
Så här sätts 
internhyran

för lokaler inom  
Västra Götalandsregionen



Hyran sätts på lokalnivå och kostnaden beräknas per kvadrat
meter baserat på den så kallade bruksarean. 

Hyran är en totalhyra där exempelvis värme, vatten, underhåll, sop
hantering och skötsel ingår. I dokumentet ”Här går gränsen! Gräns
dragningslista för regioner och landsting”, från Sveriges kommuner 
och landsting, kan du läsa mer om vad som ingår i hyran.

Internhyran revideras årligen utifrån ett fastighetsindex som fast
ställs i Västra Götalandsregionens budgetprocess.

Alla befintliga lokaler hyressätts enligt formeln:
basvärde x yta x lokaltypsfaktor x värdefaktor

Här gäller inte internhyra utan marknadshyra:

• I externt inhyrda lokaler 
• För konkurrensutsatt verksamhet i egna lokaler 
• För externa hyresgäster i egna lokaler
• För parkeringsplatser

Hyran i befintliga lokaler

Olika verksamheter har skilda ekonomiska förut

sättningar och därför finns tre bashyresnivåer för 

naturbruksskolor, folkhögskolor samt för vård och 

”övriga lokaler”.

Basvärdet speglar delmodellernas grundläggande  
självkostnad.

Lokaltypsfaktorn beskriver hur komplex lokalen är. 

Värdefaktorn speglar lokalens modernitet (värdefaktorn  
justeras bara om en större/verksamhetsdriven fastighets
investering har genomförts).



Hyran, efter en fastighetsinvestering, delas upp efter investeringstyp: 

1 Verksamhetsdriven fastighetsinvestering 
Större projekt som till exempel ny och ombyggnation. Hyran 
sätts enligt formeln för befintliga lokaler men värde faktorn sätts 
alltid till den högsta vid nybyggnadsprojekt och kan höjas till 
den högsta vid ombyggnadsprojekt.

 
Hyran baseras på lokalens egenskaper och gör att det uppstår 
ett underskott mellan hyra och kostnad. Under skotten bildar ett 
årligt behov av kompensation som Västfastigheter får genom 
koncernbidrag och uppräkning via fastighetsindex. 

2 Ekonomiskt driven fastighetsinvestering 
Investering beslutad av hyresgästen som hyressätts efter själv
kostnadsprincip genom tilläggshyra/tilläggsavtal.

3 Tekniskt driven fastighetsinvestering 
Nödvändiga ur ett fastighetsägarperspektiv och ger ingen direkt 
hyreshöjning. Finansiering sker indirekt genom fastighetsindex 
som höjer samtliga hyror.

Modellen för att sätta internhyra har tre syften: 

• Att öka möjligheten för hyresgästen att göra  
besparingar

• Att öka kostnadsmedvetandet 
• Att styra kostnaderna mot dem som nyttjar lokalerna

Det är viktigt att du som är hyresgäst vet vad som gäller 
och vad de ekonomiska konsekvenserna blir vid olika val. 

Hyran efter en investering i fastigheten



MER INFORMATION 

För utförlig information om tillämpningen av  
Västra Götalandsregionens internhyresmodell, se dokumentet  

Riktlinje – tillämpning av internhyresmodell. 

Vid frågor kontakta Dan Bäckström, Västfastigheter.  
dan.backstrom@vgregion.se, 072220 66 08

Västfastigheter bygger, förvaltar, driftar, underhåller och hyr ut regionens lokaler.


