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Förord 
  
Vi vill passa på att tacka Växjö kommun och främst Andreas Hedrén, som hjälpt oss med 
material och idéer som gjort vår uppsats möjlig. Ett stort tack riktas även till resterande 
respondenter som bidragit med kunskap och erfarenhet.  
  
Slutligen riktas ett tack till handledare Urban Österlund och opponenter, som under arbetets 
gång bidragit med kritik och feedback som hjälpt till att forma idéer och tillvägagångssätt. Tack 
vare samtliga medverkande i arbetet kan ett genomarbetat resultat presentera.  
  
Varberg, maj 2017, 
Emma Jonsson & Emma Rubin  

	
	 	



	
	 	 	

	

Abstract 
 
Purpose: This study purpose is to describe how an investment in the environment, in this study 
an enhancement of the sea, could give profits in other forms than just environmental. 

Theory and empiricism:  The theory used in this study are categorized in three main categorize, 
environmental, assessment and business. In the category environment overfertilization are 
discussed, overfertilization is the main problem in this study and the problem that the city of 
Växjö is hoping to solve by cleaning the overfertilization infested lakes. In the category 
assessment, the hedonic pricing model and the comparison method are studied, these methods 
are often used to evaluate real-estate. In the last category, business, the Break-even model and 
the supply demand theory are discussed.  

Problem and conclusion: the study has three issues, they read as follow: 
• How can an environmental investment change the pricing of real estate? 
• which circumstances can be used to sustain the effects of the lake cleaning? 

 
Answers to these questions were given through compile the theory with the interviewes. Proffit 
can per the study be measured thorough combining the compeering method with a break-even 
analysis. When these tow were combined the conclusion was made that the city om Växjö can 
sell about 10 fewer lots for the investment to pay it self if they do the lake cleaning compared 
to if they don’t. Through studying the answers the interviews gave and the hedonic pricing 
model the conclusion was made that people are more willing to pay for houses that are closer 
to water and clean enlivenment. This means that investments in cleaning the lakes makes the 
prizing around them go up.  
  
Keywords: ”hedonic pricing model”, ”water quality", “comparison method”, Ortsprismetoden, 
“break-even”, “Break-even analysis”, “location”, “lake”, “payback method” , "Environmental 
investment", “supply and demand” 
	 	



Sammanfattning 

Syfte: Denna studie syftar till att beskriva och förklara hur en miljöinvestering, i detta fall en 
sjörening, kan ge vinning i andra former än att bara göra miljön gott. 

Teori och empiri: Den teori som bearbetas i studien innefattas i tre huvudsakliga kategorier, 
miljö, värdering och företagsekonomi. I kategorin miljö diskuteras övergödning, övergödning 
är huvudproblemet i denna studie och det Växjö kommun hoppas kunna lösa genom 
sjöreningen. I kategorin värdering behandlas fastighetsvärdemetoden och ortsprismetoden, 
dessa metoder används ofta för att värdera fastigheter och mark. I den sista kategorin, 
företagsekonomi behandlas Break-even samt utbud och efterfråga, genom denna kategori kan 
ekonomiska sambandet sedan diskuteras. 

Frågeställningar och slutsatser: Studiens frågeställningar lyder: 
• Hur kan en miljöinvestering påverka mark- och fastighetspriser? 
• Vilka åtgärder kan vidtas för att bibehålla effekten av sjöreningen? 

 
Svar på dessa fås genom att sammanställa teorin och de svar respondenterna angett. 
Lönsamheten kan enligt studien bedömas genom att kombinera ortsprismetoden med en break-
even analys. Genom att kombinera dessa siffror får resultatet att Växjö kommun genom att rena 
sjöarna behöver sälja ca 10 färre tomter för att investeringen ska betalas tillbaka. 
Genom att analysera de svar som respondenterna angivit och fastighetsvärdemetoden förstås 
genom studien att människor värderar närhet till sjö och natur högt. Detta innebär att investering 
i sjöreningen antas bidra till att priserna på mark och fastigheter går upp.  
  
Sökord: ”hedonic pricing model”, ”water quality", “comparison method”, Ortsprismetoden, 
“break-even”, “Break-even analysis”, “location”, “lake”, “payback method” , "Environmental 
investment", “supply and demand” 
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1 Inledning  

I kapitlet presenteras Bakgrund, Problembakgrund och Problemdiskussion för att ge sedan leda 
studien vidare in på problemet. Även Syfte och Avgränsningar presenteras här för att beskriva 
mer ingående vilka områden det är som berörs i studien. Kapitlet avslutas med rubriken 
Referensobjekt där Växjö kommun beskrivs för att ge läsaren den grundkunskap som krävs för 
att kunna följa studien så bra som möjligt.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Jorden består till 70 % av vatten. Vatten utgör navet för allt känt liv och är avgörande för dess 
existens på planeten, (NE, u.å). Det finns därmed ett stort värde i att skydda och värna om hav, 
sjöar, floder och grundvatten. 
  
I Sverige är övergödning av sjöar, hav och vattendrag ett utbrett problem, främst i de södra 
delarna av landet där befolkningstätheten är högre och det bedrivs jordbruk i större 
utsträckning. Övergödning medför en försämrad vattenkvalité och kan leda till syrebrist, (Havs 
och vattenmyndigheten, 2014). Naturvårdsverket är den myndighet som har det samordnade 
ansvaret för genomförandet och åtgärder som krävs för att uppnå de 16 miljömålen, 
(Regeringskansliet, u.å.) Vattenmyndigheterna är den myndighet som av naturvårdsverket 
givits ansvaret att minska påverkan och orsaken till övergödning, men även att ta fram 
åtgärdsplaner för att nå miljömålet: Ingen övergödning, (Havs- och vattenmyndigheten, 2014). 
 
Tre sjöar som drabbats av övergödning är Växjös mest centrala sjöar, Växjösjön och norra- och 
södra Bergundasjön. I dagsläget är sjöarna övergödda på grund av ett gammalt avloppsutfall, 
och marken runt Bergundasjön är i stort sett obebodd på grund av sjöarnas begränsade siktdjup 
och låga vattenkalité. Detta trots den ökade bostadsbristen i Växjö kommun, (Hedrén, 2012). 
Växjö kommun har beslutat sig för att åtgärda detta, och i sin strävan att bli ”Europas grönaste 
stad”, (Växjö kommun A, 2016) känns satsningen inte helt främmande. 
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1.2 Problembakgrund 
 
EU har lagstiftat om ett vattendirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG), 
som syftar till att bevara och upprätthålla en långsiktig hållbar förvaltning av jordens 
vattenresurser. Gemensamma principer för unionen ska främja skyddet av vattenresurser både 
vad gäller kvalitet och kvantitet, skydda akvatiska ekosystem samt de terrestra ekosystem och 
våtmarker som har ett direkt beroende av dem. En god vattenkvalitet bidrar även till 
säkerställandet av befolkningens vattenförsörjning. Direktivets slutgiltiga mål syftar till att 
uppnå en marin miljö med naturligt förekommande ämnen, utan föroreningar i form av, för 
naturen farliga ämnen. 
  
Sverige har, som medlem i Europeiska Unionen, ett ansvar för att gemensamt satta mål nås 
(Regeringen, 2016). De direktiv som EU lagstiftar om har implementeras i svensk lag i form 
av förordningar och föreskrifter. Fem länsstyrelser är utsedda till vattenmyndigheter och har 
för uppgift att utveckla vattenförvaltningen nationellt, (Vattenmyndigheten A, u.å). I dagsläget 
har mindre än hälften av svenskt vatten den goda vattenkvalitet som Europaparlamentets och 
rådets direktiv (2000/60/EG) kräver (Regeringen, 2016). 
  
Det finns fem vattendistrikt i Sverige, från norr till söder är dessa Bottenviken, Bottenhavet, 
Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet. I varje distrikt har en länsstyrelse utsetts till 
vattenmyndighet, vilka har till uppgift att nå de miljökvalitetsnormer som är beslutade till senast 
2027. Miljökvalitetsnormerna är regler och krav som ska styra verksamhetsutövare 
(Vattenmyndigheterna B, u.å). 
  
Denna studie är i samarbete med Växjö Kommun som tillhör Södra Östersjöns distrikt, vilket 
ligger i Sveriges sydöstra del och har ansvar för 968 vattendrag, 177 kustvatten, 580 
grundvatten och 478 sjöar, däribland Sveriges näst största sjö Vättern. Distriktet har utmaningar 
i form av övergödning, miljögifter, försurning och andra fysiska förändringar 
(Vattenmyndigheterna C, u.å). Även Växjö är drabbade av problem som dessa och kommunen 
har, som verksamhetsutövare, ett ansvar att hålla god vattenkvalitet i närområdet. Övergödda 
sjöar och hantering av dessa är ett aktuellt uppdrag som kräver åtgärder i form av rening och 
hantering av fisk- och växtbestånd. 
De nyttor som tillkommer vid miljösatsningar, så som rening av sjöar, är ofta varor eller tjänster 
som inte handlas med på marknaden. Enligt Feuillette et al. (2016) är det svårt att identifiera 
och värdera dessa nyttor i monetära termer, eftersom det inte visas tydligt i marknadspriset. 
Miljösatsningar och den nytta de tillför riskerar därmed att undervärderas  vid beslutsfattande, 
då dess verkliga värde för samhället inte uppfattas. För värdering av dessa nyttor menar 
Feuillette et al. (2016) att icke marknadsmässiga värderingsmetoder bör tillämpas.   
  
De Vries, Terwel, Ellemers & Daamen (2015) menar i sin tur att verksamheter som investerar 
i miljöåtgärder inte enbart erhåller positiva reaktioner utan även riskerar att anklagas för så 
kallad Greenwashing. Greenwashing innebär att verksamheten genom marknadsföring skapar 
en bild av att de är miljövänliga. De kan använda sig av miljöåtgärder de har genomfört, men 
som i jämförelse med verksamhetens negativa miljöpåverkan är obetydliga. Vidare menar De 
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Vries et al. (2015) att misstankarna reduceras då verksamheten i fråga kan ge ekonomiska motiv 
för åtgärden. Det indikerar att människor tenderar att ifrågasätta verksamheters trovärdighet 
vad gäller miljösatsningar, om de inte kan redovisa dess ekonomiska lönsamheten. 
  
Laurans, Rankovis, Billé, Pirars & Mermet (2013) poängterar att ekonomisk värdering av 
ekosystem och biologisk mångfald förväntas fungera som en styrning och påverkan på 
kollektiva och individuella val. De menar vidare att monetär värdering av ekosystemtjänster 
återspeglar dess sociala betydelse och ger förutsättningar för bättre ledningsbeslut kring 
miljösatsningar. Det råder sedermera delade åsikter vad gäller frågan om ekonomisk värdering 
av miljövänliga tjänster och varor. Argumentet att vi inte skyddar det vi inte värderar och 
motsatsen att prissättning av dessa varor och tjänster inte är nödvändiga eller tillräckliga för 
konsekventa beslut vad gäller miljön, är två av åsikterna som lyfts i rapporten av Laurans et al. 
(2013). De diskuterar även användningen av ekonomiska värderingsmetoder för 
ekosystemtjänster, och hur det effektivt bör användas för att nå bättre miljörelaterade beslut. 
 
1.3 Problemdiskussion 
  
Sällan ställs frågan om det förutom miljövinster, även ger ekonomisk vinning för en enskild 
kommun eller ett enskilt land att genomföra en miljösatsning. I samband med satsningar på 
rening av vatten, kan tänkas att det rent ekonomiskt går att räkna hem miljöinvesteringar i form 
av ökade mark- och fastighetspriser samt planerad framtida exploatering. Växjö kommun 
bedriver ett projekt där bland annat tre av stadens sjöar ska renas från övergödning, Växjösjön 
och norra -och södra bergundasjön. Genom att rena södra bergundasjön kommer även norra 
Bergundasjöns status att förbättras, då de är sammanlänkade, (Hedrén, 2014). Tidigare nämnda 
rapporter berör frågan kring värdering av icke marknadsbaserade nyttor, prissättning av miljö 
och problematiken det kan medföra. För att möta de svårigheter med värdering av 
miljösatsningar som nämns ovan fokuseras studien på de monetära vinningar som kan ges 
genom reningen av två av Växjös sjöar. Detta för att påvisa hur en miljösatsning kan vara 
lönsam. Utifrån detta har följande frågeställningar utformats:  
  

• Hur kan en miljöinvestering påverka mark- och fastighetspriser?  
  

• Vilka åtgärder kan vidtas för att bibehålla effekten av sjöreningen? 
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1.4 Syfte 
 
Syftet med denna rapport är att undersöka huruvida miljöinvesteringar kan ge monetär vinning. 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Studien har avgränsats till Växjö kommuns sjöreningsprojekt rörande södra- och norra 
Bergundasjön. Studien utgår från att studera möjlig prisutveckling i samband 
med  markexploatering och försäljning av mark kring de studerade sjöarna. I viss mån  kommer 
även de redan befintliga bostäderna att studeras. Studien berör de tekniska aspekterna av 
sjöreningen och de metoder som används i projektet, för att ge en tydlig bild av dess innebörd, 
men ger ingen djupare inblick i det. Utan fokus läggs på de monetära vinningar som kan ges 
genom markexploatering.   
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1.6 Referensobjekt 
 
För att genomföra den här studien har ett referensobjekt valts. Genom att begränsa sökarean 
ges större möjlighet att ge utförliga och tydliga svar på de valda frågeställningarna. Studien 
kommer beröra två av Växjös sjöar, norra och södra Bergundasjöarna, dessa sjöar ligger i 
centrala Växjö, med närhet till bland annat skolor och fritidsaktiviteter. Idag har sjöarna 
problem i form av övergödning, på grund av det avloppsvatten och dagligvatten som tidigare 
släppts ut i sjöarna från Växjö stad, (Växjö kommun, 2015).  
 
