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Kungl. Maj:t vill hiirmed, under åberopande av bilagda utdrag av slats

rädsprotokollel över bostadsiirenden, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, 
om vars avlåt<mde till riksdagen föredragande departementschefen hemstiilll. 

CARL GUSTAF 

INGVAR CARLSSON 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen behandlas centrala bostadspolitiska frågor rörande bl. a. bo
stadslinansiering, bostadsbeskattning, markpolitik, konkurrens inom bo
stadsbyggandel, boendedemokrati och förbiiltrad boendemiljö. Vidare fö

reslås vissa ändringar i reglerna om bostadstillligg och om hyrcssiittning. 
I fråga om finansieringen och beskattningen av bostiider konstateras alt 

villabeskattningen vid nuvarande riintenivåer och inliiktsprocenter i prak
tiken har kommit att fungera som ett stöd för boende i egna hem. Ka
pitalkostnadsnedsiittningcn inom lånesystemet iir en åtgiird för att omfördela 
kostnaderna i tiden och förutsiilts bli återbetald inom statslånets löptid. 
Genom utvecklingen av riintcnivån och bostadsmarknadsliigcl har dock mö.i-
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ligheterna till återbetalning av uppkommen låneskuld blivit mindre än som 

förutsattes vid lånesystemets införande. 

I propositionen fastslås att det med hiinsyn till bostadssociala mål inte 
kan komma i fråga att låta nominella kapitalkostnader slå igenom i de kost

nader de boende skall betala för nya bostäder. En avveckling av skatt.e

förmånerna för egna hem framsttir som otänkbar med hiinsyn till de effekter 

detta skulle rn för de enskilda hushållens ekonomi och störningar som skulle 

upptriida pä fastighetsmarknaden l)\:h inom produktionen av småhus. För

slagen i fråga om bostadslinansiering innebiir i stiillet att subventionerna 

till bostadssektorn wtökas och ges en form som undanröjer problem med 

skuldökning inom lånesystemet och som klarare avspeglar de verkliga ka

pitalkostnaderna och statens finansiella insatser. Genom finansieringsrefor

men möjliggörs en ökad likstiillighet i fråga om boendekostnader för olika 

besittningsformer och bättre förutsiittningar skapas för sådana boendekost

nader i senare årgångar av hus som står i rimligt förhållande till miinniskornas 
betal ningsförmåga. 

För nyproducerade hyres- och bostadsriittsliigenhetcr föreslås paritetslåncn 

bli ersatta med ett linansicringssystem som genom subventionerade bot

tenlåne- och statslåneriintor medför en kapitalkostnadsnivå på 4 % . Detta 

uppnås genom en garanterad riinta i nyproduktionen på 3,9 %. För ny

producerade småhus som bebos av låntagaren föreslås den garanterade riintan 
bli 6 96. Med hiinsyn till amorteringar på bottenlån och bostadslån blir ka
pitalkostnadsnivån för småhus i nyproduktionen 6J 96 vid annuitetslån 

och 7.1 % vid s. k. rak amortering. Den garanterade riintan höjs årligen 

i en takt som i möjlig mån tilldogoser säv[il kraven på kostnadsparitet mellan 
olika årgångar av hus som kruven på kostnadsncutralitet mellan olika be
sittningsf'ormer. Genom höjningarna skapas också förutsiittningar för åter

betalning av statslånet inom rimlig länetid. 
Också för beståndet av bostiider med riinte- och paritctslån foreslås riin

tesubventioner som eliminerar fortsatt skuldökning. Av formella och tek
niska skiil måste vissa element i paritctslånets konstruktion behållas. För 
hyres- och bostadsriittsliigenheter llirdigstiillda åren 1965-1974 avpassas riin

tesubventionerna så att kapitalkostnadssiinkningar erhålles och biittre kost

nadsparitet iin f. n. uppnås mellan de olika årgångarna. För småhus med 

riinte- och paritetslån avpassas riintesubventionerna så att paritet i förhållande 

till nyproducerade småhus uppkommer. Det inneb[ir att nuvarande bas

annuiteter och basriintor höjs i varierande omfattning för olika årgångar. 

Den nackdel som hiirigenom uppkommer för låntagarna uppviigs i viisentlig 

utstriickning av alt fortsatt skuldökning elimineras och att den hittills upp

komna skuldökningen blir riintc- och amorteringsfri under den tid riinte

subventionen utgår. Också för de sedan år 1968 producerade småhusen med 

nominella lånevillkor skall de nya riintesubvcntionerna kunna utgå. 

Riintesubventioncrna för beståndet av bostiider skall årligen minskas stl 
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all lånen så smäningom blir subvcntionsfria och statslänel kan återbetalas 

inom ca 30 år. 
De förordade kapitalkostnadssiinkningarna för bostiitkr upplätna med hy

res- och bostadsriitt torde öka möjligheterna att bygga smähus i hyres- Ol:h 

bostadsrättstorm avsevärt. Härigenom bör småhuset som boendeform kom
ma all kunna efterfrågas av hushållsgrupper som f. n. har smä ekonomiska 

möjligheter härtill. I syfte att öka möjligheterna för hushäll med låga in

komster all skaffa sig även ägda småhus föreslås en höjning av statslånets 

storlek och den övre lånegränsen för småhus som bebos av låntagaren till 

25 % av låneunderlaget resp. 95 96 av pantvärdet. Härigenom kan i princip 

kontantinsatsen minskas till hiilften av vad den är i dag. 
I fråga om villabeskattningen föreslås att en högre intiiktsprocent, 10 96. 

införs för de allra dyraste villorna. niimligen de med taxeringsviirdc över

stigande 300 000 kr. 
Det sammanlagda beloppet för riintesubventioner beräknas för budgetåret 

1975176 bli ca 2 200 milj. kr. Samtidigt bortfaller behovet av medel för 

riintelån och skuldökning på paritctslån. För dessa iindamål har för inne

varande budgetår beräknats ca I 360 milj. kr. 
För att stimulera till åtgiirder i syfte att förbiittra boendemiljön föreslås 

siirskilda bidrag för detta ändamål. Ett belopp av 30 milj. kr. beriiknas härför 

under budgeti'trct 1975176. Utöver niimnda belopp hör arbetsmarknadspo

litiska åtgiirder komma i fråga lör detta ändamål. 

I fråga om de statliga och statskommunala bostadstilliiggcn föreslås änd

ringar som syftar till bl. a. att jiims@la ogifta sammanboende med gifta. 

Vidare föreslås att inkomstgriinserna för oreducerade tillägg för år 1975 höjs 

med 3 000 kr. till 26 000 kr. för barnfamiljer och 21 000 kr. för hushåll 

utan barn. Vidare införs en enhetlig reduceringsfaktor på 15 % för inkomster 

upp till 54 000 kr. samt 24 % för inkomster hiirutöver. 
Sammanlagt medför dessa reformer <itt statens ulgifler på det bostadspo

litiska området ökar med drygt I miljard kr. 
I propositionen slås fast att en aktiv kommunal markpolitik är nödvändig 

för att det allmänna skall ff1 ett bestämmande inOytandc över samhälls
byggandet. För att underlätta kommunernas markpolitik föreslås att bo
stadslån för nybyggnad och sanering inte skall kunna utgå med mindre 
marken upplåtits av kommunen för det projekt som låneansökan avser. 

Den som ägde marken den I november 1974 skall dock vara undantagen 

från markvillkorets tillämpning, vid sanering för alltid och vid nyexploatering 
intill utgången av juni 1984. Regeringen skall kunna ge dispens från mark

villkoret i vissa fall. Enfamiljshus som skall bebos av lånesökanden iir 

helt undantagna från markvillkoret, förutsatt att marken inte upplåtits av 
hyggintresscnt. 

Markvillkoret föruts~ilts bli infört fr. o. m. den I januari 1975. 

För att underlätta kommunala markförvärv föresläs en uppmjukning i 
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kommunallagarnas låneregler. 

Kommunerna bör vid sin markfördelning friimst tillgodose kravcl p;'1 ra

tionell produktion. Samtidigt som de sjiilvkostnadsbestiirnda företagen ges 

en dominerande stiillning bör del konkurrenselement som ligger i att byg

gandet sker i olika företagsformcr hehällas. Marken bör företriidesvis upplåtas 

med tomt rii l t. 

Bygglagutredningens principbetiinkande kan med hänsyn till utfallet av 

remissbehandlingen inte nu liiggas till grund för statsmakternas sliillnings

tagandcn. Med bibehållande av vissa grundtankar i betiinkandct hör det 

arbetas över och bli föremål för ny remissbehandling. 

I syfte att friimja konkurrens i byggandet föreslås vissa villkor vid bo

stadslångivningen. För bygge som sker i egen regi eller upphandlas efter 

förhandling skall bostadslån inte utgå med mindre lånemyndigheterna vid 

särskild prövning medgett sådan produktionsform. Har bygge upphandlats 

genom anbudstiivlan, skall bostadslån inte utgå, om lånemyndigheterna fin

ner all det antagna anbudet iir påtagligt oförmånligare för byggherren iin 

annat eller andra anbud och all detta innebär ett otillbörligt gynnande av 

den utsedda entreprenören. Vissa föreskrifter för byggherrarnas anbudsför

farande föreslås i syfte att friimja öppenhet och insyn. 

De konkurrensfoimjande åtgiirdcrna föreslås börja tilliimpas i fråga om 

egcnrcgibyggc den I juli 1979 och i övrigt den I juli 1975. 
I fortsättningen föreslås bara helkommunala företag bli godkiinda som 

allmännyttiga. Förhållandena i nu befintliga företag avses inte bli rubbade. 

I propositionen liiggs fram vissa förslag som syftar till all ge hyresgästerna 

ett inOytande över de egna boendeförhållandena. Sålunda föreslås att vid 

ombyggnad av bostadsfastighet hyresgiisterna skall kunna hindra åtgärder. 

som går utöver vad som behövs för all lägenheterna skall uppnå del i bo

stadssaneringslagen uppsliillda kravet på lägsta godtagbara standard, om det 

inte föreligger särskilda skiil all gå utöver det kravet. Vidare föreslås all 

hyresgiisterna skall kunna göra ansökan om upprustningsföreliiggamlc enligt 

hostadssaneringslagen. Ansvaret för det inflytande som sålunda skall till

komma hyresgiisterna liiggs på hyresgiistorganisationen. Den föreslagna ord

ningen har karaktiiren av försöksvcrksamhet som får vidareutvecklas niir 

niirmare erfarenheter vunnits av lagstiftningen. Denna föreslås diirfor be

gränsad till att giilla i stockholms-. göteborgs- och malmöområdena. 

Den enskilde hyresgästen föreslås få riill all på egen hand utan samtycke 

av fastighetsiigaren företa målning. tapetsering och diirmed jiimförliga åt

gärder i sin liigenhel. Vidare föreslås vissa lagiindringar för all ge hyresgästen 

större möjligheter all förmå hyresvärden alt fullgöra sin underhållsskyldighet 

och för att förbättra hyresgiistcns besittningsskydd. Diirjiimte föresläs att 

hyrcsgiisten alltid skall ha riill all flylla från sin liigenhel efter en upp

sägningstid av tre månader iiven under löpande hyrestid. 

Hyrcsreglcringslagen upphör att giilla vid utgången av september 1975. 
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Den regbade hyran ligger emellertid numera i många fall pt1 eller niira 
den nivå som skulle följa av bruksviirderingarna i hyrcslagen. Lagens gil

tighet bör diirför inte förlängas. För att förebygga oliigcnheter i samband 
med avvecklingen föreslås att de höjningar av hyran vid övergången till 

bruksviirdehyra som eventuellt kan förekomma skall kunna slås ut över 

tre år efter forhandlingar mellan hyresviirden eller hans organisation och 
hyresgiistorganisation. Om förhandlingar inte kommer till stånd eller par
terna inte kan enas kan hyresviirden fä övergångshyra faststiilld av hyres
niimml. 
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Utdrag av protokollet över bostadsärenden, hållet inför Hans Maj:t Ko

nungen i statsrådet den 4 oktober 1974. 

När11arande: statsråden HOLMQVIST, ASPLING, BENGTSSON. NOR

LING. LÖFBERG, LIDBOM. CARLSSON. ZACHRISSON, LEIJON, 
HJELM-W ALLEN. 

Chefen för bostadsdepartementet, statsrådet Carlsson. anmäler efter ge

mensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om riktlinjer /ör 
bostadspvlitikcn m. m. och anför. 

1. Inledning 

Boende111redningen' tillkallades med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande 

den 6 november 1970 med uppdrag att utreda bostadsbyggandets omfattning 

och inriktning m. m. 

Utredningen avlämnade i oktober 1973 betiinkandet !SOU 1973:50) Bo

städer 1974-76 med bl. a. förslag till vissa omedelbara bostadspolitiska åt

giirder i avvaktan på ett mera långsiktigt bostadspolitiskt reformprogram. 

Bctiinkandet har remissbehandlats. 

I syfte att snabbt möjliggöra en samlad översyn av liige och reformbehov 
på det bostadspolitiska området gav regeringen i november 1973 pågående 

bostadspolitiska utredningar i uppdrag att påskynda sitt arbete och lägga 

fram förslag i huvudfrågorna under mars 1974. 

Boendeutredningen och Bos1ads!ina11sicringsutrcdningen'. som tillkallades 
med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 24 augusti 1972 med uppgift 

att göra en översyn av bostadsfinansieringcn, avgav med anledning hiirav 
i mars 1974 gemensamt hetiinkandet (SOU 1974: 17-18) Solidarisk bostadspo

litik. l betiinkandet behandlas bl. a. målen för bostadspolitikcn, vissa frågor 

rörande bostadsmiljö och boendedemokrati samt förslag till nytt finansie

ringssystem för hostadsbyggandet. 

'Riksdagsledamoten Per Bergman. ordförande. riksdagsledamoten Alvar Andersson. 
direktören Sten K~illcnius. direktören Gunnar Leo, direktören Olle Lindström, riks
dagslcd<tmoten Ivar Nordberg, byråchefen Maj-Britt Sandlund. förbundsordföranden 
Erik Svensson samt riksdagsledamöterna Bo Turesson och Ola Ullsten. 

'Riksdagsledamoten Per Bergman. ordlbrande, riksdagsledamoten Birgitta Dahl, ek:k
trikcrn Einar llcnningsson. riksdagsledamöterna Kjell Mattsson och Ivar Nordberg, 
direktören Arne Niivcrfclt. l\irbundsordforandcn Erik Svensson samt riksdagsleda
möterna Bo Turesson och Ola Ullsten. 
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Yttranden över utredningarnas bctiinkande har efter remiss avgetts av 
hyrcsniimndcrna och arrcndcniimndcrna for Stockholms län. Uppsala liin 
samt Gotlands liin. hyresniimndcrna och arrendenämnderna för Hallands 
liin. Göteborgs och Holrns liin samt A.lvsborgs liin. socialstyrelsen. statskon

toret, statistiska centralbyrån 1SCB), bankinspektionen, riksrevisionsverket 
( RR VJ, konjunkturinstitutet, arbctsmarknadsstyrelsen ( AMS), bostadssty

relsen, statens institut för byggnadsforskning, statens planverk, samtliga 
länsstyrelser utom liinsstyrelsen i Norrbottens liin. 1968 års kapitalmark

nadsutredning, bostadsskattekommitten, utredningen om den kommunala 
demokratin, fullmiiktige i riksbanken, fullmäktige i riksgäldskontoret, 

Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet. Landsorganisationen i 
Sverige (LO), Tjiinstemiinnens centralorganisation ITCOJ. Sveriges akade
mikers centralorganisation (SACO), Svenska arbctsgivareforeningen 1SAFJ, 
Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Svensk bostadslinansiering ak

tiebolag BOFAB, Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksförcningcn. 
Sveriges jordbrukskasseförbund, postbanken, Svenska försiikringsbolags 

riksförbund, Folksam, Lantbrukarnas riksförbund !LRF), Sveriges industri
förbund, Svenska byggnadsentreprenörföreningen !SBEFl. Svenska bygg
nadsarbetareförbundet, Hyresgästernas riksförbund, Sveriges fostighctsiiga
reförbund, Sveriges villaiigareförbund, Svenska riksbyggen, llyresgiisternas 
sparkasse- och byggn<1dsföreningars riksförbund IHSB), Stockholms koope
rativa bostadsförening ek. för., Sveriges allmännyttiga bostads företag !SABO) 
och Niiringslivets byggnadsdelegation INBD). 

Bostadsstyrelsen har bifogat yttranden av länsbostadsniimnder. Vid 
liinsstyrelsernas remissyttranden har fogats yttranden av kommuner och 
vissa organisationer. 

Svenska bankföreningen, Sveriges industriförbund. Svenska försäkrings
bolags riksfdrbund, SBEF. och Sveriges fastighctsiigareförbund har i sina 
yttranden hiinvisat till yttrandet från NBD. 

Vidare har yttrande inkommit från Sveriges tr~ihusfabrikers riksförbund. 
Skånes handelskammare. Svenska arkitekters riksförbund ISAR), Sveriges 
förenade studentkårer (SFS), Ensamståendes intresseorganisation samt vissa 
bostadsriittsförcningar och andra intresseorganisationer m. n. 

Boende- och bostadslinansieringsutrcdningarna har diirefter i maj 1974 
avgett betiinkandet !SOU 1974:32\ Solidarisk bostadspolitik. Följdfrågor med 
vissa kompletterande synpunkter och förslag i anslutning till det i mars 
1974 avgivna huvudbetiinkandet. Detta senare behinkande har remitterats 
till llertalct av de nyss angivna remissinstanserna. Flera av dessa har dock 
avstått från att yttra sig. 

Betiinkandet SOU 1974:17-18 ben~irnns i det följande huvudhctiinkandet 
och beliinkandet SOU 1974:32 Följdfrågor. 
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B11s1adsskatt<'kr11nmitt(;n• tillkallades med stöd av Kungl. Maj:ts bemyn

diganden den 8 september och den 6 oktober 1972 med uppdrag att se 

över bostadsbeskattningen'. Kommitten har i februari 1974 avgett betiin
kandet (SOU 1974: 16) Neutral bostadsbeskattning. Betänkandet omfattar 

förslag om iindringar i villabeskattningen, införande av ett allmänt avdrag 
för hyrcsgiister och bostadsriittshavare, avveckling av garantibeskattningen 

för bostadsfastigheter samt iindrat beskattningsår för avdrag för räntor som 
finansieras inom ramen för paritets- och riintelånesystemet. 

HostaLlsskattekommittcns betlinkande har remitterats gemensamt med bo

ende- och bostadslinansieringsutredningarnas huvudbetiinkande. Följande 
myndigheter har i sina yttranden närmare uttalat sig om bostadsskatte
kommittcns betiinkande niimligen kammarriittcn i Stockholm, hyresniimn

derna och arrendeniimnderna f"ör Hallands, Göteborgs och Bohus samt Älvs

borgs liin, social!1tyrelsen, statskontoret, RR V, riksskatteverket 1 RSV ), kon

junkturinstituteL AMS, bostadsstyrelsen, statens institut för byggnadsforsk

ning, samtliga liinsstyrelser utom liinsstyrelsen i Älvsborgs liin, 1968 års 

kapitalmarknadsutrcdning, 1972 års skatteutredning, boendeutredningen, 
bostadslinansieringsutredningen, fullmiiktige i riksbanken, Svenska kom

munförbundet. Landstingsförbundet, LO, TCO, SACO, SAF, Konungariket 

Sveriges stadshypotekskassa. Svenska bankföreningen, Svenska sparbanks

föreningen, Svenska försiikringsbolags riksförbund, folksam, LRF, Sveriges 
industriförbund, SREf', Svenska byggnadsarbetareförbundet, Hyresgiisternas 

riksförbund, Sveriges fastighetsiigareförbund, Sveriges villaiigareförbund, 

Svenska riksbyggen, llSB, Stockholms kooperativa bostadsförening ek. for., 

SABO, NBD, Auktoriserade fastighetsmiiklares riksförbund samt Taxerings
niimndsordförandenas riksförbund 1TORl. Hiirutöver har inkommit yttran

den från ett antal organisationer och enskilda personer. 

Hostadsstyrelsen har till sitt yttrande fogat yttranden från 
liinsbostadsniimnder. Likaså har Hinsstyrelserna inhiimtat yttranden frän 

kommuner samt i vissa fall iiven från liinsarbetsniimnder, länsbostadsniimn

der m. ll. myndigheter och organisationer. LO har till sitt yttrande bifogat 
yttranden från Bekliidnadsarbetarnas förbund, Svenska fabriksarbetarcför
bundet. I landelsanstiilldas f'örbund, Svenska kommunalarbetareförbundet, 

Svenska meta I lindustriarbetarcf'örbundet, Svenska pappersindustriarbetare

förbundet och Svenska triiindustriarbetareförbundet. Ett med LO:s remissvar 

likalydande yttrande har avgetts av Svenska byggnadsarbetareförbundet. Ro

cndcutredningen och bostadsfinansieringsutredningen har avgett gemen

samt yttrande. LRF har som sitt yttrande åberopat ett av lantbrukets skal-

'Cicncraldircktön.:n Sten Walberg. ordforande. dcpartementssckreteraren lhins Alm
gren. riksdagsledamoten Rune Carlstcin, llirbundsurdforamh:n 1 larry Dahl. l'.iviling
enjören Ernst Hcllstcdt. direktören Sven Jansson. direktören Per Landgrcn, riksdags
leLbmntcn Sigvard Larsson, direktören Gunnar Leo o~h andre förbundsordl(irnmlen 
Ake Lindh. 
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tedelegation avgivet utlåtande. SAF, Svenska bankföreningen och Sveriges 
industriförbund har åberopat vad niiringslivets skattedelegatiön anfört i siir
skilt yttrnnc.Je. Svenska forsiikringsbolags riksförbund och Sveriges fostig

hetsiigareförbund hiinvisar beträffande bostadsbeskattningen till vad NBO 

anfört i sitt yttrande. 
Bygglagutretlningen' tillkallades med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande 

den 29 mars 1968. Direktiven för utredningen tog sikte på en genomgripande 

förnyelse av främst planinstituten gällande byggnadslagstiflning. I anslut

ning till arbetet med lagstiftning för den fysiska riksplaneringen erhöll bygg

lagutredningen den 10 december 1971 vissa tilläggsc.Jirektiv. Bygglagutred
ningen erhöll den 7 april 1972 vidare tilläggsdirektiv som innebar att bygg

lagutredningen fick uppdrag att i sitt arbete överväga de synpunkter och 

skydd för kulturhistoriskt värdefulla bebyggelser och miljöer som anförts 

i en hemstiillan fr.ln riksdagen (KrU 1971:26 och rskr 1971:264). 
Bygglagutredningen har i beHinkandet (SOU 1974:21) Markanviindning 

och byggande avliimnat ett förslag med principer för framtida lagstiftning 

rörande markanvändning och byggande. Förslaget innehåller principiella ut

gångspunkter för en framtida lagstiftning på detta område samt ett förslag 

till nytt system för planliiggning. 

Principbehinkandet har remissbehandlats. 

Byggko11k111Tensutrrd11inge11' tillkallades med stöd av Kungl. Maj:ts bemyn
digamle den 12 december 1969 för all utreda konkurrensförhållandena inom 

bostadsbyggandel m. m. Utredningen har i juni 1972 famnat betiinkanc.let 

tSOU 1972:40) Konkurrens i bostadsbygganc.let. Betänkandet innehåller för

slag som syftar till att förbiittra konkurrensen inom bostadsbyggandet. För
slagen avser konkurrenslagstiftningen. markpolitiken och reglerna för den 

statliga bostadslångivningen. I betiinkandet intagna förslag till iindringar 
i kommunallagen (1953:753) och kommunallagen !1957:50) för Stockholm 

torde få fogas till stalsrådsprotokollet i detta iirenc.lc som bilaga I. 

Yttranden över byggkonkurrensutrcdningens betiinkande har efter remiss 
avgetts av Svea hovriitt, byggnadsstyrclsen, RRV. marknadsri1det (numera 
marknadsdomstolen), NO, statens pris- och kartcllniimnd. bostadsstyrelsen, 

statens institut för byggnac.lsforskning, statens råd för byggnaclsforskning, 
statens planverk, Hinsstyrelscrna i Stockholms, Östergötlands. Malmöhus, 
Göteborgs och Bohus, Viistmanlands, Viisternorrlands samt Norrbottens liin, 

boendeutredningen. bygglagutredningen, installationsbranschutredningen, 

' F. d. landshövdingen Gösta NetLen. ordförande. landshövdingen Harald Aronsson 
t. o. rn. den 17 december 1971. riksdagsledamoten Astrid Bcrgegren. riksdagsmannen 
Erik Hammarsten I. o. m. 17 december 1971. borgarrådet Inge llörlcn fr. o. 111. den 
17 december 1971, .kommunstyrelseordlUrande Yngve Lauritl fr. o. 111. den 17 decem
ber 1971, riksdagsm:inncn Bertil Lidgard och Jan-Ivan Nilsson samt r. d. riksdags
mannen Erik Tobe. 

' Statssekreteraren Göte Svenson, sakkunnig 
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fullmiiktige i riksbanken, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, 
LO, SAF. TCO, Sveriges advokatsamfund, Sveriges industriförbund, SBEF. 
Svenska bank.föreningen, Sveriges triihusfobrikers riksförbund, SABO, Hy
resgiisternas riksförbund, llSB. Svenska riksbyggen, NBD, BPA Byggpro

duktion AB <BPAl. Sveriges villa~igareförbund, Sveriges fastighetsiigareför
hund och Sveriges hyggmiistarcforbund. 

Yttranden har också avgetts av Stiftelsen Stockholms studentbostiider 
!SSSB), Svenska företagares riksförbund, Sveriges socialdemokratiska ung
domsförbund <SSU1. Skånska cementgjuteriet och Elektriska installatörs
organisationen EIO. 

SAF, Sveriges fastighetsiigareförbund och Sveriges industrifårbund har 
hiinvisat till yttrandet från NBD. Sveriges byggmästareförbund och Skånska 
cementgjuteriet har hiinvisat till SBEF:s yttrande. SAF. Sveriges fastighets
iigareförbund, Sveriges industriförbund och Skånska cementgjuteriet har där
jiimte avgett egna yttranden. 

Bostadsstyrelsen har bifogat yttranden av samtliga länsbostadsnärnnder 
och liinsstyrclsen i Gotlands liin. Till liinsstyrclsernas remissyttranden har 
fogats yttranden av bl. a. kommuner. samarbetsnämnderna i Sundsvalls, 
Sollefteå och Kramfors kommunblock. förvaltningsutskottet i Stockholms 
liins landsting, Stor-Stockholms planeringsnämnd, Stockholms och Skånes 

handelskamrar, FCO i Stockholms län, Skånes och Norrbottens FCO-di
strikt, Östra Östergötlands och Norra Skånes hyresgiistföreningar samt Hel
singborgs och Göteborgs byggm;istareföreningar. LO har bifogat yttranden 
från Svenska byggnadsarbetareförbundet och Svenska kommunalarbetare
förbundct. Sveriges fastighetsiigareförbund har bifogat yttrande från Stock
holms fastighetsägareförening. 

Bos1adstilliiggsgmµpen' som tillkallades med stöd av Kungl. Maj:ts bemyn
digande den 2 februari 1973 för att utreda vissa frågor rörande inkomst
prövning och administration av bostadstillägg m. m. avgav i mars 1974 be
tiinkandet ( Ds B 1974: I I Bostadstilliigg - inkomstprövning och administra
tion. 

Yttranden över betänkandet har efter remiss avgetts av datainspektionen, 
riksförsiikringsverket ! RFV), statskontoret, RRV, RSV, centrala studie
hjiilpsniimnden, bostadsstyrelsen. boendeutredningen, Svenska kommun
förbundet, försiikringskasscförbundet, försiikringskassorna i Stockholms, Sö
dermanlands, Östergötlands och .Ä.lvsborgs liin, Hyresgiisternas riksförbund, 
Svenska riksbyggcn, HSB, SABO, Kommun-Data AB, kommunalförbundet 

'Dcpartemcntsr:ldet Gustav Jiinssnn. ordmrande t. o. m. den 31december1973. r. cl. 
riittsl'11cfcn nu111era generaldirektiircn Sten Wickbom. ordfiirande fr. n. m. elen I ja
nuari 1974. departc111cntssckreterar..:n Sven Ai.;.: Andersson. hudgctchd"cn Bengt 
Ake Berg. sekreteraren Marie-Louise Ek. dcpartemcntssekrcterarcn Birgit Wil
ken-Fcrm. kanslirr1det Ingemar Lindberg. avdelningsdirektiircn Göran Smed mark och 
byr:ldircktiiren Åke Wikström. 
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för Stor-Stockholms bostadsförmedling, Stockholms, Norrköpings, Jönkö

pings, Viixjö, Kristianstads, Malmö, Halmstads, Göteborgs, Skövde. Arvika, 

Örebro, SkdlcflciL Sundsvalls och Luld1 kommuner. 

Bostadsstyrelsen har bifogat yttranden av liinsbosladsniimndcr. Vid för

siikringskasseförbundets yllrande har fogats yllrandcn av vissa försäkrings

kassor. Hyresgästernas riksforbund och HSB har avgett gemensamt yttrande. 

I del följande behandlar jag huvuddelen av de förslag som lagts fram 

i nyss nämnda betänkanden med undantag av dels bet:inkandct SOU 

1973:50, vilket numera i allt viisentligt inte längre iir aktuellt, dels bygg

konkurrensutredningens förslag till iindringar i konkurrenslagstiftningen 

som kommer all prövas i annat sammanhang, dels bygglagutredningens 

principbetänkande. Som jag utvecklar niirmare i avsnitt I 0.4.3 iir jag f. n. 

inte beredd alt lägga fram förslag på grundval av bygglagutrcdningens be

tänkande. I niimnda avsnitt anger jag i stiillet vissa utgångspunkter för ell 

fortsall utredningsarbete. Med hiinsyn hiirtill återges i det följande inte in

nehållet i bygglagutredningens betänkande oi.:h remissyttrandena över detta. 

Bostadsskattekommittcns förslag behandlar jag efter samråd med chefen 

för finansdepartementet. Vidare tar jag efter samråd med statsrådet Lidbom 

upp vissa frågor rörande hyreslagstiftningen. Jag tar hiir oi.:kså upp vissa 

frågor som har behandlats av sen·icekommilfen i dess slutbetänkande (50U 

1973:24) Boendeservice 7 och av delegationen för bostadstinansiering i be

tiinkandet <Ds In 1973:14) Ekonomiska ramar får det statligt stödda bo

stadsbyggandet. 
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2. Boende- och bostad~finansierin~sutredningarna 

2.1 Hurndbetänkandet 

2. I. I /11/ed11i11g 

12 

De lxlda utredningarna liimnar inledningsvis en redogörelse för boen
deutredningens första betiinkande Bostiider 1974-76 samt ett sammandrag 
av rcmissorganens synpunkter på betiinkandet. Utredningarna liimnar vidare 
en redogörelse för kvarstående arbetsuppgifter. 

Ett viktigt område som skall tas upp i det fortsatta arbetet iir det framtida 
bostadsbyggandet. Boendeutredningen skall enligt sina direktiv ge vissa re
gionala aspekter hiirpå. Vidare skall förslag liiggas till avviigningar mellan 
det totala byggandets olika delar: nybyggnad, ombyggnad, bostiider (Jl:h kom

plement. FiirutS:ittningarna att föriindra det stora bestånc.lel av smä lägen
heter från 1930- och 1940-talen skall siirskill beaktas med hänsyn till de 
svårigheter som i dag föreligger att fä till stånd en blandning av hushållstyper 
i detta bestånd. Utredningen skall vidare återkomma i frågan om avväg
ningen mellan olika former av bostadsstöd. 

Elt område inom vilket fortsatt och fördjupat arbete skall bedrivas giiller 
de institutionella formerna för bostadslinansieringen. Också andra delpro
blem pä tinansieringssidan kommer att aktualiseras. Behovet av ramar och 
dessas utformning i framtiden samt riktlinjer för faststiillande av låneun
derlag och pantviirde hör hit. 

Frågan om resursfördelningen mellan bostadsbyggandets olika delar berörs 
något i boendeutredningens första betiinkande. Den skall ytterligare 

behandlas i det fortsatta arbetet. Diirvid skall ocksä frägan om fordelningen 
mellan skatt, hyra och avgifter vid finansieringen av exploateringsanliigg
ningar och andra miljökomponenter tas upp. 

Ett annat iimnesomräc.Je som t1tcrstår att behandla iir bostadsförmedlings
verksamhetcn. 

2.1.2 N11w1ra11dc bocmlefi>rluillanden 

l boendeutredningens betiinkande Bostiider 1974-76 redogörs kortfattat 
för hur bostadsbeständ. bostadsproduktion, hushållsstruktur och boende
förhällandcn har föriindrats i första hand under 1960-talet men. mycket 
öv.:rsiktligt. ocksä under hela efterkrigstiden. Denna beskrivning har ut

redningarna nu sammanfattat och kompletterat på vissa punkter. 

Vid del senaste folk- och bostadsriikningstillfallet, hösten 1970. fonns 

det i landet 3.2 miljoner bostiic.lcr. På 25 år har bostadsheståndet ökat med 
drygt 50 % . Niira nog fyra invånare av tio har i dag egna liigenheter. År 
1945 var det tre av tio. Sedan :'ir 1970 har det byggts ynerligare omkring 

300 000 bostiider. Det har tKk~ä försvunnit en del på grund av rivning, 
sammanslagning 111. m. Mellan åren 1965 och 1970 utgick drygt 200000 
bosUder, 7 9·6. ur best~\ndet. Andelen har troligen varit liigre under åren 

diirerter. 
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De bostiidcr som har rivits eller försvunnit ur best{111det av andra an

ledningar har i huvudsak varit små och av låg kvalite_t. Sell i stora drag 

och i ell liingrc tidsperspektiv har bostadsförMllandcna följaktligen förbiitt

rats viiscntligl. Antalet rumscnhcter per liigcnhct har således ökat från 3.12 

år 1945 till 3.76 år 1970. Samtidigt har andelen higenhcter med badrum 

ökat från 21 % till 78 %. 

Produktionsvolymen miitt i antal liigenheter har minskat mycket snabbt 

de senaste åren. Från ett bostadsbyggande. som under åren 1969 och 1970 

uppgick till ca 110 000 liigenheter per år, har nivån för påbörjande! sjunkit 

till 79 000 bostäder och för fardigstiillandet till 97 000 år 1973. 

Minskningen giillcr helt och hållet Oerfamiljshusbyggandet. Småhuspro

duktionen har fonsall att öka. iiven niir den totala volymen har gått tillbaka. 

Diirför utgör småhusliigenheternas andel av det totala byggandet i dag mer 

iin hälften mot ca 30 % tre år tidigare. 

De smi\hus som har producernts under de senaste åren har svarat mot 

en aktuell efterfrågan från vissa konsumenters sida. Med hiinsyn till efter

frågan på längre sikt torde det i och för sig vcira gynnsamt att förhållandevis 

stora lägenheter blivit producerade. men de villkor under vilka smiihus

byggandet kommit till stånd ger enligt utredningarna anledning till vak

samhet. En stor del av detta byggande. drygt en tredjedel av de år 1973 

påbörjade. har skett utan statliga lån och diirmed utan den pris- och kva
litetsbevakning som är förknippad med lånen. Produktionens inriktning på 

lägenhetstyper i kombination med upplåtelseform ger den största anled

ningen till oro. Utredningarna hävdar att inriktningen samt del förhållandet 
att småhusen med iiganderiitt oftast produceras för sig och llerfamiljshusen 

med hyres- eller bostadsrätt för sig mycket påtagligt försvårar möjligheterna 

att realisera det bostadspolitiska målet om en allsidig hushålls- och boen

destruktur i våra bostadsområden. Denna problematik blir siirskill kiinnhar 
i de större tätorterna. 

Det byggs i dag niistan inga liigcnhcter i flerfamiljshus. som iir större 
iin tre rum och kök. och å andra sidan inga liigenheter i småhus. som iir 
mindre iin fyra rum och kök. 90 % av liigenhetcrna i småhus fi.irdigstiillda 

år 1973 var om fyra eller Oera rum och kök mot 10 % för llerfamiljshusen. 
Utredningarna anser all det vore en naturlig utveckling all produktionen 
försköts mot fyra rum och kök. niir andelen trerummare minskar, vilket 

den gjort alltsedan år 1968. I stället ökar nu framför allt antalet femrummare 

och större liigenheler mycket kraftigt (från 14 % 1968 till 24 % 1973). Dessa 

återfinns niistan enbart i småhusen. 

Under senare delen av 1960-talet började bostadsföretagen känna av vissa 

svårigheter all fä sina nybyggda lägenheter uthyrda. Svårigheterna var dock 

avgriinsade till vissa orter och kunde i regel hiinföras till konjunkturella 

faktorer. De minskade också under 1960-talets två sista år. niir konjunkturen 
gick uppåt. 

Under de år som hittills gått av 1970-talet har emellertid svårigheterna 
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äter ökat. Den 1 september 1973 var det drygt 21 000 (5,2 % ) av alla statligt 

belnnade lägenheter i flerfamiljshus färdigställda under tiden januari 1967 

- juni 1973 som stod outhyrda. Ca hälften av dessa ltlgenheter återfanns 

i de tre storstadsområdena. för hela landet var det fråga om närmare en 

fördubbling på ett år av antalet outhyrda liigenheter. 

Vad giiller bostadsbeståndets sammansiittning efter hustyp visar bo

sladsräkningen år 1970 att i glesbygden bor huvudparten av hushållen i 

småhus. Drygt 10 % av alla bostäder i glesbygden var inrymda i tvåfa

miljshus. Denna andel har dock stadigt minskat under hela efterkrigstiden. 

huvudsakligen genom att tvåfamiljshus övergått till att nyttjas av ett enda 

hushåll. 

I de mindre tätorterna (200-1 999 invånare) bor tre hushåll av fyra i små

hus. Andelen har inte förändrats niimnviirt under senare år. På samma 

sätt som i glesbygden har dock enfamiljshusen ökat i betydelse, under det 

att tvåfamiljshusen har gått tillbaka. I de större tätorterna dominerar diiremot 

flerfamiljshusen; endast ett hushåll av fyra bor i småhus. En mindre ökning 

av småhusens andel har dock skett under 1960-talel. 

För riket totalt uppgick småhusandelen år 1970 till 42 % . 

Bostadshyggandet har under efterkrigstiden huvudsakligen skett i tiitor

terna. vilket avspeglar sig i beståndets åldersfördelning. I de större tätorterna 

är 54 % av bostiiderna yngre iin 20 år och i de mindre tätorterna 45 %. 
I glesbygden iir hosliiderna genomsnittligt sett betydligt äldre, endast ungefär 

var sjunde bostad har kommit till efter år 1950. 

Räknat for hela riket var år 1970 46 % av fagenhetsbeståndet på högst 

två rum och kök, 26 % på tre rum och kök och 28 % fyra eller 

tlera rum och kök. Bostiiderna är genomsnittligt större i glesbygden och 

de mindre @orterna än i de större tiitorterna. Av lägenheterna i glesbygden 

bestod år 1970 37 % av minst fyra rum och kök. Motsvarande andel i de 

mindre tiitorterna var 41 % men i de större endast 24 % . 

Bostadsbeståmlets sammansiittning i olika delar av en lokal bostadsmark

nad ger enligt utredningarna de grundläggande förutsättningarna för hur 

hushållen kommer att fördela sig på olika bostadsområden. I de flesta större 

orter har nya områden byggts ut kring ortens kiirna i allt vidare ringar 

och småhusen har skilts från t1erfamiljshusen. Olikheter i liigcnhetsstruktur 

mellan bestånd från olika byggnadsperioder och i olika hustyper ger därför 

automatiskt forutsiittningar för olikheter också i hushållens storleksfördel

ning från ett bostadsområde till ett annat. Områden med många små lii

genheter får många små hushåll. Det omvända förhållandet gäller för om

råden med många stora liigenheter. 

Följande tabell visar att bostadsutbudet ger dåliga förutsättningar niir det 

giiller att ldmja målet om allsidighet i boendestrukturen. Andelen små 

liigenheter iir mycket större i iildre hus än i de som byggts under senare 

år. Den största andelen små liigenhetcr finns i flerfamiljshus från 1930-

och 1940-talen. 
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Bostäder år 1970 t:fler hustyp, ålder och /ägenhl'lsstorlek. Tätorter ml'd J 000-11· im•ånarl' 

Hustyp Antal rumsch- Procentuell andel liigcnhcter om 
Byggnads period heter per lgh 

högst 2 rk 4+ rk 

Småhus 
före 1931 4,54 29 45 
1931-1950 4.64 17 47 
1951-1960 5,17 5 73 
1961-1965 5,46 2 88 
1966-1970 5.73 2 92 

Övriga hus 
före 1931 2,92 74 12 
1931-1950 2,81 78 5 
1951-1960 3,18 62 10 
1961-1965 3.42 48 14 
1966-1970 3,51 44 15 

Bostadsbyggandet efter år 1970 har skiirpt olikheterna mellan småhus 

och flerfamiljshus och därigenom, framhåller utredningarna, ytterligare för
sämrat möjligheterna att inom överskådlig tid skapa gynnsamma förutsiill

ningar för en önskvärd hushållsfördelning. 
Utredningarna har även sammanställt viss statistik över hushållens bo

endeförhållanden. Därav framgår bl. a. att år 1970 var antalet bostaclshushåll 
drygt tre miljoner, vilket innebiir en ökning med en miljon sedan år 1945. 
Av alla hushåll bestod år 1970 25 % av endast en person och 30 % av två 
personer. Hushåll med endast en person var vanligare i de större tätorterna 
än 1 ovnga delar av landet. Hushållens fördelning efter region och hus

hållsstorlek visas i följande tabell. 

Hushåll år 1970 i glesbygd och tätorter ~fler storlek 

Region 

Hela riket 
Glesbygd 
Tätorter med 
200-1 999 inv. 
Tätorter med 
2 000- w inv. 

Tusental 
hushåll 

3 050 
528 

298 

2 224 

Diirav bestående av 
personer l procent l 

2 3 

25 30 19 
20 31 19 

20 28 20 

27 29 19 

ncdanst:'lcndc a111al 

4 5 cl n 
16 9 
16 13 

19 12 

16 8 

Hushållen har minskat i storlek under efterkrigstiden. Genomsnitthus
hållet bestod år 1970 av 2,59 personer mot 3.15 år 1945. Detta beror friimst 
på en ökad hushållssprängning och på förskjutningar i befolkningens äl

derssammansättning. Den ökade hushållsspriingningen kommer till uttryck 
i de s. k. hushållskvoterna. vilka anger antalet liigenhetsinnehavare per 100 
personer i en viss befolkningsgrupp. Dessa kvoter har ökat kraftigt och 
iir for vissa grupper så höga att det enligt utredningarna finns anledning 
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riikna med att de inte kommer att öka mer. Så är fallet dels för gifta i 
alla åldrar, dels för icke gifta i högre åldrar. särskilt bland kvinnorna. I 
de yngre åldersgrupperna och bland icke gifta miin högre upp i åldrarna 
torde fortsatta ökningar vara all förutse. 

År 1970 disponerade varje persern i genomsnitt 1,46 rumsenhcler. Det 
iir en avseviird förbiillring i förhållande till situationen år 1945, då mot
svarande tal var 1.00. Förbiillringen beror på såviil den minskande hus
hål\sstorleken som den ökande liigenhetsstorleken. 

Utrymmets fördelning mellan hushåll av olika storlek är emellertid ganska 
ojämn. Visserligen har de större hushållen större liigenheter iin de mindre, 
men lägenheterna är inte tillräckligt mycket större för att ge varje person, 

oberoende av hur stort hushåll han tillhör, samma utrymme till sitt för
fogande. Antalet rumsenheter per person var således år 1970 2,61 för en
personhushållet mot 1. e.x. 1,17 för fyrapcrsonshushållet. Således iir trång

boddhet något som drabbar de större hushållen i högre grad iin de mindre. 

För att inte bli betraktat som trångboll skall det enskilda hushållet i dag 
disponera minst så mycket utrymme all inte mer än två personer skall 
behöva dela sovrum. Kök och vardagsrum skall därvid inte riiknas in (norm 
Il). 

I denna mening fanns det år 1970 475 000 hushåll ( 16 % av alla hushåll) 
som var trångbodda; 23 % av dessa bestod av två personer och 38 % av 
tre personer. Av alla barnfamiljer var 27 % trångbodda och av dem som 

hade tre eller nera barn 39 % . Den procentuella andelen trångbodda hushåll 
framgår av följande tabell. 

Procentuell andel trångbodda år 1970 (norm I/) bland hushåll av olika storlek och med olika 
antal barn. hela riket 

Antal boende Diirav trång- Antal barn under !Jiirav trång-
per hushäll hndda I procent l 18 är per hushåll hotlda I procent) 

I 0 9 
2 12 I 29 
3 31 2 20 
4 16 3 37 
5 el n 38 4 37 

5 el n 65 

Utredningarna har försökt belysa om och i vilken utsträckning lägen
hetsutbudets sammansiillning har gett upphov till en skiktning av de boende. 

Diirvid finner de bl. a. all skillnaderna i hushållsfördelning mellan småhus 

oc.:h Oerfamiljshus iir stora. Andelen hushåll med l. ex. fyra eller Oera personer 
var år 1970 40 % för småhus mot 19 % for nerfamiljshus. 

En niirmarc studie av olikheten i lägenhetssammansättning ger vid 
handen att praktiskt taget hela skillnaden i hushållsfördclning kan återföras 
på denna olikhet. Andelen stora liigcnhcter är således betydligt större i små
husen iin i flerfamiljshusen. Den faktiska och den med hänsyn till liigen-
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hetssammansiittningen viintade hushållsstrukturen övcrensstiimmer niistan 

helt. 
Oi.:kså niir hushållssammansiittningen i lägenheter från ol.ib byggnads

perioder studeras finner man att lägenhetsutbudets sammansättning har en 

avgörande betydelse. Men även andra faktorer tycks medverka till utfallet 

Det finns såväl i de iildre småhusen som i de äldre flerfamiljshusen fler 

småhushåll än som kan "förklaras" av lägenhetssammansättningen. 

Lligenhetsfördelningen i olika gamla hus skapar således förutsättningar 

för en med husens ålder minskande hushållsstorlek. Därav följer också för

utsättningar får olikheter i ålderssammansiittning bland de boende mellan 

hus från olika byggnadsperioder. Andelen äldre personer bör vara högre 

och andelen barn och ungdomar lägre i de äldre husen än i de nyare. Den 

faktiska bilden överensstämmer med detta antagande. Bilden är vidare lik

artad får småhusens och flerfamiljshusens del; mer än dubbelt så många 

barn i de nyaste husen som i de äldsta och mycket få äldre personer i 

det nyaste beståndet men höga andelar i de äldre lägenheterna. Den be

niigenhet att bo kvar i det äldre bostadsbeståndet som kommer till uttryck 

i en högre andel småhushåll än som motiveras av lägenhetsstrukturen ger 

också kraftiga utslag med avseende på de boendes ålder. 

I de äldre småhusen motverkar benägenheten att bo kvar i viss mån 

den skiktning med avseende på hushållens storlek och de boendes ålder 

som liigenhetsutbudet ger forutsiillningar får. I de äldre flerfamiljshusen 

samverkar däremot dessa båda faktorer så att andelen småhushåll och an

delen äldre blir större än som motiveras av lägenhetsutbudets struktur. 

När det gäller de nyare husen samverkar lägenhetsutbudets samman

sättning och kvarboendebenägenheten hos redan etablerade hushåll till att 

i dessa hus samla yngre hushållsforeståndare och hushåll med barn. Allra 

starkast markerat blir det i de nyaste småhusen, där inte mindre än 43 % 
av alla personer år 1970 var yngre än 18 år. Praktiskt taget inga var 65 

år eller iildre. 

Trots den lägre andelen barn i flerfamiljshusen jämfört med småhusen 

iir på grund av lägenhetsutbudets struktur trångboddheten mycket större 

i flerfamiljshusen än i småhusen. vilket framgår av följande tabell. 

Trångboddheten år 1970 (norm Il) i bostäder från olika byggnadsperioder. Tätorter mrd 
2 000-w invånare 

Byggnads period Procentuell andel trångbodda 

personer i alla 
åldrar 
småhus övriga hus 

Före 1931 
1931-1950 
1951-1960 
1961-1965 
1966-1970 

12 
9 
6 
3 
2 

2 Riksdaf{en 1974. 1 samt. Nr 150 

30 
32 
32 
27 
25 

barn under 18 år 

småhus 

20 
16 
9 
5 
2 

övriga hus 

55 
59 
47 
38 
33 
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Utredningarna konstaterar på grundval av bl. a. den analys som gjorts 

angående bostadsbestånd och boendeförhållande m. m. all det iir nödvändigt 

med ett fortsatt högt bostadsbyggande, om de bostadssociala ambitionerna 

skall kunna uppriillhållas. Den påtagliga minskningen av bostadsbyggandet 

de senaste åren anser utredningarna vara oroande, även om en viss nedgång 

i förhållande till åren omkring 1970 iir naturlig. 

Byggandets inriktning inger enligt utredningarna också farhågor. Bo

stadsutbudets sammansättning i olika avseenden ger de kanske viktigaste 

förutsällningarna för hushållsstrukturen i bostadsområdena. Genom all stör

re lägenheter nästan enbart byggs i småhus, som upplåts med äganderäll, 

och mindre lägenheter nästan helt i nerfamiljshus skiirps automatiskt en 

uppdelning av hushållen efter storlek. Detta leder i sin tur med nödviindighet 

till olikheter också när det gäller de boendes ålder. Utredningarna hiivdar 

att bostadsbeståndets sammansällning redan i dag ger utomordentligt dåliga 

förutsättningar för all åstadkomma en allsidighet i hushålls- och boende

strukturen i olika avseenden. Därför är det angeläget att de resurser som 

avsätts till bostadshyggandet utnyttjas på ett sådant sätt att de skiktandc 

faktorerna motverkas och inte förstiirks. 

2.1.3 Mål Jiir bosradspolitiken 

Utredningarna utvecklar sin allmänna syn på bostadspolitiken och utgår 

därvid från all bostadspolitiken uteslutande skall tjiina syftet att tillgodose 

ell grundläggande socialt behov. Bostäder är kapitalkriivande. Ett övergri

pande mål för en solidarisk bostadspolitik är dock alt bostäder inte primiirt 

skall vara objekt för vinstskapande kapitalplacering. Detta gäller oavsett 

om de ägs av den boende eller av någon annan. 

Detta strider enligt utredningarna inte mot att bostiiderna måste ha priser 

som bestäms inte bara av hushållens bostadsbehov utan också av olika 

hushålls inkomster och värderingar. En sådan prisbildning kan ge vinster 

utan motprestation. Det skapar ingen målkonflikt men är ett betydande 

fördel ningsproblem. 

Utredningarna hiivdar vidare att tillgången på bostäder skall vara så god 

alt nyetablerade hushåll lätt kan erhålla bostad. Inom beståndet skall rörlighet 

underlättas främst genom prisbildningen. Denna påverkas friimst av den 

statliga långivningens villkor och av parterna på hyresmarknaden. 

Bostadsförsörjningen måste ses i ett långt tidsperspektiv. Bostadsbyggan

det skall därför fattas i vid mening och avse alla bostaclsförsörjningsåtgiirder. 

Kommunerna har ansvaret att genomföra bostadsbyggandet. Detta gör det 

angeliiget att kommunerna utarbetar program för den totala bostadsförsörj

ningcn. 

Lägenheter av olika storlek skall kunna erbjudas i olika upplåtelseformer 

och hustyper. Utredningarna betonar att detta är en av de grundliiggande 
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förutsä11ningarna för att ge alla miinniskor verkliga valmöjligheter och för 

en allsidig samrnansiittning av hushåll i bostadsområdena. 

Bostadsförsörjningcn skall inriktas på att nå detta mål. Detta får kon

sekvenser för nyproduktionens omfallning och inriktning. Men det medför 
också all det befintliga bostadsbeståndet måste förändras. 

Bostaden utgörs emellertid inte enbart av den enskilda lägenheten. Huset. 

kontakierna med grannar, omgivningen samt vad omgivningen erbjuder 

av möjligheter till social trygghet och rekreation är väsentligt. Olika män

niskor har skilda behov. Bostädernas utformning samt service och verk

samhet i bostadsområdena skall bidra till att ge lika förutsättningar för alla, 
unga och gamla, män och kvinnor. 

Det finns fortfarande många omoderna eller i övrigt dåligt ulruscadc lii

genheter. Åtskilliga hushåll är trångbodda. I frågan om bostadsutrymmct 

anser utredningarna att på sikt bör varje hushåll ges möjlighet till kök och 
vardagsrum samt sovrum. Varje barn bör därvid kunna få ett eget rum. 

Del senare iir dock att ställa förhoppningarna högt anför utredningarna och 

framhåller all behovet av avskilda rum för barnen inte är lika stort for 

barn i alla åldrar. 

För att uppnå målet om en förbättrad utrymmesstandard anser utred

ningarna bl. a. att bristerna i det omoderna och halvmoderna lägenhets

beståndet måste undanröjas. Ansträngningarna bör inriktas på att klarn den

na uppgift inom en tioårsperiod. 

Vidare anser utredningarna att var och en skall få möjlighet till ett verkligt 

inflytande över liigenheten och de förhållanden i omgivningen som närmast 
berör honom. Ell öka! inflytande för de boende bör ut vecklas enligt demo

kratiska traditioner och med stöd från organisationerna på bostadsmark

naden. 
Vad gäller bostädernas pris finner utredningarna att likvärdiga bostäder, 

oavsett upplåtelseform eller yttre omständigheter i övrigt, skall betinga lika 
priser. Detta är en annan och lika viktig förutsättning for verkliga valmöj

ligheter som all antalet lägenheter är tillräckligt stort och all bostadsutbudet 
iir varierat. Priserna skall vidare vara rimliga i förhållande till hushållens 

betalningsförmåga. Utredningarna utgår från att det for en normal familj 
med normala inkomster skall vara möjligt all efterfråga och betala priset 
för en modern och rymlig bostad utan inkomstprövat bostadsstöd. Hushåll 

med låga inkomster eller stor försörjningsbörda skall dock kunna erhålla 

stöd så all de kan få samma bostadsmöjligheter som de ekonomiskt mer 
gynnade. 

2.1.4 Drr framtida bostadsbrståndrt 

Utredningarna har begränsat synpunkterna på det framtida bostadsbe
ståndet till en enda frågeställning, niimligen vilka krav på förändringar av 

liigcnheternas storleksfördelning i det nuvarande beståndet som uppkommer 
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under vissa förutsiittningar i fråga om förändring av hushållens sarnrnan

siillning och av deras utrymmesstandard. Tidsperspektivet för bedömning

arna striicker sig fram till år 1985. 

I sitt föregående betiinkande Bostäder 1974-76 gjorde boendeutredningen 

en bedömning av bostadsbyggnadsbehov och förutsättningar för byggande 

under några år framåt. Till grund för dessa överväganden låg bl. a. mer 

långsiktiga beriikningar och antaganden. De belyste behovet av att öka och 

förb~ittra bostadsbeståndet genom nybyggnad och modernisering under 1970-

talet. 

Under vissa antaganden i fråga om modernisering, befolkningsutveckling, 

hushållsbildning m. m. bedömdes alt det skulle behövas en nyproduktion 

av storleken 90 000-100 000 lägenheter i genomsnill per år under återstoden 

av 1970-talet. Därvid förutsattes att modernisering skulle ge ett nettotillskott 

av 25 000-30 000 välutrustade lägenheter per år. 

Utredningen konstaterade att den aktuella efterfrågan och förutsättning

arna för produktionen inte möjliggjorde en så stor produktion på kort sikt. 

En produktionsnivå av 70 000-80 000 lägenheter de närmaste åren bedömdes 

som sannolikare. om inte efterfrägan kunde stimuleras genom särskilda åt

gärder. 

Någon ny bedömning av nyproduktionen och moderniseringens omfatt

ning pä längre sikt har utredningarna inte gjort. Denna fråga kommer att 

behandlas ytterligare i det fortsatta utredningsarbetet. 

Utredningarna konstaterar emellertid att vissa förutsättningar för bo

stadsproduktionen på kort sikt har förändrats sedan den föregående be

dömningen gjordes. Befolkningsutvecklingen har varit svagare än som då 

antogs och konjunkturuppgången har inte medfört en sådan ökning av sys

selsättning och efterfrågan på bostäder som förutsallcs. Produktions- och 

driftkostnader har fortsatt att öka starkt. inte minst på grund av ökade 

bränslepriser. 

Utredningarna finner också att nyproduktionen synes vara på väg att 

minska mer än vad man tidigare räknade med. Under år 1973 färdigställdes 

ungefär 97 000 lägenheter men påbörjades bara 79 000. Enligt de senaste 

bedömningar som har gjorts för år 1974 förefaller det troligt att igångsätt

ningen kommer att understiga 70 000 lägenheter, varav omkring 40 % i 

flerfamiljshus. Denna utveckling innebär att antalet färdigställda lägenheter 

kommer att minska starkt under åren 1974 och 1975. 

Utvecklingstendensen är densamma som under de närmast föregående 

åren. Flerfamiljshusen domineras av de mindre lägenhetstyperna i hyres

form, småhusen av relativt stora lägenheter med äganderätt. Eftersom fler

familjshus och småhus byggs i skilda bostadsområden. erhålls ett ensidigt 

bestånd och en ensidig hushållssammansättning i bostadsområdena. 

På grundval av de ändrade förutsättningarna i fråga om befolknings- och 

hushållsutvcckling har utredningarna gjort nya beriikningar att läggas till 
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grund för uppskattningar av bostadsbyggandet fram till år 1985. Beriikning

arna baseras bl. a. på följande alternativa antaganden om utrikes 11yttningar. 

AJ Utrikes flyttningar antas åren 1973-75 ge ett underskott av 20000 per

soner. För åren 1976-85 bortses helt från utrikes flyttningar. 

Bl Nettot av llyttningar antas bli 0 åren 1973-75 och ge ett överskott av 

i genomsnitt 15 000 personer för åren 1976-85. 

Med dessa antaganden om utrikes flyttningar har gjorts en revision av 

den befolkningsprojektion som SCB publicerade i juni 1973. 

Ökningen av folkmängden beräknas bli svag enligt båda alternativen. 

Antalet personer i åldrarna över 20 år, som är avgörande för antalet bo

stadshushåll, beräknas i genomsnitt per år under perioden 1970-1985 öka 

med endast 17 000 enligt alternativ A och med 26 000 enligt alternativ B. 
Under 1960-talet var den faktiska ökningen 60 000 personer om året. 

Utredningarna utgår i kalkylen angående hushållsbildningen från ett an

tagande om att det relativa antalet personer som antingen tillhör gruppen 

samboende och har lägenhet eller är ensamstående hushållsföreståndare 

kommer att öka. Deras andel av befolkningen antas öka till 50 % av männen 

och 65 % av kvinnorna i åldrarna 20-24 år. Andelen antas stiga snabbt 

med åldern och nå 95-96 % för kvinnor redan vid 30-35 år och för män 

vid 35-40 år. 

Det använda antagandet ger ett stort antal hushåll i förhållande till folk

miingden. Nettotillskottet av hushåll blir ändock litet i förhållande till 1960-

talct, vilket framgår av följande tablå. 

Nettotillskott av hushåll. genomsnitt per år 

1961-70 faktiskt 

1971-85 alt. A 
alt. B 

47 000 

31 000 

36 000 
--- ---·-·------- --·-·-·-

En befolkningsutveckling och hushållsbildning enligt dessa antaganden 

skulle medföra att hushållen i genomsnitt blir mycket små. Hushållsstor

leken minskar starkt ungefär från 45-årsåldern och uppåt genom tidig hus

hållsbildning i den yngre generationen. Även i åldern omkring 20-30 år 

kan andelen småhushåll antas bli stor. Mellangruppen blir föräldrar - sam

boende eller ensamstående - med barn upp till 20-årsåldern samt en mindre 

grupp av ensamboende. Hushållens beräknade fördelning efter storlek och 

hushållsföreståndarens ålder år 1985 redovisas i följande tabell. 
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Beräknat antal hushåll år 1985 tfter storlek och föreståndarens ålder 

Hushållsförestånda- Tusental !Xirav i pmcent med ... boende 
rens älder hushåll 

2 3 4 5+ 

-29 519- 556 36 26 22 13 3 
30-44 979-1 015 15 15 21 29 20 
45-64 I 045 25 43 21 6 5 
65- 975 56 39 4 1 0 
Samtliga 3 518-3 591 33 32 16 12 7 
Samtliga 1970 3 050 25 30 19 16 9 

De åldersklasser som ökar mest i antal är gruppen 30-44 år, dvs. de 
förhållandevis stora hushållen. och gruppen över 65 år, de mycket små hus
hållen. 

Utredningarna ger vissa synpunkter på vad man uppfattar som framtida 

anspråk på bostaclsbeståndet. 
Det framtida bostaclsbeståndet skall tillgodose krav på utrymme och kom

fort i själva Higenheterna samt krav på yllre förhållanden och service från 
ett bestånd av hushåll som väsentligt avviker från det nuvarande i fråga 
om demografisk struktur. Hushållen kommer också att avvika genom att 
deras inkomster vid mitten av 1980-talet genomsnittligt kan antas vara 
25-50 % större än för närvarande. 

Hur bostadsbeståndet bör se ut för att kunna tillgodose de föriindrade 
anspråken iir enligt utredningarna självklart inte bara en fråga om fagen
hetcrnas storlek och utrustning. Omgivningen och bostadsområdenas sätt 

att fungera är viktiga faktorer. 
Bostadsutrymmet är dock en grundliiggande faktor och får särskilt be

tydelse, om man vill försöka uppfylla målet att i olika bostadsområden kunna 
tillgodose flera typer av hushåll. 

Utredningarna hävdar att det nuvarande bostadsbeståndet till stor del 
är sådant att det på sikt endast kan tillgodose de mindre hushållens bo
stadsbehov. Detta gäller givetvis om tätorternas flerfamiljshus. De krym
pande hushållen, som dessutom erfarenhetsmässigt är trögrörliga. kan bo 
kvar där och förbättra sin utrymmesstandard. Hushållen i åldersklassen 

30-44 år, som till omkring hiilften kan väntas bestå av hushåll med fyra 

eller flera medlemmar. iir i behov av större lägenheter som det är ont om 

i det nuvarande beståndet. 
Tendenserna i hushållsbildningen ger alltså dåliga förutsättningar för att 

åstadkomma en allsidig hushållsstruktur i olika bostadsområden. Omfatt
ningen av detta problem vid förändring av hushållens utrymmesstandartl 

belyser utredningarna med tre alternativa antaganden. 

Al Alternativet inneb~ir i stort sett en extrapolering av tidigare l<lngsiktiga 
utveckling i fråga om hushållens utrymmesstamlard. En viss trångbodd

het skulle kvarstå enligt nuvarande norm. 
B) Hushållen har "llyttats upp" så all någon trångboddhet inte kvarstår 

enligt nuvarande norm. 
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C> Hush{1llen har "flyttats upp" så all de har minst ett sovrum för föriildrar 

OL'h diirutövcr ett rum for va1je person, kök och vardagsrum oriiknade. 

Enpersonshushåll antas bo i minst t vårumsliigenheter. 

Uttryckt som genomsnittlig ökning av utrymmcsstandarden förefaller ing

et av de anviinda antagandena orimligt anser utredningarna. Antalet rums

enhcter per person, som år 1970 var I .46 skulle öka till omkring 1,80 

enligt de både lägre alternativen eller med 22 % på 15 år. Den faktiska 

ökningen mellan åren 1960 och 1970 var 21 % . Enligt det högre alternativet 

blir ökningstakten ungefar densamma som under 1960-talet eller knappt 

2 96/år, vilket leder till 1.9 rumsenheter per person år 1985. 

För bostadsbeståndet som helhet förefaller inte heller de beriiknade för

iindringarna av lägenheternas storleksfördelning påfallande stora, om man 

ser dem som fortgående förskjutningar under en femtonårsperiod. Detta 
framgår av följande tabell. 

Bl' räknad /iigl'11hetsfiirdl'l11i11g dr /')85 e11!1:1{1 olika antaga11de11 om w1vmm1'.Wandard (pro
cent) 

Bestånd 

1970 
1985 A. 

