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FÖRORD
Nybyggarkommissionen består av Göran Persson, 
Olle Wästberg och Agneta Dreber. Göran Persson 
är före detta statsminister. Olle Wästberg är tidigare 
statssekreterare i finansdepartementet och general-
konsul i New York. Agneta Dreber är tidigare bor-
garråd i Stockholm, generaldirektör och senast vd 
för Livsmedelsföretagen. Tillsammans representerar 
kommissionärerna ett brett politiskt spektrum och 
en mångårig erfarenhet från regering, myndigheter, 
kommuner, näringsliv och folkrörelser.

Nybyggarkommissionens uppdrag har varit att själv-
ständigt utforma ett bostadspolitiskt krisprogram. Fi-
nansiärer till initiativet är NCC, Nordea och Tyréns. 
Ansvaret för förslagen och slutsatserna bärs av kom-
missionärerna, och kommissionärerna allena.

Kommissionens fokus har primärt legat på åtgärder 
för att få till stånd ett ökat nybyggande, och i mindre 
utsträckning på hur ett bättre utnyttjande av det be-
fintliga bostadsbeståndet kan åstadkommas. Natur-
ligtvis finns många andra angelägna problemområden 
som förtjänar uppmärksamhet, så som hur renove-
ringen av miljonprogrammen kan genomföras med 
hög kvalitet.

Arbetet har involverat ett stort antal möten med re-
presentanter för bostadsmarknadens olika intressen-
ter och har utmynnat i ett 63-punktsprogram för en 
ny svensk bostadspolitik. I denna rapport presenteras 
programmet. 

Nybyggarkommissionen vill tacka följande för deras 
medverkan: HSB; SABO; Hyresgästföreningen; Hans 
Lind vid KTH; Lars Magnusson, ordförande för plan-
beredningskommittén; Fastighetsägarna Sverige; Ei-
nar Mattsson; Wallenstam; Trä- och Möbelföretagen; 

Stockholmshem; NCC Housing; Sveriges Arkitekter; 
Sveriges Byggindustrier; Tyréns; SKL; Stadsbyggnads- 
och Exploateringskontoren i Stockholms stad; samt 
Boverket.

För att bredda underlaget genomförde Nybyggarkom-
missionen under hösten 2013 tre stycken rundabords-
samtal i Malmö, Göteborg och Umeå. Vi vill tacka 
de personer som frikostigt bjöd på sin sakkunskap 
och kompetens vid dessa tillfällen. Tack till Ingemar 
Gråhamn, stadsarkitekt Malmö; Sonny Modig, fd. vd 
MKB; Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Mal-
mö; Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens 
ordförande Malmö; Bo Nilsson, ordförande Hyres-
gästföreningen södra Skåne; Mats Arnsmar, biträdan-
de kommunalråd Göteborg; Stefan Gustavsson från 
Västsvenska handelskammaren; Anders Törnquist, 
docent vid centrum för urbana studier på Chalmers; 
Martin Blixt från Älvstranden i Göteborg; Lennart 
Holmlund, kommunstyrelsens ordförande Umeå; 
Olle Forsgren, stadsarkitekt Umeå; Ann-Sofi Tapani, 
vd för AB Bostaden i Umeå; Björn Dahlberg, vd för 
HSB Umeå; samt Åsa Ögren, byggnadsnämndens ord-
förande i Umeå.

Nybyggarkommissionen vill även rikta ett särskilt tack 
till Fredrik von Platen, fd. tf. gd för Boverket, för vär-
defulla synpunkter och förslag under arbetets gång. 
Fredrik von Platen har även levererat underlagsmate-
rial till kommissionen, primärt till kapitlet om byggs-
ektorn. Även Göran Cars vid KTH har bistått med un-
derlagsmaterial, huvudsakligen kring kommunernas 
roll för byggandet. JKL har fungerat som utrednings-
kansli för kommissionen genom Anders Lindberg, 
Björn Wåglund, Camilla Hansson och Erik Randberg. 
Nybyggarkommissionen ser fram emot en fortsatt liv-
aktig debatt i bostadsfrågan men främst förutsätter vi 
snabb och konkret handling från politiskt håll.

FÖRORD NYBYGGARKOMMISIONEN
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1. SAMMANFATTNING 
Läget på den svenska bostadsmarknaden är allvarligt. 
Det byggs för få nya bostäder, särskilt i storstads- och 
tillväxtområdena, vilket både hämmar tillväxten och 
skapar sociala problem. Det låga bostadsbyggandet 
försvårar för företag och institutioner att rekrytera 
kvalificerad personal och skapar ekonomiska oba-
lanser som riskerar att hota Sveriges ekonomi.

Nybyggarkommissionen har i sitt arbete genomfört 
ett omfattande antal intervjuer och gått igenom en 
stor mängd förslag som har lagts på området. 

Sedan idén med Nybyggarkommissionen föddes sen-
vintern 2013 har debatten på området tagit fart och 
en lång rad olika förslag har förts fram. Regeringen 
har initierat såväl utredningar som presenterat pro-
positioner för riksdagsbehandling under våren 2014. 
I vår rapport lyfter vi fram de förslag som vi anser 
är mest angelägna för ett bättre funktionssätt på bo-
stadsmarknaden. Totalt presenterar Nybyggarkom-
missionen 63 förslag, alltifrån stora och genomgri-
pande reformförslag till mindre korrigeringar. 

Nybyggarkommissionen har inte målat upp några 
utopier av ett slag som knappast kan förverkligas i 
närtid. Många av de enskilda förslagen kan ses som 
allmängods som det råder stor enighet om. Men trots 
enigheten har det hänt alltför lite. Det är nödvändigt 
att nu få en snabb politisk process som tar itu med 
alla delar av den komplexa verksamhet som byggan-
det utgör. Alla förslag som läggs är sådana att de bör 
kunna beslutas av den nyvalda riksdagen under dess 
första arbetsår. Vi förväntar oss att så sker.

Dagens situation på bostadsmarknaden präglas 
fortfarande av det stora skifte som den ekonomiska 
krisen på 1990-talet innebar. Krisen började som en 
fastighetsbubbla, utvecklades till en finanskris och en 
statsfinansiell kris. Krisen innebar inte att svenska 
trygghetssystem och välfärd behövde försämras som 
många befarade. Istället drabbades bostadssektorn 
när staten snabbt avvecklade subventioner till sek-
torn. Huvudsaklig orsak till detta var att räntesub-
ventionerna fasades ut till följd av kraftigt fallande 
räntor. Knappast någon annan sektor genomgick så 
dramatiska förändringar. Tillspetsat kan man säga att 
bostadssektorn på kort tid gick från att kosta 30 mil-
jarder kronor årligen för staten till att istället bidra 
med samma summa. 

Några problem är av sådan allvarlig karaktär att det 
i princip inte spelar någon roll vad man gör om man 
från politiskt håll inte tar tag i dessa områden först. 

Därför listar vi i denna sammanfattning de sex refor-
mområden med därtill kopplade förslag som Nybyg-
garkommissionen anser måste komma högst upp på 
den politiska agendan och genomföras skyndsamt.

•  Drivkrafterna på bostadsmarknaden måste för-
ändras. I nuläget är det gynnsamt att bo, dyrt att 
flytta och svårt för unga utan föräldrar med tillgång 
till kapital att ta sig in på bostadsmarknaden. Detta 
skapar onödiga låsningar på bostadsmarknaden och 
förhindrar nödvändiga flyttkedjor. Konsekvensen 
är bland annat att man bor för stort och för länge, 
samtidigt som etableringsåldern på bostadsmark-
naden blir allt högre. Därför bör fastighetsavgiften 
höjas i utbyte mot lägre reavinstskatt. Takgränsen för 
ränteavdraget bör sänkas från 100 000 kr per person 
och år till 75 000 kr, och avdraget bör sänkas till 15 
procent för summor överstigande 75 000 kr. För att 
sänka trösklarna in på bostadsmarknaden, särskilt 
för unga, bör lånetaket slopas och ersättas av en 
amorteringskultur.

•  Beslutsprocesserna i kommuner, statliga myn-
digheter och domstolar måste snabbas upp. I nulä-
get kan det ta uppemot tio år från markanvisning till 
färdigt hus. Detta höjer risken för privata investerare 
i bostadssektorn, försvårar en god konkurrens och 
gör det kostsammare att bygga hus. Bostadsförsörj-
ningen måste uppgraderas till ett riksintresse. Sverige 
behöver införa en byggaranti – en handläggningsga-
ranti för länsstyrelsens hantering av byggärenden.

•  Hyresmarknaden i Stockholm är inte välfunge-
rande, vilket hämmar tillväxten i regionen. Detta 
är ett problem för hela Sverige. Långsiktigt behöver 
hyrorna bättre återspegla den värdering som hyres-
gästerna själva gör. Nybyggarkommissionen föreslår 
att man i Stockholm inför den så kallade Stock-
holmsmodellen som innebär att läget kommer att få 
ett större genomslag på hyran. 

•  Regionernas inflytande över planering och ge-
nomförande i bostadssektorn måste öka. En ar-
betsmarknads- och därmed bostadsmarknadsregion 
är oftast större än en enskild kommun. Behovsanaly-
sen bör därför ske i regi av regionerna eller landsting-
en – och utgöra ett bindande åtagande för ingående 
kommuner genom beslut i regionfullmäktige eller 
landstingsfullmäktige.

•  Staten måste återigen gå in och ta ansvar i bo-
stadsfrågan. Staten har successivt minskat sitt 
risktagande i bostadssektorn. Istället har hushållen 
gått in med finansiering, vilket har lett till en ökad 
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skuldsättning. Det är osannolikt att privata investe-
rare kommer att klara av att möta hela det uppdäm-
da behov av nya bostäder som har byggts upp under 
en lång tid. Om byggandet varaktigt ska öka måste 
det allmänna därför öka sitt engagemang i sektorn, 
främst genom investeringar i infrastruktur.

•  Konkurrensen inom byggsektorn måste stär-
kas. Det svenska plan- och regelsystemet har blivit 
ett konkurrenshinder, vilket bland annat visas av att 
så få internationella företag givit sig in på markna-
den, och arbetsformerna är inte tillräckligt indu-
strialiserade. Som ett resultat har Sverige de högsta 
byggkostnaderna i EU. Gemensamma byggregler för 
Norden och Baltikum bör införas. Relationen mellan 
parterna inom byggsektorn har kommit att likna ett 
skråväsende. Det behöver ändras och byggnadsarbe-
tarrollen utvecklas och förändras för nya behov. 

2. SVERIGE HAR EN AKUT BO-
STADSKRIS
De senaste åren har den svenska bostadskrisen upp-
märksammats av ett stort antal aktörer. Det har skri-
vits spaltmeter i media, hundratals debattartiklar har 
publicerats, utredningar har tillsatts och antingen 
avfärdats eller lett till propositioner från regeringen. 
Det finns goda skäl till uppmärksamheten: bostads-
frågan berör och betyder mycket, såväl för enskilda 
som för samhället i stort. 

Bostadskrisen drivs av flera faktorer, där urbanise-
ringen, påeldad av befolkningsökningen är den star-
kaste. Bostadskrisen är en social kris, eftersom den 
förhindrar människor från att få en rimlig boende-
miljö till rimliga kostnader, accentuerar tudelningen 
av våra större städer och skapar inlåsningseffekter på 
mindre orter på landsbygden. Den bidrar samtidigt 
till ekonomisk obalans genom att rörligheten på ar-
betsmarknaden blir mindre, och Sverige blir mindre 
attraktivt för gästforskare, experter och utländska 
företag, vilket hämmar tillväxten. Den är politisk till 
sitt ursprung, eftersom det är politiken som skapar 
spelreglerna och drivkrafterna på bostadsmarkna-
den. Dessa tre dimensioner; den sociala, den ekono-
miska och den politiska; måste alla ingå i analysen.

Sammanfattningsvis orsakar bostadskrisen tre hu-
vudsakliga problem:

1)  Bostadskrisen minskar rörligheten på arbets-
marknaden och minskar därmed tillväxten
2)  Bostadskrisen skapar onödigt höga trösklar för 

enskilda att konsumera den typ av boende som pas-
sar dem 
3)  Bostadskrisen leder till högre skuldsättning för en-
skilda än nödvändigt

1990-TALSKRISEN LADE GRUNDEN TILL 
DAGENS PROBLEM PÅ BOSTADSMARK-
NADEN
Dagens situation på bostadsmarknaden präglas 
fortfarande av det stora skifte som den ekonomiska 
krisen på 1990-talet innebar. Krisen började som 
en fastighetsbubbla, utvecklades till en finanskris 
och en statsfinansiell kris. Krisen innebar inte att 
svenska trygghetssystem och välfärd behövde offras 
som många befarade. Istället drabbades bostadssek-
torn när staten snabbt avvecklade subventioner till 
sektorn. Den av staten garanterade låga räntan var 
inte längre garanterad, stödet till bostadsbyggandet 
försvann och bostadsbidragen försämrades rejält. 
Knappast någon annan sektor genomgick så drama-
tiska förändringar. Tillspetsat kan man säga att bo-
stadssektorn på kort tid gick från att kosta 30 miljar-
der kronor årligen för staten till att istället bidra med 
samma summa. 

Efter 1990-talskrisen har inte bostadsbyggandet häm-
tat sig utan ligger kvar på en låg nivå. Byggbranschen 
präglas fortfarande av de många konkurserna under 
1990-talet som lämnade kvar ett fåtal jättar. Konkur-
renstrycket i byggsektorn har minskat och kostnads-
utvecklingen accelererat. En lägenhet som kostade 800 
000 kronor att bygga 1990 kostar idag 2 miljoner kro-
nor. Om priserna hållit sig på samma nivå som konsu-
mentprisindex hade den kostat 1,3 miljoner. 

Det allmänna – staten och kommunerna – tog tidi-
gare stort ansvar för bostadsförsörjningen, men så är 
inte längre fallet. Byggmomsen och andra skatter har 
höjts av riksdag och regering. Genom beslut om nya 
regler höjer myndigheterna byggkostnaderna. Ge-
nom att ålägga byggherrar att anlägga infrastruktur 
i anslutning till byggen höjer kommunerna kostna-
derna. Skattepolitiken har gynnat det ägda boendet 
framför det hyrda genom ROT och avskaffad fastig-
hetsskatt, samtidigt som att bo kvar gynnas framför 
att flytta genom reavinstbeskattning och den lägre 
fastighetsavgiften. 

Bostadsbristen ett tillväxthinder och problem för 
hela samhället
Olika definitioner av bostadsbrist förekommer i de-
batten. Nybyggarkommissionen menar med begrep-
pet att många har stora problem att skaffa en bostad 
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som passar de egna behoven och understödjer de 
egna livsmålen.  

När boendekostnaderna ökar höjs trösklarna till ett 
eget boende. Det gäller inte bara unga utan också 
andra utan större ekonomiska tillgångar. Nyskilda, 
arbetslösa, invandrare, hemvändare, socialt utsat-
ta, arbetslösa, studerande. Arbetsgivare får svårt att 
rekrytera. Utländska experter och forskare kan inte 
hyra centralt belägna lägenheter under en begränsad 
tid. Det är uppenbart att bostadsbristen blir tillväxt-
hämmande och utgör ett socialt problem. 

Den svenska urbaniseringen är den kraftigaste i hela 
EU och innebär att folk flyttar till de tre storstadsre-
gionerna. Här bor idag hälften av befolkningen. Här 
finns också landets mest kapitalstarka grupper och 
inkomstskillnaderna ökar snabbt. Det betyder att 
bostadspriserna skenar, att segregationen ökar med 
alla problem det innebär i form av dåliga skolresultat, 
brottslighet och ökade spänningar i samhället.

I debatten förekommer ibland förslag till snabba 
lösningar för bostadsmarknaden. Vi har funnit att 
det inte finns något alexanderhugg för bostadsmark-
naden. Istället fordras en stor mängd åtgärder som 

handlar om alltifrån finansiering, byggbranschen, 
statens regelverk till kommunernas agerande. 

Nybyggarkommissionen har identifierat två över-
gripande perspektiv som är nödvändiga för att åter 
ge Sverige en rimlig bostadsbyggnadstakt. Det ena 
perspektivet handlar om att staten bör absorbera mer 
risk i bostads-byggandet. Det andra perspektivet är 
att byggherrarnas risker – och därmed kostnader – 
måste ned. 

Staten måste åter ta risk i byggandet och utfor-
ma ett ändamålsenligt skattesystem
Tidigare tog staten en betydande del av risken för 
bostadsbyggande genom att bland annat garantera 
en viss räntenivå. Idag har staten istället funnit för 
god politik att kraftigt subventionera dem som redan 
har bostad. Det är en kontraproduktiv politik. Ny-
byggarkommissionen eftersträvar inte att återinföra 
subventionerna från tiden innan 1990-talskrisen. 
Subventioner tenderar att styra marknadens aktörer 
bort från konsumenternas behov. 

Staten måste dock fylla den roll ingen annan aktör 
kan fylla. Det handlar om att knyta infrastruktur-
investeringar till bostadsbyggande och att i delar av 
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landet med lågt värderade bostäder gå in som bor-
genär för att möjliggöra ett bostadsbyggande även 
utanför regioner med tillväxt. Därutöver måste skat-
tesystemet styras om från att gynna boende till att 
gynna byggande, från att skapa inlåsningseffekter till 
att skapa drivkrafter för ökad rörlighet på bostads-
marknaden.  

Sänk planrisken
Nybyggarkommissionen kan konstatera att sta-
tens regler, länsstyrelsernas brist på samordning 
och – framförallt – hur kommunerna hanterar sitt 
planmonopol förorsakar svårkalkylerade risker för 
byggherrar som vill bygga bostäder. Långa och osäk-
ra planprocesser tvingar aktörerna att binda kapital 
under lång tid. Effekten blir att mindre aktörer inte 
får tillträde till byggmarknaden och att intresset för 
bostadsbyggandet minskar. 

Det allmänna måste ta ansvar för att sänka planris-
kerna i byggandet. Det handlar om ett stort antal 
åtgärder, till exempel ett utökat ansvar för stat och 
kommuner att utbilda och rekrytera kvalificerade 
tjänstemän för att snabba på planprocesserna till att 
tvinga länsstyrelserna att samordna sina krav och 
synpunkter och presentera dem samfällt tidigt i pl-
anprocessen. Tiden från initiativ till inflyttning mås-
te pressas ned. Återigen: något alexanderhugg finns 
inte; lösningarna är många och ser olika ut. 

MAKROEKONOMISKT PERSPEKTIV
Det är inte möjligt att diskutera bostadsmarknaden 
utan att också diskutera hushållens skuldsättning och 
regelverken som omgärdar finansiering av bostäder 
och nybyggande.

Hushållens skulder
Hushållens skulder har ökat i relativt snabb takt det 
senaste dryga decenniet, även om ökningstakten har 
avtagit de senaste åren. Ökningstakten var särskilt 
snabb under åren 2004–2005 och 2009–2010 men 
har nu fallit tillbaka. Mätt som skuldkvot, det vill 
säga de samlade lånen i relation till hushållens sam-
lade inkomster, ökade skuldsättningen från cirka 120 
procent av disponibel inkomst i början av 2000-talet 
till drygt 170 procent 2010. Skuldkvoten för bostads-
lån var 2013 cirka 125 procent.1 

Varför växer då hushållens skulder? En viktig förkla-
ring är ombildningen av hyresrätter till bostadsrät-
ter. Totalt har cirka 170 000 hyresrätter ombildats till 
bostadsrätt sedan mitten av 1990 -talet, varav mer än 
90 000 i Stockholm som har landets högsta bostads-

priser. Särskilt omfattande var ombildningen under 
åren 2000 till 2001 samt 2008–2010 då det årligen 
ombildades mellan 7 000 och 9 000 bostäder i Stock-
holm. Ombildningen betyder att hushåll som inte 
tidigare hade några bostadslån alls har lånat relativt 
stora belopp för att finansiera köpet. Enbart den di-
rekta effekten av ombildningar i Stockholm har re-
sulterat i ökande bostadslån till hushållen om minst 
100 till 150 miljarder kronor. 

Enligt en färsk studie hade hushållens skuldkvot va-
rit 157 procent 2013, istället för den faktiska siffran 
172 procent, om inga hyresrätter ombildats. Studiens 
författare konstaterar att förändringen av bostads-
stocken är den enskilt viktigaste förklaringen till att 
hushållens skulder med säkerhet i bostäder ökat. 
Andelen av befolkningen som äger sin bostad har 
ökat och bolånemarknaden har därmed vuxit och 
breddats. Den snabba ökningen av hushållens skul-
der under 2000 -talets första år var således främst en 
funktion av att nyproduktionen ökade samtidigt som 
ombildningstakten var hög. Under samma period bi-
drog också stigande belåningsgrader i nyutlåningen 
och fallande räntenivåer till en snabb ökning av skul-
derna, men dessa båda faktorers bidrag var relativt 
litet.2  

En avgörande fråga är hur hushållens totala skuld-
sättning fördelar sig bland olika hushåll. Ur stabili-
tetshänseende är det betydligt mer gynnsamt om 
det är hushåll med stora tillgångar och hög inkomst 
som bär de största skulderna. Enligt den statliga ut-
redningen om överskuldsättning är detta också den 
generella bilden: 

Utredningens egen undersökning visar att de sto-
ra lånen oftast tas av grupper som kan förväntas 
ha bättre förutsättningar att klara av stora lån, 
som höginkomsttagare och högutbildade. Tre 
fjärdedelar av alla med lån har lån under 708 
895 kronor och ju högre lån, desto mera koncen-
trerade till dem med höga inkomster är de. (…). 
De största lånen är alltså mycket starkt koncen-
trerade till dem med de högsta inkomsterna.3 

Liknande slutsatser presenteras i Finansinspektionens 
årliga bolånerapport, där stickprov ur bolånestocken 
utsätts för stresstest av hushållens betalningsförmå-
ga vid olika räntenivåer och arbetslöshet med mera. 
Resultaten visar att även vid mycket kraftiga räntehöj-
ningar får endast en liten del av hushållen underskott 
i sin ekonomi. Hushållens motståndskraft mot arbets-
löshet och högre räntor konstateras vara god. 

NYBYGGARKOMMISIONEN SVERIGE HAR EN AKUT BOSTADSKRIS

1 Evidens (2013): Om hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden. 
2 Ibid. s, 5.
3 Statens offentliga utredningar, SOU 2013:78 (2013): Överskuldsättning i kreditsamhället? s. 17.
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Över tid har hushållens nettoförmögenhet ökat. 
Hushållens totala tillgångar (exklusive kollektiva 
pensionsförsäkringar) är 510 procent av den dispo-
nibla inkomsten och alltså tre gånger större än brut-
toskulderna. Hushållens nettotillgångar (alltså deras 
egna kapital) i förhållande till totala tillgångar är i 
genomsnitt nästan 70 procent. Det är betydligt högre 
än under 1990-talskrisen. 

Sammanfattningsvis finns lite som tyder på att hus-
hållens skuldsättning skulle vara ett stort problem för 
den finansiella stabiliteten. Samtidigt är det viktigt att 
notera att en snabb ökning av bostadsbyggandet – en 
utveckling som många efterfrågar, inte minst dem 
som ser risken för en hotande bolånebubbla – sanno-
likt skulle öka hushållens skuldsättning. Nyproduk-
tion av ägda bostäder medför ökad skuldsättning hos 
hushållen. Samhället bör därför acceptera en ytter-
ligare tillväxt av hushållens skuldsättning samtidigt 
som kommunerna bör bidra till ett större utbud av 
hyreslägenheter genom allmännyttan. 

Amorteringskrav och bolånetak
Den 1 oktober 2010 infördes nya regler för bostads-
lån. Förändringen innebar att nya lån med bostaden 
som pant inte bör överstiga 85 procent av bostadens 
marknadsvärde. Köparen måste alltså stå för 15 pro-
cent av köpeskillingen i kontantinsats. Införandet av 
bolånetaket tycks ha bidragit till en långsammare 
kreditexpansion. Samtidigt tenderar bolånetaket att 
stänga ute personer som är nya på bostadsmark-
naden och som saknar pengar till kontantinsatsen. 
Genom att skapa hinder för hushållens finansiering 
av nybyggande bidrar det också till att hålla tillbaka 
byggandet. Bolånetaket bör därför avskaffas. 

Amorteringskrav har framförts i debatten om hus-
hållens skuldsättning. Idag amorterar mer än 90 
procent av alla låntagare på lån som överstiger 75 
procent av bostadens marknadsvärde. Lån som över-
stiger 85 procent av marknadsvärdet amorteras i ge-
nomsnitt på cirka nio år medan lån mellan 75 och 
84 procent av värdet amorteras på i genomsnitt cirka 
13 år.4 Det är rimligt att praxis och huvudregel är att 
hushållen amorterar av sina lån. 

Slutsatser
De flesta bedömare är ense om att ett ökat bostads-
byggande är viktigt för samhällsekonomin, inte minst 
för att motverka snabba prisstegringar som följer av 
ett för litet utbud. Många bedömare varnar särskilt 
för effekterna av prisstegringar som genererar ökad 
skuldsättning. Utländska exempel, där snabbt sjun-
kande fastighetspriser orsakat stora problem, anses 

utgöra varnande exempel för Sverige. 