I Växjös tätort finns 5 sjöar, Växjösjön, Trummen, Helgasjön samt södra och norra 
Bergundasjön, flertalet av dessa sjöar är liksom många andra stadsnära sjöar drabbade av 
övergödning, (Växjö kommun, 2015). Åtgärder har vidtagits och idag kan tydliga tecken ses på 
att Trummen är på bättringsvägen och att mångfalden är på väg att återställas, (Rengbrandt & 
Bökling, 2016). Södra Bergundasjön och Växjösjön behöver ytterligare rening för att bli rena 
från övergödning. Södra bergundasjön ligger ca 4 km från centrum och Växjösjön ligger några 
100 m från centrum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1: Karta över Växjö stad, , (Växjö kommun - interndokument, 2017) 
 
Växjö växer och 2016 bodde drygt 66 000 invånare i Växjös tätort och ca 89 500 i kommunen. 
Växjö kommun beräknar att det innan 2030 kommer bo över 100 000 personer i kommunen, 
(Växjö kommun B, 2016). Det är en kraftig folkökning och bostadsbristen i Växjö ökar i takt 
med populationen. 
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2 Metod 

I metodkapitlet redovisas studiens utformning, metodval, teoretiska bakgrund, hur insamling 
av empiri har gått till, urval, analysobjekt, en metoddiskussion och en utvärdering av validiteten 
och reliabiliteten i den empiriska datan. I metoddelen ges förklaring till varför olika teorier och 
datainsamlingsmetoder har valts, och hur de har främjat studien.  
 
2.1 Studiens utformning 
 
En kvalitativ metod innebär att verkligheten studeras utifrån insamlad data, och strävar efter att 
skapa en helhetsbedömning eller en djupare förståelse för det studien är menad att undersöka. 
Det kan göras genom exempelvis utförliga intervjuer eller fallstudier. Den kvantitativa metoden 
däremot ser till data och information i form av statistik och andra matematiska metoder som 
kan ge kvantifierbara resultat, (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 
  
Författarna anser att det för denna studie, dess syfte, problemdiskussion och valt referensobjekt 
krävs en djupare förståelse av ämnet, för att kunna besvara frågeställningarna. Därför har en 
kvalitativ metod tillämpats, (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). En djupare förståelse har 
erhållits genom intervjuer och granskning av vetenskapliga artiklar. Forskningen som 
genomförts är beskrivande forskning. Det kan beskrivas som en kartläggning av ett ämne eller 
ett problem, men behöver inte vara direkta eller rena beskrivningar. Istället kan det handla om 
hur olika situationer och saker hänger samman eller påverkar varandra. Genom intervjuer och 
artikelgranskning vill författarna med hjälp av denna metod komma fram till ett konkret svar 
på frågan, (Mattsson & Örtenblad, 2008). 
  
För att få struktur i arbetet har tre huvudämnen skapats, miljö, företagsekonomi och värdering 
Samtliga kapitel i studien är uppdelade efter dessa. Uppdelningen bidrar till att olika aspekter 
av vardera ämne kan diskuteras och analyseras i en strukturerad och återkommande 
ordningsföljd.  
 

2.1.1 Metodval 
 
En abduktiv ansats har använts i denna studie. Det innebär att teorier och redan befintliga 
antaganden har lagt grunden för den empiriska datan, (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 
På så sätt kan tilliten för teorierna antingen styrkas eller försvagas genom empirin. Befintlig 
teori för liknande studier ansågs nödvändig att studera för att kunna formulera relevanta 
frågeställningar och för den empiriska undersökningen. Genom att studera befintlig teori och 
forskning fick författarna hjälp att öka sin kunskapen kring ämnet och problemet och därmed 
skapa en uppfattning om hur intervjuerna skulle utformas och utföras optimalt. 
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2.1.2 Teoretisk bakgrund 
 
Vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar har använts för att skapa grunden till denna 
studie. Genom att använda tidigare utförda studier skapas ett stöd i form av liknande 
problematik och resultat. Det skapar ett logiskt och systematiskt sammanhang i texten, vilket 
ger ett ökat förtroende hos läsaren, (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).  
  
Databaser som varit till hjälp är google scholar, OneSearch, diva och libris. Studiens 
problemdiskussion och frågeställningar har varit utgångspunkt vid bedömning av artiklars, 
rapporters och avhandlingars relevans. De vetenskapliga artiklarna har förutom relevant 
kunskap och fakta för studien bedömts efter om de har publicerats i vetenskapliga tidsskrifter 
och antal reviews de har haft. Rapporter som ansetts relevanta har skrivits av institut eller 
myndighet och bidragit till en djupare förståelse och en bredare teoretisk ram för studiens ämne.  
 
2.2 Insamling av empiri 
 
Studien har utgångspunkt i ett av Växjö kommuns sjöreningsprojekt och har därför även sin 
empiriska utgångspunkt i denna organisation. Tekniska förvaltningen är den enhet på Växjö 
kommun som har det huvudsakliga ansvaret för projektet och de som har mest kunskap kring 
projektets genomförande. Åtgärdsplaner, utredningsunderlag och teknisk- och ekonomisk fakta 
kring projektet har erhållits från kontaktpersoner på tekniska förvaltningen, Växjö kommun. 
 
2.2.1 Sekundärdata 
 
Sekundärdata i en vetenskaplig studie består av redan befintlig information. I denna studie 
används sekundärdatan som ett komplement till primärdatan. Detta på grund av dokumentens 
ursprung, då de skapats som underlag för beslutsfattande. Åtanke måste därmed tas i att 
informationen kan vara partisk. Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) är det viktigt att 
sekundärdatan är vetenskaplig, granskad och pålitlig. Vidare bör nämnas att sekundärdatan i 
denna studie inte är anpassad för just detta problem, utan har varit ett riktmärke av hypoteser. 
Valda dokument skrivna av institutioner är noga granskade av författarna och bedömda att vara 
grundligt genomförda, då vikt i deras undersökningar lagts på förarbete och datainsamling.  
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2.2.2 Primärdata 
 
Studiens frågeställningar kräver en djupare förståelse för den specifika geografiska marknaden. 
Primärdatan i denna studie har därför främst baserats på intervjuer och respondenternas 
erfarenhet. Intervjuerna har genomförts semistrukturerat för att låta intervjupersonen få berätta 
allt hen vet kring området som rapporten behandlar. Utifrån detta har ett antal intervjupersoner 
valts, dessa är följande:  
  
 
Namn:                 Position:              Organisation: 
Andreas Hedrén         Sjömiljöansvarig          Växjö kommun 
Paul Herbertsson        Planeringschef              Växjö kommun  
Peder Hägg             Lantmäteriingenjör          Värderingsbyrån, Kalmar 
Elenore Pellams         Värdering              NAI svefa 
Anonym             Fastighetsmäklare A         Fastighetsbyrå A 
Anonym           Fastighetsmäklare B         Fastighetsbyrå B  
Anonym             Fastighetsmäklare C        Fastighetsbyrå C 
Anonym             Fastighetsmäklare D        Fastighetsbyrå D 
 
 
Att intervjua personer med ledande roller i det projekt studien behandlar var för författarna 
självklart, därför valdes Andreas Hendrén och Paul Herbertsson. Dessa personer arbetar med 
projektet och ansågs kunna ge en tydlig bild av valt projekt. Anledning till att inte fler personer 
från kommunen valdes för intervju var att författarna, efter genomförda intervjuer, ansåg att 
ingen ytterligare respondent kunde bidra med ny viktig information.  
  
För att få en djupare förståelse för den marknad som projektet och frågeställningarna rör valde 
författarna även att intervjua experter på värdering och fastighetsmäklare i området. Experter 
på värdering används av kommunen för att värdera den mark som ska säljas och ansågs därför 
av författarna kunna bidra med information som möjliggör besvarande av frågeställningarna. 
Att intervjua två respondenter från denna yrkesgrupp ansåg författarna vara tillräckligt, detta 
då deras input i frågeställningen var begränsad och redan efter två intervjuer gavs liknande svar 
på de intervjufrågor som ställdes. 
  
Fastighetsmäklare valdes för intervju på grund av deras insyn och kännedom om marknaden 
och inblick i konsumenters beetende på den specifika marknad studien berör. Författarna ansåg 
att genom intervjuer med fastighetsmäklare så erhölls en bild av hur Växjös invånare tänker 
och därmed bidra till ett konkret svar på de frågeställningar som gavs. Med fastighetsmäklare 
genomfördes fyra intervjuer, samtliga oberoende av varandra. Detta för att fastighetsmäklarna 
i denna studie representerar en stor och viktig grupp. Efter fyra intervjuer kunde författarna se 
att merparten av respondenterna svarat likvärdigt på flertalet frågor och ansåg därför att inga 
ytterligare intervjuer behövde genomföras. 
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Anledningen till att fastighetsmäklarna i denna studie fått vara anonyma är att författarna tidigt 
uppfattade svårigheter att få denna yrkesgrupp att ställa upp på en intervju där Växjö kommun 
står som uppdragsgivare. Det kan bero på att konkurrensen mellan fastighetsmäklare är stor och 
osäkerhet samt spekulationer kan orsaka nackdelar vid framtida samarbeten. De fyra 
fastighetsmäklare som valts att intervjua arbetar på fyra olika mäklarfirmor i Växjö, detta för 
att få en inblick i olika firmors åsikt i frågan och därmed ge en mer trovärdig empirisk data. 
Enligt  Ejlertsson (2014) kan det ibland hjälpa att låta intervjupersoner i en utsatt position vara 
anonyma för att kunna få mer sanningsenliga och trovärdiga svar. Utifrån detta så togs beslutet 
att alla fastighetsmäklare som intervjuats i denna studie är helt anonyma, även deras 
mäklarfirmor skyddas för att minska risken att respondenterna ska kunna bli identifierade.      
             
2.2.3 Utformning av intervjuformulär 
 
Det frågeformulär som utformats för de olika respondenterna har sin grund i det teoretiska 
avsnittet. Eftersom den här studien riktar sig till personer i olika yrkesgrupper och positioner 
där varje yrkesgrupp har en unik inblick i just sin expertis har olika formulär utformats för de 
olika yrkesgrupperna.  
  
För fastighetsmäklarna  och värderare har ett formulär med två delar utformats, den första delen 
handlar om hur man värderar ett objekt eller mark och hur olika faktorer påverkar priset. Dessa 
frågor ställs för att få en djupare förståelse i hur fastigheter värderas och hur 
fastighetsmarknaden fungerar. Den andra delen i formuläret handlar om prisutveckling och 
växjös olika lägen. Detta görs för att förstå hur priser sätts och om det finns något jämförbart 
objekt i Växjö mot de objekt studien riktar in sig mot, (Bilaga 1). 
  
Till Växjö kommun hålls frågorna mer öppna. Detta för att låta respondenten förklara 
djupgående hur de lagt upp projektet samt vad de har för mål och tankar. För att inte låta 
respondenten styra samtalet helt utformades punkter och frågor som riktlinjer för samtalet, detta 
för att kunna ge svar på studiens frågeställningar, (Bilaga 2). 
 
2.3 Urval 
 
Författarna har för denna studie valt att begränsa undersökningen till ett projekt. Detta på grund 
av att studien är menad att ha ett djupgående undersökningsupplägg, (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2014). Valet av undersökningsenheten har grund i författarnas intresse och inriktning på 
ekonomi/miljö. Kontakt togs med Växjö kommun och en gemensam utgångspunkt och 
problemdiskussion togs fram. Valet av objekt kan även motiveras av att kommunal verksamhet 
är en icke vinstdrivande organisation som har ett beslutsled som ger utrymme för intressanta 
och komplexa diskussioner vad gäller miljörelaterade projekt.  
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2.3.1 Val av analysobjekt  
 
De frågeställningar som utformats ger grunden för val av analysobjekt. Det är därför viktigt att 
de kriterier som berörs i frågeställningen efterföljs när urval görs. I denna studie berör dessa 
kriterier investeringar, markexploatering, prisförändringar och miljöns påverkan på dessa 
priser. Eftersom studien är en kvalitativ studie togs även det i beaktande när analysobjekt 
valdes. 
  
För att besvara problemformuleringen samt följa syftet så analyseras eventuella framtida 
markpriser runt de övergödda sjöarna, södra och norra Bergundasjön. Anledningen till att en 
studie kring mark- och fastighetspriser görs är att det idag inte finns någon bebyggelse kring 
sjöarna. Det beror på den lukt som sjöarna alstrar, samt den algblomning som kan vara farlig 
för både människor och djur. Studien är menad att utreda hur rening av sjöarna kan bidra till att 
marken blir mer attraktiv för investeringar i bostäder. Genom att fokusera på markpriser och 
den prisutveckling som reningen kan medföra kan en break-even genomföras. Break-even talar 
om när en investering är lönsam, en så kallad nollpunkt.  
  
Analysen i denna studie handlar om att studera den eventuella utvecklingen av priset på mark 
kring de övergödda sjöarna och skapa scenarier som beskriver när Växjö kommuns 
miljösatsning kan nå lönsamhet.  
 
2.4 Metoddiskussion 
 
I den här studien har fokus lagts på den metod som författarna anser ger en så klar bild som 
möjligt av sjöreningsprojektet på norra och södra Bergundasjön. En metod där fakta samlas via 
intervjuer är den som valts. Då det genom intervjuer erhölls svar som rör ett bredare spektrum 
än vid endast insamling av vetenskaplig data. Genom att intervjua gavs den breda och djupa 
inblicken i projektet som författarna ville uppnå genom en kvalitativ forskning. En nackdel med 
att fokusera på ett metodval då intervjuer läggs i fokus är att de svar som ges kan vara partiska. 
Det är även mer tidskrävande att genomföra intervjuer då det krävs flera träffar för att få den 
personliga kontakt som ofta krävs för att få grundliga svar. För att undvika partisk fakta har 
författarna valt att förstärka studiens trovärdighet med sekundärdata i form av artiklar och 
rapporter, när intervjuer och vetenskapliga artiklar blandas anser författarna att en bra grund 
läggs för studiens trovärdighet.  
 
2.4.1 Validitet och reliabilitet 
 
När det kommer till att överföra teoretiska tankar till empiriska modeller kan vissa svårigheter 
uppstå. Två vanliga begrepp som används för att reda ut dessa svårigheter är validitet och 
reliabilitet, (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Validitet kan ses som ett mätinstrument som 
mäter det som studien avser mäta. Ofta skiljer forskare på inre och yttre validitet, inre validitet 
anger likheter mellan begrepp och de operationella definitionerna av dessa. Den inre validiteten 
kan med det sagt undersökas helt utan insamling av empirisk data. Yttre validitet däremot 
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handlar om de sammanhang som finns mellan de mätvärden som fås genom operationell 
definition och hur verkligheten ter sig, (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).  
  