B. 
c. 

-I rk 

19 
14 
12 
0 

2 rk 

27 
24 
21 
32 

3 rk 

26 
28 
31 
27 

4 rk 

16 
20 
20 
21 

5+ rk 

12 
16 
16 
20 

Summa 

100 
100 
100 
100 

En jiimförelse mellan den beriiknade liigenhetsfördelningen år 1985 och 
bostadsbeståndets faktiska fördelning på olika årgångar av hus och hustyper 

år 1970 visar emellertid inte särskilt god överensstämmelse. En sådan jiim

förelse görs i följande tabell för det mellersta av alternativen för utrym
messtandarden I Bl. 

lJet enda bestånd i tätorterna med en lägenhetsfördelning som ligger nå
gorlunda i niirhcten av jiimförclsctalen är 1930-talcts småhus och de senast 
byggda flerfamiljshusen. I de sistnämnda är dock särskilt andelen femrums
liigenheter mycket liten och beståndet kan inte tillgodose utrymmesansprll
ken for hushåll med fyra eller flera boende. 

"Önskad" /1/ge1il1l't1/(h·1M11ing /<)85 (kalkyl//) jäm/ihd med /i1k1ilk /(i1dd11i1tg i olika år
gångar al' hus i rärortl'/" ml'd mimr ! !)(JO i111,å11al"<' (procenl) 

"Öns- Faktisk fördelning i tätorter med minst 2000 inv. 1970 1 

kad" 
för- Hus byggda Hus byggda Hus byggda 
del- 1931-40 1951-60 1966-70 
ning Små- FI. Små- FI. Små- FI. 
1985 hus fam. hus forn. hus ram. 
I Bl hus hus hus 

-1 rk 12 4 49 2 21 1 16 
2 rk 21 17 33 3 40 I 28 
3 rk 31 31 12 23 29 5 42 
4 rk 20 25 4 38 8 37 13 
5+ rk 16 23 2 35 2 55 2 
Summa 100 100 100 100 100 100 100 
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Utredningarna drar den slutsatsen att det är helt uteslutet att med denna 

sammansättning av bostadsbeståndet åstadkomma en allsidig hushållssarn

mansiittning i olika områden. Det gäller dessvärre även områden som till

kommit i rätt sen tid. Om inte beståndet förändras, iir det enligt utred

ningarna fel att påstå att olika hushållsgrupper skall få välja mellan gamla 

och nya hus, olika bostadsområden, hustyper eller miljöer på likvärdiga 
villkor. 

För att styra utvecklingen i riktning mot ökad allsidighet i olika bo

stadsområden och ge olika hushållsgrupper mer likvärdiga valmöjligheter 

anser utredningarna det vara nödvändigt med stora förändringar av det 

befintliga beståndet. Detta gäller såväl lägenheternas storlek och kvalitet 

som bostadsområdenas standard. Behovet av sådana förändringar kan inte 

kvantifieras men är sannolikt av större betydelse för framtida bostadspro

duktion än t. ex. tillväxten i antal hushåll och lägenheter. 

2.1.5 Bostadens pris m. m. 

De förutsättningar som bostadspriserna ger för hushållens bostadsval be

handlades relativt ingående i boendeutredningens betänkande Bostäder 

1974-76. Utredningarna har sedan detta betänkande lämnades haft tillgång 

till nytt material som bidrar till en vidare belysning av frågestlillningen. 

Det gäller inte minst den småhusundersökning som SCB genomfört samt 

bearbetningar av 1970 års folk- och bostadsräkning med avseende på sam

band mellan inkomster och bostadsförhållanden. Med utgångspunkt i bl. a. 

detta material presenterar utredningarna nu ett underlag for mer långsiktiga 

bostadspolitiska åtgiirder. 

Till en början behandlar utredningarna betingelserna för bostadspriserna 

med utgångspunkt i nyproduktionen. Därvid görs en tillbakablick på ut

vecklingen av produktionskostnaderna, eftersom dessa utgör en förutsätt

ning för dagens bostadspriser. 
I löpande penningvärde har produktionskostnaderna för statligt belånade 

flerfamiljshus fördubblats på 15 år; riiknat per kvadratmeter liigenhetsyta 

steg dessa kostnader från 674 kr. år 1958 till ungefär I 340 kr. år 1973. 
Detta motsvarar en årlig byggprisstegring på ca 4,7 % . 

Kostnadsökningen är i och för sig inte särskilt anmärkningsvärd. Priserna 

för övriga varor och tjänster har undergått ungefär samma förändring. För 

bostäder uppkommer dock en prisstruktur med betydande prisskillnader, 

om den historiska produktionskostnaden läggs till grund för det löpande 

bostadspriset, prisskillnader som inte motsvaras av skillnader i husens stan

dard och ålder. 
För statligt belånade gruppbyggda småhus ökade produktionskostnaden 

från I 029 kr./m' bostadsyta år 1965 till ca 1 400 kr./m' år 1973, dvs. med 

totalt 36 % eller i genomsnitt ca 4 % per år. 
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Uttryckt i kr./m' var det således ungefär samma belopp som år 1973 
utgjorde utgångspunkt för kapitalkostnaderna i bostadspr_isct för flerfamiljs

hus resp. småhus i den statligt belånade nyproduktionen. Uttryckt per lii

gcnhet blir t.:mcllcrtid skillnaden mycket stor, eftersom den genomsnittliga 

lägenheten i flerfamiljshus endast var ca 65 m', medan det genomsnittliga 

gruppbyggda småhuset var drygt 115 m' år 1973. 
Produktionskostnaderna varierar kraftigt kring de redovisade medeltalen 

som avser hela riket. Skillnaderna kan bli betydande mellan olika regioner 

av landet men även inom en och samma ort kan skillnaderna för i stort 

sett likvärdiga lägenheter vara stora. 

Utredningarna har på grundval av uppgifter om produktionskostnader, 

överkostnader !dvs. skillnaden mellan produktionskostnad och pantvtirde} 

och kapitalkostnadsvillkor beräknat den faktiska utvecklingen av kapital

utgifterna åren 1968-1974 för hus med ränte- och paritetslån. Resultaten 

av beräkningarna framgår av följande tabell. Uppgifterna avser ett allmän-

nyttigt bostadsföretag. 

Totala kapillll11tgificr i ränte- och paritl'l.1he/å11ade '111.1 (kr. I m') 

Hus färdigställ- Kapitalutgift år 
da år 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

1958 41 41 41 42 42 40 40 
1959 42 42 42 42 43 43 41 
1960 42 42 42 42 42 43 42 
1961 43 43 43 43 43 43 43 
1962 44 44 44 44 44 44 44 
1963 45 45 45 45 45 46 45 
1964 48 48 48 48 48 49 48 
1965 54 55 55 55 55 55 55 
1966 59 59 59 59 59 60 59 
1967 56 56 57 57 57 57 57 
1968 56 56 56 57 58 59 59 
1969 57 57 58 58 60 60 
1970 61 61 61 63 63 
1971 61 61 63 63 
1972 66 66 66 
1973 75 75 
1974 78 

Kapitalutgifterna inom resp. årgång har sedan år 1968 fiiriindrats för

hållandevis litet. Den utveckling som skett är en direkt följd av paritets

talsutvecklingen. Kapitalutgifterna mellan årgångarna varierar däremot högst 

väsentligt. Den fördubbling av produktionskostnaderna som uppstått under 

IS årsperioden 1958-1973 motsvaras av en i det närmaste lika stor skillnad 

i kapitalutgifter vid tidsperiodens slut. 

Paritetslåncsystemet är så konstruerat att kapit:tlutgifterna för tidigare år

gångar av hus skall bringas i nivå med kapitalutgifterna i nyproduktionen. 

Bristande anpassning kan uppkomma bl. a. av det skälet att byggprisför

ändringarna ger utslag i paritetstalet först med viss eftersläpning. Vidare 
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kan beslut om paritctstalshöjningar triilfas med utgångspunkt i bostadspo
litiska överväganden, som innebär att den konstruktion som lånesystemet 
bygger på frångås. 

Att skillnaden mellan de kapitalutgifter som beräknats för årgångarna 
1973 och 1974 är så stor jämfört med de närmast föregående årens beror 
på dessa häda faktorer. 

Utredningarna redovisar vidare viss statistik avseende kostnader för drift 
och underhåll av fastigheterna och bränsle. De kalkyler som gjorts visar. 
att dessa kostnader uppgick till totalt 43:25 kr./m' lägenhetsyta tlyl i 1972 
ärs kostnadsliigc for nyproduktionen av llcrfamiljshus inom den allmiin
nyttiga sektorn. Beloppet fördelar sig på olika kostnadsanslag på följande 
siitt. 

Kostnadsslag 

Driftkostnader 
Underhåll, löpande och periodiskt 
<inkl. fondavsättning) 
Bränsle 

Totalt 

Kr./111' ly 

25:75 

ll".50 
6:00 

43:25 

På grundval av tillgängligt material avseende drift- och underhållskost
nadernas storlek i hus av varierande ålder drar utredningarna den slutsatsen 
att dessa kostnader är relativt lika för flerfamiljshus, som är färdigställda 
vid olika tidpunkter, under förutsättning att årliga fondavsättningar för un
derhåll görs. Det senare gäller företrädesvis inom den allmiinnyttiga och 
kooperativa sektorn. 

Utredningarna har även gjort kalkyler avseende drift- och underhållskost
naderna för småhus. Inklusive briinslekostnadcr beriiknas dessa år 1972 ha 
uppgått till ca 3 500 kr. för ett nyproducerat genomsnittligt gruppbyggt små
hus på l l 5 m'. Beloppet fördelar sig på olika kostnadsslag enligt följande. 

Kostnadsslag 

Skatt på garantibelopp 
Fastighctsförsäkring } 
Sophantcring 
Vallen 
Ev. avgift till samfollighet 
Underhåll 
Bränsle rkonventionell uppvärmning) 

Totalt 

Kr.lår 

535 

I 500 

600 
865 

3 500 

De kostnader som redovisats är angivna i 1972 års kostnadsläge. Sedan 
dess har höjningar av kommunala taxor och avgifter, höjda löner och främst 
höjda briinslepriser påverkat kostnaderna får drift, underhåll och uppvärm

ning betydligt. 
Utredningarna övergår därefter till att beskriva prisstrukturen på bostads

marknaden. 
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11 yr e s I ii gen heter n a uppgår till totalt ca I J5 miljoner, varav 1,2 

miljoner i flerfamiljshus. Deras andel av samtliga bebodda liigenhetcr i riket 

är omkring 45 % och i tätorterna omkring 50 %. 
Hyrorna i dessa lägenheter visar en regional spridning som synes vara 

särskilt stor inom det senast byggda beståndet. Detta har betydligt högre 

hyror i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg än i andra områden. Utanför 

storstadsområdena synes ortens storlek ha en viss men inte särskilt stor 

betydelse för hyresnivån. 

Lokalt varierar hyrorna förutom med kvalitet och storlek även med bygg

nadsåret. En tvårumslägenhet byggd efter år 1965 har således i regel högre 

hyra iin en trerumsliigenhct byggd under 1950- eller 1940-talcn. I exempelvis 

Stor-Stockholm var hyran år 1972 I 00 kr. lm' för trerumslägenheter byggda 

1966-71 och 72 kr.lm' for samma lägenhetstyp byggd under 1940-talet. 

Denna hyresdiffcrens visar relativt sett inga stora regionala skillnader, vilket 

framgår av följande tabell. 

lfvra{Ör vissa å1xå11gar och läge11hetS(l'f1<'r dr 1971 (kr.lm' /\>) 

Lägenhctstyp 
Byggnads period 

2 rum och kök 
1941-50 
1951-60 
1961-65 
1966-71 
3 rum och kök 
1941-50 
1951-60 
1961-65 
1966-71 

Riket 

66 
75 
82 
90 

65 
74 
80 
88 

Stor- Stor-
Stock- Göte-
halm borg 

73 69 
80 83 
91 88 

104 99 

72 69 
79 82 
90 84 

100 96 

Övriga kommuner 

>50000 <50000 
inv. inv. 

66 58 
72 70 
81 79 
87 84 

61 59 
72 70 
79 75 
85 81 

Medan skillnaden i hyra är stor mellan olika årgångar av moderna lä

genheter, finns det knappast några skillnader mellan halv moderna lägenheter 

- med centralvärme och WC men utan badrum - och omoderna. Med 

en beräknad uppvärmningskostnad tillagd är de omoderna lägenheterna 

t. o. m. något dyrare i vissa storleksklasser. Hyrorna för dessa kvalitetsklasser 

är av störst intresse i fråga om smålägenheter, eftersom större lägenheter 

med så låg standard är mycket få. För I och 2 rum och kök var årshyrorna 

per lägenhet följande i genomsnitt för hela riket år 1972. 

Gc110111s11i11/iga drshrror /iir I och 1 rk dr / 9 7] (kr. i 

Omodern 
Halv modern 
Modern byggd före 1956 

1 rk 2 rk 

I 743 
I 982 
2 756 

2 504 
2 739 
3740 
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Hyresskillnaderna mellan olika årgångar av hyreslägenheter är olika för 

de skilda ägarekategorierna - allmännyttiga bostadsföretag och enskilda per

soner eller företag. Allmännyttiga företag har en jämnare hyresfördelning 

än enskilda. Detta förhållande torde bl. a. sammanhänga med hyresregle

ringens verkningar samt med att de allmännyttiga företagen har stora bestånd 

och diirmed möjlighet till vissa utjämningar efter förhandlingar med hy

resgiistorganisationcn. I följande tabell som avser riket iir siffrorna givetvis 

ockst1 pt1verkadc av regionala olikheter och skillnader i underhållsliige. 

Ge1111111s11ittlig hyra inom <'mkilda uch allmii1111yttiga tiirelag 

Byggnadsperiod 

1941-50 
1951--<iO 
1961--<i5 
1966-71 

Hyra 1972 för 
J rk ikr.lm' lyl 

Enskilda Allmän-
företag nyttiga 

företag 

62 72 
71 76 
80 81 
92 87 

Tusental \;igen-
heter 

Enskilda Allmän-
företag nyttiga 

företag 

23 8 
25 47 
20 43 
31 85 

Lägenheter med bostadsrätt uppgår till ca 0,4 miljoner. varav 95 % 
i llerfamiljshus. Deras andel av hela bostadsbeståndet är 13 % och av tät

orternas bostadsbestånd 16 % . Niistan alla bostadsrättsliigenheter iir mo

derna. 

Bostadsrätterna skiljer sig från hyresrätten prismässigt främst genom att 

de har både ett förvärvspris och ett upplåtelsepris, årsavgiften till föreningen. 

För nybyggda bostadsrättslägenheter är förvärvspriset lika med grundav

giften. Denna var i genomsnitt får hela landet 6 000 kr. för en lägenhet 

om två rum och kök i statsbelånade hus färdigställda år 1972. Motsvarande 

belopp för lägenheter om tre resp. fyra rum och kök var 7 200 och 7 700 

kr. 
Årsavgifterna för bostadsrättslägenheter bestäms av föreningens faktiska 

kostnader. De är därför i ännu högre grad än hyrorna skiktade årgångsvis 

för varje lägenhetstyp. Skillnaden mellan årgångarna är således en följd av 

dels förändringar i yta och kvalitet för varje lägenhetstyp, dels ökade bygg

nads- och kapitalkostnader. Följande tabell visar genomsnittliga årsavgifter 

år 1970 för vissa årgångar av bostadsrättslägenheter om tre rum och kök. 

Gcnomsnilllig årsavgift år / 970.för vissa årgångar av hostadsrällslägcnhl'ler om 3 rk i s1or
s1mlw111rdde11 och 1·i.1sa komm1111l'/' !kr.i 

Region/Kommun 

Riket 
Stor-Stockholm 
Stor-Göteborg 
Stor-Malmö 
Uppsala 
Norrköping 
Örebro 
V~is1er:1s 

Årsavgift for 3 rk 

Samtliga 

4965 
5 576 
5149 
4 696 
4 829 
4 937 
5 193 
4930 

Därav i hus byggda 
1941-55 1966-70 

3 913 
4 098 
4 338 
3 586 
3 934 
3 616 
3 728 
4081 

6 218 
7 146 
6483 
5 793 
6 505 
6407 
6 227 
6183 
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Drygt 1 miljon hushåll eller 35 % av samtliga bor i lägenheter som de 
sjiilva äger. Häri ingår jordbruksfastigheter, ägarelägenheter i tvåfamiljshus 
och flerfamiljshus m. m. Frånsett jordbruksfastigheter kan enfamiljshus som 
bebos av ägaren uppskattas till drygt 0,7 miljoner eller 24 % av bostads
beståndel. 1 tätorterna är enfamiljshusens andel omkring 23 % . 

Genom en särskild undersökning, småhusundersökningen . 
har utredningarna erhållit visst material som bl. a. belyser hushållens faktiska 

bostadsutgift under år 1972 i av iigaren bebodda enfamiljshus, exkl. jord

bruksfastigheter. Utgiften har diirvid definierats som summan av riinteutgifl. 

amortering och utgifter för drift och underhåll. Amorteringens storlek har 
dock inte kunnat miitas. utan utgiften måste i huvudsak redovisa exkl. 
amorteringar. Hiirutöver har emellertid gjorts en '"fornuftsmiissig" skattning 
av vad som kan anses vara normal amnrterii1g. 

Utöver skattningen av bostadsutgiften har uppgifter insamlats om för
värvspriser under perioden 1969-1971. 

Det genomsnittliga priset för de hus som förvärvades genom köp åren 
1969-71 var 126000 kr. För hus byggda åren 1969-70 låg förvärvspriset 
högre, 154 000 kr. Produktionskostnaden för den som byggde i egen regi 
åren 1969-70 var något lägre än förvärvspriserna, 145 000 kr. Värdet av 
egen arbetsinsats ingår dock inte i produktionskostnaden. 

De regionala skillnaderna är mycket större i fråga om förvärvspriserna 
än vad utredningarna har funnit i fråga om hyrorna och detta gäller särskilt 
i fråga om priset för äldre hus. Genomsnittspriser för alla köp var således 
i Stor-Stockholm 191 000 kr. och i kommuner med mindre än 50 000 in
vånare 98 000 kr. Ett genomgående drag i alla resultat av småhusunder
sökningen är att gruppen av mindre kommuner avviker väsentligt från övriga 
såväl vad gäller förvärvspriser vid köp av äldre hus som produktionskost
nader for nya hus. 

Den genomsniltliga bostadsutgiften år 1972 för samtliga undersökta hus 
i olika regioner framgår av följande uppgifter. 

Cir11om.mi11/ig ho.wad!illlgi/i /iir .muih11.1 i olika nxiont'r år 11/7:! (kr. iårJ 
-----·----------
Region 

Riket 
Stor-Stockholm 
Stor-Göteborg 
Övriga kommuner 
> 50000 inv. 
< 50000 inv. 

Genomsnittlig bostads
utgift år 1972 tsmåhus) 

Utom Upp-
amorte- skattad 
ring normal 

amorte-
ring 

6 900 I 100 
10400 1600 
9100 1400 

8 600 1400 
5 800 I 000 
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Dessa genomsnillsviirden följer en mycket stor spridning. Av samtliga 

hushåll i enfamiljshus har således 25 % bostadsutgifler som \utom amor

iering) är högst 3 300 kr. och hiilften har högst 6 000 kr. För 25 96 av hus

hållen överstiger den årliga bostadsutgiften (utan amortering) 9 500 kr. 

I huvuddrag kan det undersökta beståndet av enfamiljshus karaktäriseras 

så all det finns ett stort antal lägenheter med låga eller i varje fall mä1tliga 

utgifter och ett tämligen litet antal med höga utgif\er. De förra finns i det 

äldre beståndet och de senare i det nyaste beståndet. Utgiftsspridningen 

mellan olika årgångar förklaras till en del av standardskillnader. Husen är 

mindre och utrustningsstandarden lägre i det äldre beståndet. Den spridning 

som erhålls på riksnivå kan också delvis förklaras av den regionala för

delningen. Dessa effekter elimineras till stor del, om man i stället studerar 

en viss storleksklass av hus regionvis. En sådan uppdelning av materialet 

har gjorts i följande tabell. 

Geno111s11i11/ig bostad.\Ulgi/i år 1972 u/om amorlerinx för enfamiljshus om 116-1211 m' och 
121-160 111' (kr.) 

Lägenhets yta Bostadsutgift utom amortering år 1972 
Byggnads period 

Riket Stor- Stor- Övriga kommuner 
Stock- Göte-
holm borg >50000 '<50000 

inv. inv. 

86-120 m' 
-1950 4 500 7700 7 100 5 500 3 700 

1951-1960 6 500 8 700 7 300 7 200 6 000 
1961-1965 8 200 10000 9000 9000 7 800 
1966-1970 10100 12 900 11 200 11 100 9 400 
Sam I liga 7000 9 500 8 700 8000 6400 

121-160 m' 
-1950 6600 10 600 8 700 7 500 5 400 

1951-1960 7 900 11600 10900 9600 6 500 
1961-1965 10 600 13 000 12 900 10 900 9 400 
1966-1970 12 800 14900 14000 13 200 11 200 
Samlliga 9 400 13 000 11 700 10 700 7 600 

Av tabellen kan utläsas bl. a. att bostadsutgiften (utom amortering) år 

1972 för hus om 86-120 m' kan skattas till ca 7 000 kr. och för hus om 

121-160 m' till ca 9 400 kr. i genomsnitt för hela riket. En normal amortering 

har beriiknats till I 000 kr. resp. I 400 kr.lår och utgiften inkl. amortering 

uppgår alltså till omkring 8 000 kr. resp. JO 800 kr.lår för de två storleks

klasserna. Skillnaderna iir avsevärda såviil mellan regionerna som årgångsvis 

inom dem. 

De stora skillnaderna i utgifter mellan olika årgångar av hus förklaras 

väsentligen av olika kapitalskulder och därmed ränteutgifter. Kapitalskul

derna är låga i hus som bara är något tiotal är gamla och mycket låga i 

äldre hus. vilket framgår av följande tabell. 
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G1·110111.mirrlig kapir11/sk11/d och rimrrnrgifi /nr olika årg1)11g11r ar 
e11famil/4111s /!17]. hl'ia riket 

--------------· .. ---- _,, ____ ,,_ ---
Byggnadspcriod Samtliga hus 

Kapi
tal
skuld 
I tusental 
kr.) 

---- -·----~----~-- ·----

-1950 
1951-1960 
1961-1965 
1966-1968 
1969-1970 
Samtliga 

23 
42 
69 

104 
125 

51 

Riinte
utgift 
tkr.) 

1 600 
2 800 
5000 
7 500 
9400 
3 600 

31 

En ännu mera utpräglad skillnad i ränteutgifter och kapitalskulder fram
kommer om man fördelar husen efter förvärvsår. De hushåll som ägt sina 
hus sedan år 1950 eller tidigare hade således en ränteutgift år 1972 av i 
genomsnitt 600 kr. och en kapitalskuld av i genomsnitt 10 000 kr., medan 
de som förvärvat husen åren 1969-71 betalade mer än 10 gånger så mycket 

i ränta - 7 800 kr. - och hade drygt lO gånger så stor skuld, 105 000 kr. 
Den stora skillnaden vid jämförelse mellan byggnads- och förvärvsperiod 

är givetvis ett uttryck för stigande försäljningspriser. 1 stort sett tyder mate
rialet i detta avseende på att forvärvspriset för äldre hus har ökat något 
mer än motsvarande pris i nyproduktionen. 

Det material som utredningarna presenterar i fråga om bostadspriser etc. 
har avsett dels kalkylerade totala fastighetsomkostnader, dels faktiskt ut

gående hyror. Fastighetsomkostnaderna är självfallet av avgörande betydelse 
för priserna på lång sikt. En jämförelse mellan uppgifter om kalkylerade 
fastighetsomkostnader och hyror for hyresrättslägenheter visar emellertid 
att hyrorna i de senaste årgångarna av hus <1966-1971) genomsnittligt iir 
lägre än de beräknade kostnaderna. Skillnaden mellan hyror och kostnader 
överstiger för dessa årgångar 10 kr I m'. Uppgifterna avser år 1972. 

Till en - sannolikt mindre - del beror skillnaden mellan fastighetsom
kostnader och hyror på att vissa bostadsföretag med de möjligheter härtill 
som ges av hyresförhandlingarna fördelar de totala fastighetsomkostnaderna 
efter de förvaltade lägenheternas bedömda värde för de boende och inte 
efter de kostnader som formellt belastar resp. fastighet. Till en annan 

del kan skillnaden förklaras med att avsättningar till periodiskt underhåll 
är otillräckliga och i vissa fall kanske också obefintliga. Vidare kan företagen 
årligen disponera fondmedel eller i övrigt redovisa underskott. 

I den mån det är allmänt förekommande att bostadsföretagen inte kan 
göra erforderliga underhållsavsättningar, använder fonderade medel till an
nat ändamål än de avsedda eller går med förlust är detta enligt utredningarna 
även på mycket kort sikt utomordentligt oroande. Tillgängliga uppgifter 
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visar under alla förhållanden på en inte oväsentlig skillnad mellan fastig
hetsomkostnadskalkyl och faktiskt uttagna hyror. Detta kan, säger utred

ningarna, med säkerhet konstateras för lägenheter som färdigställts under 
senare år. 

Som en komplettering till uppgifterna om bostadspriser har utredningarna 
gjort vissa beräkningar avseende hushållens nettoutgifter för bostäderna, 

varmed utredningarna avser bostadspriset minskat med statskornmunala bo

stadstillägg resp. kommunala bostadstillägg till pensionärer och med beak

tande av skatteeffekten för hushåll i egna hem. Följande tabell ger exempel 
på dessa beräkningar. 

Beräknade nelfolll!!.ilier (iir nyby!!,!!.da läf{enheter med olika hyror. Makar med 1-3 barn 

Samman räknad Procentuell andel Nettoutgift for liigenhct om <kr. I m;ln 1 
inkomst år 1972 hushåll med en in- 3 rk 4 rk S rk 
!tusental kr.) komst som under- vid en månadshyra av ... kr. stiger vidstående 600 510 700 595 800 680 

I barn 
- 30 17 440 430 460 455 520 460 

35 26 515 510 535 530 595 535 
40 37 600 510 625 595 685 625 
45 47 600 510 700 595 800 680 

2 barn 
- 35 27 440 430 460 455 520 460 

40 40 530 510 550 545 590 550 
45 51 600 510 650 595 710 650 
so 62 600 510 700 595 800 680 

3 barn 
- 40 45 475 465 495 490 515 495 

45 55 555 510 575 570 595 575 
50 65 600 510 675 595 695 680 
55 71 600 510 700 595 800 680 

Om hyresnivån siinks skulle antalet hushåll med statskommunalt bo-

stadstilliigg minska. Likaså skulle tilläggens storlek minska. För dem som 

kan få oreducerat statskommunalt bostadstillägg har en sänkning av hy-
resnivån liten betydelse. Deras nettoutgifter minskar i alla lägenhetstyper 

endast med 10-20 kr./mån., om hyran sänks exempelvis med 15 %. Om 

hushållen har reducerat tillägg ökar dock effekten av hyresminskningen. 

En sänkning av prisnivån får emellertid momentant den största effekten 

för dem som inte har statskommunalt bostadstillägg. dvs. hushåll med för

hållandevis höga inkomster. 
Utredningarna säger sig ha funnit att nettoutgiften framstår som hög 

för flertalet hushållstyper i de inkomstlägen i vilka statskommunalt bo

stadstillägg, helt eller reducerat, kan utgå. Enligt kalkyler som utredningarna 

gjort har dessa hushåll en mycket liten marginal för andra levnadsomkost
nadcr iin bostaden. I en sådan situation befinner sig ca 25 % av alla hushåll 



Prop. 1974:150 33 

som består av endast makar, drygt 40 % av alla I-barnsfamiljer, drygt 50 % 
av 2-barnsfamiljerna och ca 66 % av 3-barnsfamiljerna. 

För hushåll i egna hem som förvärvats under senare år har taxeringsmässiga 

underskott på fastigheten ofta större betydelse än bostadstilläggen. Små

husundersökningen belyser den faktiska skatteeffekten år 1972. Av de un

dersökta husen visade 80 % underskott vid taxeringen och för hus byggda 

under 1960-talet gällde detta mer än 95 % . Skatteminskningen till följd 

av underskotten uppgick till i genomsnitt 1 800 kr. för riket. För hus för

värvade åren 1966-1968 och 1969-1971 uppgick den till 2 700 resp. 3 700 

kr. Skatteminskningen motsvarade för dessa hus ca 30 % resp. 33 % av 

hostadsutgiften exkl. amortering. 

Utredningarna har studerat sambandet mellan hushållens boendeförhål

landen (trångboddhet, bostadsutgift etc.) och deras inkomster. De finner 

att sambandet fortfarande, trots betydande insatser från samhällets sida på 

bostadsområdet, är påtagligt starkt. 

Samhällets bostadspolitiska strävan att bereda alla människor rymliga bo

städer av god kvalitet innebär att det inte bör finnas några lägenheter som 

saknar elementära bekvämligheter. Den innebär också att hushållens ut

rymmesbehov skall tillgodoses. Efterfrågan håller dock inte alltid takten 

med behovet. Boendetätheten och trångboddheten är högre för de större 

hushållen än för de mindre. 

Det ligger niira till hands, menar utredningarna. att detta förklaras av 

ekonomiska realiteter. Med en större lägenhet följer ju ett högre pris. Sam

tidigt som behovet av utrymme är större ju större hushållet iir blir givetvis 

också utgifter för annan konsumtion högre. Men större hushåll har inte 

högre inkomster än mindre hushåll. i varje fall inte så länge man begriinsar 

jämförelsen till all gälla hushåll med minst tre personer.dvs. barnfamiljerna. 

Medianinkomsten for gifta med tre, fyra eller ner boende var år 1970 ungel1ir 

densamma. omkring 39 000 kr. 

Utredningarna har gjort vissa kalkyler beträffande de ekonomiska för

utsättningarna för hushållens bostadskonsumtion. Kalkylerna visar t. ex. 

att ett hushåll som består av makar och ett barn måste ha en disponibel 

inkomst på ca 20 000 kr.lår innan det kan betala någon bostadskostnad 

alls. En disponibel inkomst på 20 000 kr. /år motsvarar för ett sådant hushåll 

en bruttoinkomst på ca 28 000 kr.lår. Makar med två barn måste disponera 

ca 23 000 kr.lår och ha en bruttoinkomst om ca 32 000 kr.lår. innan de 

får "förmåga" att betala något för en bostad. År 1972 var det ca 15 % 
av ettbarnsfamiljcrna och ca 20 % av tvåbarnsfamiljerna som saknade be

talningsförmåga i här nämnda mening. 

Av utredningarnas material avseende sambandet mellan inkomst och bo

stadsutrymmc för olika stora hushåll framgår att antalet rum ökar med hus

hållsstorleken, genomsnittligt sett. Detta gäller i alla inkomstklasser och 

3 Riksdaxen 1974. 1 som!. Nr 150 
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är ett uttryck för att en rymlig bostad prioriteras högt i hushållens budget. 

Hushållen avsätter följaktligen i genomsnitt en högre andel av sin inkomst 

till bostad ju fler medlemmar det består av trots att också andra levnads

omkostnader är högre för de större hushållen än för de mindre. Materialet 

visar emellertid också att hushåll i högre inkomstklasser som regel har fler 

rum och därför också lägre trångboddhet än hushåll med lägre inkomster. 

Situationen är dock inte densamma, oberoende av var på inkomstskalan 

man gör observationen. Sambandet mellan inkomst och trångboddhet il
lustreras med följande figur. 

Trångboddhelen<norm ll)år l970blandgifla hushåll cflersammanriiknad nettoinkomst 
Huscnlal kr. I 
Tiilorter med 2 000-w invånare <Q, = undn.: kvanilcn, Q, =övre kvanilcn, Md =media
nen) 

Procentuell andel 
trångbodda 

60 

so 

40 

30 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Sammanriiknad nettoinkomsl ttuscntal kr.I 

På samma sätt som det föreligger etl klart samband mellan hushållens 

inkomster och deras boendeutrymme, finns ett samband mellan inkomst 

och bostadens utrustningsstandard. I glesbygden finns alltjämt, trots en om

fattande modernisering under 1960-talet, ungefär en kvarts miljon bostäder, 

som betecknas som halvmoderna eller omoderna. Flertalet av dessa bebos 

av hushåll med låga inkomster. Pensionärerna är en stor grupp bland dem. 

5+ boende 

3 boende 

4 boende 

2 boende 
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I tiitorterna är andelen omoderna och halvmoderna bostiider mindre än 

i glesbygden. Små lägenheter dominerar i detta bestånd mycket mer än 

i glesbygden. Därför är problemet med dåliga bostäder i tätorterna el! problem 

huvudsakligen for de små hushållen. Bland dessa hushåll är del dock till 

större delen de som har låga inkomster som återfinns i det sämsta beståndet. 

Pensionärerna är också i tätorterna talrikt företrädda i de dåligt utrustade 

lägenheterna. Bland de ensamstående i detta bostadsbestånd är männen 

i ett sämre läge än kvinnorna. Detta gäller i samtliga inkomstklasser. 

Det är enligt utredningarna tydligt att ekonomiska spärrar finns for hus

hållens val av boendeform. Detta finner man vid ett studium av sambandet 

mellan inkomst och bostadens upplåtelseform och kommer till uttryck i 

högre inkomster for hushåll som äger sina bostäder än for hushåll som 

hyr dem eller innehar dem med bostadsriitl. Följande tabell visar median

inkomsten for hushåll som bor i lägenheter med olika upplåtelseform. 

Medianinkomst år 1970 för vissa hushål/styper i olika upp/åte/se.former. Tätorter med 
:! 1100-11• invånare (kr.) 

Hushållstyp Tusental Medianinkomst 
Upplåtelseform hushåll tsammanriiknad netto-

inkomst) 

Gifta, 2 boende 
Ägare 116 32 500 
Bostadsrätt 98 35 100 
Hyresrätt 226 34 800 

Gif!a, 3 boende 
Agare 102 39 400 
Bostadsrätt 70 39600 
Hyresrätt 166 38 700 

Gifta, 4 boende 
Ägare 122 42000 
Bostadsrätt 58 39600 
Hyresrätt 140 38 500 

Gifta. 5+ boende 
Ägare 74 41 300 
Bostadsrätt 19 39 400 
Hyresrätt 67 37 100 

Skillnaden i faktisk inkomst mellan hushållen är dock större än vad som 

framgår av tabellen, eftersom ägare av bostäder i många fall har fått sin 

inkomst reducerad på grund av gäldränteavdragen. Genomsnittstal av den 

typ som redovisas i tabellen är dock vanskliga att använda som underlag 

for mera långtgående slutsatser, eftersom de är påverkade av en lång rad 

faktorer, vilkas samlade effekt kan dölja viktiga förhållande. Så t. ex. på

verkas bilden av ålderssammansättningen i de olika hushållstyperna. 

Om man begränsar jämförelsen beträffande inkomst till de hushåll som 

flyttar in i nybyggda lägenheter reduceras riskerna för felaktiga slutsatser. 

En sådan jämförelse visar på stora skillnader i inkomster mellan hushåll 

som "väljer" den ena eller andra upplåtelseformen. Gifta hushåll som bestod 

av fyra personer och bodde i småhus, byggda under åren 1966-1970, hade 
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år 1970 ca 43 000 kr. i medianinkomst lsammanräknad nettoinkomst). I 
flerfamiljshus från samma byggnadsperiod hade motsvarande hushållstyp 
en medianinkomst på ca 35 000 kr.lår. 

Skillnaderna i inkomst mellan dem som bor i småhus och dem som 
bor i flerfamiljshus förstärks enligt utredningarna år från år av den ökande 

olikheten i lägenhetssammansiittning i nyproduktionen. Det hushåll som 
behöver en lägenhet större än tre rum och kök har utomordentligt små 
möjligheter att skaffa sig den på annat sätt än genom a\\ köpa sig ett småhus. 
För att kunna göra det tvingas hushållet prestera en kontantinsats som 
är ganska stor. Denna möjlighet saknar många. 

Med en stor bostad följer som tidigare visats normalt en högre bostads· 
utgift. Detsamma gäller för en modernt utrustad bostad i jämförelse med 

en som saknar moderna bekvämligheter. Samband som motsvarar dem som 
föreligger mellan hushållsstorlek och lägenhetsstorlek samt mellan inkomst 
och utrymme resp. utrustning finner utredningarna därför också vid ett 

studium av bostadsutgifternas storlek. 
Sambandet mellan inkomst och bostadsutgift framgår av följande två fi

gurer. vilka visar förhållandena i flerfamiljshus och småhus. 

Genomsnittlig bostadmtgift (brutto) för olika hushållstypcr i olika inkomstl.igen 
(disponibel inkomst). Tatortcr 2000-w 1nv~nare. Flerfamiljshus med ccntralvMme. 
Hushåll med föreståndare under 65 .lr 

Källa: FOB-70 

Ånhyra/llrsavgift kr. 
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Medianbostadsutgift, exkl.amortering (brutto samt minus skatteeffekt) för hushåll 
I olika inkomstlågen (sammanraknad inkomst) i enfamiljshus. Hela riket. ~ushåll med 
föreståndare under 65 år 

Bostadsutgift, kr/år 

20 30 40 50 
Sammanräknad inkomst (tusental kr.) 

60 70 80 90' 100 

Med ianbostadsutgift, 
exkl. amortering 

D:o minus skatte
effekt 

Vid en jämförelse mellan dessa två figurer bör flera fakta hållas i minnet. 

Hiir kan exempelvis niimnas olikheterna i lägenhctssammansiittningen och 

därmed hushållsstrukturen mellan småhus och nerfamiljshus. den annor

lunda inkoms!strukturen för hushåll i småhusbeståndet jiimfört med hus

hållen i flerfomiljshusbeståndet och den stora olikheten i den regionala för

delningen mellan dessa bestånd. 

Ur den föregående analysen rörande hushållens inkomster och kostnads

förhållanden har utredningarna dragit följande slutsatser. 

I. Hushåll med en och samma inkomst disponerar ett större utrymme och 

har en högre bostadsutgift ju större hushållet är. 

2. Bostadsutrymmet och bostadsutgiften ökar i de högre inkomstlägena med 

ökande inkomst, men i de inkomstlägen diir trångboddhet. och låg ut

rustningsstandard är vanligt förekommande finns inget sådant samband 

alls eller också iir del mycket svagt. 

3. Trångboddheten iir nästan helt en konsekvens av bristande ekonomiska 

resurser, beroende antingen på att inkomsterna är låga eller på att för

sörjningsbördan är stor. 

4. Problemet med dåliga liigenheter är likaledes till sin huvudsakliga del 

ett låginkomstproblcm. Det iir dessutom begränsat till småhushållen. 

5. Ekonomiska spiirrar föreligger för hushållens val av hustyp dels diirför 

att kraven på ekonomiska prestationer är olika till följd av de skilda 

upplåtelseformerna. dels därför att lägenhctssammans~ittningen är olika. 

6. Hushåll med goda inkomster får ut mer bostadsnytta för sina nettoutgifter 

än vad hushåll med mer pressad ekonomi kan rå. Skalleeffekterna ökar 

när inkomsterna stiger. Bostadstilläggen däremot minskar med ökande 
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inkomster. Vidare har bostadstilliiggen genom inkomstprövningen prak
tiskt taget försvunnit i de inkomstlägen diir skatteeffekterna börjar få 
större omfattning. 

Mot bakgrund av sina iakttagelser vad gäller prisnivå m:h prisstruktur 
på bostadsmarknaden samt utvecklingen i övrigt inom bostadsförsörjnings
området har utredningarna diskuterat och övervägt frågorna om principer 
och mål for bostadspriser och bostadsstöd. 

Utredningarna anför i det sammanhanget att det finns två typer av ut
jämningsproblem när det gäller bostadsförsörjningen. Det ena avser villkoren 
for upplåtelse av bostäder. Som ett mål kan uppstiillas att alla bostäder 
skall kunna erbjudas till alla hushåll på likvärdiga ekonomiska villkor. Prak
tiskt är detta, menar utredningarna, en fråga om att åstadkomma lika be
skattning, finansieringsvillkor och likvärdiga priser. 

Det andra utjämningsproblemet avser olika hushålls möjligheter att efter

fråga bostäder. De skillnader som finns därvidlag är en följd av att inkomster 
och försörjningsbördor är ojiimnt fördelade mellan hushållen. Detta för
delningsproblem föreligger oavsett vilken prisnivå eller vilken prisstruktur 

som råder på bostadsmarknaden. 
En grundläggande förutsättning för att uppnå en tillfredsställande prisnivå 

och prisstruktur är, framhåller utredningarna, att det råder balans mellan 

ökning i bostadsbchov och bostadsbeståndets tillviixt. Nytillkommande hus
håll skall kunna få en godtagbar bostad utan onormala väntetider. Om
sättningen och tillväxten i beståndet måste vara tillräcklig för att tillgodose 
behoven av omflyttning och fortgående förbättring av bostadsstandarden. 
Såviil nya som etablerade hushåll skall ha möjlighet att välja mellan ny
cllcr ombyggda och tidigare upplåtna lägenheter. 

Enligt utredningarna föreligger dock obalans mellan olika delar av be
ståndet. Mojligheterna att välja mellan nya och iildre lägenheter är mycket 
begränsade. Det beror till en del på beståndets sammansättning men även 
på priserna. 

En förutsättning för att balansproblemen skall kunna lösas är att priserna 
bestäms av lägenheternas bostadsvärde. 

Kravet på likvärdiga priser kan i första hand sägas innebära att bostäder 
som för ett hushåll representerar lika bostadsvärde också skall ha lika priser. 

Detta bör gälla oavsett när lägenheterna är byggda eller i vilken form de 

upplåts. 
Motsatsen till likvärdiga priser - prissplittring - uppkommer om priserna 

under längre tid binds till de räntor och byggnadskostnader som gällde 

vid produktionstillfället. Ränteförändringar eller förändringar av penning
viirdet medför då att olika årgångar av hus får olika hyror för liigenheter 
som iir likvärdiga från hushållens synpunkt. Vid fortgående innation kom
mer varje ny årgång av bostäder att bli dyrare iin den föregående. förutsatt 
att produktiviteten i byggandet inte ökar så snabbt att den kompenserar 

inflationen. 
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Förutom genom innation och kapitalkostnadsföriindringar kan hyrcs
splillring uppkomma genom efterfrågeföriindringarsom inte pareras med pris
anpassning. Delta gäller även om del totalt selt råder så god tillgång på 
lägenheter alt någon "bristbetingad" prisstegring inte kan uppstå i nypro
duktionen. Det kant. o. m. finnas överskott av nybyggda lägenheter. Främst 

iir det fråga om all hushållens värdering av bostadens läge i förhållande 
till andra bostäder föriindras med tiden. Med den form av stadsbyggande 
vi har är huvudriktningen i förändringarna all centralt belägna bostäder 

är mer attraktiva än bostäder långt ifrån stadskärnan. Likvärdiga priser in

nebär att stigande hyror i viss grad måste accepteras i de iildre centrala 

stadsområdena. 
Från hushållens synpunkt är det, menar utredningarna, i och för sig lik

giltigt om prissplittring har uppkommit som följd av inflation och ränte
föriindringar eller kan hänföras till värderingen av läget. Hushållen reagerar 
på samma säll i båda fallen, dvs. det uppkommer en överefterfrågan och 
köbildning till de lägenheter som anses mest attraktiva. 

Utredningarna hävdar all från bostadspolitisk synpunkt är det angeläget 
alt försöka hålla isär de faktorer som kan orsaka olika prisutveckling. Åt
gärder för att bevara eller återställa paritet utan att detta får icke önskvärda 

verkningar i andra avseenden blir olika i de olika fallen. Inflation och fi
nansieringsvillkor kan helt eller delvis behärskas via finansieringssystemet. 
Markvärdestegringen måste däremot mötas med markpolitiska och andra 

selektiva medel - t. ex. särskilda avgifter - som kan anpassas till olika lokala 
förhållanden. 

Hyressplittring medför en uppdelning av hushållen i gynnade och miss
gynnade grupper. De som har bostäder i det äldre beståndet får vid inflation 
och kostnadsbundna hyror en fortgående real hyressänkning och lägre hyror 

än för likvärdiga bostäder i nyproduktionen. De blir benägna att bo kvar 
för all utnyttja fördelen av den låga hyran. Hushåll som nybildats, byter 
bostadsort eller har särskilt trängande hostadsbehov t. ex. på grund av ökat 
antal barn i familjen måste däremot i allmänhet söka bostad i nyproduktionen 
med dess högre hyror. 

Utredningarna betonar att likvärdighet i prissättningen skall föreligga inte 
bara mellan olika årgångar av bostäder och mellan hus med olika hostads
liigcn. Samma krav bör ställas i fråga om olika hustyper och upplåtelse
former. 

I det sistnämnda avseendet är det främst fråga om att från samhällets 
sida ge likvärdiga förutsättningar för prisbildningen på t. ex. hyresliigenheter 
och egna hem eller nerfamiljshus och småhus. Det ankommer t. ex. i första 
hand på kommunerna att se till att bostäderna i lika grad belastas med 
kostnader för exploatering och andel i service, trafikkostnader o. d. som 
betalas med kommunala medel. Olika villkor från kommunens sida för 

skilda slag av bostäder leder främst till prissplittring vid den första upp
låtelsen. 

Från statens sida gäller främst. menar utredningarna, att villkoren för 
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finansiering och beskattning måste vara lika för olika slags bostäder. Eljest 

ges inte förutsättning för likvärdiga priser. Verkan av beskattningen fram" 

kommer visserligen nu tydligast då man ser till hushållens nelloutgiftcr 

för bostaden. Den förmånligare beskattningen vid ägande påverkar dock 

även forvärvspriscrna genom att hushållens priskiinslighet minskar. 

Om prisparitet skall bibehållas vid inflation, utan ökande subventioner 

till nyproduktionen, måste hyrorna för befintliga lägenheter vara inflations

beroende. Det utjämningsproblem som inflationen medför kan, hävdar ut

redningarna, helt eller delvis lösas genom finansieringen. 

Med de traditionella formerna för fastighetslinansiering innebär den no

minella ökningen av kapitalavkastningen på grund av inflation inte en vär

desäkring av fastighctskapitalct. Delta iir ju till största delen upplånat i 

ett nominellt värde och ränteutgiften ökar inte. Den ökade intäkten tillfaller 

helt fastighetsägaren och kan betraktas som en ökad förräntning av den 

ursprungliga insatsen eller som en förmögenhetsökning. 

Vad gäller prisnivån i nyproduktionen menar utredningarna att denna 

skall vara avvägd med hänsyn till å ena sidan betalningsförmågan hos vanliga 

inkomsttagare, å andra sidan statens möjligheter att överföra medel till denna 

del av bostadssektorn. Prisnivån bör dock inte vara så låg att den stimulerar 

till alltför stor konsumtion bland hushåll med goda inkomster i förhållande 

till bostadsbchov och försörjningsbörda. 

Utredningarna anför vidare att priserna i nyproduktion skall vara kost

nadsbundna, dvs. genomsnittligt bestämmas av faktiska kapital- och drift

kostnader. Att priset är kostnadsbundet och all kapitalkostnaderna iir be

stämda av bostadspolitiska värderingar medför inte att alla priser i nypro

duktionen anpassas till produktionskostnaderna. Det går inte att bortse från 

efterfrågans och den ojämna inkomstfördelningens inverkan på priserna. 

För lägenheter som är särskilt attraktiva på grund av sitt läge, utformning 

eller dylikt går det att ta ut högre priser på grund av att de efterfrågas 

av hushåll med högre inkomster eller av hushåll som värderar bostaden 

högre än "genomsnittshushåll" i förhållande till annan konsumtion. 

Priserna i nyproduktionen kommer på sikt att styra prisutvc.:klingen i 

det iildre bostadsbeståndet. Det går dot:k enligt utredningarna inte att säga 

något om den absoluta prisnivån i det äldre beståndet vid en viss prisnivå 

i nyproduktionen. Ju lägre prisnivån kan bli i nya hus desto fagre kan hela 

nivån hållas för äldre hus. Prisnivån för nya lägenheter får därför siirskild 

betydelse den närmaste tiden, eftersom det bl. a. är angeläget att utjämna 

prisskillnader och fä en jämnare spridning av lediga lägenheter över hela 

beståndet. 

Utredningarna tar diircfter upp vissa aspekter på bostads stöd c t 

till hushållen. 

Bostadsstöd till vissa hushållsgrupper kan enligt utredningarna ses dels 

enbart som ett medel att ge hushåll med svaga egna resurser möjlighet 

att uppnå en viss minimistandard, dels som elt medel att mera allmänt 
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minska de skillnader i bostadsstamhird som beror av barnantal oi.:h inkomst. 

Vilka insatser som behövs for att i1å det första syliet, alltså arr garantera 

en god grundstandard, iir i hög grad beroende av den allmänna prisnivån 

för bostiider. En låg prisnivå har självfallet viisentlig betydelse för grupper 

med svag ekonomi. Behovet av bostadsstöd bortfaller inte vid den liigre 

prisnivån men det kan minska i omfattning. 

Ser man bostadsstödet mera allmänt från utjiimningssynpunkt blir be

traktelsesiittet ett annat. Skillnaderna i bostadsstandard beror främst av hus

hållens barnantal. som medför ökande bostadsbehov oi.:h försörjningsbörda, 

och <1v inkomstens storlek. Att minska standardskillnaderna iir alltså inte 

bara en fråga om att lyfta upp vissa grupper till en godtagbar grundstandard 

utan mera allmänt en fråga om fördelningen av inkomster och försörjnings

bördor. Detta fördelningsproblem har i oi.:h för sig inget direkt samband 

med prisnivån för bostiider oi.:h kan, menar utredningarna, inte lösas med 

enbart bostadspolitiska medel. Bostadsstödet bör dock ha en utjiimnande 

effekt, som inte är begriinsad till att garantera en minimistandard. 

Utredningarna har genom sina undersökningar kunnat konstatera att hus

hållens bostadsstandard och bostadsutgifter inte förändras niimnvärt i ett 

brett inkomstskikt på den nedre delen av inkomstskalan. För dessa hushåll 

kan därför en mindre inkomstökning inte antas få någon nämnvärd effekt 

på deras bostadsefterfrågan. Hushållen har en svag ekonomi och inkomst

tillskotten går till annat iin bostiider. Först då de passerat en viss in

komstgriins, som ligger på olika nivå beroende på hur många barn hushållet 

har, ökar bostadsstandarden pMagl igt. 

Det som sagts om inkomsttillskott kan enligt utredningarna i stort sett 

antas gälla också om en generell prissänkning. Den liigre prisnivån medför 

sannolikt att hushåll med svag ekonomi i första hand kommer att öka sin 

konsumtion av annat än bostäder. 

De första mera omfattande bostadspolitiska insatserna avsåg stöd åt barn

familjer. Det har också skett en genomgripande förbättring av barnfamil

jernas bostadsförhållanden. Utredningarna finner dock att utrymmesstan

darden inte ökat snabbare för hushåll med barn lin för andra grupper. Skill

naden i bostadsutrymme per person är fortfarande stor mellan familjer med 

flera barn och mindre hushåll. Nästan alla barnfamiljer har emellertid väl

utrustade liigenheter. Tar man hiinsyn även till detta har deras bostads

standard troligen förbättrats mer än för hushållen i genomsnitt under de 

senaste 25-30 åren. 

Utredningarna tar så upp frågan om vi I k a krav som bör stiillas på 

konstruktionen av bostudsstöd. 

Det grundliiggande kravet iir, anser utredningarna. att stödet skall ge en 

reell stimulans att förbiittra bostadsstandarden iiven för hushåll med låg 

inkomst. Bostadsstödet bör då vara konstruerat så att det i de l~igsta in

komstklasserna tiicker en stor del av utgiften för en godtagbar bostad. Det 

bör också vara utformat så att en standardökning blir billig för hushållet. 
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Stödet bör givetvis öka med antalet barn i familjen. 

Utredningarna hävdar att de nuvarande statliga och statskommunala bo
stadstilläggen inte i tillräcklig grad tillgodoser de angivna kraven på bo
stadsstöd. Det statliga bostadstilliigget till barnfamiljer iir ett allrniint kon
surntionsstöd, som endast i liten omfattning kan antas påverka hostadskon

surntionen. Det statskornrnunala bostadstilliigget uppfyller kravet att en 
standardökning skall vara billig för hushållet. Tillägget utgör ju 80 96 av 

hostadsutgiften inom vissa griinser. Att effekten vid låga inkomster iindå 

inte blir tillriicklig beror på att hushållen inte ens kan betala "grundbeloppet", 
325 eller 425 kr./månad, utan att deras ekonomi blir hårt anstriingd. 

Utredningarnas överväganden i fråga om priser och hushållsstöd på bo

stadsområdet innebiir i stort följande. 
Enligt utredningarna avviker de faktiska prisförMllandena på ho

stadsmarknaden från de mål man har diskuterat framför allt i följande av
seenden. 

Al Prisnivån i nyproduktionen är för hög för hushåll med genomsnittliga 
inkomster. 

Bl Prisskillnader mellan olika årgångar av hyreslägenheter och mellan lägen
heter med olika liigen överensstämmer inte alltid med hushållens värde

ringar. För lägenheter med lika bostadsvärde är priset högre i senare årgång
ar av hus än i äldre. 

c) Prisskillnaderna mellan olika upplåtelseformer och hustyper uttryckta i 
kr./m' liigenhetsyta, iir i sig inte påfallande stora. Hushållens 

nettoutgifter blir emellertid högre om de hyr eller har normalt finansierad 
bostadsriitt än om de iiger liigenheterna eller i annan form disponerar 
dem så att det uppstår en skatteminskning. 

Dl De utgående hyrorna i senare årgångar av hus understiger genomsnittligt 
de långsiktiga kostnaderna för fastighetskapital och drift. 

De två första konstaterandena menar utredningarna talar för att hyrorna 
i nyproduktionen bör sänkas. Att ange en bestiimd nivå som är "rimlig" 
i den meningen att hushåll i vanliga inkomstliigen då skulle efterfråga till
räckligt rymliga lägenheter är enligt utredningarna naturligtvis vanskligt. 

Utredningarna har vid sin bedömning utgått från ettbarnsfamiljer och 
studerat den faktiska hyran och utrymmesstandardcn år 1970. På grundval 

diirav bedömer de att hyressiinkningen för nybyggda trcrumsliigenheter be
höver vara av storleken 10-15 %. Målet iir då att minst hiilften 
av ettbarnsfamiljcrna kommer att efterfråga l~igenhcter om minst tre rum 

och kök utan bostadstilliigg. 
En sänkning av den nuvarande prisnivån i nyproduktionen innebär en 

fördel för hushållen också genom att den allmiint bidrar till att hålla nere 

priserna i hela bostadsbeståndet. 
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Det pris som bestäms från bostadspolitiska utgångspunkter för nypro
duktionen måste enligt utredningarna genomsnittligt tiicka fastigheternas 
kapital- och driftutgifter. Den efterstriivade prisnivån i nyproduktionen ger 
därigenom en riktpunkt för avvägning av kapitalersiittningens storlek i fi

nansieringssystemet. 
Ett viktigt krav på prisbildningen är för övrigt enligt utredningarnas upp

fattning att denna skall bevara paritet mellan olika årgångar av hus. 
Vad gäller frågan om bostadsstöd till vissa hushållsgrupper finner ut

redningarna att en sänkning av prisnivån inte innebiir att behovet av ell 
dylikt stöd minskar i väsentlig grad. Utredningarna har, som framgår av 

den tidigare redogörelsen, inte behandlat frågan om hur stödet bör vara 
utformat annat än från rent principiella synpunkter. Uppenbart är dock att 
någon form av bostadstilWgg som siinker hushållens bostadsutgifter iir ef

fektivare med hiinsyn till bostadsförsörjningen iin inkomsttillskoll i form 

av allmiint konsumtionsstöd. 
Utredningen finner att utformningen av ell direkt stöd till hushållens 

bostadsförsörjning behöver prövas ingående. Boendeutredningen kommer 
att behandla denna fråga ytterligare i sitt fortsatta arbete. 

Utredningarna har även berört frågan om avviigning mellan bostadspo
litiska åtgärder som påverkar priserna och direkta subventioner till hushållen. 

Det brukar ofta framhållas att direkta bidrag till hushållen liittare kan 
styras och därför får bättre effekt än generella åtgärder för dem som bäst 
behöver ett stöd. En generell prissänkning gynnar även, och kanske i högre 
grad, hushåll med högre inkomster. Frågestiillningen är, menar utredning
arna, av intresse endast under förutsättning att de generella åtgärderna iir 
subventioner eller tar i anspråk medel, som eljest skulle kunna riktas till 
vissa hushåll. 

Väsentligt i fråga om prissänkning i nyproduktionen iir att en sådan iiven 
på rätt kort sikt påverkar priserna i hela bostadsbeståridet. Om det allmänna 
ränteläget, produktionskostnaderna och driftkostnaderna iir givna, vilket 
man måste anta i detta fall, innebär en sådan prissänkning överföring av 
medel från dem som iiger bostiider till dem som inte iiger. Dessa överföringar 
kommer naturligtvis både högre och Higre inkomsttagare till godo. 

En väsentlig effekt av att priserna hålls nere när bostäderna är nya iir 
att ökningen av fastighetsvärdena hålls tillbaka. Detta iir betydelsefullt inte 
bara från rii!Cvisesynpunkt - dvs. i fråga om överföring av förmögenheler 
från långivare till ägare - utan också för möjligheterna att åstadkomma 
förändringar i det befintliga beståndet. 

Subventioner till hushållen har inte de hiir angivna effekterna. Avviig
ningsproblemet skall diirför inte ses hara som en fråga om hur olika hus
hållsgrupper berörs. 
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2.1.6 Bos1cu/sfi11a11sicring 

Utredningarna beskriver inledningsvis förut s ii t t ni n garn a för 
och utvecklingen av paritetslånesystemct. 

Basannuiteten 5.1 % för nerfamiljshus faststiilldes niir riintan på fastig
hetslån var ca 6 % . Riintan steg emellertid snabbt till ca 7.5 % . Byggpriserna 
steg diiremot obetydligt t. o. m. år 1970 och paritetstalsökningarna blev därför 
små t. o. m. år 1972. eftersom den tillämpade paritetstalsmetodiken innebär 
att en byggprisökning påverkar paritetstalet med en tvåårig eftersläpning. 
1973 års paritetstal fastsfalldes av Kungl. Maj:t på andra grunder iin de 
statistiska principerna för paritetstalsberiikning. Paritctstalen för år 1973 ger 

sålunda unryck för endast hälften av den ökning som motiverades av bygg
prisstegringen. För år 1974 faststiilldes sedan samma paritetstal som för 
år 1973. 

Utredningarna konstaterar att besluten om 1973 och 1974 års paritetstal 
har motiverats med renodlat hyrespolitiska skiil. niimligen att hålla tillbaka 
de totala fastighetsomkostnaderna i de avseenden det varit möjligt. 

Utredningarna konstaterar vidare att den oförutsett stora skillnaden mel
lan basannuitet och räntenivå och de begränsade paritetstalsökningarna har 
medfört större skuldökningar på paritetslånen än vad som kunde förutses 

vid låneformens införande. De uteblivna paritetstalshöjningarna har dess
utom medfört att hus färdigställda före år l 973 belastas av relativt sett 
liigre kapitalutgifter än senare fardigstiillda hus. De totala låneskulderna 
för hus med paritetslån synes enligt utredningarna dock inte vara orimliga 
i förhållande till aktuella produktionspriscr. 

Vid utgången av år 1973 omfattade riintelånen drygt 500 000 och pa
ritetslånen nära 400 000 liigenheter. Den totala summan av utbetalda riintelån 
var den I januari 1974 3,4 miljarder kr. Vid samma tidpunkt utgjorde den 
totala skuldökningen på paritetslån 1,4 miljarder kr. Summan av utestående 
riintel[m och skuldökning på paritetslån utgjorde sålunda 4.8 miljarder kr. 
Summan av utestående statliga lån med nominella villkor och ursprungliga 
bostadslån, som ingår i omfördelningen inom paritctslånesystcmet, uppgick 
vid utgängen av år 1973 till drygt 20 miljarder kr. 

Utredningarna erinrar om att vissa frågor rörande främst den bokförings

miissiga redovisningen av paritetslån och riintclån har behandlats av en siir

skild utredning, paritetslåneutredningen. På grundval av denna utrednings 
bctiinkande (50U 1971:67) Riinteomfördelning och vinstutdelning har en 

särskild lagstiftning ( prop. 1972:76. CU 1972:26. rskr 1972: 178. SFS 1972: 175) 

tillkommit. 
Utredningarna tar diircfter upp d c n diskussion om paritets -

I{\ n c systemet som förekommit under senare år. Utredningarna anser 
att paritetslånesysteme1. som iir en okonventionell lt111eform, har betydande 
bostadspolitiska lörtjiinstcr. I olika angränsande frågor - som utredningarna 

anser vara av underordnad betydelse, exempelvis siittet för bokföring - har 
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systemet omedvetet jämförts med traditionella lån. Hiirvid har. anser ut

redningarna, från bostadsfi.)rsörjningss~;npl!nkl mindre viktiga frågor till

dragit sig stort intresse. 

Diskussionen om lånesystemet har giillt både de principer och viirderingar 

det bygger på samt de tekniska problem som upptriitt vid systemets till

liimpning. 

Av de tekniska frågor som friimst uppmiirksammats niimner utredning

arna paritetstalsberiikningen som innebiir all en byggprisstegring påverkar 

paritetstalen först efter två år. Vidare pekar utredningarna på tidpunkten 

för beslut om nya paritetstal som iir för sen för att de nya talen skall kunna 

beaktas vid sedvanligt kalkyl- och förhandlingsarbete, vilket ofta avser ett 

kalenderår i taget. En annan fråga som diskuterats men som fått en temporiir 

lösning genom siirskild lagstiftning (1972:175) iir bokföringsfrågan. Också 
fördelningen av skuldökning mellan långivare och låntagare med lägre 

övre lånegriins än 100 % av pantviirdet har diskuterats. Riskerna för att 
låntagare med en övre lånegräns på 85 96 kommer i likviditetssvårighcter 

i början av paritetslånets löptid hardiirvid friimsl uppmiirksammats. Slutligen 

anger utredningarna i sammanhanget frågan om vid vilken tidpunkt av

dragsriill skall föreligga för debiterade riintor som lagts till låneskulden. 
De principiella frågor, som har diskuterats, har enligt utredningarna fram

för allt giillt om det finns något utrymme för all omfördela kapitalkostnader 

i tiden och - om så är fallet - hur stort detta utrymme är. Låneformen 
har uppfattats innebära en högre grad av osäkerhet beträffande framtida 

kapitalutgifter än vad de traditionella låneformerna innebiir. Niir det giiller 

omfördelningsfrågan har enligt utredningarna starkt förenklat tre uppfatt

ningar kommit till uttryck i diskussionen om paritetslånesystemet. 

Den första uppfattningen är att omfördelningen inte är möjlig och/eller 
önskviird. Motiven för denna uppfattning är enligt utredningarna huvud
sakligen av fastighetsekonomisk art. Underhålls- och driftkostnader anses 

öka med husens ålder vilket motiverar en sjunkande kapitalkostnad. Tra
ditionella låneformer anses dessutom ge biiltre förutsättningar för långfristiga 
avkastningsbedömningar. I anslutning härtill anför utredningarna all lån 
av traditionell typ utan subventioner eller omfördelning skulle ge en bo
stadsprishöjning på 35-40 kr/m' för under senare år nyproducerade hyres
och bosladsriittsliigcnheter. 