Samtidigt motverkar många av de föreslagna åtgär-
derna för minskad skuldsättning ett ökat bostadsbyg-
gande. Bolånetak och amorteringskrav försvårar för 
hushållen att finansiera nybyggnation av småhus och 
köp av nyproducerade bostadsrätter. Stora grupper 
stängs ute från den ägda bostadsmarknaden. 

Den ökade skuldsättningen speglar en utveckling där 
ansvaret för bostadsförsörjningen gått från stat och 
kommun till hushållen. På detta följer att hushållen 
ökar båda sidorna på sina balansräkningar: tillgång-
arna i form av bostadsinnehav ökar samtidigt som 
lånen blir större. Detta i sig är ingen anledning att 
med hjälp av reglering strypa bostadsfinansieringen. 
Snarare är det en naturlig konsekvens av att det all-
männa dragit sig tillbaka från ansvaret på bostads-
marknaden. 

NYA STADSBYGGNADSIDEAL STÄLLER 
ANDRA KRAV PÅ PLANERING OCH BO-
STADSBYGGANDE
Svenska städer har under 1900-talet präglats av ett 
modernistiskt stadsbyggnadsideal. Stadskärnorna 
ansågs färdigbyggda och nya bostäder tillkom som 
satellitstäder på dittills outnyttjad mark. Det gamla 
idealet om slutna stadskvarter ersattes med öppna 
kvarter och punkthus.  Det snabba byggandet av bo-
städer efter andra världskriget skedde enligt de nya 
idealen, där nya förorter växte fram utanför stadskär-
norna och där bostäder, arbetsplatser och centrum 
separerades geografiskt. Även bostadsproduktionen 
i miljonprogrammet på 1960- och 70-talen följde 
modernismens principer. Efterkrigstidens grann-
skapsenheter för boende, arbetsplatser och handel 
knöts samman av motorleder, vilket samtidigt gjorde 
det svårt att röra sig i staden utan bil. Modernismens 
stad har låg täthet, är inte sammanhållen och separe-
rar olika funktioner. Idag handlar samhällsbyggnads-
debatten till stor del om baksidorna med efterkrigs-
tidens stadsbyggnad och hur staden kan läka såren 
från 1900-talet genom att låta innerstäder växa ihop 
med förorter.  

Ett nytt stadsbyggnadsideal har tagit över moder-
nismens plats. Två starka drivkrafter bakom utveck-
lingen är att skapa en högre grad av urbanitet och att 
minska bilberoendet. En urban miljö kännetecknas 
av täthet, utbredning och integration av funktioner. 
Staden måste vara tillräckligt tätbebyggd, ha en sam-
manhängande utbredning och blanda olika typer av 
verksamhet för att fungera som en urban miljö.5  

SVERIGE HAR EN AKUT BOSTADSKRIS NYBYGGARKOMMISIONEN

4 Evidens (2013)
5 Andersson, Ola (2012): Vykort från Utopia. ss. 29-35
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Ambitionen i många svenska städer är nu att åter 
bygga täta urbana miljöer där olika verksamheter 
integreras. Nya tankesätt har snabbt vunnit insteg 
bland politiker, stadsplanerare och arkitekter. I det-
ta ”nyurbana” ideal sammanstrålar målen att bygga 
socialt och ekologiskt hållbara miljöer i kombination 
med befolkningstillväxt och höga ambitioner när det 
gäller att skapa attraktiva miljöer för företagande och 
boende. 

Målet om den täta, hållbara och växande staden åter-
finns nu i översiktsplaner runt om i Sverige. Detta är 
särskilt viktigt i landets tre storstäder och i växande 
universitetsstäder. I planeringen för Malmös framtid 
skriver kommunstyrelsens ordförande:

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är 
självklara mål för Malmös utveckling. Huvudin-
riktningen är att Malmö ska fortsätta växa inåt. 
(…) En tätare bebyggd stad är dessutom mer 
resurseffektiv och har därför en mindre miljöbe-
lastning än en gles och utbredd. En kompakt stad 
ger bra förutsättningar för en levande stadsmiljö 
och en stor potential till att utveckla Malmös att-
raktivitet.6  

Målet är att Malmö ska växa med 100 000 nya bostä-
der och 50 000 arbetsplatser innanför stadens ringled 
till 2030-talet. 

I Umeås planering talas om femkilometersstaden och 
”stadsläkning” där ny bebyggelse binder samman ex-
isterande stad och skapar en större täthet. I en fördju-
pad översiktsplan för centrala Umeå antagen 2011 är 
ambitionen tydlig:

Målet är att åstadkomma en stadsförtätning i 
stället för utbredning och med vardagslivet i fo-
kus. Scenariot innebär en fördubbling av antalet 
boende och arbetsplatser i de centrala stadsdelar-
na. Förtätningen ska ske med inriktning mot en 
tät blandstad där attraktiva mötesplatser, tydliga 
stadsrum och en blandning av funktioner ger liv, 
trygghet och rörelse åt den utvidgade stadskär-
nan. Tillgänglighet och trygghet uppnås lättare i 
en tät stad med hög ambition för det offentliga 
rummets utformning.7 

Mönstret gäller även Stockholm och Göteborg, där 
översiktsplanerna talar om förtätning, betydelsen av 
kollektivtrafik och ambitioner att främja ”stadsmäs-
sigheten”. Stockholms stad har exempelvis nyligen 

aviserat planer på 140 000 nya bostäder, främst ge-
nom förtätning i närförort.8

Det nyurbana stadsbyggnadsidealet innebär nya 
utmaningar. Ökad täthet och minskat bilberoende 
innebär att fler människor ska samsas på mindre 
ytor. Antalet individider som har besvärsrätt mot ny-
byggnadsplaner ökar. Normer kring tillgång till väg-
ar och parkeringsplatser som tedde sig rimliga under 
1900-talet kan inte längre förverkligas. Grönytor för-
svinner när de tomma utrymmena mellan modernis-
mens grannskapsenheter ska fyllas med ny bebyggel-
se samt gång- och cykelleder. Ambitionen att bygga 
en integrerad stad innebär att bostäder byggs på och 
i anslutning till industritomter och transportleder, 
med ökad bullerexponering som följd. 

Nybyggarkommissionen ser stora värden i den om-
svängning som skett i synen på stadsbyggnad. Inte 
minst handlar det om ambitionen att bygga tätare, 
alltså att skapa utrymme för fler bostäder på en gi-
ven yta. Det finns stor potential till förtätning av ex-
isterande bostadsområden, framförallt i och mellan 
ytterstads- och förortsområden. Det är en samman-
byggd stad med goda kommunikationer som bör 
vara norm för bostadsbyggandet, inte att starta en ny 
rivningsvåg eller förstöra innerstädernas kvaliteter.

Sverige har på kort tid tagit avstånd från modernis-
mens principer till förmån för ett ”nyurbant” stads-
byggnadsideal. Men lagstiftning och normer har inte 
hunnit med. Det gällande regelverket tillkom under 
en tid då städerna växte på bredden där dittills oan-
vänd mark togs i anspråk för nya bostadsområden. 
Ambitionerna att bygga tätt, att ta äldre industri-
mark i anspråk för bostadsbyggande och planera för 
ett minskat bilberoende innebär att efterkrigstidens 
regelverk kring till exempel buller och parkerings-
normer blir obsoleta. Om inte lagar och normer 
uppdateras uppstår en krock mellan ambitionen att 
bygga tätt och ”stadsmässigt” och ambitionerna att 
öka bostadsbyggandet.    

BEHOV OCH BYGGANDE I OTAKT
Den senaste tioårsperioden har det i genomsnitt 
färdigställts 25 000 bostäder årligen, med 2008 som 
toppår med 32 021 bostäder, och 2010 som bottenår 
med 19 500 bostäder.9 För att nå en bättre jämvikt 
mellan utbud och efterfrågan på bostäder i Sverige 
beräknar Boverket att det de närmaste fem åren be-
höver byggas 150 000-175 000 bostäder i flerbostads-

5 Vykort från Utopia, ss. 29-35.
6 Malmö kommun (2012): Översiktsplan för Malmö ÖP2012 Planstrategi Utställningsförslag. s. 3
7 Umeå kommun (2011): Översiktsplan Umeå kommun, Fördjupning för de centrala stadsdelarna. s. 15.
8 Stockholms stad (2014): Bostadspotential i Stockholm. 
9 SCB, Statistikdatabasen: Färdigställda lägenheter och rumsenheter i nybyggda hus efter region och hustyp. År 1975 – 2012.
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hus, vilket motsvarar en fördubbling jämfört med 
nuvarande takt.10

135 av landets kommuner uppger att de har generell 
bostadsbrist, att jämföra med 22 stycken 1992 och 44 
stycken 2000. 246 av Sveriges 290 kommuner säger 
sig ha brist på hyresrätter. 86 respektive 50 kommu-
ner uppger att de har brist på bostadsrätter respektive 
äganderätter.12 

Behoven ser mycket olika ut runt om i landet. I vissa 
kommuner behöver man endast komplettera befint-
ligt bestånd med ett fåtal nya bostäder. Många gånger 
är problemet i glesbygdskommuner att det saknas en 
marknad som gör att nybyggande lönar sig. I tillväx-
tregioner är problemet att det inte byggs i tillräckligt 
snabb takt, trots höga priser och hög efterfrågan.

Kartan till höger visar i vilka kommuner det finns 
brist på bostäder, enligt kommunernas egna uppgif-
ter. 

NORDISK UTBLICK
När situationen i Sverige jämförs med Danmark, 
Norge och Finland blir det också tydligt att Sverige 
avviker med en väsentligt lägre nybyggnadstakt än 
dessa länder. Totalsiffrorna ger dock inte hela bild-
en. Under den senaste tioårsperioden har Sverige 

10 Boverket (2013:1): Boverkets indikatorer, analys av utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden med byggprognos. s. 7.
11 SCB, Statistikdatabasen: Färdigställda lägenheter och rumsenheter i nybyggda hus efter region och hustyp. År 1975 – 2012.
12 Boverket (2013:2): Bostadsmarknadsenkäten 2013.
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både haft en stor inflyttning till landet och en stor 
omflyttning inom landet till storstadsområdena, sär-
skilt till Stockholm. Det är också i huvudstaden som 
bostadsbyggandet släpar efter extra mycket, jämfört 
med övriga nordiska huvudstäder (med undantag för 
Oslo). I Helsingfors byggdes i snitt 0,9 nya bostäder 
per nyinflyttad invånare mellan 2000 och 2009, med-
an motsvarande siffra i Stockholm och Oslo var 0,4 
bostäder.13

FOKUS STOCKHOLM
Problemet med bostadsförsörjningen är kanske allra 
mest tydligt i Stockholm. Vid en närmare undersök-
ning av situationen i Stockholms län är det tydligt att 
bostadsbyggande och befolkningsökning har tappat 
kontakten med varandra. Takten i befolkningsök-
ningen visar heller inga tecken på att mattas av. Med 
nuvarande utveckling kommer Stockholms stad att 
vara en miljonstad redan år 2019, istället för år 2025 
som prognosen gav vid handen bara för tre år sedan. 
Enligt en undersökning av TNS Sifo och Stockholms 
Handelskammare har vart femte tillväxtbolag miss-
lyckats med en rekrytering på grund av bostadssitu-
ationen, och en tredjedel har drabbats av svårigheter. 
Såväl KTH som Karolinska Institutet vittnar också 
om svårigheterna med att attrahera gästforskare – 
som oftast inte är väl bemedlade – till Stockholm, just 
på grund av det svåra bostadsläget.14

I många kommuner i länet saknar bostadsbyggan-
det samband med befolkningsantal och tillväxttakt. 

I Danderyd byggdes till exempel 41 bostäder om året 
under perioden 2003 till 2012, att jämföra med 172 
om året i lika stora Stockholmskommunen Vallen-
tuna. I Nacka byggdes 131 bostäder 2012, vilket var 
mindre än i Varberg där 330 nya bostäder uppfördes. 
Detta trots att Nacka har mer än tre gånger så många 
invånare som Varberg och dubbelt så hög procentuell 
folkökningstakt.15  

Med detta sagt har politikerna i flera Stockholms-
kommuner på senare tid höjt ambitionsnivån. Stock-
holms stad presenterade exempelvis nyligen högre 
mål för bostadsbyggandet under perioden 2010-
2030, från 100 000 bostäder till 140 000 nya bostäder. 
Det är även i Stockholm som bruksvärdessystemet 
på hyresmarknaden har störst påverkan. Systemet 

13 Boverket (2011): Analys av bostadsbyggandet i Norden - huvudrapport, Rapport 2011:19. s. 24.
14 Stockholms Handelskammare (2014): Bostadsbrist – farlig flaskhals för jobben. Företagen, universiteten och bostadsbristen, rapport 2014:1
15 Statistiska centralbyrån, SCB (2013): Bostadsbeståndet.
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har bidragit till rekordlånga kötider för att få en lä-
genhet i attraktiva lägen. Kötiden är nu drygt 20 år 
för att få en lägenhet i innerstaden, och mellan sju 
till tio år i ytterstaden. Detta minskar Stockholms 
attraktionskraft för utländska företag, samt gör det 
betydligt svårare för gästforskare och andra experter 
att flytta till Stockholm. 

BOSTADSKRISEN HÄMMAR TILLVÄXTEN
Bristen på bostäder försvårar även rörligheten på 
arbetsmarknaden då det blir allt svårare att flytta 
dit jobben finns. Företag får svårare att locka till sig 
arbetskraft och därmed svårare att växa. Detta gäller 
såväl nationellt som internationellt och gör att svens-
ka storstäder blir mindre attraktiva för lokalisering 
av huvudkontor, vilket långsiktigt är en viktig faktor 
för allokering av resurser för forskning och utveck-
ling.

Bostadskrisens effekt på tillväxten i Stockholms län 
har beräknats av WSP på beställning av HSB och 
Riksbyggen. De kommer fram till att det samlade, 
diskonterade produktionsbortfallet under perioden 
2010-2030 uppgår till åtminstone 330 miljarder kro-
nor.16

3. LAGAR OCH REGLER
PLAN- OCH BYGGLAGEN
I ett internationellt perspektiv är tiden från idé till 
färdigt hus i Sverige ofta orimligt lång. I en jämfö-
relse gjord av NCC konstaterades att plantiden i Sve-
rige för ett flerbostadshus var två år, i Finland ett år 
och i Tyskland fyra månader. Detta skapar en trög-
het som gör bostadsproduktion mindre attraktiv för 
presumtiva byggherrar och det gör marknaden för 
bostadsproduktion svårtillgänglig för mindre aktörer 
med mindre resurser. En anledning till att det tar så 
mycket längre tid i Sverige är den svenska plan- och 
bygglagen och hur den tillämpas av svenska kommu-
ner och myndigheter.17  

I detta avsnitt går vi igenom de lagar, regler och pro-
cesser som i allmänhet gäller vid bostadsbyggande. 
Och vi börjar med processen runt plan- och byggla-
gen som vi har valt att grovt beskriva i sex steg. Varje 
steg innehåller i sin tur delprocesser som kan vara 

mycket omfattande. 

Regional utvecklingsstrategi
Den regionala utvecklingsstrategin är inte en del av 
plan- och bygglagen, utan ett idédokument som kom-
munerna i viss mån förhåller sig till i arbetet med att 
planlägga mark. Det organ som har ansvaret för det 
regionala tillväxtarbetet i varje län ska utarbeta och 
samordna genomförandet av regionala utvecklings-
program. Dessa ska utgöra en samlad strategi för 
länets utveckling. De regionala utvecklingsplanerna 
behandlar allt som har med tillväxt och utveckling att 
göra men är inte rättsligt bindande.

Översiktsplan
Översiktsplanen (ÖP) anger de stora dragen i mar-
kanvändning och bebyggelseutvecklingen. ÖP säger 
exempelvis var bebyggelse är lämplig och hur bebyg-
gelsen ska användas. I ÖP ska kommunen redovisa 
hur allmänna intressen ska beaktas och hur till ex-
empel riksintressen ska tas om hand. Varje kommun 
ska enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ha 
en aktuell ÖP. Enligt PBL ska dessa även uppdateras 
varje mandatperiod. ÖP är dock inte något bindande 
dokument i sig självt, utan ses som en avsiktsförkla-
ring, och utgör underlag för kommunens investe-
ringsplaner. Först med stöd av detaljplan eller områ-
desbestämmelser blir ÖP bindande.

Markanvisning
I det fall kommunen äger marken måste en byggher-
re som vill bygga först ansöka om markanvisning, 
det vill säga ett löfte om ensamrätt till viss mark som 
kommunen äger, under viss tid och på vissa villkor. 
När byggherren har bestämt ungefär vilken typ av 
bebyggelse hen vill uppföra, lämnas förslaget in till 
kommunen och en förprövning sker. Går man sedan 
vidare tecknas ett markanvisningsavtal där respekti-
ve parts rättigheter och skyldigheter så långt möjligt 
regleras. I detta skede är det även möjligt att reglera 
upplåtelseformen, oftast i form av en rabatt på priset 
om kommunen vill att hyresrätter ska uppföras. Al-
ternativt kan kommunen använda sig av tomträttsin-
stitutet, det vill säga hyra ut marken på lång tid, ofta 
uppemot 60 år. I tomträttsavtal kan upplåtelseform 
regleras. I markanvisningsavtalet regleras även hur 
detaljplan ska tas fram. Markanvisningsavtalet kan 
föregås av ett föravtal och markanvisningsavtalet kan 

16 HSB Riksförbund och Riksbyggen (2013): Regionalekonomiska konsekvenser av ett lågt bostadsbyggande i Stockholm.
17 NCC (2012): Fånga tidstjuvarna och bygg bort bostadsbristen. s. 4.
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i sin tur ses som föravtal till ett eventuellt framtida 
exploateringsavtal.

Detaljplan
En detaljplan som vunnit laga kraft är en bindande 
uppgörelse mellan kommunen och de berörda mar-
kägarna inom planen och dess närmsta omgivning. 
Detaljplanen består, i normalfallet, av en karta, il-
lustrationer, beskrivning och en genomförandebe-
skrivning. I den senare kan förekomsten av mark-
anvisningsavtal och exploateringsavtal omnämnas.  
Planen talar om vad som får och inte får göras inom 
planområdet. Detaljplaner skall användas när det 
är fråga om större förändringar i användningen av 
mark och vatten eller om sådana förnyelser och beva-
randeåtgärder som behöver regleras i ett och samma 
sammanhang. I detaljplanen prövas markens lämp-
lighet för bebyggelse. 

Byggnadsnämnden eller motsvarande inom kommu-
nen granskar förslaget och bedömer om det är lämp-
ligt att ta fram en ny detaljplan som gör det möjligt 
att uppföra den föreslagna bebyggelsen. Byggnads-
nämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att 
starta detaljplaneprocessen. Tjänstemännen tar fram 
ett förslag till program och håller samråd. Med ut-
gångspunkt i det godkända programmet, arbetar 
kommunens tjänstemän i normalfallet fram ett plan-
förslag. När planförslaget är klart skickas det ut på 
samråd så att myndigheter, fastighetsägare, organisa-
tioner, boende och andra intressenter får möjlighet 
att inkomma med synpunkter. Efter att synpunkter 
kommit in och bedömts omarbetas förslaget i stör-
re eller mindre omfattning. Berörda sakägares syn-
punkter brukar väga tyngst. Det slutgiltiga förslaget 
presenteras för byggnadsnämnden, som beslutar om 
det ska ställas ut för granskning. Efter byggnads-
nämndens beslut finns förslaget tillgängligt i skrift-
lig form under minst tre veckor. Därefter antas de-
taljplanen i byggnadsnämnden. Planer av principiellt 
intresse antas av kommunfullmäktige.

En av de viktigaste funktionerna med en detaljplan är 
att fastslå och reglera den så kallade byggrätten, det 
vill säga hur mycket och vad som får byggas. Byggrät-
ten omfattar såväl antal våningar som tillåten höjd, 
men framförallt hur stor yta en byggnad får ha, samt 
för vilket ändamål marken får användas. När det gäl-
ler bostäder kan man inte i planen reglera upplåtel-
seformen. Reglering av byggandets omfattning styr 
vilken volym och vilken typ av bebyggelse som kan 
bli resultatet. Byggrätten har därför stor betydelse för 
värdet på en fastighet.18 

Exploateringsavtal 
Genomförandeavtal är samlingsbegreppet för mar-
kanvisningsavtal och exploateringsavtal. Exploate-
ringsavtal är civilrättsliga avtal om exploatering av 
mark när byggherren äger marken. I dessa avtal be-
stäms ofta byggherrens skyldigheter och åtaganden 
som inte är reglerade i lag, eller som regleras i andra 
exploateringslagar såsom VA-lagen, expropriations-
lagen, fastighetsbildningslagen, gatukostnadsersätt-
ning med flera. Det kan, på gränsen till det tillåtna, 
exempelvis handla om lokal för livsmedelsaffär, an-
läggningar för barnomsorg eller annan social service. 
Avtalen kan också reglera frågor om ersättning för 
sådana redan genomförda kommunala investeringar 
som utgjort en förutsättning för en planerad ny ex-
ploatering.19   

I exploateringsavtalet regleras även tidspunkten för 
byggstart. Oftast uttrycks det som att byggstart ska 
ha inletts vid visst datum, eller att projektet ska vara 
färdigställt vid visst datum. 

Bygglov
Efter färdigförhandlat exploateringsavtal ansöker 
byggherren om bygglov hos kommunen. Bygglovs-
handlingarna beskriver huvuddragen i bygget. 
Bygglovsansökan bedöms utifrån den fastställda 
detaljplanen. Husets yttre form, tillgänglighet och 
sedan 2011 även inre tillgänglighet ska granskas.  
Mindre avvikelser som inte motverkar planens syfte 
brukar tillåtas.

PLAN- OCH BYGGLAGEN UNDER UTRED-
NING 
År 2011 trädde den senaste väsentliga uppdatering-
en av plan- och bygglagen i kraft. Denna reviderade 
lagstiftning var ett resultat av flera års arbete i den 
så kallade PBL-kommittéen. Syftet med förändring-
arna i PBL från 2011 är att handläggningstiderna för 
bygglov ska förkortas och kontrollansvaret för bygg-
projekt förtydligas, men det innebar även att lovplik-
ten utökades så att fler aspekter såsom tillgänglighet 
återigen skulle tas i beaktande. Skälet till detta var att 
det under en längre tid producerats en mängd under-
måliga bostadsplanlösningar. 

Även om syftet med de nya bestämmelserna var att 
effektivisera plan- och byggprocessen kunde Bover-
ket 2012, ett och ett halvt år efter att nya lagen trätt 
i kraft, konstatera att den inte hade lett till några ef-
fektivitetsförbättringar av plan- och byggprocessen. 
Därutöver infördes vidlyftiga byggsanktionsavgifter i 
11 kap. PBL, vilka emellertid reviderades 2013 därför 
att lagstiftaren insåg att PBL i dessa avseenden stred 

18 Boverket: PBL Kunskapsbanken: Utnyttjandegrad. Boverkets vägledning för Plan – och bygglagen.
19 Statens offentliga utredningar, SOU 2013: 34 (2013): En effektivare plan- och bygglovsprocess.
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mot EU-rättens proportionalitetsprincip. Sanktions-
avgifterna är fortfarande betydande och ger upphov 
till onödig byråkrati, osäkerhet hos byggherrarna, 
överklagande, processer och kostnader. 

Samma år som den nya lagstiftningen trädde i kraft 
tillsattes en utredning med uppdraget att se över be-
stämmelserna om genomförande av detaljplanerna. 
2012 fick utredningen ett tilläggsuppdrag att också 
utreda förutsättningarna för att förenkla och förkorta 
plan- och byggprocessen. 

Utredningen slår fast att PBL som är en ramlagstift-
ning i sig är bra utformad, men att själva tillämp-
ningen är bristande då den idag uppmuntrar till 
regleringsiver. 

”För att åstadkomma förändringar som bidrar 
till en lösning av dessa problem, dvs. uppnå ett 
förändrat arbetssätt och en förändrad kultur, 
kommer det inte att fungera med osthyvel. Det 
måste mera handla om att lyfta bort hela tårtbi-
tar ur systemet.”20 

Totalt presenteras 25 olika förslag för att effektivise-
ra PBL i utredningen. I ett förslag föreslås att en så 
kallad områdesplan införs. Den skulle ersätta det nu-
varande planinstitutet områdesbestämmelser. I om-
rådesplanen ska delar av en kommuns bebyggelseut-
veckling kunna regleras. Genom dialog kan kommun 
och staten genom länsstyrelsen komma överens om 
att områden inom den kommunomfattande över-
siktsplanen (ÖP) inte behöver detaljplaneläggas utan 
endast en områdesplan (OP) upprättas, vilken endast 
behöver ange huvuddragen i markens användning 
och bebyggelsens utformning. 