För att studien ska få en så hög validitet som möjligt, och därmed hög trovärdighet gäller det 
att den empiri som används i studien är noga granskad. För att lyckas med detta samlas data in 
från flera olika källor. De intervjupersoner som valts för studien har även de valts på grund av 
sin kunskap inom ämnet och därigenom anses de ge hög validitet. Med andra ord handlar 
validitet om att skapa en hög relevans och därigenom hög trovärdighet på studien, (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2014).  
  
Det andra kravet som ställs på studien är att den ska vara reliabel. Reliabilitet är även det ett 
begrepp som ofta används i teoretiska sammanhang för att beskriva styrkan på en studie. Att en 
studie är reliabel innebär att  den datainsamling och empirisk fakta som samlats in stämmer 
med studiens utfall. Om samma sökmetod används för en annan studie ska samma resultat 
komma ur sökningarna, (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).  
  
För att denna studie ska ha både hög validitet och reliabilitet har sökord och datainsamling 
gjorts med stor aktning och en hög efterforskning på källans relevans och trovärdighet. De 
intervjupersoner som valts har valts på grund av sin expertis i området. För att få ett så klart 
och bra svar som möjligt ur intervjuerna har intervjufrågorna noga valts med tanke på relevans 
till både intervjupersonen och frågeställningen i studien. Studien genomförs i Växjö och därför 
begränsas antalet intervjuobjekt till en geografisk area av Växjö kommun. Då författarna anser 
att det är personer som är verksamma i området som har störst möjlighet att ge ett klart svar på 
de frågor som ställs. Eftersom den huvudsakliga empirin i denna studie har samlats in via 
intervjuer och därmed är primärdata, finns risker med intervjuobjekt. Liksom vid insamling av 
sekundärdata gäller det att vara källkritisk och granska vad intervjuobjektet säger. Enligt 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) finns risken att fakta vinklas i de riktningar 
intervjupersonen vill. Författarna har därför valt att intervjua flera personer inom verksamheten 
för att vara säkra på att den fakta som ges är trovärdig.  
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3 Teori 

I den här delen kommer de teorier som valts för att besvara frågeställningarna presenteras. För 
att svara på frågeställningar har följande teorier och metoder valts: fastighetsvärdemetoden, 
ortsprismetoden, teorin om utbud och efterfråga samt Break-even. Dessa metoder är väl 
beprövade och använda i andra vetenskapliga sammanhang. Det kommer även att ges en 
beskrivning av vad övergödning är, hur det påverkar människor, djur och miljö och hur 
regleringen ser ut för att förhindra förloppet. Att välja teorier och metoder som använts och 
testats av andra forskare är viktigt för studiens validitet. De tre valda teorierna kommer nedan 
presenteras och sättas i sammanhang. Som nämnts i metoden är teoriavsnittet uppdelat i tre 
huvudämnen. Med inbördes ordning miljö, företagsekonomi och värdering. 
 
3.1 Miljöinvesteringar - tidigare utförda studier 
 
Studier utförda i Kina har visat på ett positivt samband mellan ökat antal statsfinansierade 
miljöinvesteringar och ökat BNP i landet. Zhoo et al. (2017) syftar till att i studien undersöka 
de långsiktiga variationerna i vattenkvalitén i Kinas inlandsvatten och även belysa de åtgärder 
för bevarande av miljö och natur som utförts av Kinesisk regering och som har påverkat dessa 
vatten. Undersökningarna har genomförts från januari 2006 till december 2015 och utförts på 
145 olika platser i Kinas inland. Data kring markskydd, markanvändning och BNP i området 
har samlats in och analyserats i femårsintervall för de senaste två decennierna, för att bedöma 
sambanden. Även investeringar som genomförts för att återställa miljö och skogsplantering har 
undersökts för att fastställa dess påverkan på vattenkvalitén. Zhoo et al. (2017) menar att 
resultatet av undersökningarna visar på att Kinas ökade BNP de senaste två decennierna inte 
har skett på bekostnad av vattenkvalitén i inlandet. De anser vidare att den ökade vattenkvalitén 
har ett samband med det ökade antalet statligt finansierade miljöinvesteringar under samma 
period. Zhoo et al. (2017) anser således att hög BNP kan nås och upprätthållas samtidigt som 
stora miljöinvesteringar genomförs. 
  
Wang, Shi, Kim & Kamata, (2013) utförde 2007 en värderingsstudie i Yunnanprovinsen i Kina 
för att bedöma om vattenkvalitéförbättrande investeringar är ekonomiskt fördelaktiga. Innan 
undersökningen genomfördes ägde flera gruppdialoger rum med myndighetsansvariga, boende, 
lokala grupper och arbetande med investeringsprojektet. Diskussionen kretsade kring 
investeringsprojektet, förbättringen av miljökvalitén, den lokala miljömässiga- och ekonomiska 
situationen och möjlig betalningsvilja för förbättringar. Ett frågeformulär utformades sedan. 
Resultatet av studien visade att hushållen i genomsnitt va villiga att betala 2,9 % av 
hushållsinkomsten för förbättringar. Detta menar Wang et al. (2013) överensstämmer med 
resultat i liknande studier. Genom uppskattningar av projektets kostnad och hushållens 
betalningsvilja har Wang et al. (2013) kommit fram till en avkastningsränta på 18 % för 
projektet. Det tyder på att vattenkvalitéförbättrande investeringar är ekonomiskt fördelaktiga 
och att man borde uppmuntra till investera i liknande projekt, (Wang et al., 2013). De menar 
vidare att man i framtida studier måste förstå effekterna av förkunskap hos respondenterna, då 
de visat sig att människor som tidigare hört om projektet på ett eller annat vis, värderar 
förbättringen högre än de som inte hade någon tidigare kunskap i frågan. Det indikerar att 
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undersökningar tenderar att ge de upplevda värdena istället för de faktiska, då kunskapen är 
bristfällig, (Wang et al., 2013). 
 
3.2 Övergödning 
 
Kväve och fosfor är näringsämnen som finns naturligt i miljön och är nödvändigt för både 
växter och djur. Det är när extra halter av dessa näringsämnen tillförs via mänsklig aktivitet 
som övergödningsproblem blir ett faktum, (Naturvårdsverket A, 2017). Höga halter av kväve 
och fosfor orsakar till exempel en ökad växtlighet vilket kan orsaka igenväxning och en ökad 
tillväxt av växtplankton och algblomning. Algerna som frodas kan vara av olika karaktär, där 
vissa är giftiga och kan hota människors och djurs hälsa. I värsta fall kan även syrebrist uppstå, 
vilket medför att både djur och växter dör, (Naturvårdsverket B, 2017). Övergödningen 
påverkar och minskar därmed den biologiska mångfalden genom att bland annat störa 
vattenlevande organismers förhållande sinsemellan och förstöra skydds- och 
förökningsområden. Övergödningen kan utöver ovan nämnda faktorer även påverka 
vattenkvalitén, siktdjupet och upplevelsen av en sjö, ett hav eller ett vattendrag. Mänskliga 
aktiviteter som orsakar övergödning är främst jordbruk, skogsbruk, trafik, industrier och 
avloppsvatten, (Havs- och vattenmyndigheten, 2014). 
 
Årligen görs en uppföljning av miljökvalitetsmålen, där aktuella åtgärder för att nå etappmål 
och miljökvalitetsmålen beskrivs. Kring 30 stycken svenska myndigheter arbetar för att nå 
dessa mål inom sina verksamheter och rapporteringen sker ofta genom verksamheters 
årsredovisning. I September presenteras varje år ett budgetförslag under utgiftsområde 20: 
Allmän miljö- och naturvård, för kommande år. Detta görs av regeringen och i slutet av varje 
mandatperiod redovisas även för riksdagen vilka åtgärder som utförts för att nå miljömålen, 
(Naturvårdsverket B, 2017). Nedan följer fyra precisioner av regeringens definition av 
miljökvalitetsmålet: Ingen övergödning: 
 

·  Påverkan på havet - Den svenska och den sammanlagda tillförseln av 
kväveföreningar och fosforföreningar till Sveriges omgivande hav underskrider den 
maximala belastning som fastställs inom ramen för internationella 
överenskommelser. 

 
·    Påverkan på landmiljön - Atmosfäriskt nedfall och brukande av mark inte leder 

till att ekosystemen uppvisar några väsentliga långsiktiga skadliga effekter av 
övergödande ämnen i någon del av Sverige. 

 
·   Tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten - Sjöar, vattendrag, 

kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för näringsämnen enligt 
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 

 
·   Tillstånd i havet - Havet har minst god miljöstatus med avseende på övergödning 

enligt havsmiljöförordningen (2010:1341), (Havs- och vattenmyndigheten, 2016). 
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Interreg IVA (2014) har med hjälp av erfarenhet skapat en rapport som mynnat ut i form av en 
handbok för miljöarbete. Syftet är att utöka samarbetet mellan Sverige och Danmark genom att 
studera och övervinna övergödningsproblemet i två sjöar, Sjælsø i Danmark och Ringsjön i 
Sverige. Interreg IVA (2014) har kommit fram till ett resultat i form av ett antal 
rekommendationer. De anser att arbetet bör fokusera på ett helhetsgrepp där man tittar på 
åtgärder både intern i sjöarna och i deras tillrinningsområden. Vidare anser de att projektet 
måste förankras hos politiker, berörda föreningar, enskilda och företag i god tid, för att projektet 
ska nå framgång. De tror även på tydligt uppsatta mål som kan mätas och förmedling av dessa 
samt information om projektet till samtliga intressenter. Även dataserier över tid för att visa på 
resultatet och verktyg för att visualisera och presentera åtgärder, planer och resultat, (Interreg 
IVA, 2014). 
 
3.3 Fastighetsvärdemetoden 
 
Fastighetsvärdemetoden bygger på teorin om sambandet mellan fastigheters egenskaper, både 
vad gäller byggnad och omgivning, och priset. Värderingen av dessa egenskaper bestämmer 
fastighetspriset på den öppna marknaden. Egenskaper och faktorer som kan påverka priset är 
till exempel boarea eller antal rum men även närhet till skolor, affärer, vatten och ren luft. Det 
är därmed inte enbart faktorer med ett marknadsbaserat pris som kan påverka värdet på en 
fastighet, utan även icke marknadsbaserade, (Tuttle & Heintzelman, 2015). Med data för olika 
faktorer kan man analysera sambandet mellan dem. Faktorerna delas upp i beroende eller 
oberoende. Där de oberoende faktorerna är de som påverkar den beroende. Värdet på fastigheter 
är i detta sammanhang den beroende faktorn och boarea, antal rum, närhet till skolor, affärer 
och vatten de oberoende, (Rawlings, Pantula & Dickey, 1998). 
 
Då en miljökvalitetsvariabel, som i denna studie främst är vattenkvalitet i en sjö, används för 
bedömning och prissättning av en fastighet är denna möjlig att beräkna genom konsumenters 
betalningsvilja för en god vattenkvalitet, (Tuttle & Heintzelman, 2015). Tuttle et al. (2015) 
menar även att insamling och bedömning av konsumenters betalningsvilja för 
miljökvalitetsvariabler kan påverka beslutsfattare i en riktning som ger en positiv effekt för 
kollektiva ändamål.   
 
3.3.1 Tidigare forskning - påverkande faktorer 
 
Tuttle et al. (2015) har studerat uppgifter om bostadstransaktioner i Adirondack Park, USA, 
mellan åren 2001 och 2009. De har utfört en fastighetsvärdeanalys för att undersöka sambandet 
mellan fastighetsvärden, sjövattenkvalité och andra ekologiska faktorer som kan påverkas av 
sjön. Genom analys av olika mätningar och insamling av data lyfter Tuttle et al. (2015) fram 
ett resultat som visar på vattenkvaliténs betydelse och påverkan på fastighetsvärden i 
Adirondack och andra liknande områden. De menar vidare att det inte enbart är vattnet och dess 
kvalité som ger effekt på fastighetsvärden, utan ägare och köpare av fastigheterna värderar även 
de närliggande ekosystemens välmående högt. Tuttle et al. (2015) anser att resultatet kan 
användas av beslutsfattare och intressenter för att ge en bild av hur de ekonomiska 
konsekvenserna kan belysas. Studien kan därmed göra beslutsfattarna bättre rustade för 
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utvärdering av miljöskyddsåtgärder. De kostnader som uppstår vid bevarande av en sjö kan då 
jämföras med kostnaderna för att dels rena, behandla och förhindra ytterligare försämring av 
en redan drabbad sjö och dels ta hänsyn till de tillkommande kostnader eller minskade intäkter 
som människors värderingar av ekosystem kan ge, (Tuttle et al. 2015). Tuttle et al. (2015) 
poängterar att studien, trots sin omfattande mängd data, inte behandlar alla de egenskaper eller 
faktorer som påverkar priset på fastigheter. Många av dessa kan även vara svåra eller icke 
observerbara. 

Woodham & Marsh (2011) har utfört liknande studier i området kring staden Rotoruas sjöar - 
Rotoiti, Rotorua, Okareka och Tarawera, i Nya Zeeland. Författarnas huvudfokus i 
fastighetsvärdeanalysen har även här varit att studera huruvida kvalitén på vattnet i sjöarna 
påverkar värdet på närliggande fastigheter. Data för 1179 stycken fastighetsförsäljningar under 
åren 2005 till 2010 och data över siktdjupet i sjöarna har använts för att analysera sambandet. 
Woodham et al. (2011) menar att siktdjupet är ett allmänt accepterat mått på vattenkvalité och 
även ett mått som är lätt för ägare och köpare av fastigheter att själva observera. Vilket andra 
mått som beskriver vattenkvalité inte är. Desto djupare sikt, desto klarare vatten och därmed 
även bättre vattenkvalitet. Boarea, sjöutsikt, och avstånd till vatten användes som 
kontrollfaktorer i samband med siktdjupet, då även de är oberoende faktorer som påverkar 
försäljningspriset för fastigheterna. Woodham et al. (2011) konstaterar att effekten av en extra 
meter i medelsiktdjup ger ett ökat fastighetsvärde på runt 7 procent. De sju faktorer studien 
berör kan användas till att förklara 68 procent av variationen i fastighetspriserna, Woodham et 
al. (2011). Det tyder på att desto fler faktorer som beaktas desto säkrare blir utfallet, faktorer 
som påverkar priset kan dock variera, även i antal, (Tuttle & Heintzelman, 2015). 

