
Bostadsutskottets betänkande 

1988/89:BoU10 
Ändrade betalningsvillkor för vissa statliga 
bostadslån m.m: (prop. 1988/89:89) 

Sammanfattning 
Regeringens förslag till lag om ändrade betalningsvillkor för vissa bostadslån 

m.m. tillstyrks av utskottet. dock med tillägget att även vissa studentbostads
lån bör omfattas av lagen. Med anledning av regeringens förslag och 
motioner (m) resp. (c) gör utskottet dessutom ett tillkännagivande om 

ersättningslån m.m. vid försämrade amorteringsvillkor. Även regeringens 
förslag i övrigt tillstyrks av utskottet. Häremot stående motionsyrkanden 

avstyrks. 
Med utnyttjande av sin initiativrätt förordar utskottet avslutningsvis att 

frågan om bokföring av vissa bostadslån skall ses över. 
Till betänkandet har fogats fem reservationer och ett särskilt yttrande. 

Propositionen 
Regeringen har i proposition 1988/89:89 (bostadsdepartementet) föreslagit 

riksdagen 
dels att anta ett av lagrådet granskat förslag till lag om ändrade 

betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m. (avsnitt 3 och 7). 
dels att godkänna vad i regeringsprotokollct förordats i fråga om 
I. övertagande av bostadslån som finansierats över statsbudgeten m.m. 

(avsnitt 4.1 ), 
2. räntetak som grund för att beräkna den ränta som berättigar till 

räntebidrag (avsnitt 4.3), 
4. den tid under vilken räntebidrag lämnas (avsnitt 4.4), 
dels bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret att utfärda en garantiför

bindelse på 1 500 milj. kr. att utgöra SBAB:s garantifond i stället för den 
nuvarande förbindelsen på 1 000 milj. kr. (avsnitt 4.2). 

Propositionens yrkande 3 har behandlats i utskottets betänkande 1988/ 

89:BoU7. 

Motionerna 
I betänkandet behandlas 

dels den under allmänna motionstiden 1989 väckta motionen 

1988/89:80247 av Agne Hansson m.fl. (c) vari yrkas 
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 

anförs om förtida inlösen av äldre statliga bostadslån samt beslutar anvisa ett 
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bidrag om 100 000 000 kr. för stimulansåtgärder för detta iindamål i enlighet 1988/89: BoU I O 
med vad som anförs i motionen, 

dels de med ariledning av proposition 1988/89:89 väckta motionerna 

1988/89:Bo4 av Agne I lansson m.fl. (c) vari yrkas 

I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i 1notionen. 
anförs om SBAB:s skyldighet att konvertera statliga lån utan räntebidrag, 

2. att riksdagen som sin mening·gcr regeringeri till kiinna vad i motionen. 
anförs om lindrade beriikningsgrundcr för riintebidrag på bottenlån, 

3. att riksdagen med avslag pä prop. 1988/89:89 i denna del som sin mening 
ger regeringen till känna vad i motionen anförs om iindrade villkor för 

räntebidrag, 
4. att riksdagen beslutar avslå prop. 1988/89:89 i dess helhet. om det under 

riksdagens beredning av propositionen framkommer konsekvenser av försla

gen som inte kunnat förutses med hänsyn till att de inte remissbehandlats 
samt att riksdagen i så fall hos regeringen begär ett nytt förslag i enlighet med 
vad som anförs i motionen. 

1988/89:805 av Erling Bager m.fl. (fp) vari yrkas att riksdagen avslär 

regeringens förslag till lag om iindrade betalningsvillkor för vissa statliga 
bostadslån m.m. 

1988/89:Bo6 av Knut Billing m.fl. (m) vari yrkas att riksdagen. för det fall 
remissutfallet inte entydigt·visar att de föreslagna ändrade betalningsvillko
ren för vissa statliga bostadslän bör genomföras med generell giltighet, 
beslutar att låntagare ges möjlighet att frivilligt ansluta sig till dessa. 

Remissyttranden 
Bostadsutskottet har under sin behandling av ärendet beslutat att siinda ut 
regeringens förslag i proposition 1988/89:89 på remiss. Efter rcmisstidens 
utgång har yttranden inkommit från I ISB:s riksförbund, Sveriges bostads
rättsföreningars centralorganisation (SBC), Riksbyggen, PKkredit AB, 
plan- och bostadsverket (boverket), I lyresgästcrnas riksförbund, Svensk 
Fastighetskredit AB, Gota Kredit Aktiebolag Gigab, Sveriges fastighctsiiga
reförbund, StadshypoteksKassan, SA BO samt Statens Bostadsfinansierings
aktiebolag, SBAB. Dessutom har Spintab meddelat att man inte har några 

synpunkter. Tre av remissinstanserna har inte inkommit med något ytt- · 

rande. 
Remissyttrandena har som bilaga 2 fogats till detta betänkande. 

Utskottet 

Inledning 

Efter beslut av riksdagen år 1974 (prop. 197-k 150, CU 36) infördes dagens 

bostadsfinansieringssystem år 1975. Äldre l~lncformer anpassades hiirvid till 
det nya systemet. De lån som lämnats vid olika tidpunkter behandlas 

därigenom i princip lika från subventionssynpunkt. 



För dagens hostadsproduktion lämnas riintehidrag enligt nybyggnadslimc- 1988/89: Bo U 10 

resp. ombyggnadslåndörordningen med ett belopp som motsvarar skillna-

den mellan verklig räntekostnad för bostadsli\n och underliggande kredit 

inom låneunderlaget för bostäder och en garanterad ränta för dessa lån 

beräknad på den ursprungliga Wneskulden. Den garanterade riintcsatsen för 

det första året av lånetiden varierar mellan 2.45 och 4.9 '·"·i beroende pä 

l~mtagarkategori. Den garanterade riintesatsen höjs årligen med 0,5 procent-

enheter för egnahemsiigare och med 0.25 procentenheter för övriga limtagar-

katcgorier. 1 liirutöver har bl.a. av statsfinansiella sbl extra upptrappningar 

gjorts av den garanterade räntan. 

För vissa 11111 utbetalade före den I juli 1985 är amorteringen knuten till 

huruvida räntesuhventioner utgår eller inte. För dessa lån päbörjas amorte

ringarna i princip först sedan räntehidrag eller motsvarande stöd upphört att 

utg[1. Fram till denna tidpunkt iir länen amorteringsfria. Bostadslån för 

nybyggnad av egnahem och för all ombyggnad som utgätt under tiden fr.o.m. 

år 1975 till den l juli 1985 !~ar dock fasta amorteringstider om 30 itr. De iildrc 

läneformcr som har den nu beskrivna typen av amorteringsregler iir 

- riintel{m enligt ränteltmckungörelsen ( 1967:553), dvs. hus byggda eller 

ombyggda före år 1968, 

- paritetslän enligt bostadslimekungörclsen ( 1967:552). dvs. i huvudsak hus 

byggda eller ombyggda under åren 1968--1974 och 

- län till nybyggnad enligt 41 * bostadsfinansieringsförnrdningen 

( 1974:946) i paragrafens lydelse vid utgången av juni miinad <lr 1985, dvs. i 

huvudsak hus som byggts under tiden fr.o.m. ar 1975 till den I juli 1985. 

Även för vissa s.k. studentbostadslfm gäller att de enligt kungligt brev den 

28 maj 1968 (ändrat den 24 april 1975) erhftllit amorteringsvillkor som 

motsvarar dem för paritetslån. 

Sammanfattningsvis gäller för de nu aktuella lånen att amorteringstidens 

längd och amorteringarnas storlek blir beroende av förhållandet mellan en på 

visst sätt garanterad ränta och den faktiska riintan under l{111etiden. 

Bostadslån som har betalats ut fr.o.m. den I juli 1985 amorteras efter en 

fast amorteringsplan. 

Ändrade bctalningsvillkorföräldre bostadslån m.m. 

Regeringens förslag 

Det förekommer i dag sålunda tre bneformer - samtliga finansierade över 

statsbudgeten - där både tidpunkten för amortering av bostadslfmet och 

amorteringstidens längd är beroende av räntcutvecklingen och av rLintesub

ventionerna. De aktuella låneformerna iir paritctslån enligt hnstadslåne

kungörelsen (1967:552), räntelän enligt riinteliinekungörelsen ( 1967:553) 

och lån till nybyggnad enligt 41 * bostadsfinansieringsfiirordningcn 

( 1974:946) i paragrafens lydelse vid utg<tngcn av juni miinad år 198.'i. I 

proposition 1988/89:89 läggs fram ett förslag till lag om iindrade betalnings

villkor för dessa l<lri. Förslaget innebär att l{rnen fr.o.m. den 1 juli 1989 skall 

{1terbetalas efter en fas! amortcringsplan. Enligt bostadsministcrns mening iir 
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de gällande återbetalningsvillkoren för dessa låneformer numera mindre 1988/89:BoU10 
lämpliga. Förvaltningen av lånen blir orimligt tids- och kostnadskrävande. 

Även för den enskilde låntagaren anges systemet innebära problem. bl.a. på 

grund av att amorteringsvillkoren är mycket svåra att överblicka. 

De amorteringsvillkor som gäller för lånen· regleras i den låneförbindelse 

som låntagaren tecknat vid utbetalningen av bostadslånet. Av förbindelsen 

följer bl.a. på vilket sätt lånen skall amorteras. Det rättsförhållande som 

uppkommer mellan låntagaren och staten på grund av låneförbindelsen är av 

civilrättslig art. Även staten är alltså bunden av de amorteringsvillkor som 

gäller för lånen. Enligt bostadsministern inryms inte en övergång till fasta 

amorteringsplaner i de möjligheter som staten har att enligt låneförbindelser

na påverka amorteringarna. Däremot anförs att det givetvis iir möjligt för 

staten att komma överens med varje låntagare om en sådan omläggning. 

Med hänsyn till det stora antal lån det är fråga om är enligt bostadsminis

terns mening en omläggning till fasta amorteringsplaner som grundas på 

frivilliga överenskommelser knappast möjligt att genomföra i praktiken. 

Enligt hans bedömning kan den önskade ordningen med fasta amorterings

planer endast uppnås genom generellt verkande bestämmelser. Eftersom 

föreskrifter i angivet avseende berör ett bestående rättsförhållande i vilket 

staten tillika själv är part mäste enligt bostadsministerns mening lagformen 
användas. · 

Mot bakgrund av det anförda föresläs alltså att de nya amorteringsreglerna 

tas upp i en lag om ändrade betalningsvillkor för vissa bostadslån m.m. 

Oavsett vad en låntagare hitr utfäst eller vad som har föreskrivits i fråga om 

räntebetalning eller amortering av de aktuella lånen bör enligt förslaget 

amortering ske efter en fast plan. 

De nya villkoren förslås utformade så att ett lån skall vara betalt inom 15 
fa. riiknat från det årsskifte som infaller närmast efter det att 25 år har 

förflutit från husets färdigstiillande. Förslaget innebär att lånens löptid blir ca 

40 lir. 

Enligt förslaget bör räntan liksom för närvarande bestämmas av regering

en. Betalningen av riinta och amortering föresli1s ske i form av annuiteter 

med förebild i vad som gäller enligt nybyggnads- resp. ombyggnadsl{me

förordningen. Riintehidrag skall. enligt förslaget. liksom för niirvarande 

bestiimmas av regeringen efter bostadspolitiska grunder. 

Det är enligt bostadsministern svårt att med någon exakthet beräkna de 

statsfinansiella effekterna av en övergång till fasta amorteringsplaner. Med 

hänsyn tagen till ränteförändringar m.m. bedöms dock effekterna av 

förslaget sammantaget medföra ett bortfall av amorteringar under kalender

året 1990 med högst 150 milj. kr. 

Förslag i motioner 

I motion Bo4 (c) anför motionärerna att de inte har något att invända mot att 

en lag om ändrade betalningsvillkor för vissa äldre lån antas under 

förutsättning att berörda organisationer och instanser får möjlighet att ge 

sina synpunkter. Enligt motionärerna ~ir detta särskilt väsentligt eftersom 

förslagen innebär att förutsättningarna för tidigare ingångna avtal mellan 

staten och låntagaren förändras. 4 



Enligt deras mening är det dock svårt att överblicka konsekvenserna av 1988/89:BoU 10 
regeringens förslag. Om remissbehandlingen skulle visa på oförutsedda 
problem och om allvarliga invändningar riktas mot förslagen bör de enligt 
motionens yrkande 4 avslås i sin helhet. Riksdagen bör i ett sådant läge 
begära ett nytt förslag från regeringen. Härvid bör enligt motionärernas 
mening beaktas både de synpunkter som framkommit under remissbehand-
lingen och vad som i motionen anförts. 

Det finns enligt motion Bo5 (fp) i och för sig skäl rationalisera låneförvalt
ningen. Tanken på att staten ensidigt genom lagstiftning skall ändra villkor i 
avtal som staten tidigare har träffat med låntagarna inger starka betänklighe
ter. Mot bakgrund därav avstyrks regeringens förslag i denna del. 

Ambitionen att förenkla lånehanteringen är enligt motion Bo6 (m) 
lovvärd. Enligt motionärerna strider dock förslaget mot den grundläggande 
regel som säger att avtal skall hållas. Visar det sig att förslaget i praktiken 
medför försämringar för vissa låntagare bör dessa enligt motionärernas 
mening därför inte tvingas in i systemet. Med hänvisning härtill hemställs att 

riksdagen. om inte remissutfallet entydigt visar att regeringens förslag bör 
genomföras med generell giltighet. skall besluta att låntagare frivilligt skall 
ges möjlighet att ansluta sig till de nya betalningsvillkoren. 

Remissyttranden 

Förslaget om ändrade betalningsvillkor. dvs. en övergång till fast amorte
ringsplan för vissa lån, accepteras genomgående av remissinstanserna. I 
några fall är ställningstagandet kopplat till vissa förbehåll m.m. 

HSB framhåller att ställningstagandet baseras på de förutsättningar 

beträffande ränteutveckling och upptrappningsregler m.m. som redovisas i 
propositionen. Enligt SBC leder förslaget till en viss rättsosäkerhet när man 

som enskild part ingår ett avtal med staten. Ett villkor för att -en övergång 
skall kunna accepteras anges därför vara att det ställs garantier för att det inte 
i något enda fall sker försämringar för någon enskild låntagare. Riksbyggen 

anför att en övergång till en fast amorteringsplan möjligen kan bli kännbar 
för vissa låntagare. särskilt i tider när det är svårt att låna. Boverket stöder för 
sin del förslaget även om det enligt deras mening i vissa fall. beroende på 
ränteutvccklingen. kan leda till nackdel för vissa låntagare. Samtidigt 

framhålls dock att förslaget för det övervägande antalet låntagare leder till 
förbättringar genom en längre amorteringstid. Enligt Fastighetsägareförbun
det är inte ingrepp i gällande civilrättsliga avtal acceptabla från principiella 

synpunkter. Med hänsyn till att förslaget ger betydande praktiska fördelar 
för stora låntagarkategorier och under förutsättning av att SBAB kan 

erbjuda lån på marknadsmässiga villkor till alla låntagare som drabbas av 

förändringen kan dock förbundet acceptera förslaget. Stadshypotek accepte

rar i princip förslaget men föreslår att lånen skall vara betalda inom 20 år 
räknat från årsskiftet efter det att 20 år förflutit från husets färdigställande. 

SBAB anser att inte någon låntagare kan få någon försämring av amorte

ringsvillkoren genom det framlagda förslaget. Teoretiskt sett kan det enligt 
SBAB inträffa först år 1993 att låntagare med paritetslån kan få försämring

ar. Enligt bolagets mening talar därför starka skäl för att förslaget genom-
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förs. SABO framh{1ller för sin del att förslaget inte lir oförm{111ligt jämfört l 988/89:BoU 10 

med nuvarande regler. Det är enligt deras mening dock inte acceptabelt om 

övriga lånevillkor föriindras i samband med att lånet övaförs. 