Som för ÖP behöver endast berörda organisationer 
och medborgare ges tillfälle att yttra sig. Berörda 
sakägare kallas inte i särskild ordning.  Därmed kan 
man slopa ett steg i processen - antingen detaljplan 
eller bygglov. Först i bygglovet kommer grannar 
och sakägarkretsen att få yttra sig.  Genom ett så-
dant förfarande ska kommunen, som enligt utredare 
upprättar alltför detaljerade planer, kunna dra stör-
re lärdomar av byggherrens erfarenheter. Genom 
att områdesplaner upprättas i större omfattning, är 
tanken att Länsstyrelsen ska tvingas in i processen i 
ett tidigt skede för att lämna alla sina synpunkter och 
därefter inte ha möjlighet att återkomma med statens 
synpunkter.

I de fall där det finns en områdesplan upprättad ska 
det räcka med bygglovsansökan för att förverkliga 

bebyggelsen. När mer komplicerade förhållanden 
måste sammanjämkas i samband med att en bygg-
nad ska uppföras kan kommunen kräva att detaljplan 
upprättas. När en sådan detaljplan vunnit laga kraft, 
behövs inte som nu bygglovsansökan inlämnas.

Områdesplan ytterligare ett hinder?
Vi menar att utredningen är högst välkommen, den 
har en god ambition att undanröja hinder som står i 
vägen för en snabbare process. I utredningen föreslås 
bland annat att det ska bli lättare att avsätta mark för 
bostadsändamål genom att bostadsförsörjning, bo-
stadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet 
föreslås bli ett allmänt intresse. Det är sannolikt en 
styrka i förslaget att staten kan hota med föreläggan-
den mot kommunen om inte detta allmänna intresse 
beaktas. Men vi ser även faran i att införa ytterligare 
en nivå i planeringsprocessen, den så kallade områ-
desplanen, som inte, enligt förslaget, varit föremål 
för sakägaryttranden. Det finns inga garantier för 
att en sådan ändring skyndar på processen. Tvärtom 
riskerar den att skjuta ett ackumulerat överklagande-
behov framför sig, som sedan kommer upp till ytan 
i bygglovskedet. 

Redan idag finns möjlighet till ett så kallat förenklat 
förfarande enligt plan- och bygglagen, där kommunen 
kan medge bygglov utan beslutad detaljplan. Denna 
möjlighet bör utnyttjas i högre utsträckning än idag. 
I regeringens lagrådsremiss ”En enklare planprocess” 
från 13 februari 2014 konstateras också att områdes-
planer måste utredas ytterligare.21 

Motverka ”frimärksplaner”
Kommunernas detaljplaner är allt mer detaljera-
de samtidigt som de omfattar allt mindre ytor. De-
taljplanen skapades för att ge riktlinjer för byggande 
i ett större område med gemensamma angelägenhet-
er, såsom parkering med mera, som bör lösas i ett 
sammanhang. Idag skapas detaljplaner för små om-
råden, avsedda för byggandet av enskilda byggnader. 
I många fall har detaljplanerna därmed kommit att få 
samma detaljeringsgrad som byggloven. Dessa ”fri-
märksplaner” motverkar ett rationellt byggande och 
innebär ett onödigt extrasteg i beslutsprocessen. 

Byggrätter utnyttjas inte
Många kommuner och länsstyrelser menar att ett 
problem är att byggrätter inte utnyttjas. I Stockholm 
säger Länsstyrelsen att det finns detaljplaner för 47 
000 nya bostäder och att många av dessa projekt 
inte genomförs. En orsak kan vara att byggbolagen 
vill ha en portfölj av projekt för att möjliggöra pla-
nering över tid, men det finns också anledning att 

20 Ibid. s. 74.
21 Socialdepartementet (2014): Lagrådsremiss – en enklare planprocess, s. 44.
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misstänka att det i vissa fall sker av rent spekulativa 
skäl, i väntan på en prisuppgång. Detta är rationellt 
för det enskilda företaget, men problematiskt utifrån 
ett samhällsperspektiv. Det bör finnas möjlighet för 
kommunerna att återta markanvisningen och dela 
ut till annan intressent om ett projekt inte kommit 
igång inom rimlig tid.

Bristande kompetens i kommunerna
Den som har försökt fördjupa sig i regelverket kring 
hur man bygger bostäder inser relativt snabbt att det 
är en komplicerad materia. I och med generations-
avgångar i kommunerna och en generell brist på 
erfarna handläggare berättar många av våra inter-
vjupersoner att det är ett problem med kunskapsför-
sörjningen ute i kommunerna. Kompetenssatsningar 
för anställda både inom kommun och länsstyrelser är 
därför nödvändigt. Här bör staten skjuta till pengar 
och utöka volymen av relevanta utbildningar för att 
behovet av adekvat utbildade tjänstemän ska kunna 
tillgodoses. 

Förslag:
1.  De regionala utvecklingsprogrammen bör få 
rättsverkan - när kommuner inte agerar i enlighet 
med dessa borde regeringen gå in med planföreläg-
ganden. 

2.  Inför typgodkännande av hustyper i Sverige – på 
samma sätt som fönster eller taktegel typgodkänns. 

Är en hustyp godkänd i en kommun ska den kun-
na uppföras i alla kommuner. En annan möjlighet är 
att låta ackrediterade organ typgodkänna. Själva ut-
seendet på huset kan givetvis vara föremål för lokal 
prövning.

3.  Ett samlat kunskapslyft behövs - ute i kommuner 
och länsstyrelser för att tillgodose att tjänstemännen 
som handhar dessa ärenden tillämpar lagen på rätt 
sätt.
 
4.  Genomför ett kompetenslyft på plan- och byg-
gområdet - det är uppenbart att Sverige kommer att 
ha brist på kvalificerade byggnadsarbetare, ingen-
jörer, planbyråkrater och flera andra yrkesgrupper 
när stora infrastruktursatsningar ska genomföras 
samtidigt med ett stort bostadsbyggande. Möjliga 
åtgärder inkluderar gymnasial yrkesutbildning, lär-
lingssatsningar till teknisk utbildning i kombination 
med juridisk sådan.

5.  Detaljplanera större områden än idag – endast 
i undantagsfall bör en detaljplan bara omfatta en 
byggnad. 

6.  Använd förenklat förfarande i detaljplanear-
betet - det är möjligt att med dagens regler tillämpa 
ett förenklat förfarande vad gäller detaljplanearbetet. 
Därutöver kan enkelt planförfarande ”genom tillägg” 
till en befintlig plan tillämpas. Möjlighet finns att i 
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detaljplan bygglovsbefria uppförande av komple-
mentbyggnad väsentligt större än friggeboden. Dessa 
förenklingsmöjligheter tillämpas dessvärre i begrän-
sad utsträckning idag. 

7.  Pröva Länsstyrelsens synpunkter tidigare i 
processen – Länsstyrelsens uppgift bör vara att ta 
fram en sammantagen bedömning och avvägning av 
samtliga statliga intressen som berörs i en kommunal 
utvecklingsplan. Länsstyrelsens sammanvägda syn-
punkter bör prövas redan under arbetet med över-
siktsplanen. Endast i de fall där länsstyrelsen fram-
fört synpunkter på översiktsplanen bör synpunkter 
kunna framföras i detaljplaneprocessen.

8.  Kommunerna bör återta markanvisningar om 
ett projekt inte igångsatts inom rimlig tid – och 
dela ut till annan intressent.

9.  Inför privat initiativrätt till detaljplan i Sverige 
– i Norge finns privat planinitiativsrätt som innebär 
att byggbolag kan ta fram en egen detaljplan för ett 
område som sedan kommunen fattar beslut om. 

ÖVERKLAGANDE 
Möjligheten att överklaga myndighetsutövning är en 
grundbult i demokratin. Samtidigt finns det ett legi-
timt intresse av balans mellan olika intressen i sam-
hället. Byggandet av nya bostäder har ett värde i sig.

Kapitel 12 i plan- och bygglagen reglerar vad som 
gäller vid överklagan. Både detaljplan och bygglov 
kan överklagas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens 
beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljö-
domstolen. Mark- och miljödomstolens beslut kan 
överklagas till mark- och miljööverdomstolen vid 
Svea hovrätt. 

I många fall överklagas både detaljplanen och sedan 
även bygglovet, vilket gör att det kan ta många år 
innan ett beslut vinner laga kraft. Den genomsnitt-
liga handläggningstiden för länsstyrelsernas hante-
ring av överklagade planbeslut under 2011 uppgick 
till 91 dagar och för överklagade beslut om lov och 
förhandsbesked till 170 dagar. De olika länsstyrelser-
na varierar också mycket i sina handläggningstider.22  
Tendensen är tydlig: handläggningstiderna ökar år 
för år.

Detaljplan och bygglov är dock inte de enda ären-
den som kan överklagas. Även beslut om förhands-
besked, rivningslov, marklov, beslut om påföljder 
(förelägganden och sanktionsavgifter), avgifter för 
kommunens ärendehandläggning samt kommunens 

beslut att anta, upphäva eller ändra detaljplaner och 
områdesbestämmelser kan överklagas.23 

Vem som är sakägare är inte uttryckligt angivet i 
plan- och bygglagen. I PBL 13 kap 8 § PBL 2010:900 
hänvisas dock till att de med rätt att överklaga ett be-
slut är ”den som beslutet angår” (22 § FL 1986:223). 
Boverket definierar sakägare med meningen ”med 
sakägare menas ägare till fast egendom och inneha-
vare av annan särskild rätt i denna än hyresrätt och 
bostadsrätt” (Boverket 2002:24). Som exempel inne-
fattar ”sakägare” privatpersoner och företag som äger 
mark eller annan fast egendom i och omkring områ-
det som påverkas av detaljplanen. 

Överklagandeprocesser har tillåtits bli alltför om-
fattande
De långa tiderna vad gäller överklaganden och de 
många tillfällen som ges för överklagan skapar osä-
kerhet hos fastighetsägare, byggherrar och exploa-
törer i alla typer av byggprojekt och medför därför 
generellt en begränsning av konkurrensen, ökade 
produktionskostnader och därmed också högre bo-
endekostnader.

Den senaste PBL-utredningen som föreslår anting-
en bygglov eller detaljplan är ett steg i rätt riktning 
för att minska ner antalet tillfällen som idag går att 
överklaga. Problemet är att detta förslag inte är en 
garant för att det blir så. Risken finns att det med om-
rådesplan kan bli ännu ett tillfälle till överklagan på 
ett mycket sent stadium då stora kostnader för pro-
jektering är nedlagda. 

Sakägarkretsen har vidgats
Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över 
möjligheten att effektivisera processen för prövning 
av kommunala beslut som överklagats enligt plan- 
och bygglagen.24 Detta är välbehövligt. 

Förslag:
10.  Inför en byggaranti – om Länsstyrelsen inte har 
hanterat överklagan av detaljplan inom 60 dagar, och 
överklagan av bygglov inom 90 dagar utgår vite till 
byggherren. Detta kan göras genom att processen 
digitaliseras där alla kan följa ärendet från idé till fär-
digt hus. Detta förutsätter också i vissa fall extra an-
slag till Länsstyrelserna, samt utbildningssatsningar 
och kompetenshöjning, se förslag 3 och 4.

11.  Avgiftsbelägg överklaganden – de allra flesta 
PBL-målen handläggs hos mark- och miljödomsto-
len. Ansökningsavgift till mark- och miljödomstolen 
är 450 kr enligt förordningen (1987:452). Vad gäller 

22 Socialdepartementet (2013): Regeringen vill se snabbare överklagandeprocesser av byggärenden, Pressmeddelande 17 maj 2013.
23 Västra Götaland: Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Överklagande enligt PBL.
24 Socialdepartementet (2013): Dir. 2013:53 Effektivare handläggning av beslut som överklagats enligt plan- och bygglagen, s. 1. 
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överklagandemål tas däremot inte någon avgift ut.25  
Detta har fått till följd att överklagan idag i princip 
sker systematiskt. En avgift bör därför tas ut för att 
höja tröskeln, utan att vara diskriminerande hög. 

12.  Definiera tydligt och minska sakägarkretsen 
från dagens praxis - det är till exempel inte rim-
ligt att förändrade vyer på avstånd ska anses utgöra 
grund för sakägarskap.

MILJÖBALKEN
Enligt plan- och bygglagen ska miljökvalitetsnor-
merna i miljöbalkens femte kapitel följas. Bestäm-
melserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och komman-
de generationer tillförsäkras en hälsosam och god 
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att 
naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt 
att förändra och bruka naturen är förenad med ett 
ansvar för att förvalta naturen väl.26  

Sedan den 2 maj 2011 handlägger mark- och mil-
jödomstolarna alla mål som tidigare handlades av 
miljödomstolarna, huvuddelen av de mål som tidi-
gare handlades av fastighetsdomstolarna samt hu-
vuddelen av de mål enligt plan- och bygglagen som 
tidigare handlades av förvaltningsdomstolarna och 
av regeringen. Mark- och miljööverdomstolen vid 
Svea hovrätt är alltså överinstans i miljörättsliga mål. 
Det kan exempelvis handla om mål om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, fast-
ighetsrättsliga mål såsom fastighetsbildningsmål 
och expropriationsmål, plan- och byggrättsliga mål 
såsom mål om detaljplaner, bygglov och rivningslov.
 
Miljöbalken och plan- och bygglagen är två lagar 
som ofta ställs emot varandra under byggprocesser. 
Miljöbalken är en ”stopplag” som bedöms av jurister 
medan PBL, i stora delar, är en konditionell lag, en 
avvägningslag, som tillämpas av politiker. Byggnader 
kan idag stoppas av miljöskäl. 

Förslag:
13.  Inför bostadsförsörjning som allmänt intres-
se även i miljöbalken - bostadsförsörjning kopplas 
juridiskt till intresset av fungerande arbetsmarknad, 
ekonomisk utveckling med mera. I och med status 
som allmänt intresse stärks byggintresset i överkla-
gandeprocesser när bostadsexploatering prövas mot 
miljöbalken. Detta kommer också leda till att reger-
ingen i större utsträckning kan planförelägga mark. 

KOMMUNALA SÄRKRAV 
I plan- och bygglagen regleras en byggnads teknis-
ka egenskapskrav. Det handlar till exempel om att 
byggnaden måste vara säker i händelse av brand, 
skydda med hänsyn till hygien, hälsa och miljö och 
vara lämplig för det avsedda ändamålet etc. Därtill 
måste en byggentreprenör förhålla sig till Boverkets 
byggregler – BBR (BFS2011:26) på tekniska egenska-
per för byggnader (särkrav). Förutom detta finns det 
även utrymme för kommuner att ställa egna krav. 

I en enkätundersökning som SCB genomförde 2012 
uppgav 70 procent av de tillfrågade byggbolagen att 
de stött på tekniska särkrav utöver de som Boverket 
ställer.27 De särkrav som oftast framträder är krav vad 
gäller energianvändning och tillgänglighet. Kraven 
ställs oftast i markanvisningsavtal avseende kommu-
nal mark, i några fall som planbestämmelse, men det 
förekommer även exempel på att krav ställs i sam-
band med bygglov. Krav ställs även i exploaterings-
avtal vid byggande på privat mark.28 

Särkraven försvårar industriellt byggande
Enligt Byggkravsutredningen fördyrar särkraven bo-
stadsbyggandet med så mycket som 15 procent. De 
kommunala särreglerna sätter även käppar i hjulen 
för utvecklingen av industriellt byggande, som i sin 
tur är nödvändigt för sänkta byggkostnader.

Förslag:
14.  Avskaffa kommunala särkrav – regeringen har 
lagt förslag om att de tekniska egenskapskrav som 
kommuner idag ställer på byggentreprenörer ska tas 
bort från och med 1 januari 2015. Nybyggarkommis-
sionen stödjer regeringens arbete med att ta bort de 
kommunala särkraven. 

15.  Avskaffa zonindelningen för energihushåll-
ning – statens egna särkrav i Boverkets byggregler 
för tre olika zoner för energihushållning i Sverige bör 
tas bort så att samma typhus kan byggas i norra och 
i södra Sverige. Gärna höga krav, men de ska vara 
samma i hela landet.

BULLER 
Buller anses vara den vanligaste miljöstörningen i 
våra samhällen idag. Att bo i bullerutsatta områden 
kan leda till sömnsvårigheter och stress. Långtidsex-
ponering för trafikbuller kan dessutom öka risken för 
hjärt- och kärlsjukdomar. Den främsta störningen 
kommer från trafikbuller från vägar, järnvägar och 
flyg. Men i takt med urbaniseringen har bullernivån 
även höjts genom närheten till grannar, luftkonditio-

25 Domstolsverkets handböcker: Mark- och Miljödomstol, Avgifter, kostnader, ersättningsfrågor.
26 Boverket: Riksintressen är nationellt betydelsefulla områden.
27 Statens offentliga utredningar, SOU 2012:86 (2012): Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara bygg-
regler.
28 Ibid.
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neringsanläggningar, byggarbetsplatser, industrier 
och ökade transporter.29 

Dagens reglering på bullerområdet återfinns i författ-
ningssamlingarna från Arbetsmiljöverket, Boverket, 
Socialstyrelsen och Naturvårdsverket. Därtill kan 
kommunernas egna bullerregler läggas.

Redan idag finns möjlighet att bygga i bullriga miljö-
er enligt Boverkets så kallade avstegsmodell. Så länge 
en sida av ett hus är tyst kan högre buller än nor-
malt accepteras på byggnadens andra sida. Modellen 
fungerar bra i större tätorter med traditionell kvar-
tersstruktur där den tysta sidan kan ligga mot gården 
och en annan del av bostaden mot en bullrig gata. 
Modellen kräver dock att lägenheten har flera rum 
och att den bara tillämpas för trafikbuller. 

Bullerlagstiftningen har inte hängt med i tiden
I en undersökning där SKL tillfrågade drygt 60 
svenska kommuner svarar 72 procent att bullerreg-
ler är ett allvarligt hot mot bostadsbyggandet. Bul-
lerreglerna är ett ännu större problem i byggandet 
av enrumslägenheter och studentbostäder, då dessa 
inte kan dra nytta av avstegsmodellen. 87 procent av 
de tillfrågade kommunerna i undersökningen angav 
bullerreglerna som ett hinder för att bygga sådana 
små lägenheter.30  

Av naturliga skäl blir problemen med buller större 
när bostäder byggs tätt intill infrastruktur och annan 
bebyggelse. Att bygga nära hamnanläggningar, i tidi-
gare industriområden, och i närheten av flygplatser 
och vägar är ofta omöjligt med hänvisning till bul-
ler. Samtidigt växer behovet av nya bostäder i redan 
existerande tätorter och i allt högre grad önskar all-
mänhet och planerare att nybyggande ska ske genom 
förtätning av existerande tätortsområden snarare än 
att helt nya markområden tas i bruk. Det nyurbana 
stadsbyggnadsidealet går stick i stäv med bullerreg-
ler. 

Samtidigt som förtätning av städerna kan leda till 
större bullerproblem kan det nya stadsbyggnadsidea-
let minska behovet av transporter med bil och lastbil. 
En sådan utveckling är angelägen av hållbarhetsskäl 
och minskar också bullerproblemen totalt sett. 

Hälften av Stockholms bostäder hade inte kunnat 
byggas med dagens bullerregler. Många av de boen-
demiljöer som värderas högst på marknaden med 
extremt höga kvadratmeterpriser skulle inte kunna 
produceras idag på grund av buller från till exempel 

flygtrafik. Upp till 42 000 nya bostäder skulle kunna 
byggas om nya liberalare bullerregler tillämpades, 
bara i Stockholms stad. Självklart ska bostäder som 
är skadliga för människor inte tillåtas, men det är 
uppenbart att regelverket inte har hängt med utveck-
lingen i de större städerna. 

Idag behandlas buller från olika källor på olika sätt. 
Naturvårdsverkets allmänna råd från 1978 kräver 
mycket låga bullernivåer för industrier som ligger 
nära bostadsområden. Reglerna för trafikbuller är 
formulerade av Boverket och anpassade till samtiden. 
En orimlig konsekvens av detta är att bullret från en 
lastbil eller spårvagn som rör sig på en stadsgata inte 
utgör ett problem, men när fordonet kör in i en depå 
eller industrianläggning utgör samma fordonsbuller 
ett problem då det omfattas av ett annat regelverk. 

Att flera myndigheter har parallella regelverk för bul-
ler bidrar till komplexiteten. En kommun som vill ge 
råd kring buller till intresserade byggherrar kan få 
en regeltolkning från Naturvårdsverket och en helt 
annan och motstridig från Boverket. Byggare som är 
verksamma i hela landet kan få en negativ bullerbe-
dömning från en länsstyrelse medan en annan är mer 
generös trots att de sakliga förutsättningarna är lika. 

Förslag:
16.  Reformera bullerregelverken - upp till 65 dBA 
(viktat dygnsmedelvärde, ekvivalent ljudnivå vid fa-
sad) bör generellt vara godkänt för bostadsbyggande. 
Vi stödjer därmed regeringens proposition i frågan.

17.  Jämställ allt buller - det är orimligt med olika be-
dömning av buller beroende på källan. Istället bör bul-
ler jämställas och regleras i en och samma författning.
 
18.  Låt Boverket överta ansvaret för bullerregle-
ring - att bullerreglerna är utspridda i regelverk från 
olika myndigheter bidrar till komplexiteten. Bover-
ket bör få det fulla ansvaret för bullerregelverket. 

19.  Gör buller till en fråga för hushållen - det är 
rimligt att låta individer och hushåll ta ett större an-
svar för bullerfrågan. Det allmännas ansvar bör bli 
att ställa krav på varudeklarering av lägenheter ur 
bullerhänseende och lämna bedömningen av boen-
demiljön till konsumenterna. Det kan ske genom att 
lägenheter bullerdeklareras. 

PARKERINGSNORMEN
Plan- och bygglagen anger att kommunen har rätt 
att i detaljplanen anvisa hur parkeringar ska byg-

29 Eriksson, Nilsson and Pershagen (2013): Environmental noise and health - Current knowledge and research needs. Institute of Environmental Medi-
cine, Karolinska Institutet; Department of Psychology, Stockholm University.
30 Sveriges kommuner och landsting, SKL (2013): Bygg bort bullret!
31 Svensk författningssamling: 4 kap. 13§ Plan- och bygglag (2010:900).
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gas.31 Det är fastighetsägaren som ansvarar för att 
parkeringar byggs enligt kommunens anvisning. I 
detaljplanen kan kommunen ange hur många par-
keringsplatser per bostad, arbetsplats eller enhet bo-
stadsyta som fastighetsägaren ska iordningställa för 
att bygglov ska medges. Principerna för hur många 
parkeringsplatser som kommunen kräver kallas par-
keringsnorm. Hittills har parkeringsnormer i princip 
alltid gällt bilparkering, men normer för cykelparke-
ring förekommer numera också. 

En vanlig parkeringsnorm för nybyggda bostäder är 
1,0, vilket innebär ett minimum om en parkering per 
bostad. Är parkeringsnormen lägre innebär det att 
vissa hushåll inte kommer att kunna ha bil, åtminsto-
ne inte i direkt anslutning till bostaden. 

I en forskningsöversikt32 från Statens väg- och trans-
portforskningsinstitut, VTI, konstateras att nyttjan-
det av parkeringsplatser i svenska städer ofta är fel-
prissatt och indirekt gynnar bilkörning:

Parkeringsmarknaden fungerar i praktiken då-
ligt i de flesta städer. Kostnaden för att parkera 
är mer eller mindre medvetet subventionerad och 
fördelas i stor utsträckning ut på hyror, fastig-
hetspriser, varupriser, löner etc. på ett icke-trans-
parent sätt. De som parkerar bilen får därför 
sällan möjlighet att göra en avvägning mellan 
den egna nyttan av att parkera och den faktiska 
kostnaden för att tillhandahålla parkeringsplat-
sen. Efterfrågan på parkeringsplatser i städer 
är därför konstlat hög, i en samhällsekonomisk 
mening. Det är heller inte ovanligt att det före-
kommer direkta anomalier på marknaden som 
att avgiftsbelagd boendeparkering i kombination 
med en av arbetsgivaren tillhandahållen gratis 
parkeringsplats gör det lönsamt att flytta bi-
len från bostaden till jobbet under dagtid, med 
självklara konsekvenser för färdmedelsvalet. 
Subventioneringen gör att de som inte utnyttjar 
bilparkeringar ofta, eller inte alls, subventionerar 
de som använder parkeringarna ofta och mycket.

Kostnaden för att anlägga en ytparkering för bil angavs 
till 25 000 kronor i Stockholm. Kostnaderna för en ga-
rageplats under hus kan variera mellan 200 000–400 
000 kr beroende på förhållandena. För friliggande 
P-hus kan kostnaden bli lägre.33 Till detta kommer al-
ternativkostnaden, alltså värdet av ett annat nyttjande 
av ytan, till exempel för bostadsändamål.

Det råder knappast oenighet om att parkeringsplat-

ser för bil kommer att behövas även i framtiden. 
Samtidigt är det en tydlig politisk ambition att be-
gränsa bilismen, båda för att minska trängsel, klimat- 
och miljöpåverkan och markåtgång för parkeringar 
och vägar. Vissa forskare hävdar att flera länder i 
västvärlden redan passerat ”peak car”, den punkt i 
historien då antalet körkilometer i bil per person når 
sitt maximum.34 Det skulle innebära att behovet av 
utrymme för privatbilar i framtiden minskar. 