De faktorer som påverkar en fastighets värde behöver inte ge en positiv inverkan så som ren 
luft och sjöutsikt. Faktorer som buller, luftföroreningar eller brottslighet kan ge en negativ 
inverkan på fastighetsvärden, och bör även de beaktas i en analys. Ju fler av de påverkande 
faktorerna som tas med i analysen, desto mer trovärdigt blir utfallet, (Zetterqvist, 2012).  
  
Sander & Zhao (2015) menar i sin studie att fastighetsägares värdering av närhet till grön- och 
blåområden inte beror på hur mycket de har råd att betala för det. Det tenderar att medföra att 
mindre välbärgade personer värderar närhet till ett grön- och blåområden högt, men ger ingen 
påverkan på fastighetspriser då de inte har betalningsförmågan. Betalningsförmågan skiljer sig 
och mer välbärgade kan betala mer för att faktiskt få närhet till dessa områden. Det är därmed 
de som har en påverkan på prisförändringen av fastigheter. Sander et al., (2015) menar vidare 
att fastighetsägares värdering av grön- och blåområden beror på utbudet av dessa i närområdet. 
Även områden kring grön- och blåområden har en roll vid människors värdering av dessa. En 
sjö värderas exempelvis högre om det runt sjön förekommer naturlig växtlighet och en skyddad 
miljö, (Sander et al., 2015). Även distansen till en sjö, sjöutsikt, (Sander et al., 2015), närhet 
till grönområden, golfbanor och sportanläggningar  bidrar till ökade värderingar, (Mahmoudi, 
Hatton MacDonald, Crossman, Summers & Van der Hoek, 2013). Värderingen av grön- och 
blåområden varierar men har över lag en positiv inverkan på fastighetspriser, (Sander et al., 
2015; Mat Nazir, Othman, & Nawawi, 2015). Sander et al., (2015) poängterar även vikten av 
att inkluderar den socioekonomiska faktorn i liknande undersökningar, då det kan visa på 
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skillnanden på hur människor värderar dessa områden och vad deras faktiska vilja och 
betalningsförmåga är. Gröna och blåa inslag ger samhället ekonomiska, sociala och 
miljömässiga fördelar, (Mat Nazir et al., 2015), dock bör man se över variationerna i 
människors värdering av dessa inslag för att planera städer på ett hållbart sätt, (Sander et al., 
2015).  
 
3.4 Utbud och efterfrågan 
 
Att efterfrågan styr kvaliteten på varan och därmed priset har varit känt i ekonomisk teori sedan 
tidigt 1600-tal (Dewey, 2017). Teorins grundtanke är att utbudet ska möta efterfrågan och då 
skapa ett prisläge där båda parter är nöjda. Ju högre efterfrågan är på en vara ju högre kan 
utbudet bli och därför kan ett högre pris tas. Det finns dock undantag från denna grundtanke, 
till exempel med märkesprodukter eller andra sällsynta varor där utbudet är högt men 
efterfrågan kanske inte är så hög eller vise versa. Denna typ av varor riktar då in sig på en 
specifik målgrupp och kan därför genom att känna sin konsumentgrupp ta ut det höga pris 
konsumenterna är villiga att betala (Dewey, 2017). Trots undantag så lyder även sådana 
produkter under teorin om utbud och efterfråga, om till exempel konsumentgruppen bestämmer 
sig för att sluta vilja betala det höga priset för varan kommer utbudssidan bli tvungen att möta 
efterfrågans nya prisbild och sänka sig till en ny prisnivå. 
 
Att efterfrågan till stor del styr prisbilden låter ur ett ekonomiskt perspektiv som en självklarhet. 
Men när det kommer till miljön så borde det inte vara efterfrågan som styr, i alla fall inte om 
man ska lyssna på Jarchow et al. (2014). I deras forskning framgår den problematik som råder 
då efterfrågan styr utbudet i miljösammanhang. I forskningen kommer de fram till att det på 
grund av den ökande efterfråga som råder på biomassa och olja så har flera mer miljöfarliga 
sätt uppfunnits för att snabbare kunna bryta dessa material och möta den efterfråga som finns, 
(Jarchow et al. 2014). Den snabba utvecklingen och utvinningen gör att jorden inte hinner 
återhämta sig och klimatpåverkan uppstår. Jarchow et al. (2014) menar istället att utbudet borde 
få styra tillgången och prisbilden, och inte efterfrågan i lägen där miljön står i centrum. 
 
3.5 Ortsprismetoden 
 
Ortsprismetoden syftar till att pris på en öppen marknad kan bestämmas utifrån 
jämförelseobjekt. Enligt Persson (2011) utgörs varje marknadsvärdesbedömning av någon form 
av gissning och prognos, därför kan ett slutpris på en öppen marknad aldrig observeras utan 
priset kan endast bedömas i förväg. 
 
I ortsprismetoden är den marknad som studeras fastighetsmarknaden, en marknad där det är 
särskilt svårt att förutspå slutpris. Därför används ortsprismetoden som en typ av vägledning i 
prissättningen. Ortsprismetoden går till som så att genom så kallade jämförelseobjekt bedöms 
priset. Jämförelseobjektet måste för att kunna vara jämförbart ha vissa likheter med det objekt 
som ska bedömas. Likheter i storlek, läge och skick är några faktorer som vägs in i 
ortsprismetoden. 
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Även om metoden ur ett teoretiskt perspektiv kan låta enkel och självklar så finns en rad både 
praktiska och tolkningsmässiga problem med metoden, (Person, 2011).  Eftersom det i regel är 
svårt att finna ett exakt identiskt jämförelseobjekt uppstår ofta problem gällande någon av 
nedanstående faktorer: 
 

• Möjliga jämförelseobjekt 
• Likhet på objekten 
• Tidsfaktorn 

 
För att få en djupare förståelse för ortsprismetoden så kan den delas in i två kategorier, den 
direkta ortsprismetoden och den indirekta ortsprismetoden, (Persson, 2011). 
 
3.5.1 Direkta ortsprismetoden 
 
Den direkta ortsprismetoden delas in i sex steg där varje steg används för att få en så liten 
felmarginal som möjligt, Persson (2011) menar att om varje steg följs bör enligt 
ortsprismetoden priset på jämförelseobjektet överensstämma med granskningsobjektet. Nedan 
förklaras de sex stegen kort. 
 

1. Att finna och avgränsa en relevant marknad. I det här steget handlar det om att avgränsa 
den jämförbara marknaden. Beroende på vilken typ av fastigheter som granskas kan sök 
arean efter jämförelseobjekt variera. Om det till exempel är bostadsrätter som granskas 
bör sök arean begränsas till objektets närmiljö. Det vill säga att ett jämförelseobjekt 
kanske till och med för finnas på samma gata eller i samma hus som det granskade 
objektet. Medans om det är jordbruk som granskas så kan arean breddas så att det 
tillexempel är hela Mellansverige som väljs som sökarea. 
 

2. Att finna jämförelseobjekt. Här handlar det om att finna ett bra jämförelseobjekt, detta 
kan vara svårare än vad som kan tros. Det finns begränsad med data och mer eller 
mindre alla fastigheter är unika i något avseende. 
 

3. Att samla information om jämförelseobjektet. Här kan svårigheter uppstå då det är svårt 
att få de uppgifter som krävs rörande jämförelseobjektet, både ekonomisk- och teknisk 
data blir då begränsad. 

 
4. Bearbeta, tolka och analysera det insamlade materialet. Här handlar det om att bryta ner 

den data som insamlats, genom att bryta ner data så kan en faktorrelaterad 
prisjämförelse genomföras. 

 
5. Genomföra tids- och egenskapsmässiga korrektioner. Här handlar det om att pris 

förändras över tid vilket är en avgörande och viktig faktor i ortsprismetoden, även 
egenskaper med fastigheten som kan vara prishöjande över tid tas in i priskalkyleringen. 
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6. Slutgiltig värdebedömning och bedöma osäkerheten. Här gäller det för värderaren att 
stanna upp och fundera över hur trovärdig den slutliga värderingen, alla faktorer 
inräknade blir. 

 
3.5.2 Indirekta ortsprismetoden 
 
Den indirekta ortsprismetoden är enligt Persson (2011) till skillnad från direkta helt baserad på 
nyckeltal. I den indirekta ortsprismetoden så sätts priserna snabbare då många av 
observationsstegen i den direkta metoden försvinner. Här utgår man från läge och kvadratmeter, 
utifrån det så sätter man ett pris. I sådana sammanhang som den indirekta metoden använts kan 
formuleringar som ”enligt vår allmänna ortspriskännedom är prisnivån för kontorsfastigheter 
i Uppsala på 15 000 kronor/kvm”, (Persson, 2011, s. 316). Nackdelen med den indirekta 
metoden är att den noggranna bakgrundskoll som finns i den direkta metoden får stå tillbaka 
till fördel för snabba svar, (Persson, 2011).  
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3.6 Break-even analys 
 
Break-even analys eller nollpunktsanalys är en modell som visar var intäkterna för en 
investering möter utgifterna och summan blir noll. Break-even används för att hitta den kritiska 
punkt där en investering betalat av sig, (Nykamp, Bakker, Molderink, Hurink & Smit, 2013). 
Genom att beräkna de intäkter som investeringen beräknas ge och sedan subtrahera de 
kostnader, både fasta och rörliga, så ska summan enligt Break-even bli noll. Formeln för break-
even ser ut som följande: TI-(RK+FK)=0, (Nykamp et al., 2013). För att förenkla beräkning för 
antalet som behövs för att nå nollpunkten så finns ytterligare formler som kan användas som 
stöd för den som angavs innan. En av dessa formler ser ut som följande: fasta 
kostnader/(intäkter/st- kostnad/st).  Utifrån dessa formel kan sedan ett diagram ritas där 
nollpunkten visas. Genom att göra ett diagram blir det ännu tydligare huruvida eventuella 
vinster eller förluster är troliga genom investeringen. Ett nollpunktsdiagram kan se ut som 
följer: 
 
 

 
 
 
Diagram 1: Break-even modell. 
Nollpunkten i diagrammet är vid den punkt den gröna och den blåa linjen korsar varandra. Det 
är här antalet sålda produkter möter kostnaderna och break-even uppstår. 
 
Nackdelar med break-even enligt Nykamp et al. (2013) är att det är komplicerat att förutspå 
framtiden, därför bör nämnas att break-even är en förutsägelse av framtiden och bör därför 
granskas med viss observation för att faktorer kan förändras över tid.  
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3.7 Sammanfattning av teorin 
 
I avsnittet presenteras fem teorier, samtliga för att skapa en grund inför insamling av empirin. 
De teorier som beskrivits är: övergödning, fastighetsvärdemetoden, utbud och efterfråga, 
ortsprismetoden och en break-even analys. Fastighetsvärdemetoden och ortsprismetoden 
beskriver båda hur man genom att studera omgivningen kan värdera ett läge eller en fastighet. 
I fastighetsvärdemetoden studeras omständigheter i närmiljön som kan påverka en fastighets 
värde. Olika miljöfaktorer värderas olika och påverkar olika mycket. En av de faktorer som 
enligt tidigare forskning påverkar värdet i stor utsträckning är närhet till rena och brukbara sjöar 
och hav. Ytterligare en faktor med betydande påverkan bedöms vara närhet till natur, så som 
skog, andra grönområden och fritidsanläggningar. I ortsprismetoden jämförs likvärdiga objekt 
med varandra. En fastighet eller mark har vissa egenskaper och för att kunna jämför måste ett 
likvärdigt objekt finnas på marknaden. Det finns svårigheter med ortsprismetoden då det är 
svårt att finna likvärdiga objekt på marknaden. Metoden används trots det ofta som en vägvisare 
när värdering av objekt görs.  
  
Utbud och efterfråga, break-even och övergödning är de tre andra teorierna som studerats i detta 
avsnittet. Break-even analysen är en metod som används i företagsekonomiska sammanhang 
och beskriver hur stor kvantitet av en produkt eller tjänst som behöver säljas för att en 
investerings intäkter ska täcka dess kostnaderna. Detta är en metod som ger en snabb indikation 
på om en investering bör genomföras eller inte.  
  
Teorin om utbud och efterfråga beskriver hur priser på varor och tjänster styrs av förhållandet 
mellan dess utbud och efterfrågan på marknaden. Slutligen studerades fenomenet övergödning, 
vilket är ett stort problem i Sverige och världen. Sverige arbetar för att inga sjöar ska vara 
övergödda och för att alla vattendrag ska uppnå “god ekologisk status”.  
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4 Empiri 

I det här avsnittet presenteras de genomförda intervjuerna i sin helhet. I den del av empirin där 
fastighetsmäklarnas svar redovisas benämns de som “respondenterna”, detta då de alla valt att 
vara anonyma. Alla intervjuer har sammanfattats för att kunna kopplas till de valda teorierna 
och för att kunna svara på de frågeställningar som studien berör. Tekniska förvaltningen nämns 
återkommande i empirin, det är den förvaltning på Växjö kommun som har huvudansvaret för 
sjöreningsprojektet. Respondent från tekniska förvaltningen har bidragit med den tekniska 
faktan.  
  
I intervjuerna nämns begreppet “god ekologisk status” ett flertal gånger, detta är ett begrepp 
som används för att beskriva vattendirektivets mål. EUs målsättning med vattendirektivets är 
att samtliga vatten ska nå god status innan år 2015, med vissa undantag till år 2027, samt att 
inga vattendrag i Sverige ska få sämre vattenkvalitet, (Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG). I enlighet med resten av studien följer även empirin ordningsföljden av 
huvudämnena, miljö, företagsekonomi och värdering. 
 
