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Regler för prissättning av tomter 

Prissättning av nya tomter 

Minimipriset för tomter fastställs på basen av: 

- Råmarkens uppskattade återanskaffningsvärde förhöjt med 50 % för gatu- och 
grönområden. Olika återanskaffningsvärde kan tillämpas för olika delområden. 

- De beräknade kostnaderna för planläggning och utgivning, samt sådan 
kommunalteknik som inte ersätts med särskild avgift eller taxa samt parkanläggningar. 

- Tomternas exploateringstal och storlek sålunda att tomtareal och exploateringsgrad 
åläggs samma vikt.  

- Läge och karaktär i avseende på lämplighet och attraktivitet för byggnadsändamål 
sålunda att det enligt ovan uträknade priset för ett område eller delområde kan justeras 
uppåt maximalt 15 % eller nedåt maximalt 10 %, beroende på tomtens individuella 
egenskaper.  

Minimipriset för tomter fastställs inför utgivningstillfället och indexjusteras därefter årligen i 
enlighet med förändringen i ett sammanvägt index vilket till 50 % består av det senast 
publicerade värdet för komsumentprisindex för landskapet Åland och till 50 % av det senast 
publicerade värdet för fastighetsprisindex för Finland.  

Minimipriset tillämpas som fastpris vid utgivning som sker till fast pris och som minimipris 
vid utgivning som sker med auktions- eller anbudsförfarande. 

Arrendesummans storlek  

Den årliga arrendeavgiften för tomter utgörs av 4,5 procent av tomtens värde. För nyutgivna 
tomter utgörs värdet av det minimipris som beräknats enligt ovan.  

Prissättning vid inlösen av arrende eller förnyande av arrendeavtal 

Vid inlösen av arrendetomt eller förnyande av arrende för tomter utgörs priset av det pris som 
fastställdes för tomten vid utgivningstillfället justerat i enlighet med förändringen i ett 
sammanvägt index vilket till 50 % består av det senast publicerade värdet för 
komsumentprisindex för landskapet Åland och till 50 % av det senast publicerade värdet för 
fastighetsprisindex för Finland. 
 
Vid inlösen av arrendetomter vilka utgivits före 1 januari 1985 tillämpas basvärdet 8,80 
euro/m2 per 1 januari 1985 som pris vid utgivningstillfället.  
 
Vid förnyande av arrendeavtal för industritomter i stadsdelarna Rossen och Norrböle tillämpas 
basvärdet 22,72 euro/m² per 1.8.2015 som pris vid utgivningstillfället. 
 

Regler för utgivning av tomter 

Egnahemstomter 

Krav på förvärvare och användingsändamål   

Egnahemstomter utges initialt till myndiga privatpersoner för egen fast bostad. En person kan 
vid samma utgivningstillfälle förvärva maximalt en tomt. 
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Utgivningssätt  

Vid utgivning av egnahemstomter är den riktgivande principen att cirka hälften av tomterna 
utges enligt auktionsförfarande med minimipris och cirka hälften av tomterna utges med fast 
pris. . Utgivning av tomter med auktionsförfarande sker före utgivning av tomter till fast pris. 

Utgivning med auktionsförfarande 

Tomter som ges ut genom auktionsförfarande utges endast för köp. Till tomter som utges med 
auktionsförfarande skall väljas de tomter som förväntas generera högst försäljningspris. 
Tomter som inte har blivit sålda vid auktionsförfarande överförs till att utges till fast pris 
samtidigt med den andel av tomterna som ges ut till fast pris.  

Utgivning till fast pris 

Tomter som ges ut till fast pris ges ut för arrende eller köp enligt förvärvarens val. Tomterna 
fördelas i den ordning de har prissatts så att tomter med högst pris fördelas först.  
 
En person får samtidigt ansöka om högst 3 tomter enligt angiven prioritetsordning.  

Om det finns mer än en intressent till en tomt som utges till fast pris förrättas lottning mellan 
intressenter. Intressenterna har rätt att närvara vid lottdragning. 

Intressent som ej erhåller tomt vid lottning har rätt att efter lottningen välja bland eventuella 
återstående tomter varvid ny lottning vid behov förrättas.  

