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Studie av förändrade tomträttsavgälder för bostadsrättsföreningar i 

Stockholms innerstad 

Hypotes 
Det har uppmärksammats att bostadsrättsföreningar med tomträtt i Stockholms innerstad kommer 

att ”åka på en smäll” nu när avtalen skrivs om. Stockholms stad genomför en omfattande höjning av 

avgälderna. Hur påverkar detta föreningarnas ekonomi, och hur kan det komma att påverka 

bostadsrättsinnehavarna i dessa föreningar? 

Förutsättningar 
Vi har valt ut bostadsrättsföreningar med tomträtt i Stockholms innerstad. Föreningarna ska ha 10-

årsavtal med Stockholms stad, vara aktiva föreningar enligt Värderingsdatas definition, och det ska 

finnas en komplett årsredovisning i vår databas från senast 2014. 

Totalt är det 244 st föreningar som uppfyller dessa kriterier, som har 15 429 st lägenheter. 

Föreningarnas ekonomi 
Vi har sammanställt föreningarnas ekonomi i två pajdiagram; ett för intäkter och ett för utgifter (där 

vi förutom kostnader även tar med amortering av långfristiga skulder). 

Vi kan se att nästan en tredjedel av föreningarnas intäkter kommer från lokaler (och hyresbostäder). 

Knappt två tredjedelar av intäkterna kommer från medlemsavgifterna. 
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Drygt 16% av föreningarnas utgifter ligger på tomträttsavgälderna. 
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Vad händer med kostnadsfördelningen då de nya tomträttsavgälderna slår igenom 

helt? 
Stockholms stad har valt att lägga in en rabatt i övergången till de nya avgälderna för att mildra detta 

för tomträttsinnehavarna. Denna rabatt innebär att föreningarna betalar delar av ökningen under de 

första fem åren, för att från och med år 6 helt gå över till den nya avgäldsnivån. I grafen nedan 

redovisas kostnadsfördelningen då avgäldsnivåerna slår igenom helt, dvs. från och med år 6 med de 

nya avtalen (den yttre ringen av de två). 

Generellt sett ökar avgälderna med 112% för föreningarna i studien, dvs. de mer än fördubblas. 

Skillnaden mellan de befintliga avgälderna och de nya åskådliggörs i grafen nedan. 
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Hur skulle medlemsavgifterna påverkas om ökningen av tomträttsavgälden läggs på 

dessa? 
Eftersom medlemsavgifterna står för cirka två tredjedelar av intäkterna, antar vi att 

tomträttsavgäldernas ökning fördelas ut proportionerligt. (Detta är ett av flera tänkbara alternativ för 

föreningarna.) 

Föreningarna i studien har i genomsnitt medlemsavgifter på 592 kr/kvm BOA. 

Lägger vi på ökningen av tomträttsavgälderna på denna kommer vi upp på 693 kr/kvm BOA (+17%). 

För en trerummare på 77 kvadratmeter innebär detta att månadsavgiften kan komma att öka med 

562 kr (6 744 kr/år); från 3 306 kr till 3 868 kr. 

 
För mer information, kontakta Mathias Olofsson på 0702612955 eller 

mathias.olofsson@varderingsdata.se 
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