\:\ Lir intt' li:\ :1!\mm bi
rnktiir iin iinnan utredning som ,;l;all iigg:1 till grund fiir avgiiro1ndc.!. Dc·t 
m[istc f. ö. finnas fal! som iir si'111rpcnh;in1 :1!1 11ii1:ot y;trd1Hk ;;v iantmLt:cri
myndighctcn imc bd1<ivs. t. ex. d:1101111cn iigger innm pl;mlagt omr~ldc t1;:h 

iivc~n:n'.<:-ai-im1111.:r med planen. 
K:unmarriitlen fi.irnrchtr an den nuv:1rnnde p.riin:;cn mcibn :ivs1 vck11ing'

bar.i och icke avqycknin!,!shar:1 i<tllllcr förskjuts si; att allm:inhucn Jii1u1n: 
kan goclr:1 bcdönmi11gen au en tomt :ir ;1vs1yckningshar. Cirii11scn k:!n 
förslagsvis bcs1ämm:tS s!i al! 1ornlen :1r avstyckning~har. elds niir dctt:i 
följer av en de1aljpla11, del~ 11ilr den bebyggd fll(:d cu småhus 1pcrmane111-
hus eller fritidshus) av si't god hcskaffcn!1c1 att det varaktigt himrar si~ som 
bostad och fastighetsbildningcn inte strider mot detaljplan. Det är dii i 
första hand standarden som skall varn avgörande och inte storleken eller 
ålde:n. Värdegränsen siitts nu i allrniinhel vid IOOOU kr men viirdet bör 
vara högre, minst det dubbla. od1 kombineras med cti krav pil viss stan
dardklass. En regel av detta innch;ill skulle leda till all en tomt i alla de fall 
då del kan V<Jra tveksamt om den iir avstyckningsbar, hiinförs den till 
nuvarande klass 3. 

Liinsstyrelsen i Malmiilws /iin anf"i.ir: 

Kornmitten anser att klasserna l (sjä!vsländig tomt) och 2 (avsrvcknin(!S
bar tomt) bör sammanföras till en klass då den värdemässiga s.killnatlcn 
endast kan hänföras till kostnaden för avstyckning. Förslaget ifr väl mo1i
verat och bör i avsevärd grad underlätta taxeringsarhetet. Värderelatio
nerna mellan klasserna I och 2 och den nuvarande klassen 3 bi.ir vara 
densamma för både m<irk och byggnad. 

SvcriRc s JordiiRareförhund anför: 

Sveriges .lordägareförbund l.lelar Fastighetstaxeringskommittens upp
fattning, ?It klassindelningcn av tomter till småhusenheter foranlcll rro
blem. Liksom Kommitten vill Sveriges Jordägareförbund understryka vik
ten av att reglerna ändras, så att värdering såsom avstyekningshar tomt 
endast kan komma ifråga om myndigheterna kan ge ett klan besked om att 
avstyckning är tillåten. 

Förbundet kan inte dela Kommittens uppfattning, att avstyckningskost
nadema är försumbara och att del därför i värdehänseende inte skulle 
föreligga någon beaktansvärd skillnad mellan å ena sidan avstyckade och å 
andra sidan avstyckningsbara tomter. Avstyckningskostnaderna kan 
många gånger vara betydande i förhållande till tomtvärdet. 

15.6.1.3 Speciell belägenhet 

Kommitten anser att det bör övervägas att införa fler belägenhctsklasser 

än vid AFf 81. Av olika skäl, bl. a. hänsyn till ADB-anpassning och 

flexibilitet, synes del då lämpligast om klasserna uttrycks i % av riktvärdet 

för tomt med normal belägenhet. 

Några remissinstanser är tveksamma till att antalet belägenhctsklasser 

skall utvidgas. Några instanser anser att klasserna inte skall utvidgas om 

någon anser att belägenhetsklassificeringen bör utredas ytterligare. 
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1..,ii1;ss1yre/se11 i Jämt/1111ds liin anl',ir: 

Bcli!gnhctskl<~~;sificain~en bör \Kk~:i utrc'(bS vtter!ig:irt::. r~omrni!lt'fö 
i\sikr att !kr bdiigenl:ctskl:isscr htir (ivcrviigas kan i och för ~i.;:: vit~orda;., 

fiir all diirigcnum f~nga urr de p:'itaglip skillnader i rnarknadsviirdrn ~nm 
faktisk! helägcnhet kan medföra. Hur derta skall kunna fungera utan f:!s
lighctstaxcri11gsn~immlernas lokaH.;;inncdcim kan ifr:!g:1s~itl~h. Att göm n:1-
g011 form av im·1.·n1ering i Sillllha11d !11CU att rikt \'iirdckartan Uppr;illa:C iir 
knappa~t re:1iis1isk1 fitminstonc inte i ett hin med st1 miinga sjöar o::h 
vattcnclrng som Jämtlands län. En fiirsta forntsättning rör att kunna bedö
ma befagcnhetrn torde emellertid vara att fastigheten kan lokaliseras vilket 
h;u- ir111eburi1 stora svårigheter i det nuvarande systemet trots FIN:s lokal
kiinncdom. Det lär bli iin värre i di.:t flireslagna systemet. Deklarationen 
hör d~irför omfatta en utförlig ''lilgestwskrivning"· för fa~tighi.:ten - gärna 
med en kankoria eller heskrivning av bdägcnhcten i förhällanck till exem
pel vi~_, kyrka, v:igkorsning, vattendrag eller annat tydligt kiinnemiirke. 

l.iinsstyrdscn i Örchro län anför: 

Kommitten fiirordar alt, dä rikt värdekarta for tomtmark upprättas, det 
skall åligga den som gör inddning i värdeområden och som bestämmer 
grunderna för riktvärdena alt utreda och ange vilka tomter som skall anse; 
ha speciell bdiigenhet. Länsstyrelsen anser inte en sådan ordning möjlig. 
En noggrann inventering av fastigheternas belägenhet fordrar nämligen i 
flertalet fall att man besiktigar desamma. 

Kummarriiltcn i Göteborg anför: 

Med speciell belägenhet avses enligt 12 kap 3 § fastighetstaxeringslagen 
tomtmarkens läge inom värdeområdet. Vid 1981 års allmänna fastighets
taxering har denna värdefaktor varit delad i "strand'' och "ej strand". 
Enligt kommitten bör man överväga att införa flera belägenhetsklasser, att 
uttrycka klasserna i procent av riktvärdet för normal belägenhet samt att 
på riktvärdekartan ange vilka tomter som skall anses ha en speciell belä
genhet. Kammarrätten vill emellertid ifrågasätta om inte fler belägenhets
klasser än de som nu finns i alltför hög grad kommer att minska möjlighe
terna att ta hänsyn till vad som gäller i det enskilda fallet. Anges det på 
riktvärdekartan att en tomt har en sådan speciell belägenhet, måste detta 
kunna omprövas i besvärsprocesscn. En sådan egenskap som sjöutsikt är 
för övrigt obeständig och beroende av vegetationsförändringar och nybe
byggelse. Det kan också diskuteras hur mycket sjö som skall kunna iakttas 
från tomten för att kravet på sjöutsikt skall vara uppfyllt. 

Länsstyrelsen i \7 ästerbottens län anför: 

När det gäller denna faktor har kommitten ansett det lämpligt att införa 
flera belägenhetsklasser och att dessa uttrycks i procent av riktvärdet för 
tomt med normal belägenhet. Länsstyrelsen ifrågasätter den förstnämnda 
delen av förslaget. 

Belägenhet vid strand föreslås sålunda indelas i inte mindre än fem 
klasser nämligen 
- strandtomt saltsjön 
- strandtomt insjö 
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- slrandn:ira -'- ~iiimsikt 

- s_iöuhikt 
- slrandnär;i 

f-ifrslaget fönns'.ittcr att den ~(•111 g~ir indclni:1gen i \'iirdeumriide och Si.lin 

hcst~.immcr !:lnllllkrn;1 för rik1 v;\rdcn skall uncd:·, och <illf!e v ilk;1 ll•111tcr 
som skall 1iilhiir;1 respektin: idas~. 

Linsstyrelscn an,er all den f(ireslagna uti.ikadc klassindclnint:1:ll sa1111('
likt leder till - j~im!'ört med AFT 8 i - ny« gränsdr;1g11inp'- \Kh dcfinitil.1n;;
probicm. Del är ock.sil tveksamt om d.::1 ur viirdcmiissig s~·nrunkt iir 
motivt'.rat med en siidan detaljreglcrini-:. Tänkbara effekter a\· en s[idan 
redovisas i följande exempel. 

Vid Norrmjök c;, 2.5 mil söder om Urnd ligger ute vid kus1en ett 
attraktivt fritidshusområde. Riktviirdct rör tomt av thl~mal storlek (I 000-
3 000 kvm) och normal belägenhet fastställdes vid AFT 81 till 20000 kro
nor. För tomt m:::d egen strand bestiimdc~ viirdet till 35 000 kronor. 

/\ v kommitt er. föreslagen kiassindelning och värderela1ioner skulle ,!!e 
följande effekt på tomt i detta omrf1de 
- strandtomt s<lllsjön 20000 + 100 I/(; = 40000 kr 
- strandtomt insjö 20000 + 80 % = 36000 kr 
- strnndnära +sjöutsikt 20000 + 60 %. = 32000 kr 
- sjöutsikt 20000 + 40 % = 28000 kr 
- strandnära 20000 + 20 % = 24000 kr 

Avrundning nedåt till jämna 5 resp JO 000-tal kronor bör därefter ske. 
Den viirdemässiga effekten av justering för strandnära läge resp sjöutsikt 
kvarstår därvid endast för sistnämnda förhållande och är därtill ytterst 
marginell. 

Avcn om högre riktvärden tillämpas i andra delar av landet kan detta 
inte anses motivera här föreslagen utökning av klassindelning. Länsstyrel
sen anser att denna hör begränsas till standtomt saltsjön. strandtomt insjö 
och strandnära med eller utan sjöut~ikt. 

Länsstyrelsen i Kopparbergs län anför: 

Enligt kommiHHörslaget övervägs införande av flera belägcnhetsklasser 
samtidigt som man efter!>trävar förenklingar i den på sätt och vis schablon
mässiga värderingen. Ett ytterligare införande av belägenhetsklasser kom
mer enligt länsstyrelsens uppfattning enbart att leda 1ill ytterligare oöns
kade hedömningsdiskussioner och problem. I betänkandet redovisas t. ex. 
för belägenhetsklassen sjö 5 stycken olika belägenhetsklasser förutom 
normalvärdet. Utöver dessa tillkommer bedömningar i det fall fråga är lom 
attraktiv eller mindre attraktiv strand. 

Länsstyrelsen anser därför att antalet belägenhetsklasser bör minimeras 
och au i stället, som kommiuen också angivit. vid indelning av värdeområ
den på kartan markera vilka tomter som skall anses ha speciell belägenhet 
inom området. Därvid bör förslag till klassificering lämnas. En sådan mer 
noggrann inventering av fastigheternas belägenhet medverkar dessutom, 
enligt länsstyrelsens uppfattning, till att riktvärdeområdenas storlek kan 
ökas, något som är önskvärt med hänsyn till den många gånger begränsade 
tillgången på ortspriser. Många potentiella irritationsmoment skulle därvid 
även kunna undvikas. 
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Liinss1_wcisen i Mal111ii/ws lii11 anför: 

Kommitten fit1ne'r au d~i en riktvti!-cickiln:.;. for tomtnwrk urrriillas bör 
del {iiigga den som gör indelningen i värdeomri1den oc:h som hcstiimmcr 
f:rundc-rrn1 for riktviirdcna att utreda och ange \'iib tomter som skall an~c~ 
tw speciell bd~igcnhci inom viirdeomrildct od1 liimm: i"ör~!ag til! kl:1ssifice
rin!; i dctta <1vsecndc. Uinsstyrelsen finner fiirsh1gct viilgrundat och biir i 
v:iscntlig i:rad underl;itta det följand::: taxcringsarbetct. Diiremol hör delta 
inte mcJför;1 an viirdcomri"iden:~s storlek skall kunna ökas för att rn ett 
stiirre ()rtsrrisundcrlag. Tviirtom hör rik1viirdeomriidc11as storlek kunna 
gör<:~ mindre od1 mera dct<d,icrad lKh hcakta prisbilden in(im likartade 
grupphusområdcn. Fastighetsägare inom grupphusoniri\den. sOrTi vid in
ddningcn i viirdcomri'tdcn in1e siirskil_jts till eget viirdctimråde, har i efter· 
hand på grund av bestämmelsen i FTL 7 kap 7 ~ inte haft praktisk möjlighet 
att hcsvära sig över tiktvärdet inom ""sitt" område. 

