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FÖRORD 

En region har många olika tillgångar, vissa är materiella medan andra är immateriella. Den här 
rapporten syftar till att kartlägga marken som materiell naturtillgång.  

Rapportens ambition är att visa på hur marken i Västerbotten är sammansatt, vilket markslag 
som är dominerande och vad det har för betydelse för hur marken används, dess värde och 
ägande.   

Ett grundläggande antagande för rapporten är att ekonomisk tillväxt är avgörande för en 
regions konkurrenskraft och överlevnad på längre sikt. En del består därför i att kartlägga 
ägande av mark för att se hur stor del av marken som ägs av regioninvånarna själva. 

Rapporten har genomförts inom ramen för projektet ACANALYS. Projektet syftar till att utveckla 
kompetens för hållbar regional utveckling i Västerbotten. ACANALYS bedrivs av CERUM, Umeå 
universitet och finansieras av EU:s strukturfonder, Region Västerbotten, Västerbottens läns 
landsting, Umeå, Skellefteå och Lycksele kommuner samt stöds av företagarna Västerbotten 
och Västerbottens handelskammare. 

Ett stort tack riktas till kollegorna vid CERUM och särskilt till Lars Larsson som regelbundet läst 
igenom rapporten och kommit med värdefulla synpunkter för rapportens framskridande. Ett 
särskilt tack riktas också till Fredrik Garli som utgjort ett bra bollplank och som har gjort 
rasterkartan på Småhus för de fyra nordliga länen. Tack också Eva Lindgren för bra synpunkter 
och stöd. 

 

Umeå i juni 2011  

 

Fredrik Björkman 
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1. INLEDNING 

Hur används marken? I grunden är det en fråga om avsikten med markens brukande, dess 
värde och vem som äger den. Den enskilde fastighetsägaren bestämmer över jordytans 
aktivitet. Men de möjligheterna kan inskränkas av kommunala bestämmelser om 
detaljplanering och bygglov. Andra inskränkningar i äganderätten är utfärdade direkt av staten 
och i form av till exempel skyddade områden (nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde 
etc.) och riksintressen (till exempel försvarsverksamhet, friluftsliv). Förbehåll i äganderätten är 
antingen nationellt antagna av riksdag och regering eller så kan skyddade områden baseras på 
direktiv från EU och utgöra skydd för särskilda livsmiljöer eller arter2 i Natura 2000-områden.  

Markanvändning handlar med andra ord om människans utnyttjande av jordytan för olika 
syften – vegetation och vägar, skogsmark och stadsbebyggelse är alla komponenter i 
markanvändningen. Markanvändningen förändras som ett resultat av mänsklig vilja, men också 
naturligt som till exempel vid erosion och ras, landhöjning med mera.  

Kategoriseringen av markanvändning görs ofta utifrån funktion. Den funktionella 
markanvändningen handlar om för vilket syfte mark används, om vilka resurser som skapas av 
användningen av marken, dels materiella (grödor, virke, mineraler etc.), dels immateriella till 
exempel skogens bevarandevärde och rekreation). Den funktionella indelningen av mark bygger 
på principer om avkastning och produktion. Operativ- eller biofysisk markanvändning handlar 
om människans aktiviteter för att utvinna naturtillgångar som i nästa steg kan generera 
intäkter, till exempel själva jordbrukandet (plöja, så, bespruta, skörda etc)3. Markanvändningen 
är dynamisk, och skiftar i tid och rum vilket synliggörs i figur 1.1  

                                                   
2
 92/43/EEG = EU-direktiv för habitatdirektivet; 79/409/EEG = EU-direktiv för bevarandet av vilda fåglar, det sk. 

fågelskyddsdirektivet 
3 Anderson J. R. Hardy E.E. Roach J. T. Witmer R. (2001) 
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Vertikal markanvändning beskriver markens användning ovan och under mark. Det kan 
exempelvis finnas en gruva under mark, medan helt andra funktioner, som skogsbruk kan 
finnas ovan mark. Markanvändningen varierar över tiden, den är omväxlande. Skogsmark 
förvandlas till betesmark som kan bli bebyggd mark, som ett exempel på dessa mer långsiktiga 
tidsförlopp. Mark som används i olika syften beroende på säsong är eller kan också vara cykliskt 
varierande, de återkommer regelbundet. Det kan handla om exempelvis turism och rekreation 
eller rennäring, där skillnaderna i nyttjande varierar med årstiderna. En konsekvens av dessa 
förhållanden är en multipel och komplex markanvändning som varierar i tid och rum. Det 
innebär att samma markområde används i flera syften samtidigt.  

Komplexiteten i markanvändningen växer ytterligare eftersom marktyperna är ojämnt 
fördelade, lagstiftningen omfattande och med många typer av ägande och förvaltande. Staten, 
kommunerna, privata och andra fastighetsägare betraktar marken på skilda sätt, och 
konflikterna uppstår när de gör anspråk på samma typ av mark för olika syften. I relation till hur 
marken bäst kan användas utvecklas skilda förhållningssätt, diskurser, till marken och dess 
användning. Stjernströms (2007) typologi identifierar fyra diskurser som var och en har sin egen 
ideologiska utgångspunkt och logik, se tabell 1.1. 
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Tabell 1.1 Markanvändningsdiskurser 

DISKURS Traditionell Modern markanvändning Bevarande Anpassning 

IDEOLOGI 
Relation människa–
miljö Traditionalism 

Människor lever med 
naturen 

Modernism 
Naturresurser ger 
ekonomisk vinst 

Environmentalism 
Naturen har ett 
egenvärde 

Nyliberalism 
Naturen ett medel för 
att nå ekonomisk 
tillväxt 

STRUKTUR 
Lagstiftningen 
säkerställer en 
traditionell livsstil  
ILO-konventionen 169, 
rennäringslagen, lagen 
om minoritetsspråk 

Naturresurserna är en del 
av den nationella 
hushållningen  

 Världshandeln 

 Produktionsmålet 

 Regional ekonomisk 
utveckling 

Nationell lagstiftningen 
anpassas till internatio-
nella överens-
kommelser  

 Riodeklarationen 

 Kyotoavtalet 

 Miljöbalken 

 Natura 2000 

Natur-exklusiviteten 
subventioneras 

 Globala turism-
organisationer  

 Svenska turist-
föreningen  

MARKANVÄNDNING  Rennäring 

 Jakt och fiske 

 Bär och svamp 

 Skogsbruk  

 Jakt och fiske 

 Bär och svamp 

 Natur 

 Jakt och fiske 

 Bär och svamp 

 Turism 

 Jakt och fiske 

 Bär och svamp 

AKTÖRER 
Lokala Representanter för 

lokala kulturer 
Skogsbrukets lokala aktörer, 
anställda inom skogsbruket 

Lokalt engagerade 
personer i lokala natur-
organisationer 

 Lokala 
turismföretag 

 Turister 

AKTÖRER 
Ej lokala 

 Sametinget 

 Internationella 
NGO:s 

Skogsföretagen 

 Nationella och 
internationella 
NGO:s 

 Naturvårds-verket 

 Länsstyrelsen 

 Turister 

 Beslutsfattare4 

Denna rapport beskriver inte de potentiella eller faktiska konflikterna utan fokuserar på den 
rumsliga fördelningen av mark i Västerbottens län. Syftet är att analysera och diskutera 
markens användning, värde och ägande i länet. Eftersom markens användning skapar värden 
innebär det att den också påverkar lokal och regional utveckling. Hur de värdena förvaltas och 
används bidrar till värdet på en regions naturkapital, och därmed möjligheterna till en hållbar 
utveckling. Den här studien söker därför besvara följande frågor:  

1. Hur ser fördelningen av mark ut i Västerbottens län? 
2. Vad är marken i länet värd? 
3. Vem äger marken? 

Analysen leder fram till en avslutande diskussion kring markens betydelse för regional 
utveckling.  

                                                   
4 Stjernström, 2008 
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1.1 Rapportens disposition 

 Det första kapitlet i rapporten har beskrivit viktiga förutsättningar för markanvändning, 
rapportens syfte och frågeställningar. 
  

 Det andra kapitlet redogör för metod, källmaterial, kategoriseringsmetodik och 
rapportavgränsning. 
 

 Det tredje kapitlet handlar om markens användning utefter markkategorierna. Kapitlet 
beskriver tillgång och geografiska förutsättningar. 
 

 Det fjärdje kapitlet bygger på taxeringsvärden och syftar till att vara underlag för 
beräkningen av Västerbottens markkapital. 
 

 Det femte kapitlet beskriver ägandet av fastigheter i Västerbotten efter olika 
ägandekategorier. 
 

 Det sjätte kapitlet är en regional utblick som syftar till att visa hur markens användning, 
värde och ägande ser ut i förhållande till i första hand andra norrlandslän – 
Västernorrland, Jämtland och Norrbottens län – och Sverige som helhet i andra hand.  
 

 Det sjunde och avslutande kapitlet diskuterar fastighetsvärdets betydelse, höga och låga 
taxeringsvärden, principer för markprissättning, marknadens aktörer och deras 
möjligheter att påverka markens användning.  
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2. KÄLLMATERIAL OCH METOD 

Denna rapport baseras till stor del på statistiska data som redovisas och bearbetas enligt 
studiens syfte och frågeställningar. Datamaterialet utgörs av offentlig statistik, i huvudsak 
hämtad från Statistiska centralbyråns (SCB), Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens respektive 
hemsidor. En fullständig redovisning av källmaterialet finns i slutet av rapporten. Ett avslutande 
avsnitt om Småhus och fastighetsmarknaden baseras på inköpt fastighetsdata för de fyra 
nordliga länen från Lantmäteriets två register för fastighetsinformation och fastighetspris. 

I tre av rapportens kapitel används olika typer av statistik för att besvara de tre 
forskningsfrågorna. I kapitel tre om markanvändning baseras beskrivningen i första hand på 
Statistiska Centralbyråns rapport Markanvändningen i Sverige (2007). I kapitlen fyra och fem 
används aggregerad (kommunnivå) fastighetsstatistik baserad på fastighetsinformations- och 
fastighetsprisregistret som upprättas i samverkan mellan Lantmäteriet och SCB.  

Från SCB-publikationen Markanvändningen i Sverige (2007) har data för riket brutits ner på 
länsnivå för att beskriva den ytmässiga fördelningen av marken. Data har bearbetats i Excel 
samt Arc GIS för att illustrera markens användning. De data som behandlar skogsmarkens och 
jordbruksmarkens arealer efter kommun har inhämtats från Jordbruksverkets och 
Skogsstyrelsens statistik om markarealer. Statistiken har därefter omarbetats från hektar till 
andel av den totala jordbruks- och skogsmarksarealen i länet. 

 Marktyper och användningen av marken i Västerbottens län presenteras i rapporten i form av 
kartor och diagram. Det finns i 
Västerbotten en 
landskapsmässig grundstruktur 
som kan tydliggöras i en 
rumslig tredelning (figur 2.1). 
Länet kan delas in i en fjällzon, 
en inlandszon och en kustzon. 
Kustzonen kännetecknas av 
mycket åker- och betesmark, 
länets största tätorter. 
Inlandszonen kännetecknas av 
produktiv skogsmark, stor 
andel våtmarker och 
betydande andelar av länets 
betes, och gräsbevuxna 
hedmark. Fjällzonen 
karaktäriseras av stora arealer 
skyddade områden 
(naturreservat) 
skogsmarksimpediment, 

Figur 2.1 Kustzon, inlandszon och fjällzon 
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rekreationsområden och skidpister. Beskrivningen av markanvändningen finns i kapitel tre. 
Många fastighetstyper beskattas (se vidare nedan). SCB upprättar och publicerar utfallet av 
fastighetstaxeringarna i två parallella register, fastighetsregistret och fastighetsprisregistret. 
Fastighetsregistret uppdateras löpande allt eftersom ägandet förändras i det svenska 
fastighetsbeståndet. Fastighetsprisregistret uppdateras med regelbundna intervaller utifrån 
fastighetsregistret. År 2003 infördes ett nytt system för fastighetstaxering.  Allmän och 
förenklad fastighetstaxering innebär att nya taxeringsvärden bestäms vart tredje år. Särskild 
fastighetstaxering genomförs varje år med undantag för år som sammanfaller med allmän och 
förenklad fastighetstaxering. På grund av att taxeringarna görs olika år är taxeringsvärdena mer 
eller mindre aktuella.5 De kategorier som använts i denna studie är småhus-, hyreshus-, 
industri-, täkt-, elproduktions- och specialenheter samt skogsmark, skogsmarksimpediment, 
åkermark, betesmark och ekonomibyggnad. Utifrån dessa taxeringsdata avslutas kapitel fyra 
med en beräkning av värdet av marken i Västerbottens län.  

Tabell 2.1 Kategoriseringsmetodik och material 

Markkategori/ 
taxeringskategori 

Typkoder som underlag för modell (mark med 
taxeringsvärden) 

Databas År 

Skogsmark Lantbruksfastighet, kategori skogsmark 100 - 
199  

Fastighetsregistret och 
fastighetsprisregistret  

Allmän 
fastighetstaxering 
2009 

Jordbruksmark, (åkermark 
och betesmark) 

Lantbruksfastighet, kategori åkermark och 
betesmark, 100- 199 

Fastighetsregistret och 
fastighetsprisregistret 

Allmän 
fastighetstaxering 
2009Åkerarealens 
användning 2009 

Bebyggd mark och tillhörande 
mark 

Småhusenhet 200 - 299, Hyreshusenhet 300-, 
399 Industrienhet 400 - 499 

SCB, Markanvändningen 
i Sverige, 2007 

Allmän 
fastighetstaxering 
2009, 2007, 2007 

Väg, mark för transporter  SCB, Markanvändningen 
i Sverige, 2007 

2007 

Täkter och 
mineralfyndigheter 

Täktenhet (industrienhet) , 600, 601, 610, 613, 
620, 699 

Fastighetsregistret och 
fastighetsprisregistret 

- 

Golfbanor och skidpister  SCB, Markanvändningen 
i Sverige, 2007 

2007 

Myr- och våtmarker * Areal för markkategori räknas ihop för taxering 
av skogsmarksimpediment 

Naturvårdsverkets 
hemsida, Länstyrelsen 
Västerbotten 

fastighetstaxering 
2009 
(lantbruksenheter, 
skogsmarksimp) 

Naturligt gräsbevuxen mark, 
övrig mark och berg i dagen 

Areal för markkategori räknas ihop för taxering 
av skogsmarksimpediment 

 

SCB, Markanvändningen 
i Sverige, 2007 

fastighetstaxering 
2009 
(lantbruksenheter, 
skogsmarksimp) 

                                                   
5
 Mer om hur fastighetstaxering går till i kapitel 4. 
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Fyndigheter av ämnen och 
mineral (RE6) 

Täktenhet (industrienhet) , 600-699 Länsstyrelsen 
Västerbottens hemsida 

2010 - 2011 

Vindbruk (RE) Denna kategori är ingen taxeringskategori Länsstyrelsen 
Västerbottens hemsida, 
Energimyndigheten 

2010- 2011 

Järnvägar (RE) Denna kategori är ingen taxeringskategori Länsstyrelsens hemsida, 
Trafikverkets hemsida 

2010-2011 

Sjöfart (RE) Denna kategori är ingen taxeringskategori Länsstyrelsens hemsida, 
Sjöfartsverkets hemsida 

2010 - 2011 

Vägar (RE) Denna kategori är ingen taxeringskategori Trafikverkets hemsida, 
Länsstyrelsen 
Västerbottens hemsida 