Reservationsavtal och -avgift  

Med sökande som erhållit tomt tecknar staden ett reservationsavtal som medger 
dispositionsrätt till tomten under sex månader. Reservationsavtal förlängs på begäran med 
ytterligare sex månader. Förlängning därutöver medges endast om konkreta planer på snar 
byggnation kan uppvisas. 

För reservationsavtal respektive förlängning av reservationsavtal uppbärs en avgift om 100 
euro per gång. Reservationsavgift återbetalas ej.  

Arrendeavtal eller köpebrev 

Arrendeavtal eller köpebrev tecknas när sökanden kan redogöra för att sådana 
byggnadsritningar har upprättats att förutsättningar att erhålla byggnadslov på tomten 
föreligger. I arrendeavtal och köpebrev skall ingå en förbindelse för förvärvaren att, vid äventyr 
av att staden om det är en arrendetomt återtar tomten eller annars vid äventyr av avtalsvite, 
bebygga tomteninom 2 år.  

Infrastrukturnämnden kan efter särskild bedömning teckna arrendeavtal, eller i undantagsfall 
köpebrev, ifall sökanden på annat sätt kan visa att projektet kan förverkligas. 

Återlämnade tomter  

Tomter som återlämnas under reservationstiden eller för vilka arrendeavtal eller köpebrev inte 
upprättas behandlas som nya tomter och ges ut på nytt med tillämpning av det förfaringssätt 
som användes när den som återlämnat tomten erhöll den.  

Kvarvarande tomter  

Tomter som efter utgivning kvarstår hålls tillgänliga för arrende- eller köp enligt förvärvarens 
val och kan utges till andra än privatpersoner och för annat boende än eget.  
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Frånträde av köp 

Enligt infrastrukturnämndens beslut den 11 septemberg 2013, § 71, har staden i de fall ett 
anbud inte leder till köp rätt till ersättning för kostnader som uppkommit i anknytning till 
annonsering och visning av objektet ifråga (Jordabalk (FFS 1995:540) § 8). Avgift vid frånträde 
av köp är 650 euro, avgiften indexjusteras årligen utifrån basnivå 2013. 

Flerbostadstomter 

Utgivningssätt  

Flerbostadstomter utges i första hand för köp genom öppet anbudsförfarande. Tomt som efter 
öppet anbudsförfarande kvarstår utges till fast pris.  

Utgivning genom öppet anbudsförfarande 

Utgivning genom öppet anbudsförfarande sker till angivet minimipris beräknat enligt stadens 
regler för prissättning av tomter.  

Utgivning till fast pris 

Tomter som ges ut till fast pris ges ut för arrende eller köp enligt förvärvarens val. Tomterna 
fördelas i den ordning de har prissatts så att tomter med högst pris fördelas först. Om det finns 
mer än en intressent till en tomt utges tomten i första hand till den intressent som förbinder 
sig att förverkliga den högsta exploateringsgraden. Vid behov förrättas lottning mellan 
intressenter. 

Reservationsavtal och -avgift 

Med sökande som erhållit tomt tecknar staden ett reservationsavtal som medger 
dispositionsrätt till tomten under 12 månader. Reservationsavtal förlängs på begäran med 
ytterligare 12 månader. Förlängning därutöver medges endast om konkreta planer på snar 
byggnation kan uppvisas. 

För reservationsavtal respektive förlängning av reservationsavtal uppbärs en avgift om 500 
euro per gång. För tomter där byggnadsrätten överskrider 1 000 m2 utgör reservationsavgiften 
1 000 euro per gång. För tomter där byggnadsrätten överstiger 5 000 m2 utgör 
reservationsavgiften vid förlängning 5 000 euro.Reservationsavgift återbetalas ej.  

Arrendeavtal eller köpebrev 

Arrendeavtal eller köpebrev tecknas när sökanden kan redogöra för att sådana 
byggnadsritningar har upprättats att förutsättningar att erhålla byggnadslov på tomten 
föreligger. I arrendeavtal och köpebrev skall ingå en förbindelse för förvärvaren att, vid äventyr 
av att staden om det är en arrendetomt återtar tomten eller annars vid äventyr av avtalsvite, 
bebygga tomten inom två år. 

Infrastrukturnämnden kan efter särskild bedömning teckna arrendeavtal, eller i undantagsfall 
köpebrev, ifall sökanden på annat sätt kan visa att projektet kan förverkligas. 