Uin.1·s1yrd.1·('fl i Skamhorgs län anför: 

Fastighe1staxcringskommittcn har i sitt betänkande föreslagit en klassin
dclning av fastigheter efter speciellci belägenheter och hur dessa belägen
heter skall påverka viirderingen. Indelningen är visserligen bara upptagen 
som exempel men den saknar !lera vanligen förekommande värdepåver
kande faktorer som bl. a. huller från flygplats. störningar från t. ex. industri 
etc. Länsstyrelsen anser all en belägcnhe1skatalog, om slidan ska upprät
tas, måste bli mycket långtgående. 

Länsstyrelsen i Östergiitlunds län anför: 

Länsstyrelsen ifrågasätter kommittens uppfattning att det bör övervägas 
att införa fler bclägenhetsklasser med hänsyn till svlirigheten med bedöm
ningen av belägenheten. Om trots det !ler helägenhctsklas~er tillskapas bör 
klara definitioner krävas av belägenhetsklasserna och en verbal beskriv
ning göras som anger fastighetens speciella hclägenhet inom värdeområ
det. 

15.6.2 Byggrwdsl'iirde 

15.6.2.I Storlek 

Kommitten anser det angeläget med förändringar såväl vad avser klassi

ficeringen av utrymmen som vad avser mätregler så att värdearean för 

småhus kan mätas som summan av den primära hruksarean och viss del av 

den sekundära bruksarean. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län anför: 

Även stor!eksklassificcringen måste utredas. Här har kommitten berört 
vissa tänkbara förenklingar. Till dessa kan läggas behovet av att även i 
bostadsytan beakta källarutrymmen i moderna hus, där isolering, vägg
och golvbeklädnad ger karaktär av bostadsyta. 

Länsstyrelsen i Örebro län anför: 

Mätregkrna för att bestämma storleksklassen för småhus vid 1981 års 
allmänna fastighetstaxering var krångliga att förstå och svåra att tillämpa. 
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Linsstyrclst:n ;;r av den urrfouningen an niir det g!lllcr hyggnadsyta. 
bostadsyta och hiutrymmcsyta hcräkningsgru11Jcrn~1 skall anknyta till 
Svensk Stand<lf"J. dtcrrnm i>l. a. husfabrikantcr m. ti. tilliimpar dessa 
regler. De uppgifter som kommtT an 1illloras fastighctstaxtri11gsrq:is1rct 
genom byggaadsniimndcrn•t torde iivcn Yara bcriiknadc cf1c1· Svensk S1a11-
dard. 

Lii11sstyrd1c11 i Ös1n,l'<Jlii111ds liin anför: 

l\'Uitrcµlt:rn;i har vid :\FT Sl varit krångliga O'-'.h svfrra ali tilliimpa. 
Uinsstyreiscn förordar en [ön:nkling. Det bör inte vara nilµot krav att 
mätrcglcrna iir knutna till Svensk Standard, eftersom denna iir anpassad 
till nyproduc..:ratk hus. l'rohkm uppstår vid m:itning av iiidn.: hus. Uins
s!yrclsen förordar cl! spe<.:iellt miitbcgrcpp för fastighc1staxc1ingcn som är 
anpass;it för uppmätning av htidc nya och gamla byggnader. 

! 5 .<i.2.'.! Aldcr 

I bct:inkandet framförs att rc:;lcrna för bestämning av värdeåret hör ta 

sikte på hu~stommcns ålder i större utsträckning än hittills och i nu gällan

de regler. Vid den bedömningen bör ocksa vägas in fel som kan vidlåda 

huset, såsom fukt- och mögelskador. byggfel och radonpåverkan. 

Länsstyrelsen i Jiimliands liin anför: 

Åldersklassificeringen har inte utsatts för samma kritik som exempdvis 
standardfrågorna. Problemen har emellertid inte varit mindre. Fastighets
ägarna har inte förstått klassens konstruktion med värdeår grundat på 
nybyggnadsår och ombyggnadsår. Det har också varit svårt - ibland 
omöjligt på grund av överlåtelser - att få in uppgifter om till- och ombygg
nad. Nämnderna har också haft svfirigheter att bedöma vad som är om
hyggnad resp reparation och underhåll. Om begreppen ny-, till- och om
byggnad skall anknyta till inkomsttaxeringens definition av begreppen med 
ytterligt svårtillämpliga regler och vacklande rättspraxis, föreslår länssty
relsen en total omarbetning av värdefaktorn, kanske mer än tidigare relate
rad till lånebilden än till byggnadens fysiska beska!Tenhet. 

Länssryrelscn i Örebro län anför: 

Kommitten föreslår att husstommens ålder i större utsträckning än hit
tills skall beaktas vid bestämmande av byggnadens värdeår. Länsstyrelsen 
kan konstatera att såväl när omhyggnadskostnader ligger till gmnd för 
bestämmande av värdeår som när uppgift om ombyggnadskostnad sakna\> 
och flyttning i ålder sker med hänsyn till redovisade standardpoäng, tar 
tabellvärdet för lite hänsyn till stommens ålder och skick. Tabellerna bör 
dätför utformas med beaktande härav. 1 anvisningar bör vidare klart anges 
när flyttning i värdeår skall ske på grund av redovisad standard. 

Länsstyrelsen i Östergötlands län anför: 

Vid bedömning av värdeåret för en byggnad föreslår kommitten att fel 
som kan vidlåda huset, såsom fmkt- och mögelskador. byggfel och radon
påverkan också skall vägas in. Enligt länsstyrelsens mening skall ovan 
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n~lrnnd:::J f<.;!. son: innebiir ~!li n1~1rknrHisviirdc? p8.vcrka~:;. beak!i·!S g:.~non1 
_ius\cring rör stiregcl förldili<Hldc. Fiirsia;,;e1 ii\'Visw; clfi <:k:ii sd.;n;is <lll 

fr;°u1;.::i nuv:.irandc justcrin~smöj!i;.:hc·t. 

l .' .6.~ .3 Standard 

hommit1c11 anser att standarden vid ta\c-ringe.n av ~111i"1hus;:nhe1 äv<:n 

f,msiillningsvi~ hör beaktas nH:d utg;-\ngsp1rnk1 friin en ""indicicbc:visning''. 

Fdigurn:i i deklaratirnisbl<inkettcn Clm ukmatcriaL golv11rn1criaL s;milcl. 

köksinredninf:. badrum;;inrcdning. t\'i.iuutrustning. örpen sris och bastu 

bör u1g;'1 eller omarbetas. Klas~iliccringen hiir i stället ske moi bakgrund av 

en verhal beskrivning av standarden. Poiinpii1u1ingcn hör finn::is kvar men 

cndasl ha viigh:dandc betydelse. 

Flertalet n:missinstanscr instämmer i kommittens urpfat1ni11g att st<1n

darden hör bestämmas efter en verbal hcskri\'ning och all u1formningen av 

standardfrilgorna i deklarationshlankcllen hör omarbetas. 

Län.utyrdsen i Jämtlands liin anför: 

Om indiciebevisningen skall behållas vid bedömning av standard iir det 
n(idvämligt, som kommitten oeks~i föresliir, att flera av frågorna utgår eller 
omarbetas. Det får inte förekomnrn odefinierade begrepp som "varm
bonad'·, ·'enbart duschrum·' och ''torkmöjlighct ·'. Kommittens förslag att 
klassificera standarden utifrån en verbal beskrivning fungerade bra vid 
1975 ärs taxering. I det föreslagna systemet diir lokalkännedomen inte 
finns med torde en sådan ordning inte vara möjlig. Att därvid i stället 
förlita sig på besiktningar kan inte anses realistiskt. 

Liinsstyre/sen i Malm1>h11s filn anför: 

Kommittens förslag till en återgång med en verbal beskrivning av små
husens standard finner länsstyrelsen tillfredsställande. En verbal beskriv
ning bör dock enligt länsstyrelsens mening medföra att fastighetsägaren för 
denna bedömnings skull måste lämna en standardbesk1ivning av sin fastig
het även i de delar som inte omfattas av vissa myndigheters faktainsamling 
enligt avsnittet 5.3.3. Det kan i detta sammanhang ifrågasättas hur sådana 
uppgifter skall komma den granskande myndigheten tillhanda utan fastig
hetsdeklaration från fastighetsägaren. 

Uinsstyrelsen i Örehro län anför: 

Kommitten uttalar att standardklassificeringen skall ske mot bakgrund 
av en verbal beskrivning. Poängsättningen bör finnas kvar men endast ha 
vägledande betydelse. Länsstyrelsen förordar en sådan lösning. men vill 
framhålla att det fordras en mera varierad och heltäckande beskrivning av 
olika fall än den som fanns vid 1975 ars allmänna fastighetstaxering. 

Länsstyrelsen i Östergiitlands liin anför: 

Länsstyrelsen har tidigare ifrågasatt det lämpliga i att använda ett renod
lat poängberäkningssystem för att bestämma standardklassen. Länsstyrel
sen förordade i remissvaret till Fastighetstaxering 81 både poängberäkning 
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nd1 vabal bt:~krivning som vid 197.'i [1rs taxering. Den verbala beskriv
ningen föreslogs di.1 som hjälpmedel for kontroll av pPiingbcräkningsmew
dcn. \·ilki:t iiven i dag förefaller vara det rationdlastc fiirfarandt:t. Uinsstv
relscn instänllnt:r i kommittens uppfa\tning att utformningen av standard
fri[gorm1 efter ut viirdcring biir omarbetas. 

Länsriitlcn i Strl('/.:110/ms län anfiir: 

Beträffande stand<trdklassificeringcn av hygg.nad Cmner kommitten att 
den nuvaramk ordningen bör kvarstå, sedan vissa kritiseratk i"rttgor utgått 
eiler omarbetats. Kommitten finner vidare att det v;iscntlig<1 felet 1981 
varit att poiingcn ensamma styrt bestämmandet av standardklass. Om man 
Yid hesiktning finner att poängsättningen vi$serligcn är riktig men inte 
leder till korrekt standardklass för hyggnaden hör man ej hindras att frångå 
poängsl.tltningen och d:irvicl å1erför<1 sig till en verbal bcskrivninc av stan
darden på sätt som skedde vid 197.'i års allm~inna fastighctstaxeri;g. Läns
rättcn tillåter sig frågan vad kommitten i exemplet avser med ordet korrekt 
för standardkl<1ssen, om inte detta manifesteras i summa indikerade st<1n
dardpoäng? En verbal beskrivning ger alltför lätt utrymme för godtycke. 
En merod med väl valda standardpoäng rymmer sjiilvfa!let ej heller den 
absoluta sanningen om byggnadens värde men detta beror av problemställ
ningens svårlösta natur. Den nuvarande ordningen har uppenbarligen den 
fördelen all den med sin matematiska uppbyggand är väsentligt mera 
lättsmält för fastighetsägaren. 

Sveriges Trähus.fahrikers Riks.förbu11d anför: 

Det finns inga starkt vägande skäl till att låta skatten pft ett eget småhus 
bli beroende av om köket har frysskåp och triiluckor, om badrummet har 
bide och färgat kakel, om det finns bastu. om uteplatsen har öppen spis och 
bassäng m.11. ofta rent löjeväckande s. k. värdefaktorer, som alltefter 
modets växlingar förekommit i fastighetstaxeringarnas blanketter. Sådana 
oväsentliga detaljer har ofta lett till att praktiskt taget likvärdiga hus i 
samma område beskattats olika. 

Utrustning, ytskikt och liknande detaljer är visserligen infogade i fas
tigheten, men måste på grund av deras begränsade livslängd och ofta 
obefintliga andrahandsvärde betraktas som privat konsumtion, jämförbar 
med möbler och annat personligt lösöre. Det är inte ovanligt att en ny 
ägare tiU ett småhus kasserar inredningar, fyller igen simbassänger osv. 
utan hänsyn till att husets tidigare äg<1re betalat mycket pengar för att 
skaffa dem. Vid nyproduktion är det llV liknande anledning vanligt att 
fastighetsägarens tillval <1v utrustning och ytskikt utöver grundstandarden 
ofta ligger utanför den ordinarie kalkylen och t. ex. lämnas utan avseende 
vid bedömningen av produktionskostnaden i samband med ansökan om 
statligt bostadslån. 