2010-2011 

Kulturmiljö (RB7) Denna kategori är ingen taxeringskategori Länsstyrelsen, 
Västerbottens hemsida, 
Riksantikvaireämbetets 
hemsida 

2010 

Naturvård (RB) Denna kategori är ingen taxeringskategori Naturvårdsverkets 
hemsida, Länstyrelsen 
Västerbotten 

2010 

Yrkesfiske (RB) Denna kategori är ingen taxeringskategori Länstyrelsen 
Västerbottens hemsida, 
Fiskeriverket 

2010 

Rennäring (RB) Denna kategori är ingen taxeringskategori Länsstyrelsen 
Västerbottens hemsida, 
Sametingets hemsida 

2010 

Natura 2000-områden (RB) Denna kategori är ingen taxeringskategori Naturvårdsverkets 
hemsida, Länsstyrelsen 
Västerbottens hemsida 

2010 

Nationalparker (SM8) Denna kategori är ingen taxeringskategori Naturvårdsverkets 
hemsida, Länsstyrelsen 
Västerbottens hemsida 

2010 

Natur-, kultur- och 
domänreservat (RB) 

Denna kategori är ingen taxeringskategori Naturvårdsverkets 
hemsida, Länsstyrelsen 
Västerbottens hemsida 

Fakta om Västerbotten 
2010 

2010 

Biotopskyddsområde (RB) Denna kategori är ingen taxeringskategori Naturvårdsverkets 
hemsida, Länsstyrelsen 
Västerbottens hemsida 

2010 

                                                   
6
 RE = Riksintressen av exploaterande karaktär 

7
 RB = Riksintressen av bevarandekaraktär 

8
 SM = Skyddad mark 



13 

 

Djur- och växtskyddsområde 
(RB) 

Denna kategori är ingen taxeringskategori Naturvårdsverkets 
hemsida, Länsstyrelsen 
Västerbottens hemsida 

2010 

Det femte kapitlet handlar om ägande av marken i Västerbotten. Även här används fastighets- 
och fastighetsprisregistren. De ägarkategorier som generellt används i registren är enskild eller 
privat markägare, stat, kommun eller landsting, dödsbo, kyrka, aktiebolag9, och övriga juridiska 
personer. För småhus, hyreshus, industri, täkt, elproduktion och specialbyggnader är 
ägarkategorierna delvis andra. Till de tidigare kommer allmännyttigt bostadsföretag, 
bostadsrättsförening, ekonomisk förening utom bostadsrättsförening och okänd. 
Datamaterialet har av sekretesskäl kommun som lägsta nivå.  

Det sjätte kapitlet där Västerbotten jämförs med andra Norrlandslän och Sverige som helhet 
grundas på samma datamaterial som övriga delar i rapporten.  

2.1 Avgränsningar 

Denna rapport redovisar ett första steg mot målet att beräkna värde på marken i Västerbotten. 
Uppgiften är en viktig del i att kunna uppskatta värdet av länets naturkapital, och att i slutändan 
lägga samman det med övriga typer av kapital – finansiellt, bebyggt, humant, socialt osv. – för 
att kunna beräkna värdet av Västerbottens samlade tillgångar.  

Den lägsta tillgängliga skalnivån i den offentliga statistik som ligger till grund för merparten av 
denna studie är kommunnivån. För den regionala jämförelsen används data på länsnivå. Det 
finns möjligheter att göra fortsatta analyser ned på fastighetsnivå. Om sådana data finns 
tillgängliga är mer detaljerade analyser möjliga, liksom mer avancerade ekonomiska 
modelleringar för att fortsatt precisera värdet av marken i länet. I ett avslutande avsnitt om 
småhus presenteras en rasterkarta med fastigheters taxeringsvärden, denna karta är baserad 
på statistik på fastighetsnivå och är ett första steg till mer detaljerade analyser.  

 

 
  

                                                   
9
 Sv. Aktiebolag exkl. allmännyttiga (allmännyttiga aktiebolag kategoriseras under statligt ägande) 
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3. MARKANVÄNDNINGEN I VÄSTERBOTTEN 

 

Västerbottens län är näst störst i Sverige med sina 5 519 000 hektar, eller 
55 190 km2 inklusive vatten. Störst är Norrbottens län med 10 610150 
hektar, 106 101km2. Minst av de svenska länen är Blekinge län med en yta 
på 305 540 hektar, vilket motsvarar drygt 5 procent av markytan i 
Västerbottens län. (se figur 3.1 och tabell 3.1) Västerbotten utgör ca 13 
procent av totalytan i Sverige.10 

Befolkningsmässigt däremot, är Västerbottens län mycket glest. 
Västerbottens län har 259 097 invånare i oktober 2010.11 Länets 
genomsnittliga befolkningstäthet är 4,7 invånare per km2. I länets största 
kommun Umeå bor 114 075 (varav 70 000 i tätorten), med en 
befolkningstäthet på 48,9 invånare per km2. Lägst är befolkningstätheten i 
Sorsele kommun med ca 0,3 invånare per km2. Befolkningstätheten för hela 
Sverige är drygt 22 invånare per km2.12  

 

 

Figur 3.1 Länsstorlek i hektar, 2007
13

   

 

                                                   
10

 Ansén, mfl. 2007 
11

 Statistiska centralbyråns hemsida 2010-10-15 
12

 Nationalencyklopedins hemsida, 2010-11-08, SCB:s hemsida 2010-11-08 och egna beräkningar 
13

 Ansén, mfl. 2007 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

St
o

kh
o

lm
s 

lä
n

U
p

p
sa

la
 lä

n

Sö
d

er
m

an
la

n
d

s 
lä

n

Ö
st

er
gö

tl
an

d
s 

lä
n

Jö
n

kö
p

in
gs

 lä
n

K
ro

n
o

b
er

gs
 lä

n

K
al

m
ar

 lä
n

G
o

tl
an

d
s 

lä
n

B
le

ki
n

ge
 lä

n

Sk
ån

e 
lä

n

H
al

la
n

d
s 

lä
n

V
a 

G
ö

ta
la

n
d

s 
lä

n

V
är

m
la

n
d

s 
lä

n

Ö
re

b
ro

 lä
n

V
äs

tm
an

la
n

d
s 

lä
n

D
al

ar
n

as
 lä

n

G
äv

le
b

o
rg

s 
lä

n

V
äs

te
rn

o
rr

la
n

d
s 

lä
n

Jä
m

tl
an

d
s 

lä
n

V
äs

te
rb

o
tt

en
s 

lä
n

N
o

rr
b

o
tt

en
s 

lä
n

H
e

kt
ar



15 

 

Tabell 3.1 Befolkningstäthet i svenska län, 2009 högst och lägst 

    

Län  Folkmängd 
Areal 
km

2
 

Inv/km
2 

Stockholms 
län 

2 019 182 6 519,3
 

309,7 

Skåne län 1 231 062 11 035,4 111,6 

Västra 
Götalands län 

1 569 458 23 956,1 65,5 

Västerbottens 
län 

258 548 55 189,7 4,7 

Jämtlands län 126 666 49 343,1 2,6 

Norrbottens 
län 

249 019 98249 2,5 

Rikets snitt 9 340 682 
410 
314,1 

22,7 

Storleken på länet och befolkningens storlek och fördelning ger konsekvenser för markens 
användning. För att illustrera markens fördelning i länet har SCB:s (2007) kategorier använts. 
Huvudkategorierna är skogsmark, jordbruksmark, bebyggd mark och tillhörande mark, väg, 
mark för transporter, täkter och mineralfyndigheter, golfbanor och skidpister, myr- och 
våtmarker, naturligt gräsbevuxen mark, övrig mark och berg i dagen. Utöver dessa finns mark 
som skyddas av olika skäl. Den skyddade marken delas upp i exploaterande och bevarande 
riksintressen. Till de exploaterande hör fyndigheter av ämnen och mineral, vindbruk, järnvägar, 
sjöfart, vägar, kulturmiljö, naturvård, yrkesfiske och rennäring. Till de riksintressen som är av 
bevarandekaraktär hör Natura 2000-områden, nationalparker, natur-, domän-, och 
kulturreservat, biotopskyddsområden samt djur- och växtskyddsområden. 

3.1 Bebyggd mark och tillhörande mark 

Västerbottens län är på grund av sin stora ytareal präglat av ansenliga geografiska avstånd. 
Städerna är få och i internationell jämförelse små. De befolkningsmässigt största av 
kommunerna är Umeå med 114 075 invånare i kommunen. Skellefteå hade vid samma tidpunkt 
71 641 invånare och Lycksele hade 12 427 invånare. 67 695 hektar av landarealen var i 
Västerbotten bebyggd mark (1,1 procent av länets yta, år 2005) Den bebyggda arealen för 
Sverige uppgick samma år till 1,3 miljoner hektar (2,9 procent av Sveriges yta). Den bebyggda 
marken är koncentrerad till städerna Umeå, Skellefteå och Lycksele, och innefattar många typer 
av byggnader och tomter.  

Till den bebyggda marken hör underkategorierna bostadsmark, permanenthus, fritidshus, 
industri, handels- och affärsverksamhet, offentlig service och fritidsanläggningar, väg för 
transporter, tekniska anläggningar samt övrig bebyggd mark.  

Figur 3.4 Ungefärlig fördelning av småhus 
i Västerbotten 
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Den dominerande underkategorin är bebyggd mark för bostäder, för Sverige i stort uppgår 
denna underkategori till 43 procent av den bebyggda marken. För Västerbotten knappa hälften, 
19,6   procent. Väg för transporter är dominerande bebyggd markkategori för Västerbotten 
med 31 500 hektar mark, vilket utgör 46,5 procent av den totala arealen för bebyggd mark i 
länet. (Figur 3.4) illustrerar hur fördelningen av taxerbara enheter ser ut i Västerbotten. Varje 
punkt på kartan motsvarar 100 enheter.  

Flest taxerbara fastigheter finns i kommun med större tätort. De till ytan större 
fjällkommunerna har färre taxerbara fastigheter, åtminstone sett till taxeringskategorin småhus 
som innehåller tomtmark till helårsbostad, tomtmark till fritidshus, tomtmark till okänt 
ändamål, tomtmark med byggnadsvärde <50 000 kr, friliggande bebyggelse, 
kedjehusbebyggelse samt radhusbebyggelse.14  

Figur 3.2 Ungefärlig fördelning av Småhus i Västerbottens län
15

 

 

 

 

                                                   
14

 Ansén, mfl. 2007 
15  I punkt på kartan motsvarar ungefär 100 enheter 
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3.2 Skogsmarken 

Västerbottens län kallas ibland för skogslän. Det har sin grund i att 56 procent av den totala 
markytan i Västerbotten är skogsmark (3 329 100 ha), eller om man så vill, 60 procent av 
landarealen (exkl. vatten). Ungefär likartade förhållande gäller för Sverige som helhet. Sveriges 
yta består av 23 888 600 hektar skogsmark, det motsvarar 53 procent av landarealen.  
Skellefteå och Lycksele kommuner har tillsammans störst andelar av skogsmarken i länet. 
Enskilt mest skog har Skellefteå kommun med 15 procent av länets skogsmark. Minst 
skogsmarksandelar har kommunerna i södra kust- och inlandszonen Nordmaling, Bjurholm och 
Vännäs.16 

Eftersom skog har olika tillväxtpotential kan den generera olika ekonomiskt värde. 
Tillväxtpotentialen varierar med bland annat klimat, jordmån och topografiska förutsättningar. 
Det är därför möjligt att dela in skogsmarken efter bonitet. Boniteten uttrycker ståndortens, 
växtplatsens, bördighet eller naturgivna förmåga att producera virke. Den mäts som ett idealt 
skogsbestånds virkesproduktion under en viss växttid, uttryckt i skogskubikmeter (m3sk) per 
hektar och år.17 Bonitet kan sedan redovisas enligt en klassificering från A-E, beroende på 
virkesproducerande förmåga. Skog i klass A har mycket hög förmåga att producera virke och 
klass E har mycket låg förmåga. Förenklat kännetecknar boniteten produktiv skogsmark (massa, 
ved, timmer), det vill säga med en avkastning som överstiger 1 m3sk/ha och år. Ett områdes 
bonitet kan påverka en fastighets värde. Bonitetsklass A indikerar hög avkastning från skogen 

                                                   
16

 Ansén, mfl. 2007  
17

 Nationalencyklopedins hemsida, bonitet 

Figur 3.3 Skogsmarkens fördelning i procent i Västerbotten
1
 

 

http://www.ne.se/lang/skogskubikmeter
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och därmed ett potentiellt högre värde på fastigheten. (mer om skogsfastigheters 
värdefaktorer i kapitel 4.) 

Den produktiva skogsmarken18 finns företrädesvis i inlandszonen och i de nedre delarna av 
fjällzonen, under den så kallade odlingsgränsen.19 Odlingsgränsen, ibland kallad kulturgränsen 
är gränsen för regelbunden odling av kulturväxter. Impediment är skogsmark som saknar 
produktivitetsvärde och inte uppfyller kvantitetskravet, det vill säga skogsmark med en 
avkastning som understiger 1 m3sk/ha och år. Stora delar av länets impediment finns i 
kalfjällsområdena som gränsar mot Norge. Av skogsmarken i länet avser drygt 1 200 000 hektar 
produktiv skogsmark och dryga 400 000 hektar är klassificerat som impediment. 

Stora delar av skogsmarksimpedimenten är avsatt som skyddad mark. Mer om skyddad mark 
under avsnitt 3.9  

3.3 Jordbruksmarken 

Jordbruksmark delas av SCB in i underkategorierna åkermark och betesmark för att göra 
skillnad på den mark som skapar tillgångar i form av spannmål och den som genererar tillgångar 

i form av kött- och mjölkdjur. 
Åkermark är den mark som 
används till 
spannmålsproduktion och 
växtodling. Betesmarken 
används som namnet antyder i 
huvudsak till bete för diverse 
djur. I betesmark ingår 
alvarbete, skogsbete, fäbodbete 
och slåtteräng. Många 
betesmarker har höga biologiska 
värden och en stor artrikedom. I 
Västerbottens län finns 73 518 
ha åkermark och 14 869 ha 
betesmark tillsammans utgör 
detta ca 1,6 procent av  
Västerbottens landareal.  
 

 
 

                                                   
18

 Kvalitetskravet: Produktiv skogsmark (skogsmark för virkes och pappersproduktion) Avkastningskravet: minst 1 
kubikmeter skog per hektar och år 
19

 Ansen, m.fl. 2007  

Figur 3.4 Jordbruksmarkens fördelning I 
procent i Västerbottens län 2009 
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Merparten, 51 569 hektar (72,5 procent) av åkermarken i Västerbotten var 2009 utnyttjad 
slåtter- och betesvall, 8963 hektar (12,6 procent) av åkermarksarealen var vårkorn och 5824 
hektar (8,2 procent) låg i träda.20 Av Sveriges totala landareal var år 2005 8,4 procent 
jordbruksmark, det motsvarade 3 431 336 hektar. 79 procent (2 704 233 hektar) av 
jordbruksmarken var åkermark och 21 procent (727 103 hektar) betesmark. Inom länet hade 
Skellefteå kommun med sina 26 870 hektar (37,8 procent) störst åkermarksareal av 
kommunerna i Västerbotten. Minst åkermarksareal hade Dorotea kommun med 230 hektar 
(0,32 procent) åkermark. 