Den andra uppfa11ningen som kommit till uttryck i diskussionerna är 

att man bör återgå till den ursprungliga avsedda omfördelningen. Denna 

uppfatlning haseras enligt utredningarna på en sammanvägning av fastig

hetsekonomiska och hyrespolitiska överväganden, där de fastighetseko

nomiska överviigandena på visst siill anses ge restriktioner för hyrespolitiska 

mål. 
Den tredje uppfattningen är att en större omfördelning iin den ursprungligt 

avsedda iir möjlig och/eller önskviird. Oenna uppfattning baseras enligt 

utredningarna också på en sammanvägning av fastighetsekonomiska och 
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hyrespolitiska överväganden. Fastighetsekonomin anses emellertid inte i 
detta sammanhang ge restriktioner för hyrespo\itiska måL 

Mot bakgrund av att företrädare för de båda första uppfattningarna har 
kriivt avskrivning av uppkommen skuldökning eller delar diirav tar utred

ningarna upp frågan om eftergift av uppkommen låneskuld. Utredningarna 

redovisar konsekvenserna av eftergift av fordringar på räntelån och skuld
ökning löranledda av paritetslånesystemet och konstaterar att sådana efter

gifter inte ger någon omedelbar siinkning av kapitalutgifterna. Vid en av

skrivning av skuldökningen för hus färdigställda år 1968. som nu uppgår 

till inemot 140 kr. lm', skulle statens förriintningsanspråk på den ursprungliga 

skulden. 300 kr./m' behöva understiga 2.66 % för att kapitalutgiften skall 

kunna siinkas. En avskrivning av den totala låneskulden för paritetsbelånade 

fastigheter skulle sänka kapitalutgifterna med ca 8 kr./m' i hus fardigstiillda 

år 1968 men inte ge någon effekt i hus t:irdigstiillda efter år 1971. En sådan 

avskrivning förutsiitter eftergift av fordringsriittcn till ca 8,8 miljarder kr. 

i ursprunliga lån och skuldökning på dessa. 
Det skulle medföra en viisentlig splillring betriiffande skuldbelastning 

för olika årgångar av hus. Härutöver skulle. understryker utredningarna, 
en sådan eftergift också innebiira al\ staten överlåter riitt till framtida av

kastning på fastigheterna till fastighetsägarna utan att någon viisentlig ome

delbar siinkning av kapitalutgifterna blir följden 
Utredningarna diskuterar därefter vilka krav på bos ta cl s fina n -

si er ingen som bör ställas och anför inledningsvis al\ bostadsfinansie

ringen iir en av de väsentligaste delarna i ett bostadspolitiskt system som 

syftar till all bereda hela befolkningen goda bostäder till rimligt pris. Bo
stadsfinansieringens utformning iir diirför avhängig av detta övergripande 
mål, givna yttre faktorer som påverkar bostadsfrågan, t. ex. inkomster, bygg

priser, riintor m. m. samt avviigningen mellan olika medel inom bostadspo

litikens ram. 
Utredningarna hiivdar att verklighetsbedömningen således iir av utom

ordentligt stor betydelse för bostadslinansieringens utformning. Stora krav 
stiills på det långsiktiga perspektivet eftersom en bostadsfastighet ~ir unik 

som produkt på grund av sin livsliingd. lnkomstutve1.:kling, byggprisutveck

ling. riinteföriindringar etc. kan följas bakåt i tiden. Det finns därför enligt 

utredningarna ett relativt tillfredsstiillande historiskt långsiktsperspektiv på 

bostadsfinansieringen. Detta innebiirdock inte att det finns något fullstiindigt 

underlag för framtidsbedömningar som sträcks ut till exempelvis en bo

stadsfastighets troliga eller möjliga brukningstid. Prognoser på längre sikt 

för enskilda delar av samhiillsekonomin förefaller meningslösa. hiivdar ut

redningarna. Diiremot iir möjligheterna större att göra rimliga antaganden 

om olika faktorers framtida samvariation. 
Det drag i utvecklingen sedan andra viirldskriget. som får den mest uppen

bara följden for hur kraven på bostadsfinansieringen bör formuleras, iir bygg

prisstegringcn. Om enhetliga traditionella kapitalkostnadsvillkor hade till-
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liimpats under perioden 1950-1973, skulle hus fardigstiillda i1r 1950 ha haft 

en kapilalkoslnad år 1973 på ca 33 kr./111 1 och hus fiinJigstiillda är 1973 
en kapitalkostnad samma år på 117 kr./m'. Om kapit'alkostnaderna hade 

ut vecklats på della säll, iir enligt utredningarna två slutsatser sannolika. 

Nyproduktionens omfal!ning skulle för det första ha varit väsentligt liigre 

iin den faktiskt har varit under efterkrigstiden. För del andra skulk i del 

äldre bostadsbcståndet omfallandc törmögenhetsomfördelning från nyltjare 

till ägare i dag vara ett faktum. förutsatt all hyrorna inte hade varit reglerade. 

Om man anser all en fortsatt inflatorisk utveckling iir trolig - iiven om 

en sådan inte är önskviird av många skiil - bör enligt u1redningarna de 

niimnda förhållandena rimligen beaktas vid bostadsfinansieringcns utform

ning. 
Utredningarna övergår därefter till all diskutera kravet att bostadsfinan

sieringen skall ge förutsäl!ningar för rimliga priser i nyproduktionen och 
på bostadsmarknaden. Utredningarna konstaterar att de hyror, som kal

kylmässigt skulle vara erforderliga i nyproduktionen vid traditionella ka

pitalkostnadsvillkor utan subventionerande inslag frän statens sida. skulle 

vida överstiga betalningsförmågan hos flertalet hushåll. E1t viisentligt krav 

på bostadsfinansieringen är således sedan åtskillig tid all den skall ge for

utsiittningar för ett rimligt pris i nyproduktionen. 

Produktionsprisutvecklingen medför vid traditionella kapitalkostnadsvill
kor all stora skillnader i kapitalkostnader uppkommer för bostäder produ

cerade vid olika tidpunkter som inte motiveras av skillnader i standard 
etc. Detta förhållande upplevs som orättvist av bostadskonsumenterna. Om 
hyrorna å andra sidan bestäms av kapitalkostnaderna för de senast pro

ducerade bostäderna inträffar en från kostnadssynpunkt omotiverad hyres

stegring i det äldre bostadsbeståndet och därmed en förmögenhetsomför

delning från hyresgäster till fastighetsägare. Ett annat väsentligt krav på 
bostadsfinansieringen är således enligt utredningarna all den skall ge för
utsättningar for likviirdiga priser på bostadsmarknaden utan förmögenhcts
omfördelning från nyl!jare till iigare. 

Utredningarna anför vidare all det har varit el! genomgående drag i efter

krigstidens bostadspolitik att så långt som möjligt söka avskiirma bost<1ds
produktionen från kraftiga riinteförändringar och att hindra att variationer 

i räntenivå får direkt inverkan på bostadspriserna. Härigenom har man för

sökt skapa blit!re förutsiillningar för en rationell bostadsproduktion samt 

göra det möjligt at1 liit1are överblicka kostnadsutvecklingen inom bostadsför

valtningen. 
Frågan om tröghet mot föriindringar av produktionspriserna har enligt 

utredningarna däremot inte tidigare varit lika uppmiirksammad i bostads

linansieringssammanhang. Språngartade stegringar av produktionspriscrna 

möttes i början av 1950-talet med tillfälliga kapitalsubventioner Paritels

lånesystemet bygger på en anpassning till förändrade produktionspriser 

genom all hyresnivån i beståndet i princip lyfts upp i parilet med nypro-
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duktioncns priser. 
Erforcnheter från parite\slånesys\cmets tillämpning talar enligt utredning

arna för att en viss tröghet i bostadsfinansieringssystemet också mot prn
cluktionsprisförändringar iir önskvärd. Ett viisentligt krav på b<>~tadslinan
sieringen iir således att den skall utjämna kraftiga föriindringar av räntor 
och produktionspriser. 

Utredningarna övergår diirefter till al\ behandla möjligheterna till utjiim
ning av kostnadsskillnader mellan olika upplåtelseformer (hyresriitt, bo

stadsriitt och iiganderiit Il med hjiilp av linansieringssys\emet. Utredningarna 
anser att, om dessa skillnader mellan upplåtelseformerna inte går att eli
minera eller minska väsentligt genom ändrade skatteregler, det iir tänkbart 
att nå detta syfte genom att avseviirt sänka låneriintan. För att uppnå neu
tralitet kriivs enligt utredningarnas beriikningar en genomsnittlig låneränta 
for samtliga bostadsfastigheter på 1,6 % . Denna beräkning baseras på an

tagandet att 90 % av fastighetskapitalet lånefinansieras i nyare hus. Om 
hiinsyn dessutom tas till det extra avdraget på 500 kr.lår. för villaägare, 
hlir den riintesats som ger neutralitet något liigre. 

Utredningarna finner det emellertid inte vara realistiskt att ställa anspråken 
på forriintning av investerat bostadskapital så lågt och anser sig därmed 
ime behöva ytterligare gå in på de statslinansiella konsekvenserna eller ef
fekterna på bostadspriser och bostadskonsumtion av en sådan räntesiillning. 
Utredningarna har diirför i sina fortsatta resonemang förutsatt att skatte
mässig neutralitet råder mellan upplåtelseformerna. Vissa beräkningar görs 
dock för att belysa de skattemiissiga konsekvenserna av utredningarnas för

slag och för att undersöka om beskattningseffekterna kan kompenseras 
genom bostadsfi na nsieri ngens utformning. 

Utredningarna konstaterar avslutningsvis att det finns vissa begränsningar 
för vilka krav som kan stiillas på bostadsfinansieringen. Det är sålunda givet 
att yttre faktorer. t. ex. kapitalmarknad och institutionella förhållanden. in
nch~ir sådana begränsningar. Utredningarna anser dock att det i detta sam
manhang i första hand iir av vikt att behandla bostadsfinansieringen från 
bostadsförsörjningssynpunkt. Eftersom samhiillets engagemang i bostadsfi
nansieringen ytterst motiveras av bostadens grundläggande betydelse, har 

bostadspolitiken kommit att medverka till en styrning av vissa andra sektorer 

i samhiillet, t. ex. kreditpolitiken. Utredningarna utgår ifrån att bostads
finansieringen iiven framdeles i första hand skall utformas efter bostads

forsörjningens krav. 
lit redningarna övergår därefter till att disk ut era hosta d s f i n a n si e -

ringens utformning vid nybyggnad och anger inledningsvis 

olika paritetsproblem. Dessa iir paritet mellan beståndet i stort och den vid 
varje tidpunkt tillkommande nyproduktionen. paritet inom beståndet mellan 

bostäder som producerats vid olika tidpunkter, paritet inom beståndet mellan 

bostiider med olika liiges- och miljökvaliteter samt slutligen paritet mellan 

olika upplåtelseformer. 
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Endast det först angivna paritetsproblemet bör enligt utredningarna an
gripas med bostadsfinansieringen som medel. De övriga paritetsproblemen 
anser utredningarna ligga helt eller delvis utanför bostadsllnansieringcns 

riickvidd som bostadspolitiskt medel. 
Utredningarna konstaterar beträffande frågan om subventioner inom fi

nansieringssystemet att staten från början av 1940-talet t. o. m. år 1967 har 
påverkat kapitalkostnaderna inom bostadssektorn med subventioner av olika 
utformning under olika tidsperioder. 

Utredningarna anser det vara uppenbart all de bostadspolitiska ambitio
nerna förutsiiller en subventionering av nyproduktionen. Utredningarna an
ser vidare att de historiska erfarenheterna bekräftar det rimliga i att sub
ventioner till bostadssektorn skall vara villkorliga, dvs. att de skall kunna 
återkrävas på sikt niir kostnadsläget tillåter det. Därigenom förhindras också 
en långsiktig förmögenhetsomfördelning till förmån för fastighetsägaren. 

Mot bakgrund av de tidigare nämnda grundläggande kraven på bostads
finansieringen belyser utredningarna alternativa metoder för bostadsfinan

sieringen. 
Utredningarna framhåller att andra intressenter, t. ex. fastighetsägare och 

långivare, kan ställa krav som kommer i konflikt med de boendes krav. 
Utredningarna anser dock det vara en naturlig uppgift för dem att förut
sällningslöst söka finna en finansieringsform som i första hand tillfredsställer 
de boendes krav - en bostadssocial finansieringsform. Om denna låter sig 
förena med konventionella krav på företagsekonomisk redovisning eller kan 
anpassas till krav från kapitalmarknaden, anser utredningarna vara en annan 
och i sammanhanget underordnad fråga. 

Utredningarna anser att ut j ä m n i n g s I ån - en finansieringsform som 
medger en omfördelning i tiden med syftet att utgifterna skall hållas lägst 

i början av lånets löptid - kan innebära en praktisk lösning av bostadsfi
nansieringen som ger möjlighet att tillfrcdsstiilla relativt långtgående bo
stadssociala ambitioner, samtidigt som det finns möjligheter att anknyta 
till rådande institutionella former. Att de liigre kapitalutgifterna i början 
av lånets löptid måste förknippas med någon form av villkorlighet är enligt 
utredningarna naturligt. eftersom det vore i hög grad oförnuftigt att låta 
fastighetsägarsidan åtnjuta fördel av marknadsmässigt låga kapitalutgifter 
utan att dessa förknippas med återbetalningsplikt eller framtida kompen
sation i andra former. Utredningarna erinrar om alt paritetslånen med det 
använda betraktelsesättet är att betrakta som en form av utjämningslån. 

Vid sin beskrivning av utjämnin~slån anviinder utredningarna en ny ter
minologi. För att ange det första årets kapitalutgirt i ett utjämningslåne
system användes den från det norska systemet hämtade benämningen be -
ta I ni n g s procent. Bedömningen av vad som iir rimligt pris i ny

produktionen bestämmer enligt utredningarna betalningsprocentens storlek. 
Utrymmet för kapitalutgifter är vad som återstår av det rimliga priset sedan 
man gjort avdrag för kalkylerade kostnader för drift, underhåll och bränsle. 

4 Riksda~en 1974. 1 sam/. Nr 150 
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Bestäms betalningsproccnten på detta sätt tillfredsstiills enligt utredningarna 

inte bara kravet på rimligt pris i nyproduktionen utan också kravet på ut

jämning av kraftiga riintevariationer och produktionsprisstegringar. 

Om betalningsprocenten multipliceras med ett finans i c rings u n -

d c r I ag, som skall motsvara ett skiiligt produktionspris, erhålls det första 

årets kapitalutgift. 

Den nödviindiga löpande anrassningen av rriserna i bostadsbeståndet till 

priserna i nyproduktionen sker med hjiilp av en ut j ii 111 ni n g s f a k 1 o r. 

Hiirmed avses det tal med vilket det första årets karitalutgift årligen skall 

multipliceras för att kapitalutgifterna skall öka i tiden med hiinsyn till pri

serna för nyproducerade bostiider - vilket också skall ge långivaren kom

pensation för uppoffringar i el! tidigare skede. Vid bestämningen av ut

jämningsfaktorn behöver man enligt utredningarna inte ta hänsyn till de 

boendes betalningsförmåga. Det har redan skett niir man fastställer betal

ningsprocenten för de nyrroducerade bostiiderna. Utjämningsfaktorn skall 

endast ge utlryck för hur priserna i beståndet bör förändras med hänsyn 

till priset i nyproduktionen och de äldre bostiidernas fagre värde till följd 

av allmänt åldrande och slitage. 

Effekterna för de boende av det skisserade utjiimningslånesystemet är 

enligt utredningarna all bostadsproduktionen kommer att styras av sociala 

mål. Prisförutsätlningarna blir sålunda goda i bostadsbeståndet. Fastighets

ägarna kan inte räkna med att tillgodogöra sig inflationsvinster genom fas

tighetsinnehavet. Lånesystemet påverkar emellertid inte fastighetsägarnas 

möjligheter all dra nytta av duglighet i förvaltningen eller av liigesbetingade 

värdeökningar. 

Utredningarna övergår diirefter till att pröva möjligheterna till förändringar 

inom paritetslånesystemets ram. 

Överviiganden betriiffande möjligheterna att behålla paritetslånesystemet 

bör enligt utredningarna grundas antingen på att systemet kan fungera under 

nu gällande förutsättningar beträffande amorteringstid för statslån, riintor 

etc. eller på iindrade förutsiittningar i dessa avseenden. 

Utredningarna redovisar att. vid giillande forutsiittningar for paritetslå

nesystemet en basannuitet om 5,1 % är för låg för all statslånen skall kunna 

amorteras på ca 30 år. För all systemet skall fungera skulle basannuiteten 

för nybyggda hus behöva ökas till 5,7 % . En sådan ökning skulle medföra 

en höjning av kapitalutgifterna med drygt 10 %. Första årets karitalutgift 

skulle således öka från ca 66 kr./m' till 73 kr./m' i ett hus producerat 

under år 1972. 

För vissa äldre årgångar av hus skulle basannuiteten kunna siitlas lägre 

vid en förutsatt amorteringstid på statslånen om 30 år beroende på att an

nuiteten på bottenlån för dessa årgångar är liigrc iin för senare fardigstiillda 

årgångar. 

Kravet på en amorteringstid om 30 år tör de iildre årgångarna av hus 

skulle, förutom behovet av att höja basannuiteten, även medföra behov 
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av en omedelbar uppjustering av paritetstalen nivå med statistiska cen

tralbyråns förslag. Delta skulle yllerligarc öka kapitalutgiften. Ökningen av 

kapitalutgifterna för 1. ex. 1968 års hus kan av den anledningen beräknas 

till ca 6 kr./m'. 

Beriikningarna visar enligt utredningarna all det är mer eller mindre omöj

ligt alt hålla fast vid de redovisade utgångspunkterna i fråga om amor

teringstid och räntor. Kapitalutgifterna skulle behöva ökas kraftigt och efter

som hyresnivån redan iir hög skulle en sådan utveckling helt strida mot 

kravet på rimliga hyror. 

Utredningarna framhåller vidare all kravet på en bestämd amorteringstid 

skulle medföra all basannuiteten måste varieras för olika årgångar av hus, 

om räntorna på bollenlånen ändras i mer väsentlig utsträckning. Därigenom 

skulle förutsättningarna för likviirdiga kapitalutgifter rubbas. 

Svårigheterna att få paritetslånesystemet att fungera enligt de ursprungliga 

intentionerna gör det enligt utredningarna motiverat all studera vilka änd

ringar av förutsättningarna som måste göras för att få paritetslånesystemet 

alt fungera. Utredningarna konstaterar härvid att det behövs subventioner 

i någon form eller förlängda amorteringstider för att man skall kunna uppfylla 

kraven på en acceptabel kapitalkostnadsnivå. 

Utredningarna anför att eftersom amorteringstiden för statslånen vid gäl

lande förutsättningar kan beräknas till ca 45 år, den ursprungliga avsedda 

amorteringstiden måste förlängas. För all en sänkning av basannuiteten 

till 4 96 skall vara möjlig och statslånen kunna återbetalas inom ca 60 år 

krävs. vid en bottelåneannuitet på 7 J % och årliga paritetstalshöjningar 

om 3 96, att statslåneräntan sänks till mellan S och 6 % . Staten måste enligt 

utredningarna subventionera denna sänkning. Subventionsbehovet blir 

emellertid mindre ju längre amorteringstid som tillåts. Om bottenlånean

nuiteten ökar kriivs ökade statliga subventioner, exempelvis genom ytter

ligare sänkning av statslåneräntan. Vid en 30-årig amorteringstid och en 

basannuitet på 4 % måste statslåneräntan siinkas till 2 %. 

Utredningarna redovisar diirefter ett system med dubbla basannuiteter. 

vilket gör det möjligt att bevara paritetslånesystemet samtidigt som man 

får från hyrespolitisk synpunkt acceptabla kapitalutgifter. Enligt denna me

tod anpassas en basannuitet till den nivå som krävs för all statslånet skall 

återbetalas inom 30 år. Statsmakterna fastställer dessutom en annan bas

annuitet som hyrespolitiskt kan godtas. Den senare debiteras låntugaren. 

Mellanskillnaden mellan dessa båda basannuiteter subventioneras direkt av 

staten. 

Utredningarnas slutsats i fråga om möjligheterna att förändra paritets

lånesystemet är att, om man i vissa avseenden kan göra avkall på de för

utsättningar som gällde vid paritetslånesystemets införande och dessutom 

kompletterar systemet med direkta statliga subventioner, det finns möjlig

heter att få ett fungerande system. Utredningarna anser dock att det krävs 

stora förändringar, om paritetslånesystemet skall bringas att fungera enligt 
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de av utredningarna formulerade kraven på linansiering. 
Utredningarna har också studerat hur traditionella lån i förening med 

subventioner skulle kunna tillfo1pas och hur ett sådant finansieringssystem 
behöver utformas för att tillgodose de uppställda kraven på finansierings
systemet. Utredningarnas utgångspunkt har hiirvid varit det i direktiven 
för bostadslinansieringsutredningen antydda systemet med nominella lå
nevillkor i förening med direkta bidrag, vilkas storlek klart framgår och 
som successivt trappas ner i takt med husens stigande ålder. 

Med traditionella lån avser utredningarna lån med rak amortering eller 
fast annuitet till kapitalmarknadens riintor. 

Utredningarna behandlar främst frågan om traditionella lån i förening 
med subventioner tillgodoser kraven på förutsättningar för rimligt pris i 
nyproduktionen och likvärdiga priser i bostadsbeståndet. Utredningarna 
konstaterar att av olika traditionella lånesystem iir nominella lån i förening 
med villkorslösa, avtrappade subventioner det lånesystem som bäst tillgo
doser förutsättningarna för likvärdiga priser. Vid en snabb avveckling av 
subventionerna under exempelvis 10 år blir det emellertid dåliga förutsätt
ningar för likvärdiga priser. Vid en mera långsam subventionsavveckling, 
under exempelvis 20 år, påverkas paritctsförutsiittningarna i gynnsam rikt
ning för det bestånd som subvcntionsavvecklingen avser. När emellertid 
subven1ionerna är avvecklade blir kapitalutgifterna i det äldre beståndet 
oförändrade medan de fortsätter att öka i nyproduktionen. Efterhand upp
kommer sålunda skillnader som inte ger förutsiittningar för likvärdiga priser. 

Utredningarnas främsta invändning mot ett system med traditionella lån 
i den form som utredningarna har studerat iir emellertid att subventionerna 
är villkorslösa. De kan alltså inte krävas tillbaka även om utvecklingen 
skulle göra ett återkrav möjligt sett i ett längre tidsperspektiv. Della innebär • 
all långivaren. som från början gör stora uppoffringar, överlåter de framtida 
avkastningsmöjligheterna till fastighetsägarlcdet. 

Efter en sammanfattande jiimförelse mellan traditionella lån i förening 

med subventioner och utjämningslån konstaterar utredningarna att de bo
stadspolitiska fördelar, som en bostadsmarknad kännetecknad av likvärdiga 
priser för likvärdiga bostäder, kan åstadkommas med förhållandevis 

enkla metoder och till relativt låga statsfinansiella uppoffringar med ut

jiimningslåneformen. För staten som långivare och för de boende som kon
sumenter blir resultatet av denna låneform både på kort och lång sikt att 
så länge varje bostad belastas med en kapitalutgift som konstruerats enligt 
prisparitetsmålet - med hjälp av utjämningslån - det också finns förut
sättningar för kostnadstäckning i reala termer. Det innebiir all det inte blir 

någon förskjutning av förpliktelser till framtiden eller till kommande ge
neration. Men det innebär också all det inte heller betalas för mycket för 

viss del av beståndet eller för litet för andra delar av beståndet, något som 
enligt utredningarna obönhörligen blir följden av en bostadsfinansiering som 

accepterar icke-pariteter. 



Prop. 1974:150 53 

Utredningarna anför vidare att ett bostadsfinansicringssystcm som iir upp
byggt under utjiimningslånens förutsiittningar med villkorliga subventioner 
också ger möjlighet till föriindringar av bostadssektorns betalningsansvar, 
något som i framtiden kan bli aktuellt om man vill höja avkastninganspråken 
på bostadssektorn. Då behövs enligt utredningarna den goda bostadspris
strukturen som grund för att eventuellt ökade bördor skall komma att bäras 
lika. 

En väsentlig fråga vid förändringar i lånesystemet för nybyggnad anser 
utredningarna vara att få lämplig anslutning till finansieringen av befintlig 

bebyggelse. Det gäller i första hand att få en anknytning mellan kapital
kostnadsvillkoren för nyproducerade liigenheter och villkoren för de under 
senare tid byggda liigenheterna. Några större skillnader i kapitalutgifter mel
lan i stort sett likvärdiga liigenheter bör inte accepteras. 

Niir det giiller den lånetekniska utformningen iir det framför allt praktiska 
skäl som enligt utredningarna talar för en eventuell konvertering av gamla 
lån för redan byggda bostiider till nya. En fråga av likartat slag är hur fi
nansieringen av modernisering av fastigheter skall vara utformad. Niir ut
redningarna har formulerat sina krav på bostadsfinansieringen har de också 
betonat att principiell överensstiimmelse bör råda mellan finansieringsbe
tingelserna för å ena sidan nyproduktion och å andra sidan modernisering. 

Efter att ha konstaterat att endast utjiimningslån kan uppfylla de krav 
på fårutsiittningar för likviirdiga priser uran förmögenhelsomfördclning, som 
enligt utredningarna måste stiillas på bostadsfinansieringen. övergår utred
ningarna till att niirmare beskriva förslag till nytt system för 
statens utlåning till bostadsproduktionen, utjiim
n i n g s I ån e systemet . Vid denna beskrivning gör utredningarna en 
uppdelning i dels frågor av principiell karaktiir, dels frågor av mer praktiskt 

slag. 
Utredningarna sammanfattar de principiella frågorna i tolv punkter. 

I. Framtida bostadsfinansicring och lånesystem skall ge förutsiittningar 
för att uppfylla de grundläggande krav som formulerats för bostads
linansieri ngen. 

2. Statens lån för nybyggnad av bostäder utgår fr. o. m. viss tidpunkt i 
form av utjiimningslån. Dessa skall erbjudas för alla upplåtelseformer 
och alla hustyper. Under förutsättning av riksdagsbehandling under hös

ten l 974 kan enligt utredningarna det nya lånesystemet tillämpas 
fr. o. m. den l januari 1975. 

3. Underliggande kredit, upp till viss griins, kan som tidigare liimnas av 
stadshypoteksviisendet, kreditaktiebolagen m. 0. Annuitetslån av under 
senare tid förekommande slag förutsiilts. 

4. Vid introduktionstillfallet faststiills en kapitalsiiltning för det årets ny

produktion. Kapitalersättningens storlek bestäms efter hyres- och bo
stadspolitiska överviiganden och med beaktande av de statsfinansiella 
konsckvcn.serna i ett liingre och kortare perspektiv. 
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5. Kapitalersiittningen umler det första året, beniimnd bostads r ii n ta . 
skall beräknas som en procentandel av ett särskilt fastställt finansie
ringsunderlag. 

6. Kapitalersiittningen uppriiknas därefter årligen med hjiilp av en utjiim
ningsfaktor. Avsikten härmed iir att staten med tiden skall ersättas för 
gjorda uppoffringar och att uppräkningar skall ge förutsättning för 
prisparitet. 

7. Bostadsräntan för varje kommande årgång bosh\der fastställs på sådant 
siitt att priserna i likvärdiga bostiider kan hållas på samma nivå. 

8. Egen kapitalinsats placeras i förmånsrättslägc närmast över bottenlånets 
övr..: griins. 

9. Det statliga lånet, utjämningslånet, placeras närmast över egen kapi
talinsats (resp. bottenlån för allmiinnyttigt bostadsforetagl. Lånet läggs 
upp på ett visst antal år. 

10. A,v den årliga kapitalersättningen skall först bottenlångivaren få betal
ning enligt låneavtalet samt därefter fastighetsiigaren för eget kapital. 
Räcker inte kapitalersättningen till detta övergår betalningsansvaret till 
utjämningslångivaren, staten. 

11. Av den årliga kapitalersättningen skall av den del som sedan återstår 
amortering göras på statslånet med ett belopp som svarar mot den fast
ställda amorteringstiden. Avbetalning på statslånet görs med raka amor
teringar. Om utrymme för amortering inte finns under viss tid, skall 
lånet vara stående till dess amortering kan ske. Amorteringens storlek 
skall därefter bestämmas så att lånet är återbetalt inom den fastställda 
lånetiden. 

12. Låntagarens skuld minskar i takt med gjorda amorteringar på lån. Önskar 
låntagaren lösa sitt utjiimningslån skall detta kunna ske, förutsatt all 

staten fä.r ersättning för låg bostadsriinta i förhållande till normal riinta 
för långfristiga lån och för återstående skuld. Omräkning görs till av
lösni ngsticlpu n k ten. 

Utredningarna anser att elen ursprungliga låneskulden inte skall behöva 
öka med tiden. I stället skall forutsiittningar ges för en successiv avbetalning 
av lånen. Vid uppsägning av lån skall dock staten i efterhand få ersiittning 

för gjorda uppoffringar. Utredningarna förordar en sådan ordning framför 
alternativet att göra lånen ouppsägbara. 

Förslaget till utjiimningslånesystem innebär att det blir de framtida be
sluten om utjiimningsfaktorns storlek och eventuella iindringar av bostads
räntan som avgör i vilken takt och i vilken utsträckning de statliga lånen 
återbetalas till staten. Om det hyrespolitiska utrymmet framdeles inte medger 
full betalning, något som iir starkt beroende av det framtida riintcliigct, 
blir resultatet att staten måste avstå från full betalning också i det liingre 

perspektivet. 
Eftersom de nuvarande paritetslånen representerar en teknisk utformning 
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av utjämningsl;ln i stort, finns det enligt utredningarna anledning all jiimföra 

dessa med det av utredningarna formulerade förslaget till utjämningslån. 

Utredningarna anför att det redan i formuleringen av kraven pä lånesystem 

ligger väsentliga skillnader. För utredningarnas förslag om utjiimningslån 

spelar kravet på rimlig hyra en stor roll. När paritetslånet konstruerades 

var kravet på subventionsfrihet starkt accentuerat. Sjiilva övergången till 

paritetslån skulle dock göras på sådant säll att några prisföriindringar inte 

utlöstes därigenom. Utredningarna har vidare fäst stor vikt vid att låne

systemet skall fånga upp snabba byggprisökning<tr och inte bara de rän

tefluktuationer som spelat stor roll i det statliga finansieringsstödet sedan 

slutet av 1940-talet. 

Dessa olikheter leder direkt till skillnader i lånesystemens konstruktion. 

Skillnaderna avspeglas i de funktioner som bostadsräntan resp. basannuiteten 

samt utjämningsfaktorn resp. paritetstalen har i de båda systemen. 

Bostadsräntan inom det föreslagna utjämningslånesystemet förutsätts 

kunna vara konstant från färdigställandet av varje bostadshus. Den kan 

dock vara olika för olika årgångar. Basannuiteten inom paritetslånesystemet 

förutsätts däremot vara lika för alla årgångar men kan förändras genom 

särskilda beslut. Utjämningsfaktorn inom det föreslagna utjämningslåne

systemet forutsiitts kunna vara konstant under en viss period. Paritetstalen 

inom paritetslånesystemet fastställs däremot årligen. 

För de föreslagna utjämningslånen har utredningarna som en utgångs

punkt vidare kravet på rimlig hyra i nyproduktionen. Betraktelsesiittet in

nebiir att kapitalutgiften kan bestämmas som en differens mellan den rimliga 

hyran och driftkostnaderna beräknade på lämpligt siill. Därmed blir också 

bostadsriintans storlek bestämd. När bostadsriintan för den nybyggda lä

genheten väl bestämts i systemets introduktion bör den enligt utredningarna 

i princip kunna följa byggnaden under dess fortsatta bruk. För de årgångar 

bostäder som därefter produceras kan det emellertid mycket viil hiinda all 

bostadsräntan blir en annan än i de först producerade bostäderna. Bostads

riintans storlek kan enligt utredningarna lätt bestämmas med hjiilp av olika 

uppgifter om priser och bakomliggande utveckling som föreligger vid pro

duktionstillfället. Utjämningslånesystemet ger därmed. anser utredningarna, 

påtagliga fördelar vid en språngvis föriindring av byggpriserna. 

En snabb byggprisökning bör således inte få ett motsvarande snabbt 

genomslag i hyrorna, vare sig för de nyproducerade liigenheterna eller för 

de tidigare byggda. Med utjämningslånen kommer en sådan snabb förändring 

att fångas upp av att bostadsriintan för den aktuella årgången blir liigre 

än för den n~irmast föregående. Någon särskild insats av cxtraordiniirt slag 

från statens sida i form av investeringsbidrag. tilläggslån. direkt avskrivning 

av lån e. d. erfordras således inte med utj:imningslån. Om man bclinner 

sig alldeles i hörjan av byggnadens brukningstid ter sig sådana specialåtgiirder 

inte särskilt förnuftiga. De förefaller enligt utredningarna ~in nu mindre moti-
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vcradc på lite hingrc sikt, även om de kan framstå som nödvlindiga i en 
kritisk situation. 

Basannuiteten i paritetslånesystemet är i princip densamma för alla år
gångar. Ändringar måste bli föremål för riksdagsbeslut därest hyrespolitiska 
eller andra överviiganden skulle tala för det. Möjligheten att i paritctslå
nesystemet fånga upp snabba byggprisökningar föreligger teoretiskt men 
är inte förutsedd. Om den utnyttjades skulle det med den använda tekniken 
kunna uppstå avsevlirda komplikationer i lånetekniskt avseende med bl. a. 
stor skuldökning som följd. 

I paritetslånesystemet förutsiitts att paritctstalet i varje situation skall vara 
det riktiga uttrycket för historiska föriindringar av byggpriserna. Hiinsyn 

skall också ha tagits till en s. k. åldringsfaktor. 
I det föreslagna utjiimningslånesystemet baseras ställningstaganden till 

utjämningsfaktorns storlek också på historiska uppgifter. Dessa erfarenheter 
används dock på ett helt annat sätt än i partitetslånesystemet. Utjiirnnings
faktorn kan med erfarenhetsunderlaget som grund fastläggas och användas 

med samma siffervärde under ett antal år framöver. Detta bör ge goda 
kalkyleringsmöjligheter för såväl låntagare som de boende samt staten. 

I paritetslånesystemet skall däremot beslut om paritetstal fatlas årligen. 
Beslut som avviker från de statistiskt matematiska utriikningarna riskerar 
att rubba paritetsförutsättningarna. I utjlimningslånesystemet gliller som 
niimnts utjämningsfaktorn med räckvidd under ett antal år. Revisionstid
punkter uppstår därmed regelmässigt. Därvid ges bl. a. möjlighet all kon
trollera att hygglig paritet uppnåtts. 

Utredningarna erinrar om att paritctslåncsystemet, för att det skall kunna 
fungera, förutsätter all hela det paritetsbelånadc beståndets priser anpassas 
till priset i nyproduktionen. Detta iir i sin tur helt beroende av byggpris
utvecklingcn. Sedan paritetslånesystemet infördes år 1968 låg paritetstalet 
i stort sett stilla under några år. Detta oroade enligt utredningarna både 
långivare och låntagare eftersom skuldökningen foreföll stor och i varje 
fall blev större än förutsett. Vid beriikningarna av paritetstal för åren 1972 
m:h 1973 framkom nya paritetstal som skulle ha medfört förhållandevis 
kraftiga kapitalkostnadshöjningar i hela det riinte- och paritetsbelånade be

ståndet. 
Inom utjämningslånesystemct fångas i stiillet byggprisförändringen upp 

och föranleder inga dramatiska höjningar vare sig av hyrorna i det årets 

produktion eller av hyrorna i tidigare färdigstiillda årgångar bostadshus. Skul

le det därefter visa sig att den språngartade höjningen mer eller mindre 
är en engångsföreteelse har denna höjning helt kunnat fångas in inom li
nansieringssystemets ram. Visar det sig att den snabba höjningen är in
ledningen till en period av helt annan och snabbare ökning av byggnads
priserna får dessa iakttagelser bilda grund for nytt ställningstagande till ut
jämningsfaktorns storlek for de diirefter kommande åren. 

Utredningarna understryker att man i framtiden kan komma att nödgas 
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konstatera alt byggpriserna hamnat på en permanent högre nivå iin tidigare 
m:h all delta bör föranleda all större anspråk på kapitalersiittning stiills på 
bostadssektorn. Det är då viktigt att dessa anspråk inte framför allt inriktas 
på nyproduktionen utan på hela del utnylljade bostadsbeståndet. 

I det föreslagna utjiimningslånesystemet kan en föriindring ske genom 
alt bostadsräntan för samtliga årgångar justeras eller genom alt utjämnings
faktorn förändras. I paritetslånesystemet är man enligt utredningarna be

griinsad till justeringar av basannuiteten. 

Utredningarna påpekar att utrymmet för och takten av omfördelning av 

kapitalutgifter över tiden helt och hållet bör ges av ambitionerna all hålla 
rimliga kapitalutgifter under liingre tid. Denna fråga kriiverett politiskt st:ill
ningstagande alldeles oavsell hur sjiilva lånetekniken utformas. 

Vill man således åstadkomma en viss hyra blir också konsekvenserna 
i form av uppoffring för staten på kort sikt densamma vilken låne- eller 
redovisningsteknik som anviinds. I det liingre perspektivet ter sig emel
lertid ovillkorliga subventioner som den enda rimliga lösningen understryker 

utredningarna. 
Utredningarna anser som tidigare nämnts all det statliga lånet inom ut

jiimningslånesystemet skall kunna avbetalas med raka amorteringar under 
viss tid. Om den kapitalersiillning som tas ut inte iir tillriicklig för delta 

iindamål, sedan hollenlåneannuiteterna och eventuell ersättning för egen 
kapitalinsats har betalats, skall lånen vara stående till dess amortering kan 

ske. Därmed minskar låntagarens skuld även riiknal i löpande priser. Den 
kan möjligen under en viss inledningsperiod vara i det niirmaste konstant. 
eftersom amorteringarna på bollenlånen i början iir mycket små. 

Betriiffande redovisningen av skuldökning i paritetslånesystemel och av 
räntelån erinrnr utredningarna om all den i bö~ian av lånens löptid uppkomna 

skuldökningen för fastighetsiigaren kan balanseras i bokföringen. Med för
slaget om utjämningslån blir åtgiirder av detta slag onödiga anser utred
ningarna. Låntagaren måste dock i sin låneförbindelse åta sig att vid upp
siigning av lån ersiitta staten för dess tidigare gjorda uppoffring med om
riikning fram till avlösningstidpunkten. En sådan förbindelse är till sin ka

raktär av ungefär samma slag som en garantiutfastelse, ell borgensåtagande 
e. d. 

Utredningarnas överviigandcn har som tidigare niimnts lett fram till upp
fattningen att prisnivån i nyproduktionen är för hög för hushåll med genom
snillliga inkomster. En prissänkning i de nyproducerade hyres- och bo
stadsrättslägenheterna på 10-15 96 är därför både nödviindig och rimlig. För 
att uppnå den prissiinkningen torde det enligt utredningarna krävas en siink
ning av kapitalkostnaderna på 20-JO % , rn!got som skall ses mot 
bakgrund av all det föreligger så stora skillnader mellan utgiftsnivå och 
uttagna bostadspriser (hyror). 

Utredningarna erinrar vidare om boendeutredningens i betänkandet Bo
städer 1974-76 liimnade förslag till kortsiktiga åtgiirder som var avsedda 
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att anv:indas i avvaktan på effekterna av mer långsiktiga åtg:irder. En pris
siinkning av i storleksordningen 20 kr./m' i nyproduktionen skulle enligt 
detta förslag åstadkommas med bostadsrabatter direkt knutna till upplåtna 

hyres- och bostadsrättsliigenheter. 
Förslagets karaktär av övcrgångslösning var enligt utredningarna skiil nog 

för att påtagliga skönhetsfläckar skulle kunna accepteras. Bostadsrabatterna 

var avsedda att bli en avdragspost på hyran sedan hyresförhandlingar förts 
i vanlig ordning. Utredningarna säger sig vara fullt medvetna om att en 
lösning av detta slag inte är hållbar på sikt, såvida man inte indirekt skulle 
införa åtgärder av hyreskontrollkaraktär. Sådana åtgärder är utredningarna 

dock bestämda motståndare till. Bostadsrabatterna, som avsågs vara direkt 
årgångsbundna. skulle således på sikt kunna störa möjligheterna att erhålla 
en liimplig hyresstruktur. 

Av det förda resonemanget drar utredningarna slutsatsen att en förändring 
av kapitalutgifterna i nyproduktionen måste följas av föriindringar av vill

koren för likartade delar av bostadsbeståndet. 

Beträffande föruts:ittningarna för rimliga bostadsprisrelationer konstaterar 
utredningarna att de framtida pris- och inkomstförhållandena nu inte är 
kiinda. Därför är ett val av rimlig hyra som grundar sig på så osäkra för
utslittningar inte meningsfullt. Kan man däremot genomföra en analys och 

triiffa ett avgörande på grundval av kända förhållanden blir det enligt ut
redningarna en tämligen enkel procedur att senare skjuta fram tidsperspek
tivet. 

Eftersom pris- och inkomstförhållandena under år 1972 iir viil kiinda har 
förhållandena detta år också varit utgångspunkten för utredningarnas olika 
beriikningar i sammanhanget. 

Utredningarna har studerat paritetsförutsättningarna i det äldre bostads
beståndet och funnit att dessa inte :ir särskilt goda. Kapitalutgifterna för 
årgångarna 1965 och 1966 ligger sålunda högt i förhållande till tidigare år
gångar av hus och även i jämförelse med senare under 1960-talet färdigställda 
årgångar av hus. Fr. o. m. år 1972 kan en ny uppgång av kapitalutgiftsnivån 
skönjas. som avsev:irt överstiger tidigare årgångars kapitalutgifter. 

Utredningarna understryker emellertid att skillnaderna i kapitalutgifter 
också kan bero på att olika årgångar har olika standard. Några exakta be

riikningar av standardskillnader för den studerade tidsperioden finns inte. 
Standardskillnaderna mellan två på varandra följande årgångar uppskattar 

emellertid utredningarna till 1-2 % for perioden 1961-1971. Niir 
det sedan giiller frågan om vilken vikt som bör liiggas vid bostäders olika 
ålder med bortseende från standardskillnader finns paritetstalsniimndens be

dömningar att skillnaden i kapitalkostnader mellan två niirliggande årgångar 
av i övrigt likviirdiga liigenheter bör uppgå till 0.75 %. 

Det förefaller utredningarna vara rimligt att ange åldersberoendet till 

I .5-2 % av aktuellt produktionspris per årgång. 
Med utgångspunkt i resonemangen om rimligt bostadspris och de år-
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gångsbetingade skillnaderna har utredningarna utarbetat två alternativ för 
alt besliimma en rimlig kapitalulgirtsnivå. I del första alternativet har ut

redningarna utgått från en kapitalulgiflsnivå om 45 kr./111 2 ly år 1963 och 

från 54 kr.Jm' år 1972. Det innebiir att kapitalutgiften stiger med 2 96 för 
varje ny årgångjiimfort med niirmast föregående årgång. I ett andra alternativ 

har utredningarna i stiillet utgåll fn'\n 40 kr.lm' ly i 1958 års produktion. 

Skillnaderna i kapitalutgiftsökning mellan årgångarna iir i detta alternativ 

något liigre. 
De båda alternativens kalkylerade kapitalutgifter jiimförda med nuvarande 

kalkylerade kapitalutgifter anges i följande tablå . 

.4 /t('l'llatil'O kapitallllgifier i /I) 7 2 å1:1 priser (kr. I m' lri 

Årgång 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Nuvarande 
kalkylerade 
kapitalutgif
ter 

42 
43 
42 
43 
44 
45 
48 
55 
59 
57 
58 
58 
61 
61 
66 

Kalkylerade 
kapitalutgif
ter enligt 
alt. I 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

Kalkylerade 
kapitalutgif
ter enligt 
alt. 2 

40 
41 
41 
42 
43 
44 
44 
45 
46 
46 
47 
48 
48 
49 
50 

Utredningarna har också översiktligt beräknat de statslinansiclla kost
naderna för de båda alternativen. I förhållande till de nuvarande ränte- och 
paritetslånen ökar kostnaderna under det forsla året med 350 milj. kr. for 
alternativ I och med 500 milj. kr. för alternativ 2. 

Genom det val av prisnivå som utredningarna gjort och utjiimningslånets 
konstruktion minskar statens uppolTring i fasta priser för det här åsyftade 
beståndet år för år. I lur minskningstakten kommer att utvecklas i jämförelse 
med vad som giiller för ränte- och paritetslånen avgörs helt av den framtida 

utvecklingen. Möjligheterna att fören liingre tid göra en prognos betriiffande 

de i båda systemen rörliga faktorerna. utjiimningsfaktorn resp. paritetstalen, 

är dock begriinsade framhåller utredningarna. 
Mot bakgrund av den lämnade redovisningen föreslår utredningarna att 

alternativ 2 anviinds for att ange de rimliga kapitalutgifterna för Higenheter 
som färdigställts under åren 1958-1972. Avgörancte för utredningarnas ställ

ningstaganden är framför allt angelägenheten all få påtagligt prispåverkande 

effekt får nyproduktionen. Med förslaget ges enligt utredningarna en praktisk 
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möjlighet för låntagare med riinte- och paritetslan att utbyta dessa mot ut

jiimningslån. 

Utn.:dningarna utvecklar diireftl.!r hur d I.! n egna kap it a I insats c n 

bör placeras i förmånsriillsWge. 

Den egna insatsen förutsiitls i paritclslåncsystemet hypotetiskt förriintas 

efter samma nominella riintesats och med samma fördelning i tiden som 

stats länet. Det belopp som återstår sedan kostnaderna för bottenlånen riiknats 

av från baskostnaden fördelas niimligen proportionellt på egen insats och 

statslån. 

Utredningarna påpekar alt om hyresnivån i nyproduktionen är lika med 

eller understiger summan av driftkostnader och kapitalkostnader vid 100 % 
belåning innebiir delta all företag med en liigre övre lånegriins till en början 

fär en negativ förri\ntning av eget kapital. För enskilda fastighetsiigare med 

85 % belåning har den tekniska konstruktionen av kapitalkostnadsomli.ir

delningen i några fall medfört krav på betydande tillskott av likvida medel. 

Den i paritetslånesystemet använda omfördelningstekniken iir diirför fi."irenad 

med vissa problem iiven om det föreligger förutsiittningar för en mycket 

stor förriintning av eget kapital niir en positiv amortering av paritetslånen 

påbörjas. 

Den för utjiimningslånesystemet föreslagna tekniken innebär att samtliga 

låntagarkategorier ges en övre lånegriins vid I 00 % . Den egna insatsen pla

ceras siikerhetsmiissigt mellan bottenlånets övre griins och det statliga lånet. 

Förslaget innebiir vidare alt låntagaren garanteras en fi.irriintning av den 

egna insatsen motsvarande normalt förekommande räntesats för långa lån. 

Detta kan under vissa omstiindigheter medföra att staten i början av lånets 

löptid gör utbetalningar till fastighetsiigaren som ersättning för dennes ka

pitalinsats. 

Utredningarna övergår diircfter till all diskutera vissa praktiska frågor. 

1-örslagel all kapilalutgirtcn skall vara :'iO kr. / m' ly i 1972 ärs bosladspro

duktion innebiir. med hiinsyn lagl.!n till vissa kalkylerade överkostnader. 

alt bostadsriintan blir 3.8 eller 3.9 ~'(, beroende pt1 om lfö1eunclerlaget eller 

pantviirdet betraktas som finansieringsunderlag, hiivdar utredningarna. 

På grundval av tidigare redovisade stiillningstaganden blir enligt utred

ningarna de rimliga kapitalugifterna för 1973 och 1974 års nyproduktion 

51 resp. 52 kr./111'. Vid en antagen skiilig produktionskostnad om I 400 

kr.tm' under år 1974 och under förutsiillning att hela denna kostnad ryms 

inom linansicringsundcrlaget blir bostadsriintan för denna årgång 3.7 % . 
Utredningarna förutsiiller. cliirest forslagct om utjiimningslån skulle kom

ma alt behandlas av riksdagen. all riksdagen också fattar beslut om bo

stadsräntan vid introduktionstillfallet. För den nyproduktion som kommer 

all llin.ligstiillas under niistföljande år anser utredningarna det vara mest 

iindamålsenligt att regeringen före årets utgång beslutar om bostadsriintan. 

Underlag f(:ir sådana beslut torde enligt utredningarna utarbetas av bo-
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stadsstyrelsen. Goda möjligheter hör föreligga all under hösten kunna över
blicka kostnaderna för det följande årets fardigstiillande. Något behov av 
exakta uppgifter föreligger knappast för de överviiganden som hiir kommer 
i fråga anser utredningarna. Eventuella önskemål om precision i detaljer 
måste niimligen viigas mot det enkla faktum att bostadsföretagen för sina 
kalkyler m:h Ol:kså de boende någon tid i förviig måste veta kostnadsför
utsiiltningarna för bostadspriserna i de nybyggda liigenheterna. 

Avgörande för ställningstagandena bör enligt utredningarna vara att för

utsiillningarna för likvärdiga priser skall uppriillhållas inför va(ie ny årgång 

bostäder som produceras. 
Utredningarna påpekar avslutningsvis i fråga om hostadsräntan all, om 

hyggprisstegringen håller ungefär samma takt som övriga prisföriindringar, 
bostadsräntan därmed kommer att bli ungefar densamma för olika årgångar. 

Ut j ä m ni n g s f a k torn skall. anför utredningarna, med tanke på nor
mala prisförändringar ge förutsiillningar för likviirdiga priser under tider 
av normala kostnadsföriindringar. Utredningarna erinrar i sammanhanget 
om all det iir hostadsriintan som får fånga upp de snahba föriindringarna 
av kostnaderna. 

Utjämningsfaktorn kommer vidare all hestiimma takten i återbetalningen 
av det tillskoll som staten bidrar med under början av bostadens bruk
ningstid. Utredningarna har som tidigare niimnts föreslagit all utjämnings
faktorn skall fastställas i förväg för en viss tidsperiod. En tid på 3-5 år 

anser utredningarna vara lämplig. Ell system med fasta revisionstidpunkter 
som innebär att utjämningsfaktorerna för samtliga årgångar foststiills vid 
ett och samma tillfälle har enligt utredningarna stora fördelar. Alternativet 
iir en ordning som innebär att den första perioden för utj;imningsfaktorn 
görs lika lång för samtliga årgångar. Detta tar emellertid till följd att man 

årligen får ta stiillning till utjämningsfaktorns storlek för ett antal i!rgångar. 
Utredningarna förutsäller all beslut om utj;imningsfaktorn fallas av re

geringen och att underlag för ställningstagande presenteras av bostadssty
relsen eftersom styrelsen torde vara den myndighet som har biista över
blicken över de förhållanden som bör beaktas i sammanhanget. 

Vid kontrolltidpunkten bör enligt utredningarna paritetssynpunkterna till
delas stor men inte avgörande vikt vid bedömningen. Om förändringar. 
som inte har kunnat förutses, har inträffat inom andra sektorer, exempelvis i 
fråga om prisutveckling för tjiinster eller varor eller löneut veckling, triider ett 
annat av de grundliiggande kraven for bostadsfinansieringen, nämligen 
rimlig hyra i nyproduktionen, i förgrunden. Det kan således också bli nöd
viindigt med andra överväganden än paritetsaspekterna, men några bestiimda 
förutsägelser i detta avseende kan enligt utredningarna knappast göras nu. 
Så länge man inte kan göra det sannolikt all utvecklingen under el\ antal 
framförliggande år väsentligt skulle komma att avvika från de senaste årens 
utveckling, bör vunna erfarenheter och historiska uppgifter vara tillriickligt 
underlag för beräkning av utjämningsfaktorn. 
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Vad avser möjligheterna att anväda andra grunder för heslut hetrliffande 
utjiimningsfaktorn iin prisparitet mellan olika årgångar av hus anger 
utredningarna bl. a. allmiin löneförändring och ändring av basbeloppen i 
ATP-systemet. Även om dessa grunder inte teoretiskt kan motiveras i ett 
utjämningslån, kan de likviil ha praktiska förtjänster hiivdar utredningarna. 

På grundval av vissa överväganden som paritetstalsnämnden gjort be
triiffande den s. k. åldersfaktorn drar utredningarna slutsatsen att denna 
faktor kan vara olika vid olika tidpunkter. Också för utjämningslånen gäller 
på sikt sannolikt att utjämningsfaktorn inte är densamma under en byggnads 
hela brukningstid och att faktorn bör kunna förändras i olika grad för ett 
nytt och ett äldre hus under samma tidsperiod. 

Utredningarna understryker att utjiimningsfaktorns storlek kan ligga inom 
ett visst intervall för att fylla funktionerna att ge förutsättningar både för 
likvärdiga priser och en omfördelning av kapitalutgifterna över tiden. I åt
skilliga av utredningarnas beräkningar har en utjämningsfaktor som stiger 
med 3.0 eller 3,5 %ärligenanvänts. Dessa tal anser utredningarna vara rea
listiska att använda just nu. 

Beträffande kapitalersättningen anför utredningarna. att det med tanke 
på att staten som givare av lån och subventioner har de Oesta transaktionerna 
med fastighetsägaren, kan diskuteras om inte kapitalersättningen skall in

betalas till bostadsmyndigheten. Från myndigheten skulle sedan utbetalning 
ske till bottenlångivaren. 

I fråga om stats I ån e t s stor I ek och därmed bottenlånets övre 
gräns anför utredningarna att det finns skäl som talar för att bottenlånet 
bör vara så beräknat att bostadsräntan. det första årets kapitalutgift. ger 
möjlighet att åtminstone betala bottenlåneannuiteten. Några principiella in
viindningar mot en ordning som innebär att staten, om kapitalerslittningen 
ej medger det. under viss tid hctalar en del av bottelåneannuiteten torde 
dock inte finnas anser utredningarna. 

En annan aspekt när det gäller att bestämma storleken av bostadslånet 
är dock väsentligare. Utredningarna pekar på att det under relativt lång 
tid har förelegat svårigheter att tillräckligt snabbt få fram erforderligt kapital 
till bottenlångivningen. Detta kan ses som ett tecken på en knapphet på 
kapital vid gällande priser. dvs. upplåningsräntor. Det är därför troligt anser 

utredningarna att man bör sänka anspråken på den traditionella kapital
marknaden och därav dra slutsatsen att bottenlånens omfattning kan minska. 
Detta ställer motsvarande krav på ökad utlåning från staten. Med en åtgärd 
av detta slag bör det ligga inom möjlighetens gräns att minska väntetiden 

för slutliga lån. Detta innebiir i sin tur att omloppstiden för byggnadskre

ditiven minskar. något som underlättar kreditförsörjningen till själva byg
gandet. 

Vid bedömningen av frågan om ändrad fördelning mellan bottenlån och 
statliga lån. har utredningarna framför allt uppmärksammat nyss nämnda 
synpunkter. Utredningarna anser det därför vara realistiskt att räkna med 
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mindre bottenlån och ökade statliga lån. I flera exempel har utredningarna 
också använt bottenlån som omfattar mind,re del av tinansieringsunderlaget 

än vad som nu är vanligen förekommande. Utredningarna föreslår att bot
tenlånen normalt skall omfatta 50 i stiillet för 70 % av finansieringsun
derlaget. Eventuell egen insats placeras som redan niimnts ovanför bot
tenlånen med bättre förmånsrätt iin det statliga lånet. 

Utredningarna anser att redan det förhållandet att det statliga lånet enligt 
utredningarnas förslag skall täcka större del av finansieringsbehovet än nu 
utgör argument för en ökning av lånets löptid. Utredningarna påminner 

i sammanhanget om att primärlån tidigare har varit stående och att det 
avgörande argumentet för att börja kräva amorteringar på dessa lån var 

önskemålet om snabbare omlopp på kapitalet och inte att de stående lånen 
innebar en felaktig värdebedömning. 

Också en bedömning av bostadsprissituationen talar enligt utredningarna 

för att löptiden för de statliga lånen bör vara förhållandevis lång. Utred
ningarna erinrar även om att saneringsutredningen i fråga om totalsanerings
objekt utgick från ett antagande om en omloppstid på de statliga lånen 
på upp till 60 år. Detta resonemang har logiskt sett även tillämpning för 
annan nybyggnad anser utredningarna. 

Mot denna bakgrund föreslår utredningarna all de statliga lånen läggs 
upp på 60 år. Om lånen under början av löptiden är stående under 

viss tid skall amorteringarnas storlek bestämmas med hänsyn härtill så att 
den totala löptiden inte överstiger 60 år. 

Beträffande I ån lagar ens ansvar är detta inom utjämningslåne
systemet till sin principiella karaktär av samma slag som för ett konven
tionellt lån. Vid en eventuell uppsägning av det statliga lånet skall enligt 
utredningarna sådana regler gälla all staten ersätts för gjorda uppoffringar. 
Under vissa betingelser räcker inte den med tiden höjda kapitalersättningen 
till för att kompensera staten för tillskottet till låntagaren under början av 
löptiden. Består en sådan situation under längre tid bör särskilda åtgiirder 
övervägas med tanke på låntagarens situation. Vad som därvid enligt ut
redningarna kan aktualiseras iir en siirskild villkorslös subvention av den 
statliga räntan ned till den nivå som erfordras för att omfördelning skall 
kunna ske. 

Någon yuerligare belysning av frågan eller några särskilda föreskrifter 
anser utredningarna inte vara erforderliga. Utredningarna anför vidare all 

ett eventuellt framtida beslut om sådan särskild subvention torde kunna 
utlösas utan större svårigheter, eftersom beslutet inte innebiir några extra 
statsfinansiella belastningar. Föreligger det en bristande förutsättning for 

omfordelning under Hingre tid är nämligen innebörden den att återbetalning 
inte kan ske. Villkorligheten i en del av subventioneringen saknar därmed 
reell mening anser utredningarna. 

Redan vid utredningarnas principiella överväganden har de förutsatt att 
finansierings under I ag hör omfatta en skälig produktionskostnad. 
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Hur detta underlag skall faststiillas ;ir emellertid en fråga som utredningarna 

återkommer till vid en senare tidpunkt. De nu tillämpade schablonreglerna 

för fastställande av låneunderlag och pantvärde torde enligt utredningarna 

dock ge möjlighet till att avgöra hur finansicringsunderlaget i utjämnings

lånesystcmct skall fastställas till dess eventuellt nya regler föreligger. 

Också till frågan om författningstext har utredningarna för avsikt att åter

komma i s;irskild promemoria. 

Utredningarna övergår diircfter till all närmare beskriva de stats -

f i n a n s i c 11 a kons c k v ense r n a av det föreslagna lånesystemet och 

erinrar inledningsvis om att det i vissa fall kan behöva förenas med en 

subvention. Subventionsbehovet kan emellertid inte bedömas generellt eller 

på !äng sikt. Till dess sådant behov föreligger bör statsmakterna förutsiilla 

att statens fordran kommer all återbetalas. 

Någon principiell förändring av anspråken på totalbudgeten uppstår inte 

på grund av utjämningslånesystemet. I vilken utsträckning och på vilket 

sätt den budgettekniska redovisningen påverkas har utredningarna inte an

sett sig ha anledning att ta ställning till. 

Utredningarna angerdärefterforutsättningarna för att inte lånesystemet 

skall leda till en evigt ökande statsfinansiell uppoffring for befintliga årgångar 

av hus. På lång sikt skall således bostadsräntan vara större eller lika med 

skillnaden mellan kapitalmarknadens räntor och utjämningsfaktorn, allt i 

procent. Detta kan också uttryckas så att utjämningsfaktorn skall vara större 

eller lika med skillnaden mellan kapitalmarknadens räntor och bostadsrän

tan. Uppfylls inte dessa förutsättningar får staten inte någon ersättning för 

gjorda uppoffringar på längre sikt. 

Som tidigare nämnts har utredningarna i sina överväganden funnit all 

kapitalutgifterna bör sänkas i varierande omfattning i hela det ränte- och 

paritetsbelånade bostadsbeståndet. Kostnaderna för denna sänkning av ka

pitalutgifterna beräknas till ca 500 milj. kr. för ett budgetår. Delta belopp 

bör alltså läggas till nuvarande statsfinansiella uppoffring för omfördelning 

inom ränte- och paritetslånesystemen, som under år 1972 uppgick till ca 

I miljard kr. Kostnaderna för sänkta kapitalutgifter i hus med hyres- och 

bostadsrätt färdigställda år 1973 beräknas till ca 50 milj. kr. 

Som grund för beräkningarna av statsfinansiella konsekvenser för det 

tillkommande beståndet har utredningarna angett en statligt belånad årlig 

bostadsproduktion om 5 650 000 m' motsvarande 25 000 lägenheter i fler

familjshus och 35 000 lägenheter i småhus med aktuella genomsnittsytor 

för resp. hustyp. I motsats till beräkningarna beträffande det befintliga be

ståndet inkluderas även lägenheter med äganderätt i beräkningarna för det 

kommande hostadsbeståndet. Produktionspriset per kvadratmeter förutsätts 

det första året vara I 400 kr. och därefter stiga med 4,5 % per år, vilket 

motsvarar ett ungefärligt genomsnitt under den senaste 15-årsperioden. Ut

jämningsfaktorn är 1,0 det första året och stiger därefter årligen med 3.5 % . 
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Resultatet av utredningarnas beriikningar är att i dagens räntcliige varje 

tillkommande årgång medför en omfördelning av nära 300 milj. kr. 

Utredningarnas förslag att utöka statslånets storlek medför också att sta

tens nyutlåning ökar. De statsfinansiella aspekterna kan i detta avseende 

enligt utredningarna underordnas de samhällsekonomiska. Upplåningsbe

hov överförs endast från hypoteksinstitut etc. till staten, vilket i nuvarande 

avlyltssituation med hänsyn tagen till den större flexibiliteten i statens ob

ligationsvillkor torde underlätta finansieringen med fastighetslån. Vid den 

förutsatta produktionsvolym som utredningarna tidigare angett innebiir den 

föreslagna vidgningen av statslånets storlek enligt utredningarna en årlig 

nyutlåning på ca 3,5 miljarder kr. i dagens priser. 

Utjämningslånesystemets allmänna uppläggning gör enligt utredningarna 

systemet väl lämpat för en tillämpning även i saneringssammanhang. Ut

redningarna har redovisat överväganden och förslag i dessa avseenden i 

betänkandet Följdfrågor (p. 2.2.1 ). 
Beträffande v is sa övergångs frågor föreslår utredningarna att 

låneunderlaget för bostäder tills vidare används som finansieringsunderlag 

i utjämningslånesystemet. Begreppen låneunderlag och pant värde bör dock 

enligt utredningarna komma att ytterligare prövas i samband med införande 

av utjiimningslån. 

Utredningarna föreslår vidare att alla fastighetsägare med bostadslån för 

vilka omfördelning tillämpas enligt bostadslåne- och räntelånekungörelserna 

skall erbjudas utjämningslån. I samband med att lånehandlingarna omskrivs 

vill utredningarna aktualisera möjligheten till en refinansiering av fastig

heterna i vissa fall. Detta skulle t. ex. kunna möjliggöra viss återbetalning 

av mycket stora ursprungliga kapitalinsatser för bostadsrättshavare eller nya 

investeringar i miljöförbättrande syfte. Även till denna fråga återkommer 

utredningarna i betänkandet Följdfrågor (p. 2.2.2 och 2.2.5). 
De låneskuldbelopp, som överförs i nytt låneavtal och som således kom

mer att bilda underlag för beräkning av amorteringarnas storlek, bör- bortsett 

från eventuella förändringar i samband med finansieringen av nyss antytt 

slag - överensstämma med skuld på bostadslån och räntelån resp. skuld 

på paritetslån. Bostadsräntan för varje årgång kan enligt utredningarna be

stämmas med utgångspunkt från genomsnittliga värden för produktions

kostnad. pantvärde. låneunderlag och låneskuld resp. år samt från de av 

utredningarna föreslagna genomsnittliga kapitalutgifterna för lägenheter av 

olika årgång. 

Utredningarna anser alt man inte med säkerhet kan förutsätta att samtliga 

fastighetsägare vill utnyttja möjligheterna att transformera sina bostadslån 

till utjämningslån. En tvångsvis överföring eller uppsägning anser utred

ningarna vara utesluten. För kvarvarande ränte- och paritetslån föreslår ut

redningarna att paritetstalct förändras på samma sätt som utjämningsfaktorn. 

Skyldigheten för SCB att årligen lämna förslag till regeringen angående näst

följande års pari1e1stal kan diirmed upphöra. 

5 Riksda~en 1974. 1 sam/. Nr 150 
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Frågan om utjämningslån skall kunna liimnas till befintliga fastigheter 

utan statliga lån behandlas också i betiinkandet Följdfrågor tp. 2.2.Sl. 

Utredningarna övergår därefter till att behandla möjligheterna att med 

hjiilp av bostadslinansieringen erhålla n e u t r a I i te t m e 11 an upp -

I åte Is e formerna . Utredningarna understryker att deras överviigan

den i denna del närmast skall uppfattas som en teknisk redovisning och 

all utredningarnas tidigare nämnda överväganden och förslag hell och hållet 

varit baserade på förutsätlningen att skattemässig neutralitet råder mellan 

upplåtelseformerna. 

Efter att ha beskrivit skattesystemets effekter på boendekostnaderna för 

lägenheter med äganderätt och jämfört dessa med kostnaderna för lägenheter 

upplåtna med bostadsrätt och hyresrätt övergår utredningarna till att dis

kutera olika möjligheter till anpassning av lånesystemet för att neutralisera 

beskattningseffekterna. 