4.1 Restaureringen av Växjösjöarna 
 
Enligt sjömiljöansvarig A. Hedrén (personlig kommunikation, 3 April 2017) på tekniska 
förvaltningen, Växjö kommun, så är det mest uppenbara vattenmiljöproblem i kommunen 
övergödning i kringliggande sjöar. Växjösjöarna Trummen, Växjösjön samt södra- och norra 
Bergundasjön har samtliga problem med övergödning. Detta trots att de senaste 50 årens 
vattenvårdsarbete i sjöarna har visat sig ge mycket goda resultat. Enligt A. Hedrén (personlig 
kommunikation, 3 April 2017) har samtliga sjöar visat på  en förbättrad status, främst Trummen 
som nu anses ha uppnått målet om en god ekologisk status. Övergödningsproblemet i övriga 
sjöar kvarstår dock, i synnerhet i Bergundasjöarna, detta trots påvisade förbättringar. Trots 
förbättring anses inte Växjösjön och Berundasjöarna, inom en överskådlig tid, kunna uppnå en 
god status utan att åtgärder vidtas, (A. Hedrén, personlig kommunikation, 3 April 2017). 
 
Tekniska förvaltningen på Växjö kommun, fick 2010 i uppgift att ta fram en åtgärdsstrategi för 
rening av Växjösjöarna Trummen, Växjösjön samt södra- och norra Bergundasjön. Målet med 
åtgärderna är att sjöarna ska uppnå en god ekologisk status. Första etappen i åtgärdsstrategin 
bestod av undersökningar och utredning av sjöarna och avslutades i april 2014. I denna etapp 
utreddes ett tiotal möjliga åtgärder, men i dagsläget har dessa utökats till 14. A. Hedrén 
(personlig kommunikation, 3 April 2017) anser att de har kunnat identifiera hur dessa åtgärder 
kan uppfylla behov, möjlighet och lämplighet för restaurering av Växjösjöarna. 
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4.1.1 Övergödning 
 
Problemet med övergödning i Växjösjöarna har enligt A. Hedrén (personlig kommunikation, 3 
April 2017) främst sin grund i tillförseln av näringsämnen från tillrinnande vatten. Det 
tillrinnande vattnet för med sig sådant som staden alstrar och har alstrat. Avlastning från 
föroreningskällor som exempelvis dagvattensystem har utförts och idag anses de interna 
processerna i sjöarna vara den främsta faktorn till att sjöarna inte uppnår god status. 
  
Växjösjön har en fosforhalt på cirka 30 mikrogram per liter vatten, som årsmedel. Sommartid 
är halten den dubbla jämfört med halten på senvintern. Fosforhalter eller halter av 
näringsämnen likvärdiga de i Växjösjön återfinns i sjöar där siktdjupet är mellan 0,5 meter till 
flera meter. Siktdjupet i Växjösjön varierar från år till år och även under sommartid enskilda 
år. Enligt A. Hedrén (personlig kommunikation, 3 April 2017) är siktdjup en indikation på 
miljötillståndet i sjön. Han menar vidare att variationen i siktdjup vid en oförändrad fosforhalt 
visar på behovet eller potentialen av att arbeta med åtgärder som berör den interna biologiska 
processen i sjön i motsats till externa åtgärder. Om en biologisk gynnsam miljö kan uppnås i 
sjön så tillkommer även förbättrat siktdjup och nivån på algblomning kan hållas nere. Detta 
utan att fosforhalten behöver minskas drastiskt.  
  
Södra och norra Bergundasjön har en fosforhalt på 80-100 mikrogram per liter vatten som 
årsmedel. Det är 5-20 gånger högre än den för Bergundasjöarna beräknade bakgrundsnivån. 
Bakgrundsnivån beskriver den naturliga halten av naturfarliga ämnen. Sjöbottnar består ofta av 
olika metaller och andra naturligt förekommande ämnen, och halten av dessa beror på 
sammansättningen i berggrunden och jordarten i tillrinningsområdet. Desto lägre nivåer desto 
bättre, då dess påverkan på ekosystem och människors hälsa då kan bedömas vara försumbar. 
Bergundasjöarnas höga fosforhalter medför att åtgärder för restaurering inte kan ge önskad 
effekt var för sig, utan måste kombineras för att målet om god ekologisk status ska vara möjligt 
att uppnå, (A. Hedrén, personlig kommunikation, 3 April 2017). 
 
4.2 Strategi 
 
Fosforhalten i insjöar är i de flesta fall avgörande för hur omfattande algblomningen blir. 
Växjösjön och Bergundasjöarna har höga halter fosfor och därmed en omfattande algblomning. 
Fosforn binds till de naturligt förekommande metaller som finns i sjöns bottensediment, 
exempel på sådana metaller är järn, aluminium och kalcium. Då fosforhalten i en sjö ligger på 
naturliga nivåer, fungerar dessa bindningar som ett reningsverk som förhindrar att övergödning 
uppstår. I fallet med Växjösjöarna, då fosforhalten är högre än de naturliga, finns det inte 
tillräckligt med metaller i bottensedimentet att binda till. Den fosfor som inte binds läcker då 
ur bottensedimentet och orsakar en ökad näringshalt i vattnet. Enligt A. Hedrén (personlig 
kommunikation, 3 April 2017) kan uppemot 2 ton fosfor frigöras ur södra Bergundasjöns 
bottensediment under en månad. Den tillförda mängden fosfor från dagvatten, bäckar, 
uppströms liggande sjöar och liknande är knappt 400 kilo per år. Om sjöarna ska kunna uppnå 
målet om god ekologisk status måste det interna läckaget av fosfor reduceras drastiskt, (A. 
Hedrén, personlig kommunikation, 3 April 2017). 
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Enligt A. Hedrén (personlig kommunikation, 3 April 2017) har tekniska förvaltningen utrett 
sjöarnas status och tagit fram 14 åtgärder för att uppnå målet om god ekologisk status. A. 
Hedrén (personlig kommunikation, 3 April 2017) menar vidare att samtliga 14 åtgärder har en 
viktig betydelse för helheten av projektet och dess måluppfyllelse, men poängterar att de finns 
åtgärder som är större och anses ge en mer framträdande effekt. Den enskilt största åtgärden är 
en bottenbehandling som ska reducera läckaget av fosfor ur bottensedimentet. Reduktionsfiske 
är en annan åtgärd som syftar till att minska andelen så kallad vitfisk i sjöarna, vilket är en 
åtgärd som A. Hedrén (personlig kommunikation, 3 April 2017) tror kommer ge en stor effekt 
på det slutgiltiga resultatet.  
 
4.2.1 Bottenbehandling 
 
Bottenbehandling utförs för att minska läckaget av fosfor i sjön. Det finns många olika typer 
av behandlingar som ska ge liknande resultat. Tekniska förvaltningen har tagit hjälp av SLU, 
Sveriges lantbruksuniversitet som gjort en utredning på bland annat Växjösjöarna. I SLUs 
rapport undersöks möjligheter och risker med olika åtgärder. Enligt A. Hedrén (personlig 
kommunikation, 3 April 2017) valde tekniska förvaltningen därefter att göra en 
aluminiumrening. 
  
Forskning har under en längre tid bedrivits i frågan kring hur balansen mellan fosforbindande 
ämnen och fosfor i bottensediment kan uppnås genom att tillsätta metaller. Som tidigare nämnts 
förekommer det naturligt metaller i sjöbottnar. Genom att tillföra ytterligare mängd 
fosforbindande metaller, som i detta fall aluminium, kan man binda ytterligare mängd fosfor i 
sedimentet, (A. Hedrén, personlig kommunikation, 3 April 2017). På så sätt kan läckaget av 
fosfor reduceras. Bottenbehandlingen anses vara den åtgärd med störst betydelse för att 
övervinna övergödningsproblemen i Växjösjön och Bergundasjöarna. Enligt A. Hedrén 
(personlig kommunikation, 3 April 2017) sökte Tekniska förvaltningen år 2016 tillstånd för 
behandlingen hos Mark- och miljödomstolen och beslut i ärendet förväntas tas sommaren 
2017.   
  
A. Hedrén (personlig kommunikation, 3 April 2017) räknar med att reningen av enbart södra 
Bergundasjön kommer kosta 25 miljoner kronor. 500 ton aluminium kommer då tillsättas i sjön 
under en 10 årsperiod, vilket kommer binda ca 50 ton fritt fosfor till botten. Denna bindning 
bedöms vara för evigt. 
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4.2.2 Reduktionsfiske 
 
Den andra åtgärden som anses kunna ge en betydande effekt på resultatet är reduktionsfiske. 
Enligt A. Hedrén (personlig kommunikation, 3 April 2017) bidrar reduktionsfiske till att övriga 
åtgärderna kan få ett mer hållbart och långsiktigt resultat.  
  
Reduktionsfisket innebär att vitfisk och i detta fall främst brax, i stora mängder plockas upp ur 
sjöarna, (A. Hedrén, personlig kommunikation, 3 April 2017). Fiskar som brax lever på 
plankton, små vattenlevande djur och växter och stör därmed den naturliga utvecklingen av 
vegetation i sjöarna när de blir en överpopulation. Överpopulationen av brax har uppkommit i 
samband med övergödningen. I och med övergödningen blir sjöarna grumliga och får dålig sikt. 
Större rovfiskar som håller nere antalet brax får då svårt att jaga och utvecklas och blir därmed 
färre. Braxen får tillgång till större mängd föda och antalet brax ökar. Braxen lever ofta nära 
botten och letar föda genom att röra runt i bottensedimentet. Vid omrörandet av sedimentet 
frigörs ytterligare näringsämnen som fosfor och orsakar påskyndande av redan befintliga 
övergödningsproblem, (A. Hedrén, personlig kommunikation, 3 April 2017).  
  
A. Hedrén (personlig kommunikation, 3 April 2017) menar att reduktionsfisket skapar bättre 
förutsättningar för den omfattande och betydande bottenbehandlingen. Utförs enbart 
bottenbehandling kommer den tillsatta mängden aluminium troligen inte att räcka för att binda 
den fosfor som frigörs av braxens fortsatta omrörande i botten. En kontinuerlig påfyllning av 
aluminium hade då varit nödvändig. Reduktionsfiske anses medföra att restaureringen blir mer 
kostnadseffektiv och långsiktig, (A. Hedrén, personlig kommunikation, 3 April 2017). 
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4.3 Planer för sjönära mark - Kommunen 
 
Södra- och norra Bergundasjön är två av de sjöar som genom aluminiumrening, reduktionsfiske 
samt övriga åtgärder förväntas nå god ekologisk status. Idag är marken söder, norr och väster 
om sjöarna i stort sett obebyggd. Enligt planeringschef P. Herbertsson (personlig 
kommunikation, 12 april 2017) på Växjö kommun, har kommunen planer på att bereda mark 
och bygga runt hela sjöarna. I och med den rådande bostadsbristen i Växjö, har dessa planer 
ingen direkt koppling till restaureringen av sjöarna. Exploatering planeras oavsett 
genomförande och resultat av restaureringen. Sjöarnas skick i dagsläget medför dock att få 
bostäder planeras att byggas i nära anslutning till sjön, på grund av sjöns lukt. Det finns idag 
planer på nya bostadsområden norr och söder om sjöarna och byggnation i dessa område har 
påbörjats. De nya områdena har fått namnen Vikaholm i sydost och Bredvik i nordväst, (P. 
Herbertsson, personlig kommunikation, 12 april 2017). 

 
Bild 2: Växjö kommuns översiktsplan, (Växjö Bild 3: Karta över Växjö stad, (Växjö  
Kommun, u.å.).   kommun - interndokument, 2017) 
 
Gult - mark avsedd för bostäder handel och kontor  
Rött - mark avsedd för verksamheter som kan vara störande 
Grönt - Park och naturmark och områden avsedda för rekreation och friluftsaktiviteter,  
(Växjö Kommun, u.å).  
 
För att minska segregationen i nybyggda områden i Växjö menar P. Herbertsson (personlig 
kommunikation, 12 april 2017) att det är viktigt att blanda både hyresrätter, bostadsrätter och 
privata tomter, på så vis möts människor med olika ekonomiska förutsättningar. 
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4.3.1 Exploatering 
 
På grund av Bergundasjöarnas storlek och läge uppstår vissa svårigheter med exploatering och 
byggnation på kringliggande mark. P. Herbertsson (personlig kommunikation 12 april 2017) 
berättar att det är svårt och kostsamt att bygga väster om sjön då det därifrån till närmsta 
bebyggelse är långt. Infrastruktur i form av vägar, vatten och avlopp, elnät och andra 
energisystem kan därför komma att bli dyr. Det är förutsättningarna i området som ska 
bebyggas som påverkar kostnaderna för beredning av mark och hur långt ifrån befintlig 
bebyggelse exploateringen genomförs. Därför är exploatering av ny mark svår att jämföra med 
tidigare projekt utan djupare undersökningar och gör det därmed även svårt att bestämma en 
exakt prisbild för beredningen. P. Herbertsson (personlig kommunikation, 12 april 2017)  säger 
ändå som en riktlinje att vid tidigare utförda projekt där förutsättningarna varit goda har 
kostnaden för exploatering legat på cirka 200-300 kronor/kvm. Kommunen bygger med start i 
sjöns södra och norra del, vilket ligger i anslutning till befintlig bebyggelse i öst. På så sätt kan 
infrastrukturen successivt byggas ut och underlätta för kommande exploatering av mark på 
södra Bergundasjöns västra sida. P. Herbertsson (personlig kommunikation, 12 april 2017) 
säger att det kommer ta lång tid innan exploateringen runt hela sjön är färdig, han räknar med 
uppemot 15 år innan den västra sidan påbörjats.  
  
En risk som kan uppstår genom att bygga på marken runt Bergundasjöarna efter restaurering är 
att reningen inte får önskad effekt då tillförseln av nya föroreningar ökar. Detta är enligt P. 
Herbertsson (personlig kommunikation, 12 april 2017) ett problem som åtgärdas genom 
vetskapen om att problemet existerar och att förebyggande åtgärder vidtas. Det finns hela tiden 
i åtanke att dagligvattnet renas innan det förs in i sjöarna och olika reningsdammar byggs för 
att undvika sådan tillförsel. Att bygga bostäder runt Bergundasjöarna anser P. Herbertsson 
(personlig kommunikation, 12 april 2017) och A. Hedrén (personlig kommunikation, 3 April 
2017) inte vara ett problem för reningens livslängd och kvalité.  
 