15. 7 Hyreshusenheter 

Enligt kommittt:ns mening finns anledning att överväga om inte markna

den för mindre hyreshusenheter genom det stora antalet försäljningar fått 

en för stor genomslagskraft vid värderingen av de stora bostadshyreshu

sen. En möjlighet att råda bot på ett sådant förhållande anses vara att 
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utforma H-tabdicrn;1 ~i'1 att de för- st, 1 :-<1 objd;t i samtligH tuhelier ger 

~ammc: wxeri11).!sv~irden eller i v:ir: f;tli in!.:: lika swr•i proceriille!l:1 skill

n;itkr ~l'l11 for d..: ~m:\ ob_id;tcn_ En an11;1r1 iindring ~om bn ifri1f'.asätta.; ii1· 

um inte ek hyn::-shu~cr.h~·H:r spm 1ill s1;; ;,i!r~ sti_irst;i de! hcst:'ir av lokaler 

hi_>r ta\cras dtcr c11 siir~kild H-t<tbd!. 

J\a11111wrriiI1.-·11 i Giirchort; anffir: 

Karnmarr~1ttcn h::r prövat ett inii:" nnga amal 1rnll som giil!t hyrcslrns. 
Kammmarri\ttcn h:1r gjort den erfart:nhctcn att miing<1 hyrc~huscnhctcr 
blivit för högt taxcrt".radc_ Detta giilkt framför allt stora h~Tcshu~ som 
inm:hiilier ht1\":dsakligen lokaler_ 1\nkdningcn till övertaxerin).!en torde i 
första hand vara att H-tabcllana är anpas3adc till smu hyreshus med 
bostilder. Kammarr~1tkn an$er di\rl'ör a!l 1-!-tabel\erna bör fo en utformning 
som tar hän~yn till husens storlek och beaktar skill;iaden mcllan hyreshus 
mcd lä!!,enhcter och hvreshus med lokakr. 

Dt' l~I som berott på tabellernas konstruktion har at.:centucrats av att 
värderingshvror anvisats utan uti Jet funnits någon egentlig analys av 
hvresmarknadcn för lokaler. Vidare har i ston sett samma hyror använts 
fi;r ett helt liin trots att hyresmarknaden för lokaler varit helt olika i olika 
delar av länet. Fel har också uppkommit på det sättet att anvisningshyror
na i några län avsett k vadratrnetcr primiir burksarea som inte kan faststäl
las för andra hyreshus än de som huvudsakligen består av bostäder. 

Systemet för taxering av hyreshus bör underkastas en ny och noggrann 
granskning. 

Länssryrefsen i ärebro län anför: 

Kommitten föreslår att det vid taxering av hyreshusenheter införs olika 
tabeller för taxering av hostiider och lokaler. Länsstyrelsen är positiv till 
detta förslag. 

Vid 1981 års allmänna fastighetstaxering kom mindre hyreshus med tre 
till fyra lägenheter att erhålla förhållandevis låga värden jämfört med 
motsvarande småhus med en till två lägenheter. H-tabellerna bör därför 
ändras så att denna omotiverade skillnad undanröjs. 

15.8 Industrienheter 

Enligt kornmitten har det visat sig alt bundenheten till produktionskost

nadsmetoden särskilt för äldre industribyggnader med begränsade använd

ningsmöjligheter inte varit problemfri. I framtiden bör därför övervägas att 

ge en större möjlighet att vid värderingen välja den värderingsmetod som 

ger den säkraste uppskattningen av marknadsvärdet. 

Kammarrätten i Göteborg anför: 

Även heträffande industrienheter har kammarrätten den uppfattningen 
att en betydande feltaxering skett. Detta gäller särskilt de mycket stora 
industribyggnaderna som visserligen inte kan anses "skräddarsydda"' men 
som har så stora likheter med en "skräddarsydd" industribyggnad att en 
värdering enligt avkastningsmetodcn inte ger ett rättvisande resultat. 
15 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 222 
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Ka1111m1rr:incn ha1· emellertid inte 1ilh·;icklig erfarenhet för au mcd <iker
licl kunn:; ange vilkLi ;indrinµ:.ir som hiir \"id tas i 1·cgcbystcrne1. En liisrring 
som k~u1 tii11k:l:'. iir au u1g[t fr[m olik:t hyrcsnidicr hcro.:.:mk p:\ lokalernas 
storkk. \' :irdc1ingsrcglcrn<L bör ses i.in~r. 

f_iinssryrclsen i Ma!111i.ih11s iän anför: 

Som kc>nimitten ocks~1 noterat har l:insstyrclscn funnit dc nyu v:lf(k
ringsreg\rrm1. s~irskil1 avka~tningsmctoden. goda. Ta\rikci h::sibni11gar av 
indu~trifost ighctcr i sam hand med hcsvärsarbttel har dock visat all {1tskil
ligi1 industrifastigheter blivit i hög grnd felvärderadc trots att värdefakto
rcrn:i varit korrekta. Taxeringen av industrifastigheter kräver dock enligt 
läns,;1yrdscns mening kännedom om 0~icktc1 och/eller all viinldaktom 
sta11dard omarbetas. Länss1yrdsen föruts:itter <lll v;ircleri11gsmoclcllcrna 
för industrifastighet ses öva inför avstiimningen. 

Liinssryrclscn i Örehro /iin anför: 

Vad gäller värdering av industrifastigheter vill länsstyrelsen framhållu 
att vid taxering av lagerbyggnader det visat sig vara otillräckligt med tre 
standardklasser. Skillnaderna i tabellerna över värderingshyror har blivit 
alltfor stor mellan enkel och normal standard sam! normal och högkiassig 
standard. Länsstyrelsen anser därför att det i vart fall bör finnas fem 
standardklasser vid best~tmmande av värderingshyra för lagerbyggnader. 

Samfundet får fastighl'lsviirdering anför: 

Emellertid vill Samfundet peka pt1 hehovel av en Ulvärdering av hur de 
nya värcleringsreglcrna för industrienheter utfallit. Taxcringsnivån synes 
visserligen generellt sett ha bli vit tillfredsställande. Det bör dock utredas 
hur utfallet blivit för olik.i typer av industrifastigheter. Samfundet har 
t:xcmpelvis erfarit att enkla industribyggnader tendt:rat att bli för högt 
taxerade. Detta torde bla bero på att antalet standardklasser för lagerlo
kaler varit för få. 

15. 9 Lanthrukscnheter 

15.9.I Akermark och betesmark 

Kommilten påpekar alt förutsättningarna att bestämma marknadsvärden 

för lantbruksenheterna förbättrats då lantbruksnämnderna numera utövar 

en effektiv priskontroll. Målsättningen för värdering av åkermark och 

betesmark bör vara att den skall överensstämma så mycket som möjligt 

med den värdering som lantbruksnämnderna gör i sin priskontrollerande 

verksamhet. 

Liinsstyre/sen i Malmöhus län anför: 

Värdering av den produktiva marken på lantbruk kräver enligt länssty
relsens uppfattning sådan specialist.kompetens som rimligtvis inte kommer 
att finnas hos den granskande myndigheten. Kommittens förslag att värde
ringen bör ske utifrån den av lantbruksnämndema vedertagna klassifice
ringen finner länsstyrelsen positivt och bör utredas vidare. 
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L.a11rl•m/;ss1yrd.1·1·11 anfiir: 

.,,~ __ , 

\'ii;·dcrin),'. av lantbruksf,lsLighctcr fö;-L·~1;1s sk.: cftc·r i Slllrl st.:tt samm<i 
pri11cipc1· '()!ll tidigare. tvli'iJs~ttlllillgCll ktrcifl<lltdC vi!rLkringl:'l1 <.I\' i\l;cr-
111~1!-J\. betesmark Pch cki1110111ibyg)!n:1dt:r biir '-''1r:1 <ttl den ska!] Ö\'crcns· 
st:imma si\ mycket som rni_i_iliµ; med den \':mkring som lantbr;1k~11~imn
dcrna gör vid sin priskl)nlrulleranck \'Crbamhct. Kommill~n rekar L\Chsii 
pii vissa ti:kniska moJilici·inptr. 

Styrelsen ansluter sig tift knrnmi•tcno unkcf!~lngar, men vill samtidigt 
peka på att \'issa probkm kan uppkomma vid v:irdering av bostadshu> p[1 
lantbruksfostigheter. GenLm1 omr~ikningar mi:llan tvi\ avst~imningstillfällcn 
bn vänli:na av bc>stadshu-: pfi iantbrnksenhi:term1 komma att utveckl<:s pil 
el\ annat säl\ ~in för småhu~ i allmi.mht:t. 

I det tilhimpadc värde.ringsfö1i"arandet med beräkning av de o!iku delvär
dena var för sig, ligger en risk att summ:-rn a\ delarna blir högre än värdet 
av fastigheten skulle bli om den värderades som helhet. \'id framtagningen 
av värderingsgrunderna för lantbruksverket~ viirderingsmodell ingår en 
viss kontroll atl delvärdenas summa inte överstiger hcl!Jetsviirdet. För all 
detta värde inte skall överskridas har i lantbruksniimndemas modell bland 
annat värdet av bostadshus måst reduceras något i förhållande till mark
nadsviirdet rå motsvarande sm~thus pf! annan fastighet. Det innebär all 
värderingen av bostadshus på lantbruksfastighet bör ske med hänsyn till 
att de utgör Lie! i en rörelse, där fastigheten har en dominerande betydelse. 
Värdet av bostadshus på lantbrukscnhet påverkas därför inte av speciell 
belägenhet som niirhet till sjö eller strand samt tomtstorlek så som fallet är 
med småhu~ på annan fastighet. 

Styrelsen anser att problem av denna tyr m<'lste beaktas vid utformning
en av värderingsförfarandet vid fastighetstaxering. 

Lanthruksst.vrelsen anför vidare: 

Brister i viirderingsmetodiken kan däremot avhjälpas endast i samband 
med avstiimning. Som redan omnämnts innebär de riktlinjer som gäller för 
prisprövning enligt jordforv<'irvslagen, od1 som också i övrig! gäller vid 
fastighetsvärdering inom lantbruksverket. att värdet av jordhruksfastighct 
skall bestämmas främst med hänsyn till fastighetens avkastning. 

Detta medför att värdenivån för jordbruksfastigheter är avkastningsan
knuten. Jordförvärvslagens regler begränsar också köparkretsens storlek 
och påverkar värdenivån· så att någon. i strikt teoretisk bemärkelse definie
rad marknadsvärdenivå för jonlbruksfastigheter knappast kan särskiljas. 

Enligt styrelsens mening medför inte dessa förhållanden att den grund
läggande utformningen av de värderingsmodeller som tillfönpas vid 1981 
års AFT behöver ändras. Styrelsen anser därför att nuvarande värderings
metoder för lantbruk i princip kan behållas tills vidare. 

SCB anför: 

Den definition av ägoslagsindelning som låg till grund för 1981 års 
allmänna fastighetstaxering följer den standard för ägoslagsklassificering 
av mark för jordbruk och skogsbruk, som fastställts av SCB (MIS 1981: 4). 
Det är för användningen av FTR för skilda ändamål därför viktigt att denna 
ägoslagsindclning med definitioner inte ändras och att tillämpningsanvis
ningar och dyl anknyter till denna standard. 
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S "rri1:1.·s _iorihigll rt/(irh11 llif an for: 

Fiir lantbruksc.nhc\crna m~t~I.: man övcrg[t 1ill cl\ sv'.'tCm med avkusl
ningsv:mkring. l.ktr:iffamk de fiinnsiillning.ar som ):!iillcr for t<txeringcn ;1\· 

l:;nthrul\sL·nhetern<1 och ~<irn gii1· atl man hör övcq;:t till avkas1ningsviirdc
ring vill Fiirbundcl fram1i:i11,, ftil.iandc. 

l\larknadcn 
Markn;tdcn for jordbruksfos1iglie1cr \kil.icr sig i grundhigg;mdc avsccn

di.:n fri"u1 \·ad som g;ilkr frir ::nclr;; slag av fas1ighcti.:r. Sälunda iir tillgi\ngcn 
p~ jordbruks- och skogsmark rn gfmg for alla given. Ökad efterfrågan kan 
fiiranled:1 högre pri~er pi1 marken, men ej - såsom t. ex. ifråga om ~mi'thus 
eller hyreshus -- en ökad prnd11klion av den ef1crfdl.gadc nyllighclcn och 
ci: diirav följande stabilisering a\· prisnivån. Även starkt stegrade priser 
föranleder endas1 marginella ökningar av utbudet av jord och skog. För de 
flesta lantbrukare är det av mtrnga skäl ej realistisk\ atl sälja företaget för 
au övcrg;'I till annan vcrksamheL iiven om fastighctspriserna skulle bli 
mycket höga. 