I städer som Zürich och Freiburg och stadsdelar som 
Camden i London finns intressanta exempel på hur 
bostäder och arbetsplatser kan planeras med färre 
parkeringsplatser än vad som tidigare varit brukligt. 
Antwerpen har infört minimikrav avseende cykel-
parkering och Paris har satt en maxnorm för parke-
ring i stället för den tidigare miniminormen. System 
med samåkning genom bilpooler, väl utbyggd kollek-
tivtrafik och ”smarta taxor” där användarna betalar 
för den faktiska tid bilen är parkerad i området är an-
dra exempel på lösningar. Det bör också vara möjligt 
att utnyttja existerande parkeringsplatser bättre över 
dygnet: handelns parkeringsplatser kan bli boende-
parkering kvälls- och nattetid, exempelvis. 

Parkeringsnormen onödigt hög
Det råder inga tvivel om att parkeringsvillkoret i de-
taljplanerna är en fördyrande faktor för bostadspro-
duktion. Höga parkeringsnormer gör bostadspro-
duktion mindre attraktivt. Parkeringsnormen är en 
miniminorm, den hindrar inte att fler parkeringsplat-
ser byggs. I många fall tvingar normen fram fler par-
keringsplatser än vad fastighetsägaren önskar bygga, 
eller vad de framtida boende egentligen efterfrågar.

Mycket tyder på att parkeringsplatsernas kostnad 
inte bärs av dem som nyttjar dem. Omfattande forsk-
ning visar att brukarna bara betalar en bråkdel av de 
verkliga kostnaderna. I bostadsområden är boende-
parkering ofta billig för den som parkerar eftersom 
kostnaden betalas av samtliga boende över hyran. 
Det innebär att det finns en dold subvention riktad 
till bilparkering och i förlängning till bilismen i stort. 
Detta gäller särskilt täta urbana miljöer, där alterna-
tivkostnaden för att använda marken till parkering 
är hög.

Förslag:
20.  Sänk parkeringsnormen – kommunernas krav 
på parkeringar i detaljplanerna fördyrar bostadspro-
duktionen och låser värdefull mark till bilförvaring. 
Över tid bör parkeringsnormen sänkas. Detta gäller 
särskilt i stadskärnorna, där kollektivtrafik utgör ett 

32 VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut (2010): Parkering. Politik, åtgärder och konsekvenser för stadstrafik. s. 5.
33 Stockholms stad (2005): Tjänsteutlåtande, Markkontoret i Stockholms stad, Dnr M05-511-1119:1.
34 Millard-Balla, Schipperbc (2001): Are We Reaching Peak Travel? Trends in Passenger Transport in Eight Industrialized Countries, Transport Reviews.
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attraktivt alternativ till bilen och där en alternativ 
användning av marken är påtaglig. För bostäder i 
kollektivtrafiknära lägen och för studentbostäder bör 
kommunerna kunna minska parkeringsnormen för 
bil till 0,3 per bostad eller under. I gengäld kan par-
keringsnormen för cykel öka och bilpooler inrättas.
 
21.  Låt parkeringskostnaden avspegla det verkliga 
priset – idag tillhandahålls många parkeringsplat-
ser till priser för brukaren som ligger långt under 
den samhällsekonomiska kostnaden. Många parke-
ringsplatser återfinns inte i dagsläget på den öppna 
parkeringsmarknaden utan är reserverade i form av 
parkeringar för boende, anställda, besökare etc., som 
är mer eller mindre gratis. Kommunerna bör vidta 
åtgärder för att dessa parkeringsplatser ska komma 
ut på marknaden och prissättas marknadsmässigt. 

STRANDSKYDDET 
Sveriges alla sjöar har stränder vars sammanlagda 
längd motsvarar tio gånger jordens omkrets. Tio pro-
cent av rikets stränder påverkas av bebyggelse. De re-
gionala skillnaderna är stora: i Stockholms län finns 
till exempel 14 000 kilometer strand varav 26 procent 
är bebyggda medan endast fyra procent av Norrbot-
tens 86 000 kilometer strand är bebyggd. I Arjeplog 
finns 8 727 sjöar och 3 140 invånare. En procent av 

kommunens stränder är bebyggd. Trots den mycket 
låga graden av strandnära bebyggelse gäller reglerna 
om strandskydd som i princip förbjuder enstaka hus 
på en strandtomt om inte huset uppförs i direkt an-
slutning till annan bebyggelse.  

Strandskyddet etablerades 1950 med syftet att bevara 
allmänhetens friluftsliv. Numera syftar strandskyd-
det också till att bevara land- och vattenområden för 
att de är biologiskt värdefulla. Strandskyddet skyddar 
också djur och växter som lever på och i närheten av 
stränderna samt i vattnet. Inom strandskyddet är det 
förbjudet att bygga nytt eller att ändra de byggnader 
som redan finns. 

Det generella strandskyddet är 100 meter från 
strandkanten både på land och i vattenområdet och 
inkluderar även undervattensmiljön. Strandskyddet 
gäller samtliga stränder vid havet, insjöar och vat-
tendrag oavsett storlek. Bestämmelserna gäller både 
i tätort och i glesbygd, oavsett om det finns gott om 
sjöar och vattendrag eller inte och oavsett vilka na-
turtyper eller arter som finns. På några få platser är 
strandskyddet borttaget, till exempel i en del tätorter. 
På vissa platser är strandskyddet utökat upp till 300 
meter.35 
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Undantag från förbudet mot strandnära bebyggelse 
ges endast om det finns särskilda skäl. Att tillgång-
en på stränder är god, att behovet är stort eller att 
en viss strandremsa inte utnyttjas för friluftsliv ut-
gör inte ”särskilda skäl” i lagens mening. Efter att 
strandskyddsbestämmelserna mildrades något 2009 
kan dock lågt bebyggelsetryck och god tillgång till 
obebyggda stränder utgöra en ”förmildrande om-
ständighet” för att få bygga. En förutsättning är 
dock att kommunen på förhand pekat ut områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära läge (så kallat 
LIS-område). 

Praxis onödigt hård
Dagens strandskyddregler motverkar i många fall 
värdefull exploatering. Reglerna är stelbenta och 
tar inte tillräcklig hänsyn till faktorer som behovet 
av byggande och hur värdefull en specifik strand 
egentligen är ur miljö- eller naturvärdessynpunkt. 
Under senare tid har dessutom praxis vid tillämp-
ning av strandskyddsreglerna börjat skärpas. Detta 
är en olycklig utveckling som bör motverkas, bland 
annat genom upphöjande av bostadsförsörjning till 
riksintresse.

Förslag:
22.  Motverka den pågående skärpningen av strand-
skyddet - den nuvarande begränsningen på 100 meter 
har fungerat väl och bör upprätthållas för att på så sätt 
kunna utnyttja attraktiv mark för bostadsbyggande.

23.  Utöka möjligheterna till undantag – kommu-
nerna bör få utökade möjligheter att ansöka till läns-
styrelsen om undantag från strandskyddet. Undantag 
bör medges där behov av bostadsbyggande är särskilt 
stort eller där de natur- och miljövärden som strand-
skyddsreglerna ska tillgodose inte är av betydelse. 

RIKSINTRESSEN
Områden av riksintresse regleras i miljöbalken och i 
plan- och bygglagen, PBL. Riksintressen är till exem-
pel det militära försvarets behov, kulturmiljövärden, 
naturvård, infrastruktur, flygplatser, kommunikation 
och energiförsörjning. Flera statliga myndigheter har 
till uppgift att utse och beskriva områden av riksin-
tressen inom sina områden. De 21 länsstyrelserna 
har till uppgift att tillvarata och samordna olika stat-
liga intressen, inklusive riksintressen, i översiktspla-
neringen. Enligt PBL ska det framgå i kommunernas 
översiktsplaner hur områden av riksintresse i kom-
munen ska tillgodoses. 

Många konflikter kring riksintressen
Det råder ingen tvekan om att riksintressen tidvis 

kan komma i konflikt med ambitionen att ta mark 
i anspråk för bostadsbyggande. Möjligheten att peka 
ut områden av riksintressen för olika ändamål är av 
stor betydelse, men måste utnyttjas restriktivt och 
med så liten påverkan som möjligt på bostadsbyg-
gandet. Nybyggarkommissionens bedömning är att 
det på detta område finns stor förbättringspotential. 
SKL konstaterar i en rapport att ”systemet med riks-
intressen har slutat att fungera”.36 Nybyggarkommis-
sionen ansluter sig till den uppfattningen.   

Bland dagens områden med riksintressen intar Na-
turvårdsverkets utpekade områden för naturvård 
och friluftsliv en särställning med omkring trettio 
procent av landets yta. Områden avsatta för vindkraft 
uppgår nu till två procent av ytan. Riksantikvarieä-
mbetet har pekat ut 1 600 områden som riksintres-
santa kulturmiljöer. Andra myndigheter som utser 
riksintressen är Trafikverket som säkrar utrymme 
för framtida vägbyggen. Även malmfyndigheter och 
gruvor, områden lämpliga för slutförvar av kärnavfall 
och områden för yrkesfiske och rennäring kan utgöra 
riksintresse. 

Motpart till de statliga myndigheterna är kommu-
nerna. I många fall gynnas en kommun av ett områ-
de med riksintresse, som kan bidra till besöksnäring, 
arbetstillfällen eller bättre infrastruktur. I andra fall 
uppstår konflikt, när kommunen behöver bygga bo-
städer. Juridiskt kan utpekandet av ett område med 
riksintresse betraktas som ett statligt anspråk på 
markanvändning som bekräftas först efter att kom-
munen sagt sitt. Riksintressen är inte juridiskt bin-
dande förrän beslut tagits i detaljplan eller bygglov.

Rent sakligt är det uppenbart att bostadsbyggande är 
ett riksintresse, eller ett nationellt intresse som det 
heter i den senaste PBL-utredningen. Enligt reger-
ingsformen har det allmänna en skyldighet att tryg-
ga rätten till bostad (RF 1:2). Ingen ifrågasätter idag 
betydelsen av bostadsbyggandet för en fungerande 
bostadsmarknad och betydelsen av en fungerande 
bostadsmarknad för finansiell stabilitet, tillväxt och 
utveckling. Det är därför rimligt att områden för 
framtida bostadsbyggande kan utpekas som riks-
intresse. Detta illustrerar den vikt samhället lägger 
vid bostadsbyggande och stärker bostadsbyggande 
gentemot andra riksintressen i den bedömning som 
länsstyrelserna gör. 

Förslag:
24.  Gör bostadsförsörjning till ett riksintresse 
– Länsstyrelser eller Boverket får efter initiativ av en 
kommun möjlighet att peka ut geografiska områden 

35 Naturvårdsverket (2013): Strandskydd.
36 Sveriges kommuner och landsting, SKL (2011): Hanteringen av riksintressen – SKL granskar, s. 2.
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som riksintresse för bostadsförsörjning, i syfte att 
skydda området från annan exploatering. Som riksin-
tresse får bostadsförsörjningen större vikt när behovet 
av bostadsbyggande vägs mot andra riksintressen.

25.  Sätt en tioårsgräns för riksintressen – ett utpe-
kande av ett område som riksintresse har idag inget 
förfallodatum. Kommunerna vittnar om att inaktuel-
la riksintressen orsakar problem i planerings-proces-
sen. Ett område som formellt utgör riksintresse kan 
ha fått en helt annan karaktär tjugo år efter det peka-
des ut. Beslut om riksintresse bör därför upphöra att 
gälla med automatik efter tio år. Ansvarig myndighet 
kan när så sker åter peka ut området om behov av 
det fortfarande föreligger. Det ska helt enkelt krävas 
en aktiv handling för att upprätthålla ett riksintresse. 

26.  Definiera riksintressen konceptuellt snarare 
än genom geografisk avgränsning – områden av 
riksintresse är ofta onödigt stora och oklart defi-
nierade. Beskrivningarna är otydliga och blir därför 
svåra för kommunen att använda när översiktsplanen 
ska upprättas. Myndigheterna bör åläggas att mer 
precist formulera vilken kvalitet eller företeelse som 
är av riksintresse och exakt vilket område som even-
tuellt svarar mot detta. 

27.  Pröva riksintressen rättsligt – PBL:s regler om 
översiktsplaner innebär att kommunen har rätt till 
dialog om riksintressen. Kommer länsstyrelse och 
kommun inte överens ska det framgå av översiktspla-
nen. Frågan kan därefter bedömas rättsligt. Kommu-
nerna tenderar idag att ta myndigheternas utpekade 
riksintressen för givna. När riksintressen hotar ange-
lägna initiativ för bostadsbyggande bör kommuner-
na utmana detta. 

28.  Tvinga länsstyrelserna att samordna bedöm-
ningar och väga riksintressen mot varandra – det 
är länsstyrelserna, statens regionala myndigheter, 
som har att göra en samfälld bedömning av riksin-
tressen och ta dem till vara i dialog med kommu-
nerna. Idag riktas en hård och välförtjänt kritik mot 
länsstyrelsernas hantering av denna uppgift. Olika 
enheter och tjänstemän vid en och samma länssty-
relse kan göra helt olika bedömningar. Länsstyrelsen 
måste presentera ett yttrande över de riksintressen 
som är aktuella i en kommunal utvecklingsplan. Ett 
sådant yttrande bör dessutom presenteras tidigare 
i den juridiska processen, under arbetet med över-
siktsplanen. Slutligen måste länsstyrelserna åläggas 
att hantera bedömningen av riksintressen på samma 
sätt i hela landet. 

NATURRESERVAT
Det finns knappt 4 000 naturreservat i Sverige, cirka 
3 500 statliga och 250 kommunala. Cirka 75 procent 
av den totala arealen utgörs av naturreservat i fjäll-
världen. 

Sedan miljöbalken trädde i kraft 1999 har kommu-
nerna själva möjlighet att besluta om naturreservat. 
Innan miljöbalken gjorde det möjligt för kommu-
ner att själva bilda naturreservat fanns sedan 1986 
möjlighet för kommunerna att bilda reservat genom 
delegationsbeslut via Länsstyrelsen. Länsstyrelserna 
har också rätt att inrätta naturreservat. 

Kommunalt beslutade naturreservat återfinns i drygt 
hälften av landets kommuner. I Stockholms län har 
24 av 26 kommuner inrättat naturreservat medan 
Jämtland och Västerbottens län enligt saknar kom-
munalt bildade natur reservat. De kommunalt beslu-
tade naturreservaten är i mycket stor utsträckning 
tätortsnära. Tillväxten av nya kommunala naturre-
servat har varit i genomsnitt drygt tio per år sedan 
slutet av 1970-talet.37

Enligt miljöbalken 7 kap. 7 § får ett beslut om in-
rättande av naturreservat helt eller delvis upphävas 
endast om det finns ”synnerliga skäl”. Enligt Natur-
vårdsverkets allmänna råd bör upphävande av na-
turreservat endast komma i fråga i undantagsfall. I 
dagsläget är beslut om att inrätta nya naturreservat 
närmast att betrakta som irreversibla. 

Ur perspektivet att Sverige kommer att behöva ta i an-
språk mark nära dagens tätorter för bostadsbyggan-
de är den förhållandevis snabba tillväxten av främst 
kommunalt inrättade naturreservat ett växande 
problem. I analogi med att Nybyggarkommissionen 
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37  Naturvårdsverket (2010): Att satsa på lokalt naturskydd, En utvärdering av kommunernas arbete med skydd av natur.

Källa: Naturvårdsverket (2010): Att satsa på lokalt natur-
skydd, En utvärdering av kommunernas arbete med skydd av 
natur, s. 22.
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menar att bostadsförsörjningsfrågor i högre grad bör 
hanteras på regional och nationell nivå är det rimligt 
att kommunernas möjlighet att inrätta nya naturre-
servat reduceras till en möjlighet att istället föreslå att 
sådana reservat inrättas. Rätten att inrätta nya natur-
reservat bör endast tillfalla regeringen. 
 
Idag är skyddet för naturreservat är mycket starkt. 
Det medför en risk att naturreservat som inte läng-
re fyller en funktion eller där en alternativ markan-
vändning ökat avsevärt i betydelse blir ett hinder för 
samhällsutvecklingen.38 Det är rimligt att det blir 
lättare att upphäva naturreservat i dessa fall. 

Förslag:
29. Dra in rätten för kommuner att inrätta natur-
reservat – Varje år inrättas fler kommunala naturre-
servat, många i tätortsnära läge. Dessa naturreservat 
går i princip inte att avveckla samtidigt som de kom-
mer i konflikt med ambitionerna att bygga fler bostä-
der. Kommunernas rätt att inrätta naturreservat bör 
dras in och ansvaret bör istället åvila regeringen. Det 
bör bli enklare att upphäva existerande naturreservat 
om det finns övertygande skäl för det, till exempel 
behovet av ökat bostadsbyggande. 

BOVERKET
Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om 
byggd miljö, hushållning med mark- och vattenom-
råden, fysisk planering, byggande och förvaltning av 
bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Bover-
ket ansvarar också för den centrala administrationen 
av statliga stöd och bidrag inom sitt verksamhetsom-
råde.

Boverket har en viktig uppgift i att utfärda regler och 
allmänna råd kring byggande, utreda samt föreslå 
och utvärdera forskning kring för samhällsplanering 
och bostadsbyggande. Boverket är med andra ord 
en central myndighet för att bostadsbyggandet ska 
kunna öka. Bland annat utför verket utredningar för 
Regeringskansliet. Boverket bör emellertid i ännu 
högre grad kunna vara aktivt, bland annat genom att 
utnyttja den möjlighet som verket har att i experi-
mentsyfte medge dispenser från olika regelverk som 
påverkar byggandet. Undantag som efter utvärdering 
kunde bidra till samhällsutvecklingen.

Förslag:
30.  Boverket bör utnyttja sin rätt att ge dispens 
från byggreglerna i experimentsyfte – i plan- och 
bygglagen finns regler om krav på byggnadsverk, 
byggprodukter, tomter och allmänna platser (8 kap.). 
Det är nödvändigt att reglera detta, men samtidigt 

kan lagen motverka nytänkande och utvecklingsar-
bete. I plan- och byggförordningen har regeringen 
givit Boverket en möjlighet att medge undantag från 
flera av PBL:s regler i experimentsyfte. Rätten att 
medge undantag har till exempel nyttjats för att byg-
ga innovativa studentbostäder och bostadsområden 
som Bo01 i Malmö. Rätten att medge undantag bör 
användas betydligt flitigare än idag, för att möjliggö-
ra att fler idéer inom bostadsbyggandet kan prövas i 
verkligheten.  

4. BYGGBRANSCHEN
SVENSKA BYGGPRISER
Det räcker sannolikt inte att bara reformera regler 
och lagar och kommunala processer för att få till 
stånd ett ökat byggande. En begränsande faktor för 
utbudet av nya bostäder är även de höga svenska 
prisnivåerna. Trots att hyrorna idag i princip är fria 
för nybyggda hyresrätter och trots att det inte finns 
något pristak för bostadsrätter byggs det inte sådana 
bostäder i den volym som behövs. Det förklarar ock-
så det enorma intresse som finns för hyreslägenheter 
i det befintliga beståndet i storstäderna. Det är Ny-
byggarkommissionens bedömning att nybyggnads-
priserna i Sverige är alltför höga och bland annat 
beror på inbyggda ineffektiviteter i produktionssys-
temet. Konkurrenstrycket inom byggsektorn är inte 
tillräckligt högt. 

Även om det finns ett stort behov av bostäder finns 
det helt enkelt inte tillräckligt med människor som 
har möjlighet att efterfråga en ny bostad till priser 
som marknaden har att erbjuda. Mätt från konsu-
mentens utgångspunkt har produktiviteten i bostads-
byggnadssektorn sjunkit kraftigt. Ett bostadssökande 
hushåll med genomsnittlig disponibel inkomst får 
idag mindre för pengarna än vad motsvarande hus-
håll fick för tjugo år sedan. 1993 betalade ett svenskt 
normalhushåll runt 30 procent av disponibel in-
komst efter skatt i nybyggnadshyra eller nybyggnads-
pris för en adekvat lägenhet. Idag betalar normalhus-
hållet runt 40 till 45 procent av tillgänglig inkomst, 
om nybyggnadshyrorna i en residensstad utanför de 
tre storstäderna får representera hyresnivån.

Om man istället vänder på det och tittar på vad ett 
vanligt hushåll med vanliga inkomster, boende i en 
residensstad om 75 000 invånare, kan efterfråga i 
bostadsväg, under förutsättning att inte mer än 30 
procent av inkomsten efter skatt ska gå till boendet, 
inser man snabbt att valmöjligheterna blir begrän-
sade. En ungdom i 23-årsåldern som fått sitt första 
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jobb kan med medelhyran i 2012 års bostadsproduk-
tion av små lägenheter (hyra cirka 1 820 kronor per 
kvadratmeter och år) efterfråga en bostad på cirka 21 
kvadratmeter. Sådana bostäder byggs knappast idag. 
En adekvat bostad på ett rum med kokvrå är svår att 
åstadkomma på mindre yta än 35 kvadratmeter, givet 
de regelverk som finns.

En familj med en halvtids- och en heltidsarbetande 
förälder, ett barn och med en sammanlagd årsin-
komst på 340 000 kr efter skatt inklusive barnbidrag 
kan på liknande premisser, med en medelhyra i 2012 
års produktion (hyra cirka 1 650 kronor per kvadrat-
meter och år) efterfråga en bostad på 70 kvadratme-
ter, vilket kan räcka till en liten trerummare.

Något som är viktigt att beakta är också att dessa 
hyreskostnader är följden av en, för svenska förhål-
landen, mycket låg boräntenivå på runt 3 procent. 
Skulle boräntan gå upp 1 procentenhet, vilket kan 
bli följden om styrräntan går upp med 0,5 procent-
enhet, skulle enpersonhushållet behöva betala cirka 
45 procent av tillgänglig inkomst i bostadskostnader. 
Det är därmed en tuff utmaning för många familjers 
ekonomi att flytta in i en nybyggd hyreslägenhet. Väl-
jer hushållen att flytta in i en modern bostad i det 
befintliga beståndet av hyresrätter går det att komma 
undan med en hyra som är 55 till 65 procent lägre. 
Detta förklarar också delvis de omfattande bostads-
köerna till det befintliga beståndet. 

SVENSKA BYGGPRISER HÖGRE ÄN I JÄM-
FÖRBARA LÄNDER
De svenska byggpriserna är 72 procent högre än 
genomsnittet i EU enligt EU:s statistikmyndighet 
Eurostat. I jämförelse har Finland och Danmark 
byggpriser som ligger 18 respektive 38 procent över 
genomsnittet i EU. Dock bör man känna till att EU:s 
jämförelser inte är helt rättvisande. Olika byggnor-
mer i olika EU-länder ger olika kostnader. 

Över tid har nyproduktionskostnadsindex för bostä-
der ökat mer än vad något annat som SCB mäter har 
gjort. Hade bilpriset ökat som bostäder skulle den 
billigaste Volvon idag kosta cirka 700 000 kr. Gene-
rellt sett ska man akta sig för att jämföra byggsektorn 
som industri med den fasta industrin. Dock är det 
obestridligt att produktutvecklingen för hus inte har 
varit lika långtgående som för exempelvis bilar. Pris-
utvecklingen på nybyggda bostadshus kan inte för-
svaras med en motsvarande höjning av kvalitet och 
standard. 

Det är samtidigt viktigt att skilja på kostnad och pris. 
Höga kostnader tyder på låg effektivitet, medan höga 
priser snarare pekar på bristande konkurrens. San-
nolikt är det en kombination av de båda, där rigida 
strukturer och komplicerade lagar och regler förhin-
drar fler aktörer från att gå in på den svenska mark-
naden. Samtidigt har avdragsrätt på lån, rekordlåga 
räntenivåer och avskaffad fastighetsskatt gjort att 
hushållens skuldsättning ökat kraftigt, vilket i sin tur 
skapat ett utrymme för en kraftig prisuppgång på bo-
stadsrätter, särskilt i storstäderna. Marginalerna på 
bostadsprojekt i attraktiva delar av Stockholm ligger 
nu på uppemot 20 procent. Detta minskar givetvis 
incitamenten till att utveckla ett mer industriellt byg-
gande och mer effektiva processer. 

Om man ska sammanfatta problemen i den svenska 
byggsektorn med några ord handlar det i första hand 
om bristande industrialisering, tröga regelverk inom 
branschen, samt att bostadssektorn saknar ett drag-
lok, som bland annat allmännyttan tidigare utgjort.

BYGGPROCESSEN
Att bygga ett hus är komplicerat. Innan första spad-
taget krävs noggrann analys och framtagande av 
konstruktionsritningar, tillstånd från myndigheter, 
för att inte tala om utdragna rättsliga processer med 
sakägare. När alla tillstånd väl är på plats krävs en 
stor mängd olika kompetenser – alltifrån arkitekter 
till plattsättare – för att bygga själva huset. Högtekno-
logi samsas med arbetsverktyg som använts i hund-
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ratals år. De två viktigaste aktörerna i byggsektorn, 
som mer än några andra påverkar kostnader och 
kvaliteten på det som byggs är byggentreprenören 
och byggherren, vilka på den svenska flerbostads-
marknaden i mer än 60 procent av fallen är ett och 
samma företag.