Den kostnadsnivå som utredningarna utgår ifrån är den bostadsriinta som 

uträknats för år 1972, nämligen 3,9 %. Kapitalutgiften för en lägenhet utan 

skattereduktion bestäms av bostadsräntan. Den bör således överensstämma 

med kapitalutgiften beräknad på annat sätt för en liknande lägenhet minus 

skattereduktionen för denna. 

Utredningarna anför att, om neutralitet mellan olika upplåtelseformer nås 

via beskattningen, uppgiften i bostadsfinansieringssammanhang är utom

ordentligt enkel. Den nyss angivna bostadsräntan inom utjämningslåne

systemet skulle då kunna tillämpas på samtliga hustyper och upplåtelse

former. I de fall traditionella lån kommer till användning, något som framför 

allt kan bli aktuellt för de ägda småhusen, leder detta i så fall till inledningsvis 

väsentligt högre utgifter för den boende. Utredningarna konstaterar dock 

att småhusägaren själv har det slutliga avgörandet beträffande vilken lånetyp 

han skall välja. 

När det sedan gäller bostadsfinansieringssystemets utformning om skat

teneutralitet inte råder erinrar utredningarna om att kostnadsncutralitet mel

lan upplåtelseformerna kan nås vid en extremt låg ränta. Den riintenivå, 

som ger kostnadsneutralitet i fråga om olika upplåtelseformer, anger ut

redningarna till 1,6 % . Möjligheten att med hjälp av så kraftigt subven

tionerad ränta uppnå kostnadsneutralitet avvisar emellertid utredningarna 

främst med hänsyn till de stora anspråk på statsmedel som skulle bli följden. 

Utredningarna övergår därför till att behandla förutsättningarna för neu

tralitet inom utjämningslånesystemets ram. 

För den fortsatta framställningen använder utredningarna som utgångs

punkt ett tänkt småhus om 95 kvadratmeter producerat år 1972. 

Ett hus av denna storlek får med lån av traditionellt slag, dvs. nominella 

villkor, en kapitalutgift på 5 493 kr. eller 57:80 kr./m' det fdrsta året sedan 

hänsyn tagits också till skatteeffekten. Denna kapitalutgift visar god över

ensstämmelse med vad utredningarna tidigare angett som rimlig kapital

utgift för en genomsnittsliigenhet i 1972 års nyproduktion. Det förhållandet 



Prop. 1974:150 67 

att kapitalutgiften är närmare 8 kr./m' högre står väl i överensstämmelse 

med de högre produktionskostnaderna ror hustypen i fråga, anför utred

ningarna. 
Med en bostadsränta om 3,9 96 blir det första årets kapitalutgift inom 

utjämningslånesystemet för det studerade småhuset om det upplåts med 

hyresrätt 5 545 kr. Det visar sig således all utjiimningslånen ger en bo

stadsutgift för lägenheter i hyresrättsform som blir niira nog exakt densamma 

som för samma bostad i äganderättsform med traditionella lån och nuvarande 

beskattningsregler. 

Utredningarna har också beräknat vilken bostadsränta som vid nuvarande 

skatteregler bör tillämpas för det ägda småhuset för att neutralitet skall 

nås i förhållande till samma småhus upplåtet med hyresrätt. Utredningarna 

konstaterar härvid att neutralitet nås med en bostadsränta om 6,7 96 för 

det ägda småhuset. 

Utredningarnas slutsats är att man genom differentierade bostadsräntor 

kan åstadkomma neutralitet mellan upplåtelseformerna, åtminstone under 

det första brukningsåret. Med de angivna förutsättningarna skulle således 

kostnaderna för hushållen bli likvärdiga för ett ägt småhus med traditionella 

lån enligt 1972 års finansieringsförutsättningar, för ett ägt småhus med ut

jämningslån och en bostadsränta på 6,7 96 och slutligen för ett småhus med 

hyresrätt med en bostadsränta på 3,9 96. 

Utredningarna understryker emellertid att neutralitetsförutsättningarna 

förändras på längre sikt. För att studera dessa förändringar har utredningarna 

gjort vissa antaganden son:!. innebär att utjämningsfaktorn antas bli upp

justerad med 3 96 årligen, att taxeringsvärdena successivt höjs i relation 

till allmän prisutveckling motsvarande 3 96 per år samt att räntor och skat

teskalor hålls konstanta i tiden. Resultatet av beräkningarna avseende nyss 

nämnda småhus med olika finanserings- och upplåtelsevillkor framgår av 

följande tablå. 

Artig kapitafutgifi för småhus med olika finansierings- och llfl{lfåref
se1•i{{kor år /<}7] (kr.) 

Ar Traditionella Utjämningslån, Utjämningslån. 
lån, ägande- bostads ränta bostads ränta 
rätt 3,9%, hyres- 6,7%, ägande-

rätt r'.itt 

0 5 500 5 500 5 400 
4 5 570 6100 6000 
9 5 700 6 850 6 800 

14 5 950 7 800 7 750 
19 6 200 8 700 8 750 

Utredningarna konstaterar att man med hjiilp av utjämningslånen kan 

behålla kostnadsneutralitet även under en liingre tid. 

Utredningarna påminner i sammanhanget om skillnaden mellan den sub

ventionering som äger rum inom utjämningslånesystemets ram och skat-
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tesubventioner. En skattereduktion är således till sin karaktär villkorslös 

och omedelbar, dvs. den kan inte återkrävas på sikt. Den bostadsprissän

kande effekten genom utjämningslånesystemet är likaså omedelbar. Sub

ventionen är emellertid villkorlig och kan således återkrävas på sikt. Ut

redningarna understryker också all traditionella lån medför en situation som 

för hushållens del med tiden ter sig allt gynnsammare jämfört med ut

jämningslån. 

Utredningarnas slutsats är att, om lösningen av neutralitetsproblemet 

genomförs via finansieringssystemet, ökande subventioner i löpande pen

ningvärde sannolikt måste tillkomma. Utredningarna har emellertid inte 

bedömt om detta leder till ökande subventioner också i reala termer eller 

om det är möjligt att under vissa förutsättningar ligga kvar på ungefär oför

ändrad subventionsnivå. 

I enlighet med direktiven för bostadstinansieringsutredningcn har utred

ningarna behandlat iiven frågan om tota I finansiering. I direktiven 

siigs betriiffandc denna fråga att utredningens prövning bör grundas på in

gående karthiggningar och överviiganden av konsekvenserna i olika hän

seenden av en totalfinansiering. Härvid bör bl. a. skillnaderna mellan en 

totalfinansiering som omfattar endast fastighetslånen och en ordning som 

inbegriper iiven byggnadskrediterna i totalfinansieringen belysas. 

Utredningarna har i denna del av utredningsarbetet koncentrerat sig på 

de mer principiella aspekterna på totaltinansieringen. speciellt den del som 

berörs av valet av finansieringssystem. 

Efter alt ha erinrat om olika pågående och avslutade utregningar som 

också behandlat frågan om totalfinansiering detinierar utredningarna vissa 

använda termer. När det gäller frågan om att ersiilta olika existerande, slutliga 

lån med ett enda lån använder utredningarna termen f u 11 st ä n d i g f i -
n ans i er in g. I sammanhanget konstaterar utredningarna också all de 

tekniska och praktiska frågorna i samband med det föreslagna utjiimnings

lånesystemet skulle kunna ges en enklare utformning om det fanns ett 

enda lån från botten till toppen. 

Termen integrerad f i n ans i er i n g använder utredningarna för 

en låneform som inte gör någon åtskillnad mellan lån under byggnadstiden 

och slutliga lån. 
Utredningarna tar också upp hur bostadsfinansieringen iir fördelad på olika 

låneformer och finansieringsinstitut. Utredningarna använder termen bo -

stads bank för att ange en samordning av institutionella former och slut-

1 iga långivare. 

Utredningarna konstaterar att vid fullstiindig finansiering staten torde be

höva täcka behovet av pengar genom egen upplåning - utöver vad som redan 

nu sker för den statliga bostadslångivningens riikning. Genom att bostads

finansieringsbehovet endast är en del av den totala statliga upplåningen 

kan det täckas av lån med olika löptider. Därmed öppnas enligt utredningarna 

en möjlighet att lättare än nu omvandlas. k. korta pengar till långa. Samtidigt 
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kan man undvara den absoluta kopplingen av bottenlånevillkor med ob

ligationsvillkor som nu tillämpas. 
Utredningarna understryker att en fullstiindig finansiering i och för sig 

inte förutsiiller en siirskild statlig bostadsbank. För hanteringen av en upp-
1<\ning till bostad5sektom kan man nämligen bygga vidare på nuvarande 
institut. Vilken lösning som skall viiljas kan enligt utredningarna prövas 
från olika utgångspunkter. Det förefaller utredningarna nu naturligast att 
pröva frågan om en fullstiindig finansiering mot bakgrund av vad de anfört 

om bostadsfinansieringens uppgifter och sina överväganden om lånesystem. 

Utredningarna anser att en utjämning över tiden av kapitalutgifterna un
derlättas rent praktiskt om bostadshuset iir finansierat med i princip ett 
enda långfristigt lån. En utjämning går dock att förena. både i teori och 
praktik. med traditionella enhetslån som omfattar större delen av tinan
sicringsunderlagct och med räntor och annuiteter som iir olika vid olika 
tidpunkter o~h for olika årgångar av hus. Skulle det likväl under den fortsatta 
behandlingen - eller i praktisk tillämpning - visa sig att problem uppstår 
i detta avseende. kommer en lösning som innebär fullstiindig finansiering 
att te sig både önskviird och nödvändig anser utredningarna. 

Det förhåller sig enligt utredningarna i själva verket så att varierande 
kapitalkostnadsvillkor, något som kan vara motiverat av kapitalmarknads
skiil. ytterligare understryker behovet av möjlighet till omfördelning över 
tiden. Uppgiften att fylla detta behov kan endast utövas av staten. Dess 

avgörande insats blir under alla omstiindigheter - om en rimlig hyra skall 
kunna erhållas och förutsättningar för likviirdiga kapitalutgifter bibehållas 
över tiden - att tillhandahålla lån i högt formånsriittsläge och svara för 
bostadspriss~inkande åtgiirder med subventioner av olika utformning. Staten 
svarar för risktagandet i samband med långivningen och påtar sig också 
direkta utgifter på grund av de höga kapitalkostnader som ges av kapi
ta I marknaden. 

Med de bostadspolitiska aspekter som utredningarna har anledning att 
anlägga på frågan förefaller det dem naturligast med en fullständig finan
siering. dvs. en totalfinansiering med ett lån från botten till toppen. Ut
redningarna iir medvetna om att denna synpunkt måste läggas samman 
med andra. fri1mför allt kreditmarknadsmiissiga synpunkter. Utredningarna 
siiger sig dot.:k inte vara främmande för att en 1otalfinansicring av här angivet 
slag kan verka underlättande för en utveckling mot friare former för övriga 
delar av kapitalmarknaden - något som kan ge effekter av annat slag än 

utredningarna har anledning att bedöma. 
Även på frågan om en integrerad finansiering. dvs. en långivare och ett 

lån för både byggnadslån och fastighetslån, kan man liigga såviil bostads
politiska som kreditmarknadspolitiska synpunkter. anför utredningarna. 
Från bostadspolitisk synpunkt är det viktigt att lån under byggnadstiden 

till rimlig ränta finns till beslutat byggande. all slutlig belåning kan ordnas 
smidigt när huset är klart och att hanteringen av låndirendena sker på etl 
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administrativt enkelt sätt. 
Utredningarna anser att erfarenheterna från de gångna åren visar att det 

kan vara svårt att klara bostadsfinansieringen med nuvarande system. En 

integrerad finansiering skulle ha stora förtjänster. Den nuvarande uppdel

ningen synes utredningarna också delvis vara historiskt betingad, dvs. an

passad till en gången tids förhållanden på bostads- och byggnadsmarkna

derna. 

Utredningarna understryker att kreditförsörjningen under hyggnadsperio
den måste vara tryggad så att några störningar ej uppkommer vare sig när 

det giiller igångsättningstidpunkten eller under arbetsskedet. Beslut om stat

lig tinansieringsmedverkan till ett bostadsbyggnadsprojekt bör successivt 
vara kopplat till en direkt anvisning om kreditgivning, eftersom bostads
byggnadsplaneringen bygger på en på överordnad nivå verkställd avvägning 

och prioritering av vilka reala och finansiella resurser som får användas 

till bostadsinvesteringar. 

I sammanhanget fäster utredningarna uppmärksamheten på den metod 

som delegationen för bostadsfinansiering anvisat beträffande beräkning av 

bostadsbyggnadsprogram i ekonomiska termer. Denna metod ger enligt ut
redningarna en klar indikation till vidare utveckling. Om nämligen bo

stadsbyggnadsprojekt regelmässigt redovisas i ekonomiska termer kan också 

enligt utredningarna kreditförsörjningsåtgärder lätt kopplas till byggandet. 
Utredningarna understryker vidare att kapitalförsörjningen under bygg

nadsperioden bör ske på sådana kapitalkostnadsvillkor att de inte ger stora 

skillnader i belast~ing på den slutliga produktionskostnaden på bostads

fastigheter som· färdigställts vid olika tidpunkter. Denna aspekt väger enligt 
utredningarna dock inte siirdeles tungt diirest vad utredningarna anfört om 
nytt lånesystem vinner beaktande. I praktiken kommer då nämligen under 
överskådlig tid inte några märkbara skillnader i de årliga kapitalutgifterna 
att uppstå. 

Enligt utredningarna· bör försörjningen av byggnadslån och slutliga lån 

vara ~-å ()rganiserad att skarvproblem av administrativ och/eller kostnads

mässig:art inte uppkommer. 
Utredningarna framhåller att de endast velat redovisa några synpunkter 

i fråga om integrerad finansiering och att några direkta förslag inte lämnas. 

Ytterligare överväganden torde få ske med beaktande av långivningens in

stitutionella former. Härför erfordras emellertid ytterligare utredningsarbete 

anser utredningarna. 

Beträffande långivningens institutionella former är det från bostadspolitisk 

synpunkt effekterna av långivningen till bostadssektorn som är det väsent

liga. De administrativa formerna blir med detta synsätt underordnade de 

grundläggande krav som ställs på bostaclsfinansieringen. Rimliga kapital
kostnadsvillkor är ett exempel på ett av de viktigaste syften som bör nås. 

Om de bostadspolitiska styrmedlen är tillriickligt väl utformade, kan de 

avsedda effekterna nås med utnyttjande av skilda institutionella former. 



Prop. 1974:150 71 

Utredningarna framhåller att de avgörande besluten om bostadsbyggan

dets omfattning och inriktning samt ianspråktagande av reala och finansiella 

resurser för bostadsinvesteringarna fattas genom regelrätta samhällsbeslut. 

Det förhållandet att en avgörande del av de för boende utnyttjade resurserna 

betalas i form av hyra och inte via skattsedeln blir enligt utredningarna 

således inte ett vägande argument för en i någon mening marknadsmässig 

försörjning av krediter till bostadsinvesteringarna. Kreditgivningen varken 

kan eller bör verka styrande på bostadsbyggandets omfattning eller inriktning 

eller på dess regionala eller lokala fördelning. 

Utredningarna erinrar om att det i olika sammanhang har gjorts uttalanden 

och förslag i fråga om totalfinansiering. Riksdagen hart. ex. vid flera tillfällen 

uttalat sig för totalfinansiering av hostadsbyggandet. Utredningarna anser 

med hänvisning till vissa uttalanden som delegationen för bostadsfinan

siering gjort i frågan år 1968 (SOU 1968:30) att det sannolikt är svårt att 

genomföra sådana finansieringsformer utan stora förändringar av de insti

tutionella formerna. 

Utredningarna anser sammanfattningsvis att de institutionella formerna 

är viktiga och att skäl föreligger för en omprövning av nuvarande former. 

De anförda synpunkterna ger dock enligt utredningarna inte något entydigt 

utslag i frågan om en särskild bostadsbank skulle behöva skapas. En eventuell 

förändring i denna riktning bör också enligt utredningarna föregås av en 

mer genomgripande analys iin vad utredningarna hittills har haft möjlighet 

att genomföra. 

Utredningarna konstaterar till sist att försörjningen av kapital för lån

givning till bostadssektorn behandlas av den sittande kapitalmarknadsutrcd

ningen. Eftersom de institutionella formerna och frågan om en eventuell 

bostadsbank kan ha samband med detta problemområde bör ytterligare ut

redningsarbete föregå en slutlig bedömning av dessa frågor. 

2.1.7 Bostadsmi(iö 

Utredningarna anknyter inledningsvis till boendeutredningens direktiv 

diir det anges att bostad och närmiljö skall bilda en funktionell enhet. Vidare 

anför utredningarna att de redovisade uppgifterna om bostadsbeståndet ger 

vid handen att kunskapen om lägenhetskvalitet, lägenhetsbestånd, utrym

messtandard etc. är god. Däremot har de funnit att det finns mycket liten 

dokumentation om hur bostadens närmaste omgivning ser ut och om hur 

de boende upplever och brukar denna. 

Utredningarna har låtit göra en undersökning, som lagts upp som en 

jämförande studie av åtta bostadsområden med en homogen bebyggelse 

inom sig men med variationer sinsemellan avseende hushöjd, hustyp och 

upplåtelseform. l undersökningen har försök gjorts att klarlägga sambanden 

mellan å ena sidan lägenheternas, husens och omgivningens form och ut-
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seende och å andra sidan hur de boende utnyttjar och upplever den totala 
bostadsmiljön. 

Utredningarna konstaterar att områdena är olika i fråga om hushållslyper 
och hushållens inkomster. Höghusområdena innehåller många smålägen
heter, vilket har lett till att andelen barnfamiljer där är endast 50-70 % 
mot 80-90 % i småhusområdena, där nästan enbart 5 rum och kök har 
byggts. 

Vad beträffar kontaktmönstren inom flerfamiljshusområdena tycks det 

vara mera husets höjd och mindre områdets täthet som är avgörande för 
om kontakter skall hindras eller främjas. Beträffande områden med småhus 
påverkar emellertid själva tätheten och husgrupperingen kontakternas antal. 

Vuxnas och barns utevistelse har även studerats. Några förutsättningar 
för vuxnas uteaktivileter har inte funnits. De vuxna som observerades ute 
har i de flesta fall varit på väg till eller från mål utanför området. 

Barnen har i första hand lekt på gator, parkeringsplatser och asfalterade 
ytor, men knappast alls på gräsytor och naturmark. De har siillan utnylljat 
de fasta lekredskapen. 

Vidare har utredningarna på basis av tidigare utförda undersökningar gjort 
en analys av hur olika miljöfaktorer påverkar attityder och beteenden. Ut
redningarna pekar på några iakttagelser som gjorts i dessa undersökningar. 
Det är lättare att finna orsaker till skillnader i trivsel och flyttningsbenägenhet 

mellan olika bostadsområden, som är relaterade till lägenhetsutformning 
eller områdets ålder, än till låga och höga hus eller områdets utformning 
över huvud taget. Den yttre och inre miljöns betydelse för llytlningsbe
niigenhet ifrågasätts emellertid och även huruvida sådana jämförelser iir 
meningsfulla. 

Utredningarna noterar alt det torde vara en allmänt spridd uppfattning 
alt småhusområden är särskilt barnvänliga, samtidigt som kritiska synpunk
ter på höghusen som miljö för barn framförs i den allmänna debatten. Ut
redningarna anser emellertid all dessa samband måste belysas ytterligare. 
De anser dock att mycket tyder på att det finns stora brister i höghusmiljön 
för barnen. 

Utredningarna framhåller alt de inte hunnit närmare analysera det re

fererade materialet. De anser emellertid det klarlagt att miljöns utformning 
i sig har betydelse för hushållsstrukluren och för hur de boende använder 
och upplever sin miljö. Utredningarna understryker att erfarenheterna talar 

för all bristerna i närmiljön i många fall mera gäller verksamheter iin den 
fysiska utformningen, mängden utrustning etc. En mera målmedveten verk

samhetsplanering i kommunernas och organisationernas men iiven i fas

tighetsägarnas och de boendes egen regi är därför enligt utredningarna nöd

viindig. 
Minimikrav i bostadsmiljön finns i viss utstriickning ut vecklade niir det 

giiller själva bostaden och komplement till denna men inte i samma grad för 

verksamheter. Minimikraven kan vara kopplade till byggnadslag och bygg-
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nadsstadga, t. ex. i fråga om friytor för lek och utevistelse, och således avse 

all bostadsbebyggelse. Vidare kan de utgöra villkor för statliga bostadslån, 

t. ex. betriiffande rumsmått eller funktioner. 

Utredningarna anser att minimikrav betrMfande miljöns utformning mås
te tillämpas med försiktighet. De negativa effekterna av införandet av par

keringsnormer för några år sedan är väl kända. Risken för enahanda och 

likformiga miljöer iir stor och lokala förutsättningar för variationer kan liitt 

bli åsidosatta. 

Utredningarna påpekar att endast en liten del av bostiiderna årligen till

kommer genom nybyggnad. Bostäder har lång varaktighet men behöver 

med vissa tidsmellanrum förändras till följd av iindradc krav och behov. 
Kraven på förändring giillcr i lika hög grad de verksamheter och anordningar 

som tillsammans med bostäderna utgör den totala bostadsmiljön. 

Ansvaret för planering och genomförande av bostadsinvestcringarna och 

huvudmannaskapet för olika slag av verksamheter inom bostadsområdena 

ligger på kommunerna. Deras förutsättningar är olika, t. ex. med avseende 

på ekonomi och planeringsresurser. Detta kan enligt utredningarna beriittiga 

till ökade insatser från statens sida. Dessa kan dels utgöras av riktlinjer 

för olika slag av verksamheter, dels utgå i form av ekonomiskt stöd. 

Om det visar sig nödviindigt att formulera minimikrav på miljöns ut

formning anser utredningarna att det endast bör ske när viil grundade skiil 
föreligger. Sådana krav bör i största möjliga utstriickning avse all bostads

bebyggelse. Utredningarna betonar att krav i fråga om verksamheter bör 
tillmätas större betydelse än hittills. 

Utredningarna hänvisar i detta sammanhang till förslaget i boendeutred

ningens betänkande Bostiider 1974-76 angående lån till miljöförbiittrande 

åtgärder i färdigställda bostadsområden. Förslaget byggde på följande viktiga 

förutsiittningar. 
Bostadslån skulle utgå får redan statligt belånade bostadsobjekt under 

perioden 1974-1976 för investeringar som höjer anviindbarhet och attrak
tivitet. Ansökan skulle beviljas om den tillstyrktes av kommunen. Lånet 
skulle beviljas efter den lånesökandes bedömning av behoven medan pröv

ning av kostnaderna skulle göras av lånebeviljande myndighet. Vidare för
utsattes de boende och deras organisationer komma att spela en aktiv roll 
vid utformningen av åtgiirder oi.:h vid prioriteringen mellan olika alternativ. 

Till detta fogar utredningarna följande kompletterande synpunkter. 

Finansiering av miljöförbättrande åtgärder skall göras till ett permanent 

inslag i långivningen. Ett verkligt inflytande for de boende utgör enligt 

utredningarnas uppfattning en viktig förutsättning for att investeringar i 

miljöforbiittrande åtgärder av det slag som hiir åsyftas skall ge resultat. 

Utredningarnas förslag röranLie län för mi!jöförbättrande åtgiirder återlinns 
i betiinkandet Följdfrf1gor lp. 2.2.2). 
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2.1.8 Boendedemokrali 

Utredningarna konstaterar att möjligheten för individen att sjiilv få på
verka sina levnadsvillkor är av grundliiggande viirde. Samtidigt sliger de 
att vilket inflytande och vilken bestiimmanderiitt som de boende bör få 
knappast kan utredas i egentlig mening. Utredningarna redovisar synpunkter 
i viktiga principfrågor och vill diirmed Himna ett bidrag till en allmän dis
kussion kring inflytandefrågorna. De liimnar inga förslag och avser att senare 

återkomma med preciseringar. 
Utredningarna erinrar om att boendeutredningen genom tilläggsdirektiv 

(In 1974: 13) har fått uppdrag att pröva frågan om hyresgästernas möjligheter 
att utöva inflytande på den saneringsverksamhet som berör dem. Enligt 
utredningarnas mening måste dock frågan om inflytande för de boende 

helt allmiint tecknas vidare iin vad som uttryckligen anges i direktiven för 
utredningarna. Av arbetstekniska skiil fordras emellertid en avgränsning 
av ämnet. 

I en genomgång av olika bostadspolitiska frågor inför 1980-talet anser 
utredningarna det vara naturligt att behandla medinflytande i boendet som 
en riittighet som bör tillkomma alla katagoerier av boende. Skillnaderna 
mellan de olika upplåtelseformerna i fråga om möjligheterna till boende
inflytande är r. n. stora. 

Utredningarna erinrar om att vissa medinflytandefrågor behandlas av ut
redningen om den kommunala demokratin och bygglagutredningen. Dessa 
utredningar behandlar vad som kan kallas medborgarinflytandet. Boendc
och bostadsfinansieringsutredningarnas arbete begriinsas till att i första hand 
avse hur de boende skall kunna ges ökat inflytande med utgångspunkt 
i bostaden, fattad i vid mening, och behandlar en av upplåtelseformerna, 
hyresrätt. Vidare gör utredningarna en avgriinsning till brukarskedet. 

Frågan om hur hyresgäster skall kunna hävda sina intressen som sakägare 
i planfrågor faller delvis inom utredningarnas område men primärt inom 
bygglagutredningens. Utredningarna tar dock upp frågan om de boendes 
inflytande på sådant som inte juridiskt är kopplat till boendeformen. 

Utredningarna framhåller att den biista kunskapen om hur ett bostads
område fungerar finns hos dem som bor där. Detta giiller inte bara tillgången 
på eller bristen på service o. d., utan iiven hur området fungerar i socialt 
hänseende. Vid fysisk planfaggning och vid övrig kommunal verksamhets

planering iir det därför viktigt att denna sakkunskap inhiimtas. 
Oavsett i vilken form medborgarinnytandet kanaliseras - genom indi

viduella synpunkter, politiska partier eller intresseorganisationer - krävs det 
att de som liimnar resp. får information· förstår varandras siitt 
att uttrycka sig. Informationen uppifrån måste göras förståelig. För att in
formationen skall kunna fungera. menar utredningarna, fordras det också 
kunskap hos individen om hur samhiillet fungerar och vilka företeelser som 
påverkar hans situation. Ett viktigt komplement till utbildningen inom sko-
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lans ram utgör det arbete som läggs ned inom folkrörelserna och de politiska 
organisationerna i detta hiinseende. 

Frågan om inflytande kan emellertid enligt utredningarna inte begränsas 
enbart till frågor som rör informationsutbyte. Ett reellt inflytande för de 
boende har ett värde i sig, ett värde som framstår som sjiilvklart i ett de
mokratiskt samhiillc. Utredningarna utvidgardiirfår sitt arbete till att omfatta 

medbestiimmande i en eller annan form. Detta kan komma att kräva för
ändringar både i fårvaltningsorganisation och ägarestruktur. 

Utredningarna begränsar i sitt arbete frågan om inflytande till att gälla 
den enskilda lägenheten eller det område som består av huset och marken 
närmast omkring det. De hävdar emellertid att inflytandet bör omfatta också 
omgivningarna i övrigt, service och övriga verksamheter. 

Utredningarna redovisar härefter erfarenheter från arbetslivet rörande in
flytandefrågor och finner att frågeställningarna där i viss mån är likartade 
med dem inom bostadsmarknaden. 

Det föreligger, framhåller utredningarna, stora skillnader för de boende 

att i de olika upplåtelseformerna utöva inflytande på eller ha medbestiim
manderätt i frågor som rör sjiilva boendet. Hyresgästen har mindre möjlighet 
all utöva inflytande iin bostadsrättshavaren eller den som bor i eget hus. 

Utredningarna anser det därför lämpligt att avgränsa den fortsatta behand
lingen av inllytandefrågorna till att gälla hyresrätt, dock med undantag av 
vissa mer udda former av hyresrättsupplåtelser, t. ex. i tvåfamiljshus. 

Utredningarna redovisar vissa erfarenheter beträffande intlytandefrågor 
från hyresrättssektorn. De lämnar en beskrivning av Hyresgästernas riks
förbund och framhåller att organisationen har en parlamentarisk uppbyggnad 
av en för folkrörelser vanlig typ. Utöver lokala avdelningar och regionala 
föreningar finns kontaktkommitteer, f. n. ungefär I 000 st., för utvidgad 
kontakt mellan medlemmarna i ett naturligt avgränsat bostadsområde och 
avdelningsstyrelsen. Kommitteerna tillsätts genom val bländ de boende. 

Organisationen fick i samband med att hyresregleringslagen infördes vä
sentliga arbetsuppgifter. Då blev dess representanter i hyresnämnderna jiim
bördiga med fastighetsiigarpartens. Det var första gången statsmakterna an
vände sig av hyresgästorganisationen i hyreslagstiftningen. Detta har sedan 
vidareutvecklats framför allt de senaste åren. 

År 1957 triiffades överenskommelse mellan SABO och llyresgiisternas 
riksförbund om en förhandlingsordning. Denna var inte föreskriven i hy

reslagstiftningen. Däremot var det från lagstiftarens sida en klar förutsättning 

inför upphävandet av hyresregleringslagen vad gällde det allmännyttiga bo
stadsbeståndet att en sådan överenskommelse skulle träffas. Samtidigt in
rättades med förebild från arbetsmarknaden en gemensam Hyresmarknads

kommittc. 
Det praktiska förhandlingsarbetet kom att omfatta inte endast hyresbe

loppens storlek utan även vad som legat till grund för hyran. Båda or
ganisationerna fann det diirför naturligt, menar utredningarna, att förhand-
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lingsordningen skulle ange att både hyror och boendeforhållanden kunde 
tas upp till förhandling. Den förhandlingsordning som giiller från år 1971 
ger denna möjlighet. 

Frt1ga som inte kunnat lösas vid parternas förhandlingar hiinskjuts till 
I lyresmarknadskommitten, som består av representanter utsedda av riks
organisationerna. Kommitten kan endast ge rekommendation till lösning. 

Den föriindring i hyresregleringslagen som triidde i kraft den 1 oktober 
1972 innebiir all hyressiittningen inte som tidigare i huvudsak grundas på 
Kungl. Maj:ts beslut. I stiillet triiffas förhandlingsöverenskommelser om 
hyreshöjningar mellan organisationerna på hyresmarknaden, dvs. Hyres
giisternas riksförbund eller lokal hyresgiistförening å ena sidan och Sveriges 
fastighetsiigareförbund eller en enskild fastighetsiigare å andra sidan. 

Lokala tvister kan hiinskjutas till Bostadsmarknadskommitten. Den består 
på samma siitt som Hyresmarknadskommitten av representanter utsedda 

av riksorganisationerna och lämnar i likhet med denna endast rekommen
dation till lösning. 

Den enskilde hyresgiisten behöver inte vara medlem i organisationen för 

att överenskommelse som rör hyran för hans liigenhet skal\ bl"1 giltig. Diir
emot giiller att fastighetsiigareorganisationens behörighet all triiffa överens
kommelse iir begriinsad till de fastigheter diir iigaren iir medlem i orga
nisationen. 

Förhandlingsordningar finns iiven för den kommunala och landstings
kornmunala sektorn. Till Kommunbostadskommittcn hänskjuts lokala tvis
ter. 

Om en fastighet vanvårdas, kan bl. a. hyresgästförening ansöka att fas
tigheten skall stiillas under förvaltning enligt lagen I 1970:2461 om tvångs
förvaltning av bostadsfastighet. 

Utn.:dningarna belyser vidare hur friimst de allmännyttiga företagen på 
olika siitt sökt tillmötesgå kraven på ett ökat inflytande från de boende 
vid sidan av den institutionaliserade formen hiirför. I delta sammanhang 
redovisas en enkätundersökning, som SABO gjorde år 1971 bland sina med
lemsföretag om erfarenheter och attityder till hyresgiistinflytande. Den ökade 
saneringsverksamheten har medfört att initiativ har tagits av parterna på 

hyresmarknaden - Hyresgästernas riksförbund och Sveriges fastighetsiiga

reförbund resp. SABO - för att finna rutiner för hur hyresgiisternas lag
stadgade eller beriittigade krav skall kunna tillgodoses vid sanering. 

Mot bakgrund av dessa redogörelser konstaterar utredningarna att bo
endeinflytandet i åtskilliga frågor iinnu iir föga utvecklat. Försök pågår att 
hitta former för information och samråd och vissa initiativ hiirtill har tagits 

av hyresmarknadens parter. 
Utredningarna menar att en organiserad form for inflytande framstår som 

nödviindig. 
Utredningarna diskuterar några frågeställningar och konfliktpunkter kring 

ökat boendeinflytande. Hyresriittsbeståndet uppvisar en oenhetlig bild i fråga 
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om fastighetsiigarekategorier, rastighetsiigarestorlek samt fastigheternas äl

der. standard och liige. I en solidarisk bostadspolitik måste. framhåller ut

redningarna, former skapas så att hyresgiisternas inflytande kan göra sig 

gällande oavsett sådana olikheter. De reella möjligheterna att finna sådana 

former skiftar enligt utredningarna med hiinsyn till ägareforhållanden m. m. 

och får utgöra en begränsning endast på kort sikt. 

Utredningarna behandlar frågan om hur olika beslutsformer kan vara be

skaffade. En individuell bestiimmanderätt måste, anser utredningarna. av 

naturliga skäl begränsas till att omfatta själva lägenheten, i vilken inbegrips 

iiven förstuga, trapphus, tvättstuga etc. Inflytande över gemensamma an

ordningar inom fastigheten förutsätter organisation av intressena från en 

grupp av boende. Formen ror avvägning mellan individens och den större 

gruppens intresse i detta sammanhang är central. 

Inte siillan, menar utredningarna. anförs försämrad effektivitet i fastig

hetsforvaltningen som ett skäl mot ökat inflytande. De anser sig dock inte 

övertygade om att argumentet är riktigt. ens i en strikt fastighetsekonomisk 

mening. 

Utredningarna framhåller att de tillmäter inflytandet ett värde i sig. I 

praktisk tillämpning kan i vissa fall den situationen uppstå all det inte 

är de mest "rationella" besluten som fattas. Men utredningarnas grundsyn 

i denna fråga är att det är positiva värden av annat slag som iir de väsentliga. 

Utredningarna konstaterar att ett ökat inflytande från de boendes sida 

kan komma all aktualiseras samtidigt som de anställda inom fastighets

förvaltningen viicker krav på att själva öva inflytande över sina arbetsfor

hållanden. Dessa krav kan enligt utredningarna tillgodoses parallellt och 

kommer inte i konflikt med varandra. 

Utredningarna redovisar härefter vissa frågeställningar och konfliktpunk

ter från saneringsverksamheten och framhåller att inför en saneringssituation 

konkretiseras på ett påtagligt sätt det förhållandet att alla berörda inte sjiilv

klart har sammanfallande intressen. Utredningarna anför att de intressenter 

som påtagligt berörs av saneringen är kommunen, fastighetsägaren och hy

resgästerna. De framhåller att ombyggnad av ett gammalt bostadshus siillan 

är problemfri, inte ens i praktiska. ekonomiska eller tekniska avseenden. 

Till detta skall läggas, menar utredningarna, att en bedömning måste göras 

om saneringsåtgärdcrna skall anpassas till önskemålen hos de enskilda hy

resgästerna i en viss fastighet eller om mer långsiktiga bedömningar är moti

verade. Utredningarna anser. i anslutning till vad som anförts i boende

utredningens betänkande Bostiider 1974-76, att den genomsnittliga lligen

hetsstorleken i tiitorternas halv- och omoderna Ilerl'amiljshus efter en mo

dernisering borde uppgå till 3.5 rumsenheter per liigenhet, en ökning med 

ca I rumsenhet jämfört med år I 970. 
Höga marknadsviin.len och hyresliiget i befintliga småliigenheter kan ofta. 

enligt utredningarna, utgöra ett hinder mot att iindra beståndet genom sam

manslagning av liigenheter. Det kan diirfor ligga i fastighetsägarens intresse 
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all begränsa moderniseringen till marginella föriindringar inom lägenheter

nas nuvarande ram, alternativt göra upprustningar inför en försiiljnings

eller värderingssituation, t. ex. genom att genomföra fasadrenovering. Hy

resgästerna kan å sin sida vara villiga all acceptera sådana inte genomgripande 

iindringar som ger möjligheter till kvarboende, även om bostadsytorna fort

farande kan vara påtagligt små. 

Det råder ofta, menar utredningarna vidare, delade meningar om hur 

omfattande en upprustning bör göras. De i huset boende kan ha anledning 

hävda all åtgärderna inte får leda till påtagliga hyreshöjningar. För fastig

hetsägaren kan en högre standard än den av hyresgästerna förordade vara 

motiverad av fastighetsekonomiska eller lånetekniska skäl. 

Olikheter i fastighetsägarestruktur och förvaltningsform får dessutom till 

följd all finansieringsbetingelser och skatteregler medverkar till ett oenhetligt 

synsätt. 

Som en kommentar härtill påpekar utredningarna att lägenhetsfördelning 

och upprustningsgrad är exempel på sådant som i hög grad påverkar kom

mande boendes valmöjligheter och som skapar förutsättningarna för hus

hållsammansättningen inom ett bostadsområde. Det ligger i första hand 

inom kommunens ansvarsområde att bevaka dessa frågor så att långsiktiga 

mål uppfylls. 

Hyresgäströrelsen/hyresgästföreningen skall, fortsätter utredningarna, ka

nalisera de nuvarande hyresgästernas synpunkter, vara förhandlingspart 

samt bevaka den enskilde hyresgästens intressen. Uppgiften är svår, eftersom 

avvägningar måste göras mellan motstridiga intressen. Utredningarna tolkar 

detta som ett skäl för all den organiserade hyresgäströrelsen och hyres

gästföreningens ställning som företrädare för de boende - de nuvarande 

och de kommande - måste vara stark. Utan en sådan kontinuitet i be

dömningarna, som kommunen dessutom av staten är uttryckligt ålagd att 

göra, försvåras kommunens arbete i avsevärd grad. 

Utredningarna anger vissa allmänna synpunkter på vilka riktlinjer som 

bör ligga till grund för ett fortsatt arbete med inflytandefrågorna. 

På sikt bör de boende fä bestämmanderätt i frågor som direkt berör dem. 

Detta kan leda till att olika funktioner i boendet överlämnas till hyresgästerna 

för beslut. Främst gäller det de boendes rättigheter, dock inte sådana si

tuationer där bostadssaneringslagen resp. tvångsförvaltningslagen kan till

lämpas. 

Utredningarna anser att bland de grundläggande förutsättningarna är att 

de boende måste kunna kräva all fastighetsägaren underhåller fastigheten 

i dess helhet på ett tillfredsställande säll. All fastighetsägaren uppfyller sill 

ansvar i detta avseende kan kontinuerligt tillses genom att dels den enskilde 

hyresgästen gör påpekanden etc., dels genom att hyresgästföreningen agerar 

vid hyresförhandlingar eller begär förhandlingar om lägenheternas skick. 

Med hyresgästförening avses riksorganisation eller förening, som är ansluten 

till sådan organisation och inom vars verksamhetsområde lägenheten är 

belägen. 
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Utredningarna anser att en allmiin höjning av sjiilva liigenheternas stan
dard - utöver sedvanligt underhåll - skall kunna påyrkas av hyresgiistför
eningen. I princip skall avses samtliga lägenheter inom en fastighet. al
ternativt inom ell avgränsat förvaltningsområde. Normalt skall hyresgiist
föreningen kunna påkalla förhandling i frågan. Fastighetsiigaren skall inte 

kunna vägra att förhandla. Även regelrätta ombyggnader skall kunna komma 
till stånd på detta sätt. Omvänt skall gälla att fastighetsiigaren inte får genom

föra åtgärder som exempelvis förändrar lägenheternas standard och påtagligt 
föriindrar hyrans storlek utan föregående förhandling med hyresgiistförening

en. 
Den enskilde hyresgästen skall, menar utredningarna, ha riill att vidta 

individuell ändring av lägenhetens utformning. Han skall på egen hand, 
på egen bekostnad och med eget ansvar kunna tillfredsställa sin personliga 
smak i fråga om lägenhetens utrustning, färgsättning och materialval. Vissa 
inskränkningar bör dock gälla for hyresgästen. Fastighetsägaren skall ha 
rätt att förhindra att en hyresgäst vidtar en åtgärd i lägenheten. om det 
finns risk att åtgärden nedsätter säkerheten. påtagligt försvårar rationell fas
tighetsförvaltning eller om den på annat sätt är till synnerligt men for fas
tighetsägaren. 

Något särskilt tillstånd skall hyresgästen normalt inte behöva inhämta. 
Det kan dock övervägas att den räll till individuell ändring av lägenheten, 
som hyresgästen föreslås fä, ej skall avse sådana åtgiirder som kräver bygg
nadslov. Om risken för framtida processer bedöms vara stor. bör införas 
regler som föreskriver att hyresgästen skall underrätta fastighetsiigaren innan 
en åtgärd vidtas. 

Om hyresgästen har genomfört en åtgärd. som enligt fastighetsägarens 
mening inte kan godtas och rällelse inte görs efter anmodan. bör ägaren 
få rätt till prövning i frågan i hyresnämnden. 

Om hyresnämnden godkänner fastighetsägarens yrkanden, finns nera ty
per av sanktioner att tillgripa, t. ex. att ålägga hyresgiisten att återställa lä
genheten i brukbart skick eller att förklara hyresrätten förverkad. Även sank
tion i form av skadestånd torde kunna anviindas. Det får i annat sam
manhang, menar utredningarna, övervägas om hyresnämnderna skall ges 
möjlighet att utdöma skadestånd. 

Om fastighetsägaren vid hyresgästens avOyttning finner all dennes åt
gärder - utan all de i sak påverkat liigenhetens tekniska utformning och 
skick - ändå inverkat menligt på dess värde vid en förnyad uthyrning, 
skall ha ha rätt att väcka talan om skadestånd. om inte hyresgästen själv 
efter anmodan iordningställt lägenheten på ett sätt som kan godtas. Talan 

skall i så fall väckas hos hyresniimnd inom en månad efter avOyttningen. 
För fastighetsägaren bör, fortsätter utredningarna, gälla all han inte skall 

ha rätt att tillgodogöra sig värdet av hyresgästens åtgärder vid bestämmande 
av hyra, så länge denne bor kvar i lägenheten. 

Utredningarna framhåller all det finns frågor av praktisk och juridisk 
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ar\ som inte hcrör\'i men förulsällcr all dessa belyses i samband med rc

missbehandlingcn och den fortsatta handliiggningen. 

Utredningarna tar urp frågan om det for samtliga Higenhetcr inom en 

fastighet skulle kunna giilla all hyresgiisten får riill at\ åtaga sig skyldigheten 

all sjiilv hålla liigcnhctcn i brukbart skick. Vid bristande underhåll skulle 

fas1ighetsiigaren vid hyrcsgiistens avOyttning ha räll atl kräva skadestånd. 

Nackdelarna med en sådan ordning överväger dock fördelarna anser ut

redningarna. Som skiil härför anges hl. a. att fastighetsiigaren har en starkare 

stiillning än hyresgästen. De1 vore då liitt att skriva över denna skyldighet 

på hyresgästen. Det kan inte med fog hiivdas atl denne generellt set! har 

intresse av eller tillräcklig kunskap att själv genomföra underhåll. Skall dessa 

tjiinster köpas av varje hyresgiist för sig torde kostnaderna bli betydligt högre 

än i en rationell fastighetsförvaltning. 

Fastighetsiiga~en bör, anser utredningarna vidare, i görlig mån överlåta 

beslutanderät\en över gemensamma anordningar inom- och utomhus till 

dem som bor i fastigheten eller bostadsområdet. I den mån ekonomiska 

förhållanden berörs, torde dessa behöva regleras genom särskilt upprättade 

avtal mellan fastighetsägaren och en avtalskapabcl part hos de boende. För

iindring av gemensamma anordningar inom- eller utomhus skall kunna på

yrkas av hyresgästföreningen. Omviint skall gälla att fastighetsägaren inte 

skall kunna genomföra väsentlig förändring utan föregående förhandling 

med hyresgästföreningen. 

De boendes möjlighet att påverka niirmiljön berör, framhåller utredning

arna, inte endast anordningar inom den egna fastigheten. Ofta är det fråga 

om anläggningar inom andra fastigheter eller på allmän mark som l. ex. 

niir tomtmark inom nera fastigheter behöver tas i bruk for en lekplats. 

Om Ocra fastighetsiigarc berörs av en önskad förändring, skall hyresgäst

föreningen kunna få frågan prövad i hyresnämnd. 

Utredningarna framhåller att dessa frågor i viss män behandlas i anlägg

ningslagen, vilket kan komma att utgöra en komplikation i lagtekniskt av

seende. 

Utredningarna övergår hiirefter till att behandla frågan om lagfäst for

handlingsrätt. De menar atl de förut redovisade synpunkterna helt bygger 

på förutsiittningen att, om initiativ tas av hyresgästföreningen (eller av hy

resgästen vad avser den enskilda lägenheten). fastighetsiigaren inte skall 

kunna viigra att förhandla. Om så sker eller resultat inte uppnås. skall det 

finnas prövnings- och sanktionsmöjligheter. Likaledes skall fastighetsägaren 

vara skyldig att föra förhandling med hyresgiistförening innan åtgärd av 

väsentlig art genomförs. 

Utredningarna har inte närmare behandlat frågan på vilket sätt detta skall 

komma till uttryck i lagstiftningen. Ett siitt som emellertid enligt utred

ningarna kan komma i fråga och som tidigare berörts är att endera parten 

skall iiga rätt att få frågan prövad inför hyresnämnden. 

Om medling inte kommer 1ill stånd, skall vid frågans avgörande i hyres-



Prop. 1974:150 81 

niimnd denna pröva om åtgärderna är till nytta för de boende eller allmänt 

är ägnade att öka trivseln eller användbarheten av bostäderna. Åtgärderna 

skall utföras om de inte är till synnerligt men for fastigheisägaren. Skiilig 

ersiittning skall utgå till honom. Det siitt p:'t vilket detta sker fär dock 

inte komma i strid med hyreslagens allmänna bestämmelser om hyrans 

skälighet. 

Utredningarna erinrar om att frågan om att införa kollektivavtal på hy

resmarknaden har diskuterats inom p<trtsorganisationerna. När det gäller 

den rättsliga grunden för ett ökat hyresgästinOytande bör enligt utredning

arna möjligheten att på hyresmarknaden införa ett kollektivavtalsrättsligt 

system övervägas. Utredningarna har noterat ett starkt intresse hos hy

resmarknadens parter att finna lämpliga förhandlingsformer men anser att 

det bör finnas ett komplement till detta i lagstiftning. Som skiil härför anförs 

bl. a. att, även om frivilliga överenskommelser finns, lagstadgade rättigheter 

för hyresgästparten medför en starkare position för denna vid förhandlingar. 

En sådan lagstiftning måste för att bli effektiv innehälla sanktionsbestäm

rnelser. Ett annat skäl som sammanhänger med utredningarnas uppfattning 

om att alla hyresgäster skall behandlas lika och ha samma rättigheter är 

att det med all sannolikhet kommer att finnas fastigheter som inte omfattas 

av frivilliga förhandlingsordningar. 

I fråga om beslutsformer inom bostadsföretagen konstaterar utredningarna 

att en från arbetslivet känd form för medinOytande är riitten för arbetstagarna 

att utse ledamot i företagets styrelse. En utformning av motsvarande in

nebörd för de boende kan emellertid, menar man, knappast tillämpas inom 

hyresrättssektorn. Fastighetsägarstrukturen iir synnerligen oenhetlig, bl. a. 

med ett stort antal enskilda fastighetsägare med små fastigheter. För de 

allmännyttiga bostadsföretagen gäller enligt utredningarna därtill att sty

relsen har utsetts genom val i kommunfullmäktige eller kommunstyrelse. 

Utredningarna menar diirför att det torde vara för tidigt att aktualisera några 

förändringar i dessa avseenden och framhåller att frågan niirmast faller inom 

ramen för utredningen om den kommunala demokratins arbete. 

Utredningarna framhåller att möjligheterna för hyresgästerna att utöva 

insyn hos de enskilda fastighetsägarna är begränsade. Beslutsfattandet är 

i väsentliga frågor knutet till ägandet. Inte minst av praktiska skäl är det 

svårt att se att styrelserepresentation skulle vara en viig till lösning av in

Oytandefrågorna. 

Utredningarna finner däremot anledning aktualisera en insynsmöjlighet 

av annat slag. nämligen en räl! för hyresgästerna att utse särskilt ombud 

med rätt att granska fastighetsägarens redovisningshandlingar av olika slag. 

En ordning med motsvarande syfte har, påpekar utredningarna. nyligen 

föreslagits i departementspromemorian (Os I 1973:6) Arbetstagarkonsult 

- försöksverksamhet i vissa företag. Företagets styrelse och den som har 

hand om förvaltningen. av före.taget skall enligt förslaget ge arbetstagar

konsulten tillgång till företagets böcker, räkenskaper och andra handlingar 

6 Riksdagen 1974. 1 sam/. Nr 150 



Prop. 1974:150 82 

samt lämna honom de upplysningar och den hjiilp som han begär. De över
viiganden av praktisk och principiell art som är nödvändiga för att ange 
en lämplig teknisk lösning, säger utredninarna, har det av tidsskiil inte varit 
möjligt all lägga fram i detta sammanhang. 

Beträffande verksamheten inom bostadsföretagens nuvarande ramar anför 
utredningarna all de allmännyttiga bostadsföretagen har tillkommit efter 
övergripande samhällsbeslut i avsikt att tillförsäkra de boende goda bosliider 
till priser som bestäms enligt självkostnadsprincipen. Genom det siitt på 
vilket styrelsen i företaget väljs har kommunens invånare genom den re
presentativa demokratins former inflytande och ansvar för företaget i fråga. 

Utredningarna konstaterar, att en utveckling mot ökat medinflytande är 
påbörjad men att det finns skäl att aktualisera ändringar av giillande lag
stiftning av förut angivet slag för att öka möjligheterna för hyresg[isterna 

att delta i beslut om boendet. 
Utredningarna framhåller att förutsättningarna för bostadsföretagens verk

samhet med tiden blir annorlunda. bl. a. genom hushållsförändringar och 
ändrade värderingar. Det ligger i sakens natur, fortsiiller de, att även fö

retagsformer och organisation bör ändras med i tiden växlande krav. De 
allmännyttiga bostadsföretagen, som står under kommunens direkta ledning, 
kan förändras genom beslut av icke övergripande karaktär. 

Även det enskilda fastighetsägandet kan med tiden komma att undergå 
förändringar. Detta torde dock fordra åtgärder av relativt genomgripande 
slag. något som utredningarna bedömer ligger utom ramen för deras uppdrag 

att behandla. 
Bostadskooperationen har funnit sina former. Den bygger på upplåtel

seformen bostadsrätt. Den innebär hl. a. en knytning mellan hushåll och 
lägenheter med ett direkt ägande. 

Ägandefrågorna får inte samma aktualitet i de kommuniigda bostads
företagen. En fördelning av ansvar och nylljande i kooperativa former skulle, 
menar utredningarna. kunna övervägas för sådana hyreslägenheter. 

Utredningarna anser att en av de väsentliga grunderna tör bostadstor
sörjningen -solidaritet mellan de boende nu och i framtiden - måste behållas. 
Villkoren för bostädernas kapitalutgift ges allmänt av övergripande beslut 

av regering och riksdag. På samma sätt ges förutsättningar och kostnader 
för teknisk försörjning, vatten och avlopp, gator, elektricitet m. m. genom 
beslut huvudsakligen på kommunal nivå. Hyresnivån och hyrornas för
delning på lägenheter av olika storlek. standard, läge m. m. blir följden 
av förhandlingar som förs mellan hyresmarknadens parter. 

De kostnader som direkt hänger samman med bostadens brukande skulle 
enligt utredningarna kunna fördelas genom beslut bland de boende - ytterst 

när det gäller den enskilda lägenheten av elen boende sjiilv. 
Ett överförande av beslut om bostadsområdenas skötsel och förvaltning 

till de boende, menar utredningarna. bör ske i sådana former att det är 

förenligt med de demokratiska traditionerna. 
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Utredningarna förklarar avslutningsvis all de avser att i del fortsalla ar

betet överväga förutsättningar och former för ett ökat boendeinflytande. 

2.1.9 Prövning av köpeskilling för småhus i vissa fall 

Utredningarna erinrar om att i motionen 1973:234 förslag väcktes om 

åtgärder för att motverka oskäliga kapitalvinster vid försäljning av siats

belånade småhus. Riksdagens beslut !CU 1973:19, rskr 1973:208) innebar 

att Kungl. Maj:t borde låta undersöka möjligheten och lämpligheten av 

temporiira åtgärder som kan förenas med nu gällande kontroll av priset 

vid första överlåtelse av vissa småhus. 

Kungl. Maj:l uppdrog med anledning härav åt boendeutredningen all 

under utredningsarbetet överväga frågan om möjligheten och lämpligheten 

av åtgärder i det av civilutskottet angivna syftet. 

Fram t. o. m. år 1967 fanns bestämmelser enligt vilka ett beviljat statslån 

för bostadsbyggande fick övertas vid försäljning av fastigheten endast om,-~ 

köpeskillingen godkänts av lånemyndigheten. Dessa bestämmelser var vid 

överlåtelse av småhus betingade främst av syftet att säljaren inte skulle 

kunna tillgodogöra sig det kapitaliserade värdet av direkta subventioner 

- i form av t. ex. räntebidrag och underränta på statslån. 

Bostadspolitiska kommitten ansåg i betänkandet (SOU 1966:44, s. 201 l 

Bostadspolitiskt kreditstöd att motivet för en fortsatt kontroll av köpe

skillingen vid överlåtelse av egna hem skulle bortfalla om de egentliga riin

tesubventionerna avvecklades. Kommillen föreslog därför att kontrollen av 

köpeskillingen vid andrahandsförsäljning av statligt belånade hus skulle upp

höra. Kommitten föreslog även att den detaljerade priskontroll som utövades 

vid förstagångsförsäljning av gruppbygg~a småhus skulle upphöra. 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1961': 100, SU 1967: 100, rskr 1967:265) 

avskaffades den särskilda köpcski
0

llings~~mtrollcn för statligt belånade hus 

från den I januari 1968. Däremot kvarstår 'en kontroll vid förstagångsöver

låtelse av gruppbyggda småhus - en kontfoll inom ramen för det allmänna 

villkoret att lån inte får beviljas om produktionskostnaden är oskäligt hög. 

Vidare erinrar utredningarna om att som villkor för alt länsbostadsnämnd 

skall kunna medge att ett beviljat och utbetalat bostadslån övertas av ny 

ägare till ett småhus giiller bl. a. att kommunen skall ha åtagit sig bor

gensansvar för viss del av den nya ägarens lån. Om kommun inte åtar 

sig sådant ansvar och medgivande att överta lånet sålunda vägras av 

länsbostadsnämnden. skall nämnden säga upp lånet om det inte finns sär

skilda skäl däremot. 

Utredningarna redogör därefter för vissa undersökningar om prisutveck

lingen på småhus. 

I en undersökn~ av fyra småhusgrupper utan statliga lån i Uppsala 

län år 1972 dras slutsatsen art försäljningspriserna utan prisprövning är av

sevärt högre än vid statlig belåning, i gcnomsnill 30 000-35 000 kr. per hus. 

I en inom bostadsstyrel.sen upprättad promemoria ( 1973-02-05) redovisas 
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skillnaden mellan försiiljningspriserna for privatfinansierade gruppbyggda 
småhus och uppskattat godtagbart forsäljningspris till ca 40 000 kr. per hus. 

Av en undersökning (1973-01-10) från Uppsala liin. vilken avser grupp
byggda småhus med statliga lån. framgår att, även om det i viss mindre 
omfattning förekommer överlåtelser i rent spekulationssyfte. den främsta 
orsaken till försiiljning torde ha varit t. ex. nytt arbete eller ändrade personliga 
förhållanden. Den genomsnittliga tiden mellan tillträde och försiiljning var 
29 månader. Priss\egringen var i genomsnitt 7 600 kr.. om avdrag görs for 
prisstegringar och standardförbättringar under innehavstiden. Det framhålls 
i undersökningen som en slutsats att talet om enorma överpriser vid över
låtelser av gruppbyggda småhus saknar grund åtminstone i Uppsala län. 

Boendeutredningen har inhämta\ uppgifter betriiffande småhusöverlåtel
ser från 9 kommuner. belägna huvudsakligen i expansiva regioner. eftersom 
höga överlåtelsepriser torde vara vanligast förekommande i dessa. Kom
munerna har ombetts lämna prisuppgift för statligt belånade småhus. i de 
flesta fall gruppbyggda. dels vid fardigstiillandet .' dels vid överlåtelse 
på ny köpare inom 2-3 år. De priser som angavs skulle vara uttryck for 
en någorlunda etablerad prisnivå. hirdigstiillandet skedde åren l 970-l l)7J 
och andrahandsf<irsiiljning iigdc rum åren 1971-1973. 

Utredningarna betonar den begränsning som vidlåder materialet i och 
med att det inte tagits fram på statistisk väg men gör dock följande konsta
teranden. 

Överlåtelsepriset för statligt belånade småhus som färdigställts resp. över
låtits under perioden 1970-1973 ligger mellan 40--60 000 kr. högre än den 
ursprungliga köpeskillingen för 6 av de 9 kommunerna. Det motsvarar en 
ökning på drygt 30 % . De största skillnaderna redovisas från vissa kommuner 
i Stockholm samt Göteborg (max. 100 000 kr.) och den minsta skillnaden 

från Söderhamn ( 35 000 kr. l. Delta torde. enligt utredningarna. kunna tolkas 
som en indikation på hur uppgången i överlåtelsepriser varierar mellan olika 
typer av regioner. 

I fråga om lämpligheten av och möjligheten till åtgärder för att dämpa 
prisutvecklingen vid försäljning i andra hand av statshelånade småhus har 
utredningarna kommit till följande bedömningar. 

Det konstateras att efterfrågan på småhus inom vissa områden varit så 

stark i förhållande till aktuellt utbud all marknadsprisnivån legat avseviirt 

högre än den som blir ett resultat av bostadsmyndigheternas kostnadspröv

ning. De faktorer som konstituerar utbud och efterfrågan iir delvis genere!la 
för hela landet. delvis lokalt och tidsmässigt begriinsade. menar utredning-

arna. 
Utredningsuppdraget utgår från att eventuella åtgärder skall kunna förenas 

med nu gällande bestämmelser för prövning av priset vid första överlåtelse 
av gruppbyggda småhus. De redovisade undersökningarna visar enligt ut

redningarnas mening att skillnaderna mellan å ena sidan den kostnads
prövade prisnivån och å andra sidan den marknadsprisnivå. som kommer 

till uttryck inom den privatfinansierade nyproduktionen och vid andrahands-
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IOrsiifjning, iir p;)1<1gliga. Utredningarna finner det styrkt att giilfande pris
prövning iir effektiv och bör bibehållas från konsumentsynpunkt. Del torde 
inte ligga i statens eller kommunernas intressen att umlerföta stora pris
höjningar vid forsiiljning som sker kort tid efter tillträdet. 

Vid bedömningen av prisstegringarna vid sådan snar andrahandsförsälj
ning får dessa, menar utredningarna, självfallet viigas mot siifjarens beriit

tigade intressen. En allmiin värdering av om prisökningen är skälig eller 
inte blir i detta sammanhang knappast meningsfull. 

Utredningarna framhåller att tomtpriset för bebyggelse med småhus vid 

kommunal försiiljning av mark ofta innefattar en kraftig subvention. Det 
giiller även kommunala engångsavgifter. Syftet med subventioner av detta 

slag är uppenbart att nedbringa hushållets löpande bostadsutgifter. Avsikten 
iir däremot inte att den förste iigaren bör få tillgodogöra sig dessa kommunala 
uppoffringar vid försäljning. 

Bland synpunkter som åberopats för prisdiimpande åtgiirder vid andra

handsförsäljning niimner utredningarna också risken för att kommunerna 
får ett minskat intresse att påverka småhusens produktionskostnad. Vidare 

påpekas att möjligheterna att med hjiilp av kommunal marktilldelning göra 
snabba försäljningsvinster kan leda till uppfattningen att det kommunala 
fördelningssystemet tjänar andra än bostadssociala syften. 

Höga överlåtelsepriser har noterats i framför allt starkt expanderande kom
muner. Enligt vad utredningarna erfarit från dessa av prisstegringar berörda 
kommuner tinns en stark opinion för en prispåverkan vid andrahandsför
siiljningar. Denna opinion har också tagit sig konkreta uttryck i kommunala 
beslut, avtalsklausuler och andra åtgärder. 

Det anförda har givit utredningen uppfattningen att åtgärder för att i 
dämpande riktning påverka priset vid snar andrahandsförsäljning av småhus 
iir liimpliga och nödvändiga. Det grundläggande bostadspolitiska syftet, att 
tillhandahålla även dessa hosliider till ett rimligt pris, hör varn den klara 
inriktningen för åtgärdernas utformning. Åtgärderna bör kunna begränsas 
lokalt och vara administrativt enkla. En riktpunkt bör vidare vara att även 
siiljarens intressen skall beaktas och att viirderingar av subjektiva syften 
bör undvikas. 

Utredningarna !inner det ligga niirmast till hands att utgå från de be
slutsformer som hittills anviints: bostadsmyndigheternas administrativa 

kontroll och avtalsklausuler i samband med kommunal markförsiiljning eller 
eljest. 

Med de ståndpunkter som har redovisats menar utredningarna att ett 

generellt återinförande av priskontroll vid andrahandsförsiiljning av statligt 
hefånade småhus kan avvisas. 

Utredningarna har stannat för att förorda en regel av följande innehåll, 
som skall giilla för sådana hus. för vilka liinsbostadsnämnd godkänt pro
duktionskostnaden vid den första försiiljningen, dvs. de gruppbyggda små
husen. 
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Kommunen äger besluta huruvida en prövning av köpeskillingen i sam
band med snar överlåtelse av statligt belånade småhus skall ske för hus 
belägna i kommunen. Det grundliiggande avgörandet ligger således hos kom
munen. Bostadsmyndigheten prövar om den uppgivna köpeskillingen kan 
godtas. Av statsmakterna givna allmänna föreskrifter ger ramen för pris
bedömningen. 

Utredningarna finner det inte Himpligt att det vid sidan av detta föreslagna 
förfarande skall finnas en möjlighet för kommunen att genom borgensvägran 
förhindra övertagande av lån på grund av för hög köpeskilling. Om ändock 
kommunen vägrar borgen av angivet skäl, bör bostadsmyndigheten kunna 

avstå från kravet på kommunal borge_n, därest säkerheten för lånen eljest 
kan anses vara tryggad. 

Enligt utredningarna borde de föreslagna föreskrifterna i princip innebiira 
att ett försäljningspris inte är godtagbart om det ger skattepliktig realisa
tionsvinst. Innan riksskattevcrkets omräkningstal för ett löpande år är till

gängliga får det senast publicerade talet användas. De faktorer i övrigt som 
behövs för en sådan beräkning är regelmässigt tillgängliga vid ansökan om 
övertagande. Ett klart villkor bör infogas i detta sammanhang med inne
börden att statslånet förfaller till omedelbar betalning, om oriktig uppgift 
sedermera konstateras. 

Vid överväganden om en forsäljningsvinst skall anses godtagbar eller inte 
har i vissa fall kommit in värderingar av försäljningssyftet. Enligt 
utredningarna bör sådana bedömningar inte ingå i prövningen. 

Utsträckningen av den tid under vilken prisprövningen skulle kunna ske 
torde enligt utredningarna kunna avgöras med administrativa bedömningar 
som grund. En skälig avvägning har bedömts vara att låta den särskilda 
övertaganderegeln löpa fr. o. m. tilltriidesdagen, vilken ur iigarens 
synpunkt torde uppfattas som avgörande. Prövningsperiodens längd får när
mare bedömas mot bakgrund av de administrativa rutiner som tillämpas 
vid beslut och utbetalning av de statliga bostadslånen men bör i vart fall 
inte överstiga tre år. 