Jordbruksmarken kan också indelas efter jordbruksmarkens kvalitet i så kallade 
jordbruksområden. Jordbruksmarken kategoriseras efter jordart, topografiska förhållanden och 
klimat.21 Utmärkande för Västerbottens län är en berggrund som domineras av sedimentära 
bergarter. Jordbruksmarken breder ut sig främst längs kusten i öster och jordbruksområdet är 
10–20 km brett. Kustslätten är bredast i söder och smalnar av mot norr. Kustzonen med sin 
produktiva jordbruksmark övergår till inlandszonen kännetecknad av ett bergkullandskap. I 
riktning västerut övergår jordbruksmarken allt mer i skogsmark. Produktionsområdena tillkom 
eftersom bearbetning och redovisning av lantbruksstatistik efter administrativa (län, kommun, 
församling) områden inte alltid ansågs vara lämpliga som indelningsgrund, på grund av stora 
geografiska skillnader i produktion. Jordbruksmarkens bördighet redovisas i statistik från 
Jordbruksverket och SCB. Jordbrukets bördighet (jämför bonitet för skogsmarken) är en 
värdeskapande faktor med betydelse för markpriset.  

3.4 Väg, mark för transporter 

Det statliga vägnätet är indelat i 
riksvägar, länsvägar, övriga vägar och 
gator (skogsbilvägar). Europavägarna 
räknas in bland riksvägarna. 
Länsvägarna indelas i primära, 
sekundära och tertiära vägar där de 
primära har den volymmässigt 
viktigaste transportfunktionen.22 80 
procent av vägnätet utgörs av övriga 
vägar och gator. Till denna kategori 
hör skogsvägar och mindre vägar. 
Länsvägarna utgör sammanlagt 16 
procent av vägnätet i Västerbotten 
och Europa- och riksvägarna omkring 

                                                   
20

 Jordbruksverkets hemsida, 2011. 
 
22

 Sveriges nationalatlas 

Figur 3.5 Vägnätet i Västerbotten, 2005 
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4 procent av det samlade vägnätet. Figur 3.5 illustrerar vägnätets rumsliga fördelning i länet.23 I 
kustzonen finns de flesta vägarna. I fjällzonen är det till följd av topografin och mindre 
befolkningsunderlag färre vägar av såväl allmän som enskild karaktär.24 

En anledning till att det finns så mycket vägareal i Västerbotten kan vara att länet med sina 
rikliga skogliga resurser kräver transportlänkar för att effektivt kunna exportera timmer och 
andra produkter från skogen. Innan bilens intåg flottades mycket av timret på älvarna. Med 
industrialiseringen och mekaniseringen av skogsbruket följde större uttag av skog. Bilen 
möjliggjorde i nästa steg transporter av timmer och virke från de mest otillgängliga platser.25 I 
Sverige finns numera dryga 200 000 km väg som byggts företrädesvis för skogsbruket, nära 20 
procent av Sveriges skogsbilvägar finns i Västerbottens län.  

Mer än två tredjedelar av den svenska skogsmarken ligger därför inom 500 meter från 
närmaste väg. Andra effekter av skogsbilvägar är en ökad tillgänglighet till naturen för 
rekreativa syften.26 En extern effekt på miljön är att livsmiljöer för växter och djur kan förändras 
när vägar skapar gränser i arternas naturliga livsmiljö, så kallad habitatfragmentering.27  

3.5 Täkter och mineralfyndigheter 

I markkategorin täkt ingår grus- och 
sandtag samt extraktionsplatser för 
brytning av mineraler och bergarter. Till 
markkategorin räknas ytor för vägar, 
upplag och maskinhallar förknippade med 
täktverksamhet. År 2005 uppgick 
markarealen för täkter i Sverige till 26 850 
hektar.28 

 I Västerbottens län finns stora delar av 
Sveriges samlade mineraltillgångar och 
täkter. Totalt 3 900 hektar av marken i 
Västerbottens län är att räkna som 
täkt/mineralfyndighet. Av landarealen i 
länet står täkter och mineralfyndigheter 
för 0,1 procent. I Västerbotten finns de 
flesta täkterna och mineralgruvorna i 
Norsjö, Malå och Skellefteå kommuner. 

                                                   
23

 Statistiska centralbyråns hemsida, 2010-10-02 
24

 Bernes, C. 1994 
25

 Ibid 
26

 Ansén, m fl. 2007 
27

 SGU-rapport, 2005, Grus, sand och krossberg, 2007 
28

 Ansén, mfl, 2007 

Figur 3.6 Gruvor i Västerbotten 

Figur 3.6 Gruvor i Västerbotten, 
1999 
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I Västerbottens län fanns år 2005, 315 stycken sand-, grus-, berg-, och industritäkter med en yta 
på 2 950 hektar, ca 75 procent av ytan för täkter och mineralfyndigheter i länet.  

Resterande 950 hektar var mark för torvtäkt. Enligt SGU (2007) utvanns det året 4 448 006 ton 
grus-, sand- och krossbergsmaterial i Västerbotten. Ballastfyndigheterna fördelar sig på 
krossberg (75,4 procent), naturgrus (20,6 procent), morän (3,3 procent) och övrigt (0,5 
procent)29. 

3.5 Golfbanor och skidpister 

Golfbanor finns det i nationell jämförelse ganska få av i Västerbottens län. Skidpister och 
skidorter finns det däremot fler av. Populära skidorter i länet är Hemavan/ Tärnaby, Borgafjäll 
och Kittelfjäll. Den samlade arealen golfbanor och skidpister uppgår trots det endast till 1 550 
hektar av markarealen. Sett till den totala markanvändningen i länet är det inte särskilt 
ytkrävande aktiviteter, ytan motsvarar mindre än 0,1 procent av landarealen i länet. 
Golfbanorna utgör 675 ha och skidpisterna 875 ha. I Sverige finns 28 200 ha golfbanemark och 
7 850 ha skidpister. Det innebär att 2,3 procent av Sveriges totala areal för golfbanor finns i 
Västerbotten och att 11,1 procent av totalarealen för skidpister återfinns i länet.30  

3.6 Myr- och våtmarker 

Våtmark är enligt 
Naturvårdsverkets definition: 
”Sådan mark där vatten under 
en stor del av året, finns nära 
under, i eller strax över 
markytan samt 
vegetationstäckta områden”.31 

Västerbottens län är 
våtmarksrikt. 12,4 procent 
eller 733 100 hektar av 
Västerbottens landareal 
består av öppen myrmark, 
våtmark, sumpskogar, 
strandängar och bevuxna 
sjöar. Det är ca 7,8 procent av 
den totala arealen myr- och 
våtmark Sverige.32 Våt-

                                                   
29 SGU-rapport, 2005, Grus, sand och krossberg, 2007 
30

 Ansén, mfl. 2007 
31

 Löfroth, Naturvårdsverkets hemsida, 1991 
32 Länstyrelsen Västerbottens hemsida, 2011-02-08 

Figur 3.7  Våtmarker i Västerbotten, 

3.7 Våtmarker i Västerbotten 



22 

 

markerna har många funktioner och bidrar med flera ekosystemtjänster. De har ett rikt djur- 
och växtliv, de utgör livsmiljö för växt- och djurarter som inte förekommer i andra miljöer, de är 
mycket produktiva och har länge använts som slåttermark och betesmark.33 Våtmarker har 
även andra egenskaper med koppling till ekosystem som att vara kvävefixerande, 
upprätthållande av grundvatten- och ytvattennivåer samt vattenrenande.34 

De våtmarkstätaste delarna av länet är inlandszonen nära Blaikfjället, Stöttingfjället samt 
trakterna omkring Malå och Jörn. Både kustzonen och fjällområdet har avsevärt lägre andel 
våtmarker.35 Myrmarken delas vanligen in i skogsbeväxt myr och öppen myr. Den 
skogsbeklädda myrmarken redovisas under marktypen skogsmark. Förändringarna av myrmark 
är svåra att uppskatta från år till år, men arealen myr- och våtmark tenderar att minska.36  

3.7 Naturligt gräsbevuxen mark, övrig mark och berg i dagen 

Naturligt gräsbevuxen mark är hedmark och gräshedar. Markkategorin kännetecknas av låg 
vegetation och lätta jordar. Den största delen av naturligt gräsbevuxen mark och hedmark finns 
i Västerbottens yttersta kustzon i form av stränder, sanddyner och sandslätt. Övrig mark är 
restposten mellan total landareal och summan av arealerna för de andra 
markanvändningskategorierna. I övrig mark ingår bland annat impediment och annan mark som 
inte går att klassificera efter ordinarie kategori. Fjällbarrskog räknas till exempel till övrig mark, 
vilket leder till att en stor andel av marken räknas som övrig i Västerbotten. 552 050 hektar, (10 
procent) av landarealen i Västerbotten var år 2005 gräsbevuxen mark och hedmark. 50 500 
hektar, (0,9 procent) var berg i dagen och 692 700 hektar, (12,6 procent) var övrig mark37.   

3.8 Riksintressen för exploatering eller bevarande 

Mark kan undantas kommunal planering av flera anledningar. Ofta handlar det om att bevara 
och trygga en särskild marktyp för framtida generationer eller att trygga ett utnyttjande av 
mark för ett specifikt ändamål. Ett exempel på sådan mark är riksintresseområden, ett 
geografiskt område som bedömts ha mycket stor betydelse för riket. Inom ett riksintresse 
område får inte åtgärder vidtas som påtagligt kan skada de angivna värdena eller påtagligt 
försvåra det avsedda utnyttjandet av marken. Riksintresse kan handla om allt från försvar till 
friluftsliv. I de fall då det finns motstridiga riksintressen ska en bedömning göras och det 
riksintresse som bäst främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska 
miljön ska premieras. 

Det finns olika typer av riksintressen – de som riksdagen har beslutat och de som myndigheter 
har beslutat, och de kan vara antingen av exploaterande- eller bevarande karaktär. De av 
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exploaterande karaktär medför att mark eller vatten används, ofta med ingrepp i 
landskapsbilden som följd. Det kan till exempel vara mark för anläggande av väg eller järnväg.38  

Med stöd i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel etableras riksintressen i dialog mellan stat och 
kommun. Riksintressena förvaltas av kommunerna och ska prioriteras i den kommunala 
översiktsplanen, för tillsyn svarar Länsstyrelsen. Riksintressen som rör totalförsvaret ges alltid 
företräde om konflikter skulle uppstå mellan riksintressen. Och inom riksintresseområdet får 
alltså endast åtgärder som inte påtagligt kan skada de angivna värdena vidtas.39 

Riksintressen är inte skyddad mark som nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde, djur- 
och växtskyddsområden (mer om dessa i kapitel 3.9). I det följande presenteras de riksintressen 
som finns i Västerbottens län. 

3.8.1 Fyndigheter av ämnen och mineral 

I Västerbottens län finns ca 20 fyndigheter klassade som riksintressen för anrikning av ämnen 
och mineraler. De flesta fyndigheterna finns i Norsjö, Malå och Skellefteå kommun.40 Speciellt 
för länet är att det finns flera områden där man kan hitta guld.  

3.8.2 Vindbruk 

Västerbottens län har störst andel vindkraftverk av alla svenska län. 16 procent av den 
nationella vindkraftsparken är förlagd till länet. Riksintressena för vindbruk i Sverige upptar en 
yta på cirka 10 000 km2, varav 6 000 på land och 4 000 i vatten. 1 600 av dessa kvadratkilometer 
finns i Västerbottens län.41 Antalet riksintressen för vindparker ökar. Energimyndigheten 
bedömer att 2008 års riksintressen möjliggör en elproduktion på cirka 20 terawattimmar. 
Utvecklingen av vindparkerna sker i strävan att bryta fossilbränsleberoendet.42  

3.8.3 Järnvägar 

Järnvägen är viktig som riksintresse i norra Sverige och för Västerbotten, särskilt stor betydelse 
har järnvägen för näringslivets godstransporter. Västerbotten har länge forslat timmer, malm 
och mineraler inom Sverige och för export via järnvägen. Ur godstransportsynpunkt har 
järnvägsförbindelserna som löper mellan kust och inland störst betydelse.43 Stambanans 
förbindelse till Skellefteå hamn är viktig för länets export av bland annat trävaror.44 
Persontrafiken är mindre utvecklad, delvis beroende på ett svagare befolkningsunderlag än för 
Sverige som helhet. Stambanan genom Västerbotten går i ett stråk inåt landet. Länets tre 
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tvärbananor går mellan Hällnäs-Storuman, Vännäs-Holmsund samt Bastuträsk-Skelleftehamn.45 
Den senaste järnvägsinvesteringen är byggandet av Botniabanan, en järnvägsträcka längs 
norrlandskusten, som med full kapacitet ska transportera resenärer till Stockholm från Umeå på 
dryga fem timmar. 

På planeringsstadiet finns också en Norrbotniabana med sträckning från Umeå i söder till 
Haparanda i norr.46 

3.8.4 Sjöfart 

Riksintressen för sjöfart brukar delas in i fyra kategorier. Det finns navigeringshjälpmedel av 
riksintresse, i Västerbotten representerad av Bjurö klubb utanför Skellefteå och Järsnäs. 
Sjöfarten kan också kategoriseras som riksintresse om det utgör särskilt värde som 
trafiksepareringssystem (TSS) eller andra ruttsystem. I Västerbotten representeras denna typ av 
riksintresse med Norra kvarken. Hamnar kan i vissa fall fungera som riksintresse, om de fyller 
särskild funktion. De riksintresseklassade hamnarna i Västerbotten är Umeå hamn med bland 
annat färjetrafik till Finland och Skelleftehamn, mer inriktad på export av varor. Djupa och 
skyddade lägen är att avse som skyddsintresse då reparation av offshoreplattformar samt 
förankring av stora fartyg kräver visst djup. Denna kategori saknar riksintressen i länet och finns 
i Sverige bara längs kusterna i Blekinge och Västra Götalands län.47 

3.8.5 Vägar som riksintresse 

Precis som för järnväg är vägstrukturen viktig för näringslivets utveckling i Västerbotten. Tunga 
transporter med bland annat träråvaror rullar dagligen från inlandet till kusten och hamnarna 
för vidare transport ut i världen. Även för persontrafiken är de större vägarna av yttersta vikt. 
Västerbottens mindre befolkningsunderlag har svårt att bära en frekvent persontrafik med 
kollektiva färdmedel till exempel tåg.48 I Västerbotten finns tre prioriterade nationella så 
kallade stamvägar som ingår i stamvägnätet. För riksintressen prioriterade vägar är E4, E12 och 
E45. E4 löper i nord-sydlig riktning längs kusten i öster och binder därmed ihop länets två 
största städer, Umeå och Skellefteå, med varandra. E12 löper i öst-västlig riktning och knyter 
ihop städerna Mo i Rana (Norge), Umeå (Sverige) och Vasa (Finland) med varandra.49 Väg E45, 
sträcker sig i nord-sydlig riktning, men går till skillnad från E4 genom inlands- och fjällzonen. I 
länet förbinder E45 kommunerna Vilhelmina, Dorotea, Storuman och Sorsele med varandra.50 
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3.8.6 Kulturmiljö 

I Sverige finns ca 1 700 kulturmiljöer som klassas som riksintresse, varav 52 finns i 
Västerbottens län. Riksintressemiljöerna berättar om länets historiska utveckling. Vissa är rena 
forntidsmiljöer, andra kan vara kyrkplatser med kyrka, kyrkstad och prästgård, andra är 
industrianläggningar. I Västerbottens län finns flera samiska kulturmiljöer.51   

3.8.7 Naturvård 

Skyddsformen naturvårdsområde som infördes i naturvårdslagen 1974 har upphört i och med 
miljöbalkens inrättande 1999. De tidigare naturvårdsområdena är numera naturreservat.52 Se 
mer om naturvård i avsnittet 3.9.3 Natur-, kultur och domänreservat. 