Byggherren är motparten till byggentreprenören. 
Byggherren är även ett juridiskt begrepp i plan- och 
bygglagen (PBL) och definieras som den som för 
egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, riv-
nings-, eller markarbeten. Byggherren fungerar un-
der den tid som ett bygge förbereds och genomförs 
fram till garantibesiktningen. Därefter är denne för 
det mesta benämnd endast fastighetsägare eller fast-
ighetsförvaltare. Utan byggherren blir det inget byg-
ge av. Det är denne som ska låta ta fram programmet 
för det som ska byggas, samt se till att kontraktera 
alla de som behövs för att kunna uppföra en byggnad. 
Byggentreprenören är det eller de företag som uppför 
själva byggnaden. 

VAD KOSTAR ETT FLERBOSTADSHUS?
Frågan är egentligen omöjlig att besvara. Men genom 
att studera några fall som det gått att få insyn i har 
ett försök gjorts att följa några flerbostadshusfall som 
en prisutvecklingskedja som utgår från husbygget via 
några relevanta tillkommande kostnadsposter fram 
till den slutliga produktionskostnaden. Boverkets 
byggkostnadsforum och SOU 2002:115 Skärpning 
Gubbar, formulerade sig 2003 på följande vis:

“Det kostar i princip inte mer att bygga ett bo-
stadshus i Stockholm än t.ex. i Värnamo, Eslöv, 
eller Flen om man jämför samma hus med sam-
ma standard och utformning. Löner, transporter, 
materialpriser m.m. varierar visserligen i olika 
delar av landet, men inte så mycket att det kan 
förklara flera tusen kronor per m² BOA för en i 
övrigt likvärdig produkt.”

Att bygga ett flerbostadshus i de tre storstadsområ-
dena är cirka 8–12 procent dyrare med hänsyn till 
materialpriser, transporter med mera. Å andra sidan 
kan man i storstäderna ibland komma över material 
till priser under marknadspriset eller slippa vänta på 
inhyrda maskiner eftersom det finns ett större utbud. 
Det som gör att det är högre entreprenadpriser i stor-
städerna beror utan tvekan på att det i dessa regioner 
finns en större prisacceptans och att markpriset är 
högre.

Husets utformning har stor kostnadspåverkan. 
Svenska arkitekters kompetens ligger i allmänhet 

inte inom området byggnadsadministration, byg-
gekonomi och systemtänkande, utan mer inom fältet 
utformning och gestaltning. Det finns naturligtvis 
lysande undantag. Det är hursomhelst en styrka om 
huset kan tillverkas under industriellt rationella for-
mer i fabrik på eller utanför arbetsplatsen. 

NYBYGGARKOMMISIONEN BYGGBRANSCHEN
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Vad består kostnaden för 1 kvm flerbostads-
hus (BOA) av?
Produktionskostnad flerbostadshus, 
6 vån. ovan mark:
12 000-14 000 kr

+ Grund och markbearbetning:
1 500–5 000 kr

= Summa entreprenörens kostnader: 
13 500-19 000 kr

Totalentreprenadpriset:
16 000-22 000 kr 

Moms 25 % tillkommer för 
byggherren. Priset blir då:
19 500-28 000 kr

+ Tomtmarken: 
5 000–8 000 kr

+ Byggherrekostnader:
2 000-4 000 kr

= Produktionskostnad:
26 500-40 000 kr

Byggherrarnas pris till en
bostadsrättsförening som köper:
30 000-50 000 kr

När entreprenörens material-, löne-, och alla over-
headkostnader är bokförda eller när ett prefabricerat 
flerbostadshus lämnat fabriken och levererats samt 
monterats på ett fundament på byggarbetsplatsen. 
En hiss betjänar minst 18 lägenheter. Projekterings-
kostnader ingår.

Bostadens andel av grundläggningen; till exem-
pel platta på mark eller källare inkl. schaktning, 
sprängning, pålning, ledningsdragning, mark och 
trädgårdsanläggning. Grundläggningskostnaden är 
beräknad på 6 våningar som grundkostnaden ska 
fördelas på. Projekteringskostnader ingår.

Färdigt flerbostadshus vad avser totalentreprenörens 
alla kostnader för löner, material samt projektering.

Här har tillkommit entreprenörens handelsvinst 
samt ”riskpremie” för allt oförutsett under byggets 
cirka 15–18 månader. Väderförhållanden inkl. alla 
fel som uppstår under bygget, vid slutbesiktningen 
och garantibesiktning upptäckta fel. 

Tomtmarkskostnaderna kan innehålla poster som 
också kan stå under byggherrekostnaderna till exem-
pel anslutningsavgifter, tidigare ägares plankostnader 
eller förrättningskostnader med mera.

Till byggherrekostnaderna kan föras diverse poster 
som ekonomiskt avlastar annat på ett bygge. T.ex. till 
tomtkostnaderna hörande avgifter, skatter, lagfarter, 
anslutningsavgifter av alla slag, men också inhyrda 
konsulter, kontrollanter, programskrivning och viss 
projektering, kreditiv och andra finansiella kostna-
der, rivningsarbeten, bygglov- och planeringskostna-
der, kostnader för att få grannstöd etc.

Detta är den slutliga kostnaden som kommer att lig-
ga till grund för hyresberäkningarna i ett hyreshus 
som byggherren behåller för egen förvaltning. Kan 
generera hyror på 1800-2 700 kr/kvm och år.

En byggherre som uppför ett flerbostadshus i avsikt 
att sälja det till bostadsrättsförening lägger på cir-
ka 30–40 procent på produktionskostnaden. Detta 
försäljningspris leder i allmänhet till en insats på 26 
000–40 000 kr/kvm och en årsavgift på cirka 500–700 
kr/kvm - i ränteläget 2013. Fördelningen mellan in-
sats och årsavgift påverkas av reglerna för hushållens 
avdragsrätt.

Källa: Fredrik von Platen, Byggsektorn och bostadsbygg-
nadsprocessen, 2013 samt NCC.
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Brister i industriellt tänkande
En byggarbetsplats idag är ofta bristfälligt planerad 
och organiserad, sett ur ett industriellt perspektiv. 
Endast lite mer än hälften av den tid som en bygg-
nadsarbetare får betalt för på ett normalbygge bidrar 
till att höja värdet på bostaden man uppför. Resten 
av tiden kan utgöra väntan på material, att leta efter 
verktyg, beställa maskiner, ringa och jaga försenade 
yrkesmän, vänta på försenade leveranser, lämna på-
gående arbete för att ta hand om för tidiga leveranser, 
åka till brädgården och hämta kompletterande mate-
rial, skotta snö på halvfärdiga bjälklag som inte vä-
derskyddats, rätta till eller göra om felaktigt utförda 
arbeten, etc. 

Detta beror inte på att byggnadsarbetaren i sig är 
lågpresterande, utan på att arbetena är undermåligt 
planerade på byggarbetsplatsen och att otidsenliga 
skrågränser mellan yrkesgrupper upprätthålls in ab-
surdum och blockerar ett sunt förnuftbyggande. En 
viss yrkesgrupp får inte göra ett visst arbetsmoment 
förrän en annan yrkesman gjort sitt. Det vanliga byg-
gandet idag är allt annat än vad man kallar industri-
ellt tänkande eller lean production, utan kan snarare 
liknas vid ett stafettlopp. Ineffektiviteter kan också 
bero på arbetsformerna och lönesystemen som till-
lämpas i branschen.

Mark- och byggherrekostnaderna har ökat
Markpriset och byggherrekostnaden är två poster 
som byggherren kan överblicka. Det finns uppen-

bara likheter i de två kostnadsslagen. Ibland uppförs 
ett bostadshus på råmark som måste förädlas för att 
kunna bebyggas. Det genererar kostnader. Det ska 
bildas fastigheter som ska lagfaras, det ska upprättas 
detaljplan, bygglovsansökan kostar en del och likaså 
anslutning till VA, fjärrvärme med mera. Byggnads-
projekteringen med arbetsritningar belastar totalen-
treprenaden och ligger därmed inom entreprenad-
priset medan bygglovshandlingarna oftast bekostas 
av byggherren. 

Det är idag vanligt att nya byggnader uppförs på en 
tomt som tidigare varit bebyggd. Rivning av byggna-
der på tomten belastar posten byggherrekostnader, 
likaså eventuell marksanering som kan behövas efter 
den verksamhet som tidigare bedrivits på tomten. 
Går det inte att bygga tillräckligt många parkerings-
platser inom fastigheten måste det istället lösas i en 
gemensamhetsanläggning, vilket är kostsamt och 
belastar byggherren. Mer eller mindre lagliga så kall-
lade generalplanekostnader – att ordna gator, parker 
och andra allmänna platser – eller kompensera för 
intrång på grannfastigheter kan ibland bli oväntat 
kostnadskrävande för byggherren. Se vidare diskus-
sionen om exploateringsavtalen i föregående kapitel.

Effektivare byggprocess och mindre slöseri
I traditionell byggverksamhet är man fokuserad på 
projektet där verksamheten kretsar kring att genom-
föra unika byggprojekt. Själva byggprojektet är unikt 
i sin utformning och genom kopplingen till den plats 
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där det ska byggas. Även byggnadens tekniska lös-
ningar är unikt framtagna för det aktuella projektet. 
Teamet av aktörer som arbetar ihop är nästan alltid 
specifikt sammansatt för projektet, samtidigt som 
materialhantering och -flöde sköts med projektspe-
cifika lösningar och därmed också får unik karaktär. 
Problemet med detta är att man måste börja om från 
noll i varje byggprojekt. Man skapar nya oprövade 
tekniska lösningar och kombinationer, nya relationer 
och arbetsmetoder skapas och hinner knappt förfinas 
förrän projektet är över och aktörerna sprids till nya 
projekt. Erfarenhetsåterföring är till synes menings-
lös eftersom ett likadant projekt, med samma team 
och förutsättningar med stor sannolikt inte kommer 
att uppstå igen.

I industriella processer är långsiktighet och kontinu-
itet tvärtom fundamentalt, vilket avspeglas i långsik-
tiga samarbeten mellan aktörer i försörjningskedjan, 
användning av tekniska plattformar och modularise-
ring som gör att känd teknik ”förpackats” så att man 
bygger vidare på tidigare teknisk utveckling. Nya 
produkter bygger på beprövad teknik och fronten 
flyttas ständigt framåt eftersom utvecklingsinsatser 
adderar till den befintliga kunskapen. Erfarenhets-
återföring och ständiga förbättringar är en del av 
blodomloppet eftersom det är till så uppenbar nytta 
att förbättra tekniska lösningar och metoder som ska 
användas i verksamheten även i framtiden.

Att använda industriella processer för att bygga hus 
innebär inte att likadana hus ska massproduceras. 
Det finns ingen motsättning mellan ökad industri-
alisering och unika gestaltningar och byggnader. 
Däremot ska den tekniska sammansättningen, de 
produktionsmetoder som används och aktörerna 
som samarbetar för att skapa byggnaderna, vara mer 
förutsägbara och beprövade. 

Konkurrenssituationen
Det är svårt för nya företag att ta sig in i byggsektorn. 
Inträdeshindren är stora och består bland annat av 
att långa väntetider i plan- och tillståndsskedet tving-
ar företag att binda resurser under lång tid, vilket 
mindre aktörer inte har möjlighet att göra. På entre-
prenadsidan kännetecknas marknaden av en myck-
et hög grad av fragmentering. En väldigt stor del av 
produktionsprocessen är idag outsourcad till un-
derleverantörer. Detta har varit ett sätt för de större 
byggföretagen att minska sin risk, men det har även 
lett till att utvecklingen mot ett mer industrialiserat 
byggande har försvårats. 

Konkurrensverket bör ha ett stående uppdrag att föl-

ja konkurrenstrycket i byggsektorn och fortlöpande 
föreslå åtgärder för att förbättra det. 

Förslag:
31.  Ta initiativ till ett samtal om byggandets indu-
strialisering – ledande bostadspolitiker, byggherrar, 
entreprenörer, fackliga företrädare, bygg- och teknik-
konsulter, byggindustrin samt representanter för den 
fasta industrin bör samlas för att presentera lösningar 
för hur industriella processer ska kunna effektivisera 
bostadsbyggandet. Eventuellt kan det ske på nordisk 
nivå. Det är naturligt att staten genom Boverket tar 
initiativ, i form av en konferens eller på annat sätt. 
Syftet är att grunda en standard för kommunikation 
och processer i bostadsbyggandet. Till konferensen 
kopplas sedan en efterföljande ”task force” bestående 
av företagsrepresentanter, forskare och myndighets-
personer, som utreder hur industriella processer kan 
implementeras i branschen på riktigt. 

32.  Boverket bör få regeringens uppdrag att utre-
da frågan om gemensamma byggregler i Norden 
och helst Baltikum – reglerna ska bygga på EU:s 
byggproduktdirektiv, precis som de gör nu – även i 
Norge. Det gäller såväl BBR (Boverkets Byggregler) 
som branschens egna regler. Skillnaderna mellan 
länderna vad avser klimat, geografi, demografi med 
mera är generellt sett väldigt små. En harmonisering 
av regelverket skulle underlätta den fria handeln med 
material och tjänster på en relativt stor och intressant 
marknad, omfattande mellan 80 000 och 100 000 bo-
städer per år. Tar man med de baltiska staterna blir 
marknaden ännu större. Lettland tillämpar exempel-
vis i stort sett redan BBR 1998

33.  Byggbranschen i Norden bör enas kring ge-
mensamma standarder – för dokument av typen 
AMA (Allmän Material och Arbetsbeskrivning), 
ABT06 (Allmänna Bestämmelser för Totalentrepre-
nader) med mera. De är redan i nuläget snarlika och 
det krävs inga stora ingrepp för att harmonisera dem 
helt.

34.  Utveckla byggnadsarbetarrollen för fram-
tidens behov – i nuläget måste uppemot tio olika 
yrkesgrupper (plattsättare, elektriker, rörmokare, 
snickare med mera) trängas vid ett badrumsbygge, 
vilket skapar förseningar. Genom att införa en ny 
yrkeskategori – våtrumstekniker – kan byggnads-
arbetaren bli mer flexibelt användbar. Behovet av 
detta ökar i takt med att byggarbetsplatsen mer ska 
utvecklas till en industriellt anpassad monterings-
station. Byggnadsindustriarbetarens framtida stora 
arbetsplats – ombyggnaden av miljonprogrammet – 
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kräver dessutom en mångsidigt användbar ombygg-
nadstekniker. 

35.  Kommunerna bör i större utsträckning erbju-
da färdiga paket med detaljplanerad och byggbar 
mark – kommunerna har möjlighet att sälja egen 
mark komplett med byggrätt.  Detta stärker konkur-
rensen genom att det underlättar för mindre aktörer 
att komma in på marknaden, och innebär också att 
det offentliga tar en större del av risken. 

36.  Förbättra konkurrensen på byggmarknaden 
– Konkurrensverket och andra statliga myndigheter 
bör få riktade uppdrag att underlätta import av billi-
gare byggmaterial och föreslå åtgärder för ett hårdare 
konkurrenstryck för den svenska byggbranschen. 

5.  BOSTADSMARKNADEN 
BOSTADSBESTÅNDET 
Det finns 4,5 miljoner bostäder i Sverige idag, varav 
cirka 2 miljoner är bostäder i en- och tvåfamiljshus 
(det vill säga villa, parhus, radhus och kedjehus), 
och drygt 2,5 miljoner är bostäder i flerbostadshus. 
Egnahem är en benämning på en- eller tvåfamiljs-
hus, friliggande eller sammanbyggda som rad- eller 
kedjehus, som bebos av dess ägare. Av bostäderna i 
flerbostadshus står hyresrätter för 63 procent av bo-
städerna och bostadsrätter för 37 procent. Antalet 
bostadsrätter har ökat kraftigt sedan 90-talet.39 

En anledning till att andelen hyresrätter har minskat 
är den omvandling av hyresrätter till bostadsrätter 
som har skett i olika vågor. I den första vågen skedde 
försäljningen inom den privata sektorn på 90-talet. I 
den andra och tredje vågen var det försäljningen av 
allmännyttan. Minskningarna av andelen hyresrätter 
har främst skett inom Stockholms stad.40  

År 2009 hade de svenska hushållen en genomsnittlig 

boendeutgift på 65 400 kronor om året. Uppdelat på 
boendeform var fördelningen enligt följande: hyres-
rätt 62 200 kronor, bostadsrätt 63 300 kronor och eg-
nahem 70 900 kronor. 

Vid fördelning på hushållstyp var det framförallt boen-
de i bostadsrätt som hade de högsta boendeutgifterna.

Skillnader i bostadsbeståndet
Boverket har även granskat vad hushållen har kvar i 
disponibel inkomst efter att boendet är betalt. 

Enligt Boverket har samboende under 65 år och utan 
barn, boende i egnahem eller bostadsrätt, den högsta 
ekonomiska standarden efter att boendet är betalt. 
Lägst ekonomisk standard hade ensamstående med 
barn i hyresrätt samt ensamboende pensionärer i hy-
resrätt. Det är värt att poängtera att hushållens kon-
sumtionsutrymme i första hand påverkas av deras 
hushållstyp, och först därefter av bostadens upplåtel-
seform. De hushåll som generellt sett har lägst dispo-
nibel inkomst (det vill säga efter skatt men inklusive 
bostads- och barnbidrag) är hushåll i hyresrätt.

Olika villkor för hyresrätt och ägda upplåtelseformer
Som Boverkets sammanställning visar så råder det 
stora skillnader mellan upplåtelseformerna. Enligt 

39 Statistiska centralbyrån, SCB (2013): Bostadsbeståndet.  
40 Boverket: Förändringar av bostadsbeståndets fördelning på hustyper, ägarkategorier och upplåtelseformer 1990-2007.

NYBYGGARKOMMISIONEN BOSTADSMARKNADEN



31

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har dess-
utom skillnaderna ökat de senaste åren. Det är idag 
enligt dessa organisationer 2 000 kr dyrare i månad-
en att bo i en hyresrätt än i en motsvarande bostads-
rätt eller ett småhus.41  

De senaste årens ökade skillnad tros dels bero på av-
skaffandet av subventioner vid nyproduktion samt 
införandet av ROT-avdraget, som inte hyresbostäder 
kan dra nytta av. Därtill kommer skatteavdrag för 
räntekostnader i ägda bostadsformer.

De olika ekonomiska förutsättningarna gör att hyres-
rätten blir mindre attraktiv att investera i, trots att det 
är en upplåtelseform som är viktig för hela markna-
dens funktionssätt.

Det finns en utbredd praxis bland bostadsrättsut-
vecklare att lägga en stor del av finansieringen av 
form av lån som tas upp av bostadsrättsföreningen, 
och som finansieras via månadsavgiften. Den här 
typen av lån redovisas inte öppet vid försäljningen, 
det vill säga utgör inte grund för beräkningen av kva-
dratmeterpriset. Ofta rör det sig om cirka 10 000 kro-
nor per kvadratmeter. Denna praxis gör det onödigt 
komplicerat för konsumenter att jämföra kostnaden 
för olika upplåtelseformer. I Finland är det till exem-
pel olagligt att inte tydligt redovisa ”skuldfritt” pris 
på en lägenhet. På senare tid har bolagen börjat er-
bjuda köparna att gå in med högre eller lägre insats, 
i utbyte mot en högre eller lägre månadsavgift. Det 
är ett välkommet steg som synliggör föreningens lån 
bättre, men det bör kompletteras av en ännu tydliga-
re varudeklaration vid köpetillfället. 

Förslag:
37. Likställ spelreglerna för hyres- och bosttads-
rätten - hyresrätten har en strategisk betydelse för 
flyttkedjor och rörligheten på bostadsmarknaden. 
Hyresrätten är idag ekonomiskt missgynnad. Som ett 
led i att jämna ut skillnaderna bör därför fastighets-
avgiften på fastigheter med lägenheter som upplåts 
med hyresrätt slopas. 

38. Inför ROT-avdrag för hyresrätter - för att få en 
ökad balans mellan upplåtelseformerna bör fastighets-
ägare få möjlighet till ROT-avdrag för reparation och 
ombyggnad av fastigheter med hyresrätter. Detta gyn-
nar även hyresgästen, då den hyreshöjning som är för-
knippad med renovering och investeringar blir mindre.  

39. Inför skattebefriade renoverings- och under-
hållsfonder – idag måste en fastighetsägare som vill 
fondera medel för framtida renoveringar och fastig-

hetsunderhåll först betala skatt innan pengarna kan 
sparas. Egnahemsägare och bostadsrättsföreningar 
kan spara utan att betala skatt. En möjlighet att skat-
tefritt fondera medel för renovering och underhåll 
bör skapas. Skatt påförs istället när pengarna i fon-
den används. 

40. Inför krav på redovisning av skuldfritt pris på 
bostadsrätter – exempel: för en bostadsrätt som idag 
har ett begärt pris på 4 miljoner kronor, och som har 
1,5 miljon kronor som andel av bostadsrättsfören-
ingens lån, ska begärt pris istället redovisas som 5,5 
miljoner kronor.

SMÅHUSBYGGANDET
I olika undersökningar av hur allmänheten i Sveri-
ge helst vill bo svarar 7 av 10 att idealet är det egna 
huset. Ändå är det främst lägenheter i flerbostadshus 
som byggts de senaste decennierna. Under första 
halvåret 2013 påbörjades till exempel 14 550 bo-
stadslägenheter varav 2 950 småhus och 11 600 lä-
genheter i flerbostadshus.

Småhusbyggandet i Sverige har varit anmärkningsvärt 
lågt under lång tid. Trots en lång tradition av småhus-
byggande och god tillgång på träråvara har inte små-
husbyggandet kommit igång sedan 1990-talskrisen. 
En orsak kan antas vara svårigheten att finansiera 
nybyggande av småhus genom banklån, särskilt i 
mindre städer och på landsbygden och efter införan-
det av bolånetaket. Bolånetaket har i hög grad till-
kommit som ett svar på kreditexpansionen som följt 
på prisuppgångar på bostäder i Stockholm och an-
dra tillväxtorter. Samtidigt slår bolånetaket hårt mot 
byggandet i mindre städer. Som vi har konstaterat 
tidigare i rapporten är skuldsättningsproblematiken 
sannolikt överdriven. Sammantaget menar Nybyg-
garkommissionen att bolånetaket bör tas bort, och 
ersättas med en amorteringskultur. 

En annan orsak är att idealet om ett eget hus krockar 
med den starka stadsbyggnadstrenden mot ökad tät-
het och minskat bilberoende. Det är bra att arkitekter 
och byggare nu börjat intressera sig för stadsradhus – 
”townhouses” – som kräver mindre yta i anspråk än 
traditionella villor och radhus. Dock har regleringen 
betydelse för möjligheten att bygga småhus tätt och 
urbant. Att bygga utan eller med låg parkeringsnorm 
eller bygga kollektiva garage är ett sätt att effektivi-
sera ytanvändningen genom att minska parkerings-
ytan. Att ge undantag från tillgänglighetsbestämmel-
ser och krav på hiss för stadsradhus på tre våningar 
är andra sätt att underlätta nya former av småhus-
byggande i urbana miljöer. 

BOSTADSMARKNADEN NYBYGGARKOMMISIONEN
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Förslag:
41. Slopa bolånetaket – och ersätt med en amorte-
ringskultur. 

42. Tillsätt en särskild utredning där arkitekter, 
byggbransch och statliga myndigheter ser över 
möjligheten att hitta nya former för småhusbyg-
gande i urbana miljöer - utredningen bör föreslå 
regleringsändringar och särskilda undantag, men 
också peka ut och utveckla intressanta modeller för 
tätt småhusbyggande i stadsmiljöer. 

BYGGFELSFÖRSÄKRINGEN
Byggfelsförsäkringen är obligatorisk vid bygge av 
bostadshus, och kostar ungefär 6 000 kr per lägen-
het i ett flerbostadshus, och 10 000 kr för ett småhus. 
Syftet med försäkringen är att skydda konsumenten 
mot fel som uppstått i byggprocessen, och som inte 
upptäckts vid slutbesiktningen. Problemet är att för-
säkringen sällan fungerat som tänkt. Bland annat 
ligger bevisbördan helt och hållet på konsumenten, 
den täcker inte sådana fel som borde ha upptäckts 
vid slutbesiktningen, den gäller inte för markarbeten 
utanför bostaden och försäkringen faller inte heller 
ut för fel som beror på metoder som vid tiden för 
uppförandet av huset ansågs fackmässiga. 

Nybyggarkommissionen ställer sig därför bakom re-
geringens förslag att avskaffa byggfelsförsäkringen. 

Förslag:
43. Avskaffa byggfelsförsäkringen – den har i prin-
cip aldrig utlösts men är ett obligatorium som kostar 
onödigt mycket. Den är därtill inte utsatt för konkur-
rens utan är ett monopol.