V tskottets ställningstagande 

Som redovisas i propositionen utfäster sig (;intagaren vid utbetalningen av 

bostadslän i en särskild ltmeförbindelse att betala tillbaka lånet enligt vissa 

angivna villkor. Genom l{111eförbindelsen uppkornmer således ett riittsförhål

lande av civilriittslig art mellan l{111tagare11 och staten. En förutsiittning för att 

ändringar i detta förhällande skall kunna göras iir i princip att öwrenskom

melse härom träffas mellan parterna. Under vissa förutsättningar kan dock 

övervägas om avsteg från denna princip kan företas genom att i lagens form 

införa en ny reglering. Som lagrt1det anför i sitt yttrande brukar enligt 

konstitutionell praxis pf1 detta riittsomd1de som en huvudprincip iakttas att 

ny lagstiftning inte skall rubha bestående avtals innehall. Endast särskilda 

skäl - ofta tungt viigande sociala hänsyn - har ansetts kunna föranleda avsteg 

från denna princip. Bl.a. har detta aktualiserats p[1 det hy·resriittslig~1 omrädet 

och i vissa arbetsriittsliga ämnen. Även andra angelägna allmiinna intressen 

av näringsrättslig eller annan offentligriittslig natur torde kunna spela in. I de 

fall lagstiftning överviigs son1 innebär avsteg från huvudprincipen måste dock 

noga överviigas i vilken utstrlickning enskildas riittsliga ställning paverkas. 

Med utgångspunkt i de ovan relaterade bestämmelserna uttalar lagrådet 

att det- s[1vitt lagr<'1det kan bedöma på grundval av det tillgängliga materialet 

- är i rent marginellt avseende som i detta fall negativa konsekvenser kan 

intriida genom att ny lags villkor rubbar iildre avtals föreskrifter. Samtidigt 

som lagrådet understryker att restriktivitet bör iakttas när avsteg fr{111 

huvudprincipen kommer under övervägande finner lagrådet att det i det nu 

aktuella fallet lir godtagbart att ett sådant avsteg sker. Härvid spelar enligt 

lagrådets yttrande in, förutom den marginella innebörden av ingreppet i 

civilrättsläget. att beaktansviirda offentligrättsliga skäl talar för den rationali

sering av Umeverksamheten som lagförslaget kommer att leda till. 

Parentetiskt anför lagrådet i sitt yttrande att remissynpunkter i berednings

hänseende möjligen kunde ha varit av glädje. I anslutning hiirtill anförs ocks!1 

att en sådan remissbehandling i och för sig kan komma till stämt under 

utskottsbehandlingen av ärendet. Bostadsutskottet har bl.a. mot bakgrund 

härav berett företrädare för fastighctsiigarna. hyresgästerna och bottenl[me

instituten m.11. möjlighet att yttra sig över förslagen i proposition 1988/ 

89:89. 
Som framg{1r av redovisningen ovan lir det framför allt två förh;'11landen 

som kan anses vara avgörande för huruvida den förordade iindringen av 

amorteringsvillkoren iir förenlig med de principer som angetts i det 

föregaende. Det giillcr dels i vilken utstriickning de offrntligriittsliga skiilen 

för en rationalisering av Umeverksamheten gör sig gällande. dels omfattning

en av ingreppet i det civilriittsliga avtalet. 

Det finns naturligtvis qarka skiil som talar för att förvaltningen av ek över 

statsbudgeten finansierade !{men kan förvaltas peh hanteras p!t ett st1 

rationellt och effektivt sätt som möjligt. Dessutom bör naturligtvis systemet 
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ges en sådan utformning att det kan överblickas och förstås av den enskilde 1988/89:BoU10 
låntagaren. Flera rcmissinstanser uttalar. också sitt principiella stöd. för 

åtgärder med denna inriktning. De beslut som riksdagen fattat om att delS 

förvaltningen av dessa lån skall föras över till SBAB (prop. 1987/88: 115 och 

BoU 16), dels SBAB skall utveckla ett ADB-system för låne- och bidrags-

hanteringcn m.m. (prop. 1988/89:47, BoUJy och FiUHJ) är ett uttryck för 

dessa strävanden. De nu föreliggande förslagen måste enligt utskottets 

mening därför betraktas som en förutsättning för att de av riksdagen fattade 

be~luten skall leda till de förbiittringar i detta avseende som avsetts. Även för 

liintagarkollektivet som sådant torde det finnas ett starkt intresse av att 

verksamheten drivs i administrativt enkla och effektiva former. 

Bostadsutskottet delar. mot bakgrund av det nu anförda lagrådets bedöm

ning att beaktansvärda offentligriittsliga skäl talar för den rationalisering av 

låneverksamheten som lagförslaget kommer att leda till. 

När det gäller att bedöma effekterna av det ingrepp i det civilrättsliga 

avtalet mellan staten och låntagaren som lagförslaget ger är en sådan 

bedömning av flera skäl svår att göra. Vid en jämförelse i det enskilda fallet 

mellan de nu gällande amortcringsvillkoren och de av regeringen förordade 

villkoren är det framför allt två omständigheter som måste beaktas. Det 

giiller dels utvecklingen av marknadsräntorna, dels reglerna för upptrapp

ning av den garanterade räntan. Inte för någon av dessa faktorer kan 

utvecklingen, i det förhållandevis långa tidsperspektiv som här avses, 

förutses med nägon rimlig grad av säkerhet. En bedömning av utfallet.av de 

föreslagna förändringarna måste därför göras med utgångspunkt i antagan

den om hur dessa faktorer kommer att utvecklas. Beroende på vilka 

antaganden som ställs upp kan därmed utfallet bli mycket olika. Som framgår 

ovan har dock ingen av remissinstanserna fört fram synpunkter som skulle ge 

vid handen att låntagarna annat än undantagsvis skulle få försämringar till 

följd av förslaget. Remissyttrandena ger å andra sidan inte heller stöd för 

påståendet att inte någon låntagare kan komma att få försämrade amorte

ringsvillkor. Sammantaget ger dock inte rcmisssyttrandcna och övrigt 

tillgängligt material utskottet anledning frångå lagrådets bedömning, dvs. att 

det endast är i rent marginellt avseende som negativa konsekvenser kan 

inträda genom att den föreslagna lagen rubbar äldre avtals föreskrifter. 

Utskottet vill i detta sammanhang dessutom peka på att förslaget för ett inte 

oväsentligt antal låntagare innebär förbättringar så till vida som att redan 

påbörjade eller nära förestående amorteringar skjuts upp. För dessa 

låntagare leder förslaget inledningsvis till minskade kapitalutgifter. 

Mot bakgrund av den restriktivitet som enligt utskottets mening bör iakttas 

niir ändringar, på det nu förordade sättet, vidtas i ett råd~nde avtalsförhållan

de bör dock ett skydd införas för den enskilde låntagaren mot försämringar 

av avtalsvillkoren. Enligt utskottets mening bör sålunda de låntagare som 

berörs av de förändrade amorteringsvillkoren ges en möjlighet att få de 

aktuella lånen ersatta med lån med amorteringsvillkor som i princip inte är 

sämre än dem som med nuvarande förutsättningar gäller för dessa Um. I 

likhet med vad som föresläs gälla vid inlösen av anslagsfinansierade lån vid 

fastighetsövcrlåtelscr m.m. bör därför i den nu beskrivna situationen 

crsiittningslån med sådimi1 amorteringsvillkor erbjudas av länsbostadsnämn- 7 



den. Även dessa lån bör SBAB ha skyldighet att finansiera. 1988/89:BoU10 
Vad utskottet nu bl.a. med anledning av motionerna Bo4 (c) yrkande 4 och 

806 (m) anfört om ersättningslån m.m. bör riksdagen som sin mening ge 
regeringen till känna. Utskottets ställningstagande i denna del innebär att 
förslaget i motion Bo5 (fp) om avslag på regeringens förslag avstyrks. 

r remissyttrandet från boverket förordas att även vissa s. k. studentbostads
lån skall omfattas av de ändrade amorteringsvillkoren. Bostadsutskottet 

delar denna uppfattning. Enligt utskottets mening bör sålunda lagförslaget 
kompletteras så att de nya amorteringsvillkoren omfattar också vissa äldre 
lån till studentbostäder. Det gäller dels tilläggslån som beviljats enligt 
bemyndigande av regeringen (Kungl. Maj:t) under åren 1951-1962, dels 
bostadslån som beviljats enligt bostadslånekungörelsen ( 1962:537) till den 

del 16 * fjärde stycket i kungörelsen tillämpats på lånet. Dessa lån erhöll 
genom kungligt brev den 28 maj 1968 (ändrat den 24 april 1975) amorterings
villkor motsvarande dem för paritetslån. I lagtexten bör därför de aktuella 

lånen definieras genom en hänvisning till detta brev. 
Till lagförslagets I § bör sålunda fogas ett nytt andra stycke med följande 

lydelse: 
Lagen gäller även i fråga om sådana statliga lån· för anordnande av 

studentbostäder för vilka ränta och amortering beräknas-enligt punkt 

6 i kungligt bn.:v den 28 maj I 968 (ändrat den 24 april 1975). 
Lagförslagets 2 §andra stycket har följande lydelse: Lånet skall vara betalt 

inom 15 år, räknat från det årsskifte som infaller närmast efter det att 25 år 
har förflutit från husets färdigställande. För att också studentbostadslån skall 

omfattas av samma villkor bör därför till förslagets 2 § andra stycket göras 
följande tillägg: 

elkr, i fråga om sådana l{m som avses i 1 §andra stycket, 15 år räknat 
fdn det {1rsskifte som infaller niirmast efter det att 25 är har förflutit 
från det år d[1 länet gjordes riintebärande. 

Vad utskottet nu anfört innebär att regeringens lagförslag tillstyrks med 
det av utskottet förordade tillägget. 

Övertagande av bostadslån som finansierats över 
statsbudgeten m.m. 

Regeringens förslag 

Enligt bostadsministern talar starka skäl för att de äldre anslagsfinansierade 

bostadslånen i görligaste mån bör föras bort från statsbudgeten. Ett lämpligt 
tillfälle att göra detta är enligt hans mening när de berörda fastigheterna 

byter ägare. Med hänvisning härtill föreslås att bostadslån finansierade över 

statsbudgeten i fortsättningen inte får övertas av köparen vid överlåtelse. 
Vidare föreslås att nya lån eller subventioner i samband med ombyggnad 
eller förvärv av fastighet endast skall lämnas under förutsättning av att 
eventuella äldre anslagsfinansierade lån löses. 

För att låntagaren i och med den föreslagna inlösenskyldigheten inte skall 

komma i en situation där han saknar medel för att lösa de anslagsfinansierade 
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lånen bör enligt bostadsministerns mening ersättningslån erbjudas av 1988/89:BoU10 
länsbostadsnämnden. Skyldigheten att finansiera dessa ersättningslån före-

slås åvila SBAB. I de fall det äldre länet är förenat med subventioner bör 

dessa enligt förslaget kvarstå på i huvudsak oförändrade villkor. Vid 

fastighetsöverlåtelser föreslås dock att den regel som gäller fr.o.m. den 1 juli 

1988 vid övertagande av SBAB-lån skall tillämpas. Regeln innebär att 

räntebidrag till kostnaden för ränta på bostadslånet till den nye ägaren 

lämnas endast för den del av bostadslånet som överstiger 15 000 kr. 

Det ligger enligt bostadsministerns mening i sakens natur att endast lån 

som beslutas av lånemyndigheterna kan förenas med räntesubventioner. Vid 

inlösen av anslagsfinansierade lån som inte är förenade med subventioner 

kan dock låntagaren välja andra lån än SBAB-lån. Detsamma gäller även i de 

fall låntagaren avstår från subventioner som är förenade med det ursprungli

ga lånet. 

Enligt bostadsministern bör de redovisade förslagen leda till att återbetal

ningen av anslagsfinansierade lån påskyndas. Samtidigt framhålls att antalet 

lån som berörs av förslagen är begränsat på kort sikt. Det finns enligt 

bostadsministerns mening därför skäl att också stimulera låntagarna till 

frivillig inlösen av anslagsfinansierade lån. 

Låntagare föreslås sålunda kunna få anslagsfinansierade lån ersatta av 

SBAB-lån även i andra fall. Enligt förslaget bör utbytet av lån ske efter beslut 

av länsbostadsnämnden och i princip kunna avse alla anslagsfinansierade 

bostadslån. I förekommande fall föreslås att räntebidrag skall föras över till 

det nya lånet på i huvudsak likvärdiga villkor. De närmare bestämmelserna 

härför föreslås utformade av regeringen. 

De förordade ändringarna i i villkoren för övertagande av bostadslån vid 

överlåtelser m.m. föreslås träda i kraft den 1 januari 1990. 

Förslag i motioner 

Motionärerna i motion Bo4 (c) kan acceptera att bostadslån finansierade 

över statsbudgeten vid överlåtelse täcks av SBAB-lån förutsatt att detta inte 

försämrar finansieringen för den nye ägaren. I anslutning härtill understryks 

att SBAB skall ha en skyldighet att konvertera lån även i de fall lånen inte är 

förenade med räntesubventioner. I motionens yrkande I begärs ett riksda

gens tillkännagivande härom. 

I den under allmänna motionstiden väckta motionen Bo247 (c) anförs att 

det med den goda tillgång på lån som i dag finns på den öppna kreditmarkna

den endast krävs små insatser i marknadsföring och stimulansbidrag för att 

huvuddelen av de statliga bostadslån som betalats ut före år 1968 skall lösas 

in. Genom stimulanser, som ränterabatter, och genom ökad information till 

en kostnad av 100 milj. kr. bedömer motionärerna att en förtida inlösen av 

1 100 milj. kr. kan komma till stånd. Med hänvisning härtill föreslås i 

motionens yrkande 6 att sammanlagt 100 milj. kr. skall anslås till stimulansåt

gärder av detta slag. 
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Remissyttranden 

Förslaget om övertagande av iildre lån. finansierade. över statsbudgeten 

accepteras genomgäende av r.emissinsfänserna. SBC.. 6m·erket och SABO 
förutsätter dock att förslaget inte skall rnedföra nagra, försämringar. SBC 

förutsätter vidare att låntagarna efter et't övertagande skail lämnas ränte

bidrag pil oförändrade villkor. Även SA BO anför atträntebidrag självklart 
skall kunna föras över till de nya limen liksom att andri1 .med lånen 
förknippade villkor skall finnas· k,~ar efter ett öv~nagände .. PKkredit, 

Stadshypotek och Svensk Fastighetskredit framhåller vikten av att iivcn andra 
långivarc än SBAB får information om lån 'som ·kan ko~ma i fräga för 

inlösen. De tvä förstnämnda av· dessa re~issinstanser u~try~ker dessutom 
uppfattningen att ocksa bottcn!tmeinstitutcn .bör ~unn:1 överta lån förenade 
med räntesubventioner. 