4.4 Mark 
 
Enligt P. Herbertsson (personlig kommunikation, 12 april 2017) äger kommunen idag stora 
delar av den marken som finns tillgänglig för byggnation runt Bergundasjöarna. Kommunen 
bereder mark och anlägger vägar och gator, drar fram vatten och avlopp, elnät och andra 
energisystem. I vissa fall bygger kommunen med hjälp av yrkeskunniga byggentreprenörer på 
den beredda marken, men oftast säljs marken till byggföretag eller privatpersoner. Marken 
måste inför försäljning värderas och få ett pris, vilket utförs av specialister från externa företag. 
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4.4.1 Värdering 
 
För värdering av mark kan externa aktörer som till exempel Värderingsbyrån och NEI svefa 
anlitas. Ofta läggs en beställning från kommunen, där uppgifter om uppdraget redovisas. Det 
kan vara en beställning på ett utlåtande om hur marken kan nyttjas eller en detaljplan där 
markens användning redan är bestämd. Tomter för privat bruk värderas enligt 
lantmäteriingenjör P. Hägg (personlig kommunikation, 24 april 2017) på Värderingsbyrån i 
Kalmar, oftast till ett pris per tomt, men kan även vara pris per kvadratmeter markyta. Mark för 
flerbostadshus prissätts med kronor per kvadratmeter BTA (Bruttoarea).  
  
Vid värdering ser man till detaljplanen för den för uppdraget aktuella marken och skapar en 
uppfattning av det planerade områden. Oftast görs bedömningar på plats där man bland annat 
ser till hur marken och underlaget ser ut och vilka förutsättningar som finns. Enligt P. Hägg 
(personlig kommunikation, 24 april 2017) kan berg i dagen eller andra faktorer som påverkar 
byggnation och exploatering av marken påverka värderingen. När mark värderas tas således en 
mängd olika faktorer in i beräkningen. Enligt P. Herbertsson (personlig kommunikation, 12 
april 2017) kan dessa faktorer vara allt från närhet till staden, fritidsaktiviteter och sjöar. P. 
Hägg (personlig kommunikation, 24 april 2017) och E. Pellams (personlig kommunikation, 24 
april 2017) poängterar att markens läge ofta är en viktig faktor vid värdering. Närhet till vägar 
både större och mindre, bra infrastruktur, förskolor, skolor, affärer och andra bekvämligheter 
har en avgörande roll vid bedömningen. I detta sammanhang är även närheten till sjön en faktor 
som påverkar värderingen. Vad gäller närhet till en sjö finns det flera underliggande faktorer, 
en strandtomt värderas ofta högt och med ökat avstånd till sjön värderas marken något mindre. 
Detta menar dock P. Hägg (personlig kommunikation, 24 april 2017) skiljer sig från plats till 
plats, och ingen generell värdering av avståndets påverkan går att fastslå. Faktorer som huruvida 
sjön går att bada och fiska i och om det finns en strand, påverkar värderingen av marken både 
närmast sjön och i närliggande områden. För värdering av de tomter som ligger närmast sjön 
eller strandtomter, bedöms oftare faktorer som hur långgrunt det är och hur vass och annan 
växtlighet påverkar framkomlighet. Värdering av områden med närhet till sjön påverkas oftare 
av hur de allmänna möjligheterna ser ur, som till exempel om det finns en anlagd badplats, 
friluftsområden och om det går att fiska. Förutom individuella och lokala faktorer så används 
även taxeringsvärden och ortsprismetoden för att jämföra marken med liknande mark på 
jämförbara platser. Det är enligt P. Hägg (personlig kommunikation, 24 april 2017) och E. 
Pellams (personlig kommunikation, 24 april 2017) en metod som skapar bra förutsättningar för 
en rättvis bedömning. Värderingen bedöms individuellt men jämförelse med liknande sjönära 
tomter eller fastigheter och skatteverkets taxeringsvärden och modeller för värdering kan ge en 
utgångspunkt. De tillägger att den lokala bostadsmarknaden, där utbud och efterfrågan visar 
vad köpare är villiga att betala, ger en indikation på markens värde. 
  
P. Hägg (personlig kommunikation, 24 april 2017) menar att värderingen kräver 
fingertoppskänsla och att det handlar om att bedöma inte bestämma ett värde. Det måste finnas 
en förklaring till bedömningen och resonemang kring varför värdet borde bli på ett visst vis. 
Statistik kan vara ett sätt att stärka eller förklara varför vissa bedömning gjort. P. Hägg 
(personlig kommunikation, 24 april 2017) menar vidare att framtida planer för inte bara aktuellt 
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område utan för hela stadens utveckling bör tas med i bedömningen. Likaså en bedömning av 
framtida kostnader och räntor. Vid värdering gäller det således att bedöma och skapa en 
uppfattning av förutsättningar lokalt och i omvärlden. 
  
Utifrån utvalda faktorer sätts det rekommenderade värdet för tomter som politikerna sedan har 
som underlag för beslut. Enligt P. Herbertsson (personlig kommunikation 12 april 2017) är 
närhet till en sjö en av de faktorer som bidrar till ett högre pris vid värdering. P. Herbertsson 
(personlig kommunikation, 12 april 2017) och P. Hägg (personlig kommunikation, 24 april 
2017) anser även att en badbar sjö är mer attraktiv och ofta bidrar till ökade priser, jämfört med 
en förorenad sjö. 
  
I Växjö finns, som tidigare nämnts, ett antal sjöar. Evedal är ett område vid Helgasjön som 
enligt P. Herbertsson (personlig kommunikation, 12 april 2017) ligger på liknande avstånd från 
stan och har ungefär samma förutsättningar som det nybyggda området Vikaholm i närheten av 
södra Bergundasjön. Det som skiljer områdena markant åt är det faktum att Evedal ligger vid 
Helgasjön, den sjö i Växjö som idag används som badsjö och har Växjös mest besökta 
badstrand. Vattenkvalitén i Helgasjön är således mycket god i motsats till Bergundasjöarnas. 
De tomter som sålts för byggnation i Evedal är de som varit dyrast i Växjö. Dessa tomter såldes 
för 1,5 miljoner kronor per tomt, ca 1 500 kr per kvadratmeter, i Vikaholm ligger priserna för 
en tomt på ungefär hälften så mycket, ca 500-700 kr per kvadratmeter. Nedan följer tabell 1 
med prisbilden på mark för olika ändamål och i olika områden i Växjö, och bild 4 en karta över 
områdenas placering: 
 

 
 
 
Tabell 1: uppskattning av pris på mark, Bild 4: Karta över Växjö stad, (Växjö 
(Växjö kommun - interndokument, 2017)  kommun - interndokument, 2017). 
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4.4.2 Försäljning 
 
Byggherrar eller spekulanter på marken får lägga fram förslag, ritningar och planer för den 
mark de vill köpa och bygga på. Marken värderas och får ett pris och slutligen fattar politiker 
beslut om marken ska säljas till det pris och ändamål som är föreslaget. När det gäller 
försäljning av tomter för privat bruk, värderas och bestäms priset på samma sätt. Enligt P. 
Herbertsson (personlig kommunikation, 12 april 2017) tillämpar kommunen sedan ett kösystem 
för försäljning av tomter. 
 
4.4.3 Mervärde 
 
För att minska påverkan på den naturliga miljö och växtlighet som finns runt Bergundasjöarna 
har kommunen beslutat att det ska bli ett naturreservat kring sjön. Med detta naturreservat 
hoppas A. Hedrén (personlig kommunikation, 3 April 2017) att fler ska lockas till och ges 
möjlighet att ta del av sjöarna. Naturreservatet planeras, med en bredd på 20 meter, sträcka sig 
runt hela sjöarna. Det ska kunna nyttjas som friluftsområde och locka även personer som inte 
nödvändigtvis bor runt sjön, men ändå vill njuta av dess kringliggande natur. Att planera detta 
naturreservat anser både A. Hedrén (personlig kommunikation, 3 April 2017) och P. 
Herbertsson (personlig kommunikation, 12 april 2017) vara gynnsamt för restaureringen och 
hur den mottags av kommunens invånare. Båda håller med om att bevarande av upplevelsen 
sjön ger är en viktig del i restaureringen, vilket inte exploatering och expansion av staden ska 
få förstöra.  
 
4.5 Bostadsmarknad 
 
Svensk bostadsmarknad påverkas och förändras av många olika skäl. De faktorer som påverkar 
marknaden är föränderliga och i många fall oförutsägbara. Det gäller allt från boyta och läge 
till utsikt och närhet till diverse bekvämligheter. Då de intervjuade fastighetsmäklarna har bett 
om att få vara anonyma benämns dessa som respondenterna. Samtliga respondenter är eniga 
om att utbud och efterfrågan är de faktorer som främst påverkar bostadsmarknaden. Vid hög 
efterfrågan och lågt utbud ökar priserna på till exempel fastigheter och tomter. Vid ett högt 
utbud och låg efterfråga minskar priserna således.  
 
4.5.1 Bostadsmarknaden i Växjö 
 
Utbud och efterfråga påverkar hela landets bostadsmarknad, men fördelningen ser olika ut på 
olika platser. Respondenterna menar att bostadsmarknaden i Växjö påverkas av en hög 
efterfråga och ett lågt utbud, vilket orsakas av bostadsbrist i samband med att stadens population 
växer. Detta har lett till ökade priser på villor i Växjö med i snitt 8,2 %, enbart de senaste 12 
månaderna. Prisutvecklingen på villor i Malmö de senaste 12 månaderna ligger på 11,6 %. Den 
procentuella skillnaden är 3,4 %, detta trots Malmös cirka fem gånger större population.  
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Växjö ligger centrerat mellan ett flertal sjöar och i samband med att populationen växer så krävs 
mer plats för stadens expansion. Idag råder, enligt respondenterna, en stor efterfråga på privata 
tomter, vilket det är brist på. Majoriteten av de tomter som kommer ut till försäljning ägs av 
kommunen, (Fastighetsmäklare A, personlig kommunikation, 10 april 2017).  
 
Bergundasjöarna 
 
I och med exploatering och beredning av mark kring Bergundasjöarna kommer fler tomter, 
både för privat bruk och för flerbostadshus, att bli tillgängliga. Samtliga respondenterna menar 
att tomterna kommer att vara efterfrågade oavsett vilket resultat sjörestaureringen får. De menar 
att läget, distansen till stan och närhet till grönområden är positiva faktorer. Ett lyckat resultat 
av restaureringen, där sjön får en bra vattenkvalité, ett bättre djur- och växtliv och blir badbar 
ses dock ge positiv inverkan, (Fastighetsmäklare A, personlig kommunikation, 10 april 2017; 
Fastighetsmäklare B, personlig kommunikation, 18 april 2017). Samtliga respondenter 
poängterar att en ren och badbar sjö, sjöutsikt eller närhet till sjön och grönområden i sig är 
faktorer som ofta ökar betalningsviljan hos köpare. Fastighetsmäklare C (personlig 
kommunikation, 18 april 2017) menar vidare att Bergundasjöarnas läge gentemot Växjö 
centrum kan vara en ytterligare fördel, då det är en centralt belägen sjö. I takt med att bostäder 
byggs kring sjöarna, tror samtliga respondenter även att byggnation av mindre centrum och 
aktivitetsanläggningar kommer att följa efter. Även det menar respondenterna kan öka 
betalningsviljan hos köpare.  
 
Jämförbart 
 
Runt andra sjöar i Växjö, exempelvis Trummen, har tomtägare i stort sätt byggt eller anlagt 
gräsmatta ända fram till strandkanten trots tomtgränser, (A. Hedrén, personlig kommunikation, 
3 April 2017) Sjön är för allmänheten tillåten att nyttja, likaså den mark som inte är avstyckad 
för bostäder. A. Hedrén (personlig kommunikation, 3 April 2017) menar att det medför att 
personer som inte bor närmst sjön går miste om sjön då de inte känner sig välkomna att nyttja 
marken. Detta vill kommunen undvika genom det planerade naturreservatet. Verken A. Hedrén 
(personlig kommunikation, 3 April 2017) eller P. Herbertsson (personlig kommunikation, 12 
april 2017) tror att naturreservatet kommer ha  en negativ påverkan på mark- och 
fastighetspriser, då närheten till sjön och utsikten kommer att vara i stort sett oförändrad. De 
anser snarare att reservatet kommer att vara en uppskattad faktor som ger en positiv inverkan 
på priserna för de i framtiden planerade bostäderna kring sjön.  
  
Med en lyckad rening av Bergundasjöarna tror samtliga fastighetsmäklare att tomter och 
bostäder kring sjöarna i framtiden kan bli jämförbara med tomter och bostäder kring andra sjöar 
i Växjö. Distansen till centrum är ungefär likvärdig från både Trummen, Helgasjön och 
Bergundasjöarna. Fastighetsmäklare C (personlig kommunikation, 18 april 2017) menar dock 
att det som kan ta tid att uppnå är ett gott rykte kring Bergundasjöarna, då det länge ansetts som 
en smutsig sjö. Växjösjön har tidigare inte varit en badbar sjö, men är idag så pass ren att där 
går att bada. Ändock lever bilden av Växjösjön som oren kvar, och många ser den fortfarande 
inte som badbar. Fastighetsmäklare C (personlig kommunikation, 18 april 2017) menar att en 
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sådan uppfattning kan ta tid att omvärdera, men tror att med en lyckad rening av både 
Bergundasjöarna och Växjösjön kan denna bild så småningom förändras. Tills det sker tror 
Fastighetsmäklare C att tomterna och bostäderna kring Bergundasjöarna kan jämföras med 
tomter kring de andra sjöarna, men att prisbilden, iallafall för en tid, troligtvis kommer att vara 
något lägre.  
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5 Analys 

I den här delen kommer teori och empiri sammanställas för att ge en helhetsbild över studiens 
utfall och hur väl teorin stämmer överens med verkligheten. Även analysen följer samma 
upplägg som resten av studien, men huvudämnena miljö, fastighetsekonomi och värdering. 
 