3.8.9 Yrkesfiske 

Riksintressen för yrkesfisket diskuterades första gången 1988. Motiven till att skapa 
riksintressen för yrkesfisket rörde skydd av reproduktions- och fångstområden. Med 
riksintressen för yrkesfisket avses fångstplatser med omfattande fiskeaktivitet eller område 
med unika förutsättningar för visst fiske. Lekområden och uppväxtområden för kommersiellt 
viktiga arter av skaldjur och fisk är också skyddsvärda. Fiskehamnar ska som landområde också 
inbegripas i vad som anses vara riksintressen för yrkesfisket. För Västerbottens del avser 
riksintressen för yrkesfisket främst det yrkesfiske som bedrivs längs kusten utmed Bottenviken.  

3.8.10 Rennäring 

Unikt för Västerbotten (och de övriga 
nordliga länen) är rennäringens riksintressen. 
Viktiga områden med denna status är 
flyttleder, övernattningsbeten, naturliga 
samlingsställen, speciella betesområden, 
områden kring anläggningar samt renhagar.53 
I Västerbotten finns sju samebyar – Malå, 
Gran, Ran, Ubmeje tjeälldie, Vapsten, samt 
Vilhelmina södra och norra sameby utspridda 
över hela länet. En del samebyar som i 
huvudsak tillhör Norrbottens län men till viss 
del finns i Västerbottens län, är; Mausjaur, 
Svapa, Semisjaur, Mauskaure. Samebyarna 
som i huvudsak tillhör Norrbotten har endast 
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viss tid på året tillträde till mark i Västerbotten och behandlas inte vidare i rapporten. Ren-
näring är en ytkrävande aktivitet och den varierar beroende på naturens förutsättningar för 
renbete. Rennäringens områden sträcker sig mellan kust och fjäll, utbredda över hela länet. På 
vintern är de huvudsakliga betesområdena vid kusten, och på sommaren håller renarna till i 
huvudsak i fjällområdena. Tillgången till mat styr renarnas viste. De sju Västerbottniska 
samebyarna håller till på en yta på 67 370 kvadratkilometer54. Ytan är större än Västerbottens 
läns yta på 55 190 kvadratkilometer det beror på att flera av samebyarna är länsöverskridande 
mot Norrbotten, Västernorrland och Jämtland. Kartdata som beskriver renskötseln är mycket 
översiktligt. Det redovisar därför inte en exakt beskrivning av förhållandena som råder, utan 
mer ungefärligt55. Riksintresseområden för rennäring framgår av figur 3.8. 

3.9 Skyddad mark för bevarande 

Somlig mark bedöms värdefull att bevara för framtida generationer. Bevarandet syftar till att 
skydda känslig natur, natur som hotar att försvinna eller så upprättas skyddad mark av 
anledning att trygga fortsatt existens för rödlistade arter. Det finns ett antal skyddskategorier 
för bevarande, dessa är nationalpark som har högst skyddsklass, naturreservat, 
naturvårdsområde, djur- och växtskyddsområde. Naturen i nationalparker ska bevaras i sitt 
naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick. De lägre skyddsklasserna tillåter visst uttag 
och aktivt brukande av marken. Beslut om skyddad mark fattas av staten i dialog med berörda 
kommuner. Det finns också en europeisk skyddskategori som gäller för länder som är 
medlemmar i Europeiska unionen, den skyddskategorin är överordnad nationella 
skyddskategorier. 

3.9.1 Natura 2000-områden 

Skyddskategorin Natura 2000 är en för EU-länderna gemensam skyddskategori. Syftet är att 
skydda djur och växter från utrotning samt att se till så att arternas habitat inte försämras eller 
förstörs. År 2005 fanns i Sverige, 3 992 stycken Natura 2000-områden, med en sammanlagd yta 
på 6,3 miljoner hektar ca 15 procent av Sveriges yta. Natura 2000-områdena kan överlappa 
med andra markkategorier och sammanfaller, ofta med annan nationell skyddskategori som 
naturreservat eller nationalpark56. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet 
samt Art- och habitatdirektivet. Där anges skyddsvärda naturtyper, växt- och djurarter som 
medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda. Varje EU-land bevarar natur 
som speglar landets särart. I Västerbottens län finns 249 av Sveriges nära 4 000 Natura 2000-
områden. För att säkerställa skyddsklassen Natura 2000 bildas ofta naturreservat på dessa 
marker. 
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3.9.2 Nationalparker 

Av Sveriges 29 nationalparker finns en i Västerbottens län, Björnlandets nationalpark i 
Västerbottens södra delar i Åsele kommun. Nationalparken Björnlandet syftar till att bevara det 
ursprungliga landskap som människan mötte när hon först befolkade Norrland. Nationalparken 
är 1 100 hektar till ytan och hör till de mindre i Sverige.57 Ägare av nationalparken är staten och 
förvaltning sker företrädesvis av Länsstyrelsen. Nationalparken syftar i första hand till att 
bevara natur och mark nära sitt ursprungliga skick, varpå storskalig virkesproduktion och 
skogsbruk inte sker på denna mark.  

3.9.3 Natur-, kultur- och domänreservat 

Naturreservat är ett viktigt och vanligt 
sätt att bevara skog i enlighet med de 
regler och nationella miljömål som finns 
uppställda om bland annat Levande 
skogar.58 Naturreservat är den 
skyddskategori som till både antal (236 
stycken) och yta (891 654) hektar är 
den mest dominerande skyddskategorin 
i Västerbotten.59 Totalarealen är 
891 654 hektar, vilket motsvarar ca 15 
procent av landarealen i länet. 
Vindelfjällens naturreservat är det 
största naturreservatet i Västerbottens 
län och i norra Europa med sina 560 000 
hektar. 93 procent av arealen för 
naturreservat finns i fjällzonen ovanför 
gränsen för fjällnära skog, i nordvästra 
delarna av länet. Marken i natur-
reservaten ägs av ett brett spektra av 
aktörer och för förvaltning ansvarar 

Länsstyrelsen och eller Skogsstyrelsen i samråd med skogsägaren. Domänreservat är en sorts 
naturreservat som skapades av det dåvarande Domänverket. De syftar till att bevara värdefulla 
natur- och kulturobjekt. Ofta är det så kallad urskog eller naturskogsbestånd som skyddas. Viss 
verksamhet begränsas (skogsbruk, vägbyggnad) men allemansrätten gäller och exploatering i 
form av mineralbrytning är tillåten. När Domänverket bolagiserades 1992 överläts viss mark till 
Statens fastighetsverk. Numera är många domänreservat ombildade till naturreservat.60 
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3.9.3 Biotopskyddsområde 

Ett biotopskyddsområde skyddar en särskild biotop eller andra nyckelområden för biologisk 
mångfald. De fungerar som viktiga livsmiljöer för många växt- och djurarter. 
Biotopskyddsområden avser vanligen mindre områden (5-10 hektar). De finns jämnt spridda i 
skogs- och jordbrukslandskapet. Länsstyrelsen ansvarar för biotopskyddsområden i 
jordbrukslandskapet, medan Skogsstyrelsen i samråd med markägaren väljer ut enskilda miljöer 
som biotopskyddsområden för skogslandskapet. Markägaren åtar sig att inte göra några 
väsentliga förändringar av området och kompenseras ekonomiskt för det förlorade 
marknadsvärdet av skog.  Ersättning utgår till markägaren när ett biotopskyddsområde inrättas. 
I Sverige fanns det 31 december 2009, 6 256 biotopskyddsområden i skog med en totalareal på 
20 245 hektar. Det motsvarar 0,05 procent av Sveriges totala landareal.61  

3.9.4 Djur- och växtskyddsområden 

Djur- och växtskyddsområden är 
särskilda områden som avser 
skydda speciell fauna och eller 
flora.  År 2009 fanns två sådana 
områden i Västerbotten, 
motsvarande en totalareal på 1 
382 hektar.62 I figur 3.9 redogörs 
för var i länet naturreservaten 
finns och figur 3.10 redogör för 
skyddad mark i Västerbotten 
efter skyddsklass. Djur- och 
växtskyddsområden framgår 
inte av kartan eftersom de utgör 
mindre än en procent av 
Västerbottens skyddade mark63. 

 

 

 

Figur 3.10 Skyddsklassad mark i Västerbotten 
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4. VAD ÄR MARKEN VÄRD? 

Alla svenska mark- och vattenområden är indelade i fastigheter och samfälligheter. Undantag är 
Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön, samt allmänt vatten i havet. En fastighet är ett 
geografiskt avgränsat område, själva marken men också vissa tillbehör. Det kan vara fysiska 
tillbehör som i sin tur kan delas in i tre kategorier – allmänna (byggnader, ledningar, stängsel 
mm. för stadigvarande bruk), byggnadstillbehör (föremål på eller i en byggnad som hiss, 
ledstång eller värmepanna) samt industritillbehör (om ingen av de två föregående kategorierna 
är rimliga samt om fastigheten inrättats för industriell verksamhet). Tillbehören och fastigheten 
utgör en rättslig enhet.64 

Indelningen i fastigheter görs av Lantmäteriet och vanligen enligt bestämmelserna i 
fastighetsbildningslagen (FBL). Ändring av fastighetsindelning söks av fastighetsägaren eller den 
som köpt (ett område av) en fastighet och görs vid en förrättning. Genom detta förfarande är 
ägande och fastighetsbildning intimt sammankopplade.65 Eftersom det handlar om egendom är 
den också möjlig att köpa och sälja på en marknad, fastigheten har därför ett marknadsvärde.  

Fastighetstaxeringen innebär att beslut fattas om fastigheternas skattepliktsförhållanden och 

första steget är en indelning i taxeringsenheter efter kategorierna: 

  Småhusenhet, Hyreshus-, Industri-, Täkt-, Elproduktions-, och Specialenheter  

 Ekonomibyggnader,  

 Åkermark,  

 Betesmark,  

 Skogsmark,  

 Skogsmarksimpediment.66  
 
Därefter beslutas ett separat taxeringsvärde för varje taxeringsenhet. Regler om 
fastighetstaxering finns i fastighetstaxeringslagen och fastighetstaxeringsförordningen.67  
 
Fastighetstaxering sker i form av allmän fastighetstaxering, förenklad fastighetstaxering och 
särskild fastighetstaxering. Allmän fastighetstaxering görs vart sjätte år enligt ett rullande 
system för varje fastighetstyp. Det tredje året under perioden mellan de allmänna 
fastighetstaxeringarna görs en förenklad fastighetstaxering av hyreshusenheter, 
småhusenheter och lantbruksenheter. År 2007 utfördes en allmän fastighetstaxering av 
hyreshusenheter, industrienheter, elproduktionsenheter och specialenheter. År 2009 gjordes 
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fastighetstaxering av småhusenheter. 2011 ska allmän fastighetstaxering av lantbruksenheter 
genomföras.  

Fastigheter tilldelas ett nytt taxeringsvärde bara om de genomgått förändringar. 
Taxeringsvärdet bygger på kännedom om den enskilda fastighetens ålder, storlek och standard 
med mera. Taxeringen tar även hänsyn till den allmänna prisnivån inom ett så kallat 
värdeområde.68 

Taxeringsvärdet, som motsvarar 75 procent av fastighetens förväntade värde på en allmän 
marknad, bestäms utifrån ett basvärde och av ett av Skatteverket fastställt omräkningstal, som 
återger prisförändringar på de lokala fastighetsmarknaderna. Skatteverket tillsammans med 
Lantmäteriet ansvarar för bakomliggande analyser av försäljningspriser och 
marknadsförändring.69  

Enligt huvudregeln ska alla fastigheter omfattas av skatteplikt. Undantagna är skattefria 
enheter som skoljordbruk, fastigheter som tillhör trossamfund, stiftelser, utländska staters 
beskickningar och akademier i nationalparker och andra av staten ägda områden.70 
Specialbyggnader som vårdinrättningar, skolor eller kyrkor, omfattas inte heller av 
fastighetstaxering.71 

Taxeringskategorierna ”Småhusenhet, Hyreshus-, Industri-, Täkt Elproduktions-, och 
Specialenheter” ska inte förväxlas med markkategorin bebyggd mark som är en bredare 
markkategori som innehåller uppgifter om all bebyggd mark, som sett om de taxeras. 
Taxeringsenheter med ett sammanlagt taxeringsvärde mindre än 50 000 kronor omfattas inte 
av fastighetstaxeringens bestämmelser. 
 

4.1 Värden efter taxeringskategori  

I detta avsnitt redovisas totala taxeringsvärden på kommun- och länsnivå. Högsta och lägsta 
taxeringsvärden för Västerbottens kommuner redovisas samt en indexerad värdeutveckling för 
perioden 1998-2009, baserad på periodens fastighetsvärden utan hänsyn till förändringar i 
fastighetsbeståndet. 
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 Proposition 2007/08:27 
69

 Skatteverkets hemsida, 2010-12-12 
70

 Sveriges rikes lag, FTL kapitlel 3, §§ 1 -4 
71

 I bilaga 1, framgår vilka skattepliktiga och icke-skattepliktiga enheter som finns representerade i den svenska 
fastighetstaxeringen. 



31 

 

4.1.1 Småhus-, hyreshus-, industri-, täkt- elproduktions-, och specialenheter 

Den bebyggda och planerade marken innehåller flest fastigheter Dessa fastighetstyper är 
Småhusenheter, 
Hyreshusenheter, 
Industrienheter, 
Ägarlägenheter, Täkter, 
Elproduktionseheter och 
Specialenheter72. Fastigheter 
som inte omfattas av taxering 
är antingen att betrakta som 
skattefria enligt fastighets-
taxeringslagen eller finns inte 
representerade i länets 
kommuner.  

De högsta taxeringsvärdena för 
fastigheter av typen småhus, 
hyreshus industri, täkt, 
elproduktion och 
specialenheter finns i Umeå 
och Skellefteå kommuner.  De 
lägsta totala taxeringsvärdena 
finns i Bjurholm och Åsele73. 
 

Figur 4.1 Taxeringsvärden Småhus, Hyreshus, Industri, Täkt, Elproduktion och Specialbyggnad, 2009 

Det totala taxeringsvärdet för Småhus-, Hyreshus-, Industri-, Täkt-, Elproduktion och 
Specialenheter uppgick 2009 till drygt 109 miljarder kronor. Värdeutvecklingen av den 
bebyggda marken har varit kraftig under den senaste 10-årsperioden. 