Redan beviljade lån torde enligt utredningarnas mening inte ha konsti
tuerat något avtal, som ger låntagaren en rätt gentemot långivaren att över

föra statslånet på en köpare oberoende av överlåtelsepriset. Med hiinsyn 
därtill bör regeln enligt utredningarna kunna tillämpas även på beviljade 

och utbetalda lån. 
Utredningarna anser att de framlagda förslagen skall kunna genomföras 

snabbt. 
Utredningarna menar att åtgärderna i ett längre perspektiv kan te sig 

temporära, då en förhoppningsvis ändrad bostadsutbudssituation kan kom
ma att utlösa få kommunala åtgärder av föreslagen karaktär. Detta för
hållande utgör dock enligt utredningarna inte skäl till att nu avstå från 
att angripa prisrörelser av icke godtagbart slag. 

Utredningarna framhålleratt kommunernas möjligheter att vid försäljning 
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av mark till avtalet knyta särskilda skadestånds- eller vitesklausuler inte 
påverkas av den föreslagna ordningen. 

Utredningarna framhåller vidare att byggherre/byggherreombud för 
gruppbyggda småhus i visst fall har avkriivt köparen s. k. boendcförsiikran 
i samb11nd med kontraktstccknande och påpekar samtidigt att det torde 
ligga i byggnadsförctagens eget intresse att inte medverka till transaktioner 
av renodlad spekulativ karaktiir. Klausuler av den innebörden, alt kon

traktet inte iir överlåtelsebart inom viss tid och att köparen avser att fullfölja 
köpet och bruka fastigheten som bostad för familjen e. d., torde verka i 
riitt riktning, anser utredningarna. 

Härutöver påpekar utredningarna att kreditgivare som lämnar topplån 

inom eller över bostadslånets förmånsrättsläge - och oavse!t om statliga 
bostadslån utgår eller inte - kan medverka till en sanering av höga över
låtelsepriser genom att vägra att överföra lån till nya köpare eller viigra 
lämna nya lån när omständigheterna talar för att priset ligger för högt i 
förhållande till det allmänna läge som ges av den tidigare beskrivningen 

av prisbedömningsfrågorna. Kreditinstituten torde i så fall inte behöva an
lägga säkerhetsaspekter i första hand utan torde kunna markera en vilja 

att i sin verksamhet allmänt bidra till rimliga bostadspriser. 

Utredningarna framhåller att det från konsumentsynpunkt kan finnas star
ka skäl att också ta upp skyddsfrågor betriiffande avtalsutformning, ga
rantiåtaganden, indexklausuler m. m. - allt i den mån det inte kommer att 
ligga inom konsumenttjänstutredningens pågående överväganden. Dessa 
frågor är emellertid enligt utredningarna av så komplex natur all bedöm
ningar inte har kunnat göras i detta sammanhang. Utredningarna menar 
emellertid att frågan om utredning på detta område ytterligare bör prövas 
av Kungl. Maj:t. 

Avslutningsvis anför utredningarna att forhållandena vid snar försäljning 
av bostadsrätter i vissa fall kan likna de här åsyftade med statligt belånade 
småhus och all det finns skäl att med uppmärksamhet följa denna fråga. 

2.1. IO Rescn•afionl'r m. m. 

Reservationer har avgetts av dels ledamöterna Andersson, Mattsson och 
Ullsten gemensamt, dels ledamöterna Källenius lmot delar som berör bo
endeutredningen> och Niiverfelt I mot delar som berör bostadslinansicrings
utredningenl, dels ledamoten Turesson. Särskilt yttrande har liimnats av 
ledamoten Svensson. 

Ledamöterna Andersson. Mattsson och Ut/sten anför att den bostadsbrist 
som präglat större delen av efterkrigstiden i hög grad skapat en "siiljarens 
marknad". Konsumenternas möjligheter all påverka produktionens inrikt
ning har varit niist intill obefintliga. Den framtida hostadspolitiken, menar 

reservanterna, måste inriktas på all riitta till dessa brister. Konsumenternas 
ställning måste. därvid stärkas. 

Reservanterna finner vidare att de nuvarande segregationstendenserna 
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mellan olika områden niir det giiller de boendes åldrar. yrken och inkomster 

måste brytas. Konsumenternas valfrihet kräver att bostadsbyggandet hålls 

på en tillrikkligt hög nivå. En viss liigenhetsreserv måste också linnas. menar 

reservanterna. Annars skapas inte den rörlighet på bostadsmarknaden som 

är en förutsättning för egentlig valfrihet. Våra kunskaper om människornas 

önskningar motiverar enligt reservanterna ett ökat byggande av småhus 

och andras. k. markbostäder. Kraven på valfrihet och minskad social skikt

ning nödvändiggör vidare åtgärder som ger låginkomstgrupperna en starkare 

ställning på småhusmarknaden. 

Ett annat steg i riktning mot ökad valfrihet och mindre social skiktning 

vore enligt reservanterna att ge dem som bor med bostadsriitt och hyresriitt 

en fördel motsvarande den som småhusägarna har genom sin riitt att göra 

skatteavdrag för sina riinteomkostnader. Reservanterna framhåller att åt

gärder som syftar till en utjämning av prisstrukturen mellan olika upp

låtelseformer inte får leda till någon förändring för dem som bor i ägda 

småhus. 

Vad gäller frågan om demokrati i boendet hävdar reservanterna att den 

boendes inflytande över sin egen miljö i dag är mycket bristfällig. Det är 

därför nödvilndigt att hyresvärdarna i samarbete med de boende och deras 

organisationer försöker linna former som ökar hyresgiisternas ansvar och 

inflytande över den egna bostaden. Den lagstadgade förhandlingsriitt som 

utredningen föreslår anser reservanterna motiverad när det gäller åtgärder 

med ekonomiska konsekvenser. 

Reservanterna anser att man i det fortsatta utredningsarbetet i denna 

fråga bör överviiga bl. a. hur man skall göra det möjligt för llera att iiga 

sina liigenhetcr. 

I frågan om linansieringssystemet menar reservanterna, att det av ut

redningen förordade utjiimningslånet, som innebär att kostnaden i nypro

duktionen hålls nere och prisparitet skapas mellan olika årgångar. är en 

principiellt sett riktig lösning. Reservanterna finner dock att det varit önsk

viirt att de statsfinansiclla och samhiillsekonomiska konsekvenserna av 

de skuldåtaganden som staten måste göra med detta system hade belysts 

mer utförligt. Vid det slutliga ställningstagandet till finansieringssystemet 

bör enligt reservanterna övervägas möjligheterna att kombinera lånesystemet 

med en statslåneränta som understiger dagens marknadsriinta för den lång

fristiga upplåningen. 

Reservanterna finner utredningens behandling av frågan om totalfinan

siering och inrättandet av en statlig bostadsbank anmärkningsviird. För egen 

del vill reservanterna inte avvisa tanken på ett enhetligt bostadslån men 

menar att detta problem kräver noggranna överviiganden innan något slutligt 

ställningstagande görs. Reservanterna säger sig vidare inte kunna förorda 

att en statlig bank ges monopol på utlåning till bostadsbygganclet. 

Utredningens förslag om att priskontroll införs vid försäljning i andra 

hand av statligt belånade hus torde enligt reservanterna knappast \ösa pro-
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blemen med att söka hålla nere dessa priser. Risken iir stor, menar re
servanterna, att en priskontroll endast medför uppkomsten av en wart mark
nad vid andrahandsförsäljningen. Överpriser motverkas effektivast genom 
att åstadkomma biiltre balans mellan tillgång och efterfrågan. 

Reservanterna Källenius och Näver/dr anser att det förhållandet att mer 
än 30 000 lägenheter står tomma i dag delvis kan ses som en följd av att 

bostadsproduktionen inte varit tillriiekligt anpassad till konsumenternas krav 
och önskemål. Köpmotståndet mot de nya lägenheterna beror således i stor 

utstrUckning på denna bristande anpassning och dåliga bostadsmiljöer och 
iir enligt reservanterna inte enbart en fråga om priser. På kort sikt torde 

dock överviigandena om möjliga stimulansmedel böra inriktas på boende
kostnaden. Reservanterna finner det diirför motiverat med ett vidgat statligt 
finansiellt stöd. Detta bör kompletteras med hushållsanknutna skatteför
måner som medger erforderlig sänkning av boendekostnaden för att öka 
bostadsefterfrågan. 

Reservanterna motsätter sig förslaget att kommun skall besluta om pris
kontroll vid andrahandsupplåtelse av statligt belånade småhus. Behovet av 

kontrollåtgärder undanröjs av en fortsatt hög småhusproduktion. 
I fråga om utredningens förslag om lagfäst förhandlingsrätt för hyres

gästerna rörande fastigheternas förvaltning m. m. anser reservanterna att 

det i första hand ankommer på hyresmarknadens parter att söka lösningar 

på de boendedemokratiska problemen. I avvaktan härpå bör någon lagstift
ning inte genomföras. 

Reservanterna finner att det föreslagna finansieringssystemet har sådana 
brister att det inte kan tilliimpas utan betydande justeringar. Systemet har 
I. ex. inte erforderlig klarhet i sin uppbyggnad vad giiller de ekonomiska 
konsekvenserna för låntagaren och bostadslångivaren (staten). Det saknas 
vidare erforderliga analyser och bedömningar beträffande de statsfinansiella 
konsekvenserna. Enligt reservanterna måste därför den föreslagna lånefor
men klargöras och kompletteras i vissa punkter for att nå någorlunda nöjaktig 
realism och kunna komma till praktisk tillämpning. 

Reservanterna redovisar vissa egna förslag beträffande principer och ut
formning av lånesystemet, bl. a. avseende amorteringstidcns liingd, stor
leken av de årliga amorteringarna av bostadslånet, betalningsprocentens stor
lek samt bostadslånets storlek. 

Reservanten Turesson anfi.ir att bl. a. olika statliga och kommunala in
gripanden och regleringar inom hostadsområclet har lett till minskad kon
kurrens i byggandet och diirmed stigande procluktionskostnader. Kapital
kostnaderna för bostiiderna i nyproduktionen har blivit så höga att de sedan 
år 1968 har måst döljas för konsumenterna, vilket skett genom paritets
lånesysternet. Det iir enligt reservanten angcliiget att nu söki.1 finna sådana 
förutsättningar för bostadsproduktionen och sådana former för dess finan

siering att en fri konkurrens på lika villkor med prispress som följd uppnås 
samt att bostadens verkliga kostnader inte döljs för konsumenterna genom 

dolda subventioner. 
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Reservanten anser att det av utredningens ma.1ontet föreslagna finan
sieringssystemct - utjiimningslån - emellertid har samma inbyggda svag
heter som paritetslånesystemet. Skillnaden ligger bara i vissa olika termer. 

Med den föreslagna storleken på bostadsräntan - 3.7 % - för 1974 års pro
duktion och en årlig uppriikningsfaktor om 3-3,5 % blir förutsättningarna 
för att de statliga lånen och de oguldna räntebeloppen skall kunna återbetalas 
små eller obefintliga. Systemet kommer därför enligt reservanten att förr 

eller senare leda till en lika ohållbar situation som paritetslånen gjort. Den 
statsfinansiella belastningen av utjämningslånen gör vidare alt förslaget inte 

kan accepteras. 
Reservanten menar dock alt en viss omfördelning över tiden av kapi

talkostnaderna kan tillåtas för att dels dämpa hyrorna i nyproduktionen. 
dels medverka till hyresparitet mellan likviirdiga hostiider av olika årgångar. 
Diirvid skall räntekostnaderna helt och fullt tiickas av hyran redan från 
början. Kapitalkostnadernas amorteringsdel diiremot är enligt reservantens 
mening möjlig att förskjuta över lånens löptid. Reservanten utvecklar vidare 

vissa principer för ett finansieringssystem. vilket inte skulle dölja de verkliga 
kostnaderna för bostäderna eller leda till några statsfinansiella bekymmer. 

Om de hyror som uppkommer till följd av detta finansieringssystem be

döms för höga för flertalet inkomsttagare.erfordras ytterligare åtgärder. Detta 
bör enligt reservanten ske inte genom att bidragssystemet ytterligare byggs 
ut utan genom en sänkning av den direkta skallen. Härigenom skapas ett 
sådant utrymme i den enskilde hyresgästens budget att han får råd att själv 
betala sin hyra. Detta kan ske genom ett förhöjt grundavdrag vid beskatt
ningen; frågan hiirom hör övervägas anser reservanten. \.fan måste dock 
under alla förhållanden räkna med behov av bostadsbidrng i någon form 
till familjer och enskilda med små inkomster. 

I frågan om totalfinansiering och s. k. integrerad finansiering finner re
servanten utredningens förslag leda till en orimligt tungrodd byråkratisk 

ordning. 
Förekommande väsentliga skillnader i bostadskostnaderna mellan iigan

deriitt och hyresriill kan enligt reservantens mening behöva utjlimnas, 
dock inte på sådant siitt att villkoren för t. ex. småhusiigarna försiimras. 

Reservanten motsiitter sig vidare förslaget om priskontroll vid andrahands
upplåtelse av statligt belånade småhus. En fortsatt hög småhusproduktion 
undanröjer behovet av kontroll. anser reservanten. 

Ledamoten Svensson anför att från låneteknisk synpunkt framstår en to

talfinansiering i form av ett enda fastighetslån överliigset förslaget om två 
skilda lån. En dylik fullstiindig finansiering hindrar inte en sådan teknik 

att en förriintning av den egna insatsen. vilken blir placerad över fastig
hetslånets övre griins, kan åstadkommas. Den medför vidare en mera "na

turlig" avskrivning av fastighetslånen. niimligen från toppen och nedåt. 
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2.2 Betänkandet Följdfrågor 

Boende- och bostadsfinansieringsutredningarna framlägger i betänkandet 
med följdfrågor visst kompletterande material rörande de av utredningarna 
föreslagna utjämningslånen, delvis redovisat i form av ett förslag till ny 

författning om den statliga långivningen. Utredningarna föreslår vidare att 
statens lånestöd vid ombyggnad och genomförande av miljöförbättrande 

åtgärder skall, liksom vid nybyggnad, liimnas som utjämningslån. 

2.2.1 Lån for ombyggnad 

Utredningarna konstaterar att den principiella metoden med utjämnings
lån är tillämpbar också för bostadsinvesteringar med varaktighet. som är 

påtagligt kortare än nybyggnadens. Det är emellertid uppenbart att bo
stadsriintan för utjämningslån med kort löptid måste ligga högre än om löp
tiden är längre. Utredningarna illustrerar detta med några räkneexempel, 
varvid en av utgångspunkterna är att utjämningsfaktorn ökar med 3,5 % 
per år. Med ledning av dessa exempel anger utredningarna följande bos

tadsräntor för olika löptider. 

Bostadsriinta 
1proccnt) 

Löptid 
!antal ;"1r1 

B"' bostadsr'.intan för 60 
nyproduktionen 

B+ 1n ~ 
B+ 1,5 30 
B+ 2,0 25 
B+ 3.0 20 
B + 8,0 10 

Utredningarna understryker att de redovisade procentsatserna inte är ut
tryck för en exakt matematisk beräkning. 

Utredningarna anger som sin allmänna uppfattning att utjämningslån skall 
kunna utgå för all ombyggnad som uppfyller vissa standardkrav. Den lägsta 
standarden som bör ber:ittiga till utjämningslån för ombyggnad bör enligt 
utredningarna bestämmas med ledning av föreskrifterna i kungörelsen 
(! 973:532) om lägsta godtagbara standard för bostadslägenhet i vissa fall. 

Vid ombyggnader av bostäder till standard och utformning som är lik
värdig med nybyggda bostäders och som kan beräknas få en lika lång bruk
ningstid som dessa bör bostadsräntan vara densamma som i nybyggnads
fallet. Är varaktigheten kortare skall enligt utredningarna bostadsräntan vara 

högre. 
Eftersom många ombyggnader i dag finansieras med traditionella annui

tetslån, vilka ger högre kapitalkostnader :in utjiimningslån. skulle en allmän 

övergång till utjiimningslånesystemet för ombyggnader medföra större ka

pitalkostnadssiinkningar för ombyggnader än för nybyggnader. Detta för
hållande kan enligt utredningarna motivera en viss uppjustering av de av 
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utredningarna angivna bostaclsriintorna för län med kortare löptid iin 60 
~\r. 

För de fall där ombyggnad av småhus får ske utan iakttagande av stan
dardkrav föreslår utredningarna att statliga annuitetslån skall kunna utgå. 

Beträffande metoden för fastställande av låneunderlag och pantvärde vid 
ombyggnad har utredningarna inte ansett sig ha anledning att nu föreslå 

någon iindring. 

2.2.2 U(iämningskln för miliöfiirbätrrand<' årgärdf'Y 

Utredningarna föreslår. att utjämningslån skal) kunna utgå även för mil
jöförbiittrande åtgärder avseende befintliga hus och bostadsmiljöer. Dylika 

lån skall enligt utredningarna kunna användas för en snabb och enkel han
tering och för situationer där lån till ny- och ombyggnad inte kommer i 
fråga. Hda tkn gm\\<.~inda \<.ostnaden \som fas1stii\\s med vissa minimi
och maximigriinserl skall enligt förslaget finansieras med s\atsmedel. Un

derliggande kredit eller egen kapitalinsats skall således ej kriivas. 
Någon bestiimd gräns mellan vad som skall rubriceras som miljöförbätt

rande åtgärder resp. ombyggnad anser utredningarna inte kunna dras. För
hållandena i det enskilda fallet blir utslagsgivande för bedömningen. Några 
av utgångspunkterna för en sådan bedömning är följande. 

För att lån till ombyggnad skall utgå, skall den lånebeviljande myndig

heten bedöma behovet av åtgiirden. Detta kriivs inte för lån till miljöför
biittrande åtgiirder. Utredningarnas förslag bygger på att lånesökanden skall 
bedöma behovet tillsammans med de boende. Vidare kriivs inte vid om
byggnad att berörda bostäder har statliga lån. vilket emellertid föreslås bli 
fallet för att lån till miljöförbättring skall utgå. Av naturliga skäl kommer 
standardkrav inte att stiillas vid lån till miljöförbättrande åtgärder, som kom
mer att kunna vara av vitt skilda slag. Vid ombyggnad finns däremot ge
nerella standardkrav bland de förutsiittningar som skall infrias for att lån 
skall utgå. 

Utredningarnas förslag innebiir i sina huvuddrag att utjämningslån kan 
u1gä för att finansiera åtgärder som ökar användbarhet och attraktivitet av 

redan byggda hus och bostadsområden. De åtgärder som kan komma i fråga 
för lån kan avse såväl den yttre miljön som ändringar av själva huset. Ut

redningarna har avstått från exemplifieringar av möjliga åtgiirder. De betonar 
dock att också omdisponering eller föriindring av bostadsliigenheter och lo

kaler kan komma att genomföras med stöd av dessa lån. 
Behovet av miljöförbiittring och utformning av åtgiirder tillkommer det 

primärt lånesökanden att bedöma. Utredningarna har dock fast den allra 

största betydelse vid att de boende själva skall kunna ta aktiv del av ut
formningen. För hus nied hyreslägenheter innebär detta att berörd hyres
giistförening skall ha blivit tillfrågad. I likhet med vad som gäller för övriga 

låneiirenden skall också kommunen ha liimnat yttrande. 
Linsbostadsnämndens prövning av lånen skall, menar utredningarna. i 
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första hand avse frågan om kostnaderna för de åtgiirder som omfallas av 
låneansökan är skäliga med hänsyn till arten och omfallningen av åtgärderna. 

Utjämningslån till miljöförbällrande åtgiirder skall enligt utredningarna 
för alla låntagarkategorier normalt kunna utgå till hela kostnaden, om den 
överstiger en av administrativa skäl sall undre gräns, upp till en övre gräns 
av 50 kr'm' ly. Den gndkiinda kostnaden motsvarar s:lledes lärn:underlag 
och ut,iiimningsunderlag. vilket medlör att underliggande krL·dit eller egen 
kapitalinsats inte erfordras. 

Varaktigheten av de åtgärder som kan komma i fråga kan variera kraftigt 
från fall till fall. Utredningarna anser att det diirför bör ankomma på 

länsbostadsnämnden all fastställa lånets löptid med hiinsyn till omstän
digheterna. Hinder bör inte föreligga för all löptiden skall kunna uppgå 
till 60 år, dvs. samma som för utjiimningslån som avser nybyggnad. 

Långivningen är till sin karaktär sådan. all det kan vara svårt all erhålla 
"bankmässigt" tillräckliga säkerheter för lånen. Utredningarna föreslår därför 

all, iiven om huvudregeln skall vara all säkerhet liimnas i form av panlriill 
i fastigheten eller tomträtten. även annan säkerhet skall kunna godtagas. 
Lämnas inteckningssäkerhel skall den vara belägen på sådant säll som kan 
godtagas med hänsyn till omständigheterna varje särskilt fall. 

2.2.3 Finansieringsunderlag 

Utredningarna anger att de i sitt fortsatta arbete kommer att ta upp frågan 
om reglerna för bestämning av låneunderlag och pant värde. Någon principiell 
förändring av dessa regler föreslås därför inte nu. Utredningarnas förslag 
i övrigt medför dock behov av vissa förändringar av praktisk karaktär. 

Bostadslån enligt bostadslånekungörelsen är enligt utredningarna egent
ligen i normala fall två olika lån. Den del av lånet som avser bostäder 
iir ell paritetslån och den del som avser lokaler iir ett lån med rak amortering. 
Utredningarna anför all utjämningslån inte kan uppdelas på detta siilt och 
föreslår att åtgärder som berättigar till utjämningslån skall anges i ett ul
jämningsunderlag. Detta underlag skall vara en del av låneunderlaget. Ut
redningarna röreslår i sammanhanget all ·;issa lokaler. huvudsakligen inte 
kommersiella sådana och som i dag inte omfallas av paritetslånesystemet. 
skall föras över till utjiimningsunderlagel och sålunda komma i åtnjutande 
av de gynnsamma kapitalkostnadsvillkor som utjämningslånesystemet skul
le medföra. 

För den del av låneunderlaget som inte ingår i utjämningsunderlagel bör 
enligt utredningarna utgå annuitetslån. 

2.2.4 Överragande och llflflSägning av kln 

Utredningarna redogör för gällande bestämmelser om övertagande och 
uppsägning av bostadslån. Bestämmelserna innebär i sammandrag följande. 

Länsbostadsnämnden kan i vissa angivna fall siiga upp bostadslån till 
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betalning helt eller delvis. Låntagaren har rättighet all när som helst säga 

upp hela lånet. En köpare som vill överta bostadslånet skall ansöka om 

detta hos länsbostadsnämnden inom viss bestämd tid. Om så inte sker eller 

nämnden inte lämnar medgivande att överta lånet, skall nämnden som 

regel säga upp detta. Om den nya ägaren tillhör en låntagarkategori med 

lägre lånegriinscr iin säljaren skall köparen betala mellanskillnaden. 

Bostadslån kan utgå även för förvärv av hus. Endast kommun eller all

männyttigt bostadsföretag kan få sådant lån. Lånen är att betrakta som 

ett specialfall av övertagande. 

Bland de förslag i utredningarnas huvudbetiinkande, som aktualiseras i 

samband med frågorna om övertagande och uppsägning av lån, ingår frågan 

om uppsägning av utjämningslån. I denna del anför utredningarna följande. 

Den normala situationen är eller bör vara att låntagaren behåller sitt ut

jämningslån under lånets löptid. Om fastigheten byter ägare bör utjäm

ningslånet kunna överföras på ny ägare i enlighet med de regler som nu 

gäller för bostadslån. Enligt utredningarna bör några särskilda problem därvid 

inte uppstå. 

I det fall låntagaren önskar lösa sitt lån skall han ersiitta staten för vad 

staten inte tidigare erhållit som följd av låg bostadsränta i förhållande till 

normal ränta för långfristiga lån och för återstående skuld. 

När ett lån skall lösas är det, anför utredningarna, framför allt följande 

två aspekter som är viktiga. Låntagaren skall ha en reell möjlighet till att 

lösa ut sig, dvs. hans möjligheter att lösa lånet skall inte vara mindre än 

när det upptogs. Som prindp skall därvid gälla att statens fordran inte 

kan överstiga ett med hänsyn till husets ålder reducerat pantvärde för ett 

motsvarande nybyggt hus minskat med underliggande kredit och låntagarens 

kapitalinsats. Vidare skall låntagare som säger upp sitt utjämningslån - eller 

vars lån uppsägs - inte vara gynnad i förhållande till andra fastighetsägare 

vars lån kvarligger eller till andra som tar upp nya lån. Den förra aspekten 

syftar närmast på en situation då den med tiden höjda kapitalersättningen 

inte räcker till för att kompensera staten för tillskotten till låntagaren under 

början av löptiden. 

Utredningarna föreslår vidare att länsbostadsnämnden skall kunna besluta 

om kortare löptid och därmed högre bostadsränta för utjämningslån, om bo

städer eller lokaler används för annat iinclamål än avsett. En motsvarighet 

finns i dag genom att amortcringstiden för de konventionella lånen kan 

förkortas. 

Förslaget att staten vid uppsägning av lån skall ersättas för gjorda upp

offringar innebiir att säkerhet måste ställas på sådant sätt att låntagaren 

inte kan undandra sig sitt bctalningsansvar. Alla låntagare måste kunna 

ställa erforderliga säkerheter som skydd mot missbruk. Säkerhet i form av 

pantriitt föreslås motsvara 50 % av utjämningsunderlaget, som regel placerad 

inom 150 % av pantvärdct. 
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2.2.5 U(iämningslcin .fOr redan byg?,da hus 

Utredningarna framhöll redan i huvudbctiihkandet att ori1 forutsiittning

ar för paritet skall behållas även framdeles, vilket är en viisentlig utgångs
punkt i utjämningslånesystemct som sådant, är det önskviirt att utjäm
ningslån också om möjligt kan omfatta ett antal årgångar i beståndet. I 

detta betänkande behandlades främst frågan om utjämningslån till fas
tighetsägare med bostadslån, för vilka omfördelning tilliimpas enligt bostads

och räntelånekungörelserna. 

Efter att ha beskrivit det bestånd av lägenheter som omfattas av ränte
och paritetslån behandlar utredningarna nu även det bestånd av lägenheter 
som uppförts under senare år med stöd av bostadslån med nominella villkor 
eller utan stöd av statliga lån. 

Utredningarna konstaterar att av de låntagare som har valfrihet mellan 

paritetslån och lån med nominella villkor. dvs. låntagare som har fått lån 
till småhus som skall bebos av låntagarna sjiilva, viiljer drygt 30 % lån med 

nominella villkor. I hur hög grad dessa låntagare med nominella lån skulle 
välja att byta ut dessa mot utjämningslån anser sig utredningarna inte kunna 
bedöma förrän en samlad lösning av finansierings- och beskattningsfrågorna 
föreligger. 

Beträffande lägenheter som uppförts utan statliga lån konstaterar utred
ningarna att ca 95 % av antalet lägenheter i flerfamiljshus är finansierade 
med statliga lån. medan de statligt belånade småhusens andel varit sjunkande 
under senare år och f. n. understiger 70 % i nyproduktionen. 

Utredningarna anser sig kunna konstatera att det i varje fall för hyres

och bostadsriittshus bör framstå som fördelaktigt med statliga utjämningslån 
om sådana erbjuds. 

Utredningarna föreslår generellt att ägare till hus som har uppförts efter 
år 1957 eller som har ombyggts med stöd av bostadslån enligt 1967 års 
bostadslånekungörelse, skall erbjudas utjiimningslån. 

Det innebär att låntagare som har ränte- och paritetslån skall kunna byta 
ut dessa mot utjämningslån. Utjämningslånets storlek skall därvid vara lika 
med den skuld till staten som belastar huset vid ingångstidpunkten varvid 
även skuld för sådana lokaler som skall kunna inriiknas i utjämningslå
neunderlaget beaktas. Beriikning av bostadsriintan för olika årgångar kan 
enligt utredningarna grundas på de överväganden som redovisas i huvud

betiinkandet. Lånens löptid bör beräknas så att det antal år, som förflutit 
mellan den tidpunkt då husen uppförts och den tidpunkt då utjiimningslån 

utgår, avdras från 60 år. 
Bostäder med statliga lån och nominella villkor bör enligt utredningarna 

erbjudas utjiimningslån om de fardigstiillts fr. o. m. år 1958. Bestiimmning 
av utjämningsunderlaget bör ske i analogi med vad som förordats för ränte
och paritetsbelånade hus. Bostadsräntan bör bestämmas så att kapitalkravet 

för bostiiderna blir detsamma som for bostiider vilka får sina rdnte- och 
paritetslån utbytta mot utjämningslån. 
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Också lägenheter utan statliga lån som färdigställts fr. o. m. år 1958 bör 
enligt utredningarnas förslag kunna få utjämningslån. Bostadsränta, låneun
derlag m. m. får bestämmas i analogi med vad som utredningarna anfört 
i fråga om statligt belånade bostäder. Länets storlek får fastställas på scha
blonmiissiga grunder men inte överstiga lånet för ell likvärdigt ursprungligen 
statsbelånat hus med likviirdiga forutsiillningar i övrigt. 

I frågan om ombyggnader begränsar utredningarna sina förslag till sådan 
ombyggnad som har finansierats med stöd av bostadslån enligt 1967 års 
bostadslånekungörelse. Lånens löptid, storlek, utjämningsunderlag, bo
stadsriinta m. m. bör enligt utredningarna bestämmas i huvudsak i analogi 
med vad som föreskrivits giilla för övriga bostäder som erbjuds utjämnings

lfo. 

Utredningarna understryker att stiillningstagandct i frågan om all erbjuda 
utjiimningslån för redan byggda bostadshus är grundat på förutsällningen 
all en övergång till utjämningslån skall medföra sänkta bostadskostnader. 

Utredningarna framhåller all det finns små möjligheter att utforma fö

reskrifter för övergång till ny låneform på ett sådant sätt att en fullständig 
exakthet erhålls men förutsätter all sådana föreskrifter kan utformas efter 
vissa ·schabloner och på de grunder som utredningarna har anfört. 

Slutligen föreslår utredningarna i della sammanhang att bostadsriillsfö

rcning som önskar övergå till ut.iiimningslån i samband därmed skall kunna 

genomfora sådan refinansiering av bostadsfostigheten att utjiimningslånets 
storlek bestiims enligt de grunder som giiller för nyproduktionen. 

2.2.6 Kompletterande låneformer 

Utredningarna tar även upp frågan om kompletterande låneformer. De 
anser att det, även om den huvudsakliga finansieringsformen vid ny- och 
ombyggnad skall vara utjämningslån, likväl fortsättningsvis finns anledning 
för staten att lämna lån av annat slag. 

Utredningarna föreslår diirför all staten skall lämna annuitetslån för att 
i vissa fall täcka behovet av krediter till bostadsförsörjningen. Detta möjliggör 
en liigre kapitalkostnad under början av lånets löptid än konventionella 
lån med rak amortering. Vad som kan komma i fråga kan uppdelas i tre 
principiellt olika fall. 
1. Fördjupning av lån. 

2. Lån inom låneunderlaget, som ej omfa11as av utjämningsunderlag. 
3. Begränsad ombyggnad av småhus. 

De iindamål för vilka annuitetslån skall kunna utgå har direkt motsva
righet i nu gällande förhållanden. 

Utredningarna föreslår vissa förändringar i fråga om beräkningen av an
nuitetens storlek. Denna bör således beräknas med utgångspunkt i en ränta 

som hålles bunden i 5-årsperioder. De anser vid<ire det vara befogat att 
tillämpa en och samma räntesats för de annuitetslån som kan komma i 

fråga. oavsett löptid eller behandling i siikerhetsavsecnde. 
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Utredningarna föreslår också att löptiden skall vara densamma för ut

jiimningslån och annuitetslån, niir dessa avser samma nybyggnads- eller 

ombyggnadsprojekt. Detta är niirmast all se som en konsekvens av förslaget 

om att löptiden för utjiimningslån vid nybyggnad skall vara 60 år och de 

konventionella bottenkrediterna. enhctslånen, har en löptid av motsvarande 

utsträckning. Eftersom grunden för kortare löptid än 60 år skall vara en 

bedömning av åtgärdens varaktighet eller återstående brukningstid, bör re

sultatet enligt utredningarna bli likä löptider för de båda statliga lånetyperna. 

om dessa anviindes parallellt för att finansiera samma bostäder eller lokaler. 

2. 2. 7 Ö1•riga /(irslag 

Som förut nämnts har utredningarna liimnat förslag till ny författning 

om den statliga långivningen. Av förfatlningsförslaget framgår alt utred

ningarna frängåu sill i huvudhctiinkandet framlagda förslag om att den 

egnu kapitalinsatsen säkerhetsmiissigt skulle placeras mellan bottenlånet och 

statslånet. I stiillet föreslås nu alt den egna insatsen i delta avseende skall 

behandlas på samma siill som f. n. och alltså placeras efter statslånet. 

2.2.8 Reservationer 

Reservationer har avgells av ledamöterna Andersson och Mallsson ge

mensamt, ledamöterna Kiillenius och Niiverf'clt också de gemensamt, le

damoten Svensson, ledamoten Turesson samt av ledamoten Ullsten. 

Ledamöterna Andersson och Mausson hänvisar till sin reservation till hu

vudbetiinkandet och understryker att de sedan dess alltmera styrkts i sin 

uppfattning att det föreslagna finansieringssystemet måste omarbetas, om 

det skall kunna genomföras. 

Reservanterna anför att utjämningslånet enligt majoritetens förslag skulle 

komma att ställa enorma statsfinansiella anspråk lång tid framöver och pekar 

på att några samhällsekonomiska konsekvenser av den av majoriteten fö

reslagna bostadsriintan om 3,7 % inte har redovisats. Kostnadsnivån i ny

produktionen gör emellertid en utjämning av kostnaderna över tiden nöd

viindig och reservanterna kan även tänka sig direkta subventioner utöver 

del riktade bostadsstödet. 

Beträffande de övre lånegränserna föreslår reservanterna en höjning till 

95 % för enskilt ägda småhus och till 90 % för enskilt ägda hyresfastigheter. 

När det gäller placering i säkerhetsläge av den egna insatsen förordar 

reservanterna en lösning av frågan i enlighet med huvudbetänkandets för

slag. Härigenom, menar reservanterna, skapas mer likvärdiga linansierings

villkor mellan olika företagsformer men även biittre förutsättningar för män

niskor med små ekonomiska resurser all finansiera köp av småhus. 

Också reservanterna Källcnius och Nä1•er/Clt hänvisar till sin reservation 

till huvudbetänkandet och finner att det fortsatta arbetet i utredningarna 

ytterligare har bestyrkt deras tidigare framförda principinställning till det 

föreslagna fina nsieri ngssystemet. 

7 Riksdagen 1974. 1 sam/. Nr 150 
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Majoritetsförslaget bygger enligt reservanterna på orealistiska antaganden 

om förutsättningarna för betalning av lånen. För att belysa delta har re

servanterna utarbetat en bilaga till reservationen, som visar utvecklingen 

av statens lånefordran och hyresbehoven under den 60-årsperiod som ut

jämningslånet avses omfatta. Dessa beräkningar visar, menar reservanterna, 

all det föreslagna utjämningslånet inte kommer att ge möjlighet att återvinna 

de av staten gjorda uppoffringarna inom lånetiden 60 år. 

Reservanterna menar vidare att beräkningarna visar att lånesystemet med

för en ständigt ökande latent skuld till staten för de boende. Detta innebär, 

hävdar reservanterna, att de boende som själv äger eller ansvarar för sina 

statligt belånade bostäder mister praktiskt taget all ekonomisk handlings

frihet över sina hem. 

Majoritetens förslag, att staten tar hand om allt inteckningsutrymme från 

hypotekslånens övre gräns upp till 150 % av pantvärdet med undantag för 

det utrymme, som fastighetsägaren från början kan få disponera för finan

siering av egen insats, innebär enligt reservanterna att inteckningsväsendet 

i praktiken avskaffas i dess hittillsvarande mening. Reservanterna framhåller 

vidare att det i praktiken kommer att vara omöjligt att lösa utjämningslånet, 

eftersom man får utgå ifrån att staten alltid kommer att kunna återkräva 

ett maximibelopp som svarar mot pantvärdet vid lösningstidpunkten med 

vissa avdrag. 

Reservanterna menar att majoritetens förslag är ogenomförbart men fram

håller att, om ett system för utjämningslån ändock genomförs, detta måste 

utformas enligt den av dem angivna reservationen till huvudbetänkandet. 

Reservanterna utvecklar härefter vissa allmänna utgångspunkter för en 

bostadspolitisk lösning, som enligt deras uppfattning bemästrar nuvarande 

akuta problem samtidigt som den uppfyller rimliga fördelningspolitiska krav 

och upprätthåller en socialt önskvärd bostadsefterfrågan. De föreslår en kom

bination av följande åtgärder. Staten bör med lämpligt avvägda räntesub

ventioner övergångsvis begränsa räntekostnaden, så att hyresnivån i ny

produktionen är möjlig att bära för nertalet hyresgäster. Räntesubventionen 

bör avtrappas och räntan successivt kunna höjas i äldre årgångar så att verklig 

ränta betalas efter ell antal år. 

Systemet kan vidare innehålla en viss årlig minskning av subventions

inslaget i nyproduktionen så att subventionssystemet på sikt kan avvecklas. 

För bctalningssvaga grupper måste individuella bostadssuhvcntioner finnas 

kvar. En allmän avdragsrätt bör kunna övervägas för att öka hushållens 

konsumtionsförmåga för bostadsändamål. 

Reservanterna hävdar all en anpassning av bostadsmarknaden till de bo

endes värderingar förutsätter att de får ökade valmöjligheter och genom 

sitt val kan påverka produktutformning, utrustningsstandard och pris. Den 

bästa garantin för konsumenttrygghet och valfrihet är förekomsten av nera 

olika förvaltningsföretag. Det är till de boendes nackdel om enskilt bygg

herreskap, enskild förvaltning och enskilt ägande med olika medel ytterligare 
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inskränks. Diirfor foreslår reservanterna att lånegriinsen skall ligga vid 95 % 
av pantvärdet för alla låntagare utom för bostadsrättsföreningar. som även 

fortsättningsvis hör få behålla 98 %-gränsen. 
Reservanterna föreslår också att sådana ändringar i skattelagstiftningen 

vidtas att enskilda fastighetsförvaltningar ges möjlighet till skattefri avsätt
ning till reparationskostnader enligt mönster från reglerna för avsättning 

till skogskonto. 
Ledamoten S1·ensson anser sig inte kunna biträda utredningsmajoritctcns 

förslag att möjligheter skall beredas vissa ägare av icke statsbclånade fas
tigheter att erhålla omfördelningslån. Den härigenom uppkommande sänk

ningen av kapitalkos!rrndcn skulle, frnmhilller reservanten. inte medfora 
en motsvarande hyressiinkning. 

Ledamoten Turesson erinrar om sin reservation till huvudbetänkandet, 
i vilken han motsatt sig det av majoriteten föreslagna lånesystemet. 

Reservanten redovisar vissa beräkningar som visar att statens samman
lagda utestående fordringar på de bostadshus som byggs varje år efter 60 
år kommer att uppgå till drygt 100 miljarder kr. Reservantens slutsats iir 
att majoritetens förslag till nyli lånesystem inte kan accepteras. 

Reservanten framhåller att majoritetens förslag innebär att staten som 
säkerhet för lån och skuldökning skall disponera inteckningar och ägar

hypotek i sådan omfallning, all fastighetsägarens ekonomiska handlings
frihet blir praktiskt taget obefintlig. Reservanten menar, att detta blir särskilt 
kännbart för en cgnahemsägare, som behöver likvida medel för att mo
dernisera eller renovera sitt hus. Det kommer också all försvåra för andra 
än kapitalstarka köpare all förvärva egnahemsfastigheter. 

Ledamoten Ul/sten framhåller att det nu föreliggande förslaget innebär 
att det egna kapitalet skall placeras i förmånsliige efter det statliga lånet. 
Enligt reservanten motverkar detta en strävan att göra småhusmarknaden 
tillgänglig även för låginkomstgrupperna. Utredningarnas tidigare förslag, 
menar reservanten, skulle tjäna en sådan strävan och även göra bostads
rätterna mer attraktiva för låginkomstgrupperna. Reservanten håller av dessa 
skäl fast vid utredningarnas tidigare förslag. 

Den föreslagna nivån för bostadsränta och utjämningsfaktor innebär enligt 
reservanten att statens skuldåtaganden sannolikt blir betydande. Det är där
för anmärkningsvärt att utredningarna inte gjort någon beräkning av hur 
stora dessa åtaganden blir. Reservanten har valt att se förslaget som ett 
uttryck för vad som i och för sig vore bostadspolitiskt önskvärt och finner 
att nivån på bostadsränta och utjämningsfaktor måste bedömas i ett vidare 
ekonomiskt sammanhang. 

Reservanten har inte funnit anledning att binda sig för regler betriiffande 
statens krav på säkerhet för de statliga lånen och framhåller att kommittens 
förslag i detta hänseende kan betyda stora svårigheter, när det gäller att 
utnyttja statligt belånade fastigheter som säkerhet för annan finansiering. 
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3 Remissyttrandena 

3.1 Huvudbetänkandet 

3.1. l All111ä1111a srn1111nkter 

100 

Flera remissorgan,däribland några länss~vrelseroch kom11111ner, LO. SACO. 
LRF. SREF. S1•e11ska byggnadsarbetareförhundet och lf1•resgästernas riksför

bund. hävdar att bostads p o I i t i k en måste bli före må I för en 

g e n o m g r i p a n d e o c h s a m I a d ö v e r s y n om dagens problem 

på hygg- och bostadsmarknaden skall kunna bemästras. 

Mot den bakgrunden riktas från en del håll, bl. a. från åtskillii:a kommuner. 
kritik mot res u 1 ta ten av så v ä 1 boende - och bostads

r i n ans i c rings ut redningarnas som hosta d s skattekom

m i t te n s a r hete, som inte anses ge de rätta möjligheterna hiirtill. 

Järfälla kommun. t. ex., hävdar att utredningarnas betänkanden präglas av 

ett starkt forcerat och i väsentliga avseenden ofullbordat arhete, som ofta 

mera har karaktären av skäligen lösliga inliigg i en bostadspolitisk debatt 

än klart utformade förslag till åtgärder. SACO anser att det inte kommit 

till stånd någon riktig samordning av utredningarnas arbete och förslag och 

att det fortfarande saknas förslag till lösningar av många brännbara problem 

på bostadsmarknaden. LRF säger att den splittrade bild, som nu presenterade 

utredningar företer, har begränsat möjligheterna att göra en totalhedömning 

av förslagens innehåll. Dessutom är frågorna om bostadsmiljö, boendede

mokrati m:h olika former av bostadsstöd inte sluthehandlade. 

Länsstvrelsen i Södermanlands län framhåller att en helt ny bostadspolitik 

framstår som nödvändig och att utredningarnas förslag som bygger på det 

hittillsvarande systemet inte bör läggas till grund för den framtida bo

stadspolitiken. Länsstyrelsen anser att inga av dagens stora bostadspolitiska 

problem fått en tillfredsställande lösning i de nu framlagda utredningarna 

och ser det som nödvändigt att det kommer till stånd radikala förändringar 

i förhållande till nuläge\. 

Länsstyrelsen i Värmlands län menar att bedömningen av bostadspolitiken 

måste innefatta även andra frågor iin bostadsfinansiering, hoendemiljö. ho

endedemokrati. principer rörande bostadsstandard etc. Frågor om insyn och 

medbestiimmanderiitt i markpolitiken, bostadsproduktionen och hyggmate

rielproduktioncn bör också inkluderas. Även om en så övergripande be

dömning inte låter sig göra i ett enskilt betänkande, hade en principdis

kussion rörande dessa frågor. enligt liinsstyrclsens uppfattning, varit naturlig 

mot bakgrunden av de målformuleringar som utredningarna gör. 

Ensamstå('lu/es intresseorganisation kritiserar utredningarna för att de. en

ligt organisationens uppfattning, helt har förbigått det bostadsprohlem som 

drabbat storstädernas ensamstående, som ej har vårdnaden om minderåriga 

barn. Organisationen förmodar att det iir det svåraste hostadsprohlemet av 

alla i landet. 

Att åtskilliga frågor inte blivit tillräckligt belysta betonas också av bl. a. 
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slatens institlll.för byggnadsforskning. fänss(vrelsema i Kristianstads m:h Skara

horgs fän samt 1•issa kommuner. 

Den bristande samordningen mellan de olika kommittccrna inom det 

bostadspolitiska fältet påtalas förutom av SACO också av RSV, som haft 

att yttra sig endast om bostadsskattekommittens betänkande, fänss(yrefserna 

i Kristianstads, Hallands och Väster/Jollens fän, _flera kommuner och Svenska 

kommunförhundet. s~·enska Riksbyggen nämner vid sidan om boende- och 

bostadstinansieringsutredningarna samt bostadsskattekommitten också ka

pitalmarknadsutredningen och bygglagutredningen. Bristen på samordning 

har enligt Svenska riksbyggens mening fått till resultat att effekten av ut

redningarnas förslag knappast blir den avsedda. 

Många rcmissinstanser har uttalat uppfattningen att rem is st iden har 

varit alltför kort för att möjliggöra ett så ingående studium av betiinkandena 

som hade varit önskvärt. Länss(vrefserna i Jönköpings. Värmlands och Gä1•

fcho1:~s fän har siirskilt understrukit den korta tid som kunnat tilldelas kom

munerna för deras arbete. Många kommuner har också själva beklagat att 

den tid de haft till sitt förfogande har varit alltför kort. Åtskilliga kommuner 

har helt avstått från att yttra sig med hänvisning härtill. 

S4CO. som likaledes påpekat att remisstiden har varit mycket kort och 

inte medgett några djupgående analyser av effekterna av utredningarnas 

förslag, säger sig inte iinnu definitivt ha tagit ställning i bostadspolitiska 

frågor, utan menar att dess synpunkter får betraktas som inlägg i den bo

stadspolitiska debatten. SACO anser att inte heller utredningarnas förslag 

kan betraktas på annat sätt. 

Vikten av att hosta d s p o I it i k en betraktas som en i n teg r era d 

d c I av sa rn h ä 11 s p o I i t i k en i stort och av andra enskilda grenar 

inom den betonas av åtskilliga remissinstanser. 

Den niira s a m h ö r i g h e t e n m e 11 a n bo s t a d s p o I i t i k e n 

och so c i a I p o I i t i k en understryks av bl. a. socialstyre/sen. länsstyrel

serna i Skaraborgs, Värmlands och Kopparhergs fän, vissa kommuner, fands

ting.~förbundet, LO. TCO. Svenska hyggnadsarbetar~förb1111det. Hyresgiister-

11as riksförh1111d, 5fremka riksbyggen, Stockholms koo{lerativa bostac/s/(jrening 

1•k. liir. och SAR. De betonar i likhet med utredningarna bostadens grund

liiggandc betydelse för mii n ni skornas lev nadsv i Il kor. Socialstvrelw11. 

fä11.\strrelscma i Skarahcnxs och Värmland\ fän. TCO, lfrresgiistcmas rikstih'

h1111d m. tl. hiivdar liksom utredningarna att en god boendemiljö hör vara 

en riittighet för alla miinniskor. Srcnska riksh1'gge11 anser att hostadspolitiken 

iir ett av de viktigaste instrumenten för den sociala reformpolitiken. 

Länsstyrelsen i Värmlands fän menar att bostadspolitiken iir ett viktigt in

strument för att utjiimna de sociala klyftorna i samhiillet. 

Med utgångspunkt i denna grundsyn diskuterar sociatsrvrefsen i sitt ytt

rande boendeproblemen främst utifrån intresset för de grupper som har svå

rast att göra sina krav på en god boendemiljö girnandc, dvs. låginkomst-
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tagarna och de grupper som har speciella bostadsbchov av sociala eller med i· 

cinska skäl. Landstings/brbundet hiivdar att en god boendemiljö är en grund· 

förutsättning för ett gott hiilsotillstånd i vid mening för medborgarna. LO 

och S1•enska byggnadsarbetar<~/iirbundet anser att boendet iir lika avgörande 

för människornas sociala situation som arbetsliv och sociala villkor i övrigt. 

Strävandena till förmån för social utjämning i samhället blir resultatlösa 

om bostadslörsörjningen är kommersiellt styrd, säger dessa två organisa

tioner. 

Att bostadspolitiken måste utformas efter sociala kriterier betonas också 

av bl. a. k011i1mklllrinstitute1. länss~vre!scn i Malmöhus län. många kommuner. 

kapitalmarknadsutredningen./iillmäktige i riksbanken och s~·enska kommun/or

bundet. 

Hostadspolitikens betydelse från arbetsmarknads

s y n p u n k t framhålls av bl. a. AMS. länsstyrelserna i Jönköpings och Ska

raborgs län och några länsarbetsnämnder. A MS påpekar att arbetskraftens geo

grafiska rörlighet är beroende av såväl den allmänna tillgången på bostäder som 

bostadsmarknadens struktur och villkor. Verket betonar angelägenheten av 

att de bostadspolitiska frågorna snarast får en långsiktig lösning. Att så sker 

är enligt verkets bedömande av vlisentlig betydelse för den fortsatta pla

neringen av bostadsbyggandet och den dlirav beroende sysselsättningen i 

byggnadsverksamheten. Länsstyrelsen i Skaraborgs län hävdar att utveckling

en inom bostadsbyggandet har kommit in i ett sådant skede att det är nöd

viindigt med omedelbara åtglirder som har snabb genomslagseffekt. Behovet 

av snabba ;\tgiirdcr framhålls också av Stockholms koo{lerativa bostads/orening 

ek. fijr . . Även TCO. SBEF. Sl'enska riksbvgge11 och HSR berör de sysselsiitt
ningspolitiska aspekterna på bostadsbyggandct. TCO stryker under att alla 

föriindringar av bostadsbyggandets omfattning måste forctas planrniissigt, 

så att en jiimn sysselsiittning kan tryggas. Speciella stimulansåtgiirder for 

all uppriitthälla en j:imn sysselsiittning aret runt bör sättas in också i fort

siittningen. menar TCO. 
Sambandet mellan de bostadspolitiska instru-

m en te n o c h k red i t p o I i t i k en tas upp av bl. a. k011i1mkt11ri11sti111tet. 

kapitalmarkmuls111red11i11ge11. ti1llmiikt~~e i riksbanken. LO. Sve11ska ba11k/ore-

11i11ge11 och Sl'i•nska bvgg11adsarherare/örb1111det. Kapitalmarknadsutredning

en ifrågasiitter vilket ansvar som bör liiggas på kreditpolitiken för att de 

bostadspolitiska målen skall nås. Under efterkrigstiden har dessa mål spelat 

en dominerande roll för valet av kreditpolitiska åtgiirder, vilket haft imp

likationer för hela kreditmarknadens funktionssHtt. menar utredningen. De 

kreditpolitiska aspekterna kan. enligt kapitalmarknadsutrcdningens uppfatt

ning. dHrfor inte förbigås nlir man skall ta st:illning till formerna för det 

statliga kreditstödet till bostadssektorn. 
Allmiinna sam h ä 11 se kon om is k a och stats f' in ans i e 11 a 
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aspekter berörs av bl. a. RR V, konj11nk111rinstit111e1, stall'flS i11stit11tjör bygg-

11ad~/orsk11i11g, .flera länsstvrelscr och kommuner, kapitalmarknadsutrcdningen, 

ji1/lmäktige i riksbanken . .fi1/lmiiktigr i riksgiildsko111ore1. LO, Svenska hank/br

eningen, SBEF. Svenska byggnadsarbl'larl'.fijrbundet, Svenska riksbyggen, 
Stockholms koopC'l"atil'a bostadsfbrening ek . .för., SA BO och NBD. En av många 
remissinstanser uttalad uppfattning iir att utredningarna har iignal alltför 
liten uppmiirksamhet ål dessa frågor. Sådana synpunkter anförs framför allt 
i anslutning till diskussionen om formerna för finansiering av bostadsbyg
gandet och för statens engagemang i denna. 

Med hänsyn till bostadspolitikens centrala roll för många aktiviteter i 
samhiillet framhåller l.and~tings/örhundl'l behovet av ensamord n ad r e -
g i o n a I p Ian er in g, i vilken hostadspolitiken utformas i ett växelspel 
med övrig planering och verksamhet på riks- och länsnivå. Syftet med en 
sådan sägs vara att säkerstiilla en helhetssyn på frågor om befolkningens 
storlek och sammansiittning, utbud och efterfrågan på arbetskraft, boen
destruktur och miljö, produktionstillväxt och kommunikationer. Förbundet 
framhåller att landstingens verksamhet i hög grad är G,n funktion av ut
vecklingen inom samhiillet i övrigt. Liimstyrelsen i Västernorrlands län ser 
en förstärkt regionalpolitik som en möjlighet att åstadkomma en bättre sys
selsättningsbalans mellan olika regioner i landet, vilket skulle kunna minska 
behovet av omflyttningar och därigenom leda till att det befintliga bo
stadsbeståndet och olika former av service utnyttjades bättre. En annan 
effekt skulle bli att trycket i innyttningsregionerna minskade, vilket borde 
ge större möjligheter att skapa goda boendemiljöer i dessa. 

3.1.2 Nuvarande bostadsförhållanden 

Flertalet remissinstanser har lämnat utan erinran den beskrivning som 
utredningarna har gjort av resultaten av efterkrigstidens 
bostad s p o I i t i k . Några liinss(vrclser och kommuner, LO, S1,e11ska bygg

nadsarbetareförbundet, S1•enska riksbyggen och HSB understryker det positiva 
i den utveckling som skett. Utrymmesstandarden har höjts. Det gamla och 
dåligt utrustade bostadsbeståndet har rivits eller moderniserats. Genom ett 
stort nybyggande har bostadsbristen nästan helt kunnat avvecklas. 

Många instiimmer också i utredningarnas karakteristik av dagens si -
t u a tio n på bostads marknaden , av de kvarstående bristerna 
och av de delvis nya problem som uppträtt. Det anses också utomordentligt 

angeläget att åtgiirder vidtas så att den sociala bostadspolitikcn kan fullföljas. 
Hyresgästernas riks(<irhund hiivdar att bostadsbyggandet i dag är i hög grad 

marknadsanpassat. Liknande synpunkter anförs av LO. S1•enska byggnads

arbctar(".f<irbunder. Sl'enska riksbyggen och HSB, vilka anser att de senaste 
årens utveckling i accelererande takt har gått mot ökande ojiimlikhet i bo
endet. 
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M i n s k n i n gen i bostads bygga n det lir oroande mot bakgrun

den av de stora brister som fortfarande finns i bostadsbeståndet och av 

att många hushåll fortfarande har en låg utrymmesslandard framhåller bl. a. 

länsstyrelsen i Stockholms län. Hyresgästernas riksförbund. Sl'l'nska riksby1ige11 

och llSB. Både Svenska riksbyggen och HSB stryker under de stora svårigheter 

som minskningen har skapat också för alla sysselsatta inom byggnadsbran

schen och byggmaterialindustrin. Den anses vidare ha lett till en ekonomisk 

vlirdeförstöring inom produktions- och förvaltningssektorn. 

Länsstyrelsen i Örebro län menar däremot att minskningen ~ir hell naturlig 

vid en tidpunkt då det primära bostadsbehovet har fyllts. 

De besvärliga problem som minskningen i bostadsbyggandct foror~akat 

byggarbetskraften påtalas också av bl. a. lä11sarbets11äm11den i .lö11ki!J1i11:..;s /lin 

och flera kommun<'r. Mot bakgrunden hiirav understryker dcs~a rerniss

instanser behovet av långsiktig planering inom all bostadsproduktion. 

Det förhållandet att minskningen uteslutande har g ii 11 t fler -

f a m i I j s h u s byggandet under det att småhusproduktionen har fort

satt att öka har föranlett synpunkter från många remissinstanser. 

SAR tar i detta sammanhang upp en terminologisk fråga. Förbundet fram

håller vikten av att korrekta beteckningar anvlindes så al\ inte husform. 

upplåtelseform och bebyggclsetiithet blandas m:h stiills i motsatsförhållande 

till varandra. 

Statens institut för hyggnadsforskning. länsbostadsnämndcn i Kalmar län. 

länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar och .4'1vsbotf:S län, .flera kommuner, S1·er~f.i1'.\ 
1•illaägare.forb11nd och Sveriges trähus/ahrikers rikslörhund m. Il. finner för

skjutningen i produktionsinriktningen vara helt naturlig bland annat med 

hiinsyn till hushållens preferenser. Statens institut för bygg11adsfi1rsk11i11g ser 

demografiska faktorer, en minskad inllyttning till tiitorterna och en ökning 

i avllyttningen från landet samt der. höga arbetslösheten bland ungdom 

som mer sannolika förklaringar till att efterfrågan på liigenheter i llerfa

miljshus har gått tillbaka. Att produktionen av småhus har ökat tillskriver 

institutet en uppdlimd efterfrågan som fått möjligheter all tillgodoses. nlir 

anspråken på· produktionskapacitet från llerfamiljshusbyggandet har mins

kat. 

Länsarbetsnämnden i Jönköpings län. länsstyrelsen i fia/lands län. Stock

holms och Halmstads m. /!. kommuner. Hyresgästernas riksfbrhund och /ISB 

menar att förskjutningen mot småhus iir oroande. HSB karakteriserar ut

vecklingen som en privatisering av byggandet. Länsarbets11ämnde11 i Jön

köpings län påpekar att liinet befinner sig i ett expansivt skede med stor 

efterfrågan på arbetskraft, som inte kan tillgodoses inom det egna länets 

griinser. För inflyllande arbetskraft behövs tillgång till hyresliigenheter, efter

som det är den boendeform som i första hand efterfrågas. 

Sl'enska riksbyggen ger uttryck för uppfattningen att småhusboendet for 

en stor del av bostadskonsumentcrna är mer attraktivt iin flerfamiljshus

boendet. Sett i ett samlat perspektiv är det dock, siiger Svenska riksbyggen, 
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niira nog omöJligt att kunna uppriillhålla en tillfrcdsstiillandc kommersiell. 

~·icial och kulturell service utan en sådan föniitning av bebyggcl.sen som 

innebiir all en del av befolkningen bor i lkrfomiljshus. Mot den bakgrunden 

iir det siirskilt angeliiget att stödja llerfamiljshusboendcl, sä alt det kan er

bjuda en attraktiv boendemiljö och konkurrenskraftiga bocndckvaliteter. 

Liknande synpunkter framförs av Olol\1rö111s. G1)1ehmgs och 1Ialls1aham111ars 
111. tl. ko1111111111a. Ckksä /11n'\1!.iis1emas riksf(irhw11I l'ramh;Hler risken för all 

möjligheterna att tillgodose kraven på en förbiittrad boendeservice iiventyras, 

om bostadsbyggandet alltmer inriktas på småhus. 

Ökningen av det inte statligt belånade småhus

byggandet har kommenterats av bl. a. sia tens i11sti1w Jör hyggnad.~tvrsk

ning. länss(vref\ema i Uppsala. Siidermanlands och Jönköpi11gs län samt Jii11-

k1)pings kommun. 

/,ä11ss1rrelserna i Uppsala och Jönköpings län samt Jtinkiipings kommun delar 

utredningarnas uppfattning att ökningen är oroande och bör föranleda vak

samhet pä grund av de tendenser till spekulation som byggandet utan statliga 

l:'.111 iir förenat med. 

Lii11ss1yrelsc•11 i Siidermanlands län anser diiremot all utredningarnas ut

talande ger uttryck for en övertro på de möjligheter till pris- och kvali

tetsbcvakning som iir förknippade med den statliga långivningen. 

Liinsbostadsniimnderna anses inte ha erforderliga resurser för att sköta en 

sf1dan bevakning. Linsstyreben menar att, om en ökad kontroll skall genom

föras, den bör handhas av kommunerna. 

S1a1c11s i11.11i1111 tör b.vi;g11ad1/i:N:sk11ing understryker att den ökning som ut

redningarna hiir pekar på inte ~ir trendmiissig utan kan återföras på sys
sclsiillningspolitiska beslut. 

Skillnaderna mellan hustyperna i utveckling med 

avseende på liigenhetsstorlck och i fråga om upp
i åte Is e form iir frågor som tagits upp av många remissinstanser. De 

flesta menar i likhet med utredningarna att dessa förhållanden iir mycket 

oroande, sedda mot bakgrunden av önskan att friimja en allsidig boende
och hushållsstruktur, och att utvecklingen diirför måste brytas. Denna upp

fattning redovisas av bl. a. socialslyrelscn, hos1adss1yrelsen. många 

länshostadmämmla. /änsstyrel.~erna i Stockholms, Kronobergs. Kalmar. Got

lands. Kris1ia11s1ads. Malmöhus. Ila/lands. Skaraborgs, Värmlands, Örebro. 

Kor1parhe1xs och Västerbottens län. många ko1111111111er. LO. Svenska bygg-

11adsarhewre/örb1111de1. Hyresgästernas riksförbund. Svenska rikshyggen. HSB 

och SABO. 

\1i\nga tillskriver ut vecklingen de o I i k heter i ska t te v i 11 kor 

som råder m c 11 an upp I åt c Is c formerna. Bland dem återfinns ho

s1adss1yrelscn. liinshosuulsnämndcn i Jönköping.~ län, länsslyrelserna i Jönkö

pings. /fal/ands. Skaraho1xs och Kopparbergs län, .flera kommuner, LO. Sven

sJw .b,vggnadscirhe1are/iirb11nde1. lfrresgäs/emas riksfiirbund, S1•enska riksbyg-
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gen. HSB m:h SABO. 

l.änsstyrelsen i Hallands liin och llal111stads kommun omtalar att det numera, 
bl. a. i Halmstad, inte produceras några småhus med hyres- eller bostadsrätt 
och att niistan all nyproduktion av bostiider utgörs av egna hem. Anledningen 

hiirtill iir enligt liinsstyrelsens och kommunens mening skattesystemets 
gynnsamma verkningar for iiganderiitten. 

LO och Srenska byggnadsarh<'taH~förbundct menar att kommersialiseringen 
och tendenserna till ett socialt skiktat boende till övervägande del beror 
på prisförhållandena på bostadsmarknaden - friimst den bristande utgifts

neutraliteten mellan olika upplåtelseformer. Detta anses vara orsaken till 
att boendeformen småhus i nyproduktionen endast förekommer med en 
upplåtelseform, nämligen äganderiitt. Bland annat av denna anledning har 
fördelningen av olika Higenhetsstorlekar som byggs i smt1hus resp. llerfa
miljshus drastiskt mriindrats de senaste åren. siiger dessa två organisationer. 

I luvudproblemet för den sociala bostadspolitiken siigs diirför vara att på 
biista siitt åstadkomma utgiftsneutralitet m.::llan olika upplåtelseformer. 

S1•cnska rikshyggen. /ISB och S4.BO framhåller att beskattningsreglerna 
också får konkurrensbegriinsande effekter genom att allmännyttiga och koo
perativa företag inte får möjligheter att bygga och mrvalta småhus. Svenska 

rikshyggen understryker också de svårigheter som genom den iindrade pro
duktionsi nriktningen uppstått för de allmiinnyttiga och kooperativa före
tagen. 

RSV menar diiremot att uppfattningen att valet av boendeform är beroende 
av skattereglernas nuvarande utformning i allt viisentligt iir obekräftad. Lik
nande synpunkter anförs av bl. a. länsstyrelsen i Gotlands län och LRF. 

Näringslivets ska11edr/egation siiger sig inte ha kunnat finna att det finns 
något underlag för att bedöma huruvida beskattningen har en snedvridande 
effekt på boendeekonomin. 

Lä11sslyrelsc11 och /änsbostadsnämnden i Kalmar län bedömer att hushållens 
stigande inkomster snarare än skattefavörer styr efterfrågan. De anser trots 
detta att det finns skäl för åtgiirder som ger dem som bor med hyres- eller 
bostadsrätt kompensation for de förmåner som giildriinteavdraget medför 

för egnahemsiigare. 
Länsstyrelsen i A.'ll'sbnrgs län hävdar att g;il\ande skatteregler endast delvis 

är anledningen till att småhusen väljs som boendeform. Önskan att bo med 
markkontakt och den for den enskilda mlinniskan fattbara närmiljön iir 

andra orsaker. 
Statens instilllt {ih" hyggnad~forskning anser att boende- och bostadsfinan

sieringsutredningarnas teori om att den krisartade utvecklingen på bostads
marknaden skulle betingas av skattesystemets utformning inte förtjiinar 
tilltro. Institutet menar att utredningarna inte tillriickligt grundligt har pe
netrerat det statistiska underlaget och pekar på det förhållandet att det skett 
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en viss ökning under senare år också av andelen småhus bestående av tre 

rum och kök. 