Utskottets ställningstagande 

Utskottet konstaterar att det råder en bred enighet om värdet av att äldre 
statsfinansierade bostadslån avlastas statsbudgeten. Såväl i motioner som 
remissyttranden ges också uttryck för denna uppfattning. Det frågan närmast 

gäller är på vilket sätt detta skall ske. , . 
Regeringens förslag innebär att de äldre statsfinansierade länen skall lösas 

in i samband med bl.a. förvärv och ombyggnad. I dessa fall ställs sålunda krav 

på obligatorisk inlösen. För att låntaga~e.n härvid inte skall komma i en 
situation där denne saknar medel för inlösen, innebär förslaget att ersätt
ningslån skall erbjudas av liinsbostadsnämnden. Skyldigheten att finansiera 
dessa lån föreslås åvila SBAB. I de fall det äldre' lånet är förenat med 

subventioner föreslås dessa kvarstå på.i huvudsak oförändrade villkor. Detta 
gäller dock endast ersättningslån som beslutas av lånemyndigheterna, dvs. 
SBAB-län. Förslaget i denna del inne blir dessutom att den regel som innebär 
att den räntcbidragsbcriittigadc delen av bostadslånet skall minskas med 
15 000 kr. vid ägarbyte skall tilHimp'as iiven fortsiittningsvis. Enligt vad 
utskottet erfarit skall dock den aktuella regeln, liksom hittills. endast avse 
sm{1hus med äganderätt. 

Bostadsutskottet kan ansluta sig till regeringens förslag i nu aktuell del. 
Det ligger, som framhålls i regeringsförslaget. i sakens natur att endast lån 
som beslutas av lånemyndigheterna kan förenas med räntesu.bvcntioner. De· 

särskilda uppgifter som SBAB tilldela~s och de skyldigheter bolaget givits i 
samband med inlösen av iildre statsfinansierade lån utgör enligt utskottets 

mening ytterligare motiv för den föreslagna ordningerL Utskottet vill för sin 

del ockst1 framhålla att det stär låntagaren fritt att vidi_nlöscn.av lån som inte 

är förenade med räntesubventioner välja andra lån än SBAB-lån. Detsamma 

gäller naturligtvis ocks{1 om låntagaren iir villig. avstå från de subventioner 

som är förknippade med det urs'prungliga lånet. 
Skyldigheten för SBAB att konvertera lån som lånemyndigheten beslutat 

skall bytas ut gäller även lån som inte är förenade med räntesubventioner. 
Vad som i motion Bo4 (c) yrkande l förordats om att SBAB skall ges en 

sädan konverteringsskyldighet kommer diirför att tillgodoses utan någon 

riksdagens ytterligare iltgärd. 

. 1988/89:BoU10 
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Regeringsförslaget innebär vidare att frivillig inlösen av anslagsfinansiera- 1988/89: Bo U 10 
de lån skall stimuleras. Som bostadsministern anför är dock en förutsättning 
härför att ersättningslånet har bättre lånevillkor än det gamla lånet och att 
eventuella räntebidrag inte förloras. Förslaget tillstyrks även i denna del. Av 
de ovan angivna skälen bör också i detta fall endast lån beslutade av 
lånemyndigheterna, dvs. SBAB-lån, kunna förenas med räntesubventioner. 

För att inlösenverksamhcten skall få den avsedda omfattningen får det 
enligt utskottets mening förutsättas att den sker i för låntagaren administra
tivt enkla former och till låga kostnader. I den mån olika lånetekniska 

lösningar m.m. kan bidra till att stimulera en ökad inlösen hör även sådana 
kunna erbjudas. Naturligtvis måste godtagbar säkerhet alltid finnas för 

lånen. 
De av utskottet nu tillstyrkta förslagen om obligatorisk resp. frivillig 

inlösen av äldre statsfinansierade bostadslån beräknas ge en ökad inlösen på 
omkring l miljard kronor. Syftet med förslaget i motion Bo247 (c) yrkande 6 
- att genom stimulanser m.m. åstadkomma en nettoinlösen av statsfinan
sierade lån på I miljard kronor - kommer därmed att tillgodoses. 

Vidgad garantiförbindelse för SBAB 

Regeringens förslag 

Enligt bostadsministern är en förutsättning för att SBAB skall kunna ge 

crsättningslån i den utsträckning som föreslagits att bolagets upplåningsrätt 
utvidgas. För att möjliggöra en ökad upplåning föreslås därför att statens 
garantiförbindelse för SBAB skall utökas från 1 000 milj. kr. till 1 500 milj. 

kr. 

RemissJttrande 

Frågan om en utökad statlig garantiförbindelse för SBAB har endast 
behandlats av PKkredit, som förklarat sig inte ha något att invända mot 
förslagd i denna del. 

Utskottets ställningstagande 

Förslaget om en utökad statlig garantiförbindelse för SBAB har inte mött 
nf1gra invändningar vare sig i motioner eller remissyttranden. För att SBAB 
skall kunna svara för den ökade utlåning som genom de nu behandlade 
förslagen framdeles kommer att åläggas bolaget måste naturligtvis bolaget 

tillförsäkras en motsvarande ökad upplåningsrätt. Utskottet tillstyrker 

regeringens förslag i denna del. 
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Ändring av principerna för beräkning av den ränta som 
berättigar till räntebidrag m.m. 

Regeringens förslag 

Räntebidrag lämnas till kostnader för ränta på bostadslån och underliggande 
kredit (bottenlån) till den del lånen belöper på låneunderlaget för bostäder. 
Bidrag lämnas med ett belopp som motsvarar den faktiska räntekostnaden 
för lånen minskad med en på visst sätt bestämd garanterad ränta. I fråga Om 
räntebidrag till ränta på bottenlån gäller dock att bidrag iilte lämnas till den 
del räntan överstiger en högsta ränta, den s.k. takräntan. Takräntan fastställs 
veckovis med ledning av räntorna på den allmänna lånemarknaden. Ränteta
ket tillämpas på nya bottenlån och bestäms med ledning av marknadsräntor
na för femåriga bostadsobligationer - detta 'mot bakgrund av att räntorna på 
bottenlån enligt nybyggnadslåneförordningen ·skall vara bundna i fem år. 

I fråga om äldre bottenlån. dvs. sådana lån som betalats ut före det att 

räntesättningen var reglerad. grundas räntebidraget i huvudsak på de 
faktiska räntorna. 

Räntctaket har enligt bostadsministern kommit att styra räntesättningen 
på nya bottenlån. Alla bottenlångivare lämnar räntebidragsberättigade lån 
till räntor som stämmer helt överens med det räntetak som gäller vid lånets 

utbetalning. Konkurrenssituationen medför enligt bostadsministern att 
låntagarna inte behöver acceptera räntor som överstiger räntetaket. Samti
digt saknar enligt hans mening både långivare och låntagare skäl att ordna 
finansiering till räntor som understiger räntetaket, eftersom räntebidraget 
grundas på den faktiska räntan. Låntagarens räntekostnader minskas således 
inte av att den avtalade räntan är lägre än räntetaket. 

Mot bakgrund härav och med hänsyn till behovet av att i största möjliga 
utsträckning förenkla låne- och bidragsbestämmelserna anser bostadsminis
tern att principen för räntetak och räntebidragsberäkning bör ändras. 

När räntebidrag för nya bostadslån och bottenlån skall bestämmas bör 
enligt bostadsministerns mening utgångspunkten alltid vara det räntetak som 
gäller vid lånens utbetalning. Räntetaket föreslås sålunda ligga till grund för 
räntebidragsberäkningen oavsett om låntagarens faktiska räntor är högre 
eller liigre än räntetaket. Också vid konvertering föreslås samma principer 
och räntetak gälla. 

En konsekvens av bostadsministerns förslag blir att räntetaket - i motsats 
till vad som hittills gällt - även kommer att gälla SBAB-lån. Det är enligt 

bostadsministerns mening därför naturligt att SBABfår möjlighet att i fråga 

om nya lån tillämpa samma räntebetalningsterminer som bottenlångivarna. 

Bottenlångivarna aviserar i dag räntorna fyra gånger per år. Enligt bostads

ministerns mening bör med hänvisning härtill också räntebidragen för nya 

bostadslån aviseras med samma intervall. 
De förordade principerna för räntetak bör enligt bostadsministern kunna 

tillämpas även vid räntejustering av bottenlån och SBAB-lån. Detsamma 
föreslås också gälla när anslagsfinansierade bostadslån har fördjupats. 

Enligt förslaget skall de nya grunderna för beräkning av den räntekostnad 
som berättigar till räntebidrag tillämpas fr.o.m. den I juli 1989. 

1988/89:BoU10 
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Förslag i motion 

Förslaget om att räntetaket skall vara avgörande för utgående räntebidrag 
innebär enligt motion Bo4 (c) väsentliga förenklingar och bör enligt 
motionärerna minska de administrativa kostnaderna, vilket i och för sig 
anges vara positivt. Enligt motionärerna ger det· föreslagna systemet 
möjligheter för en eftertraktad låntagare att skaffa sig fördelar genom lån 
med ränta under räntetaket. Samtidigt är risken enligt deras mening 
uppenbar att bankerna i ett något kärvare kreditläge kommer att kräva 
räntor över räntetaket, speciellt om räntetaket sätts snävt. Särskilt anges 

detta kunna drabba de små låntagarna. Med hänvisning härtill begärs i 
motionens yrkande 2 ett riksdagens tillkännagivande som torde syfta till att 
värna de små låntagarnas ställning på marknaden. 

Remissyttranden 

Förslaget om att räntebidraget för underliggande 'kredit skall bestämmas 
med ledning av ett räntetak accepteras i sina huvuddrag av remissinstanser
na. HSB förutsätter dock att statsmakterna följer utvecklingen på kredit
marknaden m.m. SBC liksom SABO framhåller att de små låntagarna måste 
ägnas särskild uppmärksamhet. Enligt R{ksbyggen är förslaget bra under 
förutsättning att lån kan erhållas till en ränta som inte överstiger räntetaket. 
De tre bottenlåneinstituten, PKkredit, Stadshypotek och Svensk Fastighets

kredit, förordar en senareläggning av införandet av de nya reglerna. Bl.a. 
sker detta med hänvisning till de nya reglernas effekter på kreditmarknaden. 

Utskottets ställningstagande 

Det nu behandlade förslaget ingår som en del i strävandena att förenkla och 

effektivisera låne- och bidragsförvaltningen - strävanden som utskottet 
naturligtvis stöder. Enligt utskottets mening bör ett genomförande av 
förslaget kunna leda till väsentliga rationaliseringar i hanteringen av lån och 
bidrag. Samtidigt innebär de förordade reglerna att en ny konkurrenssitua
tion uppstår vid långivningen. Det förhållandet att räntebidraget bestäms av 
ett lånetak och inte av den faktiska räntan innebiir naturligtvis att låntagaren 
får ett starkare intresse av att erhålla lån till räntor som ligger under 
räntetaket. I den förhandlingssituation som härvid kommer att uppstå mellan 
låntagare och långivare kan det enligt utskottets mening inte uteslutas att 
vissa låntagare i kraft av sin storlek kan komma att få en mera gynnad 
situation än andra mindre låntagare. 

Utskottet delar mot bakgrund av det ovan sagda vad som i motion Bo4 (c) 

yrkande 2 och av några av remissyttrandena har anförts om att de mindre 

låntagarnas situation måste ges särskild uppmärksamhet. Samtidigt är det 
naturligtvis en regeringens uppgift att fortlöpande följa utvecklingen på 

kreditmarknaden och då också effekterna av de nu föreliggande förslagen. 

Det får enligt utskottets mening med hänvisning härtill förutsättas att ocksä 

de små låntagarnas ställning kommer att ges särskild uppmärksamhet utan 

någon riksdagens särskilda begäran härom. I den mån utvecklingen så 
motiverar bör det ankomma på regeringen att för riksdagen redovisa 

eventuella negativa konsekvenser för de små låntagarna. Därefter får 
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bedömas om ytterligare åtgärder erfordras för att värna dessa låntagares 1988/89:BoU10 
ställning. Ett bifall till förslaget i motion Bo4 (c) bör enligt utskottets mening 
mot bakgrund härav nu kunna undvaras. Motionens yrkande 2 avstyrks. 

Utskottet tillstyrker med hänvisning till det nu anförda regeringens förslag 
om ändring av principerna för beräkning av den ränta som berättigar till 
räntebidrag. 

Ändrade villkor för räntebidrag 

Regeringens förslag 

Förslaget om införandet av fasta amorteringsplaner för äldre bostadslån 
innebär att amortering för dessa lån i fortsättningen alltid skall påbörjas efter 
25 år och pågå i 15 år. Detta förslag gäller även om räntebidrag upphör att 
utgå före 25-årstidens utgång. I konsekvens härmed förordar bostadsminis
tern att räntebidrag fortsättningsvis inte skall lämnas under längre tid än 25 

år. 
Förslaget innebär att räntesubventioner inte längre skall lämnas för tid 

efter det att 25 år förflutit från husets färdigställande. För vissa lån till 
studentbostäder föreslås dock att 25-årstiden skall räknas från den tidpunkt 
när lånen gjordes räntebärande. Även för vissa äldre tilläggslån till kulturhis
toriskt värdefull bebyggelse föreslås denna tid beräknad på samma sätt. 

Förslag i motion 

Det är enligt motion Bo4 (c) svårt att i dag överblicka konsekvenserna av ett 
generellt beslut om att inga räntebidrag skall utgå efter 25 år. Frågan är enligt 
motionärerna om det är rimligt att riksdagen nu låser sig för regeringsförsla
get. Vid ett stigande ränteläge skulle den i propositionen föreslagna 
ordningen enligt deras mening få avsevärda konsekvenser för boendekostna
derna. Förslaget anges därför vara rimligt endast under förutsättning av att 
det drivs en ekonomisk politik som säkerställer att räntenivån inte väsentligt 
överstiger 9 % . 

Enligt motionsförslaget bör målsättningen vara att räntebidraget skall 
kunna upphöra efter 25 år och att generella upptrappningsregler därför i mån 

av behov kombineras med beslut om särskilda upptrappningar under 
perioden i syfte att undvika orimliga tröskeleffekter vid tidsperiodens slut. 
Ett rimligt alternativ anges vara att ha en generell årlig upptrappning om 0,25 

procentenheter kombinerad med en ekonomisk politik som stimu.lerar ett 

ökat sparande och begränsar inflationen. En sådan politik minskar enligt 

motionärernas mening den nuvarande ryckigheten i bostadspolitiken och ger 
därmed berörda fastighetsägare möjligheter till en bättre ekonomisk plane

ring. 
Med hänvisning till det anförda föreslås i motionens yrkande 3 att 

regeringens förslag i vad avser ändrade villkor för räntebidrag skall avslås. I 
yrkandet begärs också ett riksdagens tillkännagivande om vad som i 
motionen anförts om målsättningen för under vilken tid räntebidrag skall 

utgå m.m. 14 



Remissyttranden 
\ 

Med två undantag tillstyrker de remissinstanser som yttrat sig i frågan 
förslaget om att räntebidrag skall utgå ,under högst 25 år fi-ån husets 
färdigställande. Förslaget avvisas av Hyresgiistemas riksf ör/>und med hänvis
ning till att det medför kostnadsökningar för hyresgästkollektivet. SABO 
anför att förslaget inte kan accepteras om konsekvensen blir att hus som är 

äldre än 25 år och som byggts om inte kan få räntebidrag. Dessutom anges det 
med nuvarande ränteläge medföra en alltför kraftig höjning av räntekostna
den vid 25-årsperiodens utgfmg. 

Utskottets ställningstagande 

Förslaget om en begränsniiig av elen tid under vilken räntebiciråg kan utgå till 
25 år är direkt knutet till förslaget om att fasta amorteringsplaner skall införas 
för iildre bostadslån - amorteringsplancr som bl. a. innebär att amortering för 
dessa lån i fortsättningen alltid skall p{1börjas efter 25 år. Genom förslaget 
samordnas sålunda tidpunkten för amorteri11garnas påbörjande med den 
tidpunkt när räntesubventionerna upphör. Härigenom underlättas bl.a. en 
omläggning av de äldre statsfinansierade lånen till den rcguljiira kreditmark
naden. 

Enligt vad som framgår 'ovan innebär försl<;get att amorteringen av lån till 
såväl ny- som ombyggnad skall påbörjas ·25. år efter.husets färdigstiillandc. 