En mycket ringa del av jorden och skogen i Sverige omsättes på den 
öppna marknaden, enligt up·pgifl årligen endast ca I% av marken. Den 
enskilt iigda jorden och skogen byter till alldeles övervägande delen ej 
ägare genom försäljning på öppna marknaden. utan genom arv och gt1va 
eller försäljning inom familjen. Av den ringa del som omsättes på allmänna 
marknaden utgöres en stor del av ri!lskuttsfön•än• av mark för samman
läggning med andra brukningscnheter. MarRinclla effekter gör, all köparna 
i sådana fall kan betala mycket höga priser. Vid fastighetstaxeringen är 
däremot fråga om atl åsätta taxeringsvärden för befintliga brukningsen
heter. Förvärv av skogsmark på öppna marknaden har ofta närmast 
karaktären av kiip av rotposter med därav följande orealistiskt höga priser 
utan förankring i de förhållanden, som måste vara bestämmande för ett 
uthålligt skogsbruk på brukningsenhcter - taxeringsenheter i allmänhet. 
Liknande synpunkter gäller för förvärv genom fastighetsreglering. Spe
ciella skatteregler och marginella effekter har gjort. att man här kunnat 
betala priser som är orealistiskt höga för uthålligt skogsbruk på hela 
brukningsenheter. 

Av 1971 års fastighetstaxerin~sutrednings betänkande. SOU 1973: 4, 
tabell 3. sid 418, framgår, att i landets sammanlagt 24 län hade sålts endast 
79 jordbruksfastigheter med en åkerareal av 31 ha och däröver. Av jord
bruksfastigheter med över 100 ha åker hade endast 7 st försålts. Av de på 
marknaden omsatta, bebyggda fastigheterna med en areal understigande 
31 ha åker torde förhållandevis mycket stor del av köpeskillingen kunna 
hänföras till på fastigheten befintlig bostadsbyggnad med tillhörande tomt. 
Av de försålda fastigheterna med en åkerareal större än 31 ha torde få 
fastigheter ha varit obebyggda - vilket ju är en förutsättning för att man 
skall kunna få fram ett marknadsvärde på obebyggd åkermark. Bland de 
mindre fastigheterna torde däremot oftare förekomma att jorden och sko
gen avstyckas i samband med försäljningen för att såsom med höga priser 
betald tillskottsmark läggas till andra, bestående driftsenheter. Ovan
nämnda förhållanden gäller även för dagens fastighetsmarknad. 

Även på efterfrågesidan företer marknaden för jordbruksfastigheter 
mycket speciella drag. Som köpare uppträder kommuner, landsting och 
staten, kyrkan, stiftelser, aktiebolag och andra juridiska personer, som 
ifräga om de ekonomiska förutsättningarna och beskattningen konkurrerar 
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om och inn.:har)oni 1>d1 sJ.;og p;·~ lwl1 ;!:alrc: od1 vidc1 frirdl'laklig;:rc villkor 
:rn v;1d som gäller för lantbrukare: i alim:inhcL Dcs~a kategorier kan di1rför 
bi:t~1Li hel ydligt hi'>grc priser iin 1·;rnlij,!:1 lalli brukare .. i\ vt,n Jm d•.:ss:; for
v~irv :1hsillut SL'lt skull:: ha fi!rhilll:1ncl::vi> ringc: umi"<!ll11ing. !:ar d:: en 
:wg:iirnm.le hc1yddse fiir prisbildningen rii den mycket spcl:icll{l llli'.rknad 
som det hiir iir fr[ig:.i om. lkt ii:· t. ex. u;,penb;1rt. att et1 twnr:il! :1v de 500 
miljoner kronor till subventionerad rfint<! som Dornänvcrkc.:1 unJer ~::nare 
{ir Jisp,rncr<il fiir inköp av skllgsmark skulle ha rncdflirt Cl\ avseviirt lägre 
och. med hiin~yn 1ill skogshrukcts li"111samhcl. rimligare prisnivå för skogs
marken. 

Ett annal speciell I problem crbjULk.r det allm~innas t vfangsförv:irv och 
fi"irviirv il\' jPrdbruksfastighctcr under hot om rv{ing. Cknorn dessa förvärv 
av mark ~0rn pi1 olika siitt avses exploa\cras. eiableras en i förhallanc.le till 
jnrdbruksfastigheter i allmiinhcl konstlat hög prisnivil_ som ytterligare 
snedvridcs genom att säljarna tvingas anskaffa ersättningsfastigheter för 
att fft uppskov med realisationsvinstbeskattningen. 

Fastigheternas beskaffenhet 
Jordbruksfastighetcrna - lantbrukscnheterna - är sinsemellan mycket 

olika till sina egenskaper. ingen taxeringsenhet är den andrn lik. Skillna
Jcrna i egenskaper är ej blott mycket stora utan hänför sig även i hög grad 
till egenskaper och kombinationer av egenskaper som är svåra att systema
tiskt kvantifiera_ såsom t. ex. jordarter. arrondering. storlek. förekomsten 
av brukningshinder. klimal, läge, bebyggelse m. m. Lantbruksenheterna 
skiljer sig här på ett avgörande sätt från t. ex. småhusen, där variationerna 
är mycket mindre och där det är lättare att systematiskt beräkna hur olika 
egenskaper påverkar vän.let. 

Marknadsvärde, avkastningsvärde 
Sammanfattningsvis kan konstateras, att den principiellt riktiga tanken 

om en marknadsvärdering på grundval av köpeskillingsstatistik inte gått att 
tillämpa i praktiken vid taxeringen av lantbruksenheter. 

Faktiskt förhåller del sig så, all det inom varje värdeområde för taxering 
av jordbruksfastigheter endast i undantagsfall förelegat försäljningar på 
öppna marknaden av fastigheter. som till sina egenskaper och beträffande 
värderingssituationen i övrigt liknat de taxeringsenheter som varit föremål 
för taxering. Tillgången på relernnt Järrtforelsn11a1eria/ för en marknads
viirdering av lantbruksenheter har varit helt otillräcklig. Beträffande något 
större egendomar har nästan aldrig fimnits någon jämförbar försäljning. 

Konsekvensen av att förutsättningarna för en marknadsvärdcring av 
lantbruksenheter skiljer sig på en avgörande sätt från vad som gäller för 
andra slag av fastigheter måste bli. att taxeringen av lantbruksenheler bör 
baseras på ett avkastningsvärdc i stället för ett på köpeskillingsstatistik 
grundat marknadsvärdc. Åsättande av cl! avkastningsvärde bör ej inncbä-

. ra några större värderingstekniska problem jämfört med nuvarande sy
stem. Metoder för avkastningsvärdcring kommer redan till användning vid 
prövning av förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen. En avkastnings vär
dering bör ej hindra, att man vid värdering.en även använder sig av köpe· 
skillingsstatistik, i den mån relevant sådan verkligen finnes tillgängl: 
Statistiken över släktförvärv kan därvid komma till användning. De köp.:,
killingar, som betalas vid släktförväven står normalt i överensstämmelse 
med den förväntade långsiktiga avkastningen och avser vanligen förvärv 
av hela taxeringsenheter. 

16 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 222 
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Sk.i\lcn för all (iver~,i; ci\\ en ll'.'kast11inµ\v:\n\cri11µ för bntbrukscnhcit:r :i:· 
s5 mvcket starkare St)m d:.'1 l"iir lanthrukscnhctern;1 till skillnad mol andr~1 
fastighet skat cgorie:· numer<i gi.ilkr prisreglering b:.\dc fiir nvnj;mdcr;in -;-
11ppi:i1dser och h>pc:sl;iiiing:1r. Lk~s:i gan;;ka nvligen µc1wml.1'\rda iindring
ar i _iorclrörvärvs- (H.:h anc:ndL:iagqiftningL'll Ilar helt u11;:1anri'i.it föru1s:i11-
ningarmi för at: förankr:i fastigitcts1:1xcri11gcn a,· lanthruksc:nltctcr i riri'.;

hiidningen p;\ en fm1geran:k fas:ighctsniarkm1tl. 
S::irs!-;ilt. orimlig tn sig cil.'n nu lilliimpadc- marknad~\·;\rdcrillg<:.I\ i \';1(\ 

avser 111mTcndcradcfas1iglic1cr. Det nu1m:ra fiirstiirk1;1 besittning-;~k vd det 
rör jordhruksarn::nclatorer innehiir. :nt det i praktiken oftast blir omöjliµ1 
för fas1ighctsi'1garen att övcrgii fr:'in c-n mindre r:inte1bcl - rrisrq:lcrad -
utar;·cmkring tili en mera lönsam drift i egen regi. f-'ör 1axcringscnhctl'.rnas 
värde medför det la. att icke utarrenderade fastigheter. ditr en ny ilµ:ire har 
handliagsfrihet att anordna driften pil rationellast möjliga siitt. har cl! 
högre marknadsviirde iin utarrendcrack egendomar. Det bildas ett ~lags 
markrrnd för icke marrenderadc jordbruk och en annan for utarrend.::rade 
jordbruk. 

En övergång till ett pi'i objektiva grunder beräkna! avkasrningsvärde iir 
nödvändig inte hara med hänsyn till möjligheterna att itsJtt<i elt med 
hänsyn lill de sl-;attskyldiga rimligt och riktigt taxeringsvärde utun även 
med hänsyn till det förtroende förlag och rätt som måste råda i ett riitts
samhälle. Det är olämpligt att försöka uppehålla en fiktion av att taxerings
värdet for lantbruksenheter och däri ingående delvärden gnmdas pil en 
tillförlitlig köpcskillingsstatistik trots att det i verkligheten inte alls är så. 
Avkastningsvärdering torde vara lättare att genomföra än marknadsvär
dering. För prisprövning vid förvärvstillsthnd och i andra sammanhang 
tillämpas redan metoder för avkastningsvärdcring av jord och skog. 

Värdenivån 
Ett ökat hänsynstagande till avkastningsförmågan innebär i och för sig 

inte att man binder sig för någon viss nivå för taxeringsvärdet. Resultatet 
av värderingen styrs av vilka förutsättningar i form av räntefot m. m. som 
lägges till grund for värderingen. Den eftersträvade värdenivån måste 
därför preciseras. 

Enligt Sveriges Jordägareförbunds uppfattning bär taxeringsvärdet 
1:rundas på en l'ärdenivå. som r:ör atr överskottet vid ett lånsik1ig1, ra1io
ncllt jord- och sko;;:shruk inom fami(iefiiretai::ets ram efter skälig ersätt
ning för erforderli1tt arbete medger en skäliK förräntning av fasti1thl!ten.1· 
värde och aforderlig likviditet. Dessutom måste, liksom för närvarande, 
gälla en rimlig säkerhetsmarginal för att undvika konsekvenserna av felak
tiga taxeringsvärden. 

15.9.2 Växande skog och skogsmark 

Kommitten anför att värderingsmetoden för skog bör förhli oförändrad. 

Dock bör övervägas att tillämpa olika värderingsmetodik för stora och små 

fastigheter varvid en schahlonvärdering för de små skogsinnehaven skulle 

kunna tillämpas. 

Några remissfostanscr tillstyrker en modifierad metod för taxering av 

fastigheter med liten skogsmarksarcal och några anser en sådan metod 

klart olämplig. 
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l.iin.1·sr_1Tcisn; i ,Hulmii/111:; hin anför: 

Vi;rdering a\' skog nch ~kogsmark utgjorde fortfarande vid 19g1 ~!rs 

;11lmä11na fostighctstaxerinf: problem for Ltslighrtstaxcringsniimnöcrn<i 
trols L:_irenh.ladc regler for mindre ~1--og,;fastigheter. Malmöhus län är en 
111p:·ägiad äkcrbyggd och Jcn skogsmark. som finns ~ir vanligen l:oncen-
1reratl till ett fåtal ägare. Dclla har inneburit ar.t fastighet~;taxeringsnämn
derm1 inte ffm niigon rutin r:i vi!rdering av skog och ~kogsmark utan varit 
t\'Llngn<:: alt anlita skogskollsulent iivcn för alt viirdt:rn hel! obetydliga 
arealer. Uin~osiyrelscn ser därför rncJ tillfrcdsst:ille!sc att kommitten tagit 
urr fri[gan om ytteriigare förenk!ädc regler för de mindre skogsf'astight:
tcrncl. 