 

Figur 4.2  Värdeutveckling perioden 1998-2009 för småhus, hyreshus, industri, täkt, elproduktions, och 
specialenheter, Index 1998=100 
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 En fullständig förteckning av fastigheternas specifika typkoder framgår av Bilaga 1. Typkoder för 
fastighetstaxering.  
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 Taxeringsvärden för Småhus (helårsbostad 1-2 familjer) totalt och i genomsnitt i svenska kommuner framgår av 
Bilaga 4. 
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Fastighetsbeståndet för permanenta småhus och fritidshus har ökat med 4435 st fastigheter 
under perioden. Störst ökning av småhus hade Umeå kommun med 2465 permanenta Småhus, 
ungefär 55 procent av den totala ökningen av småhus och fritidshus. Antalet fritidshus har 
under perioden ökat från 15 025 st i länet till 16 182 stycken. Störst ökning av 
fastighetsbeståndet för fritidshus har skett i Storumans kommun, under perioden har antalet 
fastigheter ökat med 452 enheter.74  

4.1.2 Taxeringsvärden för ekonomibyggnad 

Ekonomibyggnad är en 
samlingsterm för byggnader som 
tillhör kategorin jordbruks-
fastigheter. Gemensamt för 
ekonomibyggnader är att de på 
något sätt kan kopplas till 
jordbruksfastighetens produktion.  
Till ekonomibyggnader räknas 
ladugårdar, garage för 
jordbruksmaskiner, magasin för 
förvaring av spannmål mm. 
Bostäder hör i normalfallet inte till 
kategorin ekonomibyggnad, utan 
taxeras i kategorin för småhus 
typkod 200-299. 

Värdet av kategorin ekonomi-
byggnad i Västerbotten med 2009 
års taxeringsvärden var ca 
957 miljoner kr. De befolknings-
mässigt större kommunerna i länet 
står för dryga hälften av de totala 
taxeringsvärdena för ekonomi-

byggnader. Högst värden har Umeå och Skellefteå kommun med taxeringsvärde för ekonomi-
byggnader som motsvarar ca 381 miljoner kr. Lägst totala taxeringsvärde för byggnadstypen har 
Dorotea kommun med taxeringsvärde för ekonomibyggnader motsvarande 3,3 miljoner kronor. 
Värdeutvecklingen för taxeringskategorin ekonomibyggnad har varit tilltagande under den 
senaste 12-årsperioden.  

Värdeutvecklingen (figur 4.4) tar inte hänsyn till förändringar i fastighetsbeståndet. 

                                                   
74

  Statistiska centralbyråns hemsida, 2011-06-15 

Figur 4.3 Taxeringsvärden för 
 Ekonomibyggnad, t kr 2009 
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Figur 4.4 Värdeförändring, ekonomibyggnad perioden 1998-2009, Index 1998=100
75

 

4.1.3 Taxeringsvärden för åkermark  

Länets bördigaste åkermark finns i 
kustzonen från Nordmaling i söder till 
Skellefteå i norr. De högsta 
taxeringsvärdena för åkermark finns i 
Skellefteå kommun, totalt 233,2 miljoner 
kr baserat på 2009 års taxering. Dorotea, 
Vilhelmina, Storuman, Sorsele samt 
inlandszonens Åsele och Malå kommuner 
har de lägsta taxeringsvärdena.76 Dorotea 
kommun hade lägst taxeringsvärden för 
åkermark med 1,8 miljoner kr. Det totala 
taxeringvärdet för kategorin åkermark i 
Västerbotten uppgick baserat på 2009 års 
taxeringsvärden till 615,7 miljoner kr. 
Taxeringsvärdena på åkermark har ökat 
mindre i Västerbotten än i Sverige som 
helhet. Fastighetspriserna är de lägsta i 
riket. Det genomsnittliga markpriset på 
2500 kr per hektar har ändå ökat till dryga 

10 000 kr per hektar under perioden 1995-2009.  

Värdeutvecklingen (figur 4.6) tar inte hänsyn till förändringen i fastighetsbeståndet. 
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 Statistiska central byråns hemsida, 2010-07, egna beräkningar 
76

 Statistiska centralbyråns hemsida, 2010-10-05, egna beräkningar 
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Figur 4.5 Taxeringsvärden för 
åkermark, 2009, t kr 
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Figur 4.6 Värdeutveckling åkermark perioden 1998-2009, Index 1998=100 
 

4.1.4 Taxeringsvärden för 
betesmark 

Lantbruksenheter i taxerings-
kategorin betesmark har i 
jämförelse med åkermark lägre 
totala taxeringsvärden. Ett mönster 
liknande det för åkermark fram-
träder med de högsta 
taxeringsvärdena representerade i 
kustkommunerna, Umeå och 
Skellefteå. 

Skellefteås totala taxeringsvärde för 
betesmark uppgår till 8 583 000 kr, 
för Umeå 7 640 000 kr. 
Kommunerna som brukar räknas till 
Umeåregionen dvs. Nordmaling, 
Vännäs, Vindeln och Robertsfors har 
lägre taxeringsvärden. Lägst 
taxeringsvärden för kategorin 

betesmark har Sorsele kommun med totala taxeringsvärden för betesmark om 160 000 kr. Lägst 
är taxeringsvärdena i fjällkommunerna där betesmark förekommer på få eller inga platser. 
Taxeringvärdet för kategorin betesmark i Västerbotten uppgick baserat på 2009 års taxerings-
värden till 31 923 000 kr. År 1998 var motsvarande värde 7 967 000 kronor.  
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Figur 4.8 Värdeutveckling betesmark, Västerbottens län perioden 1998-2009, Index 1998=100
77

 

Värdeutvecklingen tar inte hänsyn till förändringar i fastighetsbeståndet. 

4.1.5 Taxeringsvärden för skogsmark 

Priserna för skogsfastigheter har gått upp i 
hela landet sedan 1998. Det högsta totala 
taxeringsvärdet i Västerbotten finns i 
Skellefteå kommun, ca 6,8 miljarder kronor 
Lägst totala taxeringsvärden har Vännäs 
kommun med ca 527 miljoner kr. 
Taxeringvärdet för kategorin skogsmark 
Västerbotten uppgick 2009 till 29,5 miljarder 
baserat på 2009 års taxeringsvärden. 1998 
uppgick de totala taxeringsvärdena för 
skogsmark till ca 13,3 miljarder kronor. 
Taxeringskategorin skogsmark är efter 
kategorin småhus, hyreshus, industrienhet, 
täkt, elproduktion och specialenhet, den 
taxeringskategori som står för det största 
totala taxeringsvärdet. 
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 Statistiska central byråns hemsida, egna beräkningar, 2010-10-19 

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

In
d

ex
 1

9
9

8
  =

 1
0

0
 

Figur 4.9 Taxeringsvärden för skogsmark, 2009, t kr 
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Värdeutvecklingen (figur 4.10) tar inte hänsyn till förändringen i antalet fastigheter.  
 

 

Figur 4.10 Värdeutveckling skogsmark, perioden 1998-2009, Västerbottens län, Index 1998=100
78 

 

4.1.6 Taxeringsvärden för skogsmarksimpediment 

Produktiv skogsmark måste ge 
en avkastning på minst en 
kubikmeter per år och hektar, 
annars betecknas skogsmarken 
som impedimentsmark. 
Skogsmarksimpediment har 
betydligt lägre taxeringsvärde än 
produktiv skogsmark. Jämför 
0,88 kr per m2 för 
skogsmarksfastighet med 0,05 kr 
per m2 för fastighet av typen 
skogsmarksimpediment i 
Västerbotten. Högst 
taxeringsvärden finns i 
Vilhelmina kommun med ca 93,3 
miljoner kr. Lägst totala 
taxeringsvärden för kategorin 
har Vännäs kommun med 3,8 
miljoner kr. Taxeringvärdet för 
kategorin skogsmarks-

impediment i Västerbotten uppgick baserat på 2009 års taxeringsvärden till totalt 554 998 000 
kr. Värdeutvecklingen för skogsmarksimpediment har varit särskilt kraftig 2007-2008, då ökade 
värdet av skogsmarksimpediment i länet från ca 350 miljoner kronor till dryga 555 miljoner 
kronor. Värdeutvecklingen tar inte hänsyn till förändringar i fastighetsbeståndet.  
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 Statistiska centralbyråns hemsida, egna beräkningar, 2010-10-20 
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Figur 4.12 Värdeutveckling skogsmarksimpediment, perioden 1998-2009 Västerbottens län, Index 1998=100
79 

4.2 Värdet av Västerbotten 

Utgångspunkten för den här rapporten är att all mark är indelad i fastigheter. Den används för 
att uppskatta ett värde av marken i Västerbottens län. I regel ska alla fastigheter ha 
taxeringsvärden för att kunna beskattas och avgiftsbeläggas och på sätt generera inkomster till 
stat och kommun. Värdet av marken i Västerbottens län bestod 2009 av det totala 
taxeringsvärdet för taxeringskategorierna; Småhus-, Hyreshus-, Industri-, Täkt- Elproduktions, 
och Specialenheter, Ekonomibyggnad, Åkermark, Betesmark Skogsmark, och 
Skogsmarksimpediment 

Tabell 4.1 Beräkningsprincip för Västerbottens län 

För den taxerbara marken blir värdet för Västerbottens län dryga 140,7 miljarder kr, alternativt 

ett kvadratmetervärde motsvarande 3,27 kr eller 3 274 212 kr per kvadratkilometer.  
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 Statistiska centralbyråns hemsida, 2011-06-13, egna beräkningar 
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Småhus-, hyreshus-, industri-, täkt- elproduktions-, och 
specialenheter (200-890) 

109 118 738 000 

Ekonomibyggnad (100-199) 957 210 000 

Åkermark (100-199) 15 798 000 

Betesmark (100-199) 29 413 000 

Skogsmark (100-199) 29 514 497 000 

Skogsmarksimpediment (100-199) 554 998 000 

Summa 140 790 654 000
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4.2.1 Exemplet ”Småhus” 

Småhus ses ofta som en indikator på åt vilket håll fastighetsmarknaden är på väg. En stor del av 
privatpersoners tillgångar anses vara den egna bostaden. Tabell 4.2 visar 
fastighetsprisstatistikens utveckling 2010-2011. Värt att notera är att småhus-, hyreshus-, 
industri-, täkt-, elproduktions- och specialenheter upptar en yta som motsvarar drygt en 
procent av Västerbottens totalareal. Samma areal mark står för 77,5 procent av det samman-
lagda taxeringsvärdet av Västerbotten, det vill säga dryga 109 miljarder kronor. 

Tabell 4.2 Fastighetsprisstatisk för den senaste tremånadersperioden (februari – april 
2011) jämfört med föregående period (november 2010 – januari 2011) samt 
föregående år (februari – april 2010) 

  Antal köp 
senaste 
period 

Medelpris 
senaste period 
(tkr) 

Förändring i procent 
från föregående period 

Förändring i procent 
från föregående år 

Län         

Stockholm 1 429 3 669 +1 +3 

Västernorrland 255 932 -4 -3 

Jämtland 113 1 124 +1 +5 

Västerbotten 230 1 205 -6 0 

Norrbotten 263 987 +1 +6 

Hela landet 9 299 2 082 -1 +2
81

 

Den gällande taxeringsperioden för småhus är 2009-2011. Alla småhus fick då nya 
taxeringsvärden med den förenklade fastighetstaxeringen 2009. Dessa värden gäller fram till 
nästa förenklade fastighetstaxering som sker 2012. Bara för sådana småhusfastigheter som är 
nybildade eller förändrade gör Skatteverket särskild fastighetstaxering varje år. 

Lägst taxeringsvärden i länet har Åsele kommun med ett genomsnittligt taxeringsvärde om 

162 000 kr per småhus. Högst taxeringsvärde i länet har Umeå kommun med i genomsnitt 

1 461 000 kr per småhus I riket finns de högsta genomsnittliga taxeringsvärdena för småhus i 

Danderyd med 5 214 000 kronor per fastighet. Det genomsnittliga taxeringsvärdet för småhus i 

Sverige var 2009, 993 000 kronor för kategorin Småhus. I Västerbotten var genomsnittet för 

kategorin år 2009 789 000 kronor. 
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 Statistiska Centralbyråns hemsida, 2011-06-13, Småhusbarometern 2011 
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4.2.2 Rumslig fördelning, höga och låga taxeringsvärden i Västerbottens län 

Västerbottens högsta fastighetsvärden för Småhus finns företrädesvis i de två större städerna 

Umeå och Skellefteå. Även fjällzonen, Hemavan – Tärnabyfjällen har höga värden, framförallt 

för fritidshus. Fritidshusens värde är starkt relaterat till dess geografiska lokalisering med närhet 

till antingen fjäll eller hav. Det ser annorlunda ut för helårsbostäder, där kan närhet till service 

och kommunikationer anses vara en viktigare orsak till höga fastighetspriser. De lägsta 

taxeringsvärdena finns i inlandskommunerna, där befolkningsunderlaget generellt är lägre och 

fastighetsmarknaden mer trögrörlig än i en kommun som till exempel Umeå. I Umeå finns det 

större befolkningsunderlag och därmed större andel potentiella köpare på 

fastighetsmarknaden, vilket med antagande om fri konkurrens antas höja fastighetspriserna. 

Kartan nedan baseras på genomsnittliga totala taxeringsvärden.82 Röda områden på kartan 

indikerar höga fastighetsvärden, gula områden låga fastighetsvärden och vita områden saknar 

taxeringsvärden. Cellstorleken är 3700*3700 meter och det genomsnittliga taxeringsvärdet 

åskådliggörs per ruta. 

Figur 4.13 Rumslig fördelning, genomsnittliga totala taxeringsvärden Västerbottens-Västernorrlands, Jämtlandsoch 

Norrbottens län 
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5. VEM ÄGER MARKEN? 

En regions tillgångar kan beskrivas på många olika sätt. De ekonomiska måtten har dominerat 
med slutresultat som bruttoregionprodukt eller liknande. Under senare tid har allt fler 
tillgångar identifierats som en regions inneboende resurser och hur de kan tillvaratas för att 
skapa utveckling.83 Det handlar om att identifiera omfattningen och arten av de humana, 
sociala, kulturella, finansiella, politiska, bebyggda och naturkapitalen för att endast nämna 
några av alla möjliga benämningar.  

I denna rapport är det markens värde som står i fokus, det vill säga en del av naturkapitalet. För 
att, i det här fallet, marken ska kunna utgöra grund för tillväxt och utveckling av regionen 
behövs också en analys av vem eller vilka som har möjlighet att besluta över marken. Det gäller 
för samtliga tillgångar eller kapital. De som kan besluta över tillgångarna är de som kan bidra till 
regionens utveckling.  

Tabell 5.1 Ägande i regioner84   

 
Äger i 

regionen 

Äger i 
andra 

regioner 
Summa 

Bor i 
region
en 

A B 
A+B  

Regionmedborgar
nas tillgångar 

Bor ej i 
region
en 

C D 
C+D 

Andra individers 
tillgångar 

Summ
a 

A+C 
“Länsstyrelse
ns intresse” 

B+D 
“Andra 

Länsstyrels
er” 

 

Tabellen ovan illustrerar olika kombinationer av ägande, i eller utanför regionen. De som både 
bor och äger i regionen är de mest uppenbart angelägna att engagera sig i ett aktivt förvaltande 
av tillgångarna. De som bor utanför men äger i regionen är också viktiga, liksom de som bor i 
regionen men äger på andra platser.  

Tabell 5.2 redogör för den totala landarealen och hur ägandet fördelar sig över ägoslagen 
enskilda, kommun, stat, kyrka, svenska aktiebolag (exkl. allmännyttiga), dödsbo och övriga år 
2005.85 Tabellen beskriver Västerbottens tillgångar i relation till riket.86 Störst ägare av land i 
Västerbotten är svenska aktiebolag, oftast skogsbolag som äger 38 procent av landarealen. I 
riket ägde de svenska aktiebolagen 30 procent av den totala landarealen. Utmärkande är även 
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 Westin, L., 2011 
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 Westin, L., 2011 
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 Ibid. 2010-11-24, Landareal, ägofördelning, 
86

 Ägandetal för riket står inom parantes 
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det enskilda ägandet av mark. 34 procent av den totala landarealen ägdes av enskild i 
Västerbotten. I riket ägs 43 procent av landarealen av enskild.  