Som ett förtydligande vill utskottet framhålla att med "färdigställande" i 

detta sammanhang åsyftas. beroende på om det är fråga om ett nybyggnacls
eller om byggnadslån. det år under vilket ett nytt hus har färdigställts eller ett 
befintligt hus färdigställts efter ombyggnad.· 

Enligt utskottets mening innebär det nu aktuella förslaget såv~il ett steg i en 
förenklad låne- och bidragshantering som en del i striivandena att avlasta 
statsbudgeten äldre bostadslån. De farhågor som bl.a. i motion Bo4 ( c) rests 
beträffande förslagets effekt på räntekostnaderna vid -25-årsperiodens ut
gång grundar sig på antaganclc::n om ränteläget och den garanterade räntan 
vid denna tidpunkt. Antaganden av denna typ är naturligtvis alltid svåra att 
göra. inte minst gäller det över den förhållandevis långa tidsperiod som det 
här är fråga om. Det iir sålunda endast uncle'I' de av motionärerna specifikt 
angivna förutsättningarna som den ·beskrivna situationen kan uppkomma. 

Det finns enligt utskottets mening mot bakgrund av det r.u anförda inte 
någon möjlighet att göra en rimlig bedömning av utvecklingen i nu aktuella 
avseenden. Det får dock förutsättas att regeringen noga följer utvecklingen 

och om denna så motiverar vidtar erforderliga åtgärder. Samtidigt vill 

utskottet. liksom motionärerna. framhålla den betydelse som den ekonomis
ka politiken i stort har för utvecklingen· ·i nu aktuellt avseende. Det får 
närmast anses som en självklarhet att regeringens strävanden är att föra en. 

ekonomisk politik med den inriktning som motionärerna efterlyser. 

Med hänvisning till det nu anförda tillstyrker utskottet regeringens förslag i 
vad avser ändrade villkor för· riintebidrag. 'Motion Bo.i (c) yrkande .J 
avstyrks. 

1988/89:BoU 10 
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Bokföring av vissa bostadslån m.m. 

Utskottets ställningstagande 

Avslutningsvis behandlar utskottet i detta betänkande frågan om bokföring 
av vissa bostadslån - en fråga som inte berörs i det nu aktuella regerings

förslaget. men som tagits upp i ett av remissyttrandena. 
De bostadsföretag som har beviljats bostadslån för vissa ändamål har rätt 

att som en särskild tillgångspost i balansräkningen ta upp ett belopp som 

motsvarar det utestående lånebeloppet. Syftet härmed är att förhindra att 
bostadsföretagcn tvingas avstå från vissa lån helt eller delvis därför att de till 
följd av aktiebolagslagens bestämmelser om likvidationsskyldighet inte kan 
öka sina låneskulder ytterligare. De närmare bestämmelserna härom lämnas 
i lagen ( 1972: 175) med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m.m. 
81.a. omfattas de skuldökningar som uppstår för paritets- resp. räntelån av 
bestämmelserna. 

När ett paritets- eller räntelån löses in och ersätts med ett icke statsfinan
sierat lån skall den balanspost som motsvarar skuldökningen för det ersatta 
lånet skrivas ned. Som framhålls i SA80:s remissyttrande påverkar denna 

avskrivning företagets resultat det år lånet inlöses. Det kan till följd härav 

vara svårt för företagen att lösa in dessa lån. För att inte strävan att 
åstadkomma en ökad inlösen av statsfinansierade bostadslån skall motverkas 
av de nu beskrivna reglerna bör enligt utskottets mening övervägas i vilken 

utsträckning ändringar kan erfordras. Det bör ankomma på regeringen att 
göra dessa överväganden och om så anses lämpligt återkomma till riksdagen 
med förslag. Vad utskottet nu med utnyttjande av sin initiativrätt anfört om 
bokföring av vissa bostadslån m.m. bör riksdagen som sin mening ge 

regeringen till känna. 

Hemställan 

Utskottet hemställer 
1. beträffande ändrade betalnings1'il/kor för vissa statliga bostadslån 

m.m. 
att riksdagen med anledning av regeringens förslag i proposition 
1988/89:89 och motionerna 1988/89:804 yrkande 4 samt 1988/89:806 

och med avslag på motion 1988/89:805 
a) antar förslaget till lag om ändrade betalningsvillkor för vissa 

statliga bostadslån m.m. i den lydelse som i bilaga 1 till detta 
betänkande betecknats som utskottets förslag. 

b) som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om 

ersättningslån m.m .. 
2. beträffande övertagande av bostadslån som finansierats över 

statsbudgeten m. m. 

att riksdagen bifaller regeringens förslag i proposition 1988/89:89 och 

avslår motionerna 1988/89:804 yrkande 1samt1988/89:80247 yrkan

de 6, 
3. beträffande vidgad garantiförbindelse för SBAB 

att riksdagen bifaller regeringens förslag i proposition 1988/89:89, 

1988/89:BoU10 
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'·'; · __ :,:,:4:-obetr'äffändc·ändritig av principerna för beräkf1iflg av de11 ränta '1988/89:BoUHl 
som bcrältigar till räntebidra'g:ni.rl1;. : .· .· 

att riksdagen bifiilledegei'iilgenflörslag i proposition 1988/89:89 och 
avslår motion 1988/89:Bo4 yrkande 2,:· · :.::. .. · · 

5. beträffande :(indfdde { .. iflkärför räntebidrag· ' ' 

att riksdagen bifälicr' regeringens förslag i propositiön 1988/89:89 och · 
avslår motion l 9S8/89:.Bo4 yrkande 3, ". 

6. beträffande''bokföh1ig'äi· vis.i·a 'bostadslån m.ni. • ·• ·. · 

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet 

anfört. 
:,, .. 

Stockholm den 2 maj '1989' ,. 
···,,-;:' 

. ' ' . . 'l " l ~ 

På bostadsutskottets vägnar. . , ~ . : : : . . : . . . .. 

,.··.-1-:; ·• '!,,-'· . ! 

. i'• · .. ~ . . . 

Oskar Lindkvist 
·.: 1 .• f!· ... ; : 

Närvarande: Oskar Lindkvist (s). Knut Billing (m), Lenn~rt Nilsson (s). 
Erling Bagcr ( fp ), I lans Göran Frarick (s), Bertil Danielsson ( m). Nils Nordh 
(s). Rune Evensson (s). Gunnar Nilsson (s). Jan Sandberg (m). Leif Olsson 
(fp). Rune Tl10ren (c). fan Stiömdahl (vpk). Britta Sundin (s). Berndt 
Ekholm (s). Birger Andersson (c) och Krister Skånberg (mp). 

Reservationer 

1. Ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån 
m.m. 

Erling Bager och Leif Olsson (båda fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 6 börjar med "Som framgår" 
och pä s. 8 slutar med "förordade tillägget" bort ha följande lydelse: 

Som framgår av regeringens förslag utfäster sig låntagaren vid utbetalning
en av bostadslän i en särskild limeförbindelsc bl.a. att betala tillbaka lånet 
enligt vissa angivna villkor. Genom låneförbindelsen uppkommer således ett 
riittsförh{11landc av civilrättslig an mellan låntagaren och staten. Ändringar i 

detta förhMlandt• förutsätter i princip att parterna träffar överenskommelse 

här. Enligt vad som redovisas, i lagrådets_yttrande kan dock under vissa 
förutsättningar övervägas om avsteg från denna princip kan företas genom 

att i lagens form införa en ny reglering. I;:nligt konstitutionell praxis är dock 
en huvudprincip att inte ny lagstiftning skall rubba bestående avtals villkor. 

Endast särskilda skäl - ofta tungt vägande sociala skäl - har ansetts kunna 

föranleda avsteg från denna princip. 

Enligt utskottets mening föreligger inte i det nu aktuella fallet skäl av en 
s;'\dan tyngd att ett ingrepp i ett rådande rättsförhållande kan motiveras. Som 

anförs i motion Bo5 (fp) måste i detta sammanhang också särskilt beaktas att 

~ Riksclagc11 /4/\8i89. /9saml. .Vr /() 

J .. 
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staten; är en .av· parterna j det rådande rättsförhåHandet. I en situ~tion där. 1988/89:BoU10 
staten som lagstiftare står i begrepp att vidta ändringar i ett avtalsförhåll.ande 
där staten dessutom är en av parterna· mås\e naturligtvis en_ prövning av. 
skiilen härför göras med. den största noggrannhe.t.. Den av utskottet .. • 
genomförda remissomgången -: en remis~omgång .soin. borde. kom~it_. till 
stånd redan innan regeringen ladeJram.sitt förslag- ger inte-h~ller entydigt 
vid handen att inte någon låntagare skulle få försämringar till följd av det. 
framlagda förslaget. Flera remissinstanser anför i .stället att det leder till. 
försämringar för vissa låntagare. 

Sammanfattningsvis leder det nu anförda utskottet till slutsatsen att den av 
regeringen förordade generella ändringen av avtalsvillkoren inte bör genom
föras. Samtidigt föreligger naturligtvis ett stort behov av åtgärder som 
medverkar till effektiv och rationell låneförvaltning. Låntagarna bör därför 
erbjudas att på frivillig väg ansluta sig till de .nya amorteringsvillkoren. 

Med hänvisning till det nu anförda bifaller utskottet förslaget i motion Bo5 
(fp) om avslag på regeringsförslaget i vad avser ändrade betalningsvillkor för 
äldre bostadslån m.m. Utskottets ställningstagan_de i denna del inn(:!bär att 
även motionerna Bo4 (c) yrkande 4 och Bo6 (m) avstyrks. 

dels att moment 1 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
I. beträffande ändrade betalnings1•illkor för ds.i·a stailiga bostadslån 

m.m. 
att riksdagen med bifall till motion 1988/89:Bo5 avslår regeringens 
förslag i proposition 1988/89:89 samt motionerna 1988/89: Bo4 yrkan
de 4 och 1988/89:806, 

2. Övertagande av bostadslån som finansierats över 
statsbudgeten m.m. (mom. 2) 

Knut Billing, Bertil Danielsson och Jan Sandberg (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 10 börjar med "Bostadsut
.skottet kan·· och på s. 11 slutar med "med räntesubventioner" bort ha 
följande lydelse: 

Som framgår ovan delar utskottet uppfattningen att det är värdefullt att 
avlasta statsbudgeten äldre bostadslån som finansierats över denna. Samti
digt tvingas utskottet konstatera att regeringens förslag i vissa avse.enden kan 

/ I · , • 

komma att motverka detta syfte. G(:!nom förslaget ges SBAB. ensamrätt att 
konvertera lån förenade i:ned räntesubventioner. Det är naturligtvis inte . 
rimligt att på detta sätt låsa låntagaren till en enda långivare. Inte minst gäller . . . . . . . . . 
detta med avseende på att låntagaren så gott som undantag~löst redan har en 
etablerad kontakt med något av de reg\lljä,ra bottenlåneinstituten m,m. För 
att underlätta att lån förs bort från statsbudgeten år det naturligtvis viktigt att 
låntagaren i en inlösensituation skallkunna erbjudas lån av den eller de 
långivare som redan har annan belåning. i den aktuella fastigheten. Enligt 
utskottets mening bör därför även, lån i hottenlåneinstituten m.m, kunna 
förenas med räntesuhventioner. 

Vad utskottet nu nied anledning av regeringens förslag anfört bör 
riksdagen som sin mening ge. regeringen till känna .. • 
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deH :att• moment 2 i utskottets hemställan bort ha 'följande lydelse:····. · 1988/89: BoU 10 · 
2. beträffande' övertagande av bosiådslån. som finansierats över. 

statsbudgeten ni;m. · · · 
att riksdagen med anledning 'av regeringens förslag i :propositiön. 
1988/89:89 och med avslag på motionerna· 1988/89: Bo4 yrkande 1 samt ... 
1988/89: Bo24 7 yrkande 6 som sin mening ger regeringen till känna vad 
utskottet anfört;': · · ' ~ • : • r • ~ ; ; .,, .. :'·'. 

: .. ··.:.!. I,·:. 

3. Ändring av principerna för beräkning av den ränta som·· · 
berättigar till räntebidrag m .. :m-: (mbm. 4) 

Rune Thoren (c), Birger A11dersson .(c) och Krister .S~ånberg (mp) anser. 
···• "• •' • • • '." '•I • ' 1: :' 

_dels att den del av utskottets yttrande som på s. 13 börjar med· ''Utskottet 
delar" och på s. 14 slutar med '.'till räntebi~r~g" b.ort ha följande lydelse:. 

Utskottet delar mot bakgrund av det o~an sagda vad som i motion Bo4 (c) 
. :' ··. . . ' . 

yrkande 2 och i flera av remissyttrandena anförts om att de mindre låntagarna 
måste ges särskild uppmärksamhet. Det bör sålunda uppdras åt regering~n 
att med speciellt beaktand~ av de små låntagarnas situation f9lja effekterna · 
på kreditmarknaden av det nu föreliggande förslaget. Rege~ingen bör också 
för riksdagen redovisa konsekvenserna av förslaget och om så erfordras lägga 
fram förslag som värnar de små låntagarnas ställning. 

Vad utskottet nu med anledning av regeringens förslag och motion Bo4 (c) 
yrkande 2 anfört bör riksdagen som sin mening ge.regeringen till känna. 

dels att moment 4 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
4. beträffande ändring av principerna för beräkning av den ränta 

som berättigar till räntebidrag m.m. 
att riksdagen med anledning av regeringens förslag i proposition 
1988/89:89 och motion 1988/89:Bo4 y~kande 2 som sin mening ger 
regeringen till känna vad utskottet anfört, 

4. Ändrade villkor för räntebidrag (mom. 5) 

Rune Thorcn (c), Jan Strömdahl (vpk), Birger Andersson (c) och Krister 
Skånberg (mp) anser . 

dels att den del av utskOttets y'ttralide som ·på s. 15 börjar med "Enligt 
utskottets" och slutar nied "3 avstyrks" bort _ha följande lydelse: 

Det är, som framhålls i motion Bo4 ( c) och i några av remissvaren, i dag 
svårt att överblicka konsekvenserna av ett generellt beslut att inga ränte
bidrag skall utgå efter 25 år. Enligt utskottets mening är det med hänvisning 
härtill inte rimligt att rikSdagen på det sätt regeringen föreslår låser sig vid en 
sådan lösning. :· ' .: ' · · 

Vid ett stigande ränteläge skulle förslaget få allvarliga konsekvenser. I en 
sådan situation skulle räntan och därmed också boendekostnaderna i ett 
enda steg stiga dramatiskt när de 25 åren löpt till ända. Till detta kommer att 
också den fasta amorteringsplanen skall börja tillämpas vid samma tidpunkt. 
Det av regeringen förordade systemet har' sålunda ·getts en utformning som 

under vissa förutsättningar kan ge för de boende helt oacceptabla konse-' 
kvenser. 

