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Anvisning: Att läsa filen fastighetsskatteuppgifter (innehåller spärrmarkerade 
uppgifter) 

Allmänt 

 

Fastighetsskattefilen har flera överlappande uppgifter: uppgifter om fastigheten, ägaren, marken, 

byggnaden, byggnadens del och annan profil (till exempel produktionsbyggnader inom jordbruk). 

Dessa avskiljas från varandra med postkoder som finns i postbeskrivningen. I postbeskrivningen 

finns även en förteckning över de uppgifter som var och en post innehåller. 

 

Det är lättare att granska filen när du lägger till kolumnrubriker för posterna (uppgiftens namn). En 

separat anvisning finns nedan. Filen bör öppnas i Excel eller i ett motsvarande tabellprogram. I Excel 

kan uppgifterna filtreras till exempel enligt fastighetsbeteckning vilket gör det lättare att läsa filen. 

 

Observera att ägaruppgifterna i det nuvarandet datainnehållet finns i en separat post. Vid filtrering 

av uppgifter bör du observera bland annat följande: om byggnadens ägare även är ägaren av 

fastighetens mark, skrivs inte en separat ägarrad ut för byggnaden i filen. 

Ägaren av fastigheten och byggnaderna 

 

I regel äger fastighetsägaren även tillhörande mark, byggnader och delar av byggnader. Denna del 

av filen är således lättläst – de fastighetsdelar som omfattas av fastighetskatten beskattas hos den 

som äger fastigheten. 

 

Om det finns en äganderätt eller besittningsrätt till marken eller byggnaden som avviker från 

fastighetens ägande och/eller besittning, har detta markerats på Ägarpost-raderna i filen enligt 

exempel 1. 

 

Exempel 1 

 
 

I exempel 1 har fastigheten sammanlagt nio byggnader. Fastighetens primära ägare finns på den 

ägarpostrad som inte har ett nummer i kolumnerna "Markbottens nummer", "Byggnadens nummer" 

eller "Numret för en annan profil". I detta fall är fastighetens ägare Företag1 Ab, som har 1/1 

ägarandel och 1/1 besittningsandel för fastigheten. 
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Det framgår dock av ägarpostraderna att byggnaderna 35, 39 och 57 (Skatteförvaltningens 

byggnadens nummer) har en annan ägare, Företag2 Ab. Företaget har 1/1 ägarandel och 1/1 

besittningsandel för dessa byggnader. 

 

Byggnadernas fastighetsskatter riktas alltså till Företag1 Ab för byggnaderna 2, 3, 34, 37, 58 och 59, 

och till Företag2 Ab för byggnaderna 35, 39 och 57. 

Att lägga till postbeskrivningens namn på uppgifter (kolumnrubriker) i 
fastighetsskattefilen 

 

1. Öppna fastighetsskattefilen i Excel (eller i ett motsvarande program). 

 

2. Lägg till 4–6 tomma rader i början. 

 
 

3. Öppna postbeskrivningen och välj till exempel fliken för Ägar-posten. 

 

4. Kopiera namnen på postkoderna (alla rader) från kolumnen Uppgiftens namn. 

 
 

5. Välj först fastighetsskattefilen och klicka på första cellen på den översta tomma raden och 

högerklicka. I inklistringsmenyn som öppnas välj det fjärde alternativet "Transponera". Funktionen 

vänder de vertikala raderna till horisontella kolumner. 
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Här kan du kopiera postkoden för ägarposten 12.07.01.21 nere i samma fil till cellen Postkod. Detta 

kan hjälpa att avskilja rubrikraderna om du senare lägger till även kolumnrubriker för andra poster. 

 

6. Upprepa faserna 3–5 vid behov. Sedan kan fastighetsskattefilen se ut till exempel så här: 

 
 

7. Du kan underlätta granskningen av filen genom att tillägga en filtrering. I en sådan här version 

kan filtreringen läggas till exempelvis på raden Sammanfattningspost. (Välj hela raden genom att 

klicka på radnumret i vänstra kanten och sedan på Uppgifter > Filtrera.) Genom att klicka på 

filtreringsrutor kan du välja vilka rader av filen du ser. 

