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Uppdatering av tomtpristaxan för 
verksamheter 

Inledning 
Tomtpristaxan för verksamheter behöver uppdateras kontinuerligt för att följa marknaden. Det är 
viktigt att kommunens tomtpristaxa för verksamheter hålls aktuell. Senaste uppdateringen gjordes 
under 2014 där prisnivån justerades efter noggrana bedömningar och utlåtande från lokala 
fatigehetsmäklare och från näringslivet. 

Det viktigaste skälet till att nu uppdatera taxan, är att kunna skilja på priset för tomter som är 
färdigställda och har bra marknadsläge från sådan som är svårexploaterade och har sämre 
marknadsläge. I nuvarande taxa kan en diffrentiering endast göras på 10 kr, beroende på om tomten 
är grovplanerad med utbyggt VA-nät och gator eller om det är en sk råtomt med mycket berg som 
fodrar sprängning etc. Detta prisintervall är alldeles för litet och innebär att vissa etableringar går om 
intet, samt att trycket på den grovplanerade och utbyggda områdena blir stort. 

Då nuvarande taxa tillämpas på färdig industrimark som är grovplanerd med utbyggt gatunät och VA 
täcks oftast inte de kostnader som kommunen haft. Om taxan istället tillämpas på mark som har 
höga kostnader för sprängning, utfyllnad etc. blir det för dyrt för företagen att etablera eller köpa till 
mark. 

Med ett större intervall kan vi täcka kostnaderna i våra utbyggda industriområden men också skapa 
möhjlighet för de företag som vill köpa till "råmark” till sin industrifastighet eller som vill etablera på 
icke "färdig" industrimark. Detta skapar en flexibilitet som möter marknades efterfrågan på ett bra 
sätt och skapar goda möjlighet för företag att etablera i Marks kommun, utan att det uppstår någon 
kostnad för skattekollektivet. 

Nuvarande tomtpristaxa 
Den nuvarande tomtpristaxen är från 2015 

Tomtpristaxa för verksamheter från 2016 Tomtpristaxa för verksamheter från 2010 

Orter kronor/ m2 kronor/ m2 

Kinna 80-90 80 

Skene 80-90 80 

Örby 80-90 80 

Skene skog 80-90 80 

Övriga orter 56 56 
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Bedömningsunderlag 
Som underlag för prisnivån ligger de utredningar som gjordes 2014. Den taxa som då beslutades 
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byggde bl.a. på utlåtande från lokala mäklare och från näringslivet. Det gjordes också en 
jämförrelsestudie av andra kommuner, se nedan. Under de två år som gått sedan utredningen gjorts 
har en del av dessa kommuner höjt sina tomtpriser men i stora drag ligger priserna i samma nivå. 

Fastighetsmäklarens utlåtande från 2014 konstaterade att tomtpristaxa från 2010 vare sig 
upplevs som för hög eller för låg. Dock ansåg han att tomter i ytterkant av centralorter eller med 
sämre läge börjusteras nedåt i pris. 

I Utlåtande från näringslivet från 2014 konstaterades att det är viktigt för kommunen att växa 
och att företagsklimatet inom kommunen upplevs positivt. Attraktiva och centrala områden med bra 
skyltläge kunde motivera högre pris än 2010 års tomtpristaxa. Det ansågs vidare att taxan inte skulle 
vara för hög så företagare väljer andra kommuner p g a priset. Kommunens tomtprissättning skulle 
också vara flexibel så att t ex tomter med sämre förhållanden kan säljas billigare. 

Tomtpristaxa i andra kommuner 2014 med uppdateringar 
Vid jämförelse med andra kommuner framkommer det att tomtpristaxan varierar mycket mellan 
olika kommuner. Högre priser återfinns naturligt i områden med kustnära läge och med närhet till 
större transportleder. Utformningen av tomtpristaxan varierar också där vissa kommuner har en fast 
taxa och andra kommuner utgår från en taxa som justeras upp eller ned berorende på olika faktorer. 

Kommun 

Svenljunga * 

Varberg 

Borås** 

Falkenberg 

Gislaved 

Ulricehamn 

Vårgårda 

Herrljunga 

Falköping 

Skövde 

Skara 

område 

centralorter 

Övriga orter 

centralorter 

övriga orter 

tomtpristaxa / m2 

66,25 kr ( x omräkningsfaktor 0,2-2,5, 
dvs mellan 13,25-165,60 kr) 

45 - 275 kr 

250 - 350 kr 

150 kr 

120 - 300 kr 

54 kr (centrala lägen + 20 %) 
40 kr 

50 - 315 kr 

34,5 kr samt 160 kr(inkl VA) 

100 kr 

10 - 80 kr 

100 - 300 kr 

50 - 150 kr 
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Alingsås 

Trollhättan 

Halmstad 

Medelpris för ovanstånde: 

centralort 

centraort och läng E6 

Småorter 

275-500 kr

75-110 kr

150-250 kr

50 kr

80-220 kr
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*) Svenjlunga höjde 2013 sin taxa från 2009 med 5 %. 

**) Råmarkspris. För grovplanerad tomt tillkommer 205 kr/m2 

Bedömning 2016 

Vid en intern bedömning av efterfrågan på industritomter kan det konstateras att fler och fler företag 

är intresserade av industrimark. Vi ser nyetablering i Horred, Skene och Kinna. Vid diaolog med 

intressenter kan det också konstateras att prisnivåerna på färdig industrimark med bra läge i 

framförallt Kinna och Skene (ex Skene 2:1) upplevs låg och att det finns utrymme att höja taxan. För 

industritomter i sämre läge som inte är grovplanerad upplevs dock prisnivån för hög. 

Förslag till ny tomtpristaxa 2017 

Förslaget är att tomtpristaxan för centralortena justeras genom att ett större prisintervall skapas till 

mellan 50-150 kr/m2. Intervallet speglar på ett bättre sätt hur marknaden ser på prissättning av 

industrimark och följer även näringslivets rekommendationer från 2014 bättre. Ett större intervall ger 

en möjlighet att skilja på "färdig" industrimark med grovplanerad tomt och utbyggda gator och VA 

från "råmarks" tomter som kräver stora kostnader i färdigställande. Den ger också möjlighet att skilja 

på tomter med skyltläge från de som har sämre markanadsläge. Slutligen speglar en sådan taxa 

bättre hur andra kommuner i Västra Götalöand och Halland hantera prissättningen. 

Tomtpristaxa för verksamheter från 2017 (fastställt av kf § 110/2016) 

Orter kronor/ m2 

Kinna 50-150 

Skene 50- 150 

Örby 50-150 

Skene skog 50 -150 

Övriga orter 30-80 
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