R.S\' anför: 

Modifierad metod fiir taxering av fastigheter med liten skogsmarksareal. 
RSV förordar införandet av en st1dan metod. Den skulle ge riktigare 

värdesättning både av mindre och större skogsfastigheter och väsentligt 
förenkla taxeringsarbelet. beträffande de fastigheter som skulle taxeras 
meJ schablon. Eftersom de "små'" fastigheterna är många skulle delta ge 
betydligt mera tid över för taxering av '"stora .. fastigheter. RSV finner det 
emellcnid viktigt att man samordnar gränsen mellan vad som skall anses 
vara ··små" respektive "stora" skogsfastigheter med den areaigräns som 
finns för krav på skogsbrnksplaneläggning (för närvarande 20 ha). 

LRF anför: 

Delegationen har inget att invända mot att de mindre skogsfastighetema 
schablonvärderas på sätt kommitten föreslagit. Förutsatt att fastighets
ägarna har möjlighet att välja ett sedvanligt värderingsförfarande bör det 
även kunna diskuteras att utvidga schablonvärderingen till att omfatta åker 
och betesmark. 

Länsstyrelsen i Kopparben;s län anför: 

Länsstyrelsen anser den föreslagna värderingsschabloncn vad gäller 
mindre skogsareakr, med hänsyn till länets speciella fastighetsförhållan
den, klart olämplig trots att det initialt kan verka som om taxeringsarbetet 
underlättas. 

I Kopparbergs län finns många fastigheter med liten skogsmarksareal 
som har ett värde av växande skog över 10000 kr. För att förenklingen 
skall få genomslagskraft bör schablonregeln göras bindande och förslaget 
med alternativregeln slopas. I annat fall kommer de berörda fastighetsägar
na att begära att denna regel tillämpas för erhållande av lägsta möjliga 
värde. 

Genom möjlighet att tillämpa en alternativregel kan två identiskt lika 
fastigheter komma att erhålla olika värden vilket inte är önskvärt. Taxe
ringsvärdet får enligt länsstyrelsens uppfattning ej bli beroende av en 
fastighetsägares önskemål om värderingsmodell. 
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Den av kormnitlcn l"örcs!ag.11:1 1rnHlif!cr:1dc mewdcn fri;· taxering av fas
tigheter 1rn:d iiten sk,1g;;.mark;:areal svncs illit gcnomtiink< och ledc;· enlig! 
liinsst~'1-cbcns hedönmin!,! ;il! onödigt merarbete genom den till -:chablonen 
kopplade garantiregclil. Gnrantiregc·lns utformning kornmer s'111nolik1 <itt 
kd;1 till all 1 v~i värden mi\stc bcriil:n:ts. Länssryre!sen ;1vsryrker· infiirw1de 
a\' den fi.>n.:slagna schablonreg.dn. 

Dti det giiller taxerinf! av skog har FTN varit helt beroende av hj'.ilp fri\.n 
skogskonsulenternJ. Läns:'ityrelscn har för fiirnrdnandc av dessa konsu
k111er varit mer eller mindre hi(n\'isad till skogsvårdsst~Telsens distrikts
pcrsonal. som förordnats att fullgi.ir;1 uppdraget som extra uppdrag. Denna 
l'rdning har av oiika ~käl visat sig vara alltför sårbar för alt av länsstyrdsen 
accq1tcras i elen framtida fastighetstaxeringen. Liinsstyrelsen föreslår där
för att skogstaxeringen utförs som tjiinstcuppdrag i skogsvärds~tyrelsen. 

Skogsstyrd.1"<'11 anför: 

En mycket stor andel av de företag. som har en liten areal skogsmark. 
har också en liten total areal. Enligt 1981 års lantbruksräkning fanns det 
detta är drygt I 05 000 företag med en skogsmark sa real mellan 0.1 och '.!5 
hektar som också hade upp till '.! ha åker. Det totala antalet företag med 
skogsmark var då 359000. Det finns således stora vinster i arbetsinsats att 
göra för såväl fastighetsägare som taxeringsrnyndigheterna om man kan 
finna en modell för förenklad värdering av de mindre skogsfastigheterna, 
som är tillräckligt noggrann för att tillgodose kraven på rättvis och likfor
mig behandling. 

Värdcringsarbetet måste också ställas i relation till den noggrannhet man 
kan uppnå i värderingen. När det gäller små skogsfastigheter är skogstill
ståndet ofta dåligt känt, inte bara av taxeringskonsulentema utan allför 
ofta också av fastighetsägaren. Den förlust i noggrannheten i värderingen 
som ett schablonförfarande leder till kan till en del vara skenbar eflersom 
precisionen i de uppgifter man har att tillgå vid nuvarande värdcringsför
farande är måttligt stor. 

Om man kan skapa en schablon. som speglar de normala eller genom
snittliga förhållandena i värdeområdet. ger den sannolikt en så god be
skrivning av de faktiska förhållandena att den kan accepteras. Kännedo
men om vad som är normala förhållanden behövs för att uppnå en god 
anslutning mellan schabionvärderingen och den ordinarie värderingen vid 
arealgränsen. 

I många fall tillämpades redan i AIT 81 i praktiken ett schablonfö1faran
de för många små fastigheter i och med att fastighetsägarna utnyttjade 
mQjligheten att ange tillståndet på fastigheten i termer som "lika med 
området i övrigt". Kommitten föreslår i betänkandet att den schablon, 
som bör användas. kan utgöras av skogsbruksvärdet för skogsmark med 
för värdeområdet genomsnittliga eller normala förhållanden. Eventuellt 
skulle schablonen kunna differentieras efter godhet. 

Med detta förslag kan man åstadkomma en förenkling av taxeringsför
farandet. De fastigheter. som skulle beröras av schablontaxeringen är 
således alla vars skogsmarksinnehav är mindre än en viss angiven gräns. 
Hänsyn tas ej till arealen åker och annan mark. 

Kornmitten konstaterar att rnarknadsvärdet per hektar är större för små 
än för stora fastigheter, vilket även visas av analyser av köpeskillingssta-
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1isiikcn infö•· AFT ~i (se SOU 1979: 3::, bilaga::'). Dc'Ha nwtivcrar. enligt 
kommiliL'r:, au rmrn tilliimp:1r olika. viirderingsmetodik för srn[, och stora 
fasti!!heter. Sko!.!SSl vrdcn instämmer i del!';. 

Skilin<idrn fo;~kla~a~ <!\" atl fostighetsköp<trt' uppcnharligcn är \"illiga at1 
hcwhl bc;vdamk bdor>P enbart for ;ji'1lva innchavc1 av en Ltstiµbc\ stim 
beskattas ~om iambruksc:nhct. oavseli dcs,; :ircaJ. Ddta "'överviirde" bc
\ec\.; na5; fort ,:,ättning.wis g.rund\·~ink. 

Skogss1yrelsen konstaten1: emellertid att den ovan beskrivna ml•dellen 
inte tar tillrä::.klig hilnsyn till denna skillnml i marknadsv~irdct mellan stora 
od1 sm~ fastigheter. Den bör diirför kompktteras. 

Ett viktigt krav p<l en komplettering ;iv modt:llen ar. alt del viirde. som 
ås;ws en t"astighet pi.lena sidan om arcalgriinsen sbtl ansluta till det värde, 
som iisiitts en fastighet pa den andra sidan griinsen. Det får således inte 
för::komma nilgrn nivåförändringar i arealgriinsen. 

Det finns i prim:ip td sätt att hantera viirderingen av de smil fastigheter
na. Det ena är att tilldela dem ett grundvärde, framräknat ur den köpcskil
lingsstatistik, som utgör underlag för taxeringen. Gnmdvärdet avser hela 
taxeringsrnheten. Skogsmarken värdera~ diirefter i enfighet med de ge
nomsnittliga eller normala förhf1llandena inom värdcomr[ideL såsom före
slagits i beliinkandet. 

Den andra viigen är att värdera varje hektar skog på en liten fastighet 
högre än på större fastigheter. Hur det skulle kunna ske visar följande 
resonemang. som avser en fastighet med enbart eller i stort sett enbart 
skogsmark. 

Varje hektar skogsmark åsätts enligt den föreslagna schablonmodellen 
det för värdeområdet genomsnittliga eller normala skogsbruks värdet. Men 
det kan även bestämmas av hur stor fastighetens skogsmarksareal är. 
Skogsbruksvärdet multipliceras med en faktor, som är 1,0 vid arealgränsen 
mellan små och stora fastigheter och blir allt större ju mindre arealen är. 

Följande exempel visar hur modellen skulle fungera. Om arealgränsen är 
:!O hektar och skogsbruksvärdet för '"normal'" skogsmark inom området är 
5 000 kr och en linjär förändring av faktorn används blir skogsbruksvärdet 
per hektar följande: 

skogsrnarksareal 
5 

10 
15 

faktorns storlek 
2 - (5/20) = 1.75 
2 - (10i20) = 1,50 
2 - (15/20) = 1.25 

skogsbruksvärde per ha 
1,75 X 5000 = 8750 
1,50 X 5000 = 7500 
1,25 X 5000 = 6250 

Det å1erstår emellertid ytterligare ett problem att lösa, frågan om hur 
hänsyn skall tas till fastigheter med liten skogsmarksareal men med förhål
landevis stor are<1l åker eller annan mark. !yp slättgårdar. Det är uppenbart 
att enbart förekllmsten av liten skogsmarksareal ej bör vara grundande för 
avgörandet om schablontaxering skall tillämpas eller ej om man med den 
särskilda behandlingen av fastigheter med liten skogsmarksareal även vill 
ta hänsyn till grundvardet. Arealgränsen för skogsmark bör därför kom
pletteras med en regel med innebörden att fastigheter med skogsmarks
areal underskridande arealgränsen men med en totalareal, som överstiger 
en viss areal, bör undantas från schablontaxering av skogsmarken. En 
alternativ lösning är att låta fastighetens hela areal bestämma faktorns 
storlek. 

Schablontaxeringen måste kompletteras med en möjlighet för fastighets
ägaren att begära en ''fullständig taxering" enligt samma metoder som 
större fastigheter. Denna taxering måste emellertid ansluta till schablon-
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t::x::::-h~e:; sf! alt dd ime blir uppenbart l~~grc wxcring<;Y;irdc- om man for en 
"t'u\ls1:1nd.i~. tax•.!rin~·· ä11 mn man få; en schah\omaxcring. givet an man 
ha:· .:n gciw:nsnittlig fas i ii:;hei. Möjli!;.hdcn till '"fullständig taxering·· moti
veni' av a!! l~:slighcter som uppcnban a''viker frftn normal hesKaffenh<!t 
inie sk<: bli :.iii1fiir mvskct lid::i11lk av sch::blonmetmkn .. \ven h:ir kan 
111llliiplikatonnock.lien OV::tll komm« till använuning. De smr1 fastight:IL'rm; 
hör od:s:'i. äter fu!!stiindig taxering ha ett bi)gre taxcringw:irdc pcr hektar 
~kug:.;niark än de siörrc. 

Eu kv;.:csi:icn<lc ston problem ~om skogss1yrelscn anser hör uppmärk
samma'.; i lkrt::t sammanhang ~ir det <till större gapet mdlan marknadsvärdt: 
och avk~istningsvärdc. Lanthruksnämndcns prisprövning avser all hälla 
nere markrnidsvärdenivån. i den miln lantbruksniimndens prispri'\vning i 
framtide1; blir avgör~rndc för nivil.n p!i marknadsvärdct förlorar detta he
[!rt:pp ~in innebörd. Man rfi.r df1 en "marknadsvärdeniYå .. , som är hcstämd 
av iantbruksstyre!sens p1ispoli1ik. Värdcringstekniskt skulle del leda till en 
möjiighet au direkt iiesrämma "marknads värdet" genom att sätta det lika 
med den prisnivå som lanbruksstyrelsen accepterar. 