5.1 Åtgärdsplan för övergödningsproblem 
 
Varje år presenterar regeringen ett budgetförslag som berör utgiftsområde 20: Allmän miljö- 
och naturvård, för kommande år. I slutet på varje mandatperiod redovisas även vilka åtgärder 
som vidtagit för att nå de uppsatta miljömålen, (Naturvårdsverket B, 2017). Regeringens fyra 
definitioner av miljökvalitetsmålet, Ingen övergödning, (Havs- och vattenmyndigheten, 2016), 
blir således riktlinjer för de verksamheter och myndigheter som ansvarar för svenskt vatten. 
Enligt Interreg IVA (2014) bör arbetet med en sjörestaurering fokusera både på interna och 
externa åtgärder för att övervinna övergödningsproblem. Växjö kommun har uppmärksammat 
och vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de övergödningsproblem som orsakar 
störningar i ekosystemen i Växjös centrala sjöar, södra- och norra Bergundasjön. Genom att 
minimera tillförseln av näringsämnen från externa processer, avlastas södra- och norra 
Bergundasjön från yttre påfrestning. Enligt A. Hedrén har detta inte varit tillräckligt för att 
sjöarna ska kunna återhämta sig, utan visar på att de interna processerna måste åtgärdas för att 
sjöarna ska nå god status. Åtgärder som bottenbehandling och reduktionsfiske utförs för att 
minska påverkan på sjön från de interna processerna. Dessa förväntas skapa balans i 
ekosystemet och åtgärda problemet med övergödning. Interreg IVA (2014) menar vidare att 
intressenter i ett tidigt stadie ska informeras om projektet. Växjö kommun har sedan 2010 
arbetar fram en åtgärdsstrategi som finns tillgänglig för intressenter att ta del av. Denna studiens 
respondenter, i form av fastighetsmäklare och värderare, har dock inte haft vidare kunskaper 
om projektet. Detta tyder på att informationen varit tillgänglig men krävt att intressenter aktivt 
behövt söka den. Det kan medföra att det främst är de mest involverade intressenterna som 
söker information och orsaka att övriga intressenter förbli ovetande. 
 
5.2 Bergundajöarnas möjliga påverkan på kringliggande mark 
 
Enligt Tuttle & Heintzelman (2015) är det faktorer, både inre och yttre, som påverkar värdet av 
en fastighet. Dessa faktorer behöver inte vara marknadsbaserade som till exempel boarea och 
antal rum, utan kan även vara icke marknadsbaserade som närhet till affärer, skolor och vatten. 
Rawlings, Pantula & Dickey (1998) menar vidare att de oberoende faktorerna är de som 
påverkar de beroende. I detta fall kan marken kring södra- och norra Bergundasjön räknas som 
den beroende faktorn och närhet till sjön, affärer och skolor som de oberoende. Enligt P. 
Herbertsson har kommunen idag planer på att bereda mark för bostäder kring sjöarna, oavsett 
hur resultatet av restaureringen utfaller. Det planeras dock inte i dagsläget för bostäder på 
marken närmast sjön, eftersom lukten från sjön är för påtaglig. Tidigare utförda studier visar på 
ett positivt samband mellan människors betalningsvilja och en ökad vattenkvalité, (Tuttle et al., 
2015; Woodham & Marsh, 2011). Även avståndet till sjön påverkar människors värdering av 
mark eller fastigheter, ju kortare avstånd desto bättre, (Sander et al., 2015). Responderande 
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fastighetsmäklare poängterar att avståndet till en sjö påverkar priset, och att en ren sjö medför 
ytterligare positiv inverkan. Det medför att ett lyckat resultat av restaureringen kan komma att 
göra den idag oplanerade och oattraktiva marken attraktiv i framtiden. Människor 
betalningsvilja kan även komma att vara högre för denna mark, än för annan, i och med sjöns 
tillfrisknande. Vidare menar respondenterna att fler faktorer spelar in, till exempel om marken 
har sjöutsikt, om det finns en badplats och hur långt det är till närmsta centrum. De tror även 
att utbyggnaden av staden, i sjöarnas riktning, kommer att medföra byggnation av nya mindre 
centrum. Vilket ytterligare stärker hypotesen om områdets ökande värde i samband med 
restaureringen av sjöarna. 
 
Sander et al. (2015) & Mahmoudi et al. (2013) menar vidare att utbudet av grön- och 
blåområden i omgivningen påverkar människors betalningsvilja. De menar även att områden 
kring grön- och blåområden har en roll vid värderingen, till exempel hur naturen ser ut runt en 
sjö. Växjö kommun kommer enligt A, Hedrén, besluta att den närmsta marken kring sjöarna 
ska vara ett naturreservat, vilket medför naturlig växtlighet och en skyddad miljö. Det kan enligt 
Sanders et al. (2015) & Mahmoudis et al. (2013) teori innebära att människors betalningsvilja 
för att bo kring Bergundasjöarna ökar ytterligare. Mahmoudi et al. (2013) belyser även det 
upplevda värdet av närhet till sport- och fritidsanläggningar som golfbanor, fotbollsplaner och 
motionsspår. Förutsättningar för detta är goda i området kring sjöarna, då närhet till redan 
befintliga och möjlighet till framtida nya anläggningar finns. Motionsområde i det gröna menar 
A, Hedrén att naturreservatet kommer kunna erbjuda, både boende och allmänhet. Grön- och 
blåområden ger samhället ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar, (Mat Nazir et al., 
2015), men vid planering av städer bör hänsyn tas till människors olika värderingar och 
förutsättningar, (Sander et al., 2015). Den socioekonomiska faktorn bör inkluderas för att kunna 
bedöma ett områdes värde utifrån samhällets helhetsperspektiv. P. Herbertsson menar att 
nybyggda områden i Växjö planeras på ett sätt som ska förebygga att  segregation uppstår. 
Genom att bygga hyresrätter, bostadsrätter och privata tomter i en blandning, hoppas man kunna 
uppnå detta. Samtliga invånares värdering behöver därmed inte ge någon effekt eller påverkan 
på priset, men visar på att människor värderar grön och blåområden högt. Exploateringen kring 
Bergundasjön kan därmed antas kunna ge värde åt inte enbart de som har betalningsförmåga 
att bosätta sig i området. 
 
5.3 Analys av projektets lönsamhet 
 
Enligt Feuillette et al. (2016) är de nyttor som tillkommer vid miljöinvesteringar ofta svåra att 
identifiera och värdera i monetära termer, då de inte visas tydligt i marknadspriser. Studier 
utförda av Zhoo et al. (2017), visar dock resultat på att stora miljöinvesteringar är möjliga att 
genomföra med goda resultat samtidigt som en nations BNP ökar. Det tyder på att 
miljöinvesteringar kan fylla sitt syfte utan att påverka ekonomin negativ. Det ger, samtidigt 
som nytta, någon form av monetär vinning för samhället. Wang et al. (2013) menar på i sin 
studie att vattenförbättrande miljöinvesteringar är ekonomiskt fördelaktiga och uppmuntrar till 
liknande projekt. Växjö kommuns satsning på restaurering av södra- och norra Bergundasjön 
kan med detta i åtanke bedömas vara en god investering som ger ekonomiska fördelar på ett 
eller annat sätt. 
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Fastighetsvärdemetoden är en metod där även icke marknadsbaserade priser har en påverkan 
vid bedömning av en fastighets eller marks pris, (Tuttle & Heintzelman, 2015). Studier utförda 
i USA och Nya Zeeland visar på vattenkvaliténs påverkan på fastighetsvärden i omgivningen, 
(Tuttle et al. 2015; Woodham et al., 2011). De menar vidare att det inte enbart är vattnet som 
påverkar värdet utan även välmående hos närliggande miljö och dess ekosystem. Sander et al. 
(2015) har gjort liknande observationer och anser att människor över lag värderar grön- och 
blåområden högt. Det ger indikationer på att marken kring Bergundasjön kommer att värderas 
högre efter genomförd restaurering än i dagsläget, förutsatt ett lyckat resultat. 
 
Enligt Dewey (2017) så sätts pris på varor utifrån det utbud och den efterfråga som finns på 
varan. På bostadsmarknaden är prissättning mer komplex än på de flesta marknader.  Det är 
flera faktorer som styr, så som läge och närhet till tex. skolor och affärer. Dessa är faktorer som 
spelar stor roll vid prissättning av mark. Trots den komplexitet som finns vid prissättning så är 
samtliga fastighetsmäklare som kontaktats för studien överens om att priset på mark varierar 
när utbudet ökar eller minskar. Enligt Fastighetsmäklare A råder det brist på privata tomter i 
Växjö och majoriteten av tomter som sälj ägs av kommunen. Utbudet är därmed lågt och 
efterfrågan hög, man kan därför förvänta sig att tomter är eftertraktade och att köpare har en 
hög betalningsvilja. Responderande Fastighetsmäklare menar således att tomter som bereds 
kring Bergundasjöarna kommer att vara efterfrågade oavsett hur restaureringen fortskrider. De 
menar att restaureringen kommer att påverka nivån på betalningsvilja och betalningsförmåga 
och därmed värdet på marken snarare än efterfrågan. Det tyder på att marken och tomterna 
kommer att sälja, men att restaureringens resultat kan komma att vara en av de faktorer som 
påverkar när investeringen blir lönsam. 
 
5.3.1 Bedömning jämförbara objekt - bostadsmarknaden i Växjö 
 
Då inga detaljplaner för området kring Bergundasjöarna har gått att tillgå, är bedömningen av 
kostnader och intäkter svår att genomföra. Enligt ortsprismetoden och Persson (2014) kan 
liknande mark eller fastigheter jämföras för att på så vis få en indikation på vilka priser som 
lämpar sig för platsen. Fastighetsmäklare som intervjuats och P, Herbertsson anser att mark 
med liknande egenskaper som den runt södra- och norra Bergundasjön, går att finna inom 
Växjös gränser. I Växjö finns 5 stadsnära sjöar, (Växjö kommun, 2015), i denna studie har två 
av dem studerats, södra- och norra Bergundasjön. Trummen och Helgasjön ligger båda på 
ungefär samma avstånd från stan och har egenskaper som Bergundasjöarna, genom 
restaurering, hoppas kunna uppfylla. Den stora skillnaden enligt P, Herbertsson är att Helgasjön 
har bra vattenkvalitet och fin omgivning och därmed även Växjös finaste badstrand. Enligt P. 
Hägg är människors betalningsvilja högre då det finns anlagda stränder och andra 
bekvämligheter vid en sjö. Uppnår restaureringen av Bergundasjöarna önskat resultat och blir 
attraktiva sjöar att bada och fiska i, kan man i enlighet med ortsprismetoden anta att priserna på 
marken kring sjöarna kan komma att likna priserna vid helgasjön. I brist på stränder och 
friluftsområden kan antagandet göras att människors betalningsvilja för kringliggande mark 
därmed minskar, då möjligheten att uppleva sjön begränsas. Skulle en badstrand inte anläggas, 
utan det blir en sjö för fiske och andra vattenaktiviteter, skulle priserna enligt ortsprismetoden 
antas kunna komma att likna priserna runt Trummen. Planer för hur möjligheten för allmänhet 
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och boende att nyttja sjön kommer att se ut, kan därmed sägas vara avgörande för hur 
människors betalningsvilja för marken kan komma att bli. 
 
A, Hedrén menar att målet med restaureringen är att göra Bergundasjöarna friska och att skapa 
en så bra upplevelse av sjön som möjligt. Antagande görs därför att kommunens avsikt är att 
skapa goda möjligheter för stadens invånare att ta del av sjön, genom att anlägga stränder och 
andra tillgängliga områden. Når Bergundasjöarna god status och blir attraktiva för bad, fiske 
och fritidsaktiviteter, så görs antagandet att markpriserna i bästa fall kan komma att likna de 
runt Helgasjön. 
 
5.3.2 Break-even 
 
En break-even beskriver enligt Nykamp et al. (2013) vid vilken punkt en investering går jämt 
ut, en så kallad nollpunkt. För att kunna genomföra en break-even behövs alla kostnader och 
intäkter för en investering. A. Hedrén anger att de fasta kostnaderna för restaureringen av södra- 
och norra Bergundasjön uppgår till 25 miljoner kronor, utöver det tillkommer rörliga kostnader. 
Dessa är kostnader som varierar beroende på hur detaljplanen för området kommer att se ut, 
bland annat antal tomter som planeras och på hur stor yta, omständigheter i form av avstånd till 
infrastruktur och markens beskaffenhet. Då detaljplan över framtida exploatering och 
bebyggelse inte funnits att tillgå, är de rörliga kostnaderna svåra att avgöra exakt. Antaganden 
görs därmed för att skapa olika scenarion. Enligt P, Herbertsson uppgick de rörliga kostnaderna 
vid ett tidigare projekt, där förutsättningarna varit goda, till 200-300 kronor per kvadratmeter. 
Beredning av mark och framdragning av infrastruktur som vatten och avlopp räknades då till 
de rörliga kostnaderna. P, Herbertsson nämner även att exploatering och beredning av 
Bergundasjöarnas västra sida kan komma att bli kostsam, då det är långt till närmsta bebyggelse 
och infrastruktur. Ett påslag på kostnaderna med 100 kronor per kvadratmeter görs därmed för 
att ge ett mer trovärdiga scenarioutfall. 
 
När det kommer till intäkter för investeringen erhålls dessa genom försäljning av mark runt 
sjöarna och en anslutningsavgift per tomt. Försäljningspris och anslutningsavgift bestäms 
utifrån specifikt projekts förutsättningar och detaljplan. I enlighet med ortsprismetoden har två 
scenarios för beräkning av break-even ställts upp. I beräkningarna användas uppskattad 
snittkostnad på 350 kronor per kvadratmeter och intäkterna representeras av pris per 
kvadratmeter privat tomt eller mark för radhus som säljs. I avsaknad av detaljplan och därmed 
nivån på anslutningsavgift, kommer denna att bortses från i beräkningarna.  
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Scenario 1: 
Om restaureringen inte uppnår önskat resultat utan förbli övergödd, bör det enligt 
responderande fastighetsmäklare ändå finnas en efterfråga på privata tomter. Skulle så ske, kan 
antas att priset på framtida beredd mark kring sjön hamnar på samma nivå som de idag 
påbörjade områdena Vikaholm, Bredvik och Torparängen har, (Bild 4, s.24). Det vill säga 
mellan 500 – 1 200 kronor per kvadratmeter, (Tabell 1, s.24). 
Beräkningarna för break-even gör med utgångspunkt i följande formel: TI-(RK+FK)=0, 
(Nykamp et al., 2013). För scenario 1 krävs det då att cirka 29 400 - 170 000 kvm mark säljs 
för att nå nollpunkten för investeringen. För en tomt på i snitt 1 000 kvm, betyder det 30 – 170 
tomter, (Bilaga 3). 
 
