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Utkom från trycket
den 30 december 2003

utfärdad den 18 december 2003.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen
(1979:1152)
dels att 2 kap. 2 §, 12 kap. 1 och 5 §§ samt 15 kap. 1 § skall ha följande
lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 1 kap. 4 a §, av följande lydelse.

1 kap.
4 a § I denna lag betyder
1. tredimensionell fastighet: en fastighet som i sin helhet är avgränsad
både horisontellt och vertikalt,
2. tredimensionellt fastighetsutrymme: ett utrymme som ingår i en annan
fastighet än en tredimensionell fastighet och som är avgränsat både horisontellt och vertikalt.
Vad som sägs i denna lag om mark gäller också annat utrymme som ingår
i en fastighet eller är samfällt för flera fastigheter.

2 kap.
2 §2

Byggnader skall indelas i de byggnadstyper som anges i det följande.

Småhus

Byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Till sådan byggnad skall höra komplementhus såsom garage, förråd och annan mindre byggnad.
Byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre och
högst tio familjer skall tillhöra byggnadstypen småhus,
om byggnaden ligger på fastighet med åkermark, betesmark, skogsmark eller skogsimpediment.
Byggnad som hör till en tredimensionell fastighet eller
ett tredimensionellt fastighetsutrymme kan inte utgöra
småhus.
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Hyreshus

Byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre familjer
eller till kontor, butik, hotell, restaurang och liknande.
Byggnad med förrådsutrymme, som ligger i anslutning
till hyreshus och som behövs för verksamheten, skall utgöra hyreshus.
Byggnad som är inrättad till bostad och som hör till en
tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt fastighetsutrymme skall utgöra hyreshus.
Till hyreshus skall dock inte räknas byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre och högst tio familjer, om
den ingår i lantbruksenhet.

12 kap.
1 §3 Riktvärdet för tomtmark för småhus skall utgöra värdet av en värderingsenhet avseende tomtmark eller, om det finns särskilda skäl, värdet av en
kvadratmeter tomtmark.
Riktvärdet för tomtmark för hyreshus, industribyggnad eller övrig byggnad skall utgöra värdet av en värderingsenhet avseende tomtmark.
Värdet av en kvadratmeter byggrätt avseende tomtmark för hyreshus och
värdet av en kvadratmeter tomtmark eller byggrätt avseende tomtmark för
industribyggnad eller övrig byggnad, får anges endast med värden i en fastställd värdeserie.
För värdering av tomtmark på en elproduktionsenhet gäller bestämmelserna i 15 kap.
5 §4 Riktvärden för tomtmark för industribyggnad eller övrig byggnad
skall inom varje värdeområde bestämmas för skilda förhållanden för värdefaktorn storlek. Med storlek avses värderingsenhetens tomtmarksareal. Om
särskilda skäl föreligger skall dock avses den byggrätt i kvadratmeter som
värderingsenheten utnyttjas för eller är avsedd för.
För värderingsenhet som består av utrymme till industribyggnad eller övrig byggnad inom en tredimensionell fastighet eller inom ett tredimensionellt fastighetsutrymme avses med storlek alltid den byggrätt i kvadratmeter
som värderingsenheten utnyttjas för eller är avsedd för.

15 kap.
1 §5 Till ett vattenkraftverk hänförs kraftverksbyggnad och mark för elproduktion med vattenkraft.
Till ett värmekraftverk hänförs kraftverksbyggnad och mark för elproduktion med kärnkraft, kraftvärme, kondenskraft, gasturbin och vindkraft.
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Senaste lydelse 1999:630.
Senaste lydelse 1992:1666.
Senaste lydelse 1999:630.

Med mark avses i detta kapitel tomtmark, övrig mark, fallrätt och markanläggning som ingår i elproduktionsenhet.
Av bestämmelsen 1 kap. 4 a § andra stycket följer att vad som sägs om
mark i denna lag gäller också annat utrymme som ingår i en fastighet eller är
samfällt för flera fastigheter.
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas första gången vid
fastighetstaxering år 2005.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Hases Per Sjöblom
(Finansdepartementet)
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