Återlämnade tomter  

Tomter som återlämnas under reservationstiden eller för vilka arrendeavtal eller köpebrev inte 
upprättas behandlas som nya tomter och ges ut på nytt med tillämpning av det förfaringssätt 
som användes när den som återlämnat tomten erhöll den. 
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Kvarvarande tomter  

Tomter som efter utgivning kvarstår hålls tillgängliga för arrende- eller köp enligt förvärvarens 
val. 

Specificering av tomtanvändning  

När det bedöms ändamålsenligt i syfte att åstadkomma en positiv utveckling och 
ändamålsenlig markanvändning kan staden vid utgivning i enskilda fall specificera det 
ändamål som rad- eller våningshustomt skall användas till. 

Undantag från möjlighet till köp 

När det bedöms ändamålsenligt i syfte att trygga stadens framtida utveckling kan tomt i 
enskilda fall utges endast för arrende. Utgivning sker då till fast pris. 

Frånträde av köp 

Enligt infrastrukturnämndens beslut den 11 septemberg 2013, § 71, har staden i de fall ett 
anbud inte leder till köp rätt till ersättning för kostnader som uppkommit i anknytning till 
annonsering och visning av objektet ifråga (Jordabalk (FFS 1995:540) § 8). Avgift vid frånträde 
av köp är 650 euro, avgiften indexjusteras årligen utifrån basnivå 2013. 
 

Industri- och affärstomter 

Utgivningssätt  

Industri- och affärstomter utges endast på arrende och till fast pris. Denna bestämmelse utgör 
inget hinder för staden att efter prövning utge tilläggsdel till tomt för köp under förutsättning 
att köparen äger den tomt som som marken införlivas i och under förutsättning att det rör sig 
om mindre än 50 % av den nybildade tomtens totala areal. 
 
Om det finns mer än en intressent till en tomt fördelas tomten enligt prövning varvid följande 
kriterier beaktas: 

- verksamhetens art (tidigare etablerade företags utvidgningsmöjligheter, näringslivets 

differentiering, behovet av nya serviceformer, miljöpåverkan m.m.) 

- tomtens utnyttjandegrad, 

- antalet arbetsplatser i den planerade fastigheten.  

Reservationsavtal och -avgift 

Med sökande som erhållit tomt tecknar staden ett reservationsavtal som medger 
dispositionsrätt till tomten under 12 månader. Reservationsavtal förlängs på begäran med 
ytterligare 12 månader. Förlängning därutöver medges endast om konkreta planer på snar 
byggnation kan uppvisas. 

För reservationsavtal respektive förlängning av reservationsavtal uppbärs en avgift om 500 
euro per gång. För tomter där byggnadsrätten överskrider 1 000 m2 utgör reservationsavgiften 
1 000 euro per gång. För tomter där byggnadsrätten överstiger 5 000 m2 utgör 
reservationsavgiften vid förlängning 5 000 euro.Reservationsavgift återbetalas ej.  

Arrendeavtal  

Arrendeavtal tecknas när sökanden kan redogöra för att sådana byggnadsritningar har 
upprättats att förutsättningar att erhålla byggnadslov på tomten enligt byggnadsinspektionens 
bedömning föreligger. I arrendeavtal skall ingå en förbindelse för förvärvaren att vid äventyr 
av att staden återtar tomten bebygga tomten inom två år. 
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Infrastrukturnämnden kan efter särskild bedömning teckna arrendeavtal ifall sökanden på 
annat sätt kan visa att projektet kan förverkligas. 

Återlämnade tomter  

Tomter som återlämnas under reservationstiden eller för vilka arrendeavtal inte upprättas 
behandlas som nya tomter och ges ut på nytt med tillämpning av det förfaringssätt som 
användes när den som återlämnat tomten erhöll den.  

Upphävande av tidigare regleroch övergångsbestämmelser 

Genom detta regelverk upphävs: 
- regler för prissättning av tomter godkända av stadsfullmäktige 30.01.1990, 

- stadens Markpolitiska program godkänt av stadsfullmäktige 28.03.1995 och 

- regler för arrendering och försäljning av tomter i Mariehamn godkända av 

stadsfullmäktige 27.05.2003. 

Arrentetagare som ingått avtal om arrende innan reglerna trätt i kraft äger rätt att  inom ett år 
från reglernas ikraftträdande lösa in tomten enligt tidigare regelverk.  