. : . . ~ . 
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Mot· bakgrund av det nu anförda bör enligt utskottets mening regeringens . · l 988/89:BoU 1 O . .' .. 
förslag i nu aktuell del..intc genomföräs. Samtidigt ligger det natur,ligtvis ett:., . · 
stort värde i att räntebidragen utgår under en i tiden begränsad period. Det , . , . ,·. ·. 
bör sålunda vara en målsättniryg att bidragen skaB kunna upph,öra efter 25;år, 
I första hand bör detta mål .·nås. genom. en:-ekonomisk politik ~qm·.ökar~. · •'. • .... · 
sparandet. begränsar· inflationen-: och •håller: mar.knadsräntan nere ... :Vid. · .. : ·· ... · · 

genomförandet av en politik med denna inriktning kommer den nuvarande . ·. 
ryckigheten i bostadspolitiken att minska och därmed ökar också möjlighe

terna till en långsiktig ekonomisk, plan!!~jng ~ill gagfl för ·kostnaderria>,i; .... · 
fastighetsförvaltningen - något som inte minst kommer ,de, boen~<;J.il] godo.:, ,,. , 

Vad utskottet nu med anledning av moti.on Bo4 (c) yrkande J anfört bör 
ges regeringen till känna~· Utskottets sthllnlngst;1gande· innebä'r <tti regering~ ·· ·· 

ens förslag i nu aktuell del,,avstyrks.. .; '· , .. 

dels att moment 5 i utskotte~s hbm'ställan borth;i'foljåride lyddse': 
5. beträffande 'ä1ldrade \:illko; för ränicbidrag' . . "' 

att riksdagen med :anl~dnirig ·~i~ mt)tic)1l l988/89: Bo4 'yrka'nde J ·och 

med avslag på regefingens försfag i p'roposition 1988/89:89 söm sin ' 
mening ger rcgcring~n 'till khrina'·vild 'utskottet anfört',' .. · . 

5. Bokföring av vissa bostadslån m.m. 

Knut Billing (m). Erling Bager (fp). Bertil Danielsson (m). Jan Sandberg 
(m), Leif Olsson (fp); Rune Thoren (e) o.ch Birger Andersson (c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som. återfinns under rubriken 
Bokföring av vissa bostadslån m.m. bort utgå, 

dels att moment 6 i utskottets hemställan bort utgå. 

Särskilt yttrande 

Knut Billing. Bertil Danielsson och Jan Sandberg (~Ila m) anför: 

Vår principiella inställning är att SBAB bör avvecklas och att befintliga 
bottenlåneinstitut i stället skall svara för den upplåning som behövs. Vi 
tvingas dock konstatera att vårt förslag härom helt nyligen har avvisats av 
riksdagen (BoU 1988/89:7). För att en nödvändig avlastning av äldre 

anslagsfinansicrade lån från statsbudgeten skall kunna komma till stånd har 

vi därför nu kunnat ansluta oss till utskottets förslag. 

;';. 

. ·,. ·' 

!!', 

:·.· 
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Utskottets 1988/89: BöU 10 
- Bilaga 1 

Förslag till 
Lag om ändrade betalnings villkor för vissa statliga bostadslå.11 . 
m.m. 

Härigenom föreskrivs följande. 

Regeri11ge11s förslag Utskottets förslag 
. . : ~ 

I § Denna lag gäller låneförbindelser som avser statligt lån beviljat enligt __ 
1. bostadslånekungörelsen (1967:552). om ränta och amortering på lånet · -

beräknas enligt 33 § kungörelsen, 
2. räntelånekungörelsen ( 1967:553), om ränta och amortering på lånet • -_ 

beräknas enligt 16 § kungörelsen eller __ . _ _ __ _ 
3. bostadsfinansieringsförordningen ( 1974:946 ). om lånet_ amortl!ras enligt . 

41 § andra eller tredje stycket förordningen i paragrafens lydelse vid . 
utgången av juni 1985. . ... r ' 

Lage11 giiller även i fråga 01;1 såda-
11ä statliga lån för anord11a11de ·av
stude11tbostäder för -l'il~a rä11ta och . 
amortering beräk11_a~ e11ligt punkt .6. 
i kungligt brei' den 28 maj 
1968 (ändrar den 24 april 1975). 

2 § Oavsett vad en Umtagare tidigare har utfäst beträffande I.ån som anges i 
I §.skall frän och med den 1 juli 1989 följande gälla som villkor i fråga om 
betalning av riinta och amortering på lånet. · 

Lånet skall vara betalt inom 15 år, 
räknat från det årsskifte som infaller 

Lånet skall vara befaltinom 15 år, 
räknat från det årsskifte som infaller 

närmast efter det att 25 är har förflu- närmast efter det att 25 år harförflu- --
tit från husets färdigställande. tit från husets_ färdigställande;: elle~. i 

fråga om sådana lå11 som avses i I § 
andra stycket, 15 år räknat frå1i det·
årsskifte som i11faller 11ärmasr efter 
det att 25 år har förflutit f rå11 det år då·• 

- lånet- gjordes ränteb(ira11de. - _ _ . 
Ränta och amortering som förfaller till betalning efter den I juli 1989 skall 

betalas i form av annuiteter, som beräknas efter åtta procent ränta och den _ 
tid inom vilken lånet skall vara betalt. Om räntesatsen för lånet är högre än 
åtta procent, skall förutom annuiteten betalas en tilläggsränta som svarar -
mot skillnaden. Om räntesatsen är lägre än åtta procent, skall annuiteten 
minskas med ett belopp som svarar mot ränteskillnaden. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1989. 

;,. 

3 Riksdugen /988189_ J9saml. Nr JO 
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Remissyttrappe!l .. 

HSB:s Riksförbund 

1. HSB:s Riksförbund ek för·, HSB; 'so in av bostadsutskottcr beretts tillfälle 
att avge yttrande över ovannämnda proposition, får efter förbun.dsstyr~lsens. 
behandling av ärendet anföra följande. 

HSB tillstyrker principiellt förslag till åtgärder, som syftar till att förenkla 
hanteringen av i detta fall äldre låneformer. Genom föränd~ing~r i lånesyste
met under åren har det. statliga lånesystemet blivit svåröverskådligt .och 
svårbedömbart också för låntagarna. Alla förenklingar, som kan företas utan 
nämnvärda bostadssocili,la eller eljest bostadspolitiska konsekvenser bör 
därför genomföras. 

: : ~ . . ~ ' 

3. Inte heller mot förslaget om att stimulera en överflyttning av äldre lån till 
SBAB vare sig det sker i samband med ägarskifte eller eljest· vill HSB rikta 
någon invändning. Här måste emellertid understrykas, att den regel, som 
redovisas innebär~nde att den räntebidragsberättigade delen av lånet 
minskas med 15 000 kronor.vid ägarbyte ~n~ast.gäller småhus med ägande
rätt. Det saknas skäl att.utvidgaregeln.till att gälla vid förvärv exempelvis av · 
hyresfastighet för ombildning till bostadsrätt. Ett klargörande i detta 
hänseende bör därför göras enligt HSB:s mening. 

4. Enligt propositionen bör räntebidraget fastställas med utgårigspunkt i det 
räntetak som gäller vid . utbetalningstillfället oavsett om den faktiska 
räntekostnaden är högre.eller lägre. Förslaget syftar i denna del till att uppnå 
ök?d konkurrens på kreditmarknaden och till administrativa förenklingar vid 
lånehanteringen. ' . . . ·. 

HSB utgår ifrån att räntetak~t äyen i fortsättningen faststii.lls veck~>vls med 
utgångspunkt från mark1:iadsräntorna på den allmänna lånemarknaden för 
bottenlån till bostäder. Det .stora flertalet låntagare bör därigenom garante
ras räntebidrag som minst svarar mot den 'faktiska räntekostnaden. 

Under senare år har räntebidragen i förhållande till verkliga produktions
kostnader urholkats betänkligt. Det beror dels på den snabba kostnads
stegringen för ny- och ombyggnader, dels på införandet av räntebidragstrap
pan. Ökningen av boendekostnaderna i nyproduktionen håller på att spränga 
alla rimliga gränser. Därför finns det inget utrymme för att ytterligare 

försämra räntebidragen. 
HSB förutsätter att statsmakterna aktivt följer utvecklingen på kredit

marknaden. Förslaget bygger i väsentlig grad på förväntningar om en ökad 

1988/89: Bo U 10 
Bilaga 2 
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konkurrens mellan olika kreditgivare. Det finns i dag anledning att räknä . f988/8.9:BoU.10 
härmed. men förhållandena på kreditmarknaden ändras erfarenhetsmässigt .·.Bilaga 2· . . . , 
ofta och också oväntat. Skulle den förutsatta konkurrenssituationen .utebli · 
eller ändras mäste dessa regler också anpassas till marknadens,förhållan.derl'. ·· ... .- ·:·-·,.:. , . 

5. HSB tillstyrker förslaget om en maximering av tiden för räntebidrag 'till is 
år från husets färdigställande. Det är dock svårt att bedöma föi-slage_ts 
effekter för hus med bosti1dslån med lång återstående !Öptid. Vid nuvarande . 
upptrappningsregler och marknadsränta synes subventionerna ktinna :ko'in~ · 

ma att upphöra något år tidigare än om nuvarande flytande gfii~·s behålls:: 
Om räntenivån skulle sjunka från den nuvarande historiskt sett höga nivå·~ . 

medför förslaget ingen ekonomisk effekt för låntagareri. Om; å 'andrii sidan.". 
räntenivån skulle stiga. vilket ingalunda k;in uteslutas. kan .betydand'e 

negativa effekter uppkomma för låntagarna. Skulle denna situation inträffa 
förutsätter 1 ISB. att reglerna ses över. 

...... ·.'. 

'.•.L; , .. ' ,. :'. 

.•'i .• ··...... .:· 

··,·. ,, 

·_.·; 

Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation (SBC) ,. .· :: 

Riksdagens bostadsutskott har med anledning av prop. 1988/89.:89 o"rn' · 

ändrade betalningsvillkor fÖr vissa statliga bostadslån gett Sveriges Bos~ads
rättsföreningars Centralorganisation ek för (SBC) möjlighet att'a\ige y~t~dri: 
de över propositionen. ·· · · 

SBC företräder bostads- och bostadsrättsföreningar, vilka i normalfallet. · 

._,._. 

' : T ~ •• ' • • • :• • 

äger en fastighet. där medlemmarna i föreningen också bor .. Föreningarnas:•··· .. ·· 
angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelseledamöterna representerar. · .... .- .. • 

ett tvärsnitt av befolkningen, vilket innebär att dessa inte är några experter · · 
utan i behov av enkla och klara regler. SBC ställer sig därför positiv till:. 
förslag som innebär förenklingar av det sfatliga'lånesystemet: Varje· steg till•::.:,·· ·' ; . .- · 

förenkling är enligt SBC positivt och ska stödjas, så. att regl~r_na blir .... 

: 'r . . • ~· 

begripliga för alla och inte bara för ett fåtal experter.: 
~ •' ': . ' .. 

SBC vill emellertid understryka följande. 
De avtal som uppkommer mellan låntagaren och staten genom. d.en s.~.· 

låneförbindelsen måste betraktas som ett civilrättsligt avtal. .Avtalei borde · · 
. . , . - . ., ~ : .•. ·- • ' :·. .' _·,, .·L ~ 'J: { :. . :. ' ·.~ . 

således vara bindande för båda parter. Förslaget i propositionen innebär.att .. · .. 
den ena parten. i detta fall staten. ändrar på förutsättningarna i e.tt redan 
ingånget avtal genom lagstiftning. Praktiska och adminisfrativ'a överväg~n·c · ·-
den synes ha varit utgångspunkten för förslaget. ; ... ·. · · . 

SBC vill därför framhålla att tillvägagångssättet Ieder till viss rättsosäk'ei-·~ 
het när man som enskild part ingår ett avt~1l med stat.en. Ett avtalsförhållande 
bygger på att parterna ska kunna lita på vai-andfa. Av dettå skäl'anser.SBC 

att det måste ställas garantier .för att förslaget inte i något erida fal i'° leder till 
försämringar för någon enskild låntag~i-e. . . '· .. ' · 

SBC föreslår därför att det införs specialregler som garariterar ofödndi-'a- · 

de ekonomiska konsekvenser vad giiller ändrade betalningsvillkor för ~Idre. 

lån. I övrigt ställer sig SBC positiv till förslaget. 
Vad avser förslaget om övertagande av bostadslån som finansierats·övf'.r 

statsbudgeten förutsätter SBC att crsättningslån i form av. SBAB"lån :i!lte 
medför nägra försämringar samt att låntagarna fortsättningsvis· lämn.as· · 

räntebidrag p[1 oförändrade villkor. 

-
' ' 

'.1·· .. •· 

·:{ 

. ·." 

,.,: .. 

.. _ ... , 
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De ändrade principerna för beräkning av den ränta som berättigar till 1988/89:BoU10 
räntebidrag, dvs att räntebidraget beräknas med ledning av ett räntetak Bilaga 2 
oavsett de faktiska räntekostnaderna, innebär förenklingar och förmodligen 
även minskade administrativa kostnader. SBC bedömer dock att små och 
medelstora låntagare ~om privata bostadsrättsföreningar i normalfallet är nu 
kan komma att drabbas av .högre kostnader än de stora fastighetsägarna på 
grund av förslaget. SBC föresiår därför att konsekvenserna av förslaget i 
denna del ges särskild uppmärksamhet. 

Förslaget om höjning av d~n gara~te_~~de räntan leder till ökade boende-
kostnader. 

Sammanfattningsvis och som tidigareframhåliits stöder SBC strävandena i 
propositionen att före~kla ,och .inod~rni~er~ låne- och bidragsreglerna. 

Riksbyggen 

Riksbyggen, som beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade proposition, 
har inget att invända mot de· i propositionen föresfagna förändringarna. 

Vi har bedömt förslagen på följande sätt: 

Ändrade betalningsvillk~r för äldre lån m.m. 
. . •. -1 •. ·, . . 

En övergång till fast amorteringsplan verkar riktig, eftersom den ger 
låntagarna möjlighet att.överblicka och kontrollera sina framtida betalning
ar. Att amorteringstiden begränsas till femton år kan möjligen bli kännbart 
för vissa låntagare, särskilt i tider när det är svårt att låna pengar på annat 
sätt. 

Övertagande av bostadslån som finansierats över statsbudgeten m.m. 

För låntagarna bör konsekvenserna av de ändrade villkoren inte bli särskilt 
stora. I vår verksamhet kommer de nya reglerna att få betydelse bl.a. vid 
ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. 

Ändring av principerna för beräknirtg av den ränta soni berättigar till 
räntebidrag, m.m. 

Förslaget om att det veckovis,faststä)lda ränt~taket skall ligga till grund för 
såväl nya som konverterade ·bottenlån 'är 'bra under. förutsättning att 

kreditinstituten lånar ut pengar tiH en rä.nta som är lika med eller lägre än 
räntetaket. 

En övergång till kvartalsa~isering av räntebidrag är följdriktig och bör 
något minska effekten '!-v nettoaviseri,ngssystemet. Att SBAB som framhålls 
har för avsikt att genom en justering av räntan kompensera låntagarna för de 
rij.ntemerkostnader de får till fijljd av kvartalsaviseringen är givetvis viktigt. 

. . . . ' ' . ' 

Ändrade villkor för räntebidrag 

Att tiden för räritebidrag begränsas till högst 25 år från husets färdigställande 
och därmed knyts till tidpunkten för införande av en fast amorteringsplan, 
bör inte leda till några kostnadsökningar för den traditionella fastighetsför
valtningen. 24 



Sammanfattningsvis tror vi att de i propositionen föreslagna förändringar- 1988/89: Bo U 10 

na blir till fördel för våra bostadsrättsföreningar. Bilaga 2 

PKkrcditAB 

PKkredit AB har av Riksdagens Bostadsutskott genom skrivelse av 

1989-03-07 beretts tillfälle att yttra sig över rubr. proposition. Vi vill med 

anledning härav framföra följande: 

1. Ändrade betalningsvillkor för äldre lån m.m. 

PKkredit har inget att invända mot att äldre bostadslän som finansierats över 

statsbudgeten amorteras efter en fast amorteringsplan. Förslaget syftar 

uppenbarligen till att genom en snabbare amorteringstakt fä ltmtagarna att 

lösa in äldre lån som dessutom ofta är pa mindre belopp. Redan idag 

medverkar bottenlåneinstituten vid lösen av sådana Ian. Läneheloppen slås 

ihop med bottenlånet antingen i samband med köp eller försiiljning av 

fastigheten eller n~ir bottenlånet skall omsättas. 