Scenario 2: 
Enligt de fastighetsmäklare som intervjuats och tidigare utförda studier (Tuttle et al. 2015; 
Woodham et al., 2011; Sander et al., 2015; Mat Nazir et al., 2015; Mahmoudi et al., 2013), kan 
antagande göras att människors betalningsvilja ökar med ökad vattenkvalité, stränder och 
friluftsområden. Vid ett önskat resultat av restaureringen, kommer Bergundasjöarna uppnå god 
ekologisk status. Bergundasjöarnas markpris kan då i bästa fall jämföras med pris på såld mark 
i Everdal, vid Helgasjön, (Bild 4, s.24).  Det skulle medföra ett pris på 1 500 kronor per 
kvadratmeter, (Tabell 1, s.24). 
Enligt Nykamp et al. (2015) skulle utfallet för scenario 2 då innebära att cirka 22 000 kvm mark 
eller 22 stycken tomter skulle behöva säljas för att nå investeringens nollpunkt, (Bilaga 3). 
  
Dessa två scenarios ger en bild av hur och när framtida byggnation kring sjöarna kan nå punkten 
för ekonomisk lönsamhet. Det är dock uträknade med hjälp av antaganden och förenklingar och 
bör därmed ses som möjliga utfall, inte som faktiska. Bland annat är uträkningarna utförda med 
enbart priser och yta för en viss typ av mark, det vill säga mark för privata bostäder och radhus. 
Det kan antas att utfallet hade blivit annorlunda om beräkningar skett med blandade typer av 
tomt, exempelvis flerbostadshus, radhus och privata tomter. Som P. Hägg (personlig 
kommunikation, 24 april 2017) poängterat handlar värdering av fastigheter och mark om 
fingertoppskänsla, ett värde bestäms inte, det bedöms.  
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6 Resultat & slutsats 

Genom den här studien ges förståelse i hur miljöinvesteringar kan påverka framtida 
markexploatering. Exploatering av mark kring Bergundasjöarna medför viktig yta som gör det 
möjligt för populationen att öka och Växjö stad att växa. Marken kring både Växjösjön och 
Trummen, som tidigare varit drabbade av övergödning, är idag delvis bebodd. Enligt intervju 
med fastighetsmäklare kan det ge en indikation på hur marken kring Bergundasjöarna kan 
komma att värderas efter genomförd restaurering och markexploatering. Med utgångspunkt i 
att restaureringen uppnår önskat resultat. Sjöarnas status är dock enligt studien inte det enda 
som påverkar prisbilden för mark kring Bergundasjöarna. Efter utförd analys kan studiens 
frågeställningar besvaras. 
 

• Hur kan en miljöinvestering påverka mark- och fastighetspriser? 
 

Enligt studien så kan miljöinvesteringars lönsamhet bedömas i monetära termer. Genom att 
studera mark- och fastighetspriset kan ett monetärt värde hämtas på om sjöreningen är lönsam 
ekonomiskt. En del i de studerade monetära värde som finns att vinna fås genom människors 
ökade betalningsvilja. Människor lägger enligt studien ett stort värde på att få tillgång och 
möjlighet att bo samt vistas i friska grön- och blåområden. Bergundasjöns kringliggande mark 
bör enligt studien få ett högre värde efter genomförd restaurering än i dagsläget. Ett exakt värde 
är dock svårt att fastslå, då framtiden inte går att förutspå. 
 
För att svara på denna frågan har även fastighetsvärdemetoden, ortsprismetoden och svar från 
intervjupersoner, främst fastighetsmäklarna och värderarna, analyserats. Enligt analysen kan 
miljöinvesteringar påverka mark- och fastighetspriser på många olika sätt och olika 
investeringar påverkar olika mycket. Enligt studien har närhet till friska grön- och blåområden 
som sjöar och friluftsområden, men även till stadens centrum och andra bekvämligheter en 
betydande påverkan på dessa priser. Miljöinvesteringar med syfte att öka vattenkvalitén kan 
således skapa en attraktivare plats för människor att bo på. Det medför att efterfrågan och 
därmed priserna ökar. Slutsatsen som kan dras är att denna typ av miljöinvestering, vid önskat 
resultat, påverkar mark- och fastighetspriser i positiv riktning.  
  

• Vilka åtgärder kan vidtas för att bibehålla effekten av sjöreningen? 
  
Denna fråga besvaras genom att granska teori om övergödning där förståelse för hur 
övergödning ser ut och hur detta fenomen uppstår. Den empiri som insamlats genom intervjuer 
med Växjö kommun ger en inblick i vilka åtgärder som genomförs för att bibehålla en god 
ekologisk status och uppnå målet med restaureringen. I empirin beskrivs flertalet åtgärder som 
vidtas för genomförande av reningen i södra - och norra Bergundasjön. En av de åtgärder som 
enligt Hedrén (personlig kommunikation, 3 april 2017) har stor påverkan på restaureringens 
effekt och tidsmässiga hållbarhet, är åtgärder som återställer den naturliga ekologiska statusen 
och balansen i sjön. Vid övergödning uppstår en ökad växtlighet vilket kan orsaka igenväxning 
och en ökad tillväxt av växtplankton och algblomning. Övergödningen påverkar och minskar 
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den biologiska mångfalden genom att bland annat störa vattenlevande organismers förhållande 
sinsemellan och förstöra skydds- och förökningsområden. 
 
Ofta medför övergödning en överpopulation av brax, eftersom de större rovfiskar får svårt att 
jaga och livnära sig, (Naturvårdsverket B, 2017). Enligt Hedrén är reduktionsfiske en av de 
viktigaste åtgärderna för att restaureringen ska få önskar effekt på lång sikt. Han anger att utan 
reduktionsfiske så finns risker att Braxen, som är det stora problemet i Bergundasjöarna, orsakar 
svårigheter när sjön ska återhämta sig och återställa den naturliga balansen för både djur och 
växter. Hedrén (personlig kommunikation, 3 april 2017) menar att bottenbehandlingen i sig ger 
restaureringen ett kortsiktigt resultat som kräver att behandlingen upprepas. Målet nås genom 
att vidta åtgärder, som exempelvis reduktionsfiske, som hjälper sjön att återhämta sig och 
tillfriskna på ett för sjön naturligt sätt, vilket tros ge ett långsiktigt resultat. Effekten av 
restaureringen bibehålls således genom att skapa förutsättningar för ekosystemets 
återhämtning.  
 
  
6.1 Diskussion  
  
Genom studiens gång har olika diskussioner och tankar uppstått hos författarna. Att det är 
viktigt att bibehålla natur runt sjöarna för att attrahera den stora massan tror även författarna är 
en viktig aspekt. Att alla ska få ta del av sjön och njuta av de naturtillgångar som finns är absolut 
en värdehöjare för hur läget och reningen av sjön upplevs. Författarna anser att det är viktigt att 
Växjö kommun lägger fokus på att göra sjöarna attraktiva och tillgängliga för alla. Det finns 
exempel i Växjö där bostäder byggts så tätt inpå sjön att icke boende känner sig ovälkomna att 
nyttja sjön. Detta gör att reningen skulle mista mycket av den samhällsnytta en sjörening kan 
bidra med och istället för att gynna den stora massan endas gynna ett fåtal boende.  
  
Något som togs upp mycket med intervjun med Andras Hedrén var att inte själva reningen i sig 
var det avgörande utan hur man förbereder och tar hand om sjön innan och efter reningen. Det 
finns flertalet sjöreningar som måste genomföras gång på gång just för att huvudproblemet inte 
åtgärdas på rätt sätt. I de sjöar som studien granskar ansågs det vara vitfisken, främst braxen 
som stod för det stora problemet när det kommer till det naturliga kretsloppet och den interna 
belastningen. Hedrén berättade att det var ett känt problem och att samma problem finns i 
flertalet av övergödda sjöar. Därmed uppstod tankar hos författarna om varför inte alla 
genomför reduktionsfiske innan reningen genomförs. Det enda någorlunda bra svar författarna 
kunde komma fram till var att kunskapen om reduktionsfiske inte nått ut till kommunerna. Om 
detta är fallet så borde denna information spridas och det snabbt. Om sjöar skulle kunna renas, 
både billigare och mer effektivt på lång sikt, skulle det gynna alla parter. Både kommuner, 
politiker och medmänniskor skulle dra nytta av en effektivisering inom ett av EU:s största 
miljöproblem, att få bukt på övergödning.  
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 6.2 Framtida forskning  
  
Vid framtida forskning kring Växjös sjöreningsprojektet, kan intressanta aspekter finnas i att 
undersöka kommunens beslutsprocess vad gäller stadsplanering och hur det går till. Var skolor 
byggs, hur man tänker kring segregering och hur kommunaltrafik planeras. Det har under 
arbetets gång framkommit att värdet av mark eller ett område påverkas av en mängd faktorer. 
Denna studie har inriktning på faktorer som läge och närhet till friska grön- och blåområden. I 
framtida forskning kan intresse finnas i att beakta även de sociala perspektiven, för att inkludera 
och representera samhället i sin helhet.  
Det hade även varit av intresse att studera om det verkligen är så att Växjös sjörening håller 
längre på grund av reduktionsfisket och om det gör att priserna för sjörneingen dras ner på lång 
sikt.  
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Bilaga 1 

 
Vi har i samarbete med Växjö kommun valt att skriva vår c-uppsatts kring hur restaureringen 
av Södra Bergundasjön kan påverka markpriser och värde på befintliga byggnader. Vi har valt 
att intervjua er för att förstå hur mark och bostäder i Växjö värderas och hur prissättningen runt 
sjön eventuellt skulle förändras i samband med reningen av sjön.  

 
Frågeformulär - Fastighetsmäklare 
 

• Hur värderas olika lägen för mark, A, B, C eller liknande? 
 

• Prognos för mark kring Bergundasjön, vilket läge hamnar dessa tomter i? (tex. A, B 
eller C?) 

 
• Vilka faktorer kan påverka värderingen över lag?  

- Vilken av dessa faktorer värderas generellt högst, i vilka sammanhang och varför?  
 
• Skulle byggnation på mark kring Bergundasjön kunna jämföras med annan mark kring 

sjöar i Växjö? Till exempel Trummen, Helgasjön? 
 

• Värderas tomt runt en ren sjö högre än en oren? (Badbar med rikt växt-och djurliv)  
- Om Ja, hur mycket kan det skilja i pris (%)? (tex. Bergundasjön vs Trummen?)  

 
• Finns det någon pris-mall för exempelvis kvadratmeter boyta eller mark för ett sjö-nära 

läge? 
 

• Skulle priserna för redan befintliga bostäder runt Bergundasjöarna öka med en 
sjörening? (likt priserna runt Växjösjön) –Anledning och hur mycket/ varför inte?  

 
• Hur påverkar bostadsbristen och stadens expansion markpriserna och värderingen av 

dem? 
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Frågeformulär - Värderingsexperter 
 

• Kan du beskriva vad Värderingsbyrån arbetar med?  
 

• Hur går en Värdering åt kommunen till? 
 

• Vilka faktorer kollar ni på när en värdering genomförs?  
- Vilken av dessa faktorer värderas generellt högst, i vilka sammanhang och varför?  

 
• Skulle byggnation på mark kring Bergundasjöarna kunna jämföras med annan mark 

kring sjöar i Växjö? Till exempel Helgasjön? 
 

• Värderas tomt runt en ren sjö högre än en oren? (Badbar med rikt växt-och djurliv)  
- Om Ja, hur mycket kan det skilja i pris (%)? (tex. Bergundasjön vs Helgasjön)  

 
• Finns det någon pris-mall för exempelvis kvadratmeter boyta eller mark för ett sjö-nära 

läge eller är värderingen alltid individuell? 
 

• Skulle priserna (%) för redan befintliga bostäder runt Bergundasjön öka med en 
sjörening? (likt priserna runt Växjösjön) –Hur mycket (%) /varför inte?  

 
• Hur påverkar bostadsbristen och stadens expansion markpriserna och värderingen av 

marken? 
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Bilaga 2 

Frågeformulär – Växjö kommun 
 

• Hur går reningen till och hur lång beräknas ”livslängden” vara? 
• Finns det en tidsram för projektet? 
• Behöver reningen följas upp kontinuerligt eller är det en ”engångsbehandling”? 
• Varför aluminiumrening framför andra typer av rening?  
• Samma rening i samtliga sjöar? 

 
 

• Hur påverkar reningen Växjö Kommun? 
• Kommer/kan befolkningen påverkas negativt av reningen? 
• Kan det uppstå ytterligare miljökonsekvenser pga eller i samband med reningen?  

 
 

• Vad har Kommunen för plan för marken? Privata tomter, hus, flerbostadshus, företag? 
• Har ni redan kontrakt med samarbetspartners? 
• Kan exploateringen och bebyggelsen senare komma att påverka sjöarna negativt? 

 
 

• Hur ser budgeten ut för projektet? 
• Hur finansieras projektet, står kommunen för hela kostnaden eller erhålls hjälp (EU)? 

(Intervju i Smålandsposten indikerar att Kommunen själva står för halva beloppet?) 
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Bilaga 3 

 
TI - (RK + FK) = 0, (Nykamp et al., 2013). 
 
Scenario 1: 
 
Intäkt: 500kronor/kvm 
 
-25 000 000 + x (500 – 350) = 0 

  x (500 – 350) = 25 000 000 
                      x = 25 000 000 / (500 – 350) 
                      x = 166 667 kvm 
 

166 667 kvm / 1000 kvm per tomt = cirka 170 tomter 
 
Intäkt: 1 200 kronor/kvm 
 
-25 000 000 + x (1200 – 350  = 0 

 x (1200 – 350) = 25 000 000 
                       x = 25 000 000 / (1200 – 350) 
                       x = 29 412 kvm 
 

29 412 kvm / 1000 kvm per tomt = cirka 30 tomter 
 
Scenario 2: 
 
Intäkt: 1 500 kronor/kvm 
 
-25 000 000 + x (1500 – 350) = 0 

  x (1500 – 350) = 25 000 000 
                        x = 25 000 000 / (1500 – 350) 
                        x = 21 739 kvm 
 

21 739 kvm / 1000 kvm per tomt = cirka 22 tomter 
 
 
 