I 5. Y.3 Växthus, mark.får viix1/wsodling och trädgårds mark 

Kommitten anser att värderingen av dels växthus. dels mark som an

vänds för växthusodling, dels trädgårdsmark bör ske enligt enhetliga regler 

oavsett vilken typ av taxeringsenhet de hänförs till. Däremot finner kom

mitten det naturligt att växthus på lantbruk bör ingå i lantbruksenhet. 

medan växthus som inte har samband med lantbruk taxeras som industri

enhet. 

TrädRård.rnärinRens Riksförhund anför: 

Kommiucn har också (sid 266) instämt i TRF:s krav på enhetlig taxering 
oavsett taxeringsklassificering. Man har också instämt i TRF:s krav på au 
300 m:-rcgcln skall utgå. Del har också angetts '"att det varit lämplig! att 
föreskriva att tomtmark för övrig byggnad som utgör växthus skall vär
deras enligt reglerna för åkermark. såvida inre annan marku11vänd11i11f? är 
tillåten enligt faststiilld stads- och hygwzadsplan och marken därigenom 
får väsentligt högre ~·iirde". TRF kan inte acceptera att en planbestäm
melse skall avgöra taxeringsvärdet pa trädgårdsföretagens mark. Detta 
skulle innebära att trädgårdsföretagen skulle åläggas speciella bevaknings
åtgärder för att få sina markområden klassade som jordbruksmark. Vid 
taxeringen måste rimligen nuvarande användningsområde vara underlag 
för taxeringsvärdet. Ändras användningen från l. ex. trädgårdsproduktion 
till tomtmark bör rimligen detta vara skäl för omtaxering. Ännu är en hel 
del trädgårdsföretag lokaliserade i eller nära tätbebyggelse. Med hänsyn 
till bl a de arbetsplatser som därigenom lokaliseras nära bostadsorten, bör 
det vara angeläget att triidgårdsföretagen, så lång möjligt, kan behålla 
denna lokalisering. TRF får därför begära att även övriga i bifogade skri
velse framförda synpunkter tillgodoses. 

SCB anför: 

Kommitten föreslår vissa ändringar av taxeringen av växthus och mark 
för trädgårdsodling efter synpunkter som Trädgårdsnäringens riksförbund 
framfört till RSV. Vissa växthusfastigheter föreslås dock även i fortsätt-
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ningrn klassificeras som industrifastigheter. För att uppni't samstämmighet 
med lantbruksregistrl!t är dt:t ur SCB~ synv!nkt::I en fördel om samtliga 
1 riidgårdsföretag. oavsetl swrlck. iir taxerade som jordbruksfastighe1. 

15.10 Taxering a\' vatten- od1 värmckraftanläggningar 

15.10. / Ge111c11s11111 nämnd 

Kommitten föreslår all en för riket gemensam nämnd för vatten- och 

värmckraft inriittas. Nämnden fön:slås förläggas till Stockholm och ha sitt 

kansli hos RSV. 
Flertalet av remissinstanserna som yttrat sig i frågan tillstyrker kommi

tcns förslag. Några instanser förordar au taxeringen även fortsättningsvis 

sker i regionala nämnder. 

K11111nwrrät101 i Stockholm anför: 

Kommittens förslag innebär att taxeringen av kraftverksfastigheier i 
fortsättningen skall handläggas av en för riket gemensam nämnd. Detta 
förslag innebär ett avsteg från den lokala anknytning i taxeringsorganisa
tionen som är gängse vid såväl fastighetstaxeringen som vid inkomst- och 
förmögenhetstaxeringen. Kammarrätten har emellertid noterat att taxe
ringen av kraftverk. som omfattar ca I 300 taxeringsenheter, redan med 
nuvarande organisation sker i 24 länsnämnder. De av dessa nämnder 
anlitade konsulenterna, totalt 10-15 personer. är i flertalet fall bosatta 
utanför det län, där de är verksamma. Konsulenterna utbildas centralt. 
Något större mått av lokal anknytning är alltså inte för handen ens i den 
nuvarande organisationen. De tekniskt komplicerade värderingsreglerna 
om kraftverkstaxering är också så utformade att behovet av kännedom om 
lokala förhållanden inte är s~irskilt framträdande. 

Med en central nämnd. som ges en lämplig sammansättning med såväl 
kvalificerade värderingstekniska ledamöter som representanter för ägar
och kommunintressen, skapas garanti mot de ojämnheter och skillnader i 
bedömningen, son! nu kan förekomma mellan olika länsnämnder. 

Med beaktande av det anförda och av de inte oväsentliga rationalise
ringsvinster, som förslaget onekligen inrymmer, tillstyrker kammarriitten 
inrättandet av en central fastighetstaxeringsnämnd för industrienheter med 
vatten- och värmekraftanläggningar. 

Kommitten har vidare föreslagit att den centrala nämnden skall förläg
gas till Stockholm och att den liksom konsulentorganisationen skall ha sitt 
kansli hos riksskanevcrket. Kammarrätten utgår från att nämnden i övrigt 
skall inta en helt självständig ställning i förhållande till verket och anse 
förslaget i denna del ändamålsenligt. 

Statens Vattenfallsverk. Svenska Kraftverksföreningen och Svenska El

verksföreningen anför: 

Med tillfredsställelse noteras förslaget att en för hela riket gemensam 
fastighetstaxeringsnämnd skall inrättas för taxering av vatten- och värme
kraftanläggningar. Därvid understryks vikten av att erlorderlig sakkun
skap och nödvändiga resurser blir tillgodosedda. 
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Ui11ss1yrc/scn i 1'1almöl111s liin anför: 

Med hänsyn till de spec.:iclla viirdcrinprcgler sum gäller for industrifas-
1.ighc1cr med vauc:n- od1 värmckraflsanHiggningar och den siirskikht sak
k11nsk~1p som cd"ordras for taxering av sildana cnhc1cr bör do,:k dcss;1 
indus1ricnhetcr sammanföras till ett för riket gemensamt distrikt pii siitl 
som kommitten föreslagit. 

Ui11sstyre/sc11 i Örehro liin anför: 

Förslaget att vatten- och viirmekraft.anliiggningar skall taxeras av en for 
riket gemensam nämnd har länsstyrelsen inget att erinra mot. 

Lii11ssryrd.H'l1 i .Norrhouens /iin anför: 

Kommitten föreslår en för riket gemensam nämnd för taxering av vauen
oc.:h viirmekraftanliiggning<ir med placering i Stockholm. Niimndcn föreslås 
besti'1 av ordförande och 8 ledamöter som utses av regeringen. 

Vid allmän fastighetstaxering (ArT) 1981 taxerades nämnda anläggning
ar av särskilda industrinämnder i länen och med konsulentstöd från exper
ter pii området. Detta system fungerade bra. 

Fördelarna med det nya systemet skulle enligt kommitten vara att anta
let konsulenter nedbringas och att en mer likformig och rationell handlägg
ning skulle uppnås. 

Enligt tillgänglig statistik från · AFf 81 hade länet närmare 27 % av 

landets totala taxeringsvärden för vattenfallsfastigheter. nämligen 10.5 
miljarder kronor av totalt 39,5 miljader kronor för hela riket. För värme
kraftverken var motsvarande siffror 0, 15 % eller 17.5 miljoner kronor för 
länet och 11. l miljarder kronor för landet i dess helhet. Norrbottens 
dominans på vattenkraftens område är alltså väl dokumenterad. De möjlig
heter som finns att i en central nämnd av ovan angivet slag kunna hävda 
regionala intressen vid värderingen torde bli högst begränsade. Liinsstyrel
sen föreslår att värderingen av vacten och värmekraftanläggningarna sker 
regionalt såsom vid AFf 81. 

Länsstyrelsen i Uppsala län anför: 

Kommitten föreslår inrättandet av en för riket gemensam nämnd för 
vatten- och värmekraft. Denna borde förläggas till Stockholm och ha sitt 
kansli hos RSV. Det kan diskuteras om en för riket gemensam nämnd i 
detta avseende är att föredra framför en särskild nämnd. En lösning skulle 
kunna vara att taxeringen sker på LSM med omprövning i en för riket 
gemensam nämnd. Från organisatorisk synpunkt skulle detta ha vissa 
fördelar. 

Liinsstyre/sen i Öster~iitlwufs län anför: 

Kommittens förslag att vatten- och värmekraftverken skall taxeras i en 
särskild nämnd med kansli på RSV avvisas av länsstyrelsen. Med hänsyn 
till vad som tidigare sagts om problemen att skilja delar av registerfastig
heter bör deklarationerna inte lämna länet. På länen finns den kompetens 
som erfordras för taxering av dessa fastighetstypcr. Att centralisera taxe
ringen av vattenfallen medför inte likformigare taxering. eftersom denna 
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ski.:r· i:fri.:r detaljerade förc~krifti.:r od1 anvisningar. lk.wiirsr.'roc·;:-,sen för 
di.:ssa fosrighi.:1i.:r hör lK'ksi'i föl_i;i proccs~cn for andrn fastigheter. 

/5. /(!_", fiC.\Tär 

~ 11mmiw.:·n flin.:sl{lr att den gcmc1bdllllll;1 n;imndcrl:' he~lut sk<ill kunna 

överklaga> direkt till kammarr~ittcn i Stt>ckhulm. I andr•i hand fi'1rcsl[ir 

kommit1i:n all hesviir iin:r kr;tl'tvcrksniinllrdi.:ns beslut .skall foraö hos 

liinsriitl en i Stockholm. 

l\'ammwTdtt('fl i Stockho/111 anför: 

!-;.Pmmi!len har lick<.ii föreslagit atl bcsyä;· över nitnmdrns beslut skall 
föras direkt till kamm•1rrättcn i Stockholm. Förslaget i denna del bryter 
mot rädande hesvärstirdning. Di.:nna ordning har den fördelen för den 
klagande att han har rätt till lll1msto\sprövning i tvf1 instanser. För kam
marriitten inncbiir det rådande systemet en avlastning genom alt majoritt
tcn av mftlen stannar i underinstansen. Dessa fördelar med den nuvarande 
instansordningen gäller naturligtvis iiven för kraftverkstaxcringen. lnrät
tundet av en central nämnd förutsätls emellertid minska risken för feltaxe
ringar och i stort sett, som anförts ovan. eliminera olikheter i bedömning
en. En tanke bakom förslaget mäste antas vara att nämnden skulle arbeta i 
sådana former och få en sådan sammansättning att den skulle kunna sägas 
fylla b;'\de fastighetstaxeringsnämndens och länsrättens funktioner. Mot 
denna bakgrund skulle behovet av två besvärsinstanser minska. En annan 
förutsättnng för att systemet skall fungera är att besvär framdeles enbart 
kommer att föras om mer väsentliga frågor. 

Kammarrätten vill emellertid starkt ifrågasätta om en tvåinstanspröv
ning kan undvaras. Kammarrätten vill inte tillstyrka detta kommittens 
förslag. 

l sammanhanget bör påpekas att kammarrätten i realiteten är slutinstans 
i flertalet fastighetstaxeringsmåL eftersom värderingsfrågor - därom är 
tvist i det övervägande antalet mål - inte är lämpade för regeringsrätten 
såsom varande prejudikatinstans. 

I andra hand föreslår kornmitten att besvär över kraftverksnämndens 
beslut skall föras hos Hinsrätten i Stockholms län. Kammarrätten har ingen 
invändning mot kommittens andrahandsförslag. 

Länsstyrelsen i Uppsala län anför: 

Kommitten föreslår vidare att nämndens beslut i första hand bör över
klagas direkt till kammarrätten i Stockholm. I andra hand föreslås att 
besvär över kraftverksnämndens beslut går till länsrätten i Stockholm. 
Länsstyrelsen är tveksam till kommittens förstahandsförslag då detta inne
bär att mål avseende sådana fastighetstaxeringar kommer att prövas i en 
besvärsinstans mindre än övriga fastighetstaxeringsmål. Det framstår som 
mest naturligt att besvär över beslut som fattats i den för riket gemensam
ma nämnden skall kunna överklagas till länsrätt eller motsvarande. Läns
styrelsen förordar därför kommittens andrahandsförslag eller alternativt 
mellankommunala skatterätten om denna kommer att finnas kvar. 
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.Även !'örsi<q,.'l:l <til bcsi·iir övc·r uxcring g1.:1wm denna n:imnd för~ hos 
k:im111:1rr;ine11 i Stockholm :!r tillfreusqiillamk. Förslaget an r.:gerinµcn 
skal\ fo,;1stiilL1 index nch andra L1ktorer :ir v:ilmo1iveral. eftersom fak1orer
;rn ililr en a-.·;.:öranJe bet\·clclse for taxcringsv:inkna. 