Tabell 5.2 Ägarförhållanden år 2005. Procent av landarealen, i förhållande till riket 87 

Län Enskild Staten Kommun Kyrkan Dödsbo Svenskt AB Övriga Totalt 

Västerbotten 34 (43) 17 (18) 1 (2) 0(0) 0 (1) 38 (30) 9(6) 100
88

 

5.1 Ägande av småhus, hyreshus, industri, täkt, elproduktion och 
specialbyggnader  

Ägarkategorierna för Småhus, Hyreshus, Industri, Täkt, Elproduktion och Specialbyggnad är 
delvis andra än för de övriga taxeringskategorierna. Ägandekategorierna för taxeringskategorin 
är fysisk person, dödsbo, stat, kommun/landsting, allmännyttigt bostadsföretag, 
bostadsrättsförening, ekonomisk förening utom BRF, övrigt svenskt AB, övriga juridiska 
personer och okänd (figur 5.1). Ägandet fördelar sig på fastighetstyperna: småhusenhet, 
helårsbostad för 1-2 familjer, småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer, småhusenhet, 
tomtmark med byggnad, byggnadsvärde <50 t kr, småhusenhet, flera småhus, bostäder för mer 
än två familjer, småhusenhet med lokaler, småhusenhet, bostadsbyggnad på vattenfastighet 
och övrig småhusenhet. Den bebyggda marken innehåller stor mängd bebyggelse i annan form 
som inte synliggörs i denna redovisning av ägandet, till exempel bortses från väg och mark för 
transporter vilket är dominerande för Västerbotten i kategorin bebyggd mark. 

 
Figur 5.1 Ägarkategori och ägande av Småhus, Hyreshus, Industri, Täkt, Elproduktion och Specialbyggnad i procent 
Västerbottens län, 2009

89
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 Ägoslagen utgör taxeringsenhetens totala areal. Detta gäller för skogsmark, skogsmarksimpediment, åker, bete 
och ekonomibyggnad. 
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5.2 Ägande av åkermark 

Nästan all (97 procent) åkermark i Västerbotten ägs av fysisk person. Åkermark används i 
synnerhet till växtodling, men kan också användas till bete.  

 
Figur 5.2 Ägarkategori och ägande av åkermark, procent i Västerbottens län, 2008

90
 

5.3 Ägande av betesmark 

Av betesmarken ägs 88 procent av fysisk person, 4 procent ägs av svenska aktiebolag som ej 
tillhör allmännyttan och 4 procent ägs av kommunerna i länet. Betesmark är mark som används 
i huvudsak för bete. 

 
Figur 5.3 Ägarkategori och ägande, i procent av betesmark i procent i Västerbotten, 2008
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5.4 Ägande av skogsmark 

Ägarkategorierna, svenska aktiebolag och fysiska personer ägde 2008 tillsammans 88 procent 
av skogsmarken. De svenska aktiebolagen är främst Assi Domän AB och Sveaskog AB.92 Svenska 
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 Statistiska centralbyråns hemsida, ägande av betesmark 
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kyrkan äger ca 5 procent av skogsmarken. Den mark som redovisas för Svenska kyrkan 
redovisar det som kyrkan äger i juridisk mening. Det finns särskilda prästlönetillgångar till 
exempel vissa fastigheter och prästlönefonder som utgör särskild förmögenhetsmassa. Dessa 
tillgångar kategoriseras under övriga juridiska personer.  

 

Figur 5.4 Ägarkategori och ägande av skogsmark, i procent, 2008 Västerbottens län, 2008
93

 

5.5 Ägande av skogsmarksimpediment 

År 2008 ägdes 43 procent av skogsmarksimpedimenten av fysisk person, 36 procent av svenska 
aktiebolag och 15 procent av staten. 

 

Figur 5.5  Ägarkategori och ägande av skogsmarksimpediment i procent, Västerbottens län, 2008  

                                                   
93

 Statistiska centralbyråns hemsida , 2010-09-10 

40%

1%

5%
1%0%

48%

5%
fysisk person

dödsbo

stat

kommun, landsting

Svenska kyrkan

svenskt AB (exklusive allm.nyttiga)

övriga juridiska personer

43%

0%

15%

1%0%

36%

5%

fysisk person

dödsbo

stat

kommun, landsting

Svenska kyrkan

svenskt AB (exklusive allm.nyttiga)

övriga juridiska personer



44 

 

6. VÄSTERBOTTEN I JÄMFÖRELSE MED ANDRA 
NORRLANDSLÄN  

Västerbottens län liknar till sin marksammansättning, ägandestruktur och markkvalitet de andra 
länen i norra Sverige. Tillsammans har norrlänen en yta på 22 170 640 hektar eller (221 706,4 
kvadratkilometer) vilket, motsvarar drygt 49 procent av Sveriges totala landareal på 45 029 500 
hektar, (450 295 kvadratkilometer). Västerbotten har i jämförelse med riket lägre andel 
jordbruksmark, bebyggd mark och vatten. Västerbotten har högre andel, skogsmark, öppen myr 
(exkl. täkter) naturligt gräsbevuxen mark och berg i dagen än riket.  

 
 Tabell 6.1 Markens fördelning efter markkategori i de fyra norrlänen, procent94 

 

 

 

 

 

 

6.1 Bebyggd mark i norrlänen 

Den bebyggda arealen (taxeringsvärden för Småhus, Hyreshus, Industri, Täkt, Elproduktion och 
Specialenheter) i Sverige var år 2005 1,3 miljoner hektar (13000 kvadratkilometer) det vill säga 
2,9 procent av rikets totala areal eller 3,1 procent av landarealen. Den bebyggda marken upptar 
mindre yta i alla norrlänen än Sverigesnittet för bebyggd mark. Västernorrlands län sticker ut 
som det län med störst andel bebyggd mark av norrlänen med sina 2,4 procent av landarealen. 
Västernorrland ligger ändå en halv procentenhet under rikets 2,9 procent. Norrbottens län, det 
största länet till ytan har lägst procentuell andel bebyggd mark med 0,6 procent. Den bebyggda 
marken som kartlades i kapitel 3, består av bostadsmark (permanentbostäder), industri, 
offentlig service, tekniska anläggningar, fritidshus, handel (affärsverksamhet), transporter och 
övrig bebyggd mark. Fördelningen framgår av figur 6.1.  

                                                   
94

 Ansén mfl. 2007 

Markkategori, andel i % Väster-
norrland 

Jämtland Väster-
botten 

Norr-
botten 

Riket 

Jordbruksmark 3,1 1,2 1,5 0,5 7,6 

Skogsmark 74,2 50,9 56,2 38,6 53,1 

Bebyggd och tillhörande mark 2,4 1 1,1 0,6 2,9 

Golfbanor och skidpister 0 0,1 0 0 0,1 

Täkter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Öppen myr, exkl. täkter 5,6 12,3 12,4 14,9 8,6 

Naturligt gräsbevuxen mark, 
hedmark 

0 13 9,3 17,6 7,2 

Berg i dagen och övrig mark 8,4 12,8 12,5 20,3 11,6 

Vatten 6,2 8,8 6,9 7,3 8,9 
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Figur 6.1 Den bebyggda markens fördelning (procent) efter kategori i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten  
Norrbotten och riket
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Den bebyggda marken kännetecknas i alla fyra länen av stor andel vägar. Västerbottens län har 
med 31 500 hektar mark för transporter störst areal väg efter Västra Götaland. Norrbottens län 
är tätt efter på 31 450 hektar mark för detta ändamål. I Västernorrlands län är andelen 
bostadsmark och mark för permanentbostäder högre än i de andra norrlänen. Alltjämt en lägre 
andel än vad som gäller för riket.  

Västerbotten hade högst taxeringsvärden för kategorin Småhus, Hyreshus, Industri, Täkt, 
Elproduktion och Specialbyggnad av norrlänen, med sammantaget taxeringsvärde om ca 109 
miljarder 2009. Lägst taxeringsvärden av norrlänen år 2009 hade Jämtlands län med 
taxeringsvärde för fastighetstyperna på dryga 67 miljarder kronor.96 
 
Taxeringsvärdena för Småhus, Hyreshus, Industri, Täkt, Elproduktion och Specialbyggnad har 
ökat den senaste tolvårsperioden. I norrlänen har taxeringsvärdena ökat mest för Västerbotten 
och minst för Norrbotten (figur 6.2) I Västerbotten ökade taxeringsvärdena för perioden med 
nästan 70 procent. 
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Figur 6.2  Taxeringsförändring småhus, hyreshus, industri, täkt elproduktion och specialbyggnad perioden 1998-
2009 i de fyra norrlänen

97
 (Index 1998=100) 

I alla norrlänen äger staten 90% av den bebyggda markarealen . Det förklaras av den höga 
andelen vägar i alla länen och att väg för transporter inte ingår i taxeringskategorierna.  

6.2  Åkermark i norrlänen 

Det totala taxeringsvärdet för åkermark var högst i Västerbottens län relaterat till de andra 
norrlänen. Norrbottens län hade lägst taxeringsvärden av de fyra länen i samma 
taxeringskategori. Att åkermarken har lägre taxeringsvärden i norrlänen kan kopplas ihop med 
bland annat lägre produktionskapacitet och en lägre biodiversitet relativt liknande arealer i 
södra Sverige.  

Åkermarken i södra Sverige har högre markpriser för åkermark till följd av bland annat högre 
biodiversitet, gynnsammare klimat och längre växtsäsong. Den direkta effekten av att 
växtsäsongen blir längre är större avkastning och fler skördetillfällen. Så gott som all spannmål 
växer helt enkelt snabbare i ett mildare klimat.98   

Taxeringsvärdena för åkermark har ökat mycket under den senaste 12års perioden. Störst 
ökning har skett mellan 2004-2005. Perioden 1998-2004 var ökningen närmast identisk i alla 
fyra norrlänen. 

                                                   
97

 Statistiska centralbyråns hemsida, 2011-06-10 
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 Taxeringsvärden per kvadratkilometer och kvadratmeter för de fyra norrlänen redovisas i Bilaga 3.  
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Figur 6.3 Värdeutveckling åkermark för de fyra nordliga länen, perioden 1998-2009
99

 (Index 1998 =100) 

6.3 Betesmark i norrlänen 

Det totala taxeringsvärdet för betesmark var högst i Västernorrlands län med ett totalt 
taxeringsvärde på dryga 46 miljarder kronor år 2009. Norrbottens län hade lägst 
taxeringsvärden av de fyra länen i samma taxeringskategori med dryga 21 miljarder kronor. 

Perioden 1998-2004 var värdeutvecklingen för betesmark stabil i alla länen. År 2004 ökade 
värdet i kategorin betesmark som mest100. 

 

Figur 6.4 Värdeutveckling perioden 1998-2009, Taxeringsvärden för betesmark, index 1998=100 
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Ägandet av jordbruksmark fördelar sig på ungefär samma sätt i alla norrlänen. 2008 ägde fysisk 
person 94-95 procent av all jordbruksmark.  

6.4 Skogsmark i norrlänen 

Den ytmässigt dominerande mark- och taxeringskategorin i alla norrlänen är skogsmark. 
Skogsmarken upptog år 2005 en yta om 11 892 500 hektar, (118 925 kvadratkilometer). Det 
motsvarade 53 procent av ytan i de fyra norrlänen och 26 procent av Sveriges landareal.101 Det 
totala taxeringsvärdet av skogsmark för de fyra nordliga länen uppgick till 99,9 miljarder 
kronor.102  

Västerbottens län har högst taxeringsvärden för skogsmark av norrlänen med 29,5 miljarder. 
Lägst värde har Västernorrland med 20,5 miljarder i kategorin skogsmark. Värdeutvecklingen 
för skogsmark i de fyra norrlänen har under perioden 1998-2009 varit positiv. Mest har 
taxeringsvärdena ökat för Norrbottens län. Värdeförändringen har varit lägst för 
Västernorrlands län.  

 

Figur 6.5 Värdeutveckling perioden 1998-2009, Taxeringsvärden för skogsmark
97

 index 1998=100 

Ägarstrukturen för skogsmark skiljer sig en del åt mellan de fyra norrlänen. I Norrbotten är 
staten ägare till större andelar av länets skogsmark i jämförelse med övriga norrlän. Mycket av 
den produktiva skogsmarken ägs i övrigt av allmännyttiga aktiebolag och därefter privata 
aktörer. 
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6.5 Skogsmarksimpediment i norrlänen 

De högsta taxeringsvärdena för skogsmarksimpediment i norrlänen finns i Norrbottens län. 
Lägst taxeringsvärden för skogsmarksimpediment har Västernorrlands län.103  

Värdeutvecklingen för skogsmarksimpediment har under perioden 1998-2009 varit positiv. 
Störst har värdeökningen varit för Norrbottens län. Västernorrland och Västerbottens län har 
haft liknande värdeökningsförlopp. Värdeförändringen har varit marginellt negativ för 
Jämtlands län.  

              

Figur 6.6 Värdeutveckling perioden 1998-2009, Taxeringsvärden för skogsmarksimpediment
104

 Index 1998=100 

Fysisk person dominerar ägandet av skogsmarksimpediment i alla län utom Norrbotten. I 
Norrbotten är staten stor ägare av kategorin, där skogsmarksimpedimenten många gånger 
förekommer som skyddad mark, till exempel nationalpark. 
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6.6 Skyddad mark i norrlänen 

År 2005 var ca 4,3 miljoner hektar,(43 000 kvadratkilometer) eller motsvarande 10,4 procent av 
markarealen i Sverige skyddad mark, det vill säga antingen nationalpark, naturreservat, 
naturvårdsområde eller djur-och växtskyddsområde. I Norrbottens län fanns vid tidpunkten åtta 
nationalparker med en yta som tillsammans motsvarade 73 procent av den totala 
nationalparksarealen i Sverige. Det motsvarade en yta på 611 433 hektar eller 6 114,33 
kvadratkilometer, det vill säga något mindre än Stockholms län (678 910 hektar). Även de 
största arealerna av djur- och växtskyddsområden finns i norra Sverige.  

Merparten av Sveriges skyddade mark ligger i norrlänens fjällområden eller längs kanten av 
fjällkedjan med undantag för Västernorrlands län. Norrbottens län är det län av norrlänen med 
mest skyddsklassad mark med ca 24 procent avsatt som skyddad mark. Därefter kommer 
Västerbotten med 13,58 procent avsatt som skyddad mark. Minst skyddad mark finns i 
Jämtlands län med 8,21 procent. 