2. Övertagande av statsbudgetfinansierade bostadslån 

Förslaget att bostadslån som finansierats över statsbudgeten inte för överta

gas tycker vi är rimligt. Dock verkar ·det som om SBAB skulle fä mer eller 

mindre ensamrätt på ersättningsutlitningen. Bottenlåneinstituten <\tar sig 

som redan anförts gärna att finansiera sådana hin som måste lösas in. Genom 

den värdeökning som skett under senare år ligger troligen största delen av 

dessa äldre lån inom 85 %- av värdet som är högsta inomHige för instituten. Vi 

vill därför framhålla vikten av att låntagarna kan välja andra långivare än 

endast SBAB. Den starka konkurrens som idag finns mellan instituten 

gynnar i hög grad låntagarna med minskade lirnekostnader till följd. För att 

underlätta inlösen av äldre statliga lån och uppläggandct av nya vore det 

önskvärt att hottenlåneinstituten på samma sätt som SBAB underriittades 

om lån som skall lösas in. PKkredit anser vidare att bottenlåneinstitutcn 

borde kunna lämna lån som är förenade med räntesubventioner i saniband 

med att äldre lån löses. Det borde inte vara svårare för bostadsmyndigheten 

att tillstyrka räntesubventioner för ett sådant län än om det lämnats av 

SBAB. Dä bostadsmyndigheterna ändå kontrollerar subventionerna när det 

gäller bottenlån i statligt belånade fastigheter kan.det inte vara nligon större 

skillnad att även kontrollera äldre topplån som iir förenade med räntesuh

ventioner om dessa tas över av bottenlfineinstituten. 

3. Vidgad garantiförbindelse för SBAB 

Bolaget har inget att invända emot att staten utökar sin garantiförhindelse för 

SBAB till I 500 miljoner kronor. 

4. Ändring av principerna för beräkning av den ränta som berättigar till 
räntebidrag, m.m. 

Systemet med den s.k. takräntan infördes· i samhand med avskaffandet av 

den prioriterade lånemarknaden. Systemet har fungerat bra och avlyftsköer- 25 



na har helt eliminerats. Sominaren 1988 ändrades heräkningssättet för 1988/89:BoU10 
takriintan vilket innebar en halvering av institutens marginaler. De nuvaran- Bilaga 2 

Je regkrna innebär att rLintesubventionen liimnas med belopp som motsva-
rar den faktiska riintekostnaden, takräntan, eftersom denna ränta tillänipas 

av alla instituten vid hel{ming av statligt belånade fastigheter. De nya 

reglerna innebär att subventionen regll:ras av ett räntetak oavsett vad de 

faktiska riintekostnaderna uppgår till. Meningenär.att konkurrensen mellan 

instituten härigenom skulle öka. 

Förslaget medför stora föränuringa~ för bottenl_~peinstitutcn. I 9ag lämnar 

vi alla starkt rabatterade lån under byggtiden i. utbyte mot att låntagarna 

förhinder sig att sedan binda det långa bundna bottenUmet hos institutet, mot 

tak ränta. Dessa utfästelser har ofta foqnen av skriftliga avtal. För att inte de: 

nya reglerna skall störa en fungerande !narknad borde de nya reglerna träda i. 

kraft vid en senare tidpunkt. förslagsvis den l januari 1990. så att man hinner 

ställa om upphandlingen av ltm. 

De nya reglerna torde även komma att påverka systemet med nettoavise

ringen. En s11dan iindring pt1verkar pottenlåneinstitutet i hög grad. Det är 

därför viktigt att vi får vara med i de fortsatta resonemangen i denna fråga. 

Plan- och bostadsvcrkct (boverket) 

Plan- och bostadsvcrket (boverket) konstaterar att stora delar av propositio

nens förslag redan tidigare diskutdats i förenklings- och rationaliseringssam

manhang inom verket. Med tanke på dels uppdelningen av lån och bidrag 

mellan SBAB och bovcrket från den 1 juli 1989, dels den fOrestå~nde 
datoriseringen på bovcrkct och länsbostadsnämnderna, vill verket betona 

vikten av att dessa förenklingsförslag nu genomförs. 
Utöver de förslag som framförts i propositionen iir det angeläget att · 

ytterligare förenklingar ii.stadkommes genom en schabloniscring av amorte

ringar pit SBAB-lfo1 och anslagsfinansieradc bostadslim. Enligt hoverkets 

mening kriiver en rationell administrativ hantering av de i propositionen 

föreslagna föriindringarna betrliffande crslittningslån och nya riintebidrags

tak att en sftdan schablonisering införs. 

lWr följer hoverkets synpunkter på propositionens förslag. 

Ändrade betalningsvillkor för äldre lån 

Det nuvarande regelverket lir svåröverskådligt b{1dc för låntagare. myndig

het och finansinstitut. Många av de aktuella lånen nlirmar sig nu brytpunkten 

niir subventionen skall upphöra och amortering av lånen piibörj;is. Beroende 

p<"i ränteläget kan en 1{111tagare hamna antingen i en sub~en.tions- eller 

anwrteringssituation, vilket naturli~tvis. leder till osäkerhet för i första hand 

bntagarna. 

Dagens amorteringssystem. som är knutet tit"l ga'ranterade räntan, leder till 

att bovt'rket iiven i framtiden, efter det att SBAB övertagit 1{111eförvaltning

en. i sitt datasystem mäste föra in lindringar av den garanterade räntan ävcn 

efter den tidpunkt d{t rlintebidrag slutat utg{1. 

Uoverket, som finner tillfället nu vara lämpligt att införa ett enklare 

amortcringssystem för iildre lån. stöder därför förslaget om ändrade 26 



betalningsvillkor för äldre lån, även om det i vissa fall. beroende på. 1988/89: BoU 1(). 

ränteutvecklingen,. kan leda .. tilJ- nackdel for .. vissa limtagare, För det Bilaga· 2 
övervägande antalet låntagare kommer förändringen att medföra en längre 
amorteringstid än den som gällande ·regler medför. 

Övertagande av bostadslån som finansieras över statsbudgeten 

Boverket tillstyrker förslaget men betonar vi'kten av att systeri1et med 
ersättningslån måste medföra att låneverksamheten fortsättningsvis fungerar 
på samma sätt som i dag;dvs att en ny ägare får överta i fastigheten befintliga 
lån, oavsett om räntesubvent'ioiler utgår eller· ·inte. Umtagarna bör inte 
drabbas av försämringår gentemot tidigare regler. Det är. också viktigt ur: 
bostadspolitiska aspekter att:bostadslån får övertas.på samma sätt som i dag. 
även om kreditmarknaden skulle förändras och hårdna. En säclä'1i ut\'eckling· 
bör därför följas med särskild uppmärksamhet och om så ·erfordras kan äet 
visa sig nödvändigt att återkomma med förslag i denna fråga. 

Ett genomförande av förslaget kräver dock, som tidigare framförts. att 
räntebidragsberäkningen schabloniseras fullt ut. eftersom räi1tebidrag skall · 
utgå efter oförändrade villkor. För att kunna införa ett administrativt 
enhetligt system, som är kopplat till ersättningslånen. behövs amorte
ringsschabloner för de anslagsfinansierade lånen. En sii.dan schabloniscring 
är också av avgörande betydelse. för utformninge~ av bover~cts, nya 
datasystem när det gäller uträkning a.v räntebidragen för ersättningslånen. 

Ändringar av principerna rör beräkning av den rä"'ta som berättigar till 
räntebidrag · · · · 

Boverket stöder förslaget att räntebidraget skall bestämmas med ledning av .. · 

räntetak. oberoende av de .faktiska räntekostnaderna för bostadslån och 
bottenlån. 

Förslaget innebär dels en prisdämpande effekt vid räntesättningen. dels en 

förenkling av länsbostadsnämndernas arbete med kontroll av räntorna för · 
underliggande kredit. 

Den 1 juli 1988 infördes amorteringsschabloncr för underliggande kredit. 
Här framförs nu förslag på schabloniserade räntesatser även för bostadslå
nen. Som tidigare nämnts föreslår boverket att man i detta sammanhang även 
inför ett schabloniserat system vad gäller beräkning av amortering av de 
statliga bostadslånen. Enligt nu gällande regler måste hovcrket i framtiden ta 
hänsyn till aktuell kapitalskuld på ~a.rje enskilt lån. Detta innebär att verket 

måste ha tillgång till faktiska amorteringar p~ varje lån. I samband med 

uppbyggnaden av ett nytt datasystem är det av största vikt att schablonisering 

av amortering på statslånen införs. Utöver förcnklingsintresset moti·w~ar 
uppdelningen av låne- och bidragsförvaltningen mellan boverket och SBAB 
att amorteringsschablonisering genomförs beträffande SBAB-lån och an
slagsfinansierade bostadslån. Förändringen bör genornföras pii. i princip 

samma grunder som gäller för bottenlån. Det bör ankomma på boverkct att 
utforma schablonerna enligt de grunder som reger.ingen fastställer. Föränd

ringen bör genomföras den 1 januari 1990. 

När det gäller i propositionen nämnda konsekvenser av _förslaget med 

ändrade regler om räntetak, dvs kvartalsavisering och kvartalsvisa uthetal-
27 



ningar av riintehidrag, vill hoverket bara i detta sammanhang framhi11la den 1988/89:BoU10 
ökade drift- och avstiimningskostnad som uppkommer vid kvartalsvisa ·Bilaga 2 

utbetalningar av riintehidrag. 

Ändrade villkor för räntebidrag 

Boverket tillstyrker förslaget att räntehidrag lämnas under en tid av högst 25 
år frfm husets färdigställande. 

Niir det gäller propositionens lagförslag om iindrade hetalningsvillkor för 

vissa statliga hostadsliin m.m. bör. enligt boverkets mening. I *kompletteras 

med ett andra stycke: 

I § 

"Lagen giiller även såd<ina län till studentbostiider. som enligt 

Kungligt Brev den 28 maj 1968 och den 24 april 1975 erhållit 

amorteringsvillkor enligt 13 ~ hostadsl{mekungörelsen ( 1967:552)." 

2 s andra stycket kompletteras med: 

"För st1dant studentbostadslån som avses i l * andra stycket skall i 

stillet för färdigstiillande giilla tidpunkten då ltmet gjordes räntehä

rande." 

Dessa studentUm har paritetsl<'meamortering och bör därför omfattas av 

lagen. Men d!1 liinen inte iir heviljade enligt I § p 1-3 iir en kllmplettering 

nödviindig. För att n;I överensstiimmelse med riintebidragsbestämmclserna 

för de övriga aktuella läneformerna kriivs ett förtydligande av 2 § andra 

stycket. 

H yresgästcrnas Riksförbund 

Hyresgästernas Riksförbund. som beretts tillfälle att avge yttrande över 

rubricerade, för anföra följande. 

Sävitt vi kan bedöma för inte förslagen om "iindrade betalningsvillkor för 

iildre lån m.m." effekta av betydelse som föranleder några inviindningar 

från vär sida. 

Driremot avstyrker vi förslaget om "iindrade villkor för räntehidrag". För 

niirvarande fungerar räntebidragen p{t s[i sätt att räntehidrag utgär intill dess 

att den garanterade riintan niir upp till marknadsräntan. Det som nu föreslås 

innebär en försämring ·s{t tillvida att räntebidragen försvinner innan den 

garanterade räntan motsvarar marknadsräntan. 

Konsekvenserna av föriindringen medför kostnadsökningar för hyresgäst

kollektivet varför vi finner att förslaget. i denna del, inte bör genomföras. 

Svensk Fastighctskredit AB 

Svensk Fastighetskredit AB (SFK) har beretts tillfälle att inkomma med 

yttrande i anledning av proposition 1988/89:89. SFK vill i iirendet anföra 

följande: 

Prnpositionen behandlar i huvudsak 

I. ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadsl{m innebiirande 
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2. förvaltningen av bostadslån finansierade över statsbudgeten skall avvcck- J988/89:BoU10 
las snabbare genom förbud mot övertagande av sädant lim i samband med Bilaga 2 

fastighetsövcrlåtelse 

3. ändrade beräkningsgrunder för räntehidrag. 

Vad gäller förslagen om de ändrade amorteringsreglerna har SFK ingen 
invändning. Beträffande de föreslagna åtgärderna att snabbare avveckla de 
bostadslån som finansierats över statsbudgeten har SFK inte heller n{1gon 

erinran. I sammanhanget vill vi dock framföra en fråga av mera principiell 

art. Riksdagen har redan tidigare beslutat, att SBAB fr.o.m. den I juli 1989 

skall svara för förvaltningen av även sådana lån som finansierats över 

statsbudgeten. SFK anser det vara av vikt att beakta att ett kreditaktiebolag 

(SBAB) därvid får en total information om all finansiering- således även om 
bottenlänens villkor, kreditgivare och förfallodagar- inom den hostadskrc

ditsektor där statliga lån förekommer. Så länge SBAB kompletterar och inte 

konkurrerar med bottenlånegivarna saknar dock detta praktisk betydelse. 

SFK hortser därvid från frågan om uppgifter frän bostadsinstituten Himnade 

till Länsbostadsnämnderna i deras egenskap av myndighet utan vidare kan 

överföras till ett i en öppen marknad opererande annat kreditaktiebolag. 

När det gäller frågan om de föreslagna ändrade beriikningsgrundema för 

räntebidrag vill SFK ifrågasätta det framförda motivet "att främja ökad 

räntekonkurrens mellan långivarna". Inom fastighetsfinansieringen är kon

kurrensen redan idag så hård att en ytterligare skärpning knappast kan fä 
några priscffekter. SFK vill framhålla som ett exempel härpä. att det idag är 

regel att lån till flerbostadshus under byggnadstiden lämnas till riintesatser 

under institutens upplåningskostnad. Instituten räknar med att få en 

marginal sett över hela löptiden, alltså från 'byggstart och över bottcnUrncts 

löptid. Man har därvid kunnat utgå från räntebidragstaket som räntesats pt1 

bottenlånet. Det nu framlagda förslaget innebär således att även ingängna 

kreditavtal kan komma att påverkas. Räntebidragstaket medger ju inte -

vilket ocksä framhållits i propositionen - någon direktmarginal eftersom 

detta tak är lika med ett genomsnitt av räntan på 5-åriga bostadsobliga

tioner. 

Det finns skäl att också understryka den betydelse de nya kapitaltäcknings

kraven varom förslag troligen läggs under hösten 1989 får för bostadsinstitu

tens verksamhet. Oavsett var dessa nya krav slutligen sätts kommer 

resultatet att bli en skärpning och därvid måste bostadsinstitutens marginaler 

öka, Detta kommer att betyda dyrare bostadslån. Att därvid utgå friin att 

instituten klarar en utlåning till räntebidragstaket, eller rent av till räntesat

ser under detta, förefaller inte realistiskt. Hela frågan om räntebidragets 

konstruktion borde ha fått anstå till ·dess att marknadseffcktcrna av de 

kommande, skärpta kapitaltäckningsreglerna kunnat överblickas. 

SFK beklagar slutligen att frågan inte vid tidigare tidpunkt diskuterats med 

bostadssektorns kreditgivare. 

Gota Kredit AB Gigab 

Gigab har beretts tillfälle att inkomma med yttrande över propos1t1on 

1988/89:89 om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m.m. 

4 Riksdagen 1988!89.19sam/. Nr JO 
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Gigab hiinvisar härvid till det yttrande som Stadshypotekskassan avgivit 1988/89:BoU10 
den 30 mars 1989 och delar i allt väsentligt de av Stadshypotek framförda Bilaga 2 

synpunkterna. 