!5. !!13 Rcs1·iirsbc,·iiuigude 

Kommitten föreslår an besvär över fastighe\staxeringsn~lmndens för 

v:irrne- och vallenkrnftanl:i.g,gningar beslut fftr anföras av ägar<: av den 

fastighel l>eslutet rör samt av vederbörande kommun och iaxeringsinten

(\-..'. ilL. 

f\.ammarriitzen i Stockholm anför: 

Normalt vilar ansvaret för fa:.tighelstaxeringen inom länen på länsstyrel
serna, i första hand genmr. skattecheferna. Kommitten har i sitt betänkan
de inte närmare diskmerat hur skattechefernas verksamhet skall utövas i 
förhållande till den centrala nämnden eller vem som skall föra det allmän
nas talan i mål om taxering av kraftanläggningar. Den föreslagna lydelsen 
av hesvärsreglerna i 21 kap I §ger vid handen att besvär över den centrala 
nämndens beslut skall föras av taxeringsintendenten i det län där taxc
ringsenheten är belägen. Kammarrätten ifrågasätter om inte de skäl. som 
anförts till stöd för inrättandet av en central nämnd för taxering av kraftan
läggningar, också talar för au man låter en särskild tjänsteman tex ett 
allmän! ombud föra det allmännas talan i dessa mål. Denne tjänsteman 
skulle även i övrigt utöva de funktioner som annars ankommer på skatte
chefen. De stadganden i förslaget som rör nämndernas samarbete med 
skattechefen - denne skall tex i god tid underrättas om tid och plats för 
nämndeff, sammanträden och få närvara vid dessa - förefaller med den 
nuvarande taxeringsintendentorganisationen tämligen opraktiska. I dessa 
delar bör ytterligare överväganden ske. 

Länsstyrelsen i Uppsala län anför: 

I detta sammanhang vill länsstyrelsen emellertid fästa uppmärhamhe
ten på frågan om partsförhållandet. Länsstyrelst:n har inte kunnat finna att 
kommitten klarlagt vem som skall föra det allmännas talan i denna typ av 
mål. Vid antagandet att den föreslagna nämnden kommer att förläggas till 
riksskatteverket är det rimligt att tänka sig att den uppgiften ålägges en i 
dylika fastighetstaxeringsfrågor erfaren taxeringsintendet vid länsstyrelsen 
i Stockholm alternativt fastighetstaxeringsexperten därstädes eller all
männa ombudet vid mellankommunala skatterätten. 

15.10.4 Index 

Kommitten förutsätter att kraftindustrin strävar efter att bestämma d

tariffema så att avkastningen hålls på en sådan nivå att realvärdet på 

produktionsapparaten bibehålls. Därför anser kommitten att det beträffan

de vatten- och vännekraftindustrin torde vara lämpligt att bestämma index 
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för omräkningen s;°1 all de! motsvarc;r förändringen i Konsumclllprisiudc\ 

under den aktuella tidsperioden. 

Sta1''11S \/all<'l!(af/:;vcd. Si·ensko Kn(!iFcrl:~:t;•;rc·nil!(.!Cn och Sro1skr1 Ei

rerksfiirc11i11ge11 anför: 

J bet~inkandet diskuteras oliJ.;a mel(1dcr att bestiimrna ..:tt index för vat
ten- och \'änm:kraftanliiggninpir. Eftersom inte heller konsumentprisindex 
kan återspegla den verkliga värde ut vecklingen pt1 niimnda anläggningar. 
fordra~ i detta e1vse::nde särskilda utredningar. Krafli11dus1rin iir härvid 
ben.:dd an liksom vid tidigare allmi.inna fastighetstaxeringar medverka. 

15. IV .5 Fiirderinu 

Kommitlen anser all de viirdefaktorcr som tillämpadl'.s vid AFT 81 bör 

bli föremål för viss översyn samt att även en viss översyn av taxeringsför

farandet är påkallat. 

S1a1ens \latrenfal/sverk. Svenska Krr{ftverksförcnin;;en och S1·c11ska El

verksföreningen anför: 

I samband med ändringarna i fastighetslaxeringsbgen borde övervägas 
om inte kraftindustrins produktionsanläggningar kunde ses som special
byggnader enligt 2 kap 2 § i denna lag och därmed inte åsättas taxerings
värde. Distributionsbyggnader hänförs redan nu till specialbyggnader. En 
sådan ändring kräver dock ytterligare utredningar om konsekvenserna av 
slopade taxeringsvärden, eftersom taxeringsvärdena används inom ett fler
tal rättsområden vid sidan av uppgiften att utgöra underlag vid beskatt
ning. Sådana utredningar bör igångsättas för att erhålla underlag för ställ
ningstagande om slopande av taxeringsvärden. 

I betänkandet föreslås att avstämningen för vatten- och värmekraftan
läggningar skall baseras på samma principer som tillämpats vid 1981 års 
allmänna fastighetstaxering. Som påpekats i betänkandet måste dock gäl
lande anvisningar ändras och kompletteras i en rad avseenden. Det skall 
därvid bl a beaktas att vissa värmekraftanläggningar fått ändrad använd
ning fått ändrad användning. Spännvidden mellan godhetsklasserna för 
vattenkraftanläggningar skall undersökas särskilt och preciseringar bör 
göras för hur de historiska kostnaderna skall bestämmas. Vidare skall det 
av anvisningarna framgå att markvärdet ingår i anvisat erfarenhetstal för 
värmekraftanläggningar. Dessutom bör observeras de svårigheter som fö
religger beträffande bestämningen av vattenkraftstationernas normalårs
produktion. Inom kraftindustrin pågår en omfattande utredning i frågan. 
Värderingen av pumpkraftverk, vindkraftverk och andra experimentan
läggningar fordrar också tidskrävande utredningar. 

I förslaget har angivits att det bör upprättas en föneckning över värmt:
kraftanläggningar och att denna bör vara vägledande för vilka värmekraf
tanläggningar som skall taxeras av den gemensamma nämnden. Någon 
form av avgränsning beträffande nämndens arbetsområde synes nödvändig 
även för mycket små eller integrerade vattenkraftanläggningar. Kraftin
dustrin bör härvid få medverka. 



l'rop. 1984/85: 222 240 

J 6 F<irfatmingsfrirs!agen 

S1·ca f-111: . .,-iitf anför: 

i kap. Gmndiäggandc he:;zii:nmeiser 
Del kan iivcn med bcakurnde av vad kornmillcn anför! !De! 2, s 4i') 

ifrf1gasä1tas om ordet "årlig·~n· ·i i~ I st ime kan undvaras. 
Utformningen av 3 ~ 2 st hör förtydligas sii att dci frami,:år att taxerings

rcsulwtet och dess primörn giltigi1Gtstid anknyts till taxeringsåret. 
I H 1 st och hl sam: i 8 § anviinds ordet "fastighei'' i olika böjnings

former. Det bör överväga> om imc begreppet "taxcringsenhe1.·· skall an
vändas i stiillet. 

Orden "enligt de grunder som anges i 16 kap" i 9 § sista meningen bör 
överföras till 10§ 1 st efter ordet ''index··, eftersom de föreslagna före
skrifterna i 16 kap uteslutande avser bestämmande av index. 

Kommitten har i I kap 10§ 2 st föreslagit att nya indextal skall bestäm
mas vartannat år. såvida inte regeringen finner särskilda skäl föreligga. 
Emellertid har kommitten inte berört frågan i vilka fall sådana skäl skall 
anses föreligga. Enligt ordalydelsen torde regeringen kunna underlåta all 
ändra index vid såväl ökande som sjunkande prisläge. Regeringen skulle 
således kunna besluta om avsteg från principen om en succcsiv anpassning 
av taxeringsvärdena till en aktuell marknadsnivå. Vidare skulle regeringen 
kunna underlåta att ändra index för en viss typ av taxeringsenheter även 
vid likartad pris ut veckling. Detta torde inte vara förenligt med reglerna i 
regeringsformen. De fall som åsyftas med undantagsregeln torde vara de 
då inga eller mycket små förändringar i prisbildningen inträffat sedan 
närmast föregående indexår. Om detta är avsikten. bör det framgå av 
lagtexten. 

16 kap. Bestämmande av taxerin1:n·iirde 
Rubriken till kapitlet bör ändras, eftersom föreskrifterna uteslutande 

avser frågan hur index skall bestämmas. Taxeringsvärdet bestäms enligt I 
kap 9 §genom omräkning av basvärdet med det index som framräknats. 

I kapitlet ges detaljerade föreskrifter om hur index skall bestämmas. Det 
kan ifrågasättas om lagtexten bör tyngas av så detaljerade föreskrifter. 
Visserligen är gränsen mellan föreskrifter som kräver lagform och sk 
materiella verkställighetsföreskrifter svår att dra inom det offentligrättsliga 
området. Det bör emellertid övervägas om inte lagtexten kan omarbetas på 
så sätt att man i några grundläggande föreskrifter anger hur index skall 
beräknas för att den angivna målsättningen skall uppnås. De mera detalje
rade föreskrifterna om hur index skall beräknas bör regeringen kunna 
meddela som verkställighetsföreskrifter. 

I detta sammanhang vill hovrätten fästa uppmärksamheten på vad kom
mitten anför i den allmänna motiveringen till dess förslag (Del I, s 50) att 
indextalen skall beslutas av regeringen efter delegation av riksdagen. Vad 
som åsyftas torde vara att regeringen med stöd av 18 kap 13 § I st I p 
regeringsformen skall meddela föreskrifter om gällande indextal. 

I I§ I st första meningen bör orden "inom ett prisbildningsområde" 
utgå, eftersom rikets indelning i prisbildningsområden enligt 5 § skall ske 
endast för bestämningen av regionala omräkningsfaktorer. 
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l 2 och ::; *~ införs hcnänmingarm:i "bkal" t'l:h "gemensam" som be
s1ämni11g p{: fo~tighctstaxcringsdisrrikr od1 fi1~tit:hc1staxcringsn:imnd. För 
~n1 w:dvik<: förviixiing md ''lokal skattcmyncighet .. hör det undersökas 
l•m iillc andra ben:imningar vore i:impli1:are. 

1 2 ~:>~i tredje meningen ar orden "e!i:.:r dela\· kornmun" inic'. nödv:ln
dig:; och bör dii:för 1ngä. 

I (j ~ I st hör ,irdcn ·'lokal och gemensam·· - elkr motSV<lranJe införas 
mellan orden "i" uch ··ras1ighctstaxeringsnämnd''. 1 konsekvens h:irmed 
kan pi\ mm~varande ställe i andra ~tycket tex ordet "sådan" användas. 

Dd kan anmiirkas <ill 6 * 3 st endast talar om förordnar.de av ordförande 
och ledamöter. Av specialmotiveringen ([)el 2. ~ 66) får anse;; framgå alt 
supple:.mtcr skal! finna~ i:llt iillgå även i ifrttgavarandc nämnd. Stycket bör 
diiri'ör kompletteras med en fon:skrift härom. eftersom 8 ~ 2 st endast avser 
suppleanter for valda ledamöter. 

/I) kllfJ. Förhl:'rcddscr för taxerinr;en m. m. 
I 5 § 2 st används begreppet "avstämningshlankctt". Av 3 ~ framgår att 

fastighetsdeklaration och avstämningsdeklaration skall avfattas på blan
ketl enligt fastställt formulär. I 6 § 2 st regleras skyldigheten för fastighets
ägaren att lämna upplysningar om andra förhållanden än dem som anges i 
deklarationsformuläret eller avstämningsblankettcn. Det torde emellertid 
vara tillräl:kligt att i lagtext använda antingen ordet "deklarationsformu
läret .. eller ordet '· deklarationsblankctten". 

Bestämmelsen i 45 ~· torde inte erfordrns. De föreskrifter som åsyftas 
wrde regeringen vara behörig att utfärda med stöd av 8 kap 13 ~ regerings
formen. 

19 kap. De lokala skallemyndiglwternas 1·erksamhc1 
I 4 § I st första meningen bör mellan orden "utom" och ''vattenoch 

värmckraftanläggningar" orden "industrienhet med" införas. 
I 9 ~ 2 s! föreskrivs att myndigheten får ompröva beslut tler än en gång. 

Det bör anges vilka beslut som avses; jfr tex 15 ~ där det föreskrivs att sk 
uppdelningsbeslut får omprövas endast en gång. 