STUDENTLÄGENHETER
Studentlägenheter är en relativt ovanlig upplåtelse-
form, men likafullt viktig och med ett tydligt syfte. 
I samband med terminsstarterna brukar bristen på 
studentlägenheter uppmärksammas vid olika studie-
orter. Enligt Sveriges förenade studentkårer kunde 
endast 4 av 32 högskolekommuner erbjuda ett stu-
dentboende inom en månad efter starten av höst-
terminen 2013. Bland de studieorter som inte kan 
erbjuda ett boende under hela höstterminen finns 
Lund, Stockholm, Uppsala, Göteborg, Linköping, 
Malmö och Umeå.42 För dem som har turen att få tag 
i en lägenhet kan hyran dessutom vara orimligt hög i 
förhållande till studiemedlet. 

Ofördelaktig beskattning av studentbostäder
Ett rum i en studentkorridor beskattas idag på sam-

ma sätt som en hyreslägenhet. En stor lägenhet har 
alltså samma avgift som ett litet studentrum, närma-
re 1 300 kronor om året. Det innebär att studentkor-
ridorerna är orimligt hårt beskattade. Boverket har 
föreslagit att varje studentkorridor ska beskattas som 
en bostad i stället för att det som nu tas ut en avgift 
för varje rum. Detta skulle ge bättre ekonomiska för-
utsättningar för byggande av fler studentbostäder.

Orimligt höga krav på studentbostäder
För att bygga nya studentlägenheter ställs idag samma 
krav som vid byggande av andra bostäder, trots att de 
definitionsmässigt är tillfälliga boenden. Ett av dessa 
krav handlar om tillgänglighet för rörelsehindrade. Att 
det ska finnas lägenheter för rörelsehindrade studenter 
är en självklarhet, men hela beståndet behöver eventuellt 
inte omfattas av reglerna. Även bullerregler blir svåra att 
leva upp till. Den gängse undantagsregeln är att det går att 
bygga en bostad i bullrig miljö om den har en tyst sida. 
Ett hus med studentrum, som per definition bara har ett 
rum, går sällan att byggas enbart mot tyst sida. Den sam-
mantagna effekten är att kostnaderna att bygga studentlä-
genheter blir avsevärt högre än vad de skulle behöva vara.  

Akademiska hus
Staten är en viktig aktör som fastighetsägare på de 
flesta universitets- och högskoleorter genom det 
statligt ägda företaget Akademiska Hus. Företaget 
har ett fastighetsvärde på 57 miljarder kronor och 
en marknadsandel som uthyrare till universitet och 
högskolor på 62 procent. Enligt ägarens direktiv till 
akademiska hus ingår det inte i företagets uppdrag 
att bygga och äga studentbostäder, men däremot att 
”söka lösningar i samarbete med andra aktörer och 
i samförstånd med lärosätena medverka till att stu-
dentbostäder uppförs genom t.ex. upplåtelse eller 
försäljning av mark på campusområdena”.43  

Det är för tidigt att utvärdera hur Akademiska Hus 
lyckas med sitt förändrade uppdrag. Nybyggarkom-
missionen menar dock att statens uppdrag till företa-
get kan förtydligas, till exempel genom att uppdraget 
kompletteras med ett volymmål för de studentlägen-
heter som ska byggas på mark som Akademiska Hus 
äger i universitetsstäder med omfattande brist på 
studentbostäder. 

Förslag:
44. Sänk skatten på studentkorridorer – genom att 
beskatta hela studentkorridorer istället för att beskat-
ta varje rum. 

45. Ställ lägre krav på studentboende – främst gäl-
lande bullerkrav och tillgänglighet. 

42 Sveriges förenade studentkårer, SFS (2013) SFS bostadsrapport 2013.
43 Regeringen (2013): Budgetproposition 2014 – utgiftsområde 24 Näringsliv, 3.6.2.
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46. Akademiska hus uppdrag bör ytterligare skär-
pas – i budgetpropositionen för 2014 skriver reger-
ingen att Akademiska hus ska bidra till uppförande 
av studentbostäder på campusområden. Detta är ett 
steg i rätt riktning, men målsättningen bör skärpas 
ytterligare genom att uppdraget att bidra till fler stu-
dentbostäder kompletteras med ett konkret volym-
mål. 

ORÖRLIG BOSTADSMARKNAD 
En hög rörlighet på bostadsmarknaden är en förut-
sättning för att samhällets bostadsbestånd ska kun-
na utnyttjas effektivt. En ökad rörlighet på bostads-
marknaden är en viktig pusselbit för att skapa en mer 
välfungerande bostadsmarknad 

Den bostadscykel som många i Sverige efterfrågar 
är att som barnfamilj bo i villa eller i någon form av 
småhus. Efter att barnen är utflugna är det möjligt 
att minska bostadsyta och flytta till lägenhet. Cirka 
75 procent av alla barnfamiljer bor i någon form av 
småhus när barnen växer upp. Denna cykel blir dock 
allt mer i obalans. Bostadsköerna ökar, ungdomar 
bor kvar allt längre i föräldrahemmet, äldre bor kvar 
i alltför stora lägenheter eller villor och trångboddhe-
ten för barnfamiljer ökar. 

Människor flyttar av en rad anledningar. Det kan 
handla om förändrade ekonomiska förutsättningar, 
arbete på annan ort, avslutad utbildning eller föränd-
rad familjestruktur med fler barn eller separation. 
På en fungerande bostadsmarknad finns det en rad 
olika alternativ att tillgå för den som vill flytta, såväl i 
upplåtelseform som i storlek eller standard. Här finns 
idag stora och växande brister.

Många äldre som bor i en villa eller i ett småhus idag 
har betalt av alla eller stora delar av sina skulder på 
huset. Att då flytta och byta upplåtelseform till en 
hyresrätt eller en bostadsrätt skulle för de allra flesta 
innebära högre boendekostnader som inte motsva-
rar fördelarna med bekvämligheten med en mindre 
bostad. Ekonomiska villkor som missgynnar flytt 
och anpassning i bostadsyta för enskilda leder på 
aggregerad nivå till ett minskat antal tillgängliga bo-
städer genom att rörligheten på bostadsmarknaden 
minskar. 

Teknikkonsulten WSP har analyserat 1 000 flyttked-
jor. Den genomgången visar bland annat att det finns 
ett starkt samband mellan tillgång till hyresrätter 
och flyttbenägenhet. Även Lena Magnusson Turners 
forskning visar att nybyggda privata hyresrätter ger 
längre flyttkedjor.44 

Skattesystemet leder till svag rörlighet på bo-
stadsmarknaden och högre skuldsättning
Skattesystemet som det nu är utformat innebär att 
det är billigt att bo, och dyrt att flytta. Därmed har 
rörligheten på bostadsmarknaden kraftigt försvagats, 
vilket i sin tur får negativa effekter även på efterfrå-
gan på nya bostäder.

Fastighetsskatten avskaffades den 1 januari 2008 
och ersattes då av en kommunal avgift. För småhus 
är avgiften 6 825 kronor eller 0,75 procent av taxe-
ringsvärdet 2012. Fastighetsavgiften för flerbostads-
hus är 1 365 kronor per bostadslägenhet, men högst 
0,4 procent av taxeringsvärdet. Nybyggda bostäder 
befriades från fastighetsavgift de första fem åren och 
fick halv avgift de därpå följande fem åren. Från och 
med deklarationsåret 2014 får småhus, bostadshyres-
hus och ägarlägenheter nybyggda 2012 eller senare 
avgiftsbefrielse i 15 år. Själva avgiftsbeloppet räknas 
upp årligen med inkomstbasbeloppet.

Fastigheter som inte räknas som bostadsfastigheter 
beskattas även efter reformen med en statlig fastig-
hetsskatt. Skattesatsen beräknas då på fastighetens 
taxeringsvärde, alltså i princip 75 procent av mark-
nadsvärdet. Skattesatserna är även de oförändrade: 
0,5 procent för industrifastigheter och 1,0 procent 
för lokaldelen av hyreshus.

Den tidigare fastighetsskatten var kraftigt kritiserad, 
trots att den vid tiden för avskaffandet var starkt be-
gränsad. Den kommunala avgiften som istället inför-
des är förutsägbar med ett tak på avgiften. Systemet 
med kommunal fastighetsavgift omfattar också en 
begränsning som innebär att en pensionär inte beta-
lar mer än 4 procent av inkomsten i fastighetsavgift. 
Genom att kommunen tar ut avgiften bör systemet 
skapa drivkrafter för bostadsbyggande i kommuner-
na. Om systemet verkligen bidragit till ett ökat byg-
gande får dock sägas vara oklart. 

Inför fastighetsskattens avskaffande beräknade reger-
ingen att den skulle medföra ett skattebortfall på 16,3 
miljarder kronor. Detta finansierades till 10,3 miljar-
der kronor genom den kommunala fastighetsavgif-
ten. Resterande 6,0 miljarder kronor finansierades 
genom att skattesatsen på realisationsvinster höjdes.

Kapitalvinstskatten, tidigare reavinstskatten, höjdes 
i samband med att den statliga fastighetsskatten av-
skaffades från 20 till 22 procent av vinsten vid för-
säljning av småhus och bostadsrätter. Möjligheten att 
skjuta upp beskattningen av kapitalvinsten begränsa-
des samtidigt genom införandet av ett takbelopp. För 
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den uppskjutna beskattningen betalas även en ränta 
på 0,5 procent av uppskovsbeloppet.

Effekten av omläggningen av fastighetsbeskattning-
en har blivit att det blivit billigare att bo kvar och i 
normalfallet dyrare att byta bostad. Enligt en under-
sökning uppgav 13 procent av småhusägarna, främst 
äldre småhusägare, samt 12 procent av bostadsrätt-
sägarna, att de avstått att flytta under de senaste fem 
åren på grund av att det inte skulle löna sig ekono-
miskt.46  

Detta innebär sammantaget att det befintliga be-
ståndet utnyttjas på ett icke-optimalt sätt, samt att 
efterfrågan på exempelvis bostads- eller hyresrätter 
särskilt anpassade för äldre är mindre än vad det an-
nars skulle ha varit.

Ränteavdraget för underskott av kapital är 30 procent 
upp till 100 000 kronor per person och år. Denna tak-
gräns tillkom för att möjliggöra lån på uppemot 1,5 
MSEK när räntenivån låg på cirka sju till åtta procent. 
I dagens låga räntemiljö kan en enskild ha dubbelt så 
stora lån utan att slå i taket. En rimlig åtgärd vore att 
anpassa taknivån efter räntenivå. Fördelen med en 
sådan åtgärd vore att det endast är de hushåll med 
särskilt höga lån som påverkas. Det är en åtstram-
ningsåtgärd som inte får en överdrivet nedkylande 
effekt på bostadsmarknaden men som ändå kommer 
att ha effekt på bostadspriserna över tid. 

Förslag:
47.  Genomför en skatteväxling för att gynna rör-
ligheten på bostadsmarknaden – de senaste årens 
förändringar av skattesystemet har bidragit till att 
försämra rörligheten på bostadsmarknaden. En re-
form där en högre fastighetsavgift kvittas mot lägre 
reavinstskatt skulle skapa drivkrafter för större rör-
lighet. Fastighetsavgiften bör differentieras utifrån 
fastighetens marknadsvärde och begränsas till ett 
maxbelopp som är en andel av hushållets inkomst. 
Det är önskvärt att fastighetsavgiften är fortsatt kom-

munal då den kan bidra till drivkrafter för kommu-
nen att bygga.

48.  Ta bort uppskovsräntan och höj taket för upps-
kov i takt med prisutvecklingen – för att uppmuntra 
till större rörlighet

49.  Överväg långsiktigt sänkning av reavinstskatten 
– i samband med en större översyn av skattesystemet.

50.  Sänk taket för privatpersoners ränteavdrag – 
från dagens 100 000 kronor per person och år till 75 
000 kronor. På nivåer överstigande 75 000 kr blir rän-
teavdraget 15 procent istället för 30 procent. I dagens 
ränteläge kan fullt avdrag därmed erhållas för lån på 
uppemot 2,5 MSEK per person.
 
Enklare andrahandsuthyrning av bostadsrätter
Juridiska personer – till exempel företag, lärosäten 
eller organisationer - har ett legitimt intresse av att 
kunna äga och hyra bostäder. Att kunna erbjuda 
anställda eller gästforskare bostad är centralt för att 
kunna locka talang till Sverige.

Idag får en bostadsrättsinnehavare inte hyra ut sin 
lägenhet i andra hand utan samtycke från styrelsen 
i bostadsrättsföreningen. Om styrelsen vägrar att ge 
sitt samtycke, kan dock bostadsrättsinnehavaren an-
söka om tillstånd till upplåtelsen hos hyresnämnden. 
Sådant tillstånd ska hyresnämnden ge om bostads-
rättsinnehavaren har beaktansvärda skäl för upplå-
telsen och bostadsrättsföreningen saknar befogad 
anledning att motsätta sig den.47

Regleringen ger uttryck för en intresseavvägning 
mellan den enskilda bostadsrättsinnehavaren å ena 
sidan och bostadsrättsföreningens intressen å andra 
sidan.

Nybyggarkommissionen menar att det är angeläget 
att underlätta andrahandsuthyrning av bostadsrätter 
i syfte att bättre utnyttja det befintliga bostadsbestån-
det. Det finns anledning att anta att en andel av till-
gängliga bostadsrättslägenheter idag inte nyttjas eller 
nyttjas sparsamt, antingen för att ägarna inväntar en 
värdetillväxt eller av andra skäl. Bostadsrättsinneha-
vare bör få rätt att hyra ut sin lägenhet utan att be-
höva inhämta samtycke från bostadsrättsföreningens 
styrelse.48 Kravet på samtycke bör bytas ut mot en 
skyldighet att informera bostadsrättsföreningsstyrel-
sen om andrahandsuthyrningen.   

Normalt sett nekar många bostadsrättsföreningar 
juridiska personer att förvärva bostadsrätt i fast-

45 Statistiska centralbyrån, SCB (2013): Statistisk årsbok 2013, Offentlig ekonomi.
46 Stockholms Handelskammare (2012): Det måste bli lättare att flytta - hur flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad, rapport 2012:8.
47 Svensk författningssamling: Bostadsrättslag (1991:614).
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igheten och bli medlemmar i föreningen. En viktig 
orsak till det är att en bostadsrättsförening som har 
en stor andel av sina intäkter från upplåtelse av bo-
stadsrättslägenheter till juridiska personer kan klas-
sas som oäkta bostadsföretag och då missgynnas i 
skattehänseende. Det finns emellertid beaktansvärda 
skäl för att underlätta för juridiska personer att nyttja 
lägenheter i det befintliga bostadsbeståndet. Företag 
(inkl. förmedlingsföretag), kommuner, forskningsin-
stitutioner och ideella organisationer kan ha behov 
av att säkra bostadstillfällen för tillfällig arbetskraft. 
Nybyggarkommissionen finner inte skäl att försvå-
ra för att företag, kommuner etc. ska kunna hyra av 
bostadsrättsinnehavare för att till exempel kunna re-
krytera temporär personal. Genom att bostadsrätts-
innehavare fritt kan hyra ut lägenheter i andra hand 
skapas en hyresmarknad även för juridiska personer. 

Riksdagen behandlade förslag om nya regler för pri-
vatuthyrning av bostäder i december 2012.49 Riksda-
gen biföll då regeringens förslag om att hyresvärden 
ska ha rätt att genom hyran få ersättning för sina 
kostnader för bostaden vid andrahandsuthyrning. 
Om hyresgästen upplever att hyran är för hög kan 
han eller hon precis som tidigare ansöka om att hy-
resnämnden ska pröva hyran. Däremot ska det inte 
längre vara möjligt för hyresgästen att få tillbaka en 
del av den betalda hyran retroaktivt om hyresnämn-
den bedömer att hyran är för hög. Förslaget om att 
låta bostadsrättsinnehavare fritt få hyra ut bostads-
rätt i andra hand avvisades. Nybyggarkommissionen 
menar att denna fråga bör bli föremål för förnyad 
prövning. 

Ägarlägenheter
Ägarlägenheter är en vanlig boendeform i många 
andra länder. Från och med 2009 infördes möjlighe-
ten att bygga ägarlägenheter även i Sverige. Det är en 
boendeform som innebär att privatpersoner äger sin 
egen lägenhet i ett flerbostadshus på samma villkor 
som man kan äga en fristående villa eller radhus på 
egen tomt, det vill säga man söker lagfart för ägarlä-
genheten och ägaren kan pantsätta, belåna, hyra ut 
och överlåta sin lägenhet. En förutsättning för ägar-
lägenheter var möjligheten till så kallad tredimensio-
nell fastighetsbildning som infördes 1 januari 2004. 
Gemensamma utrymmen samt fasad och tak hante-
ras genom en samfällighet. 

Ägarlägenheter ska jämföras med bostadsrätter där 
medlemmarna äger andelar i en förening som ger 
nyttjanderätt till en lägenhet som ägs av föreningen. 
Även juridiska personer kan fritt köpa och äga ägar-
lägenheter. Vid uthyrning av en enskild ägarlägenhet 

från en privatperson till en annan gäller i princip fri 
hyressättning och inget besittningsskydd finns utö-
ver det som avtalas mellan parterna. Om det istället 
rör sig om en juridisk person gäller hyreslagen och 
bruksvärdesprincipen. 

Ett viktigt skäl till att inte fler ägarlägenheter skapats 
är att de i jämförelse med bostadsrättslägenheter 
framstår som dyrare. Delvis beror detta på att bo-
stadsrätter normalt sett inte redovisas med skuldfritt 
pris – upp till en tredjedel av priset läggs istället som 
lån i föreningen. Denna fråga har hanterats som för-
slag 40 ovan.

Ett annat skäl till att inte fler ägarlägenheter skapats 
är att det enbart är nyproducerade bostäder samt 
affärslokaler som kan uppföras eller omvandlas till 
ägarlägenheter. Regeringen tillsatte i maj 2012 en ut-
redning för att titta på hur befintliga hyresrätter skul-
le kunna omvandlas till ägarlägenheter, på motsva-
rande sätt som det redan idag är möjligt att omvandla 
hyresrätter till bostadsrätter och kooperativa hyres-
rätter. Utredningen lämnar sitt förslag i maj 2014.

Mot bakgrund av att Nybyggarkommissionen har 
identifierat bristen på hyresrätter som ett problem 
på den svenska bostadsmarknaden finns det anled-
ning att vara försiktig med åtgärder som ytterligare 
underlättar omvandlingen av hyresrätter till andra 
upplåtelseformer. 

Förslag:
51. Varje bostadsrättsinnehavare ska själv ha 
rätt att besluta om uthyrning i andra hand – den 
möjlighet som dagens lagstiftning ger styrelsen i 
en bostadsrättsförening att förhindra andrahands-
uthyrning av bostadsrätter ska tas bort. Istället ska 
bostadsrättsinnehavare vara skyldiga att informera 
styrelsen om att andrahandsuthyrning sker. Bostads-
rättsinnehavare bör även kunna hyra ut fritt till juri-
diska personer. 

52. Säkerställ att presumtionshyra gäller även för 
ägarlägenheter som hyrs ut av juridisk person -   för 
att frigöra fler lägenheter för uthyrning, vilket bland 
annat underlättar för rekrytering av personal.

HYRESSÄTTNINGEN
Hyresregleringen av bostäder tillkom under an-
dra världskriget tillsammans med prisreglering på 
många andra varor. 1974 omvandlades hyresregle-
ringen till dagens bruksvärdessystem. Det är tydligt 
att systemet har många negativa konsekvenser, sär-
skilt i attraktiva tillväxt- och storstadsområden. Det 
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kan handla om svarta kontrakt, hyror som saknar 
koppling till den värdering människor själva gör och 
dålig rörlighet på bostadsmarknaden.

Den övergripande inriktningen på bostadsmarkna-
den är ett ökat inslag av marknadsbaserade hyror. 
Det tar sig bland annat uttryck i presumtionshyror, 
som i praktiken motsvarar marknadshyra under en 
avgränsad tid. Nybyggarkommissionen stödjer den-
na utveckling och menar att det principiellt är önsk-
värt att avskaffa bruksvärdessystemet till förmån för 
ett marknadsbaserat system. Dock går detta inte att 
genomföra i en situation med ett stort underskott på 
bostäder utan socialt oacceptabla konsekvenser. Det 
skulle inte heller leda till ökat nybyggande av bo-
städer i någon större omfattning. Därför föreslår vi 
i detta avsnitt en reformering av nuvarande system 
genom införande av den så kallade Stockholmsmo-
dellen i Stockholm, som är den ort där systemet har 
de allra största negativa konsekvenserna.

Dagens hyressättningssytem
Enligt hyreslagen ska hyran fastställas till skäligt be-
lopp i enlighet med lägenhetens bruksvärde. Hyran 
anses inte skälig om den är påtagligt högre än hyran 
för till bruksvärdet likvärdiga lägenheter. Bruksvär-
det kan beskrivas som det praktiska värde som en 
lägenhet har för en hyresgäst.

Det är hyresnämnden som prövar om en enskild lä-
genhet har en rimlig hyra i enlighet med lagens skriv-
ning. Nämnden prövar då lägenheten mot en annan, 
likvärdig, lägenhet. Jämförelsen ska främst ske med 
lägenheter där hyran har bestämts efter förhandling-
ar mellan hyresvärden och en lokal hyresgästfören-
ing. Finns ingen likvärdig lägenhet att jämföra med 
får hyresnämnden göra en allmän skälighetsbedöm-
ning med hjälp av sin kännedom om hyresläget på 
orten.

I syfte att stimulera produktionen av nya bostadslä-
genheter får högre hyra än vad bruksvärdet motive-
rar tas ut i nyproducerade hyreslägenheter, genom att 
bruksvärdeshyran ersätts av så kallad presumtions-
hyra. Regler kring detta infördes 2006. Hyresgästerna 
kan inte få hyran prövad enligt bruksvärdereglerna 
förrän det har gått ett antal år sedan den första hyres-
gästen flyttade in i huset eller i den del av huset som 
har byggts om. I det ursprungliga förslaget var denna 
tidsperiod satt till tio år, men den förlängdes till 15 år 
vid årsskiftet 2012/13.

Presumtionshyran ska alltså baseras på produktions-
kostnad, men priset måste fortfarande förhandlas 
fram av parterna. I vissa delar av landet har det fun-
nits svårigheter för parterna att komma överens, vil-
ket har lett till att presumtionshyra inte gäller för alla 
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nybyggda hyresrätter. Av 297 hyreshus som byggdes 
under en period mellan 2006 och 2012 hade 94 styck-
en (32 procent) förhandlade presumtionshyror, 165 
stycken (55 procent) bruksvärdeshyror förhandlade 
på vanligt sätt och 38 stycken (13 procent) saknades 
helt förhandlade hyror.50 

Enligt Boverket har nyproduktionshyrorna under 
perioden 1975-2009 genomsnittligt sett legat cirka 
40 procent över hyrorna i beståndet. Sedan presum-
tionssystemet infördes har denna skillnad ökat för att 
under 2009 uppgå till närmare 70 procent.51  

Vad ökningen i pris de senaste åren beror på är inte 
helt klarlagt men kan dels ha sin förklaring i dels att 
presumtionshyrorna infördes, dels ökade mark- och 
byggkostnader och avvecklingen av tidigare offentli-
ga subventioner till bostadsbyggandet. Presumtions-
hyrorna sätts i realiteten marknadsmässigt, vilket 
innebär att värden eftersträvar att sätta en så hög hyra 
som möjligt som medger att den sista lägenheten blir 
uthyrd. Kan det uppnås kommer det i princip inte att 
finnas någon kö till hyresrätter med presumtionshyra. 

Tanken är att hyresrätter med presumtionshyra över 
tid ska fasas in i det normala beståndet. Efter 15 år 
ska hyresgästen på vanligt sätt kunna få skäligheten 
i sin hyra prövad mot en motsvarande lägenhet. För 
att uppnå detta är det troligt att hyresutvecklingen för 
lägenheter med presumtionshyra släpar efter det öv-
riga beståndet. Det innebär att hyresnivån i bestån-
det med lägenheter där presumtionshyra tillämpas är 
störst i början för att gradvis minska i relation till det 
övriga beståndet. 

Hyressättningssystemet minskar rörligheten
Den reglerade hyressättningen genom bruksvärde-
systemet utgår inte från utbud och efterfrågan. Mark-
nadens mekanismer är därmed satta ur spel, vilket av 
många har pekats ut som en av huvudorsakerna till 
den låga rörligheten på bostadsmarknaden. 

Genom att bruksvärdessystemet innebär att högre 
efterfrågan inte innebär högre hyror uppstår ett ef-
terfrågeöverskott på hyresmarknaden och en diskre-
pans mellan bruksvärdeshyran och en tänkt mark-
nadshyra. Det innebär att det uppstår långa köer till 
attraktiva hyresrätter. Dessutom bidrar diskrepansen 
mellan bruksvärdes- och marknadshyra till att hyres-
lägenheterna inte utnyttjas optimalt. Det vill säga att 
folk bor på större yta än vad de skulle ha gjort på en 
fungerande marknad.

En effekt av bruksvärdesystemet är att hyressättning-
en inte alltid avspeglar hyresgästens egen värdering 
av sitt boende. Det handlar ofta om lägesfaktorer, 
där en lägenhet centralt i tätorten och högt upp i ett 
hus tillmäts ett betydligt högre värde än en identisk 
lägenhet långt ned i ett perifert beläget hus. Detta 
problem är som allra tydligast i storstäderna, främst 
i Stockholm. 