S v å r i g h e t e r n a a l t få a v s ii t t n i n g f ö r n y a I ii g e n h e

ter i flerfamiljshus har noterats av bl. a. statskuntorct. RR V, länsstyrelserna 

i Uppsala. Jönköping~ och Kalmar län. dtskilliga kommuner. I fvre.sgästcmas 

riksförbund. Sl'rnska riksbyggen. HSB och SABO. 

Uinssrvrelscn i Uppsala län m. /l. anser i likhet med utredningarna att av

siittningssvårigheterna inte får uppfattas som ett tecken på att bostadsbe

hoven har tillgodosetts. Förhållandet anses mera bero på den ökade emi

grationen under senare år än på en stagnation i hushållsintensiteten eller 

på betalningströtthet. Några kommuner och I frresgästemas riksförbund menar 

att svårigheterna beror på alt hyrorna är för höga. 

RR V finner det angeliiget att mot bakgrunden av avsiittningssvårigheterna 

siirskilt uppmiirksamma riskerna för inadekvata beslut i fråga om utbyggnad 

av nya bostadsområden. De torde enligt verkets mening kunna motverkas 

av att statliga myndigheter med bostadspolitiska uppgifter iignar skiirpt upp

märksamhet åt frågor som belyser sambandet mellan bostädernas pris och 

kvalitet och konsumenternas bostadsefterfrågan. I detta sammanhang be

klagar verket att utredningarna inte bättre utnyttjat resultatet av sin egen 

undersökning om bostadsmiljö. 

Statskontoret föreslår att man undersöker förutsättningarna för och ef

fekterna av ett stöd i form av lån eller tidsbegriinsade bidrag till husiigarna 

i områden i perifera Higen med stor andel outhyrda lägenheter. Ett sådant 

stöd kunde kopplas med bestiimmelser om en hyressiinkning. Verket anser 

att ett sådant stöd skulle kunna höja bostadsområdenas attraktivitet och 

därigenom leda till en inflyttning som inte skulle ge segregerande effekter. 

Den beskrivning som utredningarna har gett av bostads bestå n -

det s st r u k tu r och av de små möjligheter som det medger all bereda 

bostiider åt hushåll av olika storlek inom ett och samma bostadsområde 

har rönt instämmande från praktiskt taget alla remissinstanser, som berört 

frågan. Det råder också en utbredd enighet i uppfattningen att det iir en 

viktig bostadspolitisk uppgift all förbiittra dessa möjligheter. De senaste 

årens bostadsproduktion anses dock ha mot verkat en sådan striivan. 

Flera kommuner. diiribland Stockholm och /\4almö. belyser med statistiska 

data sin egen situation. I allt viisentligt bekriiftas hiirigenom den beskrivning 

som utredningarna har liimnal. 

SAR framhåller all problemet med den olikartade liigcnhetssammansiill

ningen i bostadsområdena iir en konsekvens av en kpntinuerlig ökning av 

bostadsstandarden tillsammans med all inga åtgärder har vidtagits för att 

förändra sammansiittningen i det befintliga bostaclsbeståndet. 

Stockholms kommun och SBEF. som insliimmer i utredningarnas upp

fattning att planeringen bör inriktas på en liigenhetsfördelning som möjliggör 

för hushåll av olika storlek att flytta till ett bostadsområde, framhåller emcl-
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lertid alt stegel hiirifrån och till att uppnä en allsidighet meu av~eende p;'1 

andra faktorer såsom hushMlsinknmst. socialgruppstillhiirighet och [1lders

struktur iir li'lngl. 

Enligt bl. a. hostadssryref~ens och.flera ko1111111111crs uppfi.1ttning kan en all

sidighet med avseende på samtliga dessa faktorer friimjas genom all det 

i ell och samma bostadsområde inryms higenheter av varierande storlekar 

i olika hustypcr och med olika upplåtelseform. Giittbmgs J..-01111111111 m . .fl. 

understryker att det diirutöver krlivs en Vlil utbyggd service. 

RR V betonar vikten av att frågor som giiller de nya bostadsområdenas 

utbyggnadstakt och storlek samt områdenas sammansiittningar med av

seende på hustyper, liigenhetsförclelning, teknisk standard i bostäder och 

bostädernas yttre miljö beaktas i framtiden om målet om en allsidig hus

hållsstruktur skall kunna förverkligas. 

Utredningarnas betonande av cl en kom m u n a I a p I a n c r i n gens 

betyd e Is e niir det giillcr all förbiittra l:igenhetsstrukturen i bostausom

rådena har understrukits av bl. a. bostaclsstvrelscn, vissa lämbostadsnämndcr, 

länsstyrl'ISl'ma i Stockholms, Kronobergs. Kalmar. Kristianswds, /lilalmöh11s, 

Örebro och Viisterhotte11s län. många kommuner. diiribland Stockholm. Gö

tebo1g och Malmö samt flera andra inom storstadsn::gioncrna. S1•c•11ska kom-

1111111/iirh1111cle1. La11dsti11gsfiirh1111de1. TCO od1 SA R. 

SAR aktualiserar i detta sammanhang den konllikl som i planeringssam

manhang råder mellan en striivan att föriindra det befintliga beståndet mot 

ökad allsidighet i fråga om liigenhetslyper och en striivan all genom ny

produktion möjliggöra en höjning av utrymrnesstamlarden. Förhundel re

kommenderar all konllikten löses genom att nybyggnadsomrfalenas storlek 

begriinsas och all alla möjligheter till kontakt med iildre bebyggelse till

varatas. Också de möjligheter till förliilning av iildre områden som kan 

linnas bör beaktas. 

Uinssryrelsen i Malmöhus län m.fl. pekar pä de begriinsacle möjligheter 

som en enskild kommun i ett större hostadsförsörjningsområde har, niir 

det giiller all styra utvecklingen inom det cgna omrädel. 

f,äns.\tyrd.wn i Kristianstads län ifrågasiitter om kommunerna i dag dis

ponerar de riilla styrmöjligheterna niir det giiller liigenhetssammansiillning

en. Frågan om kommunernas påverkansmö_iligheter tas upp också av 

liinsstrrel.\C/1 i Swckholms län och av några kommuner. Uinsstyrd~en i Stock

holms län ser det som viiscntligt att kommunerna ges tillriickliga medel 

all effektivt påverka liigenheternas storleksf'ördelning vad giiller såviil ny

produktion som modernisering. 

/,() och Svenska bygg11adsarbetarefiirb1111det antyder. med hiinvisning till 

bygglagutredningens arbete. att speciella lagstiflningsålgiirder kan hli nöd

viindiga for att bryta kategoriseringen i boendet. 

f,anclsti11g.1/iirb1111det. som delar utredningarnas uppfattning all bostads

planeringen i framtiden bör la sikte på att blanda olika liigenhetslyper inom 
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ett och samma bostadsområde. framhi1llcr i sammanhanget betydi;:lsen av 
all samhiillets vårdinsatscr s[1 liingt som möjligt görs i anknytning till in
dividens normala miljö. Åldringar. handikappade, utvecklingsstörda och 
andra vårdbchövande kategorier bör sålunda beredas möjligheter att stanna 
kvar i sin vanliga omgivning genom för~indringar och förbiillringar i bo

stiidcrnas utrustning. siiger förbundet. 

Vid sidan om liigcnhetsbestiindcts sammansiittning skapar också den 
råda n d c 11 yr ess p I i I I r i n gen svårigheter niir det giillcr att främja 
en större allsidighet i boendestrukturen framhåller TCO och f!rrrsgiisrcmus 

rik.~törbund 111. fl. Stora olikheter i pris for från konsumentsynpunkt lik
värdiga lägenheter sägs motverka omflyttningar. 

Bostads för med I inga r n as möjligheter att verka fiir en omflytt
ning som ökar allsidigheten tas upp av socialsryrelsen. som framför allt be
tonar de möjligheter som förmedlingarna har all stimulera ekonomiskt svaga 
familjer all flytta till större och bättre bostiider. Med en målsiillning som 
privilegierar de svaga grupperna skulle en aktivt verkande bostadsförmedling 
kunna medverka till en utjiimning av bostadsstandarden mellan hushåll, 
säger socialstyrelsen. 

SBEF har en i förhållande till socialstyrelsen i viss mån avvikande upp

fattning om den roll som bostadsförmedlingarna kan och bör spela. Or
ganisationen anser att fönnccllingarna visserligen kan erbjuda en överblick 
över marknadsliiget men inte på samma siitt som frirvaltaren "siilja" en 
lägenhet till viss spekulant genom all erbjuda anpassning av lägenheten 
efter kundens speciella önskemål. Enligt organisationens uppfallning har 
bostadsförmedlingarnas agerande fåll konsumenterna att tro all de saknar 
inflytande på marknaden. SBEf- anser att obligatorisk bostadsförmedling 
som villkor för statliga lån diirför bör avvecklas. 

3.1.3 Mål.för c·n framtida hosracl\polirik 

De av utredningarna angivna må I c n för bostads p o I it i k en har 
kommenterats av ett stort antal remissinstanscr. Flertalet delar de ambitioner 
som kommer till uttryck i målformuleringarna, men några anför kritiska 
synpunkter och kommentarer. 

Länss~l'l«'l~en i Gävleborgs län och några komm1111C'r, som ansluter sig till 

de angivna målen, anser dock all de i vissa avseenden är så allmänt for
mulerade att de ger föga ledning för den praktiska utformningen av bo
stadspolitiken. Svenska kommunförbunder. som har samma uppfattning, 
konstaterar att utredningarna inte har anvisat medel och metoder for att 
uppnå målen. Även s1a1cns insrirur f(ir hyggnadsforskning påtalar all målav

snittet är allmiint hållet. 
SHEF menar att utredningarna på flertalet punkter har behandlat mål

siittningsfrågorna alltför ytligt för att ge belysning av de resursbehov och 
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fönklningspolitiska överviiganden som naturligt hiingcr samman med ett 

realiserande av uttalade hostadspolitiska mål. Därför ger utredningarnas he

tiinkande ingen klar lösning vad gnller hörnstenarna i en ny hostadspolitik, 

säger SBEF. 

NBD håller for troligt att utredningarnas målsiittning kan behöva mo

difieras, eftersom en ensidig tilliimpning leder till konflikter med andra krav. 

Målsiittningen är inte heller, enligt NBD:s uppfattning, helt ovedersiiglig. 

Också statens instiflll/Ör hyggnadsforskning aktualiserar vissa konflikter mellan 

de skilda delmål som utredningarna har stiillt upp. 

Km1iunkt11ri11stituret, som ansluter sig till uppfattningen att bostadspoli

tiken måste styras av sociala mål, hävdar att även övriga samhällsekono

miska mål av betydelse för bostadspolitiken måste beaktas om en tillfreds

ställande lösning av bostadsfrågan skall kunna åstadkommas. 

S.4CO. LRF. SBEF. S11erigcs 11illaägarefjjrhund och Hyresgästernas rikstiir
bund m . .fl. framhåller vikten av att bostadspolitiken utformas med sikte 

på att möjliggöra en valfrihet för konsumenten mellan olika boendeformer. 

SACO m. fl. understryker det positiva i att utredningarna har framhållit 

denna förutsättning. 

Principen att hostadspolitiken uteslutande skall 

tjäna syftet att tillgodose ett grundläggande soci

al t behov samt a t t bostäder p r i m ä r t i n te ska 11 vara 

o b je k t fö r v i n s t s k a p a n de k a p i t a I p I a c e r i n g har mottagits 

positivt av de remissinstanser, som kommenterat den. Länsstyrelsen i Värm
lands liin anser att möjligheterna till penningplaceringar i fastigheter i rent 

vinstsyfte som en konsekvens härav bör hegränsas. Det förutsätter bland 

mycket annat beskattningsföriindringar och kan leda till ett ökat allmän

nyttigt bostadsägande, säger länsstyrelsen. I detta sammanhang understryker 

länsstyrelsen att dess principiella inställning inte är riktad mot den stora 

gruppen av cgnahemsägare for vilka den egna hostaden är avsedd för varaktig 

användning. 

Också u t t a I a n d e t a t t d e t a v I 9 6 6 o c h I 9 6 7 å r s r i k s -

dagar fastlagda bostadspolitiska målet står fast i sina 

huvuddrag har rönt instämmande från alla de remissinstanser, som uttalat 

en uppfattning i frågan. 

Den h e I hets sy n på bostads fråga n som utredningarna har an

lagt genom att hävda att de förändrade anspråken inte bara är en fråga 

om lägenheternas storlek och utrustning utan också om omgivningen och 

bostadsområdenas sätt all fungera delas av alla remissorgan, som berört 

den. Socialstyre/sen, statskontoret, RR V, bostadss~yrel.~en, .flera fiinsbostads

nämnder, länsstyrelser och mdnga kommuner, Svenska kommunförbundet. 

La11dstings/(irh1111dN, LO. TCO. SHEF. S1•enska hygg11adsarherarc/iirh11nde1. 

Hyresgästernas rik.~fjjrhund. Svenska rikshyggen, SAR m . .fl. har starkt un

derstrukit vikten av att hostadspolitiken utformas med en sådan helhetssyn 
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som utgångspunkt. 

Bosradssryre/sen påpekar att denna helhetssyn inte kornmer till ull ryck, 

niir utredningarna går vidare och formulerar konkreta mål. Utredningarna 

begriinsar sig därvid till den enskilda liigenheten. Bostadsstyrelsen anser 

all lägenheterna har en relativt hög standard i jiimförelse med bostadsmiljön 

och att målen för den enskilda bostaden diirför måste kompletteras med 

konkreta mål för bostadsmiljöns kvalitet. Liknande synpunkter har 

länssryrelsen och länsbosradsnämnden i Blekinge län. 

Även SAR menar att utredningarna i alltför hög grad koncentrerat intresset 

på själva bostaden. Organisationen ger uttryck för uppfattningen all ell bo

stadsbyggande som enbart tar hänsyn till de boendes materiella standardkrav 

och inte tillgodoser behov av att kunna skapa sociala kontakter, de enskildas 

behov av positiva upplevelser och stimulans för sin utveckling är ett uttryck 

för en nedvärdering av miinniskan. Omsorgen om människan och män

niskans behov av olika art måste sättas som ett överordnat mål för bo

stadspolitiken, inte minst vad gäller utformningen av den fysiska miljön. 

SA R gör denna deklaration mot bakgrunden av bl. a. det förhållandet att 

många människor, barn och hemarbetande, åldringar, förtids- och sjukpen

sionärer, är hänvisade till att tillbringa praktiskt taget hela sin tid i bostaden 

och dess närhet. 

Flera kommuner framhåller att de uppstiillda bostadspolitiska målen ställer 

stora krav på kommunerna vid genomförandet och att en viil utvecklad 

planering är en förutsättning för ett lyckat resultat. Den osäkerhet som 

rått på bostadsmarknaden under senare år har inte gagnat en långsiktig 

planering av bostadsförsörjningen framhåller bl. a. Skara. Skö1•de och Fal

köpings kommuner. 

Också Svenska kommunförbundet betonar den roll som kommunerna måste 

spela när det gäller att förverkliga de bostadspolitiska målen. Förbundet 

understryker all politiska beslut på kommunal nivå måste ligga till grund 

för bostadsbyggandets inriktning, detta beroende på dels kommunernas an

svar för bostadsplaneringen, dels deras självklara intresse att ge kommun

invånarna möjlighet att erhålla lämpligt belägna och kvalitetsmässigt goda 

bostäder. Besluten bör enligt förbundets mening utmynna i en kommu

nalpolitisk målsältning för bostadsbyggandet, vilken är resultatet av en be

dömning av vilka standard- och utrymmeskrav som bör ställas på en full

värdig bostad liksom på de servicefunktioner som bör tillgodoses inom ett 

bostadsområde. I denna bedömning måste hänsyn tas också till miljö-, fritids

och kommunikationsfrågor och till de ekonomiska aspekterna. 

Länsstyrelsen i Södermanlands län anser att tillkomsten av de större kom

munerna i hög grad har ändrat förutsättningarna för utformningen av en 

lämplig bostadspolitik och menar att det framstår som angeläget att uppgifter 

på det bostadspolitiska området i största möjliga utsträckning delegeras till 

kommunerna. 
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M;'ilet fiir hosta d s utrym m e har mottagits positivt av praktiskt taget 
alla rcmissorgan som kommenterat 1.kt. LO nch Sl'rnska hygg11adsarlwta

re/iirb1111de1 anser i likhet med utredningarna all målet iir högt sliillt men 

menar att det trots delta hör kunna vara ell riktmiirke för nyproduktionen 

och för omvandlingen av det befintliga bostadsbeståndet. Också boswds

sryrrlwn 01:h /iim.>l1Te/w11 i Skarahmx.\ län m. fl. betraktar ml1let som en an

visning om hur hostadsproduklionen bör inriktas. Busradsstyrl'lscn menar 
vidare all det bör vara ett underlag också för utformningen av bostadsstöclct 

till olika hush[1llsgrupper. Denna uppfattning har iiven /.Ooch Svf'nska hrgg

na dsarhc 1aref i>rh1111df' 1. 

SACO delar utredningarnas uppfattning betriiffande bostadsutbudets in

riktning p[1 liingre sikt men siiger sig vara skeptisk till möjligheterna all 
nä mi\lct inom överskådlig tid. 

SBEF uttalar likaledes sin principiella anslutning till utrymmesmålet men 

noterar alt ett förverkligande hiirav kommer all kriiva betydande insatser. 
Föreningen ifrågasiiller diirför om inte ell så högt stiilll mål måste bli föremäl 

för en mera nyanserad och fördjupad bedömning. Diirvid bör beaktas iiven 

andra faktorer som påverkar hushållens efterfrågan på bostadsutrymme. t. ex. 

barnens ålder och alternativa lösningar av boendet. såsom kombinationen 

av permanentbostad och fritidsbostad. menar föreningen. 
frågan om möjligheterna att förse alla bostiiJer med m ode r n 

ut rustning har betraktats uteslutande som en fråga om resurser. Be

träffande målet all alla bostlider skall ha modern standard har ingen av

vikande mening uttalats. 

Angcliigenheten av all friimja en a 11 sid i g boendes t r u k t u r i de 
olika bostadsområdena har understrukits av bl. a. socia/stvrel~en. bostads

s1yrelw11. majoritetl'll al' lii11ss1vre!.1erna, många kommunf'r. l.a11ds1ingsförh1111-

det, LO. TCO. S.4CO. Sl'l'nska byggnadsarhe1are{örb1111de1. llvresgäs/emas 

riksförhund. S1•enska riksh1•ggen och SABO. Land.1·1ingsförb11ndl't betraktar en 

allsidig hushålls- och boendestruktur som en viktig kvalitet i boendemiljön. 

Förbundet ser den också som viisentlig för möjligheterna att svara för sin 

del av samhiillets service. 
Uinsstyrel~f'll i Uppsala län säger sig ha förståelse för utredningarnas önskan 

att mot verka en segregation av människor men anser att frågan om blandning 

av olika kategorier av människor hör behandlas varsamt. Länsstyrelsen re

kommenderar all allitydundersökningar företas hctriiffande bostadskonsu

menternas önskemål. 
S1a1ens institulfrir bvgg11ad.1/(mkning ifrågasiitter möjligheterna att förverk

liga målet om en allsidig boendestruktur med bostadspolitiska medel. In

stitutet niimner forskningsresultat som pekar på att spiinningen mellan olika 

sociala och etniska grupper har stor betydelse för den skiktning som uppstår 

och synes mena att det sannolikt iir omöjligt att undvika en social skiktning 

i hostadsområdena så liingc väsentliga sociala olikheter kvarstår i samhället. 
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RR I', liinssrrrelscn i Stockholms län och Sre11ska ko1111111111/örh1111dc1 på

pekar att utredningarna inte närmare har definierat vad de menar med en 

allsidig hushålls- och boendeslruklur. S1•rnska ko1111111111/örb11nde1 och några 

kommuner framhåller all det är viktigt för den kommunala planeringen att 

innebörden av begreppet klarliiggs. 

Utredningarnas uppfattning att var och en skall få möjlighet till ett verkligt 

inflytande över lägenheten och de förhållanden i 

omgivningen som närmast berör honom.delas av praktiskt taget alla re

missorgan, som uttalat sig i frågan. De kommentarer och kritiska synpunk•.er 

som framförs på denna punkt giiller friimst de former i vilka ett inOytande skall 

komma till ullryck. 

Socialsryrelsen. bostadsstvrelwn. några komm1111ff. diiribland S10ckholm. 111-

red11i11gc11 om den kommunala demokrarin och SA R. som delar ut.redningarnas 

allmänt positiva instiillning till ett ökat konsumentinflytande, aktualiserar 

de konOikter som kan uppkomma mellan olika berörda intressen, framför 

allt i samband med saneringsåtgärder. Erfarenheterna visar, siiger SAR. att 

l'örslag om att förändra lägenhetssammansiittningen ofta väcker kraftig op

position, då de som regel medför all få av de ursprungliga hyresgästerna 

har möjlighet att bo kvar. Förbundet anser det nödviindigc all ulredningarna 

analyserar denna konflikt i sitt fortsalla arhete. Social~tyrelsen och bostads

stvrelsen anför liknande synpunkter. 

Också utredningarnas bestämning av målet for pris ni v ån för ho

st ä de r och begreppet rim I i g t pris har fåll i huvudsak positiva 

kommentarer. Bostadsstyrelsen och länss~vrelsen i Skaraborgs län vill betrakta 

bestiimningen som ett principuttalande och anser sig kunna ansluta sig till del. 

Bostadsstyrelsen framhåller emellertid all etl utlalande av den an som utred

ningarna här har gjort endast i grova drag kan ange riktlinjerna för utformning

en av samhiillets bostadspolitiska stöd i fråga om storleken av och avvägningen 
mellan generellt prissänkande åtgärder och stöd till olika hushållsgrupper. 

Vissa remissinstanser, däribland konj11nk111rinsri1111e1, några länss~vrelscroch 

kommuner, kapitalmarknadsutredningen och Svenska komm1111/iirh1111der anför 
kritik mot att bestämningen iir allcför oprecis. 

Kapitalmarknadsutredningen. som ullrycker uppfällningen all innebörden 

av förslaget all fastställa ell socialt godtagbart pris i hela bostadshcståndet 

iir oklar, anser all del borde ha undersökts om de uppställda normerna 

för de socialt rimliga hoendekostnaderna verkligen kan väntas leda till att 

de hoende anpassar sill bostads val till den utrymmesstandard som samtidigt 

preciserats. Om så inte är fallet skulle boendekostnaderna kunna siinkas 

yllerligare med hjiilp av subventioner tills cl! rimligt ancal familjer lockats 

all tlylla in i bostäder med den angivna scandarden. Den hyresnivå som 

därvid uppkommer skulle kunna faststiillas som socialt godcagbar. Utred

ningarna borde. enligt kapitalmarknadsutredningens uppfällning, niirmare 

ha hclyst dessa frågor. 

8 Rik.l"dagen 1974. 1 sam!. Nr 150 
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NBD anser att den målsiittning betriilfande ett rimligt pris, som utred

ningarna förordar, är tveksam frän fördelningspolitisk synpunkt och resurs

anv;indningssynpunkt. Delegationen menar att det i liingdcn knappast kan 

vara försvarligt att kraven på utrymme och standard i nyproduktionen stiills 

så höga, att flertalet boende inte kan betala sådana bostiider utan generell 

suhvcntion. Om bostiiderna stiindigt subventioneras riskerar resursanvänd

ningen inom hostadssektorn att bli alltmer oheroende av egentliga kon

sumentvärderingar och nödvändiga hänsyn till andra samhiillsekonomiska 

behov. hävdar delegationen. 

3.1.4 D<'t /iwntida hostadsheståndet 

RR V, Stockholms och Göteborgs komm1111cr, SBEF och NBD m. Jl. har riktat 

kritik mot utredningarnas sätt att be g r ii n sa be ha n d I i n ge n av 

frågan om det framtida bostadsbeståndet till att enbart 

giilla förändringar av det befintliga beståndet. 

RR V, som delar utredningarnas uppfattning att frågan om att åstadkomma 

en allsidighet i hushålls- och boendestrukturen iir betydelsefull, menar att 

denna allsidighet torde kunna åstadkommas främst genom sanering av det 

befintliga bostadsbeståndet. Mot den bakgrunden efterlyser verket en be

dömning av nyproduktionens och moderniseringens omfattning på längre 

sik!. Verket anmiirker på den prioritering av sina arbetsuppgifter, som ut

redningarna har gjort. och påpekar att det varit en av utredningarnas hu

vuduppgiftcr att göra en bedömning av bostadsbyggandets omfattning och 

inriktning under tiden fram till mitten av 1980-talet. Liknande synpunkter 

framförs av länsstvrelwn i Kristianstads län. 

Lä11sstyrclsen i Västmanla11ds län <Jnser att utredningarna borde ha behand

lat frågan om bostadsproduktionens framtida inriktning med avseende på 

hustyper. Länsstvrclscn i All'sh01xs län finner det svårt att slutgiltigt ta ställ

ning till hur bostadspolitikens mål i stort skall uppnås utan att denna fråga 

har belysts. 

N/JD menar att utredningarna vid sidan om kraven på föriindringar <JV 

liigenheternas storleksfördelning borde ha analyserat exempelvis den regio

nala befolkningsfördelningen, llyttningsrörelsernas betydelse, avvägningen 

mellan sanering och nyproduktion samt mellan nyexploatering och kom

pletteringsbebyggelse. Dessa synpunkter framförs också av Stockholms kom-

1111111. SACO och SBEF. 
S.4CO efterlyser iiven en analys av de samhällsekonomiska konsekven

serna av ett framtida hostadsbyggande på olika nivåer. Organisationen <Jnser 

oi.:ksf1 att utredningarna borde ha analyserat vad nominella ökningar av hus

hi'1llens inkomster kommer att innebiira för bostadsefterfrågan. SACO menar 
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att avsnittet om det framtida hostadsheståndct iir så ofullständigt all ytter
ligare utredning torde vara nödviindig. 

Utredningarnas tidigare bedömning av den sa n n o I i k a bostads -
byggnads v o I y men u n cl er de nä r mas l c åren har föranlett 
bl. a. länsstyrl'lsema i Stockholms. Uppsala. Värmlands 01.:h Gävlehorg~ län. 

några kommunl'r samt Hyresgästfftws riksfiirhund all betona all ett fortsatt 

högt bostadsbyggande iir angeliiget för att undanröja kvarsrående brislcr 
i fråga om lägenheternas modernitet och för all höja hushållens utrym
messtandard. Länsstyrl'lsen i Stockholms län ifrågasätter dock planeringstalet 
80 000 nybyggda liigenheter om året med hiinsyn till all det bygger på en 
uppskattning av befolkningsutvecklingen som numera Lir inaktuell. 
Länsstvrl'f~en i Gäl'lehorgs län hiivdar att erfarenheterna från det egna länet 
lyder på au nyproduktionen kommer au bli lägre än vad som framgår av 
utredningarnas bedömning. TCO anför iiven sysselsiillningsskiil för ett fort
satt högt bostadsbyggande. Byggandet hör under 70-talet ligga på en nivå 
av 70 000-80 000 lägenheter per år, anser TCO. 

Inaktualiteten i utredningarnas .tidigare befolkningsuppgifter berörs också 
av SCB. Verket meddelar. att det inom kort kommer att publicera en ny 
riksprognos. som utgår från förhållandena ett år senare än den prognos som 
utredningarna har haft tillgång till. Effekterna av de ändrade antaganden 
som gjorts bl. a. beträffande immigrationen blir att totalfolkmängden såväl 
år 1975 som åren 1980 och. 1985 kommer att ligga mellan de båda tal som 
utredningarna har redovisat. I likhet med utredningarna finner verket att 
befolkningsökningarna blir koncenlrernde till åldrarna 30-39 år sam! till 
högre åldrar. Verket understryker att åldersgruppen över 75 år. där behovet 
av specialbostäder torde vara stort, kan viintas öka kraftigt. 

SCB ger också vissa synpunkter på utredningarnas beräkningar av antalet 
sammanboende par år 1970. som bildar utgångspunkten för deras prognos. 
Enligt verket torde antalet ha varit 1.:a 100 000 högre iin vad utredningarnas 
beräkningar visar. Ocksi1 antakt personer utan eget hushåll blir påverkat 
hiirav. 

Niir det gäller den inrikes omllyttningen har SCB inga erinringar mot 
utredningarnas bedömning såsom den redovisades i det föregående betiin
kandet. 

Konjunkturinstitutl't finner det vara realistiskt all utredningarna något har 

nedreviderat siffran för de niirmaste årens bostadsproduktion i jämförelse 
med tidigare beriikning. lnslilulct bc1onar den osiikcrhct. som med nöd
viindighet måste vidlåda bedömningar om hushållsbildningen och netto
immigrationens omfattning. 

Utredningarna har med tre exempel belyst de v ä x a n d c ut r y m -
mcsanspråkens konsekvenser för bostadsbeståndets 

st r u k t ur. Enligt utredningarnas bedömning ter sig inget av dessa al-
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ternativ omöjligt att realisera till mitten av 1980-talet. 

Stockholms kumm1111 har beräknat att utredningarnas tre exempel leder 

till krav på ett årligt nybyggnadstillskotl i hela landet av resp. 40 000, 50 000 

och 73000 Higenheter. Ca 6000, 16000 resp. 40000 liigenheter blir årligen 

obsoleta på grund av att de iir för små. Av dem saknar en del modern 

utrustningsstandard och tillhör d~irf'ör den grupp om 48 000 liigenheter per 

år, som enligt utredningarnas bedömning behöver saneras. Eftersom det 

under åren 1971-1973 redan färdigstiillts ca 310 000 liigenheter, håller kom

munen för troligt att det årliga bostadsbyggandet måste fortsiitta att minska 

under resten av perioden fram till år 1985. 

Lämhostadsnämndrn i Stockholm.1 liin anser att det i ett kortare perspektiv 

linns anledning att prioritera flerpersonshushållens behov av ökat utrymme 

framför enpersonshushållens behov av minst två rum och kök men in

stiimmer i utredningarnas uppfattning att i ett liingre perspektiv inget av 

de tre exemplen kan anses orimligt. 

Giitehorxs kommun omtalar att man som planeringsnorm i kommunen 

anviinder ett antagande om utrymmesstandardens utveckling som utgör 

en kombination av utredningarnas två första exempel. Kommunen hyser 

stor tveksamhet om möjligheterna att åstadkomma en så stor förändring 

av utrymmesstandardcn som svarar mot utredningarnas mål. Detta skulle 

för Stor-Göteborgs del innebära att 70 000 enrumsliigenheter, varav det över

viigande antalet iir moderna. skulle behöva elimineras fram till år 1985. 

Också bostad~styrelsen har något berört det kortsiktiga och det långsiktiga 

perspektivet i fråga om utrymmesstandardens utveckling. Verket framhåller 

att en avvägning måste göras mellan den på lång sikt erforderliga inriktningen 

av nyproduktionen och den som svarar mot den aktuella efterfrågan. Kom

munernas svåra planeringssituation understryks. Bostadsstyrelsen betonar 

att den tillsammans med länsbostadsnämnderna har en viktig uppgift att 

fylla när det giiller att klarlägga de erforderliga långsiktiga förändringarna 

och konsekvenserna för det framtida bostadsbeståndet av olika aktuella W
genhetsfördelningar i nyproduktionen. Detta bör, menar verket, göras bl. a. 

i anvisningarna till de kommunala hostadsbyggnadsprogrammen. 

Niir det giiller det framtida bostadsbyggandets inriktning med avseende 

på h u st y p e r hänvisar såväl Sl'enska kummun/iirbundet som många kom

m1111er till ett stort intresse från bostadskonsumenternas sida för egna hem 

och bosttider med markkontakt i andra upplåtelseformer. De ser det diirför 

som sin uppgift att medverka till att nyproducerade småhus skall kunna 

erbjudas till rimliga priser. Också småhushållens och låginkomsttagarnas 

önskemål hiirvidlag vill man från kommunalt håll gärna försöka tillgodose. 

Det uppfattas som ett led i striivandena att skapa lörutsiittning<!r för en 

allsidig hushålls- och boendestruktur i bostadsområdena. För all möjliggöra 

detta vill kommunförbundet och ncra kommuner, däribland Uppsala. Hults-
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/i"ed och Östersund. utveckla nya former av markbostiic.kr, bl. a. mindre 
sådana. 

Del anses vidare angeWgel all kunna upplåta småhus också med hyres-
01.:h bostadsriill. Nuvarande beskattningsregler siigs hindra en utve1.:kling 
i denna riktning. Dessa synpunkter har framförts av //era kommuner. lly

resgästernas riks/iirhund. llSB och SA BO. 

Många kommuner. bl. a. Stockholm. S(~rc111a. Uppsala .. 4ti•idaberg. Vetlanda 

och Falkenberg. vill möjliggöra iiganderiill också för hushåll med låga in
komster och menar att det skulle kunna ske genom att kraven på egen insats 

minskades eller helt togs bort. Delar av bostadsskallekommillcns förslag 
anses av många kommuner liigga hinder i viigen fören striivan all underlätta 
för hushåll med små ekonomiska resurser att viilja småhuset som boen

deform. 
Svenska rikshyggen. som framhåller de möjligheter som hyres- och bo

stadsrättsformen skapar, anser all också egnahems formen bör göras lättare 
tillgiinglig för hushåll med fagre inkomster. Sver(~es villaägarc/iirbund hiivdar 
att bostadspolitiken måste utformas så att den underHittar för stora folk
grupper med måttliga inkomster att skaffa den trygghet som enligt för
bundets mening ligger i att få disponera ett eget hem med äganderätt. 

Svenska sparbanks/Ör<'ning<'n påpekar att bristen på kreditutbud till iildre 
hus gör att många av kostnadsskiil tvingas avstå från anskaffandet. Möj
ligheterna att viilja bostad har diirigenom blivit inskriinkt. 

Utredningarrn1s bedömning av kons ek vens er n a av cl t för -
verkligande av målet om en allsidig hushållsstruk
t ur i bostadsområdena har föranlett instämmande kommentarer 
från många remissorgan. Socialstvrelsen, RR k' bostadsstyrelsen. liinsstyrels<'rna 

i Stockholms. Kronobe1:~s. Kalmar, Kristianstads. A1almöhus. Örebro, Väst

manlands, Giil'leborgs och Västerbottens län. många kommuner och Sl'cnska 

komm11n/urb11ndet har understrukit utredningarnas konstaterande att det 
bl. a. kriiver stora föriindringar av det befintliga heståndet. 

RR V, konj11nk111rinstit11tet. SBEF och NBD m./l. har anmiirkt på att ut
redningarna inte niirmare har berört frågan om hur dessa foriindringar skall 
komma till stånd. 

Några remissinstanser har gett egna synpunkter på hur en anpassning 
av bostadsbeståmlet till de föriindrade kraven skulle kunna ske. Metoder 
som niimns iir sammanliiggningar av mindre liigenhcter. nybyggande i form 
av förtiitning av stadsplanen eller annan komplettering samt rivning och 
nybyggande. 

l.änshostadsniimnden i Kronobergs län samt länsstyrelserna i Kronobl'l"gs, 

Gifrlcborgs och Viistl'l"hottem län. dtskilliga kommuner m. f/. har framhållit 

att det måste bli fråga om ingrepp också i bosUder som uppförts under 
relativt sen tid och i vilka den tekniska standarden iir god. Uinshostadsnämn-
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den och länsstyrelsen i Kronobergs liin föreslår mot denna bakgrund ett tek

niskt och ekonomiskt stöd för en försöksverksamhet. Behovet av statligt 

stöd understryks också av liinsbostadsnämmlerna i Uppsala och Östergötlands 

län och av /lera kommuner. 

Flera rcmissorgan föreslår all initialstödct skall få vara kvar även efter 

1974 års utgång. f.änsstyrelsen i Jönköpings liin motiverar ett förslag härom 

med att del är angefaget att underlätta för den iildre arbetskraften att arbeta 

inom ombyggnadssektorn. Llinsstyrelsen omtalar att en inventering av det 

äldre bostadsbeståndet för närvarande pågår i liinet och understryker att 

det lir av största vikt att denna fullföljs i reala projekt. 

Möjligheterna att i n om en l i oårs period för ii n d r a det 

ä I d r e bostads beståndet så att det både svarar mot målet om en 

godtagbar utrymmesstandard och ger förutsiittningar för en allsidig hushålls

och boendestruktur ifrågasätts av bl. a. ko11i11nkt11rinstitutet. som menar att 

ell sådant ambitiöst program måste kräva bostadspolitiska åtgärder av be

tydande omfallning. Också länsstyrelsen i Västerbo11ens län finner det osäkert 

om målen kan uppnås inom en tioårsperiod. 

Bostadss(vrelsen instiimmer i utredningarnas egen bedömning all det in

nebär avsevärda problem att få bostadsutbudet anpassat till denna höga 

ambitionsnivå. Beträffande möjligheterna att påverka lägenhetsfördelningen 

vid modernisering säger bostadsstyrelsen att de erfarenhetsmiissigt är små. 

Möjligheterna att inom en tioårsperiod avveckla de kvalitativa bristerna i 

det helt omoderna beståndet anser styrelsen däremot vara goda. Det anses 

svårare att bedöma möjligheterna härtill i del halvmoderna beståndet. Den 

takt i vilken saneringen av della bestånd kan genomföras sägs i hög grad 

vara beroende av varierande tekniska och ekonomiska förutsiittningar i skilda 

orter. Länsstyrel~en i Göteborgs län understryker likaledes saneringsproble

mets variationer mellan olika delar av landet. Enligt länsstyrelsens mening 

motiverar dessa variationer speciella insatser inom områden med särskilt 

dåligt bostadsbestånd. 

Med hiinvisning till riksdagsbehandlingen av förslagen till sanering av 

iildre bostadsområden betonar hostatlsstyrelsen att det inte iir möjligt all mera 

bestämt ange en tidpunkt, då det kvalitativt ofullständiga bostadsbeståndet 

skall vara avve1.:klat. Med hänsyn till angeliigenheten av alt undanröja dessa 

brister finner styrelsen det dock iindamålsenligt all ha en riktpunkt som 

ungefärligen anger ambitionsnivån. 

Malmö kommun anser det vara tveksamt om kvarstående brister inom 

kommunen kan vara undanröjda fram till 1980-talets mil!. Den höga hy

resnivån i det moderniserade beståndet iir ett hinder för en snabb avveckling 

av bristerna. Sammanliiggningen av liigcnheter höjer prisnivfö1 ytterligare. 

Om de uppsLiillda målen skall kunna nås inom rimlig tid är det därför 

enligt kommunens uppfattning nödviindigt all den nya bostadspolitiken in-
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riktas på att ge som resultat en rimlig hyresnivt1 i det iildre beståndet efter 

modernisering. 

Niir del giiller de stora, homogena llerfomiljshusområdcna fr<in 1960-talet 

bedömer Malmö kommun möjligheterna att iindra hushållssammansiittning

en med fysiska åtgiirder som mycket små. Elt visst inslag av pensioniirs

bostiider knutna till service har prövats i ell sådant område inom kommunen. 

Under 1970-talet har kommunen iindrat inriktningen i bos1<1dsbyggnads

programmet mot mer "blandad bebyggelse" i en- eller tvåvåningshus i olika 

upplåtelseformer. Svårigheter har då uppställ vid finansieringen, som anses 

gynna de större liigenheterna i småhusform. 

Srvckholms kommun. SBEF och NBD konstaterar att den lägenhetsfördel

ning som finns i större tiitorters inre kiirna ofta är ensidig med många små 

liigenheter. Erfarenheterna från Stockholm iir att liigenhetsfördelningen kan 

påverkas endast marginellt vid sanering. Även om målet är alt på sikt 

åstadkomma en balans i lägenhetsfårdelningen menar dessa remissinstanser 

all diskussionen rörande olika former för all åstadkomma en allsidig be

folkningssammansiittning diirför friimst bör föras med avseende på frågans 

betydelse inom den aktuella bostadsregionen. Därvid bör även central

kommunens speciella liigenhetsbestånd bedömas bl. a. med hänsyn till 

kranskommunernas småhusområden samt till vad som är möjligt och rimligt 

all åstadkomma inom nya och äldre stadsdelar. 

Uinsstyrrlscn i Gävlebo1xs län, som delar utredningens uppfällning om be

hovet av en fortsatt modernisering av det äldre bostadsbeståndet, framhåller 

alt i det egna hinet mycket stora delar av det omoderna beståndet har kunnat 

avvecklas under senare år. Enligt länsstyrelsens uppfattning torde ombygg

nadsinsatscr av större omfattning i det yngre beståndet vara svåra att genom

föra dels därför att dessa fastigheter fortfarande belastas med gamla lån, 

dels därför att ombyggnad olia är relativt kostnadskrävande. Med hiinsyn 

hiirtill anser länsstyrelsen det svårt att bedöma om de föriindringar som 

utredningarna anser angeliigna kan åstadkommas inom en tioårsperiod. 

De speciella problem som iir förknippade med de många e n r u m s

i äg c n heter n a, vilka på längre sikt inte skulle behövas, om utredning

arnas mål beträffande utrymme skall uppfyllas, har berörts av bl. a. länsstyrel

serna i V{J{Jsala och ÖrC'bro län. vissa kommuner samt NBD. 

Länsstyrelsen i ÖrC'bro län anser att det iir nödvändigt med särskilda eko

nomiska bidrag för att möjliggöra en sammanlliggning av alla sådana lä

genheter i beståndet. Niir det giiller nyproduktionen menar länsstyrelsen 

att den inte bör innehålla andra enrumsliigcnheter iin sådana som på ett 

billigt siitt kan liiggas samman med annan liigenhct. 

Uinsstyrelsrn i U{Jpsala län ifrågasätter om det inte också i fortsiittningen 

kommer att behövas ell förhållandevis stort beständ av små liigenheter för 

att underbtta tidig hushållsbilclning och för att ge ogift förviirvsarbetande 
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ungdom möjligheter att få egen bostad. 
Möjligheterna till sammanliiggningar av sm{1 liigcnheter har tagits upp 

av bl. a. liinss(\'relsen i .Jönköpings län. som informerar om att planering hiirför 
har påbörjats inom liinet. I vissa fall har i nybyggandet tagits hänsyn till 
framtida sammanliiggningar. 

B1.:hovet av stora förlindringar också i det nyare bostadsbeståmkt och 
kontinu1.:rligt framöver for att ock så framtiden frii mj a 

s t ö r s t a m ii j I i g a a I I s i d i g h e t i h u s h å I I s- o c h bo e n d c
s t r u k turen understryks av några remissinstanscr, däribland länsstyrel

serna i Kristianstads och Malmiihus län. Mot bakgrunden härav riktas kritik 

mot det föreslagna utjämningslånesystemet som inte anses ge det nödviin

diga finansieringsutrymmet härför. 

Vikten av att vid en intensivare saneringsverksamhet siirskilt uppmlirk

samma det redan nu ökande antalet s j li I v ii g d a I äg c n heter i tlcr

familjshuscn i de större tiitorternas centrala delar framhålls av socialstyre/sen 

och Stockholms kommun. En vidareutveckling härav kan enligt socia/.H\'

rdsens uppfattning leda till all centrala stadsdelar i högre grad än för när

varande blir bostadsort för enbart ekonomiskt starka grupper. 

Socialstyre/sen betonar i detta sammanhang angeliigenheten a·1 ett niira 

samarbete mellan kommunens sociala organ och 

bostads för med I ingen i saneringsarbetel. Styrelsen erinrar om att 

den i yttrandet över saneringsutredningens förslag förordade en arbetsmodell, 
där s·ociala program kopplades till de mer tekniska saneringsprogrammen. 

J.1.5 Bostadens pris m. m. 

Den redovisning som utredningarna har gjort av olika material som belyser 
frågan om bos t ~ide r n as pris och hus hå 11 ens m ö j I i g heter 

att beta I a detta har av flertalet remissinstanser liimnats utan erinran 
eller föranlett instiimmandc kommentarer och i några fall också komplet
terande uppgifter och synpunkter. LO och S1•enska hyggnadsarbetare(örhundet 

framhåller att utredningarna har gjort en bred undersökning av hur bo

endeförhållandena och boendekostnaderna ter sig för bostadskonsumentcr-

na. 
Statens institut för hyggnad~forskning uttalar dock, bl. a. i anslutning till 

uppgifterna om kostnadsförutsiittningarna för bostads

p ris er n a, viss kritik. Institutet anser att de uppgifter som redovisas endast 

i begriinsad omfattning iir objektivt iakttagbara förhållanden. Det påpekas 

att utredningarna inte har hållit isiir begreppen utgifter 0<:h kostnader, vilket 

gör att slutsatserna av analysen måste ifrågasiittas. Det är enligt institutets 

mening allvarligt att kostnader för reparationer ot:h underhåll behandlas 
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pli samma siill som utgifter för kapital. briinsk: m. m. Utgifterna för re

parationer m:h umlerhäll kommer punktvis och torde vara mindre i nyare 

hu.~ iin i iildre. under det all kostnaderna ätertinns i företagens bokföring 

och bestiims av behovet av fonder lor att bestrida de i framtiden ojiimnt 

fördelade utgifterna. Utredningarna redovisar bokt'öringsuppgifterna. Detta 

betyder. enligt institutet, all utredningarnas uppgifter om drift- och un

derh~tllskostnadernas oberoende av fastighetens {tider saknar relevans för 

den på kort sikt erforderliga hyran. Diirf'ör ter det sig osiikert om en om

fördelning över tiden av kapitalutgifterna ger lika goda forutsiittningar för 

I1ldersparitet i hyresstrukturen som utredningarna menar. 

Umeå kommun anmärker all utredningarna i sin diskussion av hur pris

paritet skall uppnås helt utgår från kapit•tlkostnadssidan, trots att drift

kostnaderna utgör 35-40 96 av hyran i nybyggda hus. I motsats till ut

redningarna hiivdar kommunen att det föreligger påtagliga skillnader i drift

kostnader mellan hus av olika Iirg<°lngar. och att dessa har förstiirkts av 

ökningarna i bränslekostnaderna. Kommunen bygger sitt uttalande på en 

undersökning som utförts av RSV inför 1975 års fastighetstaxering. Den 

siigs visa på stora skillnader ocksä mellan olika bebyggelsetyper. tiitortstyper 

och regioner. Liknande synpunkter anförs av Stockholms kommun. 

NBD hiivdar likaledes all driftkostnaderna varierar med husens älder. 

Driftkostnadsekonomin förhiittras enligt delegationens mening successivt 

for varje ny årgång av fastigheter. Eftersom en sådan utveckling inte kan 

komma de redan t1irdigstiillda Higenhetcrna till del. hegriinsar dclla utrymmet 

för en omfördelning av kapitalkostnaderna i ett lånesystem. 

Med anknytning till utredningarnas uppgifter om kostnadsförutsiittning

arna för bostadspriserna, vilka avser förhållandena år 1972, framhäller l/y

resgiistl'rnas riksförbund och HSB att driftkostnaden, framför allt kostnaden 

for uppviirmning. har ökat kraftigt det senaste ;°tret. 

Statens i11stit111/iir hvgg11ads/i1rsk11i11g gör med anledning av utredningarnas 

uppgifter om hosta d s m a r k n ad e n s pris st r u k t u r det påpekan

det att de visar att det vid sidan om äldersdispariteter också finns betydande 

regionala skillnader i hyror, fr;imst i det nyare beståndet. Dessa siigs vara 

ett uttryck för olika liigesv:irden och ha l'örmögenhetsomfördelande effekter 

som iir lika angeliigna att bevaka som inllationsvinsterna. 

Utredningarnas förmodan all sk i 11 n ad en m e 11 an faktiskt 

utgående hyror och kalkylerade rastighctsomkost

n ad er till en del kan förklaras med att avsiittningar till periodiskt undcrhäll 

iir otillriickliga verifieras av bl. a. S1·(•f1Ska kommu11/(irh111ule1. Giitehorgs. Örc

hm och Hudikwa((s kom1111111er samt av Sl'enska rikshvggen och S.480. 

I anslutning till utredningarnas uppgifter om hus h ä 11 ens netto -

LI t g i r te r för bostaden pekar /ä11ssl.l'rl'lscn i V1111sala fän pä behovet av sta-
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lisliska uppgifter hiirom och anser all ulredningarna i sill fortsalla arbete 
hör vidta ätgiirder för atl llirbiittra kiinnedomen om nelloutgifter genom 
insamling av mer statis1isk1 material. Också LRF framhåller den stora bristen 
på faktaunderlag. 

Den från bostadsskallekommittens uppfattning avvikande mening som 
u1redningarna har belriiffamle ska t I er ed u k I i o n ens s 1 o r I ek för 
ii g ar I äg enhet c r har föranlett kommentarer från några håll. flertalet 
av dem som tillkiinnagcr en uppfattning i frågan anser all bostaclsskallc
kommillen har underskattat skatteeffekten. Bland dem återfinns sratskon

toret, hostadsstyre/.5e11. LO, Svenska bvggnadsarhetare/örbundet. ! lyresgäster

nas riksförbund och SABO. 

Liinsstyrel.w'n i Värmland1· /än hiivdar motsatsen. Styrelsen menar att bris
terna i skalleneutralilet bör ses över hela boendetiden och att de då måsle 
vara viisenlligt mindre iin vad som angetts för nyare hus. 

lnstiimmande kommentarer niirdet giiller utredningarnas siitt all behandla 

det s la l I i g a bostads l i 11 ägg el som ell all miint konsumtionsstöd 
har lämnats av länsbostadmämnden i All'shorgs län. liinss~vrelsen i J\'1almöh11s 

län. SABO m. n. 
Utredningarnas normerade kalkyler betriilTande beta I 11 i 11 g s förmå -

g a komplelleras av bostadsstyrclsen med vissa uppgifter från den senaste 
lcvnadskostnadsundersökningen. De bekrMtar i huvudsak u1redningarnas 
slutsats all hushåll med genomsnittsinkomsler rn.:h ett eller nera barn har 
slora svårighcler all biira kostnaderna for en tillriickligl stor boslad i ny
produktionen vid dagens prisnivå. 

Hyre\1!,iisternas riks/iirbund anser alt utredningarnas bedömning av "hy
resbelalningsförmåga" har skell utifrån en icke realistisk minimibudget. I 

verkligheten lorde belalningsförmågan vara inte obetydligt mindre, menar 
rörbu ndel. 

Den sammanfattning av sina iakllagelser som utredningarna gör och de 
slutsatser som de drar med utgångspunkt i del redovisade faktamaterialet 
har gett upphov lill en ltmg rad kommentarer och vissa bemötanden. 

Den första slutsatsen giillcr prisnivån i nyp ro duk l i o n en. Ut
redningarna hiivdar all den iir för hög för hushåll med genomsnittliga in
komster. Denna uppfattning delas av bl. a. hostadss~vrelsen. nu~ioritctcn m• 

länsbostadsnämndcrna. vissa länsstyrelser. många kommuner och LO, TCO. 

SA CO, Sl'enska hyggnadsarhctarcförh1111det. flvrcsgiistcrnas riksfi.irhund. 

Svenska riksb_1xgcn. HSB och SABO. 

Kon1111gariket S1•crigcs stadshrpotckskassa. som i nle tar st:il I ni ng i frågan 
men instiimmer i utredningarnas i allmiinna ordalag formulerade mål för 
prisnivån i nyproduklionen, undersiryker all en bedömning av prisc1s rim
lighet iir beroende av hushällcns inkomster. Diirför hade det enligl stads
hypntekskassans mening varit önskviirl med en mer fullständig undersök-
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ning av hush[1llcns för hostadsiindam{tl tillgiingliga inkomster och av vfotade 

realinkomstökningar som underlag för bcstiimmande av liimplig kapital

kostnadsnivå. Denna hör niimligcn kontinuerligt anpassas till hushållens he

lalningsfönnåga på ett sådant siitt att samhiillcts subventionering av ho

sladskonsumtioncn inte i realiteten kommer att avse andra, mindre angeliigna 

ändamål. 

Svenska riksbygg<'n menar att, iivcn om det står klart all prisnivån i ny

produktionen är för hög för hushåll med genomsnittliga inkomster. det iindå 

bör påpekas att den diimpade efterfrågan också kan hänga samman med 

att prisnivån subjektivt upplevs som for hög med hiinsyn till prisrelationcrna 

mellan olika årgångar av hostiidcr. Folksam anför liknande synpunkter. 

Bostad.\sfyrelsen understryker också det subjektiva i upplevelsen av en 

viss prisnivå. Verket anser all betalningsviljan till viss del iir ett uttryck 

för hur bostadskonsumtionen prioriteras i förhållande till andra delar av 

konsumtionen vid en given inkomstnivå. Liknande synpunkter framförs 

av SBEF. som anser alt bostaden diirför kan behöva marknadsföras så, att 

den får bättre prioritering i förhållande till andra konsumtionsalternativ. 

Niir det giiller I ä 111 p I i g p r i s n i v å i n y p ro d u k t i o n e n i för

hållande till dagens är det endast några få remissinstanser som redovisar 

en preciserad uppfattning. Bosfa(fotyre/\'en. länsbostadsnämnderna i lönkö

{Jinf{s och KopparhNgs län samt Viixiö. Olo(s1röms och l.idköµings kommt1111!r 

instämmer i utredningarnas uppfattning att en siinkning i storleksordningen 

I0-15 % är rimlig. Bostadsstyrl'ls<'n tilliigger att en sådan siinkning skapar 

förutsättningar för att efterfrågan på nyproduktionen kan hli av en om

fattning som leder till att bostadsslandarden även framgent kan öka i snabb 

takt. 

Malmö kommun understryker att en avseviird sänkning måste ske av hy

resnivån i nyproduktionen men är osiiker beträffande hur stor sänkningen 

bör vara. Vissa kommuner anser att den siinkning som utredningarna anger 

iir ett minimum. 

TCO. Hyr<'sgäst<'rnas rik.~förbund och HSB m. fl. menar att en större sänk

ning iin 10-15 % är nödvändig. Som grund för sin uppfattning hänvisar 

llSB dels till den aktuella efterfrågan, dels till driftkostnadsutvecklingen. 

förbundet hävdar att begreppet rimlig boendekostnad inte får utgöra en 

automatisk reflex av prisnivån i nyproduktionen vid en given kapitalkostnad 

utan att den bör kunna bringas att samverka med driftkostnaderna på ett 

sådant sätt att målet om rimlig boendekostnad blir uppfyllt. 

Hyr<'sgästcrnas riksförbund anser att det av utredningarna angivna hyres

siinkningshehovet inte skulle riicka till stort mer iin att kompensera for 

de ökade uppviirmningskostnaderna. Förbundet hänvisar i frågan om rimlig 

prisnivå ocksä till sina anslutna föreningar, som i uttalanden över bctiin

kandet kraftigt understrukit att behovet av hyressänkning är betydligt större 
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iin vad utredningarnas bedömning antyder. 

RR V anser all den bedömning som utredningarna har gjort av behovet 

av hyressiinkning mer ~ir eu uttryck för ett allmiint önskemål iin resultatet 

av en analys och ifrågasiitter den som grund för det föreslagna finansie

ri ngssystemet. 

Också kof!j1111klllri11stitlllet siiger att den prisnivå som utredningarna har 

betecknat som rimlig förefaller skönsmiissigt vald. Med tanke på den centrala 

roll som den rimliga hyran spelar i det föreslagna lånesystemet hade en 

utforligare redogörelse for utredningarnas överviiganden enligt institutets 

uppfattning varit önskviird. Institutet framhåller vidare att det inte heller 

har klarlagts vilka effekter som en hyressiinkning av den angivna storleken 

tar på hushållens bostadsefterfrågan. De inkomstelasticiteter som utredning

arna redovisar i en bilaga Sligs närmast tala för att en betydligt större sänkning 

vore nödviindig om de mål som utredningarna har sHillt upp skall kunna 

nås. Institutet ifrågasätter dock dessa elasticitetstal med hänsyn till att de 

speglar de trögheter på bostadsrnarknaden som fortfarande rådde vid den 

tidpunkt då det statistiska underlaget för dem samlades in. 

Si•enska komm11n/iirb11nde1 säger sig linna att någon närmare analys inte 

har genomförts av sambandet mellan de angivna bostadssociala målen och 

bostadens pris. Därför vill förbundet ifrågasiitta om målen uppfylls genom 

de förslag som utredningarna redovisar beträffande linansieringen och som 

avses ge den redovisade hyressiinkningen. 

I konsekvens med sin uppfattning att prisnivån i nyproduktionen iir för 

hög anser många remissorgan att den bör sänkas med hjiilp avge nere 11 a 

s u b ven tio ner i n om f i n ans i er i n g s systemets r a m . Bo
s1ads.1·1rrdsc11. maiorilcl1'11 m· lä11sho.wads11ä111nderna . .flera lämsryrclwr. 111c/11ga 

kommuner. LO. TCO. Svenska byggnadsarbetare/örb1111de1. Hyresgästernas 

riksförbund. Svenska riksbyggen. HSB och SABO m . .fl. har hiivdat denna me

ning. 

Uinssryrelsen i Värmlands län anser att man bör anlägga en h e I h e t s sy n 

på bostads pris frågan , inkluderande förutom bostadsfinansiering 

också insyn, medbestämmanderätt i markfrågor, produktion, ökat allmän

nyttigt bostadsiigande och hela driftkostnadssidan. 

Flera andra remissinstanser anför liknande synpunkter. Länsbostatlsniimn

den i Norrbo11ens län understryker t. ex. att olika linansieringssystem liksom 

skatteregler endast kan medverka till att omfördela kostnaderna i tiden och 

på olika kostnadsbiirare. men att kostnaderna för att framställa och förvalta 

bostiiderna iindä i en eller annan form måste betalas av de boende. rnirför 

är det, enligt niimnden. angeliiget att söka begränsa såviil produktions- som 

förvaltningskostnaderna. Niimmlen anser att processen fram till den färdiga 

bostaden ger utrymme för betydande vinster till markiigare, materialpro

ducenter och leverantörer. entreprenörer m. Il. 
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Lii11ss1rrdse11 i Uppsala län hiivdar att det endast iir innationcns inverkan 
på bostadspriscrna som kan bemästras genom finansieringssystemct. Mot 
bakgrund hiirav understryker liinsstyrelscn angeHigenhetcn av att allt större 
ansträngningar görs för att höja produktiviteten och hålla nere produktions
kostnaderna i såväl byggnads- som materialledet. Länsstyrelsen betonar ock
så vikten av all markpriserna hålls nere och av att kommunernas resurser, 
bl. a. de ekonomiska, att bedriva en aktiv markpolitik utökas. 

HSB anser dock att några påtaliga rationaliscringseffekter inte kan på
riiknas i framtiden med hänsyn till den utveckling mot produktion i mindre 
objektsstorlckar och i sanering som f. n. iir aktuell. 

VPK-minoriteter i 1'i.1Sa kommunl'f har framhållit alt åtgärder som syftar 

till en siinkning av hyrorna måste ha sin utgångspunkt i de förhållanden 
som råder vid markförvärv och i produktionsledet i övrigt. Markviirde
stegringarna bör stoppas främst genom kommunala markförviirv till rimliga 
priser, genom skiirpt lagstiftning och genom alt endast samhiillsägd mark 
får stadsplaneläggas. Den privata byggmaterialindustrin hör förstatligas, an
ser vpk-grupperna. och allt byggande ske i kommunal eller kooperativ regi. 

RR V hiivdar, mot bakgrunden av sin uppfattning all betalningsfönnåga 
och prisbildning på bosliider har ell samband, att åtgiircler som direkt inriktas 
på all pressa kostnader i produktion och förvaltning av bostäder på lång 
sikt framstår som ett effektivare botemedel mot en oförmånlig bostadspris

nivå än åtgiirder i form av generella subventioner i ett lånesystem. 

SACO understryker att hyresnivån bör bedömas i relation till de disponibla 
inkomsterna och menar att en förändring av den direkta inkomstskallen 
likaviil som en föriindring av hyran kan medföra att relationen hyra-dis
ponibel inkomst blir rimligare. Liknande synpunkter har framförts av Skånes 

handelskammare. 

Många remissinstanser, däribland länsstvrelserna i Östergötlands. Kalmar 
och Väsremorrlwul\ län. landstinget i Ös1e1xö1lantls län. dtskilliga kommuner. 

S1•enska komm1111fiirb11nde1 och HSB framhåller den kraftiga kost n ad s -
ök n i n g c n under sena r e år. Kalmar kommun påpekar att kost
nadsökningen har medfört snabba och svårkontrollerbara svängningar på 
bostadsmarknaden, vilka ställt både byggherrar och kommuner inför stora 
problem. Kommunen finner det angeliiget att med olika medel dämpa de 
snabba prisstegringarna. 

Länsbosradsniimnden i Jönköpings län påtalar att mark- och exploaterings
kostnaderna har stigit kraftigt under senare tid. Diirför må~te, menar nämn
den, frågan om mera rationella metoder för att få fram byggklar mark till 
vettiga priser ägnas ökad uppmärksamhet. Nämnden omtalar all det genom 
nya kommunala grepp har varit möjligt att i enstaka fall nå goda resultat 
på detta område. Län.utyrt'l5en i Uppsala län anser att kommunerna kan utöva 
innytande på produktionspriserna genom bebyggelseplanläggning och for-
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merna för utbyggande! av gator och va-anläggningar m. m. 

l .. änsstyrelsen i Västernorrlands län pekar på mö.ilighetema att dämpa ök

ningarna av byggnadskostnaderna genom att begränsa den tekniska utrust

ningen och låta lägenhetsinnchavaren själv köpa sin utrustning. 

Möjligheten att dämpa hyresstegringcn genom produktivitetsbefrämjande 

åtgärder bör ägnas större uppmärksamhet anser NBD. 
Vikten av konkurrens i alla led av byggprocessen och i förvaltningsledct 

understryks av bl. a. Stockholms. Lidingö, Järfiilla. Uppsala. Linköpings. Jiin

köpings, Hultsfreds. Göteborgs och Östersunds kommuner. SACO. J.RF och 

SBEF. Län.myrelsen i Uppsala län framhåller beträffande möjligheterna att 

åstadkomma fri konkurrens i byggnads- och materialledet att dessa i första 

hand bör tillvaratas men att om utvecklingen mot en oligopolsituation inte 

kan undvikas också andra medel. t. ex. priskontroll. bör övervägas. 

HSB betonar även driftkostnadens betydelse och framhåller att den stigit 

mycket kraftigt under den senaste perioden. En tung post utgör de kom

munala taxehöjningarna inom olika serviceområden samt de höjda kom

munalskallerna, vilka återverkar på garantiskatten. Den höjning av upp

värmningskostnaden som intriiffade under 1974 betecknas av HSB som 

mycket tyngande. 

Också p r i s u t v e c k I i n g e n i n o m s m å h u s bygga n d e t berörs 

av vissa remissinstanser. Sveriges villaägare/orbund framhåller att kostna

derna för villa- och småhusägandet tenderar all öka. Förbundet hänvisar 

till trävaruprisernas ökning, de ökade energipriserna, höjda försäkringspre

mier, höjda kommunala serviceavgifter. Enligt förbundets uppfattning bör 

utgångspunkten vid utformningen av den framtida bostadspolitiken vara 

att statsmakterna gör vad göras kan för att hålla kostnaderna nere på sådant 

sätt att de som vill bo i småhus ocksä fär möjlighet hlirtill, även om de 

har begränsade ekonomiska resurser. 

Länsstyrelserna i Stockholms och Jönköpings län samt Mölndals kommun 

m.Jl. ser med oro på den inverkan på prisutvecklingen som det icke statligt 

belånade småhusbyggandet har. 

Länsbostadsnämnden i Jönköpings län instämmer i utredningarnas uppfatt

ning att prisbildningen påverkas i återhållande riktning av det statligt be

lånade småhusbyggandet på grund av att liinsbostadsniimnden skall god

känna försäljningspriserna. Men fördelarna med detta brngande inskriinker 

sig inte härtill. Enligt niimndens mening bidrar det också till en rationell 

och kontinuerlig produktion. Nämnden anser att frisliippandet av icke stats

belånade småhus har motverkat syftet med priskontrollen och understryker 

behovet av kostnadskontroll och kraven på rationellt byggande i fri kon

kurrens. 
HSB beklagar all bostadskooperationen. p{1 grund av g;illande beskatt

ningsregler. inte haft möjlighet att på småhussidan verka för en god bo-
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endcstandard till låga kostnader. 