I den allmänna motiveringen uttalar kommitten bl a <Del I. s 53) att ett 
yrkande om ändring av taxetingsvänlet får uppfattas som ett yrkande 
avseende det däri ingående basvärdet. eftersom man inte skall kunna klaga 
på indextalen och att man därför då det gäller värderingen får inrikta sitt 
yrkande på basvärdet. Uttalandet ger intrycket av att gälla generellt för 
samtliga instanser. Det bör av lagtexten klart framgå att så är fallet (jfr 10 § 

andra meningen som synes gälla endast för omprövning vid lokal skatte
myndighet och 20 kap 11 § I st sista meningen som täcker endast de i 
stycket angivna fallen, men ej omprövning enligt andra stycket). 

I 12§ bör för tydlighetens skull, utöver förutsättningen att den lokala 
skattemyndigheten omprövat ett grundbeslut, ytterligare anges att fastig
hetsägaren begärt ny prövning eller att myndigheten funnit anledning till 
omprövning. 

I 13 § I st första meningen är såväl bisatsen "om han vill det'' som orden 
"i stället för att begära förnyad omprövning hos den lokala skattemyndig
heten" onödiga och tordt: kunna utgå. 

I detta sammanhang kan anmärkas följande. Lagtexten bör kompletteras 
så att det klart framgår om en fastighetsägare får överklaga ell grundbeslut 
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innan lokui skH.1 ti::."n1r:-:dighet O!ltf;rövcH h~sh.Hct en gång clier fit;-~~l ~~~d~u~ s~ 
ha;· skett. J1.J kap 16 ~ 3 st :yL1er pi! ;itt u.vsikten är dt:n senart'.. 

Föreskrif;cn i 1 _; ~ :. ~-, wnk kunn<! 111gi\. eftersom de\ i 1,; ~ 1 s\ bmna\ 
fii:-c:>l·:rifr-::r :'åvä! om vad myndigheten inkdnin~~vis har au iakil:\ se.Jan 
des·: be;;luc iiverkiagms som att myndighclen c.i:'.ircftcr sk~il! liim11:1 iiv,:r 
handiigarn~t i ~-irend'.~i tillsam1m:n~; ml'd eget yttrandt: till fas1ightL'1<•.XC
ringsnän1nder~. 

) 14 § : st första mcni!1gcn hö; mcibn orden .. ett·· nch "'bc~lur"' inskju
tas onk: ··omprövat··. om a\'siktcn iir ar; en grnmlbcslut im.: sl:ali kurrna 
överklagas förr~\;: det ompriiYats en giing av den lokala skc:ncmyndigheten. 

i ! 5 ~ sista meningen föreskrivs att den lokaici skatternyrHiighetcn skali 
göra endast en omprövning a\· r!l sk uppdelning:sbeslut. 

I 16 s 3 Sl föreskriv~; an underriitteisc om siidant beslut skall innehålla 
upplysning om vad som skall iakttas av den som vill alt myndigheten skall 
ompröva b..::slutct. Lagtexten lämnar inte kian hcsked p{i frf1gan om beslut 
enligt 15 § gftr att överklaga till fastighctstaxeringsnämnd innan myndighe
ten omprövat sitt första beslut. Lagtexten bör omarbetas så all detta klart 
framgår. 

Bestämmelserna i 20 § 2 st och 21 § 7 st bör utgå. Föreskrifterna torde 
regeringen kunna meddela med stöd av 18 kap 13 §regeringsformen. 

20 kap. Sammanträden 
I I ~ tredje meningen talas om "period, för vilken ledamöter och sup

pleanter är valda ... I specialmotiveringen (Del 2, s 66) uttalas bl a at! vau 
som sägs i l -5 §§ gäller även för fastighelstaxeringsnämnden för vatten
och värmckraftanläggningar. Eftersom regeringen enligt 17 kap 6 § 3 st 
skall förordna ledamöterna till denna nämnd och - som hovrätten förutsät
ter - även dess suppleanter, bör bestämmelsen omarbetas, lämpligen 
genom tillägget '"eller förordnande" efter ordet "valda". 

Den föreslagna lydelsen av 6 § 2 st omfattar inte heslutsförheten i fas
tighetstaxeringsnämnden för vatten- och värmekraftanläggningar, efter
som endast ordet "valda" förekommer. 

I 10§ första meningen bör mellan orden "arbete" och "'den"' inskjutas 
tex ordet "'tidigast". En alternativ formulering av bestämmelsen är" Fas
tighetstaxcringsnämnds verksamhetsperiod omfattar den 15 juni - den 15 
november under taxeringsåret'·. 

11 § 2 st bör kompletteras med föreskrift om dels var begäran om 
omprövning av fastighetstaxeringsnämnds beslut skall ges in, dels inom 
vilken tid detta skall ske. 

Enligt 13 § skall fastighetsägare underrättas om vad han har att iaktta om 
han vill överklaga nämndens beslut. Det bör anges även vad han har alt 
iaktta om han vill att nämndens beslut skall omprövas. 

23 kap 
I I§ 2 st och 2 §torde orden "eller förändrat" kunna utgå. 
I 3 § I st andra meningen synes orden "i stället för länsstyrelsen i första 

instans" kunna utgå. 

RSV anför: 

I I kap 8 § föreslås att omtaxering skall få vidtas vid tidigare åsatt 
feltaxering. RSV har i princip inget att invända mot detta. Den ifrågasatta 
feltaxeringcn kan dock vara under prövning i högre instans för tidigare år. 
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Del :ir dfi oiiimpligt att omta.xe:·ing kan gö:-:!s i li!grt· insl?.m Finner högre 
inst<1ns all idwxc:·ing skett rätta~ efterföljande ~tr i annan r1rcini11g. Skulle 
högn; inslans fir~na all ia\eringcn itr riktig bbr liigrc ir.~;ians inte kunna 
piivcrka t:ixeringen. Dctt;; bör rramgi.i <lV bl,:!C.\len. 

Enligt 17 kap 15 * sista s1ycke1 fiir talan c,i fi_ira~ moi h!nss1y:clsem. 
i->eslut. Efter dt: ändringar ;;om gioris i liirsta slyckc! iir order '"Hinsstyrcl
~cns" ej relevant och bör utgi\. 

18 kap 4 ~ sista styd~ct: Köpe~killi11g eficrfr[i§!a~ inte enligt nuvarande 
dcklarationsformulär. Sista rneningcn bör d:iti'ör utg~1. 

! l 9 kap 18 ~ anges att grundbeslu1cn skcill införas i sto111rne till fastig
hetsliingd. Syfte1 är att allmänheten pf1 ett tidigt stadium skali kunna 
jämföra taxeringarna. Erfarc11hdsm~i;sig1 är detta en miiljiighct som ut
nytija.s i mycket liten omfatlning. J\llmänh\:ten kcin beredas möjlighet att t<, 
del a,· taxeringarna via LSM s terminal. En speciell terminalrutin kan tas 
fram för delta. RSV föresiår därför att stommen avskaffas. I 19 kap bör då 
18 S ändra~; och 19 ~ utgå. 

Bestämmelserna om enmansmål i fTN (20 kap 7 *j synes ej börn omfatta 
be~lut om uppdelning av basvärde mm. eftersom sådana ärenden enligt 
förslaget endast skall handläggas av LSM. 

I 20 kap 13 § behandla~ underrättelst:rna om FTN s beslut. Av lagtexten 
framgår ej när underrättelserna sen<ist skall sändas till fastighetsägarna. I 
konsekvens med motsvarande regler för underrät!else om grundbeslut 
( 19: 16) och omprövat beslut (19: 17) bör uppgift härom tas in i FfL. Enligt 
RSVs mening är 15 november en lämplig tidpunkt. 

Länsstyrelsen i Skaraborgs län anför: 

Kommitten föreslår ändrad lydelse av författningen som avser förord
nande av konsulenter vid fastighetstaxeringen (17 kap 15 § fastighetstaxe
ringslagen)_ Paragrafen har för närvarande en lydelse som säger att läns
styrelsen förordnar erforderliga konsulenter. Enligt förslaget skall rege
ringen eller myndighet som regeringen bestämmer förordna nämnda kon
sulenter. Länsstyrelsen anser att paragrafens nuvarande lydelse i berört 
avseende kan stå kvar oförändrad. r annat fall bör även sista stycket i 
paragarafen. att länsstyrelsens beslut inte får överklagas, ändras. 

Kammarrätten i Göteborg anför: 

Kammarrätten vill ifrågasätta om inte den bestämmelse som föreslagits i 
I kap 7 § kan utformas så att periodiciteten anges i lagtexten och de första 
åren för avstämningen av de olika taxeringsenhetcrna tas in i övergångs
bestämmelserna. 

Länsriitten i Stockholms liin anför: 

I kap I § fastighetstaxeringslagen anger att '"fastighetstaxering sker årli
gen vid avstämning, omtaxering och omräkning". Emellertid sker av
stämning ej årligen. Stadgandet bör för tydlighetens skull omformuleras. 

I kap 7 § fastighetstaxeringslagen redovisar den tidsmässiga upplägg
ningen av avstämningsförfarandet genom att ange diverse begynnelseårtal. 
En lagparagraf bör ej innehålla ett antal årsangivelser som efterhand blir 
inaktuella. Formuleringen bör vara mer allmängiltig. 

I kap 8 * fastighetstaxeringslagen Punkt 5 bör avse även det förhållandet 
att taxeringsenheten tidigare år felaktigt ej åsatts taxering. 
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Lii11ssryrcl.w·11 i \1ii.1·1,·rhone11.1 liin ;rnför: 

I fr{1i;:a nm förslag till iindrinµar i fastighcbtaxcrinµslagcn I 1979: 11521 fiir 
föli~111dc synpunkter redovisas. 

I 19 kar lJ § och 20 kar I I § fiircslagcn t>cgriinsning av antalet om11röv
ninpir i vissa fall kommer att bt:riirn endast ett fatal iircndcn. Det iir diirför 
inte motiverat att antalsmiissigt bcgr~insa dessa. 

l 2t kap 4 ~ anges besvärstiden för kommun. För att fön.:bygga fcltolk
ning av vad som gäller för kommun. som ju ~i\'cn kan vara fastighctsiigarc. 
bin efter ordet besvär tilläggas "i de fall 3 § ej är tillämplig". Förslaget 
framfi.ir~ med anledning av RA !14 l: 6. 

J 21 kap 3 * har bcsvärstiden~ utgång för fastighetsiigare föreslagits till 
den sist;i mars året efter taxcringsiirct. Vägande skäl for detta förslag 
saknas. Dcn biir dföför i likhet mcd vud som gäller besvär över inkomst
taxeringen begränsas till sista februari. Som deivis följd av denna synpunkt 
bör överv~igas om inte i 23 kap I § angiven senaste dag för underriiltelse 
bör ändras till "under taxeringsåret" istället för "senast den 15 februari 
året efter detta". Dlirvid uppnår man även på denna punkt sam~tämmighet 
med vad som en! 99 § TL gäller för besvär i särskild ordning i inkomsttaxe
ringen. 

JO anför: 

Jag har redan konstaterat att lagtexten när det gäller indexberäkningen 
inte tillhör de mest lättillgängliga. Aven andra delar av författningsmate
rian träffas av det omdömet, vilket måhända inte är så märkligt eftersom 
den verklighet som skall regleras är komplicerad. Men nog borde det gå att 
förenkla åtskilligt inte minst när det gäller sättet att redigera materialet. De 
ansträngningarna bör då i första hand göras i de delar som har intresse för 
en bredare allmänhet. 

Och så avslutningsvis ett detaljpåpekande. 
En handling skall anses ha kommit in i rätt tid "även om den getts in till 

annan lokal skattemyndighet än den som har att pröva taxeringen'' - 18 
kap. 9 ~ 4:e stycket. I specialmotiveringen sägs att bestämmelsen finns där 
bl. a. för att fastighetsägaren inte skall drabbas av "förseningsavgift". 
Eftersom kommittens tidigare förslag om en sådan avgift (Ds B 1980: 4) 
inte lett till lagstiftning. bör uttalandet innebära att kommitten förutsätter 
(eller upprepar sitt förslag) att så skall ske. Om så sker, så bör fråga om 
anstånd med avlämnande av avstämningsdeklarationen lösas för det nya, 
rullande systemet. 

Norstedts Tryckeri, Stod<holm 1985 