Många har också pekat på orättvisan i insider- och 
outsider-problematiken på hyresmarknaden: vissa 
har förstahandskontrakt i hyreslägenheter där hyran 
är avsevärt lägre än marknadshyran, samtidigt som 
andra tvingas stå i kö, köpa ett hyreskontrakt svart 
eller hänvisas till marknaden för bostadsrätter med 
vad det innebär av skuldsättning. 

Enligt en rapport från Boverket i november 2013 
består uppemot 90 procent av bruksvärdessystemets 
effektivitetsförlust av att det nuvarande beståndet av 
hyreslägenheter inte utnyttjas tillräckligt effektivt. 
Bara 10 procent består av att de låga hyrorna gör 
att det byggs färre nya hyreslägenheter. Bruksvär-
dessystemets stora negativa effekter återfinns i Stock-
holm och Göteborg. Enligt beräkningarna orsakar 
bruksvärdessystemet ett ackumulerat utbudsunder-
skott på cirka 40 000 hyreslägenheter, varav cirka 27 
000 i Stockholms kommun.52 

På kort till medellång sikt överväger nackdelarna 
med en övergång från dagens system till marknads-
hyror. En längre övergångsperiod är nödvändig. 

Till resonemanget hör också synpunkten att boen-
det har en särskild karaktär och därför svårligen kan 
jämföras med annan konsumtion. Att bo är nöd-
vändigt och inget som går att välja bort. Bostad är 
också en rättighet inskriven i grundlagen. Den hit-
tillsvarande politiken har utgått ifrån att inte bygga 
ett kategoriboende för personer med låg köpkraft, så 
kallad social housing, och den principen är värd att 
hålla fast vid. En övergång till marknadshyror har i 
övriga EU-länder också lett till ett införande av social 
housing.53  

Systematiserade hyror
I bland annat Göteborg och Malmö tillämpas så 
kallade systematiserade hyror, som bygger på upp-
görelser mellan kommunala och privata fastighets-
ägare och hyresgästföreningen på en ort kring hur 
bruksvärdessystemet ska implementeras lokalt.
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En vanlig modell för systematiserade hyror är att 
allmännyttan, de privata fastighetsägarna och hyres-
gästföreningen kommer överens om ett poängsystem 
för lägenheter. Olika boendekvaliteter poängsätts 
och poängsumman kan översättas i en hyra. Ett så-
dant system kan utformas för att väl avspegla hyres-
gästernas egna värderingar av sitt boende. Därmed 
kan hyressättningen bli rimligare utifrån upplevda 
boendekvaliteter och därmed också mer legitim. I en 
sådan värdering kan också lägesfaktorn få ett större 
genomslag.

Systematiserade hyror även i Stockholm
Nybyggarkommissionens bedömning är att ett av-
skaffande av bruksvärdessystemet för hyressättning 
till förmån för marknadshyror skulle vara önsk-
värd, men att nackdelarna på kort till medellång 
sikt överväger. Enligt en nyligen publicerad rapport 
från Boverket skulle hyrorna i Stockholm stiga med 
i genomsnitt 68 procent för att nå jämviktsläget för 
hyran på en fri marknad.54 Denna obalans gör dock 
att det är angeläget att motverka bristerna på Stock-
holms hyresmarknad. 

En sådan väg skulle kunna vara en modell för syste-
matiserade hyror i likhet med de system för hyres-
sättning som idag finns i flera andra svenska städer. 
Olika modeller för systematiserade hyror tillämpas 
redan idag i Malmö och Göteborg och i kommuner i 
Stockholms län som Sigtuna och Botkyrka. 

En modell för hyressättning i Stockholm skulle base-
ra sig på gällande lagstiftning för hyressättning och 
utgå från en överenskommelse mellan den kommu-
nägda allmännyttan (främst företagen Familjebo-
städer, Svenska Bostäder och Stockholmshem), de 
privata fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. 
Förhandlingar om en sådan lösning pågick mellan 
parterna 2008-2010 utan att en uppgörelse nåddes. 

Frågan om lägets inverkan på hyran har under de se-
naste åren allt oftare tagits upp såväl i den allmänna 
debatten som i olika utredningar kring de boendes 
värderingar. Lägesfaktorn lyftes också fram i en rap-
port från den av parterna tillsatta Hyreskommittén 
2003.55 Även om lägesfaktorn har kommit att få ge-
nomslag i hyressättningen i Stockholm för renove-
rade lägenheter påverkar den ännu inte i tillräcklig 
grad och i hela beståndet.

En tydlig indikator på områdenas skiftande attrakti-

vitet är dels kvadratmeterpriset på bostadsrätter som 
i snitt är drygt 67 000 kronor/kvm i centrala Stock-
holm och mellan 25 000 och 30 000 kronor/kvm i 
ytterstaden56, dels väntetiden för lägenheter i olika 
lägen i hyresbeståndet. En undersökning av köande 
till allmännyttiga Familjebostäders bestånd ger vid 
handen att den genomsnittliga kötiden varierar mel-
lan drygt tjugo år för en hyreslägenhet i innerstaden 
och sju till tio år i den yttre ytterstaden.

Nybyggarkommissionen menar att Stockholms stad 
behöver få en modell för systematiserade hyror, en 
Stockholmsmodell. En sådan modell kan skapa lång-
siktighet och tydlighet i hyresutvecklingen och öka 
lägesfaktorn i hyressättningen samtidigt som oaccep-
tabla konsekvenser av marknadshyressättning kan 
undvikas. Principen bör vara att det totala hyresut-
taget inte ska öka till följd av modellens införande, 
utan följa de generella prisökningarna. Enligt en stu-
die från analysföretaget IPD57 har totalavkastningen58  
för bostadsfastigheter i centrala Stockholm varit 8,3 
procent per år de senaste tio åren. Motsvarande siff-
ra för övriga Storstockholm är 6,6 procent. Utifrån 
dessa siffror är det svårt att argumentera för att fast-
ighetsägarnas lönsamhet i Stockholm generellt behö-
ver bli bättre. Dagens hyresuttag tycks rimligt på en 
aggregerad nivå. Om hyran ska öka mer ska det vara 
kopplat till renoveringar och standardökningar för 
hyresgästerna, vilket till exempel kan vara aktuellt i 
miljonprogramsbeståndet.

54 Boverket (2013:3)
55 Hyreskommittén (2003): Rapport från Hyreskommittén i Stockholm.
56 Svensk Mäklarstatistik (2013): Stockholm stad.
57 IPD (2013): Affärsmässighet och avkastning. Undersökningen bygger på IPD Svenskt Bostadsindex där bland annat de tre stora allmännyttiga 
bostadsföretagen i Stockholm ingår.
58 Totalavkastningen består av direktavkastningen och värdeförändringen.
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Fastighetsägarna har tillsammans med TNS Sifo 
undersökt vad svenska folket tycker är en rimlig 
prisskillnad mellan en lägenhet i innerstaden och 
en i förortens miljonprogram. Resultatet visar att de 
tillfrågade i genomsnitt anser att en skillnad på 45 
procent är skälig. Personer mellan 15-34 år anser i 
genomsnitt att en skillnad på 50 procent är rimlig.59  
Där omkring bör lägesfaktorn i huvudstaden ligga. 
Genom att införandet sker gradvis under 10-20 år 
finns möjlighet för boende som får en snabbare hyre-
sutveckling att anpassa sig och planera sitt framtida 
boende.

Avgörande för möjligheten att införa en Stockholms-
modell för hyressättningen i huvudstaden är allmän-
nyttans deltagande. De tre allmännyttiga företagen 
äger omkring 70 000 lägenheter i Stockholm och är 
därför tunga aktörer. För att allmännyttan ska med-
verka i en uppgörelse mellan Hyresgästföreningen 
och de privata fastighetsägarna krävs en politisk vil-
ja från kommunpolitikerna i Stockholm, som i sista 
hand kontrollerar allmännyttan genom att utse bo-
lagens styrelser och ge bolagen ägardirektiv. En mer 
rationell hyressättning i Stockholm är därför i hög 
grad Stockholmspolitikernas ansvar. 

Nyproduktionen ska vara undantagen Stockholms-
modellens hyressättning och istället få presumtions-
hyror. 

Stockholmsmodellen bör utvecklas baserad på de er-
farenheter som görs i Göteborg och Malmö. Genom 
Stockholmsmodellen kan hyrorna i staden successivt 
närma sig den marknadsbaserade värderingen, och 
på så sätt underlätta en framtida övergång till helt 
marknadsmässiga hyror. En sådan övergång förut-
sätter också en fortsatt stärkning av bostadsbidragen. 

Förslag:
53.  Förläng tiden för presumtionshyror – idag 
gäller en tidsgräns om 15 år för presumtionshyror. 
Därefter ska hyran för en lägenhet med presum-
tionshyra på vanligt sätt kunna prövas mot en jäm-
förbar lägenhet utifrån bruksvärdet. Det innebär att 
presumtionshyrorna sannolikt kommer att ”fasas in” 
i hyresnivån för det vanliga beståndet. Genom att 
förlänga tiden med presumtionshyra till 20 år har 
fastighetsägarna en bättre chans att räkna hem sina 
kostnader vilket bör skapa drivkrafter för ökad pro-
duktion av hyresrätter. 

54. Sätt tryck på parterna på hyresmarknaden - 
samarbetsmodeller för hyressättning mellan hyres-
marknadens parter är ett sätt att komma runt en del 
av de problem som bruksvärdessystemet innebär. 
Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen bör kom-
ma överens om rationella modeller för hyressättning 
regionalt. Lägesfaktorn måste få stort genomslag i så-
dana överenskommelser. Det vilar ett stort ansvar på 
parterna att komma överens. Skulle det exempelvis 
visa sig att de inte lyckas enas om presumtionshyror 
i tillräckligt stor utsträckning måste regeringen över-
väga tvingande lagstiftning på området. 

55. Stärk bostadsbidragen - mot bakgrund av Ny-
byggarkommissionens förslag om förlängda presum-
tionshyror, samt mot bakgrund av att det är vår be-
dömning att Sverige inte bör införa social housing, är 
det rimligt att parallellt stärka bostadsbidragen.

56. Inför en Stockholmsmodell för huvudstadens 
hyressättning - över tid kan diskrepansen mellan 
marknads- och bruksvärdeshyror minska, vilket bör 
ge ett mer rationellt utnyttjande av hyresbeståndet 
och på sikt möjliggöra för en övergång till mark-
nadsbaserade hyror. Nyproduktionen bör inte om-
fattas av modellen, utan få presumtionshyror. Det är 
Stockholms kommunalpolitikers ansvar att använda 
de medel de har, bland annat kontrollen över allmän-
nyttan, för att genomdriva en ny Stockholmsmodell.

6.  STATENS ANSVAR OCH KOM-
MUNERNAS ROLL
KOMMUNENS VERKTYG
Ett av de grundläggande problemen för svenskt bo-
stadsbyggande som vi har försökt tydliggöra i denna 
rapport är att Sverige i jämförelse med många andra 
länder saknar ett helhetsgrepp kring bostads- och in-
frastrukturplanering. Kommunerna ser för kortsik-
tigt och för närsynt på situationen och de nationella 
politiska prioriteringarna sipprar inte ner till kom-
munnivå. Från kommunens sida är det även proble-
matiskt att infrastrukturplaneringen befinner sig på 
den regionala nivån. Staten har successivt frånhänt 
sig ansvaret för bostadsbyggandet och därmed mini-
merat sitt risktagande. 

Vi har i tidigare kapitel beskrivit kommunernas roll 
i beslutsprocessen för nya bostäder. Kommunerna 

59 Fastighetsägarna (2013): Svenska folket har koll på läget.
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har även andra verktyg som kan bidra till ett större 
bostadsbyggande. Dels äger kommunerna ofta stora 
markområden, vilka ger betydande intäkter till kom-
munerna i storstads- och tillväxtregioner, och dels 
har många kommuner egna bostadsbolag som med 
vissa begränsningar kan användas för att uppnå bo-
stadspolitiska mål. 

Tomträtter
Idag finns det cirka 62 300 tomträtter i Sverige. Av 
dessa är cirka 49 100 avsedda för småhusbebyggel-
se, 6 300 för flerbostadsbebyggelse och 6 800 upp-
låtna för annat ändamål, t.ex. kontor eller industri. 
Det alldeles övervägande antalet fastigheter som är 
upplåtna med tomträtt ägs av kommunerna. Kom-
munernas samlade avgäldsintäkter är betydande och 
uppgick år 2011 till cirka 2,8 miljarder kronor. 

Trots värdet i det långsiktiga ägandet används den-
na form inte i särskilt hög utsträckning idag. Det 
finns flera anledningar till detta, bland annat anses 
reglerna för att beräkna avgälden otydliga och kom-
plicerade. Anledningen är att avgälden beräknas 
med tioåriga eller längre intervall. Avgäldens storlek 
kopplas till markvärdet, vilket innebär att avgälderna 
kan öka kraftigt. Nya förslag för hur man kan göra 
reglerna mer förutsägbara har presenterats. Försla-
gen innebär bland annat att avgälden ska bestämmas 
som en ränta på hela eller en del av den upplåtna fast-
ighetens markvärde. Med jämna mellanrum ska det 
markvärde som ligger till grund för avgälden ändras. 
Däremellan ska årliga justeringar göras utifrån för-
ändringen av konsumentprisindex. På så sätt anpas-
sas avgälden löpande till förändringar i markvärdet 
och kraftiga höjningar undviks.60 

Dessa förslag är bra och välkomna. Men vi tror även 
att incitament för kommunen att använda tomträtt i 
högre utsträckning behövs. Kommunerna tycks vilja 
maximera tomtförsäljningen vid ett tillfälle istället 
för att se det långsiktiga ägandet som en fördel och 
som en möjlighet att långsiktigt utöva kontroll över 
markanvändningen. 

Kommunala bostadsbolag - allmännyttan
Den kommunala allmännyttan ska i enlighet med 
EU:s konkurrenslagstiftning uppträda ”affärsmäs-
sigt” – som ett privat bostadsföretag. Vad det innebär 
är ännu inte rättsligt prövat. För allmännyttan är det 
oklart hur hyressättningsresonemang kan föras som 
i ett privat företag, där man mycket väl kan tänka sig 
”röda siffror” i bokföringen några år för att erövra hy-
resgäster från konkurrenter. Enligt EU-rätten kan ett 
allmännyttigt företag knappast göra det, åtminstone 

inte så som direktivet har tolkats i Sverige.

Som en konsekvens är kommunernas egna bostads-
bolag är inte längre lika genomförandeinriktade, och 
den nya så kallade Allbolagen (Lag (2010:879 – Om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag) från 
2011, som avsåg göra dem affärsmässiga, har inne-
burit att de inte längre är kommunens vassa bostads-
försörjningsinstrument som visar vägen för övriga på 
den lokala bostadsmarknaden.

I kraft av att de kommunala allmännyttiga bostads-
företagen står för grovt räknat en femtedel av bo-
stadsmarknaden i Sverige och ungefär hälften av 
hyresmarknaden är de stora och viktiga aktörer på 
bostadsmarknaden. För att finansiera nyinvestering-
ar säljer de av en del av det bestånd som uppfördes 
under ”rekordåren”. Men med de nya konkurrensbe-
stämmelserna i enlighet med Allbolagen från 2011 
är deras roll som idé- och marknadsledare på sin ort 
mindre påtaglig. Om förslaget i den senaste PBL-ut-
redningen (SOU 2013:34) om att bostadsbyggande 
och bostadsutveckling i PBL ska utgöra allmänt in-
tresse förverkligas, borde de kommunala bostadsbo-
lagen inte vara så vingklippta som de har blivit.

Kommunägda bostadsföretag är skyldiga att handla 
upp en byggentreprenad enligt lagen om offentlig 
upphandling (LOU), som bygger på EU:s upphand-
lingsdirektiv. Lagen är mycket omfattande. Den har 
tillkommit dels för att skattemedel ska användas så 
effektivt som möjligt och dels för att upphandlingar 
ska kunna bjudas ut inom hela EU-området. Många 
mindre kommunala bostadsföretag, som inte bygger 
så ofta, vittnar om att det är så pass komplicerat att 
man alltid måste anlita specialister inom detta spe-
ciella juridiska område. Förfarandet med utlysning i 
olika internationellt tillgängliga organ är betungan-
de. 

Upphandlingsprocessen enligt LOU innehåller så 
många kryphål och passager som kan leda till över-
klaganden att det har utvecklats specialister, som mot 
ersättning i form av incitament, åtar sig att överkla-
ga åt en förfördelad part. SABO-företagen (Sveriges 
Allmännyttiga Bostadsföretag) ser lagen som ett han-
dikapp och en fördyrande företeelse i konkurrensen 
med privata företag. Inte nog med att processen är 
tidskrävande, den kan också leda till att man tving-
as till att ta om upphandlingen samt riskera kraftiga 
skadestånd eller böter. En uppmärksammad dom 
nyligen i Göteborgs kammarrätt visar att det går att 
överklaga att för låga anbud antas. Det är vanskligt i 
byggsektorn att avgöra hur ett ”för lågt anbud” ska 

60 Statens offentliga utredningar, SOU 2012:71 (2012): Tomträttsavgäld och friköp, Delbetänkande av Tomträtts- och arrendeutredningen.
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definieras. Det är inte ovanligt att entreprenörers an-
bud skiljer på 60–70 procent mellan det högsta och 
det lägsta. Lagen har reviderats många gånger sedan 
den tillkom varför det inte utvecklats någon över-
skådlig praxis inom området. Nya direktiv från EU 
är under framtagande, varför ytterligare LOU-revi-
deringar är att vänta.

Förslag:
57.  Använd tomträtten i högre uträckning – den 
används inte i så stor utsträckning idag. Om man ex-
empelvis vill stimulera byggandet av fler hyresrätter, 
vilket i sin tur är viktigt för väl fungerande flyttked-
jor, är tomträtten ett bra verktyg. 

58.  Använd allmännyttan som draglok för den lo-
kala bostadsmarknaden – allmännyttan kan i kraft 
av sin storlek och långsiktighet – inom ramen för ett 
affärsmässigt agerande – användas på ett mer aktivt 
sätt för att investera i nya områden där privata och 
mindre byggherrar inte har möjlighet att bygga i den 
volym som krävs för att göra området attraktivt. 

59.  Allmännyttiga bostadsbolag i en region bör 
kunna gå ihop om upphandling av flerfamiljshus-
typer enligt LOU - det vinnande företaget garanteras 
att exempelvis tre hus av samma typ kommer att upp-
handlas av kommunala bolag i regionen inom tre år. 
Man slipper, genom ett optionsförfarande, att tilläm-
pa LOU varje gång huset upphandlas. Det finns goda 
erfarenheter av sådana regionala tävlingar. SABO har 
gjort några sådana på riksplanet. Det kan emellertid 
bli besvärligt för halvstora byggentreprenörer att fara 
land och rike kring och uppföra hus. Det gynnar min-
dre företag om man håller sig till en begränsad region 
och det uppmuntrar till systemtänkande, processer 
och erfarenhetsåterföring. SABO har en viktig roll 
genom att de kan stå för kunskapsöverföring till sina 
medlemsföretag. 

STATENS VERKTYG
Statliga garantier för att öka byggandet
Staten har genom Bostadskreditnämnden, BKN – 
numera en del av Boverket – i uppgift att underlätta 
bostadsfinansiering genom garantier till en byggherre 
som vill ta lån till ny- och ombyggnad av bostäder och 
vid förvärv av fastighet som ombildas till kooperativ 
hyresrätt. Under 2011 ställde BKN ut nya kreditgaran-
tier på 272 miljoner kronor, varav 249 miljoner avsåg 
garantier under byggtiden. Under året lämnades ock-
så preliminära bedömningar på 1,3 miljarder kronor. 
Det avtalade garantibeloppet uppgick till 2,3 miljarder 
kronor per den 31 december 2011. Omfattningen av 
dagens kreditgarantier är liten och de påverkar knap-

past bostadsbyggandet i väsentlig grad. 

För att få finansiering från kreditinstitut måste en 
byggherre kunna visa att hälften av de projekterade lä-
genheterna har köpare som skrivit under ett förhands-
avtal om köp. Utanför storstadsområdena kan denna 
andel vara högre; upp till 70 procent. Därutöver ska 
byggherren kunna ge en fullgörandegaranti genom att 
uppvisa ett eget kapital som räcker för att själv finan-
siera kapitalinsatsen på kvarvarande lägenheter. I rea-
liteten innebär detta att banken flyttar hela risken till 
byggherren och att små aktörer med ett för litet eget 
kapital utestängs från nyproduktionsmarknaden. 

Satsningar på infrastruktur gör nya områden 
attraktiva för bostäder
För att beskriva ett områdes attraktivitet talar man 
ofta om A, B och C-lägen. A-lägen ligger centralt, 
har god tillgång till kommunikationer och säljs ofta 
för de högsta kvadratmeterpriserna. B-lägen ligger 
lite längre bort men har goda kommunikationer 
och C-lägen är de minst attraktiva lägena, med då-
ligt serviceutbud och långsamma kommunikationer. 
Undersökningar bland invånare i Stockholm visar att 
man med goda kommunikationer menar max 500 
meters promenadväg till spårbunden kollektivtrafik, 
eller 300-500 meter till busshållplats.

På 1970-talet svepte en utbyggnadsvåg över Sveri-
ge och Stockholm. Stockholms läns landsting, SLL, 
skrev då avtal med kommunerna om att kommu-
nerna skulle bygga bostäder i utbyte mot utbyggd 
kollektivtrafik. Som ett resultat vidgades arbetsmark-
nadsregionen och nya delar av länet blev attraktiva 
för bostadsbyggande. 

Nybyggarkommissionen menar inte att staten ska 
riskera skattebetalarnas pengar i onödan, eller att 
Sverige ska återgå till ett subventionerat byggande. 
Däremot finns det idag samhällsekonomiskt lönsam-
ma investeringar som inte blir av på grund av att ban-
ker och andra kreditgivare är riskaversiva. Där har 
staten inte bara en roll utan också ett ansvar. I första 
handlar det om investeringar i infrastruktur som ing-
en enskild byggherre kan finansiera, men som kan 
förvandla ett i nuläget perifert och otillgängligt om-
råde till ett så kallat B-läge. 

Idag har Stockholms arbetsmarknad återigen krympt på 
grund av att trafiksituationen har förvärrats. En pend-
lingstid på en timme om dagen innebär idag att man 
måste bo närmare centrum än för 20 år sedan. Detta 
innebär också en begränsning av vilka områden som är 
ekonomiskt attraktiva att exploatera för bostäder. 

STATENS ANSVAR OCH KOMMUNERNAS ROLL NYBYGGARKOMMISIONEN
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Förslag:
60.  Ge Boverket/BKN i uppdrag att underlätta 
byggherrarnas projektfinansiering för kommersi-
ellt hållbara projekt - genom att staten går in och 
garanterar fullgörandet av projektet och omintetgör 
behovet av bankens krav på fullgörandegaranti. Det-
ta bör särskilt underlätta för små aktörer. 

61.  Förvandla C-lägen till B-lägen - idag har Stock-
holms arbetsmarknad i praktiken krympt på grund 
av att trafiksituationen har förvärrats. Tidigare kunde 
man bo en timma utanför staden och det läget var 
då längre bort i kilometer räknat än vad det är idag. 
Staten ska inte subventionera bostadsbyggande, men 
däremot är det vettigt att investera i infrastruktur i 
utbyte mot offensiva nybyggnadssatsningar från 
kommunerna. Fokus bör ligga på att göra C-lägen 
till B-lägen. Effekten av att bygga för dagens A- och 
B-lägen är liten.

62.  Inrätta statliga förhandlingsledare för fler regi-
oner - Stockholmsförhandlingen är ett gott exempel 
som bör finnas på fler håll i landet. I kommittédirek-
tivet står att syftet med förhandlingen är att åstad-
komma en utbyggnad av tunnelbanans blå linje med 
bisyfte att bygga bostäder. Vi vill vända på det och 
göra bostadsbyggande till huvudsyfte och planera in-
frastrukturen efter det.  Detta har tillkommit som en 
extraordinär lösning. Vi föreslår att det på fler ställ-
en runt om i landet där det finns ett bostadsförsörj-
ningsproblem tillsätts statliga förhandlingspersoner 
med uppdraget att förena investeringar i infrastruk-
tur och nya bostäder. 

63.  Arbeta för bred politisk samling kring bo-
stadsfrågan – givet frågans tyngd bör den behandlas 
i så bred parlamentarisk enighet som möjlighet. Bo-
stadsfrågan blir en huvudutmaning för kommande 
regering och riksdag att hantera.

NYBYGGARKOMMISIONEN STATENS ANSVAR OCH KOMMUNERNAS ROLL
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NYBYGGARKOMMISSIONENS 
63 FÖRSLAG

1. De regionala utvecklingsprogrammen bör få 
rättsverkan - när kommuner inte agerar i enlighet 
med dessa borde regeringen gå in med planföreläg-
ganden. 

2. Inför typgodkännande av hustyper i Sverige – på 
samma sätt som fönster eller taktegel typgodkänns. Är 
en hustyp godkänd i en kommun ska den kunna upp-
föras i alla kommuner. En annan möjlighet är att låta 
ackrediterade organ typgodkänna. Själva utseendet på 
huset kan givetvis vara föremål för lokal prövning. 