Den skyddade marken karaktäriseras av höga rekreativa värden med bland annat omfattande 
vandrings- och skidturism. Andra markvärden till exempel virkesproduktion, är lägre i dessa 
områden. Den skyddsklassade marken omfattas inte av taxering och inkluderas därmed inte i 
beräkningen av markkapitalet i Västerbotten och de andra norrlänen. Riket har upplåtit 10,99 
procent av markarealen till skyddad mark. Naturreservat är den överlägset mest populära 
skyddsklassen. Den står för majoriteten av skyddad mark i alla norrlänen och i Sverige som 
helhet. Tabell 6.2 Visar värdet av taxerbar mark i de fyra norrlänen  

 

Tabell 6.2 Värdet av den taxerbara marken, totalt, per km2 och per m2 

Län Värdet av länets 
marktillgångar totalt 

Värdet av 
marktillgångar per 
km

2 

Värdet av 
marktillgångar per 
m

2 

Västernorrlands län 107 592 556 000 kr 5 294 752,9 kr 5,20 kr 

Jämtlands län 95 632 858 000 kr 2 641 426,8 kr 2,64 kr 

Västerbottens län 140 790 654 000 kr 3 274 212,00 3,27 kr 

Norrbottens län 123 208 891 000 1 975 736,29 1,97 kr
105
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7. DISKUSSION 

En regions värde är sammansatt av flera olika typer av kapital. Att utveckla och förvalta det 

samlade regionala kapitalet är en grundbult i att åstadkomma regional tillväxt, utveckling och 

välstånd. I projektet ACANALYS var en av målsättningarna att analysera och förstå aspekter av 

de olika kapitalen – natur-, bebyggt, socialt, kulturellt, finansiellt osv. – för att i slutändan kunna 

beräkna värdet av Västerbotten. Denna rapport har i det perspektivet inlett arbetet med att 

uppskatta markens användning, värde och ägande.  

7.4 Marken i Västerbotten – användning, värde och ägande 

Västerbotten är ett till ytan stort län, det efter Norrbotten största i Sverige. Marken i 

Västerbotten är heterogen till sin karaktär, med många olika marktyper representerade. 

Dominerande markkategori är produktiv skogsmark, andelen fjäll är också hög. Åkermark och 

bebyggd mark finns i mindre utsträckning. Den bebyggda marken domineras av två medelstora 

städer, Umeå och Skellefteå med en befolkning om ca 115 000 i Umeå kommun och ca 70 000 i 

Skellefteå av länets 259 000 invånare. Båda städerna ligger i kustzonen och befolkningen bor 

också i övrigt längs kusten från Nordmaling i södra Västerbotten till Skellefteå i norr. En stor del 

av den bebyggda marken är vägar, vilket förklaras av länets betydande storlek, stora avstånd 

och karaktär som skogslän där de många skogsbruken fordrade ett välfungerande nät av 

skogsbilvägar för att kunna transportera timmer. Marken har betydande tillgångar, med flera av 

Sveriges gruvor och rikliga skogsresurser. Den rekreativa näringen är viktig för länet och norra 

Europas största naturreservat, Vindelfjällens naturreservat finns i nordvästra fjällzonen. Men 

trots de stora tillgångarna i marken finns de högsta fastighetsvärdena i städerna Umeå, 

Skellefteå och mer generellt i kustzonen (figur 7.1).  

 

 

 

 

 

 

Figur 7.1 Värdeutveckling för småhus i kust, inland och fjäll 
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I städerna finns en rörlig marknad och omsättningen på fastighetsmarknaden är större än på 

landsbygden, där fastigheter mer sällan byter ägare. Västerbottens totala fastighetsvärde 

uppgick år 2009 till 140 miljarder svenska kronor. Det motsvarar ett genomsnittligt värde av 

marken i länet om 3,27 kronor per kvadratmeter. Dryga 75 procent av fastighetsvärdena finns i 

taxeringskategorierna Småhus, Hyreshus, Täkt, Elproduktion, Industri och Specialenhet. Men 

dessa fastighetstyper upptar endast drygt en procent av markarealen i Västerbotten, och den 

rumsliga fördelningen av värdefull mark är således skev. Sammantaget är också 

fastighetsvärdena lägre i Västerbotten än i Sverige106. I fjällzonen stiger fastighetsvärdena som 

ett resultat av framförallt skidorternas utveckling. I inlandszonen finns också betydande värden 

i skogsmarksfastigheter. Betesmarken och åkermarken har lägre biologisk tillväxttakt och 

mångfald på grund av det arktiska klimatet, vilket gör att dess värden ligger lägre än det 

svenska genomsnittet.  

Fysisk person är den absolut dominerande ägarkategorin i Västerbottens län. Bebyggd mark, 

åkermark och betesmark ägs till mer än 85 procent av fysiska personer. Skogsmarken ägs till 

knappt hälften av svenska aktiebolag, och av fysiska personer till 40 procent. Fysiska personer, 

svenska aktiebolag och staten äger med få undantag skogsmarksimpedimenten. Vad de fysiska 

personerna gör med sitt ägande är därför avgörande för utvecklingen av värdet på marken.  

7.2 Aktörernas möjligheter att påverka markvärdet 

Ägandet är betydelsefullt för en regions utveckling, och ett regionalt ägande och förvaltande 

kan bidra till en starkare tillväxt och utveckling. För att uppmuntra till en ökad investeringsvilja 

finns ett antal aktörer som på olika sätt bidrar till utvecklingen av markens värde.  

Kommunen är den aktör som har störst möjlighet att påverka markens värde genom 

planmonopolet. En klok planeringspolitik ger därför kommunerna möjlighet att styra 

markanvändningen mot ökad produktivitet. Kommunal planering av mark berör i huvudsak 

marken i städer och tätorter, men det är samtidigt där som de stora fastighetsvärdena finns. På 

intäktssidan genererar marken inkomster till kommunerna genom bland annat skatteintäkter i 

form av fastighetsavgiften (tidigare fastighetsskatten).  

Staten påverkar markanvändningen via riksintressen. De är överordnade planmonopolet och 

ges företräde i händelse av konflikt. För konflikt mellan riksintressen ges företräde till 

riksintressen för totalförsvaret. Staten kan även med andra åtgärder påverka en regions 

markanvändning, till exempel genom skatter/avgifter eller subventioner/bidrag som påverkar 

”ekonomin” i kommunala exploateringsprojekt. Infrastrukturinvesteringar kan innebära att 
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 Taxeringsvärden för Småhus i svenska kommuner, totala och i genomsnitt framgår av bilaga 4. 
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markens värde ökar, eftersom investeringar i till exempel vägar förväntas utveckla 

kommunikationerna till det bättre. Å andra sidan medför infrastruktursatsningar också externa 

effekter, som habitatfragmentering, buller och avgaser med negativ påverkan för miljön och 

med det kan antas att markens värde minskar.  

Allmänhetens påverkan på markprissättning och användning sker dels i den formaliserade 

planprocessen. När nya kommunala planer antas i fullmäktige ska planerna först föregås av ett 

samrådsförfarande där personer som berörs av den aktuella planen kan lämna in synpunkter. 

Vidare är köp och försäljning av småhus en mer direkt påverkan på fastighetspriserna. Vid ett 

större befolkningsunderlag finns fler potentiella köpare vilket ofta bidrar till högre priser på 

småhusfastigheter.  

Västerbottens fastighetsvärden är låga med undantag för Umeå som 2009 hade norrlänens i 

genomsnitt högsta taxeringsvärde med dryga 1,2 miljoner kronor. I svensk jämförelse ligger 

taxeringsvärdena däremot lågt. Figur 7.4 indikerar ett samband mellan höga taxeringsvärden 

och stor befolkningsmängd. Skellefteås höga befolkningsantal och låga fastighetsvärden kan 

förklaras av att Skellefteå kommuns befolkning är förhållandevis orörlig (i termer av migration). 

Med låg andel inflyttare till kommunen utsätts inte marknaden för den konkurrens som är 

nödvändig för att marknadspriserna på småhus ska öka107. Låga befolkningstal och 

genomsnittliga småhuspriser finns i inlandskommunerna, Åsele, Norsjö och Malå. 

 

 
 

Figur 7.2 Samband mellan höga fastighetspriser och befolkningsantal för de fyra norrlänens kommuner 
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Bilaga 1. Typkoder, aktuella vid fastighetstaxering (forts. nästa sida) 
 
Fastighetstyp 1 – Lantbruksenheter 
Typkoder Förklaring 
  

100 Ej fastställd typ av jordbruksfastighet 

101  Okänd lantbruksenhet 
110 Obebyggd lantbruksenhet 
113 Lantbruksenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde > 50 000 
120 Bebyggd lantbruksenhet 
121 Lantbruksenhet bestående av växthus eller djurstall 
180 Lantbruksenhet i nationalpark 
181  Lantbruksenhet för skol- eller vårdändamål 
197 Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, utan taxeringsvärde 
199 Lantbruksenhet med värde > 1 000 kr 
 
Fastighetstyp 2 – Småhusenheter 
211 Småhusenhet, tomtmark till fritidshus 
212 Småhusenhet, tomtmark till okänt ändamål 
213 Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde >50 000 kr 
2201 Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer med friliggande bebyggelse 
2202 Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer med kedjehusbeyggelse 
2203 Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer med radhusbebyggelse 
2204 Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer med okänd bebyggelse 
221 Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer 
222 Småhusenhet, flera småhus, bostäder för mer än 2 familjer 
223 Småhusenhet med lokaler 
240 Småhusenhet, bostadsbyggnad på vattenfastighet 
280 Småhusenhet i nationalpark 
281 Småhusenhet, undantagen från skatteplikt (3 kap, 4§ FTL) 
299 Småhusenhet med värde > 1000 kr 
 
Fastighetstyp 3 - Hyreshusenhet 
300 Ej fastställd  typ av hyreshusenhet 
301 Okänd hyreshusenhet 
310 Hyreshusenhet, tomtmark 
311 Hyreshusenhet med saneringsbyggnad 
313 Hyreshusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde >50 000 kr 
320 Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder 
321  Hyreshusenhet, bostäder och lokaler 
322 Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad 
323 Hyreshusenhet, kiosk 
324 Hyreshusenhet, parkeringshus/garage 
325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler 
326 Hyreshusenhet, kontor eller dylikt beläget inom  industrimark 
380 Hyreshusenhet i nationalpark 
381 Hyreshusenhet undantagen från skatteplikt (3 kap 4§ FTL) 
399 Hyreshusenhet med värde < 1 000 kr 
 
Fastighetstyp 4 - Industrienhet 
411 Industrienhet, tomtmark 
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412 Industrienhet, med saneringsbyggnad 
413 Industrienhet, upplag eller uppställningsplats 
414 Industrienhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde < 50 000 kr 
415 Industrienhet, fiskefastighet 
420 Industrienhet, industrihotell 
421 Industrienhet, kemisk industri 
422 Industrienhet, livsmedelsindustri 
423 Industrienhet metall- och maskinindustri 
424 Industrienhet, textil- och beklädnadsindustri 
425 Industrienhet, trävaruindustri 
426 Industrienhet, annan tillverkningsindustri 
430 Industrienhet, bensinstation 
431 Industrienhet, reparationsverkstad 
432 Industrienhet, lager 
433 Industrienhet, annan övrig byggnad 
433  Industrienhet övrig byggnad för radiokommunikation 
480   Industrienhet i nationalpark 
481 Industrienhet, undantagen från skatteplikt (3 kap 4 § FTL) 
497 Industrienhet, undantagen från skatteplikt (3 kap 4 § FTL) 
498 Industrienhet, övrig mark i tätort, utan taxeringsvärde (inte gatu- och parkmark) 
499 Industrienhet, gatu- / parkmark med värde < 1 000 kr 
499  Industrienhet, övriga med värde < 1 000 kr 
 
Fastighetstyp 5 - Ägarlägenheter 
500 Ägarlägenhet, inte fastställd typ av 
510 Ägarlägenhet, obebyggd 
513 Ägarlägenhet, byggnadsvärde >50 000 kr 
520 Ägarlägenhet, bostad 
580 Ägarlägenhet, skatte- /avgiftsfri (3 kap 2 § 2 st. FTL) 
581 Ägarlägenhet, skatte- / avgiftsfri ( 3 kap. 4 § FTL) 
 
Fastighetstyp 6 – Täkter 
600 Industrienhet, inte fastställd typ av täktmark 
610 Industrienhet, obebyggd täktmark 
613 Industrienhet, täkt med byggnadsvärde < 50 000 kr 
620 Industrienhet, bebyggd täktmark 
699 Industrienhet, täktmark med taxeringsvärde < 50 000 kr 
 
Fastighetstyp 7 – Elproduktionsenheter 
700 Elproduktionsenhet, inte fastställd typ av 
711 Elproduktionsenhet, outbyggt strömfall 
712 Elproduktionsenhet, tomt till kraftvärmeverk 
713 Elproduktionsenhet, (vatten) byggnadsvärde < 50 000 kr 
714 Elproduktionsenhet, ersättningskraft 
715 Elproduktionsenhet, tomt till kärnkraftverk 
716 Elproduktionsenhet, tomt till kondenskraftverk 
717 Elproduktionsenhet, tomt till gasturbinanläggning 
718 Elproduktionsenhet, tomt till vindkraftverk 
719 Elproduktionsenhet, (Värme) byggnadsvärde < 50 000 kr 
720 Elproduktionsenhet, vattenkraftverk 
730 Elproduktionsenhet, kärnkraftverk 
731 Elproduktionsenhet, kondenskraftverk 
732 Elproduktionsenhet, kraftvärmeverk 
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733 Elproduktionsenhet, gasturbinanläggning 
734 Elproduktionsenhet, vindkraftverk 
799 Elproduktionsenhet, taxeringsvärde under 1000 kr 
 
Fastighetstyp 8 – Specialenheter (skatte- och avgiftsfria) 
800 Specialenhet, inte fastställd typ av 
810 Specialenhet, tomtmark till specialbyggnad 
820 Specialenhet, distributionsbyggnad 
821 Specialenhet, reningsanläggning 
822 Specialenhet, värmecentral 
823 Specialenhet, vårdbyggnad 
824 Specialenhet, bad-, sport- och idrottsanläggning 
825 Specialenhet, skolbyggnad 
826 Specialbyggnad, kulturbyggnad 
827 Specialbyggnad, ecklesiastikbyggnad 
828 Specialenhet, allmän byggnad 
829 Specialenhet, kommunikationsbyggnad 
830  Specialenhet, kommunikationsbyggnad / telekommast 
890 Specialenhet, försvarsbyggnad

108
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 Skatteverkets hemsida, 2010-11-19 
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Bilaga 2. Fördelning av mark i Västerbotten 

Procentuell och rumslig fördelning av markkategorier i Västerbotten 

 

Procentuell fördelning av markkategorier i Västerbottens län 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rumslig fördelning av markkategorier i Västerbottens län 
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Bilaga 3. Fastighetstyp, totala taxeringsvärden per km2 och per m2 för de fyra norrlänen (forts. 
nästa sida) 

Län Fastighetstyp Totalt taxeringsvärde 
kr 

Areal km2 Värde per km2  Värde per m2 

Väster-
norrland 

Småhus, hyreshus, täkt, industrienhet, 
elproduktions-, och specialenheter 

85 788 080 000 574,24 149 394 120,9250
… 

149,3 

 Ekonomibyggnad 466 359 000 -   

 Åkermark 419 429 000 661,93  633 645,5516… 0,66 

 Betesmark 46 467 000  192,11 241877,0496… 0,24 

 Skogsmark 20 722 369 000 16 563, 33 1251099,2052 1,2 

 Skogsmarksimpediment 196 319 000 2 329, 32  84281,67.. 0,08 

 Summa taxerad areal 107 592 556 000 20320,6 5294752,9… 5,20 

 Nationalparker och övrig ej taxerad areal - 29,16 - - 

Jämtland Småhus, hyreshus, täkt, industrienhet, 
elproduktions-, och specialenheter -200-890 

67 595 335 000 708,98 95 341 666,901… 95,3 

 Ekonomibyggnad 803 324 000 -   

 Åkermark 100-199 285 896 000 519,66 550169 0,55 

 Betesmark 100-199 35 462 000 19 3,02 183 721,89 0,18 

 Skogsmark 100-199 26 480 589 000 26 328,35 1 005 782,32 10,05 

 Skogsmarksimpediment 100-199 432 252 000 8455,81  51 118,93 0,05 

 Summa taxerad areal 95 632 858 000 36205  26 41426,819.. 2,64 

 Nationalparker och övrig ej taxerad areal - 103,78  - - 

Västerbotten Småhus, hyreshus, täkt, industrienhet, 
elproduktions-, och specialenheter 

109 118 738 000 551,21  197 962 188,6395 197,96 

 Ekonomibyggnad 957 210 000 - - - 

 Åkermark 615 798 000 921,71 668 103,85.. 0,66 

 Betesmark 29 413 000 146,58 200 661,75.. 0,20 

 Skogsmark 29 514 497 000 31005,13 951 923,02.. 0,95 

 Skogsmarksimpediment 554 998 000 10375,22 53 492,64.. 0,05 

 Summa taxerad areal 140 790 654 000 42 999, 85 km2 3 274 212,00 3,27 

 Nationalparker och övrig ej taxerad areal - 11,43  km2 - - 
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Norrbotten Småhus, hyreshus, täkt, industrienhet, 
elproduktions-, och specialenheter 

98 163 325 000 2769, 64 km2 252 077 282,.. 252,07 

 Ekonomibyggnad 580 408 000 - - - 

 Åkermark 270 661 000 486,17 km2 556 720,90.. 0,55 

 Betesmark 21 884 000 125,13 km2 174 890,114.. 0,17 

 Skogsmark 23 082 314 000 35 579,38 km2 648 755,37.. 0,64 

 Skogsmarksimpediment 1 090 299 000 23 400,91 km2 46 592,16… 0,046 

 Summa taxerad areal 123 208 891 000 62 361 km2 1 975 736,29… 1,97.. 