Många remissinstanser, däribland statskontorct, RR V . .fl<'ra länsstyrelser, 

liinsbostadsnämnc/N och ko11111111nN samt /idlmäkt~~e i riksgäldsko1110n·1. har 

betonat nödvändigheten av att med alla medel f r ii m ja effekt i vit c t 

s å v ä I i p r o d u k t i o n s I e d e t s o m i f ö r v a I t n i n g s I e d c t. Mot 

bakgrund hiirav riktas allvarliga invändningar mot det föreslagna lånesys

temet, som inte anses ge incitament till kostnadsprcss och rationalitet. 

Den andra slutsats, som utredningarna drar av sina uppgifter. är att det 

råder dis pariteter i pris st r u k turen . Från konsumentsynpunkt 

likvärdiga bostäder betingar inte lika pris. Såväl åldersmiissiga som 

lägesmässiga dispariteter förekommer. 

Det råder en utbredd enighet bland remissinstanserna om att så är fallet 

och om att det är angeläget att motverka dessa dispariteter. De anses begränsa 

konsumenternas valfrihet och leda till störningar på bostadsmarknaden, vilka 

motverkar de bostadspolitiska utjämningssträvandena. Sådana synpunkter 

framförs av bl. a. många länshostadsnämndcr. länsstyr<'lsema i Uppsala och 

Kalmar län. många ko1111111mN. diiribland Norrköping, Malmii och H<'lsing

borg, TCO. Sv<'nska riksbyggen och HSB. 

AMS framhåller att skillnader i bostadskostnader som inte kan hänföras 

till skillnader i bostadskvalitet eller andra med bostaden förenade fördelar 

inte sällan utgör hinder for en önskviird rörlighet på arbetsmarknaden. 

Koncentrationen av lediga liigenheter till vissa delar av det nyproducerade 

bostadsbeståndet är en konsekvens som noteras av bl. a. statskontoret och 

RRV. 

Frågan om vad som skall menas med I i k v ä r d i g a bos t ii de r har 

diskuterats av bl. a. socials~vrels<'n. statskontoret och länsstyre!~en i Uppsala 
län. 

Både socials~vrel.sen och statskontoret understryker att i bedömningen av 

likvärdigheten måste vägas in också miljökvaliteter. Socials1yrelsn1 anser 

vidare att betydelsen av begreppet kontinuerligt bör prövas mot nya resultat 

från forskning och utvecklingsarbete. S1a1skontore1 hävdar att också det all

männas kostnader bör beaktas i bedömningen av om prisparitet råder eller· 

ej. 

Länsstyrels<'n i Uppsala län menar, att det knappast är möjligt att ange 

några relevanta mått på bostädernas nyttjandevärde så liinge som bostads

marknaden präglas av frånvaro av· fri konkurrens och brist på bostiider. 

Detta bör dock, enligt länsstyrelsens mening, inte hindra att målet om 

prisparitet stHlls och att det, som utredningarna föreslår, baseras på boslii

dernas återanskafTningsvärde. 

Några rcmissinstanscr tar upp frf1gan om a n I ed n i n g a r n a t i 11 

disparitctcrna i prisstrukturen. 

De på grund av inflationen stigande produktionskostnaderna iir den orsak 
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som oftast niimns. Bedömningen av hur innationen kommer all utvecklas 
i framtiden utgör en av utgångspunkterna för remissinstansernas bedömning 
av utformningen av ett framtida lånesystem. 

Markviirdestegring och spekulationsbetingade prisstegringar i olika led 
av produktionen nämns i sammanhanget av bl. a. länsstyrelscrna i Stockholms 

och Uppsala liin samt liinshostadsnämnd('n i Norrbottens liin. medan olikheter 
i räntevillkor och övriga finansieringsförutsättningar anges av Trelleborgs 

kommun och s~·enska riksbyggcn som bidragande orsaker till den rådande 
prisstrukturen på bostadsmarknaden. 

Brister i paritetslånesystemet, framför allt den eftersläpning med vilken 
kostnadsstegringar i nyproduktionen slår igenom i hela beståndet, påtalas 
av kapi1almarknads11/r('d11ing<'11. ti1/lmiikt(!!,C i rikshanke11 111. /! .. vilka ockst1 
hiinvisar till de ingrepp i paritetslänesystcmets funktion som har gjorts av hy

rcspolitiska skiil. 

Uinsstyrelsen i Uppsala län påtalar elen kostnaclssplit tri ng som borttagandet 
av mervärdeskatten medförde. Länsstyrelsen anser att denna skall därför 
inte hör återinföras. 

Den förskjutning av kostnadsansvaret for vissa allmänna anläggningar 
som successivt har skett från kommun till byggherre niimns av llSB som 
ytterligare en anledning till dispariteter i prisstrukturen. Också de successivt 
höjda anspråken på kvalitet i boendemiljön anser HSB ha haft kostnads
höjande och därmed prissplittrande effekt. 

Bostadss~1·rclsen. statens institut/ar h_1-ggnadsforskning. länsstvrelserna i Ös

tergötlands och Kalmar län. SACO m. /!. betonar att dispariteten inte är kon

centrerad till det bostadshestånd som tillkommit efter år 1958, och som 
därför kan påverkas av riinle- och paritetslånesystemet. 

Olika metoder a t t m o tv e r k a d i s p a r i te te r n a i pris -
s l r u k turen anvisas av remissinstanserna. Förutom en omfördelning av 
kapitalkostnaderna är det huvudsakligen fråga om kostnadssänkande åtgiir
der inom produktion och förvaltning. 

Länsstyrelsen i Uppsala län instämmer i utredningarnas uppfattning att in
flationens prissplittrande inverkan biir motverkas genom finansieringssy
stemet. Andra orsaker bör bemötas med andra medel, såväl tekniska som 

administrativa. Liknande synpunkter anförs av bl. a. statens instit111/ör bygg

nadsfhrskning. länsstyrelsen i Östergötland\ liin. Sl'enska rikshyggen och NBD. 

Liinshostadsnämnden i Kalmar län och Sl'enska rikshygg<'n rekommenderar 

bl. a. fastighetsbeskattning. 
StatC'ns instilllt.fbr hyggnadsfi1rskni11g anser att det saknas en analys av dels 

hur allvarlig åldersdisparileten är i förhållande till andra dispariteter, dels 
hur stor del av problemen med åldersdispariteten som kan hemäst ras med 
fina nsieri ngssystemet och dels hur olika k varståcnde d ispari te ter kan påverka 
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finansieringssystemets utveckling och användningssätt. Det är därför foga 

meningsfullt att utveckla och la i bruk ett från teoretiska utgångspunkter 

sinnrikt och finstämt finansieringsinstrument, anför institutet. 

NBD menar att ett lånesystem inte kan reglera prisbildningen på bo

stadsmarknaden, vilket utredningarna enligt delegationens uppfattning har 

avsett. Däremot kan det vara riktigt, menar delegationen, att lånesystemet 

inte bör motverka en rimlig prisbildning. Att uppnå en värdesättning på 

bostäderna som konsumenterna uppfattar som rättvis främjas dock bäst 

genom en rörlig och av konsumentvärderingar beroende prisbildning på 

bostadsmarknaden, hävdar delegationen. 

Utredningarnas tredje slutsats är att prisskillnaderna mellan olika upp

låtelseformer och hustyper inte är påfallande stora. Däremot blir hushållens 

nettoutgifter högre om de hyr eller har normalt finansierad bostadsrätt än 

om de äger eller i annan form disponerar sina lägenheter så, att det uppstår 

en skatteminskning. Det råder alltså, enligt utredningarnas uppfattning, en 

skillnad i skatteregler mellan upplåtelseformerna, 

som gör att kostnaderna för att bo i de olika upplåtelseformerna blir olika 

även om förutsättningarna i övrigt är desamma. Denna fråga knyter an 

till bostadsskattekommittens arbetsområde. 

I avsnitt 3.1.5 redovisas de synpunkter som framförts beträffande slutsatsen 

som sådan, de effekter som en brist i skatteneutralitet har haft på bostadsefter

frågansoch bostadsproduktionens inriktning samt beträffande utredningarnas 

bedömning av skatteminskningens storlek och möjligheterna all använda fi
nansieringssystemel for all neutralisera de kostnadsolikheter som beskatt

ningssystemet ger upphov till. Övriga synpunkter redovisas i anslutning till be

handlingen av bostadsskattekommittens förslag. 

Det är en mycket stor enighet i uppfattningen att g ä 11 a n d e s k a t -

teregler inte är neutrala gentemot bostädernas upp

i åte Is e form. Denna uppfattning har deklarerats av bl. a. statskontoret. 

korii11nkturinsti111tet. bostadsstyrelsen. flertalet länsbostadsnämnder och 

länsstyrelser. många kommuner, bostadsska11ekommitten. Svenska kommunför

bundet, LO och samtliga till organisationen anslutna fackförbund som yttrat 

sig i frågan, däribland Sl'enska byggnadsarbetareförbundet, TCO, SACO. Ko

nungariket Sveriges stadsh~potekskassa, Svenska sparbanksföreningen, Folk

sam. Hyresgästernas riksförbund, Svenska riksbyggen. HSB och SABO. Re

missorganen diskuterar frågan vidare utifrån sin uppfattning att bostäder 

som av konsumenten uppfallas som likvärdiga skall betinga samma pris. 

Därför anser nertalet av dem också att det är angeläget att i någon form 

neutralisera de kostnadsolikheter som beskattningssystemet ger upphov till. 

Hyresgästernas rikf!förbund har understrukit att utredningarna genom den 

slutsats de har dragit har ställt sig bakom den opinion bland boende i alla 

upplåtelseformer som allt starkare krävt en ändring i förhållanden som på 

9 Riksdal{en 1974. 1 sam/. Nr 150 
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ett synnerligen påtagligt siitt står i strid mot uppfattningen att boendet skall 

styras av sociala behov och inte av möjligheter att tillgodogöra sig privat

ekonomiska fördelar. 

Svenska riksb_1·::ge11 hiivdar att av alla problem, som utredningarna har 

konstaterat i fråga om prisstrukturen på bostadsmarknaden, är det mest 

allvarliga och socialt mest oacceptabla de beskattningsregler som resulterar 

i bostadspolitiskt icke prövade och helt omotiverade prisskillnader mellan 

likvärdiga bostäder som tillhandahålls med olika upplåtelseform. 

S1•eriges villaägaretorbund och NBD har inte tagit klar ställning i frågan. 

NBD menar att behovet av en utjämning från skattesynpunkt beror av frågan 

huruvida omotiverade kostnadsskillnader föreligger eller inte. Denna fråga 

har enligt delegationens mening inte blivit tillräcklig belyst, vilket medför 

att underlaget for skattepolitiska åtgärder inte är entydigt. Liknande syn

punkter anförs av s1a1ens i11s1i1111 tör byggnads/orskning. Institutet anser att 

det inte kan uteslutas att skattesystemet kan ha betydelse i ett mera lång

siktigt perspektiv. Om så skulle visa sig vara fallet bör det övervägas om 

dessa effekter är önskviirda eller inte. Om egnahemmet bedöms som en 

god bostadsform, bör det, hävdar institutet, också kunna gynnas genom 

beskattningen. varvid det dock givetvis bör tillses att höginkomsttagare inte 

blir oskiiligt gynnade. 

Av dem som anser att skattereglerna inte är neutrala med avseende på 

upplåtelseform hävdar många i likhet med utredningarna. att cl en än d -

r a d e e f t e r f r å g e - o c h p ro d u k t i o n s i n r i k t n i n g e n de se

naste åren till stor del kan tillskrivas detta förhållande. 

Flera remissorgan, däribland en del kommuner, anser att den bristande 

skatteneutraliteten har begränsat framför allt tåginkomsttagarnas möjligheter 

att välja boendeform och därigenom medfört en ekonomisk skiktning av 

hushållen. 

En utförligare redogörelse för remissopinionen i denna fråga har lämnats 

i avsnittet 3.1.2. 

Uppgiften att anvisa med e I för att överbrygga de o I i k -

heter i kost n ad s förutsätt ni n g ar som skapas av gällande skat

teregler har legat på bostadsskattekommitten. En minoritet inom denna 

har ansett att möjligheterna bör sökas inom ramen för ell bostadsfinan

sieringssystem. Boende- och bostadsfinansieringsutredningarna, som i sina 

förslag har förutsatt all likvärdiga villkor skulle åstadkommas mellan upp

låtelseformerna, har dock anvisat en väg för utjämning via det föreslagna 

tinansieri ngssystemet. 

Majoriteten av remissinstanserna har stannat för att rekommendera att 

tinansieringssystemet används i utjämnande syfte. Till denna kategori hör 

ko11j11nkt11ri11stit11tet, bostadsstvre/sen .. flera länsbostadsnämnder. majori11•11•11 av 

län.\styrel\ema och tie kommuner som yttrat sig i frågan, Sl'l'nska ko1111111111-
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Jörbund<'t och SABO. Gotlands och Arl'ika kommun<'I" framhåller alt en sådan 

lösning har klara fördelar, då man därigenom inte spli1trar de bostadspolitiska 

insatserna. 

LO, Sl'<'nska sparbankstbreningen, !frenska byggnadsarbetareförbundet och 

S1•<'nska riksbygg<'n m. fl. förordar en kombination av höjd intäktsschablon 

och åtgiirder inom linansieringssystemets ram. 

Många rcmissorgan, bl. a. många kommuner, betonar i sammanhanget 

starkt nödvändigheten av all sådana medel väljes som inte försämrar de 

ekonomiska villkoren för hushåll med måltliga inkomster samt all möj

ligheterna underlättas för tåginkomsttagare all bo med markkontakt och 

alt välja småhuset som boendeform. 

Bollnäs och l,iusda/s kommuner anser att också k o m m u n e r n as 

pris p 0 I it i k V id förs ä I j n i n g a V mark påverkar kostnadsrela

tionerna mellan olika bebyggelsetyper och att en strävan därför bör vara att 

för alla typer erhålla full kostnadstäckning. 

Det fjärde och sista konstaterande som utredningarna gör med utgångs

punkt i sina statistiska uppgifter rörande bostadens pris är all de u t gå e n d e 

h yr o r n a i senare årgångar av hus understiger de I ång si k t i g a 

kostnaderna för fastighctskapital och drift. 

Örebro kommun betonar att hyrorna i det nya lägenhetsbeståndet inte, 

för att bli konkurrenskraftiga med hyrorna i det äldre beståndet, får hållas 

nere på bekostnad av de fastighetsforvaltande organens möjligheter alt av

sätla medel för underhåll av framtida reparation. Hillills gjorda erfarenheter 

manar enligt kommunens mening till eftertanke. 

Bostadss(vre/sen, Hyresgästernas riksförbund och SABO anser att utredning

arnas konstaterande ger anledning till oro. Bostadsstyrelsen gör sin bedömning 

mot bakgrund av all såväl paritetslånet som det föreslagna s. k. utjämnings

lånet - med dess längre amorteringstid - innebär problem när det gäller 
all fä utrymme för kostnaderna for framtida underhållsåtgärder. Hyresgäs

ternas rik~/ijrbund framhåller all en snabb förslitning och sjunkande bo

stadsvärde blir följden om hyrorna också i fonsältning understiger vad 

som kostnadsmässigt vore behövligt. SABO anför all den "urholkning" av 

företagen, som härigenom uppstår, är på såväl kort som lång sikt ett måhända 

större hot mot den sociala bostadsforsörjningen än vad de nuvarande bo

stadskostnadsnivåerna är. Problemet är mycket komplicerat. Samtidigt som 

det finns förväntningar på sänkning av hyresnivån, är många företags kost

nadstäckning sådan, att kostnadssänkningar för företagen inte medger hy

ressänkningar totalt sett. Till detta kommer den oroande kostnadsutveck

lingen för drift och underhåll. 

Vissa rcmissinstanser kommenterar frågan yllerligare i anslutning till sin 

bedömning av utrymmet för kapitalkostnader i ett lånesystem. 

Frågan om förmögenhets om förde I ni n g ar i n om bo -
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stads sektorn har föranlett mycket få kommentarer från remissinstan

sernas sida. 

Det allmännyttiga och kooperativa bostadsägandets betydelse när det gäl

ler att motverka från bostadssocial synpunkt icke önskvärda förmögenhets

omfördelningar betonas av bl. a. länsstyrelsen i Värmlands län och Stockholms 

kooperatil•a hostadsförening ek. för. Föreningen anser att det varken kan ac

cepteras att enskilda fastighetsägare tar sina vinster ökade på grund av mark

nadsmässiga hyreshöjningar i äldre fastigheter eller att den som med bo

stadsrätt eller hyresrätt innehar lägenhet i sådana fastigheter tar tillgodogöra 

sig spekulationsvinster på nytillträdande innehavares bekostnad. 

NBD hänvisar till de möjligheter som finns att med hjälp av gällande 

skatteregler begränsa vinsterna av bostadsägande. Delegationen understryker 

i detta sammanhang det angelägna i att beskattningen utformas så att bo

stadskapitalet förkovras inom bostadsföretagen till de boendes nytta. 

Statens institut.för byggnad~forskning anser att utredningarnas analys av för

delningsproblemen är mycket bristfällig, vilket medfört att de i sitt reso

nemang om räntepolitik och finansieringsformer bortser från hur speku

lationsmomentens genomslagskraft i efterfrågan på långlivat kapital påverkas 

av om ekonomin är inflatorisk eller ej. Institutet håller för troligt att en 

fördjupad analys härav bör göras, om man på ett insiktsfullt sätt skall kunna 

ta ställning till om bostadssektorn bör skyddas från kraftiga inflatoriska 

inslag. 

I anslutning till utredningarnas diskussion om av väg n i n g c n m e I -

Ian pris sänk n in g och h u s hå 11 s stöd lämnar några remissor

gan kompletterande synpunkter. Några direkta bemötanden av de uppfatt

ningar som utredningarna har redovisat i frågan har däremot inte gjorts. 

Länsstyrelsen i Kalmar län har dock påtalat att det mål för prisnivån i ny

produktionen som utredningarna har formulerat inte är tillräckligt distinkt 

för att det skall vara möjligt att avväga de bostadspolitiska medlen utifrån 

det. Likartade synpunkter har framförts av konjunkturinstitutet. länsstyrel

serna i Örehro. Gä1•leborgs och Jämtlands län samt av kapitalmarknadsutred

ningen. Vagheten i målformuleringarna framhålls också av hostadsstyrelsen 

111. /!. 
RR V anser att det sannolikt föreligger ett samband mellan betalningsförmå

ga hos vanliga inkomsttagare och prisbildningen på bostäderoch att det <förför 

finns en risk för att subventionerad betalningsförmåga höjer prisnivån via 

högre kostnader för produktion och förvaltning i en utsträckning som mot

svarar subventionens storlek. 

NBD aktualiserar frågan om avvägningen mellan ambitioner och resurser 

och menar att utredningarnas målsättning beträffande utrymme och pris 

är tveksam såväl från fördelningspolitisk synpunkt som med hiinsyn till 

resursanviindning. Frågan om resursanvändning tas upp också av länss~vrel-
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sen i Kopparbergs län. som anser att boendevärdet för bostäder oavsett upp

låtelseform bör beräknas med utgångspunkt i de samlade kostnaderna för 

resursanspråken. Den viktigaste frågan att ta ställning till blir därför, menar 

länsstyrelsen, hur förhållandet mellan inkomstnivå och hyresnivå lämpligen 

bör vara för att bostadsefterfrågan skall inriktas i enlighet med de bostads

sociala målen. 

Kapitalmarknadsutredningen beklagar att utredningarna inte hunnit belysa 

vare sig de samhällsekonomiska eller de fördelningspolitiska konsekvenserna 

av alternativa metoder att sänka boendekostnaderna. 

Också .fullmäktige i riksgäldskontoret tar upp de samhällsekonomiska och 

fördelningspolitiska aspekterna och menar att frågan om generella subven

tioner inte kan betraktas som en isolerad bostadspolitisk fråga utan att den 

i första hand måste bedömas utifrån samhällsekonomiska och statsfinansiella 

utgångspunkter. Subventionerna bör på sikt reserveras för att garantera till

fredsställande boendeförhållanden för speciella grupper. Detta hindrar dock 

inte, menar fullmäktige i riksgäldskontoret, att generella subventioner i dags

läget och under en övergångstid kan behöva användas. 

LRF och SBEF betraktar i likhet med fullmäktige i riksgäldskontoret ge

nerella subventioner under en övergångstid som ett medel att nå de hy

respolitiska målen. 

Fullmäktige i riksbanken menar att vad som idag talar för att generella 

subventioner bör införas i bostadssektorn är den konflikt som råder mellan 

å ena sidan utbudet på bostäder och deras priser sammanhängande med 

byggnadskostnads- och räntenivå, och å andra sidan den effektiva efter

frågan. Med hjälp av generella subventioner skulle paritetslånet åter kunna 

bringas att fungera på avsett sätt. Däremot varnas för att använda sub

ventioner som medel att lösa problemet med överskott på lägenheter. Efter

som det inte finns någon prisbildningsmekanism som med precision styr 

bostadsproduktionen och efterfrågan på bostäder finns det en tendens till 

att skapa tillräcklig efterfrågan på nyproducerade bostäder genom att variera 

graden av subvention. Både valet av bostadsbyggnadsprogram och avväg

ningen av hur stor del av kapitalkostnaderna de boende skall betala måste 

därför, enligt fullmäktiges uppfattning, ägnas stor uppmärksamhet. 

Länsszvrelsen i Västerbof!ens län menar att en tidsaspekt bör införas i re

sonemanget om avvägningen mellan prissänkningar genom statliga "upp

offringar" av generell natur och ett hushållsstöd. Betalningen av den nu

varande generationens bostadskostnader får inte till orimliga belopp över

föras till framtida generationer. 

Den aspekt, som utredningarna själva tar upp, nämligen att en generell 

prissänkning kommer också hushåll med högre inkomster till del, berörs 

av bl. a. RR V, länsstyrelsen i Östergötlands och Ah•sborgs län.fullmäktige i riks

gäldskontoret och NBD. 
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Länsstyrelsen i lflvshorgs län menar all denna aspekt inte bör överbetonas. 

Ett selektivt bidragssystem har administrativa konsekvenser, bl. a. är möj

ligheterna till adekvat inkomstprövning små, vilka gör det angeliiget all 

bostadspriserna sänks genom generella åtgärder. De administrativa problem 

som är förknippade med ett selektivt bostadsstöd påtalas också av flera 

kommuner. 

RR V, fullmäktige i riksgäldskonrorer och NDB anser att övervägande skäl 

talar för att ett hushållsstöd bör användas i stiillet för prissänkning. Länss(vrel

sen i Östergötlands län framhåller att bostadsmarknadens reella prisutveckling 

härigenom kan följas. 

Många rcmissorgan uttalar uppfattningen att en prissänkning i nypro

duktionen måste komma till stånd men för inte något principiellt avväg

ningsresoncmang. Så är fallet beträffande bostadsstyrelsen. vissa 

länsbostadsnämnder. länss(vrelser och kommuner. Hyresgästernas rik!ifÖrbund. 

HSB. Svenska rik.~byggen och SABO. 

Från många håll betonas starkt att cl\ hushållsstöd är nödvändigt även 

om en generell prissänkning kommer till stånd. Påpekanden med detta in

nehåll har gjorts av bl. a.statskontoret. bostadsstyrelsen och några 

länsbostadsnämnder, l'issa länss(vrelser. många kommuner, Si•enska kommun

förbundet och SBEF. 

De asp ek ter som utredningarna har lagt på frågan om bo -

stads stöd t i 11 h u s hå 11 har föranlett kommentarer från många re

missinstanser. Flertalet är av instämmande karaktär. 

Socialnämnden i Stockholm bekräftar utredningarnas uttalande att hushål

len i nyuppförda bostadsområden till stor del utgörs av barnfamiljer med 

låga inkomster. Kommunernas utgifter för såväl bostadstillägg som soci

alhjiilp iir också höga i sådana områden. Enligt socialnämndens mening 

får det senare ses som ett uttryck för att det generella statliga bostadsstödet 

är otillräckligt och behöver byggas ut. 

RR V anser att utredningarna väl har dokumenterat behovet av bostadsso

ciala insatser för hushåll med låga inkomster. Verket hävdar att de villkor 

som för niirvarande gäller torde behöva omprövas vid utformningen av 

ett framtida bostadssocialt stöd mot bakgrund av utredningarnas iakttagelser 

om sambandet mellan bostadscflcrfrågan och inkomstförändringar hos hus

håll med låga inkomster. Stödet måste, för att bli efTektivt. knytas fastare 

till bostadskostnaden än vad fallet är i dag. För en anknytning till bo

stadskostnadcn talar också /änsbostadsnämnden i Örebro län. länsstyrelserna 

i Uppsala och Örebro län samt några kommuner. Länsbostadsnämnden och 

länsstyrelsen i Örebro län instiimmer i utredningarnas synpunkter all även 

om problemet med låg betalningsförmåga i princip är en inkomstfördel

ningsfråga så bör bostadsstödet inte utformas som ett allmiint konsum

tionsbidrag. Detta understryks också av .flera kommuner. 
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Länsstyrelsen i Uppsala län säger sig dock inte helt dela utredningarnas 

uppfattning att ett bostadsstöd inte bör anviindas för att ök<1 prisparitcten. 

Med försiktig tilfampning bör det, menar länsstyrelsen, kunna tjiina också 

detta syfte genom att liksom för niirvarande varieras alltefter olikheter i 

bostädernas pris, när såväl hushållsinkomst som försörjningsbörda iir lika. 

SABO uttalar diiremot sitt instämmande i utredningarnas konstaterande 

att bostadsstödet inte skall vara ett medel att utjämna kostnader mellan 

olika delar av bostadsbeståndet utan att dess funktion iir att utjämna mellan 

hushåll med olika inkomster och bostadsbehov. SABO menar vidare att 

det inkomstprövade stöd, som under beteckningen bostadstilliigg för när

varande utgår till ett stort antal hushåll. i realiteten iir och måste betecknas 

som ett allmänt konsumtionsstöd. Därför bör det, enligt SABO:s mening, 

inte belasta samhiillets anslag för bostadsiindamål. SABO uttalar ingen upp

fattning i frågan om stödets framtida utformning men siiger sig hiilsa med 

tillfredsstUllelse att utredningarna i sitt fortsatta arbete ämnar behandla denna 

viktiga fråga. 

Några remissinstanser, däribland .flera länss~welser, många kommuner. 
Sl'enska riksbvggen och Stockholms kooperatil'a bostado;före11i11g d. j(ir. i nsliim

mer i uppfattningen att bostadsstödet skall ha en fast anknytning till bo

stadskonsumtionen utan att niirrnare precisera i vilka former detta skall 

ske. Botkyrka. Norrköpings. Viixiö och Afalmii m. //. kommuner samt Sl'i'11Ska 

rikshyggen hiivdar uppfattningen att bostadstilliiggens effekt sl\ullc förstiirkas 

om de kom de boende till godo i form av siinkt hyra eller [trskostnad. 

Detta skulle stimulera dem att efterfråga rymligare l~igenhctcr. 

Bostadsstyrelsen,f/era kommuner och Si•enska komm1111/örh1111clct understry

ker i likhet med utredningarna vikten av att bostadsstödet utformas så, 

all även hushåll med låga inkomster f?ir ett förstiirkt stöd som ger reell 

stimulans att förbättra bostadsstandarden. Bostadss~vre/sen. LO och Sl'(;nska 
byggnadsarbetareförbundet anser att det mål för utrymmesstandard som ut

redningarna ställt upp bör få bilda underlaget för utformningen av bo

stadsstödet till olika hushållsgrupper. 

Flera kommuner och Svenska kommunförbundet framhåller att en sa m -

ord ni n g är nödvändig m e 11 an r e g I er n a rör kom m u n a I a 

bostadstilläggtill pensionärer och statskommunala 

bos t.a d st i 11 ägg t i 11 hus hå 11 utan barn . Möjligheterna bör 

prövas att skapa ett enhetligt system för bostadsstödet. anser kommun

förbundet. 

Socialstyre/sen ifrågasätter om en ny bidragsform måste relateras till hus

hållens inkomst och om inte en koppling till barnantalet i stiillet borde 

överviigas. Ett sådant stöd skulle kunna utgå till samtliga barnfamiljer och 

kunna ges samma former som barnbidraget. 
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Betriiffande frågan om anknytning till villkor om viss bostadsstandard 

noterar styrelsen att sådana tills vidare endast kan uttryckas i lägenhets

utrustning och utrymme och att boendemiljöns övriga tillgångar ännu inte 

går att värdera, vilket tar ses som en nackdel vid en eventuell standard

anknytning. 

Styrelsen kommenterar också något utredningarnas iakttagelse att de 

ekonomiskt svaga familjerna inte utnyttjar ökade resurser till att efterfråga 

bättre bostad. Detta sägs förmodligen närmast hiinga samman med att det 

med hittillsvarande regler för bostadsmarknaden är svårare för dessa familjer 

att byta bostad än för en familj med bättre ekonomi. Styrelsen rekommen

derar att försök görs att aktivera bostadsförmedlingarna att ge service åt 

de ekonomiskt svaga hushållen. 

SFS onitalar att en studerande person med för denna grupp normala eko

nomiska förhållanden i dag betalar ca 30-40 % av sina disponibla medel 

i hyra. Studiemedlen har inte uppjusterats med hänsyn till de kraftigt steg

rade boendekostnaderna. I stället har det förutsatts att studenterna via bo

stadstilläggssystemet skulle subventioneras härför. Organisationen framhål

ler att de studerande i mycket liten utsträckning kunnat tillgodogöra sig dessa 

subventioner på grund av att systemet inte är anpassat vare sig till de stude

randes ofta extrema låginkomststatus eller till den speciella kostnadssituatio

nen för genomgångsbostäder. 

3.1.6 Bostads/inansiering 

Utredningarnas beskrivning av förutsättningarna för och 

u t veck I i n gen av paritets I ån e systemet har inte mött några 

erinringar från remissinstansernas sida. Flera remissinstanser understryker 

i detta sammanhang sin oro över den uppkomna skuldökningen. 

Sålunda anför kapitalmarknadsutredningen att den otillräckliga höjningen 

av paritetstalen för år 1973 och 1974 tillsammans med den låga basannui

teten leder till att skulden till staten växer obegränsat såvida korrigerings

åtgärder inte sätts in. I ett kortare perspektiv iir, enligt kapitalmarknads

utredningen, måhända ökningen av skulden till staten intesåoroandefrån 

fastighetsekonomisk synpunkt. Mer betänkligt iir diiremot att dispariteten 

i kapitalkostnader mellan olika årgångar av hus tenderar att öka genom 

de otillräckliga höjningarna av paritetstalen. 

Beträffande utredningarnas resonemang kring frågan om eventuell av

skrivning av de skuldökningar. som uppstår inom ramen för ränte- och 

paritetslånesystemet, säger sig SAHO inte ha något att invända. SABO fram

håller emellertid att den uppkomna skuldökningen är ytterligt oroande. En

ligt SABO är den allmtinna hyresnivån för närvarande sådan, att de boende 

inte anses kunna bära högre kostnader, vilket i sin tur medför att företagen 
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måste fråga sig om och niir de över huvud taget skall kunna lä medel 
för återbetalning av redan uppkommen skuldökning. 

Flertalet remissinstanser som uttalat sig om de av utredningarna angivna 
kraven på bostadsfinansieringen anslutersigtill utredning
arnas synsiilt. Några remissinslanser har dock vissa inviindningar eller anser 
att kraven inte är tillräckligt preciserade. RR V anför att utredningarna i 

diskussionen om kraven på bostadslinansieringen inte närmare preciserat 
vad de hostadssociala ambitionerna innebär. Bostadsstyrelsen ansluter sig i 
princip till de av utredningarna uppställda kraven på den framtida bostadsfi

nansieringen men har mot bakgrund av bostadsskatlekommittens förslag 
kompletterat uppställda krav med att bostadsfinansieringen skall ge möj
lighet till utjämning av kostnadsskillnader mellan upplåtelseformerna. 

Ett bestiimt krav på bostadsfinansieringcn iir cnligt Sl'en.1ka riksbyggen 

att kapitalkostnadernas storlek vid olika tidpunkter styrs av medvetna bo
stads- och hyrespolitiska bedömningar. Ett annat krav iir att fastighetsägare, 
långivare och boende måste ha möjligheter att på sikt bedöma och fastställa 
sina kostnader resp. fordringar med enkla metoder. 

NBD har många invändningar mot de av utredningarna redovisade kraven 

på bostaclsfinansieringen. Vad giiller kravet att bostadsfinansieringen skall 
ge fårutsättningar för rimligt pris i nyproduktionen anser NBD att nertalet 
hushåll inte har någon omedelbar önskan eller direkta behov att ta i anspråk 
nyproducerade bostiider. Nyproduktionens ekonomiska förhållanden kan 
därför knappast framställas som ett riittesnörc för den totala bostadspolitiken 
i samhället. NBD anser belriiffande frågan om att nå likv'irdiga priser på 
bostadsmarknaden för bostiider med likartad standard oi.:h kvalitet att denna 
uppgift knappast kan lösas eller som utredningen förcst~illt sig ersättas med lå
nesystemets funktioner. Också betriilfande möjligheterna att med hjiilp av lå
nesystemet eliminera förmögenhetsomfördelning från nyttjare eller långivare 
till iigare har NBD kritiska synpunkter, friirrist mot tanken att lånesystemet en
samt skall bemiistra dessa problem. 

Utredningarna har i !lera sammanhang diskuterat möjligheterna till ut -
jämning av kostnadsskillnader mellan olika upplå
t e Is e former med hjiilp av linansieringssystemel. Utredningarnas för
slag har dock grundats på förutsiitlningen all skattemiissig neutralitet råder 
mellan upplåtelseformerna. 

Flertalet remissinstanser som berört frägan om neutralitet mellan olika 
upplåtelseformer anser, som tidigare redovisats, all frågan s~1 långt 
möjligt bör lösas inom bostadsfinanscringens ram. Dessa remissinstanser 

har m:kså följaktligen avstyrkt bostadsskattekommittens förslag om avdrag 
för hyra och årsavgift. Till dessa remissinstanscr hör hostadsstvrclscn. /ll'l"talet 

lä11sbostadw1ämnder. länss~1·rel.1Pma i Stockholms. Kmnohe1;i:s. Kalmar. Got

lands. Blekinge, Skaraborgs och Västerbo11ens län. S1·enska komm1111/iirb1111de1. 
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1.0. Srenska hyggnadsarherareförh1111<1e1. Svell.\ka rikshrgge11 m:h flyresgiistcr

nas rikstiirhund. 

Hoswds.11yrc/se11 förordar en riintesuhvention till hostadsriitts- och hyres

liigenheter i syfte att dels ge det statliga lånet rimliga förutsiittningar att 

"gå ut" inom angiven amorteringstid,dcls utjiimna kostnadsskillnaderna mel

lan olika upplåtelseformer. 

Fnligt länsszvrefw'11 i Stockholms lä11 kan en viig att uppnii neutralitet mellan 

olika upp\[ne\seformcr vara ett siinkt riinteliige vid bcläning av bostadshus 

avsedda för upplätclse med hyres- och hostadsriitl. Liknande synpunkter 

framförs av lä11ss(rrclse11 i Kalmar lä11. Den subvention som blir nödviindig 

för att nå neutralitet mellan olika upplätelseformer bör enligt länsstvrclsen 

i Kronohc1xs län vara successivt avtagande och redovisas i statsbudgeten. 

l.änsst1Tcl.1·1'11 i.lii11köpings län anser att kapitalutgiftsnivån fttr bedömas med 

utgångspunkt i den likhet som eftersträvas mellan olika upplåtelseformer. 

~an fär hiirvid utgå från att basannuiteten hlir viisentligt Higre i bostadshus 

med hyres- eller bostadsriitt iin i egna hem. Linsstyrelsen hiivdar vidare 

att om skuldökningen skall kunna hållas inom griinser som inger förtroende 

för lånesystemet räntesubventioner på statslånen i hyres- och bostadsrätter 

måste siittas in. 

Prohlemet med neutralitet mellan olika upplätclseformer kan enligt llv
rc'.~gästcmas riksförbund lösa genom att linansieringssystemet utformas så 

att kapitalkostnaderna för hyres- och bostadsriitt hlir jiimstiillda med no

minella kapitalkostnader efter riinteavdrag i taxeringen för villaiigare. En 

sådan jiimstiilldhet kan enligt förbundet åstadkommas genom att omför

dclningslånet kombinerat med villkorslösa subventioner endast görs till

giingligt for hostiider som upplåts med hyres- och bostadsriitt. Statslån till 

hostadsbyggande avsett för upplåtelse med iiganderiitt kan dä endast ges 

nominella villkor. Riintan i omfördclnings\ånet måste siillas så att subven

tionsinslaget blir detsamma som vid nominella lånevillkor kombinerat med 

riitt att dra av riintekostnaderna vid taxeringen. 

Några remissinstanser anser all neutralitetsprohlemet kan lösas genom 

att en subventionerad bostadsriinta kombineras med en höjning av intiikts

procenten för egna hem. 

Fn sådan kombination skulle enligt Sl'rnska komm1111/iirh1111de1 inte in

nebiira någon försiimring för egnahemsiigare med normala inkomster och 

normal belåning. Diiremol påverkar en siinkt riinla direkt kostnadsliiget för 

upplätelseformerna bostads- och hyresriitt. Kommunförbundet förordar diir

lor att effekterna av en subventionerad bostadsriinta niirmare prövas med 

hiinsyn till den biittre lösning som, enligt kommunförbundet, uppnäs be

triilfamlc neutraliteten mellan olika boendeformer. 

LO och S1•cmka hvgg11adsarhewretiirb1111dc1 finner överviigande skiil tala 

för att kostnadsneutralitet mellan olika uppl<ltclseformer, en socialt godtaghar 
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bostadskostnadsnivä samt hyresparitet mellan liigcnheter av olika ålder b~ist 
uppnäs med hjiilp av en allmiin riintesubvcntion i kombination med ett 

rekonstruerat paritetslån samt en för egnahem thirtill balanserad uppriikning 

av bostadslOrmånens viirde vid beskattning. Ell liknande system förordas 
m:ksä av !:il'enska riksbvggen. 

I anslutning till utredningarnas a 11 m ii n n a utgångspunkt c r 

för utformningen av ett framtida bostadsfinansie

r i n g s s y st e m anför kapi1almark11ads111red11i11ge11 i sitt omfattande re

missyttrande, som åtskilliga remissinstanseråberopat, bl. a. att oavsett vilket 

finansieringssystem man väljer det måste uppfylla vissa grundläggande krav 
om vilka det torde råda en utbredd enighet. Åtminstone två av de ut

gångspunkter som ställdes upp niir paritetslånesystemet konstruerades synes 
enligt kapitalmarknadsutredningen alltjiimt vara giltiga. Det giiller dels pa

ritetskravet, dels önskvärdheten av att fluktuationer i riintenivån på kre
ditmarknaden inte skall påverka de löpande kapitalkostnaderna. Vidare liim

nar utredningen i sammanhanget en redogörelse för de normer, som enligt 

kapitalmarknadsutredningens mening bör gälla vid utformningen av ett sys

tem för bostadsfinansiering. 

För det första menar kapitalmarknadsutredningcn att, om statsmakterna 

fattar beslut om generella subventioner till bostadssektorn, dessa skall utgå 
i sådana former att utbetalningarna iir viil överskådliga vid varje tillfalle 

och att statens verkliga kostnader iir klart avliisbara. En förutsiittning för 

att dessa krav skall uppfyllas iir att de finansiella konsck vcnserna av sub
ventionsbesluten ryms inom den tidshorisont som kan överblickas av dem 
som berörs niir besluten fattas. Subventionselementet bör således inte ingå 

som en integrerad men obestämd del i systemet så att subventionernas 
verkliga· omfatlning först så smäningom triidcr fram. 

För det andra anser kapitalmarknadsutredningen att principen att lånen 
obetingat skall bli återbetalda inom viss tid bör fasthållas. Om de löpande 
kapitalkostnaderna vid något tillfalle bedöms vara oacceptabla av statsmak
terna, bör siirskilda subventioner utbetalas för att uppnå en rimlig nivå. 
Dessa subventioner biir vara klan avliisbara, så att låntagaren alltid kan 
överblicka amorteringstiden för den skuld som belastar fastigheten. Hiir
igenom bör uppnås, att den misstro elimineras som nu riktas mot pari
tetslånesystemet på grund av kraftiga skuldökningar med ovissa återbe
talningsvillkor. 

För det tredje bör man enligt kapitalmarknadsutredningen inte striiva 

efter att bygga upp ett lånesystem med uppgift att kompensera föriindringar 

i alla foktorer som pi'iverkar de tolala boendekostnaderna. Hiirav följer all 

systemet endast bör inriktas p;'I att päverka de årliga kapitalkostnader som 

helastar låntagarna. Om utvecklingen av driftko~!nadcrna skulle föranleda 
statsmakterna att ingripa. bör i\tgiirclcr vidtas ulanför linansieringssystemets 
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ram. Eventuella subventioner av driftkostnaderna bör st1ledes riktas direkt 

mot den komponent som förorsakat ingripandet. 

För det fjiirde bör enligt kapitalmarknadsutredningen det ursprungliga 

målet för paritctslåncsystemet, att skapa hyrcsparitet i hela det statsbelånadc 

bostadsbeståndet, sjiilvfallet k varst{1 oföriindrat. Om en kostnadsanpassad 

hyressiittning motsvarande kostnaderna i nyproduktionen (bruksviirdeshy

ron tilliimpas, medför paritetskravet att kapitalkostnaderna måste omfördelas 

i tiden och stiga med utvecklingen av byggnadskostnaderna. I enlighet med 

paritetslånesystemets grundprinciper kan diirmed kapitalkostnaderna eta

bleras på en förhållandevis låg nivå vid början av lånets löptid. 

För det femte bör enligt kapitalmarknadsutredningens mening linansie

ringssystemet liksom nu motverka att riintefluktuationer på kreditmark

naden omedelbart påverkar de ilrliga kapitalkostnaderna. Enligt utredningens 

mening iir det vidare av viisentlig betydelse att finansieringssystemet inte 

motverkar striivandena att skapa goda marknadsförhållanden på kredit mark

naden och inte utgör ett hinder för en snabb anpassning av kreditpolitiken 

till rådande inhemska och externa förhållanden. 

Till de remissinstanser som 11.beropat kapitalmarknadsutredningens ytt

rande eller anfört liknande synpunkter hör bl. a. bosradssryrelsen. RR V, .fitll

mäktige i riksbank<'n. LO och Sl'enska byggnadsarbetar('./Örbund<'f samt Sl'ens- · 

ka bank.förrning<'n. 

Många remissinstanser framhåller önskviirdheten av att det framtida lå

nesystemet görs förståeligt för andra iin specialister och möjliggör att kon

sekvenserna betriiffande bl. a. betalningsskyldighet i framtiden kan över

blickas. Sådana synpunkter framför bl. a. länsstyrels<'n i Södermanlands län 

som anser att ett av de stora problemen med paritetslånet iir att det för 

"vanliga'" miinniskor framstår som ytterligt svårförklarligt och redan gett 

upphov till många missförstånd (Kh mycket missnöje. 

Enligt lii11sbostadsnämnden i Jönköpings län bör erfarenheterna av det nu

varande systemet så långt som möjligt tillvaratas och förenklingar genomföras 

utan alltförstora föriindringar i systemet. Terminologin bör ändras endast i den 

utstriickning klarheten kriiver detta. Liknande synpunkter framförs av 

länssf\'rdsen i Jönköpings län. 

Enligt länssr.vr<'l~en i Kristianstads län upplYller det tidigare tilliimpade sys

temet med avtrappande subventioner kravet på enkelhet. Om ett sådant 

system av statslinansiella och andra sk:il inte kan återinföras förordar 

liinsstyrelsen föriindringar av paritetslånet. 

Också hankinspektionen anser att ett framtida lånesystem måste vara nå

gorlunda liitt för den enskilde att överblicka och ge möjlighet för fastig

hetsiigaren att vid varje tidpunkt beriikna vad han iir skyldig och att åt

minstone i stora drag övcrhlicka omfattningen av de skulder som uppkom

mer i framtiden. Fastighetsiigaren bör vidare kunna utnyttja det kreditviirde 
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i fastigheten, som inte har tagits i anspråk för redan ingångna förpliktelser, 

och över huvud tagel behålla så mycket av iigarfunktion och iigarrisk, att 

han har intresse av en rationell f'astighctsförvaltning innefattande bl. a. viir

debevarande underhåll. 

Även SACO anser att ell nyll finansieringssystem måste vara förenligt 

med god fastighetsekonomi och tilHimpas lika för alla kategorier bostads

företag. Systemet bör också kunna bidra till att diimpa hyreskostnaderna 

i nyproduktionen för att likviirdiga bostäder oavsett produktionsår skall ha 

samma hyra. SACO är således principiellt positiv till ett system som i viss 

utstriickning utjämnar kapitalkostnaderna över tiden. Systemet får emel

lertid, enligt SACO:s mening, inte leda till dolda subventioner. Bostads

kostnaderna måste i alla händelser betalas och SACO siiger sig ha svårt 

att finna fördelar i att dessa kostnader betalas skattevägen. 

Länsstyrelsen i Värmlands län finner I vå principiella vägar för utformning 

av finansieringssystemel intressanta. För det första ett rent paritetslåne

system som grund men med en inbyggd statlig räntesubvention, utgörande 

skillnaden mellan å ena sidan räntan på den allmänna marknaden och riintan 

i bostadsfinansieringssystcmcl, som skulle siittas utifrån kravet på rimlig 

boendekostnad. Statens subvention skulle i ett sådant system vara klart 

utskiljbar. Möjligheterna all variera riintan efter upplåtelseformen borde i 

detta system också kunna beaktas liksom möjligheterna all utnyttja pa

ritetselTekten på hela bostadslånet under förutsättning att en statlig total

finansiering tillskapas. Den andra vägen anger liinsstyrelsen vara ell indexlån 

i kombination med en re:.11 beskattning. Med utgångspunkt i den pågående 

penningvärdeförsämringen erhålls den reala riintan som en restpost mellan 

marknadsräntan och pcnningviirdefårsiimringen. Den i dag giillandc mark

nadsräntan kan således siigas bestå av dels ersättning för försiimral pen

ningvärde. dels riinta i egentlig mening. Därvid iir den förslniimnda er

sättningen mer all betrakta som en amortering. Dessa förhållanden får följ

aktligen återverkan vid en real beskattning i det att riinteavdragens storlek 

minskar och beskallningen av kapital endast omfattar realräntan. Från bo

stadskostnadssynpunkt skulle övergången till ett rcalriintesystem innebiira 

sänkta boendekostnader och större rättvisa mellan olika upplåtelseformer. 

Det kan enligt statrns insrifllf fbr byggnadsfiJrskning inte uteslutas all ett 

lånesystem med traditionella lån och låg riinta kombinerat med fastighets

beskattning som tar hänsyn till inflation och lägesviirdeföriindringar skulle 

vara bältre än det föreslagna utjiimningslånet. En väsentlig förtjiinst med 

ett lånesystem av antyll slag iir. enligt institutet, att det kan ges ganska 

enkel konstruktion varigenom de ekonomiska konsekvenserna och IOrplik

telserna vid varje tidpunkt kan klarliiggas for alla berörda parter. Den vi

taliserande effekt på den bostadspolitiska debatlen som ett för gemene man 

begripligt lånesystem måste antas ha får inte underviirderas. 
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LRF anser det angeHiget att finna en lösning som både tar sikte på ek 

nuvarande akuta problemen och dessutom är hållbar på längre sikt. Fi
nansieringssystemet måste vidare uppfylla rimliga fördelningspolitiska krav 
och samtidigt upprätthålla en socialt önskvärd bostadsefterfrågan. Staten 
bör diirfor med lämpligt avviigda riintesubventioner övergångsvis begränsa 
riintekostnaden. Som ett riktviirde kan giilla en hyresnivå för hushållen i 
nyproduktionen som iir möjlig att bära för flertalet, sedan hänsyn tagits 
till eventuella skattereduktioner. Räntesubventionen bör vidare avtrappas. 
För att nå en viss omfördelningseffekt hör räntan successivt kunna höjas 
i iildre årgångar. så att verklig ränta betalas efter ett antal år. Vidare kan 
systemet innehålla en viss årlig minskning av subventionsinslagct i ny
produktionen. Syftet bör där vara att på sikt avveckla subventionssystemet 
och anpassa produktionen så att övergången inte blir alltför kiinnbar för 

bostadskonsumenten. 

NBD anser att en kombination av åtgärder bör vidtas för att nå en ac
ceptabel lösning i dagsliiget och skapa förutsättningar för en återgång till 

en realistisk lösning av finansieringsproblemen på liingre sikt. Sålunda anser 
NBD att samhiillsinsatserna hör byggas upp kring följande åtgärder: ett riin
tegarantisystem som successivt kan avtrappas, individuella bostadstilliigg 

samt i möjlig mån skattepolitiska åtgärder som ökar utrymmet för bo
stadskonsumtion. NBD anför vidare att gapet mellan vad som betalas i 
hyra och vad som är "självkostnader" är stort och att det måste, i varje 
fall temporiirt, överbryggas for att undvika kraftiga störningar på bo
stadsmarknaden. NBD anser det önskvärt att detta sker genom direkta sub

ventioner från statsmakterna. Enligt delegationens uppfattning hör ett riinte
garantisystem dock på sikt avvecklas. Detta innebäratt subventionsmomentet 
i elen äldre produktionen successivt minskas genom en anpassning 
till kostnadsutvecklingen i nyproduktionen. Vid en successiv subventions
avveckling sker således automatiskt en kapitalkostnadsutjämning mellan 
gammal och ny produktion. På sikt bör målet vara att minska behovet 
av subventioner iiven i nyproduktionen. Detta bör kunna ske genom en 
försiktig ökning av kapitalkostnaderna för samtliga fastigheter som riin
tesubventioneras. Ett system enligt ovan angivna riktlinjer innebär enligt 
NBD att statsmakterna årligen får ta ställning till subventionernas storlek. 

Liknande synpunkter framförs av SBEF. 
Utredningarnas förslag till nytt lånesystem. u tj ii m ni n g s 1 ån e

s y s te m e t , har mött många erinringar och avstyrks av det överviildigande 

nertalct remissinstanser. Motståndet giiller framför allt förslagets låneteknis

ka utformning. 

Till de remissinstanser som st;iller sig negativa till förslaget hör hrrrs

niimndcma och arre11dl'nä11111dernafiir llalla11ds län, Gii1cborgs och Bo/111.~ län 

samt .4/l'sboi:~s län. swrsko111orc1, ha11ki11.11wk1io11en, RR V, ko11junkturinstit111e1. 
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bostadss~vrds<'n. ,llNtal<'t länsbostadsnämndl'r, .\/alens ins1i1111 fiir byggnads

forskning . .flcrral<'t länsstyrclser. flera kommuner, kapi1almarknadmtrC>d11i11ge11 . 

./illlmäktiR<' i riksbank<'n..fitllmäktig<' i riksgäldskontoret, LO. S\'enska hyggnad.1-

arbctarcforb1111det. SA CO. K 0111111gariket Sl'eriges sladshypotckskassa. BOF·1 B, 

Svenska bankfiireningen. Svenska sparhanksföreningrn, S1•eriges jordbrukskas

scförbwul, postbanken, Folksam, LRF, SBEF. Sl'erigcs 1•illaägar<'fiirb1111d, 

Sl'enska riksbyggcn, llSB. NBD 111. fl. 

Kapitalmarknculsutredningen. som jiimför utjiimningslånesystemet med 

paritetslånesystemel, anför bl. a. all förstnämnda system inte uppfyller rim

liga krav på stadga och att det i detta avseende iir underliigset paritetli

lånesyslcmel. Vad giiller möjligheterna all neutralisera effekterna av en 

språngvis föriindring av byggpriserna kan. enligt utredningen. utjiimnings

lånesystemet inte siigas vara övcrliigsel pari1e1slåncsys1cme1 i lånetekniskt 

avseende, eftersom systemen arbelar med olika forulsiillningar. 

Enligt kapilalmarknadsulredningen iir del vidare oliimpligl all, som ut

redningarna gjort, bygga upp ett lånesystem, diir låntagarna och långivarna 

inte kan bilda sig någon klar uppfallning om den framtida ålerbctalnings

skyldighelen och diir skuldredovisningen diirför saknar reell ekonomisk in

nebörd. Bristen på överskådlighet vad giiller de s1a1slinansiella konsekven

serna av framtida och obesliimda avskrivningsbcslul medför all uljiimnings. 

lånesystemet besitlcr sådana inneboende egenskaper alt stora och viixande 

subventioner niislan automatiskt skulle kanaliseras till bostadssektorn. 

Det är. anför kapitalmarknadsulredningen. orimligt att påliigga statsmak

terna uppgiften alt snart sagl årligen falla beslut om de 101ala boendekost

nadernas godtagbara nivå och diirvid tvingas la stlillning till utvecklingen 

av alla de komponenter som iir av betydelse i e11 sådant sammanhang. 

Utredningen sliiller sig också av principiella skiil avvisande till en ordning 

diir de boendes kapilalkoslnader anpassas nedåt samtidigt som ökade stallign 

lån med ovissa åtcrbetalningsvillkor utbetalas för all kornpcnsera en höjning 

av driftkostnaderna. Liknande tankegångar återfinns i yllrandet från /id/
mäktig<' i riksha11kc11. Folk.sam, LO. S1•enska hygg11adsarhcrarefiirh1111de1, 

S1'<'t1.ska sparha11/.:.s/(irc11i11ge11, Sl'<'riges jordbmkskas.1·etiirh11nd. S1•c'11ska 1'iks

byggc11111. fl. hiinvisar i sina yllranden till kapitalmarknadsulredningcns kri

tik av u1jiimningsli111esysteme1. 

En huvudinvändning mol utjämningslånesystemel iir också enligt /illl

mäktigc i riksgäldsko11tore1 all subvenlionsmomentcl inlc budgelmiissigt klan 

redovisas och all det under lång tid förblir ohcsliiml till sin omfallning. Full

miiklige anser all del föreslagna tinansieringssiittet från statsfinansicll syn

punkt innebiir betydande risker för gradvis ökande svarighctcr och all det kan 

leda till en från lånepolitisk synpunkt ohållbar situation. 

RR V finner det förvånande att det föreslagna låncsys1cmc1 i huvudsak 

är anpassa! efter nyprocluklioncns behov. Enligt verket kan förslaget mot

verka en angelägen rationalisering av produktion och förvaltning. Vidare 
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framhåller verket, som härvid hänvisar till vissa inom verket gjorda be

riikningar, att utredningarnas förslag leder till betydande åtaganden från 

statens sida. Det är enligt verket knappast realistiskt att, med de lånevillkor 

utredningarna föreslår, räkna med en återbetalning av de skulder till staten 

som låntagaren ikläder sig. Beräkningar gjorda av bl. a. hostadssfvrelse11. sta

rrns institutjiir hvgg11ads/i>rskni11g och kapital111ark11adsutrcd11i11ge11 ger resultat 

av liknande innebörd. 

l\onj1111kt11rinsrit11tet ifrågasiiller liimpligheten av all en höjning av drift

kostnaderna skall motverkas av en motsvarande siinkning av kapitalutgif

terna. De kraftigt stegrade oljepriserna det senaste året skulle således, anfor 

institutet, leda till en betydande sänkning av kapitalutgifterna. Vid en för

dubbling av priserna på bränsle skulle kapitalutgifterna uppskallningsvis 

behöva siinkas med niirmare 20 % . 

Bo.1·tadsst1n'lscm främsta inviindning mot det föreslagna lånesystemet iir 

all det för låntagaren på grund av systemets komplicerade uppbyggnad torde 

vara helt omöjligt att överblicka den förbindelse han ikläder sig. Samma 

v1isentliga inviinclningar kan enligt styrelsen riktas från fastighetsekonomisk 

synpunkt. Svårigheten att överblicka lånesystemet följer bl. a. av att en kon

tinuerlig anpassning förutsättes till faktorer som tidigare inte påverkat ka

pitalkostnadsnivån såsom drift- och underhållskostnader. Enligt state11s in

stitut för byggnads(orskning lider utjämningslånet som bostadspolitiskt instru

ment av en rad svagheter. Mest allvarlig torde enligt institutet den allmiinna 

vagheten eller annorlunda uttryckt den utomordentligt stora anpassbarheten 

i systemet vara. Eftersom det svårligen kan uppstiillas några kriterier för 

niir linansieringssystemet urartar, finns heller inga spiirrar för hur omfattande 

statens linansieringsstöd blir. 

ffrres11ä11111drrna och arre11de11ämndcmaför f/a//a11ds lä11. (iiitehorgs och Bo

hus län samt Atvshorgs län anser att den föreslagna finansieringsförmen är 

oförenlig med bruksviirdesystemet. Med det lfaeslagna utjiimningslånet ökar 

kapitalersiiltningen och därmed hyran med husets stigande ålder samtidigt 

som bruksviirdct minskar genom att huset blir iildre. Till slut kan bruksviirdet 

bli så lågt all det inte längre linns utrymme för ökad kapitalersiittning utan 

denna kan I. o. m. behöva siinkas för all hyran inte skall komma över bruks

värdet. 

Statsk.011tor<'t anser det vara svårt att uttala sig om elen bostadssociala 

måluppfyllelsen i förslaget. eftersom utredningarna inte fullstiindigt har ana

lyserat sambanden mellan de bostadssociala mälen och bostadens pris. All 

uppnå sociala målsiittningar genom att enbart göra återbetalningsreglerna 

flexibla p{1 det siill som utredningarna föreslår torde, anför statskontoret, 

vara svårt. forslaget leder till en subventionering som riktar sig mot bo

stadssektorn som helhet med oklara fördelningseffekter såväl mellan fas

lighetsiigare och hyresgäster som mellan hyresgiister av olika slag. 
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Det föreslagna lånesystemet syn..::s enligt ba11ki11spck1io11c11 inte uppfylla 
det självklara kravet på sund kreditgivnirig att giildeniircn alltid kan beriikna 
hur mycket han är skyldig och att han någots{miir kan överblicka vilka 
konsekvenser som följer med ett fortsatt skuldförhållande. Svårigheten att 
överblicka den mycket betydande skuld som ackumuleras med åren leder 

enligt inspektionen till all svåra viirderingsprohlem uppkommer vid en för

säljning. 
Kon1111gurike1 Sl'('J"iges stadshypotekskassa anser all de invändningar som 

i olika avseenden kan riktas mot det föreslagna lånesystemet är av den 
beskaffenheten att andra vägar bör prövas i syfte att uppnå de effekter som 
utredningarna syftar till. BOFA/J kan inte finna att utredningarna lyckats 
åskådliggöra hur det föreslagna finansieringssystemet i praktiken kommer 
att verka på sikt. Enligt Svenska bank(drrningen kännetecknas förslaget av 
betydande svåröverskådlighet betriiffande dess verkningar för såväl staten 

som låntagarna. 
LRF anser att förslaget bygger på en inteckning i framtida produktions

tillväxt och i fortsatt innation som måste anses helt orealistisk ocn skadlig. 
Si·eriges vi/laägareforbund framhåller att det föreslagna lånesystemet leder 

till en stiindigt ökad skuld till staten för villa- och andra småhusiigare. Redan 

efter tio år har lånet nära nog tredubblats. Efter sextio år kan skulden till 
staten för ett vanligt egnahem uppgå till miljonbelopp trots stigande be
talningar. Staten förbehåller sig belåningsutrymme upp till 150 procent av 

husets värde och småhusägaren får inte ens låna på inteckningar över denna 
gräns utan statligt medgivande. Det g<ir enligt IOrbundet inte längre att 
bygga om eller förbällra egna hem med statliga lån och alla försiiljningar 

blir beroende av statligt medgivande. Staten iiger i praktiken det egna hem
met. Förbundet tar definitivt avstånd från dessa planer som i praktiken 
enligt förbundet medför att gemene mans egnahcmsiigande avskaffas och 
gör iiganderiillen till en ren fiktion. 

HS/J anser alt det föreslagna utjiimningslånesystemet trots förenklingar 
i jiimförelse med paritetslånesystemet iir svårgripbart. framför allt för den 
enskilde bostadskonsumenten. och anser att man diirför i första hand bör 
pröva andra viigar. HSB anger hiir ett lånesystem med konvertibla statslån. 
Det foreslagna utjämningslånesystcmet förordas i andra hand. 

NIJD. som anser att utredningarna på avgörande punkter inte följt di
rektiven. finner förslaget oklart med hiinsyn till effekterna på gällande för
handlings- och domstolsordning för bestämning av hyror. Utredningsmate

rialet ger heller inte underlag för en närmare bedömning av om lånekon
struktionen inncbiir sådana begriinsningar all hyrcslagstiflningen berörs. I 
fråga om förslagets effekter på produktion och förvaltning anför NBD 

bl. a. att den antydda metoden for fastställande av bostadsriinta innebiir 
att höga driftkostnader, kalkylerade eller verkliga, i praktiken leder till 

10 Riksdagen 1974. 1 sam/. Nr 150 
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en låg bostadsriinta. En konsekvens av delta kan bli att incitamentet för 
att på sikt rationalisera förvaltning och pressa driftkostnader tunnas ut. Mot
svarande resonemang kan föras vad giiller produktionskostnader. En allmän 
och glidande höjning av produktionskostnadsnivån leder enligt lånekon
struktionen till en lägre kostnadsränta, vilket i sin tur innebär alt låne
systemet inte har någon prisdiimpande effekt. NBD framhåller också risken 
för alt en automatisk koppling mellan produktionskostnad och hyresnivå 
i varje projekt införs. Beträffande förslagets ekonomiska konsekvenser för 
staten och låntagarna hiinvisar delegationen till beriikningar som redovisas 
i den av ledamöterna Källenius och Niiverfelt till betänkandet Följdfrågor av

givna reservationen. SBEF, som ansluter sig till NBD:s ställningstagan

den. redovisar också beräkningar avseende möjligheterna att omfördela ka
pitalkostnaderna i tiden. Enligt SBEF iir utrymmet för sådana omfördelningar 
mer begränsat än vad utredningarna antagit. 

Bland de remissinstanser som i stort sell stiiller sig positiva till utred
ningarnas förslag till nytt lånesystem återfinns lä11ssrrrc·l.1·crna i Ösrcrgörla11ds. 

Hallands. Skaraborgs och Väsrcrbo11c11s län. lfvrcsgäsrernas rikstiirbu11d. 

Srockholms koopcrmi1•a hosradsfiireni11g ek . .för. och S.4 BO. Flera ko1111111111er 

har också godtagit utjämningslånesystemet. 
Ui11ss1yrelsen i Ösrergötla11ds län finner de anförda motiven för en finan

siering av utjämningslånets karaktär övertygande och tillstyrker därför att 
förslaget prövas. Ett lämpligt tillviigagångssiill kan enligt liinsstyrelsen vara 
all låneformen införs stegvis med början i det senast producerade beståndet. 
Diirigenom kan man skaffa sig erfarenhet av hur ett på papperet till synes 
viil fungerande lånesystem arbetar i praktisk tilliimpning. Länsstwdse11 och 
lä11.1hosradsnäm11dc11 i Skaraborgs län anser all det föreslagna lånesystemet 
har stora likheter med paritetslånesystemet och ifrågasiitter om inte for
iindringar i det nuvarande systemet skulle vara enklare från administrativ 
synpunkt. De tillstyrker emellertid i huvudsak v·ad utredningen föreslår, 
antingen detta sker genom införandet av ett nytt lånesystem eller genom 
en reformering av paritetslånesystemet. Enligt länsstyrds<'n i Väsrerbollens 
län ger det föreslagna systemet biittre möjligheter än paritetslånesystemet 

att åstadkomma en lugn utveckling av lånekostnaderna. 

Enligt Hvresgästernas riksfiirh11nd har den föreslagna lånekonstruktionen 

sådana fördelar framför nuvarande all utredningarnas förslag bör genom

föras. Staten skulle därigenom få ell bostadspolitiskt medel som ger vii
scntligt ökade möjligheter att styra boendekostnadsnivån i enlighet med 

de sociala mål som uppstiillts för denna. Vidare anför förbundet all ut
jiimningslånet för nyproduktionen ger samma hyressiinkande effekt som 

en direkt riintesubvention men all den föreslagna lånekonstruktionen ger 
staten möjlighet all för det befintliga hostadsbeståndet återfå de medel som 
lagts ut. Förbundet framhåller samtidigt all det föreslagna finansierings-
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systemet på intet siitt förutsiilter att staten verkligen kommer all få igen 
de medel som en gång satts in för all åstadkomma förutsiillningar för rimliga 

hyror. 
SABO. som tillstyrker förslaget, anser att den tid som stå!! till förfogande 

inte gett möjlighet till att analysera förslaget i dess detaljer och inte heller 

dess konsekvenser för samhällsekonomin. Enligt SABO synes förslaget möj
liggöra all två för de bostadsförvaltande allmännyttiga företagen viisentliga 
krav blir tillgodosedda, nämligen dels att bostäder skall kunna stiillas till 

förfogande till elt pris som är eller anses vara godtagbart för de boende, 
dels all någon skuldökning inte uppstår hos företagen om det pris de kan 
erhålla för sina bostäder inte täcker de kostnader som under förutsiillning 
av en rationell förvaltning oundvikligen iir förenade med verksamheten. 