3. Ett samlat kunskapslyft behövs - ute i kommuner 
och länsstyrelser för att tillgodose att tjänstemännen 
som handhar dessa ärenden tillämpar lagen på rätt 
sätt. 

4. Genomför ett kompetenslyft på plan- och bygg-
området - det är uppenbart att Sverige kommer att ha 
brist på kvalificerade byggnadsarbetare, ingenjörer, 
planbyråkrater och flera andra yrkesgrupper när sto-
ra infrastruktursatsningar ska genomföras samtidigt 
med ett stort bostadsbyggande. Möjliga åtgärder in-
kluderar gymnasial yrkesutbildning, lärlingssatsning-
ar till teknisk utbildning i kombination med juridisk 
sådan.

5. Detaljplanera större områden än idag – endast i 
undantagsfall bör en detaljplan bara omfatta en bygg-
nad. 

6. Använd förenklat förfarande i detaljplanearbetet 
- det är möjligt att med dagens regler tillämpa ett för-
enklat förfarande vad gäller detaljplanearbetet. Därut-
över kan enkelt planförfarande ”genom tillägg” till en 
befintlig plan tillämpas. Möjlighet finns att i detaljplan 
bygglovsbefria uppförande av komplementbyggnad 
väsentligt större än friggeboden. Dessa förenklings-
möjligheter tillämpas dessvärre i begränsad utsträck-
ning idag. 

7. Pröva Länsstyrelsens synpunkter tidigare i pro-
cessen – Länsstyrelsens uppgift bör vara att ta fram en 
sammantagen bedömning och avvägning av samtliga 
statliga intressen som berörs i en kommunal utveck-
lingsplan. Länsstyrelsens sammanvägda synpunkter 
bör prövas redan under arbetet med översiktsplanen. 
Endast i de fall där länsstyrelsen framfört synpunkter 
på översiktsplanen bör synpunkter kunna framföras i 
detaljplaneprocessen.

8. Kommunerna bör återta markanvisningar om ett 
projekt inte igångsatts inom rimlig tid – och dela ut 
till annan intressent.

9. Inför privat initiativrätt till detaljplan i Sverige – 
i Norge finns privat planinitiativsrätt som innebär att 
byggbolag kan ta fram en egen detaljplan för ett områ-
de som sedan kommunen fattar beslut om. 

10. Inför en byggaranti – om Länsstyrelsen inte har 
hanterat överklagan av detaljplan inom 60 dagar, och 
överklagan av bygglov inom 90 dagar utgår vite till 
byggherren. Detta kan göras genom att processen di-
gitaliseras där alla kan följa ärendet från idé till färdigt 
hus. Detta förutsätter också i vissa fall extra anslag till 
Länsstyrelserna, samt utbildningssatsningar och kom-
petenshöjning, se förslag 3 och 4.

11. Avgiftsbelägg överklaganden – de allra flesta 
PBL-målen handläggs hos mark- och miljödomsto-
len. Ansökningsavgift till mark- och miljödomstolen 
är 450 kr enligt förordningen (1987:452). Vad gäller 
överklagandemål tas däremot inte någon avgift ut.  
Detta har fått till följd att överklagan idag i princip 
sker systematiskt. En avgift bör därför tas ut för att 
höja tröskeln, utan att vara diskriminerande hög. 

12. Definiera tydligt och minska sakägarkretsen 
från dagens praxis - det är till exempel inte rimligt 
att förändrade vyer på avstånd ska anses utgöra grund 
för sakägarskap.

13. Inför bostadsförsörjning som allmänt intresse 
även i miljöbalken - bostadsförsörjning kopplas juri-
diskt till intresset av fungerande arbetsmarknad, eko-
nomisk utveckling med mera. I och med status som 
allmänt intresse stärks byggintresset i överklagande-
processer när bostadsexploatering prövas mot miljö-
balken. Detta kommer också leda till att regeringen i 
större utsträckning kan planförelägga mark.
 
14. Avskaffa kommunala särkrav – regeringen har 
lagt förslag om att de tekniska egenskapskrav som 
kommuner idag ställer på byggentreprenörer ska tas 
bort från och med 1 januari 2015. Nybyggarkommis-
sionen stödjer regeringens arbete med att ta bort de 
kommunala särkraven. 

15. Avskaffa zonindelningen för energihushållning 
– statens egna särkrav i Boverkets byggregler för tre 
olika zoner för energihushållning i Sverige bör tas bort 
så att samma typhus kan byggas i norra och i södra 
Sverige. Gärna höga krav, men de ska vara samma i 
hela landet.
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16. Reformera bullerregelverken - upp till 65 dBA 
(viktat dygnsmedelvärde, ekvivalent ljudnivå vid fa-
sad) bör generellt vara godkänt för bostadsbyggande. 
Vi stödjer därmed regeringens proposition i frågan.

17. Jämställ allt buller - det är orimligt med olika be-
dömning av buller beroende på källan. Istället bör bul-
ler jämställas och regleras i en och samma författning. 

18. Låt Boverket överta ansvaret för bullerreglering 
- att bullerreglerna är utspridda i regelverk från olika 
myndigheter bidrar till komplexiteten. Boverket bör få 
det fulla ansvaret för bullerregelverket. 

19. Gör buller till en fråga för hushållen - det är 
rimligt att låta individer och hushåll ta ett större an-
svar för bullerfrågan. Det allmännas ansvar bör bli att 
ställa krav på varudeklarering av lägenheter ur buller-
hänseende och lämna bedömningen av boendemiljön 
till konsumenterna. Det kan ske genom att lägenheter 
bullerdeklareras. 

20. Sänk parkeringsnormen – kommunernas krav på 
parkeringar i detaljplanerna fördyrar bostadsproduk-
tionen och låser värdefull mark till bilförvaring. Över 
tid bör parkeringsnormen sänkas. Detta gäller särskilt 
i stadskärnorna, där kollektivtrafik utgör ett attraktivt 
alternativ till bilen och där en alternativ användning av 
marken är påtaglig. För bostäder i kollektivtrafiknära 
lägen och för studentbostäder bör kommunerna kun-
na minska parkeringsnormen för bil till 0,3 per bostad 
eller under. I gengäld kan parkeringsnormen för cykel 
öka och bilpooler inrättas. 

21. Låt parkeringskostnaden avspegla det verkliga 
priset – idag tillhandahålls många parkeringsplatser 
till priser för brukaren som ligger långt under den 
samhällsekonomiska kostnaden. Många parkerings-
platser återfinns inte i dagsläget på den öppna parke-
ringsmarknaden utan är reserverade i form av parke-
ringar för boende, anställda, besökare etc., som är mer 
eller mindre gratis. Kommunerna bör vidta åtgärder 
för att dessa parkeringsplatser ska komma ut på mark-
naden och prissättas marknadsmässigt. 

22. Motverka den pågående skärpningen av strand-
skyddet - den nuvarande begränsningen på 100 meter 
har fungerat väl och bör upprätthållas för att på så sätt 
kunna utnyttja attraktiv mark för bostadsbyggande.

23. Utöka möjligheterna till undantag – kommuner-
na bör få utökade möjligheter att ansöka till länssty-
relsen om undantag från strandskyddet. Undantag bör 
medges där behovet av bostadsbyggande är särskilt 

stort eller där de natur- och miljövärden som strand-
skyddsreglerna ska tillgodose inte är av betydelse. 

24. Gör bostadsförsörjning till ett riksintresse – 
Länsstyrelser eller Boverket får efter initiativ av en 
kommun möjlighet att peka ut geografiska områden 
som riksintresse för bostadsförsörjning, i syfte att 
skydda området från annan exploatering. Som riksin-
tresse får bostadsförsörjningen större vikt när behovet 
av bostadsbyggande vägs mot andra riksintressen.

25. Sätt en tioårsgräns för riksintressen – ett utpe-
kande av ett område som riksintresse har idag inget 
förfallodatum. Kommunerna vittnar om att inaktuella 
riksintressen orsakar problem i planeringsprocessen. 
Ett område som formellt utgör riksintresse kan ha fått 
en helt annan karaktär tjugo år efter det pekades ut. 
Beslut om riksintresse bör därför upphöra att gälla 
med automatik efter tio år. Ansvarig myndighet kan 
när så sker åter peka ut området om behov av det fort-
farande föreligger. Det ska helt enkelt krävas en aktiv 
handling för att upprätthålla ett riksintresse.
 
26. Definiera riksintressen konceptuellt snarare än 
genom geografisk avgränsning – områden av riks-
intresse är ofta onödigt stora och oklart definierade. 
Beskrivningarna är otydliga och blir därför svåra för 
kommunen att använda när översiktsplanen ska upp-
rättas. Myndigheterna bör åläggas att mer precist for-
mulera vilken kvalitet eller företeelse som är av riksin-
tresse och exakt vilket område som eventuellt svarar 
mot detta. 

27. Pröva riksintressen rättsligt – PBL:s regler om 
översiktsplaner innebär att kommunen har rätt till di-
alog om riksintressen. Kommer länsstyrelse och kom-
mun inte överens ska det framgå av översiktsplanen. 
Frågan kan därefter bedömas rättsligt. Kommunerna 
tenderar idag att ta myndigheternas utpekade riksin-
tressen för givna. När riksintressen hotar angelägna 
initiativ för bostadsbyggande bör kommunerna utma-
na detta. 

28. Tvinga länsstyrelserna att samordna bedöm-
ningar och väga riksintressen mot varandra – det 
är länsstyrelserna, statens regionala myndigheter, som 
har att göra en samfälld bedömning av riksintressen 
och ta dem till vara i dialog med kommunerna. Idag 
riktas en hård och välförtjänt kritik mot länsstyrel-
sernas hantering av denna uppgift. Olika enheter och 
tjänstemän vid en och samma länsstyrelse kan göra 
helt olika bedömningar. Länsstyrelsen måste presen-
tera ett yttrande över de riksintressen som är aktuella 
i en kommunal utvecklingsplan. Ett sådant yttrande 
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bör dessutom presenteras tidigare i den juridiska pro-
cessen, under arbetet med översiktsplanen. Slutligen 
måste länsstyrelserna åläggas att hantera bedömning-
en av riksintressen på samma sätt i hela landet. 

29. Dra in rätten för kommuner att inrätta naturre-
servat – Varje år inrättas fler kommunala naturreser-
vat, många i tätortsnära läge. Dessa naturreservat går 
i princip inte att avveckla samtidigt som de kommer 
i konflikt med ambitionerna att bygga fler bostäder. 
Kommunernas rätt att inrätta naturreservat bör dras 
in och ansvaret bör istället åvila regeringen. Det bör bli 
enklare att upphäva existerande naturreservat om det 
finns övertygande skäl för det, till exempel behovet av 
ökat bostadsbyggande.  

30. Boverket bör utnyttja sin rätt att ge dispens från 
byggreglerna i experimentsyfte – i plan- och byggla-
gen finns regler om krav på byggnadsverk, byggpro-
dukter, tomter och allmänna platser (8 kap.). Det är 
nödvändigt att reglera detta, men samtidigt kan lagen 
motverka nytänkande och utvecklingsarbete. I plan- 
och byggförordningen har regeringen givit Boverket 
en möjlighet att medge undantag från flera av PBL:s 
regler i experimentsyfte. Rätten att medge undantag 
har till exempel nyttjats för att bygga innovativa stu-
dentbostäder och bostadsområden som Bo01 i Mal-
mö. Rätten att medge undantag bör användas betyd-
ligt flitigare än idag, för att möjliggöra att fler idéer 
inom bostadsbyggandet kan prövas i verkligheten.  

31. Ta initiativ till ett samtal om byggandets indu-
strialisering – ledande bostadspolitiker, byggherrar, 
entreprenörer, fackliga företrädare, bygg- och teknik-
konsulter, byggindustrin samt representanter för den 
fasta industrin bör samlas för att presentera lösningar 
för hur industriella processer ska kunna effektivisera 
bostadsbyggandet. Eventuellt kan det ske på nordisk 
nivå. Det är naturligt att staten genom Boverket tar 
initiativ, i form av en konferens eller på annat sätt. 
Syftet är att grunda en standard för kommunikation 
och processer i bostadsbyggandet. Till konferensen 
kopplas sedan en efterföljande ”task force” bestående 
av företagsrepresentanter, forskare och myndighets-
personer, som utreder hur industriella processer kan 
implementeras i branschen på riktigt. 

32. Boverket bör få regeringens uppdrag att utreda 
frågan om gemensamma byggregler i Norden och 
helst Baltikum – reglerna ska bygga på EU:s bygg-
produktdirektiv, precis som de gör nu – även i Nor-
ge. Det gäller såväl BBR (Boverkets Byggregler) som 
branschens egna regler. Skillnaderna mellan länderna 
vad avser klimat, geografi, demografi med mera är 

generellt sett väldigt små. En harmonisering av regel-
verket skulle underlätta den fria handeln med material 
och tjänster på en relativt stor och intressant marknad, 
omfattande mellan 80 000 och 100 000 bostäder per 
år. Tar man med de baltiska staterna blir marknaden 
ännu större. Lettland tillämpar exempelvis i stort sett 
redan BBR 1998.

33. Byggbranschen i Norden bör enas kring ge-
mensamma standarder – för dokument av typen 
AMA (Allmän Material och Arbetsbeskrivning), 
ABT06 (Allmänna Bestämmelser för Totalentrepre-
nader) med mera. De är redan i nuläget snarlika och 
det krävs inga stora ingrepp för att harmonisera dem 
helt.

34. Utveckla byggnadsarbetarrollen för framtidens 
behov – i nuläget måste uppemot tio olika yrkesgrup-
per (plattsättare, elektriker, rörmokare, snickare med 
mera) trängas vid ett badrumsbygge, vilket skapar 
förseningar. Genom att införa en ny yrkeskategori – 
våtrumstekniker – kan byggnadsarbetaren bli mer 
flexibelt användbar. Behovet av detta ökar i takt med 
att byggarbetsplatsen mer ska utvecklas till en indu-
striellt anpassad monteringsstation. Byggnadsindu-
striarbetarens framtida stora arbetsplats – ombygg-
naden av miljonprogrammet – kräver dessutom en 
mångsidigt användbar ombyggnadstekniker. 

35. Kommunerna bör i större utsträckning erbju-
da färdiga paket med detaljplanerad och byggbar 
mark – kommunerna har möjlighet att sälja egen 
mark komplett med byggrätt. Detta stärker konkur-
rensen genom att det underlättar för mindre aktörer 
att komma in på marknaden, och innebär också att det 
offentliga tar en större del av risken. 

36. Förbättra konkurrensen på byggmarknaden – 
Konkurrensverket och andra statliga myndigheter bör 
få riktade uppdrag att underlätta import av billigare 
byggmaterial och föreslå åtgärder för ett hårdare kon-
kurrenstryck för den svenska byggbranschen.
 
37. Likställ spelreglerna för hyres- och bostadsrät-
ten - hyresrätten har en strategisk betydelse för flytt-
kedjor och rörligheten på bostadsmarknaden. Hyres-
rätten är idag ekonomiskt missgynnad. Som ett led i 
att jämna ut skillnaderna bör därför fastighetsavgiften 
på fastigheter med lägenheter som upplåts med hyres-
rätt slopas.  

38. Inför ROT-avdrag för hyresrätter - för att få en 
ökad balans mellan upplåtelseformerna bör fastig-
hetsägare få möjlighet till ROT-avdrag för reparation 
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och ombyggnad av fastigheter med hyresrätter. Detta 
gynnar även hyresgästen, då den hyreshöjning som 
är förknippad med renovering och investeringar blir 
mindre.  

39. Inför skattebefriade renoverings- och under-
hållsfonder – idag måste en fastighetsägare som vill 
fondera medel för framtida renoveringar och fastig-
hetsunderhåll först betala skatt innan pengarna kan 
sparas. Egnahemsägare och bostadsrättsföreningar 
kan spara utan att betala skatt. En möjlighet att skat-
tefritt fondera medel för renovering och underhåll 
bör skapas. Skatt påförs istället när pengarna i fonden 
används. 

40. Inför krav på redovisning av skuldfritt pris på 
bostadsrätter – exempel: för en bostadsrätt som idag 
har ett begärt pris på 4 miljoner kronor, och som har 
1,5 miljon kronor som andel av bostadsrättsförening-
ens lån, ska begärt pris istället redovisas som 5,5 mil-
joner kronor.

41. Slopa bolånetaket – och ersätt med en amorte-
ringskultur. 

42. Tillsätt en särskild utredning där arkitekter, 
byggbransch och statliga myndigheter ser över möj-
ligheten att hitta nya former för småhusbyggande i 
urbana miljöer - utredningen bör föreslå reglerings-
ändringar och särskilda undantag, men också peka ut 
och utveckla intressanta modeller för tätt småhusbyg-
gande i stadsmiljöer. 

43. Avskaffa byggfelsförsäkringen – den har i princip 
aldrig utlösts men är ett obligatorium som kostar onö-
digt mycket. Den är därtill inte utsatt för konkurrens 
utan är ett monopol.

44. Sänk skatten på studentkorridorer – genom att 
beskatta hela studentkorridorer istället för att beskatta 
varje rum. 

45. Ställ lägre krav på studentboende – främst gäl-
lande bullerkrav och tillgänglighet. 

46. Akademiska hus uppdrag bör ytterligare skär-
pas – i budgetpropositionen för 2014 skriver reger-
ingen att Akademiska hus ska bidra till uppförande av 
studentbostäder på campusområden. Detta är ett steg i 
rätt riktning, men målsättningen bör skärpas ytterliga-
re genom att uppdraget att bidra till fler studentbostä-
der kompletteras med ett konkret volymmål. 

47. Genomför en skatteväxling för att gynna rör-
ligheten på bostadsmarknaden – de senaste årens 
förändringar av skattesystemet har bidragit till att för-
sämra rörligheten på bostadsmarknaden. En reform 
där en högre fastighetsavgift kvittas mot lägre rea-
vinstskatt skulle skapa drivkrafter för större rörlighet. 
Fastighetsavgiften bör differentieras utifrån fastighe-
tens marknadsvärde och begränsas till ett maxbelopp 
som är en del av hushållets inkomst. Det är önskvärt 
att fastighetsavgiften är fortsatt kommunal då den kan 
bidra till drivkrafter för kommunen att bygga.

48. Ta bort uppskovsräntan och höj taket för upps-
kov i takt med prisutvecklingen – för att uppmuntra 
till större rörlighet.

49. Överväg långsiktigt sänkning av reavinstskatten 
– i samband med en större översyn av skattesystemet.

50. Sänk taket för privatpersoners ränteavdrag – 
från dagens 100 000 kronor per person och år till 75 
000 kronor. På nivåer överstigande 75 000 kr blir rän-
teavdraget 15 procent istället för 30 procent. I dagens 
ränteläge kan fullt avdrag därmed erhållas för lån på 
uppemot 2,5 MSEK per person.

51. Varje bostadsrättsinnehavare ska själv ha rätt att 
besluta om uthyrning i andra hand – den möjlighet 
som dagens lagstiftning ger styrelsen i en bostads-
rättsförening att förhindra andrahandsuthyrning av 
bostadsrätter ska tas bort. Istället ska bostadsrättsin-
nehavare vara skyldiga att informera styrelsen om att 
andrahandsuthyrning sker. Bostadsrättsinnehavare 
bör även kunna hyra ut fritt till juridiska personer. 

52. Säkerställ att presumtionshyra gäller även för 
ägarlägenheter som hyrs ut av juridisk person  – för 
att frigöra fler lägenheter för uthyrning, vilket bland 
annat underlättar för rekrytering av personal.

53. Förläng tiden för presumtionshyror – idag gäller 
en tidsgräns om 15 år för presumtionshyror. Därefter 
ska hyran för en lägenhet med presumtionshyra på 
vanligt sätt kunna prövas mot en jämförbar lägenhet 
utifrån bruksvärdet. Det innebär att presumtionshy-
rorna sannolikt kommer att ”fasas in” i hyresnivån för 
det vanliga beståndet. Genom att förlänga tiden med 
presumtionshyra till 20 år har fastighetsägarna en 
bättre chans att räkna hem sina kostnader vilket bör 
skapa drivkrafter för ökad produktion av hyresrätter. 

54. Sätt tryck på parterna på hyresmarknaden - 
samarbetsmodeller för hyressättning mellan hyres-
marknadens parter är ett sätt att komma runt en del 
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av de problem som bruksvärdessystemet innebär. 
Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen bör kom-
ma överens om rationella modeller för hyressättning 
regionalt. Lägesfaktorn måste få stort genomslag i så-
dana överenskommelser. Det vilar ett stort ansvar på 
parterna att komma överens. Skulle det exempelvis 
visa sig att de inte lyckas enas om presumtionshyror i 
tillräckligt stor utsträckning måste regeringen övervä-
ga tvingande lagstiftning på området. 

55. Stärk bostadsbidragen - mot bakgrund av Nybyg-
garkommissionens förslag om förlängda presumtions-
hyror, samt mot bakgrund av att det är vår bedömning 
att Sverige inte bör införa social housing, är det rimligt 
att parallellt stärka bostadsbidragen.

56. Inför en Stockholmsmodell för huvudstadens 
hyressättning - över tid kan diskrepansen mellan 
marknads- och bruksvärdeshyror minska, vilket bör 
ge ett mer rationellt utnyttjande av hyresbeståndet och 
på sikt möjliggöra för en övergång till marknadsbase-
rade hyror. Nyproduktionen bör inte omfattas av mo-
dellen, utan få presumtionshyror. Det är Stockholms 
kommunalpolitikers ansvar att använda de medel de 
har, bland annat kontrollen över allmännyttan, för att 
genomdriva en ny Stockholmsmodell.

57. Använd tomträtten i högre uträckning – den 
används inte i så stor utsträckning idag. Om man ex-
empelvis vill stimulera byggandet av fler hyresrätter, 
vilket i sin tur är viktigt för väl fungerande flyttkedjor, 
är tomträtten ett bra verktyg. 

58. Använd allmännyttan som draglok för den loka-
la bostadsmarknaden – allmännyttan kan i kraft av 
sin storlek och långsiktighet – inom ramen för ett af-
färsmässigt agerande – användas på ett mer aktivt sätt 
för att investera i nya områden där privata och mindre 
byggherrar inte har möjlighet att bygga i den volym 
som krävs för att göra området attraktivt. 

59. Allmännyttiga bostadsbolag i en region bör 
kunna gå ihop om upphandling av flerfamiljshus-
typer enligt LOU – det vinnande företaget garanteras 
att exempelvis tre hus av samma typ kommer att upp-
handlas av kommunala bolag i regionen inom tre år. 
Man slipper, genom ett optionsförfarande, att tilläm-
pa LOU varje gång huset upphandlas. Det finns goda 
erfarenheter av sådana regionala tävlingar. SABO har 
gjort några sådana på riksplanet. Det kan emellertid 
bli besvärligt för halvstora byggentreprenörer att fara 
land och rike kring och uppföra hus. Det gynnar min-
dre företag om man håller sig till en begränsad region 
och det uppmuntrar till systemtänkande, processer 

och erfarenhetsåterföring. SABO har en viktig roll 
genom att de kan stå för kunskapsöverföring till sina 
medlemsföretag. 

60. Ge Boverket/BKN i uppdrag att underlätta 
byggherrarnas projektfinansiering för kommersiellt 
hållbara projekt - genom att staten går in och garan-
terar fullgörandet av projektet och omintetgör behovet 
av bankens krav på fullgörandegaranti. Detta bör sär-
skilt underlätta för små aktörer. 

61. Förvandla C-lägen till B-lägen - idag har Stock-
holms arbetsmarknad i praktiken krympt på grund 
av att trafiksituationen har förvärrats. Tidigare kunde 
man bo en timma utanför staden och det läget var då 
längre bort i kilometer räknat än vad det är idag. Sta-
ten ska inte subventionera bostadsbyggande, men dä-
remot är det vettigt att investera i infrastruktur i utbyte 
mot offensiva nybyggnadssatsningar från kommuner-
na. Fokus bör ligga på att göra C-lägen till B-lägen. Ef-
fekten av att bygga för dagens A- och B-lägen är liten.

62. Inrätta statliga förhandlingsledare för fler regi-
oner - Stockholmsförhandlingen är ett gott exempel 
som bör finnas på fler håll i landet. I kommittédirek-
tivet står att syftet med förhandlingen är att åstad-
komma en utbyggnad av tunnelbanans blå linje med 
bisyfte att bygga bostäder. Vi vill vända på det och 
göra bostadsbyggande till huvudsyfte och planera in-
frastrukturen efter det.  Detta har tillkommit som en 
extraordinär lösning. Vi föreslår att det på fler ställen 
runt om i landet där det finns ett bostadsförsörjnings-
problem tillsätts statliga förhandlingspersoner med 
uppdraget att förena investeringar i infrastruktur och 
nya bostäder. 

63. Arbeta för bred politisk samling kring bostads-
frågan – givet frågans tyngd bör den behandlas i så 
bred parlamentarisk enighet som möjlighet. Bostads-
frågan blir en huvudutmaning för kommande reger-
ing och riksdag att hantera.
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