Stadshypotekskassan 

Genom skrivelse den 7 mars 1989 har vi beretts tillfälle att yttra oss med 

anledning av regeringens proposition 1988/89:89 om lindrade betalningsvill

kor för vissa statliga bostadslån m.m. Vi får anföra följande. 
De fri'1gor som tas upp i propositionen är av stor betydelse för bostadsfinan

sieringssystemet. Det hade varit naturligt att bostadsinstituten lämnats 

tillfälle att yttra sig över fr{1gorna innan regeringen tog ställning till de försiag 

som tagits upp i propositionen. Stadshypotek hade då p{1 sedvanligt sätt 

kunnat utveckla sin syn på frågorna. Vi är tacksamma för att utskottet tagit 

initiativ till den aktuella remissomgängen. 

Ändrade betalningsvillkor för äldre lån 

Förslaget syftar till att rationalisera förvaltningen av äldre statliga bostads

lim. Enligt departementschcfen blir förvaltningen av lånen orimligt tids- och 

kostnadskriivande. Lagd1det finner sig kunna godta detta ingrepp i civilrätts

läget eftersom "beaktansviirda offcntligriittsliga skäl talar f.ör den rati_onali

sering av l{meverksamheten som lagförslaget kommer att leda till". 

Den praktiska innebörden av förslaget om en snabb amorterin~ är 

uppenbarligen att låntagarna får anledning överväga att lösa in dessa äldre 

lån som ofta är på mindre belopp. Eftersom de hyres- och bostadsrättshus 

som är berörda regelmässigt har bottenl[m hos något bostadsinstitut torde det 

naturligaste sättet för en s{1dan inlösen vara att de äldre statliga lånen slås 

ihop med bottenlånen, när dessa skall omsättas. Av den anledningen föreslår 

Stadshypotek att lånen ifråga skall vara betalda inom 20 år riiknat från 
årsskiftet efter det att 20 år förflutit från husets färdigställande. Därmed nås 

överensstämmelse med löptiden för bottenlånen. 

Övertagande av bostadslån som finansierats över statsbudgeten m.m. 

Regeringen föresl{1r att äldre bostadslån i fortsättningen inte skall få övertas 

av köparen vid överlåtelse. Äldre anslagsfinansierade lån skall inlösas om 

nya lån, som är förenade med subventioner, lämnas. I stället för sådana 

tvångsinlösta lån skall lån erbjudas från SBAB. Även i andra fall skall SBAB 

kunna erbjuda lån i stället för äldre anslagsfinansieradc statliga bostadslån. 

Stadshypotekskassan har tidigare i olika sammanhang fört fram tanken att 

bostadsinstituten skall kunna överta äldre statliga bostadslån. Genom den 

värdeutveekling som skett under senare år torde den större delen av denna 

äldre lånestock ligga inom den gräns. om 85 SY av värdet som gäller för 

bostadsinstituten. Det är därför angeläget för Stadshypotek att nu framhålla 

fördelarna för låntagarna med att även andra alternativ än SBAB-lån kan 

komma ifråga vid en förtida inlösen. Den starka konkurrens som råder 

mellan instituten till följd av avregleringen på bostadsfinansieringsområdet 

har i hög grad gynnat ltmtagarna. Det borde vara ett bostadssocialt intresse 
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att lånekostnaderna hålls nere så långt det är möjligt. Stadshypotck föreslår J 988/89: BoU 10 
därför att inlösen av äldre statligt bostadslån genom upptagande av nytt lån Bilaga 2 
underlättas på så sätt att bostadsinstituten på samma sätt som SBAB får 

tillgång till uppgifter om lån som kan komma ifråga för inlösen. 
Stadshypotek anser vidare det ligger i sakens natur att lån som är förenade 

med räntesubventioner också skall komma ifråga för inlösen genom uppta
gande av bottenlån hos bostadsinstitut. Det torde inte vara någon svårighet 

för bostadsmyndigheterna att besluta om räntesubventioner till ett sådant 

inlöst lån på samma sätt som om lånet upptagits hos SBAB. Det schablonise
rade ·subvcntionssystem som föreslås i propositionen gör det naturligt att 

införa denna möjlighet för låntagarna att vända sig också till bottcnl{mgivare 

när det gäller att ersätta äldre lån. Eftersom bostadsmyndighetcrna måste 

hålla kontrollen över subventionerna avseende bottenlånen i räntebidrags

berättigade fastigheter, kan det inte innebära någon skillnad om också äldre 
topplån tas över av bottenlångivaren även om dessa lån är förenade med 

räntesubventioner. 

Ändring av principerna för beräkning av den ränta som berättigar till 
räntebidrag m.m. 

För närvarande lämnas räntebidrag med ett belopp som motsvarar den 

faktiska räntekostnaden för Ifmen minskad med den garanterade räntan. I 
stället föreslås att räntebidrag för räntekostnader på underliggande kredit 

(bottenlån) skall bestämmas med ledning av ett räntctak, oavsett de faktiska 

räntekostnaderna. 

Stadshypotek ser positivt på åtgärder som syftar till att ge ökat utrymme 

för konkurrens på bostadsfinansieringsområdet. Den motivering som lämnas 

till det ifrågavarande förslaget är kortfattad. Någon analys av förslagets 

konsekvenser för bottenlångivarna lämnas ej. Det är därför för Stadshypo

tcks dd angeläget att framhålla att den-föreslagna ordningen kan komma att 

medföra stora förändringar i förutsättningarna för bottenlångivarnas verk

samhet. De förutsättningar som nu gäller innebär att konkurrensen fokuse
rats på långivning under byggnadstiden. Låntagarna har kunnat dra nytta av 

denna konkurrens genom låga räntekostnader för byggnadslånen. Förutsätt
ning för dessa lånevillkor har varit att låntagaren också tar sitt långfristiga lån 

hos långivaren till takränta. Om nu villkoren för räntebidragen ändras, 

kommer även konkurrensförutsättningarna att ändras. Eftersom lånevoly
men utestående bygglån är betydande, krävs enligt Stadshypoteks mening en 

längre anpassningstid för de nya reglerna än den föreslagna tiden I juli 1989. 

Stadshypotek hemställer därför att de nya reglerna inte träder i kraft förrän 

tidigast den I januari 1990. 

I propositionen föreslås även att räntetaket skall gälla vid konvertering och 

räntejustering av bottenlån. Beträffande räntejusteringsfallet anför dcparte

mentschcfcn att särskilda räntctak bör kunna anges. Stadshypotek vill 

framhålla att detta är oundgiingligen nödvändigt eftersom sådan räntejuste

ring sker enligt klausuler i obligationsvillkoren som inte kan påverkas 

retroaktivt. Den noggranna kopplingen mellan upplåning och utlåning 

riintcmässigt maste finnas även efter räntejustering och låntagarna mäste 
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liksom hittills få räntesubventioner enligt samma grunder som gäller för 1988/89:BoU10 
närvarande. · Bilaga 2 

Vad avser konverteringsfallet vill Stadshypotek framhålla att situationen 
vid konvertering av obligationslån ofta är sådan att miljardbelopp förfaller 
till betalning samtidigt vid flera institut. För att en sådan konvertering skall 
kunna genomföras måste olika ohligationsaffärer göras upp, ofta av tcrmins
karaktär. Härtill kommer att utlaningen ofta förfaller på annan dag än 
obligationslånet. Det blir då av tekniska orsaker omöjligt för långivaren att 
garantera att upplåningen kan ske inom det på låneomsättningsdagen 
gällande räntetaket. Även för dessa fall hemställer Stadshypotek att 
regeringen för möjlighet att utfärda närmare bestämmelser om tillämpningen 
av räntetak. 

Stadshypotek vill även notera att den föreslagna nya ordningen för 
beräkning av den ränta som berättigar till räntebidrag rimligen måste komma 
att medföra förändringar i systemet med nettoavisering. För bottenlåneinsti
tuten är sådana ändringar· ·av utomordentlig betydelse. Vidare torde det 
schabloniserade sättet att beräkna räntebidrag komma att medföra ändringar 
såvitt avser bestämmandet av takräntan. 

Ärendet har behandlats i kassastyrelsen, därvid närvarit ordföranden Erik 
Åqvist, vice ordföranden Sven Heurgren, ledamöterna Sven Gustafson, Lars 
Wohlin, tillika verkställande direktör, Esbjörn Olson, Rolf Trodin, Bengt
Åke Nilsson, Sven G. Andren och Bengt-Ove Telmander samt suppleanten 
Per Lindblad. Yttrandet har utformats av verkställande direktören i enlighet 
med de riktlinjer som styrelsen drog upp vid sammanträdet. 

Sveriges Fastighetsägareförbund 

Sveriges Fastighetsägareförbund har beretts tillfälle att avge yttrande över 
rubricerade regeringsförslag och får med anledning härav anföra följande. 
Förbundet begränsar sitt yttrande till att gälla förslaget i de delar det avser 
ändrade bctalningsvillkor för äldre lån. 

Med förslaget sätts i vissa avseenden gällani:!~ civilrättsliga avtalsbestäm
melser mellan staten och låntagarna ur spel. vilket inte är acceptabelt från 
principiella utgångspunkter. I det avseendet delar Fastighetsägareförbundet 
vad lagrådet anfört i sitt yttrande till propositionen (s 20 f) att restriktivitet 
måste iakttas när avsteg övervägs från principen att ny lagstiftning inte skall 
ändra bestående avtals innehåll. Särskilt om detta drabbar enskilda låntagare 
ekonomiskt kommer åtgärderna att rubba tilltron till det statliga finan
sieringssystemet i dess helhet, förutom att de ger betydande rättsförluster för 
enskilda. 

Föreliggande förslag om ingrepp talar därför i sig enligt förbundets 
uppfattning för att det reglerade finansieringssystemet bör avvecklas. 
Bostadsfinansieringen bör åtskiljas från statens ansvar för subventionspoliti
ken och i stället läggas över på den allmänna kreditmarknaden. Med de 
senaste årens avreglering vore detta ett naturligt nästa steg, vilket skulle öka 
förutsättningarna för flexibilitet och en mer individuell anpassning av 
lånevillkoren. 

Regeringens förslag berör låneformer med s.k. uppskjuten. amortering 
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enligt bostadslånekungörelsen, räntelånekungörelsen respektive bostadsfi- 1988/89: BoU 10 
nansieringsförordningen. Eftersom dessa lånekonstruktioner är svåra att Bilaga 2 
överblicka även för låntagarna innebär en omläggning till fasta amorterings-
planer en inte oväsentlig förenkling för stora låntagarkategorier. Utbetal-
ningar av räntor och amorteringar blir lättare att beräkna och skattekonse-
kvenserna för konventionellt beskattade fastighetsägare lättare att bedöma. 
Praktiska skäl talar således för en omläggning. 

Den huvudsakliga invändningen mot en förändring grundar sig i stället på 
den osäkerhet som råder om de ekonomiska konsekvenserna i en del 
enskilda fall. Enskilda låntagare kan komma att drabbas ekonomiskt på ett 
sätt som det inte är möjligt att förutse. Detta torde framför allt gälla låntagare 
med räntelån lämnade fram till mitten av 1960-talct, för vilka regeringen i 

annat sammanhang (prop. 1988/89:79) föreslagit att alla subventioner skall 
upphöra per den 1 juli 1989. Dessa lån skall samtidigt börja amorteras om 
detta inte redan skett. 

En förutsättning för att en förändring skall kunna accepteras är därför 

enligt förbundets uppfattning att låntagare med räntelån kan erbjudas 
SBAB-lån i likhet med låntagare med paritetslån på det sätt som berörs i den 
nu aktuella propositionen (s. 10). De årliga utgifterna kan annars komma att 

förändras dramatiskt som en sammanlagd effekt av de två regcringsförsla
gen. Enligt vad förbundet erfarit innebär nu gällande marknadsmässiga 
villkor att SBAB-lån kan lämnas med amorteringsfrihet i fem år jämte 35 års 
amortering som betalas i annuiteter. 

Sammanfattningsvis anser Fastighetsägareförbundet att ingrepp med stöd 
av lagstiftning i gällande civilrättsliga avtalsbestämmelser inte iir acceptabla 
från principiella utgångspunkter. Förslag om sådana ingrepp talar därför i sig 

för att det reglerade finansieringssystemet bör avvecklas. Föreliggande 
förslag ger dock betydande praktiska fördelar för stora låntagarkategorier. 
Under förutsättning att SBAB-lån på marknadsmässiga villkor kan erbjudas 
alla låntagare som drabbas av förändringar kan förbundet därför acceptera 
förslagen enligt propositionen. 

Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB 

SBAB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade proposition. Innan 
SBAB går in på de konkreta förslagen i propositionen vill SBAB redovisa sin 
syn på behovet av förenklingar av låne- och bidragssystemet och bakgrunden 
till propositionen. 

Behovet av förenklingar och bakgrund till propositionen 

Vid de överläggningar mellan regeringen och SBAB, som föregick prop. 

1987/88:115 om bl.a. ändrad ansvarsfördelning för låneförvaltningeri, intog 

frågorna om datorisering och förenkling av låne- och bidragshestämmelser 

en central plats. 

En förutsättning för SBABs övertagande av ansvaret för låneförvaltningen 
var att det skulle ske en genomgripande datorisering, särskilt av länsbostads
nämndernas verksamhet. SBAB har. på grundval av förslag i prop. 

1988/89:47. fått statsmakternas uppdrag att genomföra denna datorisering. 33 



Uppdraget. som omfattar även hidragshantering på central och regional 1988/89:BoU10 
nivå. medför investeringar i utveckling. maskin- och programvara m.m. på Bilaga 2 
drygt 80 Mkr. 

En annan förutsättning för SBABs medverkan var att låne- och hidrags
bestämmelser förenklas i största möjliga utsträckning. Det krävs hl."a. för att· 
låntagarna skall kunna erbjudas bättre service. utan att det hlir n[1gra 
negativa konsekvenser p:°1 bostadskostnaderna. Förenklingsarhetet. som 
kri1ver nära samordning med och är av största vikt för datoriseringen. har 
varit förenat med svMigheter och medfört förseningar. Dessa förseningar har 
redan medfört betydande problem för den av statsmakterna beslutade 
datoriseringen. 

SBAB,peklagar att förenklingsarbetet hlivit försenat. Förseningen medför 
bl.a. att tiden för beredning i riksdagen blivit begränsad och att riksdagens 

beslut med anledning av propositionen kommer mycket nära in pi1 den av 
riksdagen tidigare beslutade uppdelningen av ansvaret för låne- och bidrags
vcrksamhcten. Vissa förenklingsbcslut är nämligen. som redovisas i det 
följande. en nödvändig förutsättning för den administrativa uppdelning av 

låne- och bidragsverksamhcten som statsmakternas tidigare beslut förut
sätter. 

Det finns emellertid även andra starka skäl för att bedriva förenklingsarbc
tet med full kraft. En del låne- och bidragsbestämmelser har i dag en sådan 
komplexitet att de är obegripliga för många låntagare: Även för länsbostads

nämndernas personal är komplexiteten besvärande. Den medför problem 
vid de hundratusentals kontakter som sker med låntagarna varje år. krav på 
personalresurser och risk för fel vid hanteringen. 

En del av förslagen i propositionen syftar till att väsentligt minska denna 

komplexitet. Om förslagen genomförs. som SBAB hoppas. är dock inte 
förenklingsarbetet avslutat. SBAB har för avsikt att .:... efter samr[1d med 
boverket - senare lägga fram ytterligare förslag till förenklingar som kan ske 
utan att de medför negativa bostadspolitiska effekter. 

Ändrade betalningsvillkor för äldre lån m.m. 