 Nationalparker och övrig ej taxerad areal - 6108 - - 
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Bilaga 4.  Taxeringsvärden svenska kommuner, totalt och i genomsnitt 
 

 

Kommun 
 

Totala taxeringsvärden, t 
kr 

Taxerings-
enheter, antal 

Genomsnittsvärde, t 
kr 

     1 Danderyd 30826550 5578 5526 

2 Lidingö 24908989 4663 5342 

3 Solna 1835881 427 4299 

4 Nacka 38535836 9450 4078 

5 Sundbyberg 3115707 815 3823 

6  Vaxholm 6430846 1715 3750 

7 Täby 30928319 8420 3673 

8 Stockholm 96517722 26572 3632 

9 Sollentuna 24986320 7011 3564 

10 Vellinge 24795468 8071 3072 

11 Tyresö 16489458 5607 2941 

12  Värmdö 17697389 6246 2833 

13 Ekerö 12471803 4569 2730 

14 Huddinge 29355447 11310 2596 

15 Salem 3047720 1177 2589 

16 Malmö 34676068 13407 2586 

17 Göteborg 79165229 30622 2585 

18  Lomma 10326420 4000 2582 

19 Järfälla 12430951 4862 2557 

20 Upplands Väsby 6002529 2366 2537 

21  Österåker 15248834 6402 2382 

22  Sigtuna 8001434 3419 2340 

23 Partille 10358771 4472 2316 

24 Haninge 14328435 6208 2308 

25 Vallentuna 9447844 4166 2268 

26 Kungsbacka 37758378 16821 2245 

27 Botkyrka 11019046 4948 2227 

28 Öckerö 8600426 3874 2220 

29  Upplands-Bro 4670467 2133 2190 

30 Mölndal 15962583 7359 2169 

31 Lund 19148552 9091 2106 

32 Helsingborg 25849133 12764 2025 

33 Båstad 8639566 4293 2012 

34  Burlöv 3334633 1662 2006 

35 Sotenäs 7420512 3874 1915 

36 Staffanstorp 6877171 3629 1895 

37 Höganäs 11946217 6386 1871 

38 Uppsala 31791808 17012 1869 

39 Trosa 3914649 2095 1869 

40 Härryda 12176319 6561 1856 
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41  Knivsta 5134135 2776 1849 

42 Kungälv 12127751 6604 1836 

43  Nynäshamn 6204502 3423 1813 

44 Svedala 6523761 3615 1805 

45 Nykvarn 3118482 1744 1788 

46 Lerum 13814330 7791 1773 

47 Håbo 5962051 3363 1773 

48 Södertälje 12572850 7178 1752 

49 Kävlinge 10517186 6019 1747 

50  Tjörn 8155797 4708 1732 

51  Västerås 23449858 13838 1695 

52 Linköping 21539269 12758 1688 

53 Lysekil 6317579 3790 1667 

54 Stenungsund 7982920 4792 1666 

55 Halmstad 23844017 14675 1625 

56 Ängelholm 12340265 7649 1613 

57 Trelleborg 10879319 6814 1597 

58 Strömstad 4339423 2770 1567 

59 Strängnäs 7711161 4979 1549 

60 Tanum 5960340 4050 1472 

61  Ale 6922731 4716 1468 

62 Varberg 14531113 9958 1459 

63 Umeå 17706281 12189 1453 

64 Landskrona 5348224 3746 1428 

65 Jönköping 24341508 17285 1408 

66  Orust 6749467 4821 1400 

67  Hammarö 4378924 3163 1384 

68 Alingsås 8212804 5956 1379 

69  Ystad 6244092 4598 1358 

70 Gnesta 2749030 2040 1348 

71 Örebro 18700255 13886 1347 

72 Uddevalla 10964765 8176 1341 

73 Norrköping 18727095 13974 1340 

74 Norrtälje 14798026 11102 1333 

75 Nyköping 8456506 6543 1292 

76 Växjö 15688080 12234 1282 

77 Enköping 7863857 6150 1279 

78 Oxelösund 1649631 1304 1265 

79 Kalmar 11863640 9508 1248 

80 Eskilstuna 14757166 12050 1225 

81 Östersund 7366080 6019 1224 

82 Bollebygd 2322965 1914 1214 

83 Simrishamn 6535303 5392 1212 

84  Skurup 4092973 3419 1197 

85  Karlstad 13033402 10942 1191 
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86 Eslöv 7051892 5969 1181 

87 Trollhättan 8410682 7155 1175 

88 Gävle 13603397 11597 1173 

89 Lidköping 7356579 6379 1153 

90 Gotland 12835546 11131 1153 

91 Söderköping 3295369 2874 1147 

92 Borås 16542089 14710 1125 

93 Falkenberg 9759870 9214 1059 

94 Skövde 7224122 6821 1059 

95 Habo 2628288 2497 1053 

96 Luleå 11083325 10585 1047 

97 Karlskrona 13051872 12796 1020 

98 Höör 3474741 3497 994 

99  Mörbylånga 4330769 4359 994 

100 Värnamo 5962776 6037 988 

101 Falun 9594265 9780 981 

102 Borgholm 3357287 3449 973 

103 Kristianstad 15953365 16485 968 

104 Åstorp 2920119 3050 957 

105 Mjölby 4377046 4576 957 

106  Vadstena 1395271 1462 954 

107  Hallstahammar 3057022 3215 951 

108 Östhammar 4849677 5170 938 

109 Kumla 3607011 3858 935 

110 Laholm 6013517 6484 927 

111 Vänersborg 5767086 6220 927 

112 Katrineholm 4528482 4904 923 

113 Leksand 3800059 4185 908 

114 Borlänge 7530977 8413 895 

115 Motala 6594465 7520 877 

116 Bjuv 3233549 3712 871 

117 Sundsvall 12152282 13969 870 

118 Ljungby 4958649 5767 860 

119 Mark 6077925 7178 847 

120 Köping 2969124 3527 842 

121  Åre 1921449 2292 838 

122 Sölvesborg 3994846 4786 835 

123 Vårgårda 1872589 2250 832 

124 Hörby 2822371 3406 829 

125 Skara 2631863 3204 821 

126 Tranås 2405531 2954 814 

127 Sala 3131813 3895 804 

128 Oskarshamn 4443298 5582 796 

129 Flen 2654868 3349 793 

130  Arboga 1850447 2352 787 
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131 Kinda 1777798 2268 784 

132 Karlshamn 5669959 7236 784 

133 Älmhult 2868753 3662 783 

134 Ronneby 5617340 7239 776 

135 Mariestad 3447971 4483 769 

136 Åtvidaberg 2081862 2709 768 

137 Sjöbo 3566505 4648 767 

138 Valdemarsvik 1544122 2055 751 

139  Svalöv 2525649 3375 748 

140 Kungsör 1395639 1866 748 

141 Sandviken 5290329 7096 746 

142  Lilla Edet 2438949 3291 741 

143 Hjo 1494502 2059 726 

144 Gislaved 4351579 6063 718 

145 Bromölla 2470801 3473 711 

146 1715 Kil 1906820 2701 706 

147 Tomelilla 2138338 3036 704 

148  Västervik 5351464 7598 704 

149 Mora 3773322 5366 703 

150 Surahammar 1710649 2440 701 

151  Rättvik 1992676 2881 692 

152 Hässleholm 7936946 11520 689 

153 Vaggeryd 2154923 3159 682 

154  Falköping 3929453 5781 680 

155  Arvika 3796637 5610 677 

156 Ulricehamn 3475073 5136 677 

157 Klippan 2716120 4021 675 

158  Gnosjö 1472795 2183 675 

159 Finspång 2570299 3817 673 

160  Årjäng 1532133 2277 673 

161  Alvesta 2800735 4177 671 

162  Tierp 3170415 4731 670 

163 Örkelljunga 1728252 2599 665 

164 Munkedal 1857162 2829 656 

165 Lekeberg 1181909 1807 654 

166 Krokom 1893659 2921 648 

167 Mullsjö 1169391 1816 644 

168 Karlskoga 3512428 5462 643 

169 Hudiksvall 4790438 7494 639 

170 Vännäs 1203779 1892 636 

171  Eksjö 2260222 3584 631 

172 Nora 1489469 2367 629 

173 Älvkarleby 1501494 2404 625 

174 Götene 2009534 3241 620 

175 Tibro 1410611 2286 617 
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176 Nässjö 3554782 5767 616 

177 Vingåker 1365451 2230 612 

178 Piteå 5732438 9391 610 

179 Sunne 1792434 2953 607 

180 Perstorp 846343 1406 602 

181 Tidaholm 1661422 2780 598 

182 Grästorp 761502 1288 591 

183 Askersund 1753547 2966 591 

184 Heby 2061772 3489 591 

185 Säter 1547112 2664 581 

186 Hallsberg 2045998 3533 579 

187 Dals-Ed 732652 1275 575 

188 Kiruna 2146650 3745 573 

189 Boxholm 761936 1333 572 

190 Skellefteå 7369780 12911 571 

191  Vetlanda 3473339 6098 570 

192 Haparanda 1220451 2161 565 

193 Timrå 2105673 3760 560 

194 Kristinehamn 2694361 4822 559 

195 Karlsborg 1036578 1867 555 

196 Avesta 2448174 4412 555 

197 Mönsterås 2045514 3711 551 

198  Åmål 1483527 2696 550 

199 Säffle 1972737 3601 548 

200 Vimmerby 1869119 3466 539 

201 Markaryd 1549161 2873 539 

202 Forshaga 1569957 2923 537 

203 Nybro 2289771 4277 535 

204 Örnsköldsvik 6420158 12039 533 

205 Eda 1287014 2415 533 

206 Bollnäs 2885567 5427 532 

207 Orsa 956347 1813 527 

208 Fagersta 1041370 1982 525 

209 Boden 3192388 6134 520 

210  Olofström 1706322 3319 514 

211 Herrljunga 1068794 2091 511 

212 Tingsryd 1830057 3605 508 

213 Söderhamn 2924459 5766 507 

214  Svenljunga 1361522 2700 504 

215 Essunga 649071 1297 500 

216  Ödeshög 679032 1369 496 

217 Lindesberg 2531795 5122 494 

218 Härnösand 2048165 4144 494 

219 Osby 1619569 3282 493 

220 Ludvika 2772702 5648 491 
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221 Hylte 1249362 2576 485 

222 Vara 1703936 3592 474 

223 Aneby 728562 1536 474 

224 Malung-Sälen 1591771 3384 470 

225  Gällivare 1869268 3982 469 

226 Gagnef 1597466 3416 468 

227 Norberg 624110 1335 467 

228 Smedjebacken 1539621 3336 462 

229 Bengtsfors 1406672 3065 459 

230 Hedemora 1629631 3554 459 

231 Östra Göinge 1755565 3852 456 

232 Grums 1032031 2265 456 

233 Älvdalen 1079455 2371 455 

234  Ydre 468375 1031 454 

235 Ockelbo 732006 1613 454 

236  Mellerud 1143369 2537 451 

237 Färgelanda 757404 1693 447 

238  Ljusdal 2038052 4584 445 

239 Töreboda 981234 2242 438 

240  Torsby 1651940 3779 437 

241 Tranemo 1307466 2995 437 

242 Laxå 675785 1571 430 

243 Lessebo 1060491 2468 430 

244 Hofors 958445 2244 427 

245  Torsås 913616 2171 421 

246 Härjedalen 1219969 2985 409 

247 Sävsjö 1043136 2589 403 

248 Ovanåker 1098327 2733 402 

249 Uppvidinge 1114632 2839 393 

250 Skinnskatteberg 485836 1243 391 

251 Emmaboda 1045113 2698 387 

252 Gullspång 597405 1642 364 

253 Degerfors 943730 2628 359 

254 Hagfors 1407806 3947 357 

255 Nordmaling 641773 1826 351 

256 Berg 606081 1737 349 

257 Lycksele 846422 2504 338 

258 Storfors 437655 1321 331 

259 Robertsfors 530832 1652 321 

260 Nordanstig 859908 2704 318 

261 Kalix 1531323 4966 308 

262 Arjeplog 270202 882 306 

263 Arvidsjaur 486820 1641 297 

264 Storuman 532285 1813 294 

265 Vilhelmina 476804 1664 287 
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266 Filipstad 809812 2874 282 

267 Hällefors 550136 1964 280 

268 Älvsbyn 641501 2299 279 

269  Vindeln 410904 1475 279 

270 Högsby 582461 2116 275 

271 Munkfors 359303 1332 270 

272 Vansbro 613798 2314 265 

273 Hultsfred 1139900 4341 263 

274 Övertorneå 364342 1409 259 

275 Sollefteå 1189768 4630 257 

276 Bräcke 422382 1721 245 

277 Ljusnarsberg 356878 1549 230 

278  Bjurholm 133258 579 230 

279 Malå 175249 775 226 

280 Strömsund 680557 3037 224 

281 Kramfors 1203414 5423 222 

282 Dorotea 122507 563 218 

283 Jokkmokk 276114 1337 207 

284 Pajala 390927 1904 205 

285 Sorsele 155458 759 205 

286 Ånge 480968 2549 189 

287  Överkalix 186529 1049 178 

288 Ragunda 263473 1504 175 

289  Norsjö 186514 1068 175 

290  Åsele 130950 809 162 
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Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet, CERUM har till uppgift att 
initiera och genomföra forskning om regional utveckling, bedriva 
flervetenskapliga forskningsprojekt samt sprida forskningens resultat till skilda 
samhällsorganisationer. Forskningsprojekten sker i interaktion med de många 
vetenskapliga discipliner som berör det regionalvetenskapliga forskningsfältet. 
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