 

Att läsa filen 

 

Fastighetsskattefilen har flera överlappande uppgifter: uppgifter om fastigheten, ägaren, marken, 

byggnaden, byggnadens del och annan profil. Dessa avskiljas från varandra med postkoder, till 

exempel raden som innehåller uppgifter på fastighetsnivå börjar alltid med 12.06.01.19. I 

postbeskrivningen finns en förteckning över de uppgifter som var och en post innehåller, och dessa 

namn på uppgifter kan läggas till i filen enligt anvisningen ovan. 

 

I regel äger fastighetsägaren även tillhörande mark, byggnader och delar av byggnader. Denna del 

av filen är således lättläst – de fastighetsdelar som omfattas av fastighetskatten beskattas hos 

ägaren. (Postspecifika färger har lagts till i exemplen för tydlighetens skull.) 

 

I följande exempel (2) äger två personer lika stora andelar av en fastighet. Observera att ägarpostens 

(12.07.01.21) kolumner "Markbottens nummer", "Byggnadens nummer" eller "Numret för en annan 

profil" är tomma eftersom det inte finns någon avvikande rätt. 
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Exempel 2 

 
 

I följande exempel (3) finns också två personer men nu har den ena primär äganderätt och den 

andra besittningsrätt. Fastigheten i exemplet har tre markgrunder och två byggnader, båda i en del. 

 

Ägarposten har nu flera rader eftersom ägar- och besittningsandelarna avviker från varandra. 

 

Exempel 3 

 
 

Granska först markerna. Fastigheten har tre markgrunder, nummer 1, 2 och 3. 
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I ägarpostens kolumn Markbottens nummer finns markerna 3 och 2 båda angivna två gånger. Det 

framgår av raderna att Ellen Ägare äger markerna men Beata Besittare har besittningsrätt. 

 
 

Observera att mark 1 inte finns angiven separat. Detta betyder att Ellen Ägare har både ägande- 

och besittningsrätt till marken såsom anges på raden. Om det fanns flera likadana marker som Ellen 

Ägare hade ägande- och besittningsrätt till, skulle det ändå finnas endast en 1/1-rad. 

 
 

Nästan samma gäller för byggnader. Det finns två byggnader, Skatteförvaltningens 

byggnadsnummer 2 och 3. Båda har två rader i ägarposten, och det framgår av raderna att Ellen 

Ägare har ägarrätt och Beata Besittare besittningsrätt till byggnaderna. 

 
 

Om det finns ett nummer i fältet "Markbottens nummer", "Byggnadens nummer" eller "Numret för en 

annan profil" i fastighetens ägarpost (12.07.01.21), betyder det att objektets ägande- eller 

besittningsrätt avviker från fastighetens annat ägande och/eller annan besittning. Om fälten är 

tomma har ägaren ägande- och/eller besittningsrätt till hela fastigheten (eller andra fastighetsdelar), 

såsom framgår av exempel 4 nedan. 
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Exempel 4 

 

Specialfall  

 
Avseende vissa fastigheter har Skatteförvaltningen inga uppgifter gällande markbottens ägare eller 
så har markbotten inte markerats i Skatteförvaltningens register. Dessa situationer ansluter sig 
oftast till sådana fastigheter där byggnadernas ägare inte har äganderätt till fastigheten (t.ex. 
arrendetomt). I exempel 5 finns två ägarposter varav den första inte innehåller mycket information. 
Detta betyder att Skatteförvaltningen inte har uppgifter avseende ägaren av markbotten eller så 
har marken inte markerats i Skatteförvaltningens register. På nästa rad framgår det att Erin 
Exempel äger byggnaden nummer 1 som är belägen på fastigheten.  
 
Exempel 5 
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