De nuvarande amorteringsprinciperna för de tre låneformer. som förslagen i 
propositionen avser, är exempel på komplexitet som kan vara obegriplig för 

de flesta låntagare. 
Amortcringstidens längd och när amorteringen börjar är helt beroende av 

faktorer som inte kan förutses: marknadsräntornas utveckling i framtiden 
och framtida utveckling av garanterade räntenivåer. Beräkningar av amorte

ringstider kan naturligtvis grundas på de förutsättningar som gäller vid 

bcräkningstillfället. Sådana beräkningar är dock till föga vägledning. Mark

nadsräntorna kommer att ändras. Även de garanterade räntenivåerna och 
deras utvi:c.:kling är beroende av framtida politiska beslut som kommer att 

grundas på de politiska förutsättningar som gäller vid beslutstillfället. 
En siirskild svtlrighet med alla tre låneformerna är att räntebidrag kan 

upphöra att utgt1 och amortering påbörjas vid en tidpunkt och att ränt..:bidrag 
på nytt kan börja utgå och amortering upphöra vid en senare tidpunkt. 

Resultatet av allt detta är att läntagarna inte vet vare sig när amort..:ring 



påbörjas eller när bostadslånet är slutamorterat. En påhörjad amortering 1988/89:BoU10 
kan plötsligt avbrytas och räntebidrag kan på nytt börja utgå pä ett sätt som är Bilaga 2 
förbryllande för flertalet låntagare. Denna osäkerhet och ohcgripliga 
hantering ökar naturligtvis inte låntagarnas förtroende för det bostadspolitis-
ka systemet. Den i propositionen föreslagna ändringen innebär att säkerhet 
skapas i dessa avseenden. Det medför i sig en väsentlig förbättring för 
låntagarna. 

De föreslagna ändringarna medför också en ekonomisk förbättring för 
låntagarna jämfört med nuvarande regler och vid antagandet att nuvarande 
räntenivåer och nuvarande räntebidragssystem skulle bestå. Det rör sig, som 
anges i propositionen, om ett bortfall av amorteringar på uppemot 150 Mkr 
under 1990, dvs en minskad belastning på låntagarkollektivet med samma 
belopp. 

Enligt propositionen kan det dock inte uteslutas att det. i undantagsfall, 
kan finnas låntagare som skulle få vissa framtida skärpningar i förhållande till 
en beräknad löptid och amorteringstid. 

SBAB ifrågasätter om detta kan bli fallet. Om andra förslag i den nu 
aktuella propositionen eller i tidigare propositioner förs in i bilden kommer. 
så vitt SBAB kan bedöma, inte någon låntagare att ens teoretiskt kunna få 
någon försämring under de närmaste åren. 

Beträffande räntelånen har regeringen föreslagit (Prop 1988/89:79) att 
räntebidragen helt skall upphöra för dessa lån den 1juli1989. Det innebär att 
samtliga låntagare med räntelån - alltså även de som ännu inte kommit in i en 
amorteringsfas - skulle drabbas av amorteringar under det andra halvåret 
1989. Genom förslagen i den nu aktuella propositionen om amorteringsfrihet 
i 25 år slipper emellertid minst tre årgångar låntagare med räntelån 
amortering under 1989 tills de, årgång för årgång, går in i en amorteringsfas 
under kommande år. Förslagen i prop 1988/89:89 leder alltså till förbättring
ar och inte i något fall till försämringar för räntelåntagarna under de år som 
kan överblickas. 

Samma sak gäller låntagare med paritetslån (i huvudsak årgångarna 
1968-1974). Genom amorteringsfriheten i 25 år enligt propositionsförslagct 
kommer den första årgången paritetslån in i en amorteringsfas först 1993. Att 
år 1989 göra en bedömning av vilka amorteringsvillkor som år 1993 är 
fördelaktigast är enligt SBABs mening omöjligt. Bl.a. måste sannolikheten 
för ändringar i räntebidragssystemet föras in i bilden. Om t.ex. besparingar 
skulle göras för just de äldsta paritetslåneårgångarna skulle amorteringarna, 
enligt nuvarande regler, påverkas på ett för låntagarna mycket negativt sätt. 

Beträffande lån enligt bostadsfinansieringsförordningen (i huvudsak år
gångarna 1975-1985) blir effekten, genom den föreslagna amorteringsfrihe
ten i 25 år enligt propositionsförslaget. att ingen låntagare kommer att 
behöva amortera sina lån förrän tidigast år 2000. 

SBAB anser således att inte någon låntagare kan få någon försämring av 
amorteringsvillkoren genom de nu framlagda förslagen. Först år 1993 kan 
det, teoretiskt sett. inträffa att låntagare med paritetslån skulle kunna få 
försämringar. Vid en sådan bedömning måste emellertid flera antaganden, 
om nu helt okända förhållanden, göras. Bl.a. hör sannolikheten för framtida 
ändringar av räntebidragssystemet föras in i bilden. Erfarenheter från 35 



tidigare {ir visar att för läntagarna mycket genomgripande ändringar av I 988/89:BoU 10 

riintebiclragsrcgler och amorteringsvillkor kan ske. Bilaga 2 
Starka skäl. särskilt om man ser frägan från låntagarnas synpunkt. talar 

således för att förslagen om ändrade amorteringsprinciper genomförs. Av 

mindre vikt i sammanhanget, men ä,nclä av betydelse. är att elen administrati

va uppdelningen av låneförvaltning och bidragshantering den I juli 1989, som 

riksdagen redan beslutat. skulle försvåras avsevärt om de föreslagna 

ändringarna inte genomförs. 

SBAB vill slutligen erinra om de i propositionen föreslagna möjligheterna 

för låntagarna att frivilligt lösa in äldre statliga lån och få dessa ersatta med 

SBAB-finansierade lån eller lån från andra långivare. Dessa möjligheter, 

som behandlas närmare i det följande, ger ytterst låntagarna den trygghet 

och rättssäkerhet som kan behövas för att skaffa sig ersättningslån med bättre 

amortcringsvillkor iin på sina iildre. befintliga lån. 

Övertagande av bostadslån som finansierats över statsbudgeten m.m. 

SBAB tillstyrker förslagen i propositionen även i denna del. Det finns 

emellertid skäl att närmare utveckla motiven för förslagen och deras 

samband med förslagen om iindracle amorteringsprinciper. 

Ett motiv för förslagen i denna del, som anges i propositionen, är att de 

äldre anslagsfinansieradc länen i görligaste mån förs bort från statsbudgeten. 

Även i detta sammanhang finns det förenklingsskäl för förslagen. En stor del 

av de lån som SBAB skall ta över förvaltningsansvaret för är mycket små. 

Administrativt och hantcringsmässigt kan dessa mängder smålån vara väl så 

betungande som stora lån. 

När det giilkr den möjligheten till frivillig inlösen finns det naturligtvis 

både ett förenklings- och statsfinansiellt motiv för förslaget. Av betydelse är 

ocksii att förslaget syftar till att ge låntagarna en yttersta trygghet och 

rättssäkerhet. Det sker genom att låntagarna för möjlighet att skaffa sig 

crsättningslan med bättre amorteringsvillkor än på sina äldre befintliga lån. 

Avsikten är allts[1 att SBAB skall ha skyldighet att lämna ersättningslån i 

de fall låntagarna vill lösa in anslagsfinansierade lån och inte k<ln få lån på den 

allmiinna kreditmarknaden. SBABs avsikt är att detta skall ske på ett snabbt, 

enkelt och generellt siitt för låntagarna. Om det redan finns inteckningssä

kerhet eller kommunal borgen för det gamla lånet skall några nya säkerheter 

eller prövning av de gamla inte ske. Räntorna skall inte. i någon del av landet. 

behöva överstiga räntetaket. Amorteringsvillkorcn skall naturligtvis vara 

biittre än pii de lån som löses in. . 

Vad som sagts gäller självfallet också ersättningslån vid obligatorisk, 

inlösen av iildrc lån. 

Det krävs administrativa förberedelser för den föreslagna ordningen. som 

motiverar ett ikrafttriidande i denna del den 1 januari 1990. 

SBAB anser sammanfattningsvis att den föreslagna ordningen med 

obligatorisk inlösen och möjligheten till frivillig inlösen av äldre iiin, i 

förening med skyldigheten för SBAB att ersätta s{1dana lån, ger låntagarna 

goda valmöjligheter för att fä en tillfredsställande finansiering av sina 

bostäder. 
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Andring av principerna för räntetaket m.m. 

SBAB konstaterar att förslagen beträffande principerna för det s. k. ränteta
ket kommer att öka konkurrensen vid räntesättningen för det statsbelånade 
bostadsbyggandct. 

Även i detta avseende kan tiden mellan beslut och genomförande anses 
vara väl kort. sett från långivarnas synpunkt. SBAB vill emellertid erinra om 
det beslut, som nämns i propositionen, om ändringar av sättet att bestämma 

räntetaket vid halvårsskiftet 1988. Detta beslut hade också mycket stora 
konsekvenser för långivarna. De tidigare, förhållandevis stora marginalerna 

mellan upplåning och utlåning eliminerades i stort sett helt och hållet genom 
beslutet. Trots detta togs beslutet mindre än en vecka före genomförandet. 

För både låntagarna samt länsbostadsnämnderna. boverket och SBAB är 
det av stor betydelse att den nya ordningen kan tillämpas från halvårsskiftet, 
då det sker en uppdelning av ansvaret för låneförvaltning och bidragshante
ring. Den nuvarande ordningen innebär en avsevärd administrativ belastning 
utan att några som helst fördelar uppnås. Räntan i varje enskilt låneärende 
måste nämligen samlas in, registreras och kontrolleras, trots att räntorna 

ändå i stort sett alltid är desamma. Den föreslagna ordningen innebär, 
förutom att den medför konkurrens vid rlintesättningen, också en väsentlig 

administrativ förenkling. 
SBAB tillstyrker således att förslagen i propositionen även i denna del 

genomförs vid den av regeringen föreslagna tidpunkten. 

SABO 

I. Ändrade amorteringsvillkor m.m. 

Bostadsutskottct har i brev av den 7 mars 1989 begärt yttrande angående den 
rubricerade propositionen. De förändringar som föreslås avseende amorte
ringsvillkoren bör inte påverka SABO-företagen speciellt mycket generellt 
sett. Förslaget är inte oförmånligt jämfört med nuvarande regler. Det är en 
-.fördel med en lättförståelig amorteringsplan, eftersom man bättre kan 
förutse kommande amorteringsbelopp. 

Det är däremot inte acceptabelt att övriga villkor enligt den ursprungliga 
kungörelsen föriindras i samband med att lånet överförs från anslagsfinan

sierade lån till SAAB-ltm. De ätagandcn som staten har förbundit sig i 
samband med länen bör fortfarande kvarstå intill det att lånet löses. 

2. Övertagande 8\' bostadslån som finansierats över statsbudgeten m.m. 

Propositionens förslag innebär att anslagsfinansieradc lån skall inlösas och 

ersättas av SBAB-lån i samband med ägarbyte. nya lån eller subventioner 

t.ex. i samband med ombyggnad. 

Skälet lir bl.a. att de anslagsfinansierade lånens återbetalning skall 
p{1skyndas. I propositionen framgår också att det finns skäl att stimulera 

lilntagare till frivillig inlösen av anslagsfinansierade lån. 
Vi förutsätter att man i sådana fall ger lika bra eller bättre villkor för de nya 

limen hos SBAB. Rlintebidrag som utgår för sådana lån skall självklart kunna 

1988/89: Bo U 10 
Bilaga 2 
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föras över till de nya lånen. Även andra villkor, exempelvis möjligheten att få 1988/89:BoU 10 
tillgodogöra sig förlusttäckningsbidrag enligt § 33 för lån enligt bostadslåne- Bilaga 2 
kungörelsen 1962 och tidigare, skall finnas kvar om lånen övertas av SBAB. 

Om detta inte görs kommer man inte att uppnå målen att gamla anslagsfinan-

sierade lån löses in på frivillig väg. SABO kan också tänka sig en annan form 

av stimulans somt.ex. en femprocentig avskrivning av kvarstående låneskuld 

vid inlösen av äldre lån. 

Vi anser även att man bör se över reglerna för Lag med vissa bestämmelser 

om bokföring av bostadslån m.m. (1972:175) i detta sammanhang. Anled

ningen till detta är att dessa balansposter är knutna till paritets- och 
räntelånen. Balansposterna får högst uppgå till den samlade skuldökningen 

för dessa bostadslån. Om en låntagare vill lösa in dessa lån, ställs man inför 

det faktum att balansposten skall skrivas av med samma belopp som lånet 

minskas. Denna avskrivning påverkar således i sin helhet företagets resultat 

det år lånet inlöses. 

Det är därför näst intill omöjligt för företagen att lösa in dessa lån p.g.a. 

nuvarande regler. Vi föreslår därför att man föriindrar lagen genom tillägg 

som medger att balansposten kan skrivas av som om detta lån funnits kvar 

hos staten eller SBAB, oavsett vem som är långivare. En sådan ändring skulle 

dessutom stimulera en ökad konkurrens på kreditmarknaden. 

3. Ändring av princip för beräkning av den ränta som berättigar till 
räntebidrag m.m. 

Enligt förslaget skall räntebidrag för underliggande kostnader bestämmas 

med ledning av ett räntetak oavsett de faktiska räntekostnaderna. Dessa 

räntetak skall även enligt förslaget införas vid konvertering och räntejuste

ring av bottenlån samt bostadslån som finansierats av SBAB. 

I gynnsamma fall. dvs om den faktiska räntenivån ligger under ränte
bidragstakct kommer våra låntagare i SA BO-företagen att kunna tillgodogö

ra sig den skillnad som uppst{tr mellan faktisk rlinta och riintehidragstaket. Vi 

vill emellertid påpeka att låntagare vid en räntejustering kan få en faktisk 

i·änta som överstiger räntebidragstaket. Dessa låntagare får då, enligt 
förslaget, själva stå för den överskjutande kostnaden. Vid räntejustering har 

låntagaren inte någon formell förhandlingsmöjlighet som vid I.ex. konverte

ring eller upptagande av ny kredit, uta9 måste i princip acceptera den ränta 

som erbjuds. Hur många och hur mycket detta påverkar SABO-företagen är 

omöjligt att förutse idag, då detta beror på kommande räntelägen och 

räntejusteringsdagar. 

Vi vill emellertid påpeka att företag i ogynnsamma fall kan få en betydligt 

högre räntekostnad med det nya förslaget jämfört med dagens regler. Det 

enskilda SABO-företaget är ofta en liten låntagare i kreditinstitutens ögon 

och har därför små förhandlingsmöjligheter. Ett hänsynstagande till dessa 

låntagare är diirför absolut nödvändigt. 

4. Ändrade villkor för räntebidrag 

Räntebidrag skall enligt propositionen "'lämnas framdeles under en tid av 

högst 25 år från husets färdigställande'". Denna formulering innebär att hus 
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äldre än 25 år' inte är berättigade till räntebidrag. Konsekvensen av 1988/89:BoU10 
formuleringen skulle bli att hus äldre än 25 år och som byggs om inte kan få Bilaga 2 
räntebidrag. Om detta är förslagets inening kan vi gii•etris ime acceptera 
förslaget. SABO-företagen skulle i ett sådant läge komma att drabbas mycket 
hårt med hänsyn till dagens produktionskostnader. Förslaget borde istället 
utgå ifrån att räntebidrag lämnas i högst 25 år efter lånebeslut. Detta innebär 
att räntebidraget kopplas till det statliga lån som är förutsättningen för 
räntebidraget. Ett sådant statligt lån skall även kunna lämnas efter att 25 år 
förflutit från husets ursprungliga färdigställande för I.ex. ombyggnad eller 
eventuellt andra räntebidragsberättigade åtgärder. 

Förslaget innebär vidare att med nuvarande ränteläge höjs räntekostnaden· 
efter 25 år i ett steg från 8,7 % till ll,32 %. Detta medför en alltför kraftig 
höjning av räntekostnaden och kan ej accepteras. 
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