SABO ifrågasätter dock om del inte föreligger en viss risk för alt en situation. 

där företagen inte får full täckning för de kostnader som uppstår på grund 
av drift, underhåll och bränsle, kommer att uppstå i anslutning till eller 

ganska snart efter ett införande av utjiimningslån och de därmed följande 

kapitalkostnadssänkningarna. 
Stockholms koop<'l"atil'a hostadsförening ek. /br. föredrar del föreslagna ut

jämningslånet framför paritetslånet men kan inte tveklöst tillstyrka det
samma. Det uppfyller ime kravet på klarhet och torde därför bli svårför
ståeligt för många. Åtskilliga inom bostadskooperationen kommer sannolikt 
all hysa misstro mot ett lånesystem som successivt fi.iranleder allt högre 
hyror. Helst skulle föreningen vilja se fram mot en lånekonstruktion av 

mer traditionell typ. 
Utredningarnas diskussion i fråga om m e t ode r n a a t l k a n a I i -

sera subventioner vid användandet av utjämnings
) ån har föranlett kommentarer från flera remissinstanser. Vissa remiss
instanser understryker att subventioner i största möjliga utsträckning bör 
ges i villkorlig form medan andra sliillei" sig tveksamma till uppdelningen 
av subventioner på villkorliga respektive ovillkorliga. Svårigheterna att över
blicka subventionernas omfattning påtalas av flera remissinstanser. 

Att subventionsmomentet inte budgetmiissigt redovisas har bl. a. kon

junklllrinstitutet och riksgä/dsfullmäktige invändningar mot. Enligt konjunk
turinstitutet strider detta mot praxis i den statliga bokföringen. 

Den av utredningarna gjorda distinktionen mellan villkorliga och ovill
korliga subventioner kritiseras av några remissinstanser. Distinktionen synes 
enligt statens institut för byggnad.~forskning ganska meningslös. I hyresfallet 

är även det som utredningen kallar villkorlig subvention en ovillkorlig sådan. 
Det hushåll som fått sin hyra subventionerad under en tid har ingen äter
betalningsplikt. Att låntagaren/fastighetsägaren i en avlägsen framtid kan 
fä betala tillbaka subventionerna är i princip att jämställa med en eventuell 
framtida beskattning. Kapitalmarknadsutredningen anser, inte minst mot bak

grund av det långa tidsperspektiv det är fråga om, värdet av all göra sub
ventionerna villkorliga för att motverka uppkomsten av stora kapitalvinster 
tvivelaktigt. 
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Enligt riksgä/ds/i1/lmäkrigl' talar alla skiil för all det föreslagna systemet 
successivt kommer alt leda till en mycket omfattande generell subve111io
ncring av boendekostnaderna. Detta sammanhiinger bl. a. med all de s. k. 
sociala kriterierna. som avses vara normgivande, med nödviindighet iir 
mycket vaga och vidare med att systemet förutsiitter att det vid stigande 
prisnivå kontinuerligt fattas politiska beslut, som höjer boendekostnaderna 
i nominella termer. Sker illle detta i tillriicklig utsträckning blir successivt 
stigande generella subventioner automatiskt följden. Risken för en sådan 
utveckling blir särskilt stor. eftersom myndigheterna inte har att samtidigt 
och i samma beslutsformer La stiillning till prisnivån för all slags konsumtion. 
Liknande tankegångar återfinns iiven i yttrandet från ka(liralmark11ads111-

r<'dningen. som anser det oklart vilken av de två av utredningarna niimnda 
metoderna for kanalisering av subventioner som förutsiitts komma till an
viinclning. Genom båda de föreslagna metoderna skjuts emellertid besluten 
fram i tiden till dess det blir uppenbart att en avskrivning iir oundgiinglig. 

Att subventionerna tänks utgå genom en framtida avskrivning av statliga 
fordringar och att alltså inte omedelbart belasta statsbudgeten medför att 
subventionerna ger sken av att vara kostnadsfria för staten. Riksbank.~/ii/1-
mäkrige anfer liknande synpunkter. 

BOFAB konstaterar att vad som är subvention resp. skuld avgörs först 
i en avlägsen framtid. En normal bedömning av en fastighets värde. som 
långivaren kan ha anledning att göra i olika sammanhang, förefaller härmed 
utesluten. Med tanke på denna osäkerhet om den totala fastighetsskuldens 
verkliga värde är det dessutom tveksamt, om låntagarna har möjlighet att 
planera sin fastighetsförvaltning på ett rationellt sätt Liknande tankegångar 
återfinns i bl. a. yttrandena frän Ko111111gariker Si·t'riges sradshy(lolekskassa och 
Svenska bank,/iireningen. 

Utredningens resonemang rörande frågan om hur statens upp o r f -
r i n g a r ska 11 redovisas av I ån taga ren kritiseras av nera re
m1ssmstanser. däribland RR V, ko11j11nkrurinsti1111et. bostadss/yrelsen. 

länss~vrel5l'll i Krisriansrads län. kapiralmarknadsutredningen. riksbanks/i1/l

mäk1ige och Konungariker Sl'erigcs sradshy(lolekskassa. 

RR V anser all konstruktionen med s. k. uppoffringar inte är övertygande 
och att de skuldökningar som kan uppträda l. ex. vid till~impningen av 

ett lånesystem som utredningarna föreslår. bör betraktas som en skuld, be
tecknas som en skuld och redovisas tillsammans med ursprunglig låneskuld 

för de enskilda låneobjekten. Bosradsstyre/sen. som anser att nuvarande lag
stiftning i fråga om bokföring av skuldökning bör ges permanent karaktiir, 

kan inte finna att det föreslagna systemet skapar åsyftat förtroende. Vidare 
anför styrelsen att en löpande redovisning av elen s. k. uppoffringen torde 
vara nödviindig för bostadsföretagens likviditetsbedömningar och all det 
från administrationssynpunkt iir fördelaktigt att kontinuerligt följa ersiill
ningsbeloppet för varje enskilt låneiirende. Också rikshanksfi1/lmäkrige anser 
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att det föreslagna tillviigagångssiillel knappast kan skapa förtroendern:h förstå

else för lånesystemets konstruktion. Inte heller från redovisningssynpunkl 

torde torslaget vara invändningsfritt. Genom '.'ll en del av skulucn inte redo
visas kommer fastigheternas faktiska skuldbelastning att vara oklar. Enligt 
full miiktigc synes del vara sjiilv k I art att den verk I iga skuld som belastar en fas

tighet alltid redovisas öppet. 

Konungariket S1•eriges stadshypotekskassa framhåller att den uppskjutna 

återbetalningsskyldigheten alltid kommer att aktualiseras vid fall av förtida 

betalning. l. ex. vid exekutiva försiiljningar, och att det framstår som nöd

viindigt att den faktiska återbetalningsskyldigheten alltid redovisas. 

Flertalet remissinstanser som har avvisat utjiimningslånesystemet har i 

smilet förordat att paritets I ån e sys lem e t bi behå 11 s men att 

del iindras och kompletteras i vissa avseenden. Hit hör statskontorer, RR V, 

bostadss~vrelsen. länsbostadsnämndema i Stockholm, Uppsala, Östergötlands. 

Jönköpings. Kronobergs. Kalmar, Kristianstads, Götebory,s och Bohus. Alvs

horgs, Skaraborgs, Örehro, Västmanlands. Kopparbergs, Västernorrlands och 

Norrbottens län. länsstvre/serna i Stockholms. Kronobergs, Kalmar. Gotlands. 

Kristianstads, Afio.~borgs. Örebro. Västmanlands, Västernorrlands och Jämt

lands län, kapitalmarknadsutredningen, riksbanks/iillmäktige, LO. TCO. Sl'ens

ka sparbank!)/Öreningen. Svenska hyggnadsarbetare/örbundet, S1•enska riksbyg

gen och SAR. 

Bosta<ll"stvrel.1·e11 påpekar att vid de jiimforelser som utredningarna gjort 
mellan det f<."ireslagna utjämningslånet och traditionella lån slutsatser har 

dragits som i vissa avseenden ger en missvisande bild av paritetslånesystemet 
och att (k fördelar som tillskrivits utjiimningslånct i nertalet fall iiger giltighet 

iiven för paritctslånel. Enligt styrelsen borde det diirtor ha varit mera frukt
bart all undersöka möjligheterna att anpassa paritetslånet till de krav ut

redningarna stiillt upp på ett framtida tinansieringssystem. Viss revidering 
av paritetslånesystemet iir enligt styrelsen föranledd av bcr:itligad kritik mol 
nuvarande utformning av paritelslånel i fråga om låntagarens avkastning 
på eventuellt eget kapital. Paritetslånets tekniska upphyggnad bör i princip 

lämnas oförändrad. En revidering av pariletslånet har vidare, enligt styrelsen, 
från administrativ synpunkt avgörande fördelar vid en anknytning till det 

hittills belånade beståndet. Styrelsen anser bl. a. alt såvitt den kan bedöma 

en revidering torde kunna ske utan alt erbjudanden om en ny låneform 
måste lämnas låntagaren. Liknande synpunkter framför också flertalet 

liinsbostadsnämnder. 

Vid sina överv:iganden siiger sig kapitalmarknads11tred11i11ge11 ha funnit 

att paritetslånesystemel vad giiller sin tekniska konstruktion :ir viil :ignat 

all uppi\ Ila olika krav på linansieringssystemct. Det foktum att lånesystemet 

inte fungerat tillfredsst:illande. och som en följd d:irav misskrediterats, bör 

s:lledes inte tillskrivas brister i dess uppbyggnau iiven om vissa justeringar 

kan vara önskvärda. Kapilalmarknadsutredningen anför vidare all det därför 
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har framställ som naturligt att överviiga hur de problem som uppkommit 

kan elimineras utan större ingrepp i lånesystemets konstruktion. Diirvid 

har det främst giillt att utröna hur eventuella generella subventioner till 

bostadssektorn bäst skall kanaliseras. Kapitalmarknadsutredningens slutsats 

iir att paritetslånesystemet hör liimnas oförändrat till sin konstruktion. En 

grundliiggande förutsiittning för att systemet skall fylla sin avsedda funktion 

är att paritetstalen ovillkorligen anpassas efter byggnadskostnaderna. Om 

utvecklingen av byggnadskostnaderna uppvisar avvikelser från den takt som 

antogs niir basannuiteten fastställdes och kapitalkostnaderna och därmed 

amorteringstiden på statslånen följaktligen kommer att skilja sig från för

utsiittningarna. bör basannuiteten korrigeras för att återanpassa utvecklingen 

till den ursprungligen antagna. En ändring av basannuiteten får således 

ses som en korrigeringsåtgiird som vidtas för att upprätthålla de ursprung

ligen beräknade lånevillkoren. 

SCB finner att ett lånesystem som uppfyller de av utredningarna uppställda 

villkoren kan erhållas genom såväl det föreslagna utjämningslånet som det 

nuvarande paritetslånesystemet kompletterat med en utJamnings

faktor. Enligt centralbyrån är det sålunda möjligt att inom ramen för pa

ritetslånesystemet uppnå utjämning av det slag som utredningarnas förslag 

innebär, dvs. dels inbördes paritet vad giiller kapitalkostnaderna för skilda 

årgångar av hus, dels anknytning av kapitalkostnaderna till aktuell prisnivå, 

dels utjämning i tiden av förändringen i kapitalkostnaderna för varje enskild 

årgång. I en bilaga till yttrandet visas ingående hur en sådan utjämning 

skulle kunna ske inom ramen för paritetslånesystemet genom viss modi

fiering av tilliimpningen av detta. 

Några remissinstanser anser att paritetslånesystemct t.v. bör behållas utan 

några fodringar. Enligt SAR kan paritetslånet bibehållas med sina nackdelar, 

vilka inte lösts i utjämningslånesystemet. i avvaktan på ytterligare utredning 

av en rad olösta frågor. 

Utredningarnas diskussion om möjligheterna till för ä n d r i n g ar 

inom paritetslånesystemets ram genom någon form 

a v s u b ven t i o n har föranlett kommentarer från nertalet remissin

stanser. Beträffande behovet av subventioner i någon form råder stor enighet 

hland remii;sinstanserna. I olika sammanhang betonas också att dessa bör 

klart redovisas. Bland remissinstanser som anser att paritetslånesystemet bör 

bibehållas och som förordar subvention av både statslåne- och bottenlå

neräntan kan niimnas bostadss~v1dsen. kapi1a/marknads11tred11ingen. riks

banks/itllmiiktige. LO. Sv<'nska byggnadsarbetare/'örb11nde1 och S1•enska bank

/jjre11inge11. 

Kapita/111ark11ads111retl11inge11 utvecklar ingående sina synpunkter på sub

vcntionsfrågan och erinrar om att när paritctslånesystcmet konstruerades det 

kravet stiilldes att en rimlig kapitalkostnadsnivå skall nås utan inslag av 
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statliga subventioner. Enligt utredningen torde instiillningen till detta krav 

ha förändrats något. Kapitalmarknadsutredningen har vid sina överviiganden 

således utgått ifrån förutsättningen att Cit inslag av subventioner kommer 

att ingå i ett reviderat bostadsfinansieringssystem. Enligt kapitalmarknads

utredningens mening bör de subventioner av kapitalkostnaderna som anses 

nödvändiga knytas till den nominella riinta som belastar de boende. Denna 

metod kan tillämpas för att nå ett flertal syften. Staten garanterar enligt 

denna metod en viss ränta för såväl de långfristiga bottenlånen som de 

statliga bostadslånen och utbetalar direkta subventioner motsvarande mel

lanskillnaden mellan marknadsräntan och denna högsta riinta. Metoden er

bjuder enligt kapitalmarknadsutredningen således möjligheter för stats

makterna att anpassa kapitalkostnaderna till en nivå som kan justeras vid 

behov. Om staten på angivet siitt utbetalar subventioner som är knutna 

till skillnaden mellan marknadsräntan och en viss basränta, uppnås samtidigt 

den fördelen att räntevillkoren för bostadsbyggandet stabiliseras. F. n. utgör 

räntevillkoren på kapitalmarknaden ett osäkert moment i bostadsfinansie

ringen. Systemet med fixerad låneriinta kan enligt kapitalmarknadsutred

ningen sägas innebära att bostadssektorn isoleras från påverkan av riinte

utvecklingen på kreditmarknaden, vilket torde medföra fördelar iiven vad 

gäller möjligheterna att bedriva en flexibel räntepolitik. Kapitalmarknads

utredningen anser vidare att en anpassning av riintevillkoren för bostadssek

torn öppnar vissa möjligheter att uppnå kostnadsneutrnlitet mellan bostäder 

med olika upplåtelseformer. Utredningen har dock inte sett som sin uppgift 

att närmare utveckla denna synpunkt utan inskränker sig till alt påpeka 

att den kan beaktas. Kapitalmarknadsutredningen anför vidare att systemet 

med riintesubventioner erbjuder den fördelen att kapitalkostnaderna iiven 

i det icke statsbelånade bostadsbeståndet kan påverkas om man så önskar. 

Kapitalmarknadsutredningen anger att den har överviigt ett system. som 
skulle kunna sägas innebära att dubbla basannuiteter tillämpas. Utredning

en har dock funnit att ett sådant system iir avsevärt undcrliigset från ad

ministrativ synpunkt, att det inte heller iir överskådligt för de berörda, att 

detta system knappast skulle kunna åstadkomma riittvisa bland låntagarna 

med avseende på fluktuationer i den långa riintan samt att kapitalkost

naderna med denna metod inte kan påverkas i det icke statsbelånadc bo

stadsheståndet om man så skulle önska. 

Betriiffande systemet med riintesubventioner anför kapitalmarknadsut

redningen vidare att , om statsmakterna !inner att den kapitalkostnadsnivå 

som etablerats vid en viss tidpunkt iir oacceptabel, den riintenivå måste 

beräknas som anpassar kostnaderna till en nivå som anses godtagbar. Inom 

ramen för paritetslånesystemet blir beriikningarna enkla. Inga problem fö

religger sålunda enligt kapitalmarknadsutredningen att faststiilla vilket viirde 

på basannuiteten som skulle ge upphov till godtagbara kapitalkostnader. 

Sedan denna annuitet fixerats, iir det en enkel matematisk operation att 
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fastställa vilken nominell riinta som svarar mot denna vid givna antaganden 
om den framtida utvecklingen av paritetstalen och faststiilld löptid pä stats
lånen. Skillnaden mellan den sålunda beriiknade riintan m:h marknads
riintan subventioneras sedan av staten. Genom att den nominella ränta som 
skall belasta låntagarna sålunda lixerats för samtliga årgångar, så att ka
pitalkostnaderna etablerats på en nivå som anses godtagbar, kommer ökad 

säkerhet att uppnås för att statslånen blir återbetalda inom den godtagbara 

amorteringstiden. Systemet utmiirks således av att det inte kräver löpande 
politiska beslut där bostadskostnaderna i alla årgångar av hus måste över
viigas. Statsmakterna förutsiitts ingripa endast då utvecklingen av kapital
kostnadsnivån anses oacceptabel. Man behöver då endast justera en enda 
parameter, den fixerade räntan. och i samband därmed också basannuiteten. 
Kanaliseringen av riintesubventionerna kan ske i enkla former genom ut

betalning direkt till de långivande bostadsinstituten. De verkliga kostnaderna 
för staten kan beräknas med stor siikerhet och ingå som en avläsbar post 
i statsbudgeten. Det föreslagna systemet med räntesubventioner synes mot 
denna bakgrund uppfylla de krav på överskådlighet och klarhet som iir 

grundlliggande för att ett linansicringssystem skall inge förtroende bland 
de berörda anser kapitalmarknadsutredningen. 

Som tidigare nämnts har många remissinstanser. däribland hostadsst1·

relse11. LO och Svenska bygglllulsarhetare/örbundet. riksha11ks/i1/lmäkt(~e och 
Srenska s{larha11k.~/Öre11i11ge11. uttryckligen anslutit sig till kapitalmarknads
utredningens synpunkter i denna del eller redovisat liknande synpunkter. 

Bosradssll'J'clsen har vid sin bedömning övcrviigt förutom subvention av 
statslåncr~intan även en garanti av bottenlåneriintan samt båda dessa riintor 
tillsammans. Styrelsen anför att såvitt den kan bedöma en subvention av den 
långa riintan medföravseviirda fördelar från allmiin kreditmarknadssynpunkt, 
crtersom kapitalkostnadsnivtrn for bostadssektorn i det niirmaste helt fri
kopplas från löriindringar i det allmiinna riinteliiget. Önskviird ökad rörlighet 
för den allmiinna låncmarknadsrlintan uppnås enligt styrelsen hiirigennm. 
Vid subvention av enbart bottcnlåneräntan krävs ingen differentiering av 
riinLenivån för bostadslånen med hiinsyn till olika låntagarkategorier. Sty
relsen anför att oavsett vilken form som viiljs nivån bör anpassas sii att 

lånet kan förviinl<IS "gå ut" inom den foststiillc.la amorteringstiden. Styrelsen 
anser dock, med hänsyn till J'örlindringar under lånetiden i bottenlånets 

och statslänels relativa andel av den samlade låneskulden, att den garan

terade räntenivån skall avse både bottenlänet och statslånet. 
RR V ställer sig positivt till en räntesubvention utan att direkt ta ställning 

till behovet av en sådan. Om generella subventioner aktualiseras iir det 
enligt RRV angeläget alt de klart och öppet redovisas. Dessutom bör över
viigas att uppriitta en tidsplan för successiv avveLkling av subventionerna. 

Verket anger att en subventionering via bl. a. förbiittrade räntevillkor för 

bostadsscktorns kapitalförsörjning bör prövas. En sådan subvention torde 
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vara administrativt lätthanterlig och dessutom ge gynnsamma effokter bc

triiffande neutraliteten i bostadskostnadcrna mellan olika upplåtelseformer. 
Konungariket s~·er(l{es stad~hypotekskassa anser att eventuellt utgående ge

nerella subventioner klart skall kunna överskådas. Kassastyrelsen erinrar 
om all utredningarna har pekat på möjligheterna att subventionera skillnaden 
mellan faktiska och godtagbara ränte- och amorteringskostnader. Detta kan 
enligt kassastyrelsen ske genom räntebidrag till bottenlån och sänkt statslåne
riinta eller genom ett system med dubbla basannuiteter. Godtagbara 

konsekvenser synes också enligt kassastyrelsen kunna uppnås med ett no
minellt lånesystem kombinerat med under en 20-årsperiod avtrappande sub
ventioner. Oavsett vilket lånesystem som viiljs iir stadshypoteksinstitutionen 

beredd att anpassa sin låneverksamhet till de iindrade forutsiittningar som 

kan uppkomma. 
Ett system med dubbla basannuiteter förordas av bl. a. länsstwrlsrrna i 

Kalmar, A!l'shorgs och Västmanlands län samt lä11sbo.1tads11ämflllrma i Vä.11-

manlands och Norrbottrns län. Detta kan ske genom justeringar i paritets
lånesystemet, varvid alternativt en generell subvention genom sänkning 
av bostadslåneriint<1n kan överviigas. I båda fallen kan ytterligare s;inkning 
av kapitalkostnaderna åstadkommas genom förliingning av amorteringsti
den. Ett system med dubbla basannuiteter förordas, då detta anses innebära 
stora fördelar. Lånet kan formellt löpa efter en basannuitet som medger 
återbetalning inom förutsatt tid. Man behåller också anknytningen till kost
naderna i nyproduktionen. Statsmakterna har då också möjligheter att från 

tid till annan bestämma hur stor subventionen skall vara, dvs. hur stort 
gapet skall vara mellan den formella basannuiteten och den subventionerade. 
Man kan också fastliigga olika basannuiteter för olika upplåtelseformer och 
bostadsformer för att därigenom åstadkomma kostnadsm;issig jiimst:illdhet. 

Flera remissinstanser har behandlat frågan om j u st er i n g a r a v 

basa n n u i te t och par i te t st a I i ett sammanhang. Bosradssryrclsen 

föreslår att dessa benämningar bibehålls. Rasannuiteten bör faststiillas pä 

grundval av hyrespolitiska bedömningar med beaktande av kravet på kost
nadsutjämning mellan ägda småhus och övriga bostäder. Styrelsen anser 
emellertid att kravet på att hålla fast vid en viss liingsta amorteringstid, 
inom vilken lånet samt uppskjuten riinta i princip skall vara återbetalt. meu
för en begriinsning av möjligheterna att siinka basannuiteten. Rasannuiteten 
bör faststiillas för en treårsperiod med möjlighet till omprövning under pe
rioden, om siirskilda skiil fOreligger. Paritetstalshöjningen bör enligt styrelsen 
grundas på en prognos betriiffande byggnadskostnadsul vecklingen. Even
tuella avvikelser från prognosen beaktas vid faststiillande av paritetstals
höjning för niista period. Rasannuiletcn och paritctstalshöjningen bör fast

stiillas av regeringen för en treårsperiod. Med hiinsyn till de allmiinna bo
stadspolitiska överviiganden som skall göras vid faststiillande av dessa fak
torer samt vid prövning av frågan om eventuella subventioner bör det an-
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komma på bostadsstyrclsen att tillhandahålla underlag för regeringens beslut. 

Med utgångspunkt i ett numeriskt illustrerat exempel visar SCB hur en 

påtaglig tidsutjämning av ökningar i kapitalkostnaderna kan åstadkommas 

utan betydande rubbning av paritetstalens avsedda funktioner. 

Kapitalmarknadsl/fredningcn har överviigt om prim:iperna bör ändras vid 

fastställande av paritctstalen och funnit att så bör ske åtminstone i ett av

seende. I avvaktan på fullstiindiga uppgifter om kostnadsutvecklingen i ny

produktionen sker f. n. ingen uppräkning av paritetstalen med hänsyn till 

kostnadsutvecklingen i nyproduktionen under det löpande året. Som en 

följd av eftersliipningen kommer fastigheterna i den sista årgången diirför 

all betinga en högre kapitalkostnad vid stigande kostnadsutveckling och 

alltså missgynnas vid en jämförelse med tidigare årgångar. Enligt kapital

marknadsutredningens mening kan denna olägenhet lindras om paritetstalen 

justeras upp enligt någon schablonmetod. Om den verkliga kostnadsutveck

lingen i nyproduktionen visar sig avvika från genomsnittet, kan den dis

paritet som sålunda uppkommer lätt justeras genom anpassning av pari

tetstalcn så snart tillförlitliga data föreligger. 

Beträffande basannuiteten anför kapitalmarknadsutredningen att, om 

kostnaderna i bostadsbyggandet stiger hastigare än som förutsetts när pa

ritetslånesystemets basannuitet fixerats. en höjning av paritetstalen i enlighet 

med kostnadsutvecklingen leder till att löptiden för de statliga lånen i tidigare 

årgångars fastigheter förkortas. De löpande kapitalkostnaderna för samtliga 

årgångar stiger samtidigt till en nivå som kan komma att anses som oac

ceptabelt hög. För att paritetskravet skall uppfyllas måste emellertid pa

ritetstalen ovillkorligen höjas i enlighet med kostnadsutvecklingen. Om de 

löpande kapitalkostnaderna genom en stegring av paritetstalen stigit till en 

nivå som anses oacceptabel av statsmakterna, kan de återanpassas till en 

lägre nivå genom att basannuiteten, som ju iir lika för alla årgångar, sänks. 

Den återstående löptiden på statslånen for alla årgångar utom den sista kan 

förväntas bli ungefär oföriindrad genom att sänkningen av basannuiteten 

kompenserar höjningen av paritetstalen. För den aktuella årgången och de 

därefter följande kommer enligt kapitalmarknadsutredningen emellertid den 

beräknade löptiden på statslånet att förlängas genom sänkningen. Härav 

följer att en sänkning av basannuiteten i syfte att kompensera en plötslig 

stegring av byggnadskostnaderna leder till en förlängning av den beräknade 

amorteringstiden på statslånen för alla årgångar från och med den för vilken 

kostnadsstegringcn giiller, iiven 0111 takten i kostnadsökningarna sedan åter

anpassas till den ursprungligen antagna. En förlängning av den beräknade 

återstående amorteringstiden på statslånet leder till att ovissheten ökar om 

den faktiska innebörden av statens utbetalningar till bostadssektorn. För 

att uppfylla det uppsUillda kravet att de finansiella konsekvenserna av stats

makternas beslut skall kunna överblickas måste diirför enligt kapitalmark

nadsutrcdningens mening en siinkning av basannuiteten under alla om-



Prop. 1974:150 155 

stiindigheter begriinsas för att hålla amorteringstiden inom rimliga griinser. 
Utredningarnas förslag att egen kap it a I i n sa l s för liintagare med 

statliga lån placeras niirmast över bottenlånets övre griins har fåll ett negativt 
mottagande bland rcmissinstanserna. Eftersom utredningarna i sitt senare 

avlämnade betänkande. Följdfrågor frångått förslaget tas inte remisskritiken 
här upp till närmare behandling. 

Flera remissinstanser, däribland bostadss(Vrelsen. länsstyrelsema i Örebro, 

Västmanlands. Jämtlands och Västerbouens län, samt Konungariket Sveriges 

stadshypotekskassa är däremot positiva till förslaget att viss a v kast n i n g 

a v e g e n k a p i t a I i n s a t s g a r a n t e r a s. 
Några remissinstanser, bl. a. bostadsstvrelsen. vissa lä11sbostadsnämnder och 

länsszyrelsen i Kalmar län. framhåller alt syftet med utredningarnas förslag, 
dvs. att garantera viss avkastning på egen kapitalinsats, går att tillgodose 
inom ramen för nuvarande lånesystem genom att ändra paritetslåneformeln. 

Den av utredningarna föreslagna ordningen för kapitaler
s ii t t n i n gens er I ii g g ande , som innebär att kapitalersättningen med 

avdrag för förriintning av eventuell egen insats inbetalas till bostadsmyn
digheten, varefter utbetalning därifrån sker till boltenlångivaren,skulle enligt 
bostadsstyrelsen innebiira nackdelar för såväl bostadsmyndighet som låntagare 
och bottenlångivare. Eftersom endast delar av låntagarens samlade 
bottenlåneskuld ingår i lånesystemet, kommer betydande svårigheter att 
uppstå niir det giillcr alt överblicka vad betalningen hiinfor sig till. Oiirtill 
kommer komplikationer med hiinsyn till skilda förfallodagar för statslån 
och bottenlån. 

Utredningarnas förslag beträffande bostadsräntan, dvs. kap it a I kost -
n ad s nivån, har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av flertalet remiss
instanser som uttalat sig i frågan. Hit hör bostadsstyrd~en. Sl'enska kom-
1111111/örbundet. llvresgästemas riksförbund, HSB och SABO. 

Bostadsstyrefsen tillstyrker i princip den av utredningen föreslagna kapi
talkostnadsnivån. Sannolikheten för att löne- och prisutveckling skall bli 
sådan att statens uppoffringar skall minska och så småningom återbetalas 
inom 60 år. får med den erterstriivade kapitalkoslnadsnivån nu och for 
ett antal år framåt bedömas såsom mycket liten. Målsiittningen om ett "rim
ligt pris" på bostaden synes enligt styrelsen endast kunna uppfyllas, om 
priset på tillhandahållet kapital bestiims från bostadssocial synpunkt. Detta 
förutsätter direkta subventioner från statens sida redan från början. Vidare 

framhåller styrelsen att en bostadsriinta på 4,0 % erhålls om hänsyn skulle 
tas till numera beslutad kompensation för merviirdeskatt. 

Enligt Si·enska komm1111/iirb11ndet torde den föreslagna kapitalutgiflsnivån 
inte möjliggöra att den i och för sig relativt måttliga hyressiinkningen på 
I 0-15 % skall kunna åstadkommas. En större del av det utrymme som 

skapas f'ör hyrcssiinkningar genom den föreslagna kapitalkostnadsnivån tor
de niimligen behöva tas i anspråk för reglering av sådana kostnader som 
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inte har kunnat liickas genom hyresintiikler. All mänga bostadsfiirvallande 

företag r. n. har en olillfredsstiillande kostnadsliickning rramhäller iiven 

SABO, som tror all förv:inlningar pä hyressiinkning kan bli svära all in

fria. 

llvres>:ästernm ri/..:.1/iirb1111d anser Lliiremot all den föreslagna nivån är för 

hög. Den rimliga kapitalkostnaden måste enligt förbundet siillas åtminstone 

JO kr. per m' liigre för all rimliga förutsiittningar för en bostadspolitiskt 

önskviird hyresnivå skall ges. Vidare linner förbundet del naturligt all be

sliimmandel av de i lånekonstruktionen ingående faktorerna föregås av sam

råd med hyresgäströrelsen. 

Bland de remissinstanser som anser alt den föreslagna kapitalkostnads

nivån iir för låg miirks NBD. :vted så låg kapitalkoslnadsnivå för nyproduktion 

som utredningarna förordar kan, anför NBD, tidigare i hyresniimnd fasl

stiillda bruksviirdcn komma alt uppfattas som oskiiliga och krav på siink

ningar diirl(ir aktualiseras. En utveckling som innchiir en siinkning av redan 

faststiillda hyror kan inte accepteras av NBD. Länsbos1ads11ämnde11 i Öster

götlands län anser del orimligt att utgå ifrån all hyran i nyproduktionen 

skall liicka endast en tredjedel av de faktiska kapitalkostnaderna. 

Utredningarnas bedö111ning alt en :°1 r I i g höjning av kap i -

lalersiillningcn 111ed 111ellan 3,0 och 3,59(, iir re<tlistisk delas 

av hl. a. SCB oi.:h hos1ad'i.1·1vrdsl'11. Nuvarande höga riintenivä niidviindiggiir 

enligt bostadsstyrclsen en större höjning iin den av utredningarna förordade 

om hostadsriintan faststiills på grundval av den angivna kapitalkostnads

nivån. Den kapitalkostnadsutvei.:kling som följer med en stegring av denna 

storleksordning kan emellertid inte anses acceptabel från hyrespolitisk syn

punkt. Enligt bosladsstyrelsen hör stegringen t.v. hcgr~insas till ca J ')(, 

per år. 
Några remissinstanser. diiribland starens insrirut fur flrgg11ads/i>rsk11i11g. 

lii11sstyre/se11 i Krisriansrads län, SBl:Toch NBD ifrågasiiller utredningarnas be

dömning. 

StatC'ns insriwt,liir bg.~gnads/(1rskni11g pekar på all drirt- och underhållskost

naderna under de senaste åren har ökat kraftigt. Delta förhållande har ut

redningarna enligt institutet inte iignat tillbörlig uppmärksamhet. Om i111e 

del politiskt tillgängliga hyresutrymmel, dvs. be1alningsför111{1gan, ökar av

seviirl snabbare iin byggkoslnaderna kommer kraftiga ökningar av kostnader 

för drift och underhåll all minska utrymmet för statsmakternas kapitaler

siittning. 
SBEF och NBD anser all utrymmet for kapitalkoslnadshöjningar iir mer 

hegriinsal iin vad utredningarna antagit. Enligt heriikningar g_iorda av SBEF 

måste detta utrymme bcriiknas med utgångspunkt i elen förutsiillningen 

all den årliga kapitalkostnadshöjningen skall rymmas inom en hyrcshöjning 

som understiger 0:80 kr. /m' och år. Detta skall enligt SBEF .iiimföras med 

den ärliga ökning av kapitalkostnadsersiillningen på I :50-2 kr./111 1 som ut-
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redningarna kalkylerar med. 
Utredningarnas förslag alt den årliga höjningen av 

kapitalersiittningsanspråkcn hör hestiimmas för ett 
hest ii m t a n t a I å r i för v ii g får stöd av bl. a hos1adss1welsf'11 och 

länsstrrelsen i Skaraborgs län. Den principiella utgångspunkten bör enligt ho

stadsslrrclscn vara all kapitalersiittningen så långt möjligt anknyter till den 

faktiska hyggnadskostnadsutvecklingen. Styrelsen förordar en period om 

tre år men betonar att möjlighet till iindring under perioden bör föreligga 

om kostnadsutvecklingen i betydande omfattning avviker från vad som 

antagits vid periodens början. Länsstyrelsen och länsbostadsnämnden i Ska

rah01xs län anför att förslaget skulle innebiira att småhusbyggarna skulle 
fi'I biittre överblick över de ekonomiska konsekvenserna av lånesystemet. 

Bland de rcmissinstanser som uttalar sig kritiskt om utredningarnas förslag 

kan niimnas konj11nkt11rinsti1111et och kapi1almarknads111redningen. f-örslaget 

synes enligt konj11nk111rinsti111te1 innebiira en onödig restriktion, siirskilt med 

tanke på de svårigheter som iir förenade med en bedömning av den lång

siktiga utvecklingen för produktionskostnadcrna. Kapi1almarknads11tredning

en anser att osiikcrheten om den framtida utvecklingen skulle leda till trög

heter att anpassa trenden till en realistisk ökningstakt. Osäkerheten om 

den framtida utvecklingen kommer, även med många subtila beriikningar 
och iiverviigandcn, iindå alltid all vara stor. Det skapar en naturlig benii

genhet att prognosera förändringar i underkant. Oiirtill kommer att ell fast

läggande av en stor höjning av kapitalanspråken kan tolkas som att staten 
håde väntar en kraftig pris- och lönestegring och iir beredd att tolerera den. 

Risken linns för att faststiillandet i sådana situationer diirmed innehåller 
cll element av sjiilvuppfyllclsc. Mycket talar mot denna bakgrund för alt 

man i praktiken kommer att fastställa ell lågt viirde och, om den sista 
synpunkten iir relevant, även bör göra det. 

Bland de remissinstanser som stöder utredningarn;is forslag om 
minskning av bollen I ån e t och motsvarande ökning av bostadslå
net {1terfinns lä11ss1vrC'!serm1 i Kalmar, Kris1ians1ads, Ah•shOJxs. Örebro, Väster-

11orrla11cl.\ och Jämtlands län. flera liinshosradsnämndcr samt HSB. 

Läms1welse11 i Jäm1lands län anför all för Jämtlands liin bör förslaget in
ncbiira all kreditinstituten får liillare att uppfylla centralt gjorda åtaganden. 
Genom förslaget hör, anser länshostadsnämnden i Västernorrland\ län. möj
ligheterna öka all snabbare klara av behovet av avlyft, som r. n. iir en be

sviirlig hake i lånebehandlingen. 

Några rcmissinstanser tillstyrker förslaget under vissa förutsiittningar. 80-
fAB. SHEF och NIJD tillstyrker sålunda förslaget om utjHmningslånesyste

met införs. Länshos1ads11ä11111de11 i Norrholt<'ns län. som tillstyrker förslaget. 

har svårt all förstå motiveringen för förslaget men ser det som ell led i 
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en övergång till statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet. Liknande tan
kegångar återfinns i yttrandet från länshostadsniimndl'fl i Ciötehm:~s och Rohus 

liin. 

Bostadss(vrelsen anser att statens möjligheter till upplåning av erforderligt 
kapital sannolikt är större än övriga kreditgivares och tillstyrker därför en 
utökad statlig låneandel. Med hänsyn till viss osiikerhet vid bedömning 
av en sådan utvidgning förordar styrelsen tillsvidare en utökning med IO % 
dvs. till 25-40% av låneunderlaget. 

Enligt Konungariket Sveriges stad.~hypotekskassa däremot synes några bä
rande skäl att minska bottenlånens storlek inte föreligga. Ökade finansie
ringsmöjligheter för bostadsbyggandet innebiir förslaget inte. eftersom staten 
är hiinvisad till samma kapitalmarknadskiillor som bostadslåneinstituten. 

Vill man vid rådande brist på kapitalmarknadsmedel avskaffa de långa vän
tetiderna på långa lån måste andra investeringsbehov begränsas. Länsstyrelsen 

i Västerbottens län anser att den föreslagna ökningen av statens låneandel 
kan användas rationellare genom att möjliggöra totalfinansiering av vissa 
grupper av låneärenden. 

Utredningarnas förslag att a mor t c r i n g st iden för de stat -
I i g a I å n en s k a I I f ö r I än gas t i 11 6 0 å r har fått ett blandat 
mottagande bland remissinstanserna. 

Bostadsstrrelsen . .flertalet liinshostads11äm11der. länsstyrelserna i Uppsala. 

Kalmar. Kristianstads, Örebro. Västmanlands. Västernorrlands och Jämtlands 

län samt f/yresgästemas riksförbund hör till dem som ställer sig i princip 
positiva till förslaget. Några av remissinstanserna ifrågasätter emellertid om 
inte amorteringstiden för småhus bör vara kortare än 60 år. 

Enligt bostadsstyrelsen. som anser att amorteringstiden för ägda småhus 
bör vara högst 45 år, utgör en förlängning av amorteringstiden vid den 
bostadsprisnivå som förutsiitts en av de grundläggande förutsättningarna 
för att så långt möjligt skapa utrymme för omfördelning av kapitalkost
naderna i tiden. En förliingning av amorteringstiden så att denna bättre 
överensstiimmer med fastighetens ekonomiska längd torde dessutom vara 
ett medel för att förhindra förmögenhetsöverföringar från hyresgäster till 
fastighetsiigare. Styrelsen erinrar om att, som en följd av en förlängd amor
teringstid, möjligheterna till rebelåning vid förbättrings- eller modernise

ringsarbcten begränsas. Att rebelåningsmöjligheterna begränsas understryker 
enligt styrelsen vikten av att betryggande fonder för löpande och periodiskt 

underhåll ovillkorligen beaktas vid hyressiittningen. Länsstyrelsen i Väster

norrlands liin iir tveksam till 60 års amorteringstid för småhusen och anför 
bl. a. att småhus i viss utsträckning uppförs i orter diir det framtida behovet 

f. n. kan vara mycket svårbedömt. Skuldökningen blir vid en amorteringstid 
på 60 år betydande efter ca 15-20 år, vilket kan medföra stora problem 
för en enskild persern. 

Nägra remissinstanser uttalar sig för en förliingning av amorteringstiden 
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utan all ange i vilken omfauning delta bör ske. Hit hör bl. a. sratsko111ore1 

samt länsstyrels<'rna i Kalmar och Krisria11stad~ län. 

Negativa till utredningens förslag ställer sig bl. a. länsstyrrlwma i Kro

nob<'rgs och Gotlands län. kapitalmarknadsutredning<'n, statl'ns i11stitlllför bygg
nad!iforskning, riksba11ksfi11/mäktige. Konungariket Svl'rig<'s stadshypotekskassa. 

Svl'nska bankforl'ningl'n, LRF. SBEF och NBD. 

Ett bibehållande av paritetslånen för enligt rikshanks/illlmäktige med sig 
all paritetstalcn böranpassas till kostnadsutvecklingen och all basannuiteten 
liksom eventuellt tillkommande subventioner bör utformas så all det statliga 

lånet får en avsedd återbetalningstid. Denna återbetalningstid behöver inte, 
anser fullmäktige, vara angiven i ell precist antal år utan kan mycket väl 
anges i ell intervall. t. ex. 25-40 år. Fullmiiktige anför vidare all återbe
talningen dock inte får ske för långsamt med tanke på att efter en tid behov 
kan uppkomma all ta upp nya lån för reparationer eller ombyggnad. Oiirvid 
erfordras inteckningssiikerhet för dessa lån, vilket kan förutsälla all av
betalning i relativt stor utsträckning skell på iildre lån. Kapitalmarknads-

111red11ing<'n anser all en längsta amortcringstid på 30-40 år bör kunna godtas 
och att det diirvid obetingat skall förutsiillas all en fullständig återbetalning 
kommer all ske inom denna tid. Svenska banl\foreningl'n anser all statslånet 

bör amorteras i den takt som behövs för all tillriickligt nybelåningsutrymme 
skall ha uppkommit när fastigheten bör renoveras, dvs. i regel cfier 35-40 

år. Inteckningar inom det nödvändiga förmånsliiget måste då frill kunna 
disponeras av fastighetsägaren utan hinder av de statliga lånevillkoren. 

Statens instilllt Jör hyggnadsforskning framhåller all byggnader som helhet 
knappast har någon enhetlig brukstid; vissa delar har en varaktighet av 
omkring 20 år medan andra har en varaktighet på 60 år och kanske långt 
diiröver. Med hänsyn till behovet av ganska genomgripande upprustningar 
efter ca 40 år är del enligt institutet lämpligt om amoneringstiderna an
passades till motsvarande behov av finansiering, eventuellt med olika amor
leringstider för olika delar av byggnaden. Det senare kan synas administrativt 
krångligt men gör det möjligt all med differentierade lånevillkor styra ny
produktionen. l. ex. mot ökad utrymmesstandard. Också SBEF anser all 
utredningarna inte beaktat fastigheternas behov av genomgripande förbäll
ring och modernisering. Föreningen pekar på den förändring av bl. a. bo

städernas kvalitet, utrustning och planlösning som successivt införs på bo
stadsmarknaden. Som exempel nämns all kostnaderna för byggnadsstommen 
i dag utgör 20-30 % av den totala byggnadskostnaden mot 70-80 % under 
1930-talct. Denna produktförändring förkortar, anför föreningen, väsentligt 
moderna fastigheters varaktighetstid beroende på dels all inrednings- och 

installationsdetaljer underkastas värdeminskning i snabbare takt än själw 
byggnadsstommen, dels all dessa inredningar efter en maximal förslit
ningstid på 25-40 år i många fall inte lönar sig all byta ut av ekonomiska 
och tekniska skäl. Därtill kommer all förrindringar i byggnadsstommens 
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planlösning kommer al\ erfordras i större omfattning i framtiden. Liknande 
tankegtmgar återfinns i bl. a. yttrandet från NBD. 

Ko111111garike1 Sveriges sradsh_l'flotekskassa anser alt utredningarnas syn på 

amorteringsfrågan strider mot den uppfattning som tidigare påverkat bo
stadslångivningen. Stadshypotekskassan erinrar om att kreditmarknadsut
redningen år 1959 föreslog al\ generell amorteringsplikt borde genomföras 
på fastighetslån antingen genom direkta lagregler eller genom frivilliga över
enskommelser. 

Några remissinstanser tar upp frågan om den övre 1 ån c gräns c n 
för stat 1 i g a bostads 1 ån. Sålunda anför LRF att likställighel i fråga 
om övre lånegräns för olika låntagarkategorier bör införas. Förbundet säger 
sig inte kunna finna några bostadssociala skäl för nuvarande ordning och 
anser att lånegriinsen bör ligga antingen vid 95 eller 98 % av pantvärdet 
för alla låntagare. Genom hittills gällande låneregler har man enligt förbundet 
försvårat för bostadskonsumenter i vanliga inkomstlägen att skaffa småhus, 
men sedan gjort sjiilva boendet relativt billigt genom tämligen liberala av
dragsregler. En sådan ordning förvärrar bostadssegregationen, anser förbun
det. 

Även SBEF anser att de statliga lånegriinserna skall vara lika för alla 
låntagarkategorierna och framhåller därvid att den gemensamma lånegränsen 
skall anpassas så att byggherren/forvaltaren genom en rimlig egen kapi
talinsats har ett direkt ekonomiskt ansvar för det ekonomiska utfallet. Utan 
ett sådan\ ekonomisk\ ansvar iir det enligt SBEF svårt att fä byggherren/för
valtaren tillräckligt intresserad av att tillgodose de kvalitativa och miljö
miissiga aspekterna. Den för alla låntagare gemensamma övre gränsen för 
de statliga bostadslånen bör enligt SBEF fastHiggas till exempelvis 95 % 
av belåningsvärdet. 

Länsstyrelsen och länshostadsnämnden i Västernorrlands län anser att låne
griinscrna för enskild person som bygger småhus och äger hyresfastighet 
skall sättas till 95 %. 

Utredningarna har vid sin diskussion om tota 1 f i n ans i er i n g delat 
upp denna i tre frågor. Den första frågan avser fullstiindig finansiering, 
dvs. ett enda slutligt lån. Den andra frågan gäller integrerad finansiering, 
dvs. integrerad kort och lång slutlig finansiering. Den tredje frågan avser 
kraven på en bostadsbank, dvs. en samordning av låneformer och kredit

institut till ett enda lån och ett enda institut. Utredningarnas diskussion 
föranleder kommentarer från många remissinstanser. varvid frågan om full
stiindig finansiering har rönt ett stort och positivt intresse. flera rcmiss

instanser understryker emellertid att frågan om totalfinansiering är så kom

plicerad att ytterligare utredningsarbete krävs för att det skall gå att ta stiill

ning i de olika delfrågorna. 
Majoriteten av de remissinstanser som berör frågan om totalfinansiering. 

d~iriblaml 11äsw11 samtliga län\.~ryrc/wr 01.:h lä11shosracls11ä11111cler. som tar upp 
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frågan, ka[lillllmark11ads11tred11i11gen. Svenska komm1111förb1111d<'I. LO. Sl'enska 

byg~11adsarbetare(örbu11det, Hyresgästernas. riksförbund. S1·c11ska riksbygge11. 

SABO och SAR. ställer sig allmänt positiva till utredningarnas diskussion. 
Länsstyrelse11 i Söderma11/a11ds /ä11 föreslår att man utreder frågan om en 

totalfinansiering genom staten. Mycket viktigt i sammanhanget är enligt 
liinsstyrclsen all lånet ges innan huset börjar byggas och all det sålunda 
inte uppstår några övcrnyttningsproblem med onödiga ränteutgifter när hu
set är färdigt. Beträffande förvandlingen av kreditiv till bottenlån under
stryker länsstyrelsen särskilt det meningslösa i att söka förhindra en sådan 

övernyttning i ett liige då en allmän åtstramning av marknaden anses moti

verad. Den enda konsekvensen blir ju högre bostadskostnader. Man kan 
enligt Jiinsstyrelsen inte giirna reglera konjunkturen bakåt och det iir inte 

heller rimligt all av penning- eller konjunkturpolitiska skiil avbryta pågående 
bostadsbyggen. 

Enligt LO och Svenska byggnadsarbetare.förbundet. vilka förutsätter att ka
pitalmarknadsutredningen snarast överväger utformningen av en statlig to
talfinansiering, talar övervägande skäl för en övergång till statlig totalfi
nansiering av bostadsbyggandet. En sådan finansiering skulle undcrliitta 
en omfördelning av kapitalkostnaderna i tiden och därigenom även motverka 
uppkomsten av innationsvinster för fastighetsägarna. Vidare skulle möj

ligheterna all garantera en jämn lillförsel av långfristigt kapital till bo
stadssektorn öka. Nuvarande komplikationer som beror på statslånets och 
fastighetslånets olika långa löptid skulle också elimineras. Ett ytterligare 
skäl för en statlig totalfinansiering utgör den önskvärda formen för kana
lisering av subventioner till bostadssektorn, nämligen nedsättning av den 
nominella ränta som utgår för fastighetslånen. De friktioner i avlyften av 
byggnadskrediter som nu regelmässigt förekommer torde vidare avhjälpas 
genom statlig totalfinansiering, förutsatt att finansieringen sker över stats
budgeten. Även omfattningen av verksamheten talar för budgetfinansiering. 
Om utlåningen finansieras över statsbudgeten föreligger alltid garantier att 
den erforderliga volymen krediter kan uppbringas. Inga friktioner behöver 
uppstå av finansiella skäl för all det av statsmakterna fastställda byggnads
programmct skall kunna uppfyllas. Eftersom statens upplåning kan ske i 
en mängd olika former kan en statlig totalfinansiering tänka~ erbjuda den 
fördelen all kortfristig upplåning på marknaden i ökad utsträckning kan 
förvandlas till långfristig utlåning. 

Svenska riksbyggen bedömer de principiella synpunkter som anförs av ut
redningarna som riktiga. Såväl tillämpningen av en subventionerad rän

tesats för bostadskapitalet som en omfördelning av kapitalkostnaden för 
hela bostadskapitalct oavsett placeringsläge förutsätter enligt Svenska riks

byggen att statsmakterna har fullständigt innytande över bostadskapitalet. 
En totalfinansiering innebär påtagliga administrativa fördelar för såväl lån

tagare som långivare. Vidare hänvisar Svenska riksbyggen till sitt bostadspo-

11 Riksdagen 1974. J som/. Nr 150 
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litiska program. i vilket finns en modell for en totalfinansiering till de förslag 
som framfördes av delegationen för bostadsfinansiering i betänkandet (SOU 
1968:30) Bostadsbyggandets planering och kreditförsörjning samt till yttran
det från Sl'rnska bygg11adsarhetarr/örh1111d<'I. 

Bland de remissinstanser som är kritiska till väsentliga delar i utredning
arnas diskussion återfinns bankinspektionen. statens institut/är byggnadsforsk
ning. Konungariket S1•eriges stadshypotekskassa, S1•enska bankföreningen. som 

emellertid ställer sig positiv till fullständig finansiering, Sl'enska sparbanks
.föreningen och µos/banken. 

Bankinspektionen anför att konsekvenserna skulle bli mycket vittgående 
och medföra svårlösta problem. Följden skulle bli en radikal förändring 
av vårt kreditväsende. Tack vare bankernas medverkan kan bottenlåne
institutens organisation och driftkostnader hållas vid ett minimum och där
med deras räntemarginaler begränsas till några tiondels procent. Även den 
statliga bostadslåneorganisationen kan i betydande mån falla tillbaka på ban
kerna och därmed begränsa vissa omkostnader. Enligt bankinspektionen 
är den nuvarande arbetsfördelningen mellan bankinstituten, bottenlånein
stituten och statliga bostadsorgan i grunden rationell. Fördelar ligger framför 
allt i den breda kontaktyta som bank instituten erbjuder. Instituten är också 
väl rustade att handha bostadskreditgivning och därmed förenade förmed
lingsuppgifter. Det förefaller så långt nu kan bedömas inte rationellt med 
en särskild organisation för ändamålet. 

Svenska sparbanksföreningen anför att sparbankerna i samarbete med sitt 
inteckningsbolag Spintab utvecklat finansieringsmetoder som medfört att 
några friktionsproblem mellan den kortfristiga och långfristiga bostadsfi
nansieringen inte längre kan sägas förekomma för den del av bostadsfi
nansieringen där sparbankerna och Spintab medverkar. Finansieringsfrågor
na bör enligt föreningen kunna lösas utan en statlig totalfinansiering. 

BostadsstyrPlsen anser sig, med hänsyn till utredningarnas uppfattning att 
ytterligare utredningsarbete bör föregå en slutlig bedömning, inte böra be

handla de av utredningarna aktualiserade frågorna. Styrelsen vill avvakta 
dels det aviserade fortsatta utredningsarbetet, dels ställningstagandet till det 
statliga finansieringssystemet. Härvid framhåller styrelsen att ett finansie
ringssystem utformat i enlighet med de av styrelsen förordade principerna 
inte förutsätter någon ändring av den nuvarande finansieringsstrukturen. 

Utredningarnas uppfattning att starka skäl talar för en f u 11 st ä n d i g 

f i n a n si er i n g delas av nertalet remissinstanser som uttalat sig i frågan. 
Hit hör 1•issa länsstyrel~er och länsbostadsnämnder. kapitalmarknadsutredning

en. Sl'enska kommunförbundet. LO. Sl'enska byggnadsarbetareförbundet. 

Sl'enska bankföreningen och Hyresgästernas riksförbund. 
En statlig totalfinansiering vad gäller de långa fastighetslånen synes enligt 

kapitalmarknadsutredningen - som framhåller att den inte är beredd att ta 
slutlig ställning till frågan förrän i samband med sina överväganden av 
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den svenska kapitalmarknadens långsiktiga utveckling - fördelaktig från 

flera synpunkter. En sådan finansiering bör innebära en viss administrativ 

förenkling så till vida all antalet lån och diirmed antalet belalningstrans
aktioner minskar. Diirtill kommer all de överföringar, som följer av all 
del statliga topplånet nu fungerar såsom "buffert" för omfördelningen av 
lånekostnaderna i tiden, inte skulle behöva göras. I den mån statsmakterna 

kommer all viilja all sänka kapitalkostnaderna genom räntesubventioner 
i enlighet med de av kapilalmarknadsutredningen angivna principerna skulle 

redovisning och administration av dessa subventioner också förenklas om 
hela det paritetsbelånade bostadsbeståndel vore samlat i ett ins1i1u1. 

Från kreditpolitisk synpunkt är del enligt kapitalmarknadsulredningen 
av betydelse om ett tänkt institut för långfristig bosladsfinansiering förutsiills 
finansiera sin utlåning via egen upplåning eller via statsbudgeten. Antas 
institutet finansieras genom egen upplåning och dess utlåning täcka större 
delen av faslighetsbeslåndel, skulle dess operationer på marknaden l. o. m. 
kunna bli av större omfattning än riksgiildskonlorets. Möjligheterna all föra 
en effektiv kreditpolitik skulle härigenom minska. Om statsmakterna skulle 
komma all besluta all subventionera boendekostnaderna genom att bestrida 
mellanskillnaden mellan marknadsräntan och den ränta som skall belasta 
låntagarna, kan ytterligare en källa till problem uppkomma. Den situationen 
skulle kunna uppstå att institutet, med rätta eller ej, anklagades för en 
liiltsinnig upplåningspolitik eftersom staten iindå subventionerar upplånings
räntan i den mån den överstiger den fixerade basräntan. De svårigheter 
som redan idag föreligger för hypoteksinstituten skulle vid oförändrad rän
tepolitik i förstorad skala överföras till ett bostadsinstitut med uppgift att 
svara för totalfinansiering. Den del som nu finansieras över statsbudgeten 
skulle överföras på institutet. Om ett statligt bostadsinstitul inriitlas, bör 

enligt kapitalmarknadsutredningen därför gälla all dess verksamhet finan
sieras över statsbudgeten. Detta är också en förutsättning för att friktioner 
inte skall uppstå av finansiella skäl att uppfylla del av statsmakterna fastställda 
byggnadsprogrammet. Eftersom statens upplåning äger rum kontinuerligt 
och i de former som bäst kan anpassas till läget på kreditmarknaden, bör 
störningarna för kreditpolitiken bli mindre iin om institutet finansieras 
genom egen upplåning. Vidare anför utredningen all finansieringsmeloden 
skulle medföra betydande följdverkningar i institutionellt avseende och för 
kapitalmarknadens funktionssätt över huvud och all frågan därför bör uf

redas i ett vidare sammanhang. 
S1•enska bankföreningen framhåller att en fullständig finansiering i statlig 

regi skulle kunna medföra positiva verkningar för kreditpolitiken och ka
pitalmarknaden. Såsom utredningarna påpekat skulle staten nämligen kunna 
finansiera bostadskrediterna genom emission av statsobligationer som en 
del av den totala statsupplåningen. Denna kan beträffande omfattning och 
villkor anpassas till det aktuella läget på kapitalmarknaden och till de kre-
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ditpoliliska kraven i stort. 1-liirigenom skulle man befria kreditpolitiken 

och kapitalmarknaden från de begränsningar som följt av kravet på ka

pilalförsörjning av bostadssektorn till förmånliga riinlor. 

Kritiska synpunkter riktas mot utredningarnas uppfällning av bl. a. ha11k

i11spektionei1. statens institut Jifr hygg11adsfärsk11i11g. Konungariket Sl'<'rig<'s 
stadshypotekskassa och posthanken. 

S1ate11s ins1itut _för bygg11adsfärsk11ing anser att utredningarna inte lyckats 

dokumentera några bostadspolitiskt starkt viigande skiil som talar för en 

fullständig statlig finansiering. Vad gäller möjligheten för staten att minska 

kreditriskerna genom att den skaffar sig förfoganderiitt över de säkerheter 

som svarar mot de genom amortering av boltenlånen uppkomna överhy

poteken anför institutet att detta givetvis iir en fördel från den statliga långi

varens synpunkt men att frågan om fastighetsägarnas förfoganderiill över 

överhypoteken är av väsentligt större bostadspolitisk betydelse. 

K on1111garikN Sl'eriges stadshypo1ekskassa anser alt ut redningarnas resone

mang i fråga om lånetekniska detaljer äger sin riktighet men anser alt dessa 

administrativa skiil inte viiger siirskill tungt. En omliiggning till fullstiindig 

finansiering vare sig den sker via staten eller via el! eller fkra kreditinstitut 

påverkar i och för sig inte den totala upplåningsvolymen på kapitalmarknaden. 

Även för statens vidkommande torde samma regler om likvidi

tetsplanering komma att gälla som f. n. gäller för hypoteksinstituten. Med 

hänsyn till de omfattande återverkningar på kredit marknaden, institutionellt 

och på annat siitt, som en omliiggning till fullständig finansiering skulle med

föra vill stadshypotekskassan understryka utredningarnas slutsats att ytterli

gare utredningar iir nödvändiga. 1-liirvid torde böra ingående belysas på vilket 

siitt upplåningen liimpligast bör ske. Del framstår ingalunda som sjiilvklart 

att en upplåning via staten iir all föredra. Om upplåningen till bostadsseklorn 

sker för sig via ell eller flera institut kan bl. a. verkliga kostnader och ev. 

subventioner siirskiljas utan komplikationer. Enligt kassan iir stadshypo

teksinstitutionen siirskilt lämpad all, om så befinns önskviirt, handha en 

fullstiindig finansiering inte minst med tanke på det förtroende som kassans 

obligationer åtnjuter. 

Postbanken anför att vissa kreditmarknadsmässiga aspekter inte penetreras 

i betänkandet. Banken framhåller bl. a. att kortfristiga fordringar på staten 

är höglikvida tillgångar såviil hos banker som andra innehavare. varför en 

ökning av den korta statsupplåningen som ersiittning för emission av bo

stadsobligationer verkar expansivt på kreditmarknaden. Med den omfattning 

operationerna skulle behöva få för att vara meningsfyllda skulle den ex

pansiva effekten i de flesta lägen vara oförenlig med andra kreditpolitiska 

mål. 

Synpunkter på om fat t n i n ge n av uen fullständiga finansieringen 

förs fram av några remissinstanser. Enligt kapitalmark11ads11tred11i11ge11 talar 

omfördelningskravet för att finansieringen omfattar hela det paritetsbelånadc 
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bostadsbeståndet. Utredningen betonar dock att det sjiilvfallet iir möjligt, 
och kan visa sig praktiskt liimpligt, att bcgriinsa finansieringen till större 

projekt, till enbart llerfamiljshus eller enligt någon annan princip. LO och 

Sl'enska hygg11adsarbc1arcförh1111dc1 anför att det naturligtvis iir möjligt all 

låta samtliga fastigheter omfattas av systemet. Hiirvid förutsätter organi

sationerna att lån för vissa fastigheter får utgå till en liigre andel av lå

neuntkrlaget. 
S1·e11ska ba11kfiire11i11gc11 framhåller att en fullständig finansiering i statlig 

regi inte utesluter ell viss I utrymme för fortsatt utlåning genom de nuvarande 

hypoteksinstituten. Dessas framtida utlåningsverksamhet skulle i så fall avse 

privatfinansierade projekt och kapitalanskaffningen skulle ske genom emis
sion av bostadsobligationer till marknadsmässiga villkor. 

Bland de rcmissinstanser som uttalar sig positivt om i n teg r era d f i -

n ans i er i n g märks Svenska kommunförbundet och SABO. 

Enligt Sl'C'nska kommw1/örb1111det torde en integrerad finansieringsform ha 

stora administrativa förtjänster och viisentligt medverka till att kreditgiv

ningen kan ske i smidiga och ~indamålsenliga former. I sammanhanget fram

håller förbundet att svårigheterna att få byggnadskreditiv ersatta med lång

fristiga lån ökat under senare år. SABO anför att kreditförsörjningen under 

byggnadstiden måste vara tryggad, så att byggherren inte råkar ut för onödiga 

störningar och fördyringar. Likaså måste försörjningen med s. k. långa lån 

vara tryggad så att avlyft kan ske i den takt färdigställandet medger detta. 

Detta leder enligt SABO till att den nuvarande ordningen med uppdelning 
på byggnadskreditiv och långa lån bör ersättas så att de lån, som ges under 

byggnadstiden, sedermera inte behöver utbytas mot långa lån. 

Ko111111garike1 S1·eriges St(l(/shv1101ekskassa framhåller att integrerad finan

siering för stadshypoteksinstitutionens del varit aktuell sedan institutionen 

:ir J 964 /ick möjlighet all liimna byggnadskreditiv. På grund av alt efterfrågan 
på långfristiga krediter vuxit från år 1964 och fram till dags dato har det 
inte funnits möjligheter att vid sidan av den sedvanliga bottenlångivningen 

liimna byggnadskrediter. En sådan kreditgivning har bedömts splittra in
stitutionens resurser och y11erligare fi:>rliinga viintetiderna på långa lån. Stads
hypotekskassan anför vidare att den så sent som i februari 1973 ingående 
prövade förutsiittningarna för en integrerad kreditgivning Ol:h då kom fram 

till att förutsiittningar för sr1dan kreditgivning inte förelåg. Stadshypoteks

kassan framhåller emellertid att en integrerad kreditgivning kan siittas igång 

utan dröjsmål under förutsiittni ng alt statsmakterna shiller erforderliga medel 
till förfogande eller garanterar erforderliga medel. 

Negativa till integrerad finansiering iir däremot ba11ki11spekrio11e11. S1•e11ska 

ha11k/öre11i11ge11 och posthankcn. 

Hankinspektionen anför att byggnadskreditgivningen kräver kontinuerlig 

övervakning och medverkan från kreditgivarens sida under hela byggnads

skedet. Den lokala niirheten till bankkontoren och diirav följande möjligheter 
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till förhandlingar direkt på platsen mellan kredittagare och kreditgivare under 
medverkan av viirderingsmiin och byggnadskontrollanter, l. ex. vid kredit
avlyft, har varit en oundgänglig förutsättning för att bostadskreditgivningen 
skall fungera smidigt och med minsta möjliga förlustrisk för kreditgivarna. 

Liknande tankegångar återfinns också i yttrandet från Svenska bankfar

eningen. som anser att det starkaste argumentet för en bestående uppdelning 
av kreditgivningen på byggnads- och fastighetslån ligger i det nuvarande 
systemets välutvecklade och beprövade möjligheter att fortlöpande kon
trollera att bostadsprojektet ros i hamn. När det gäller utredningarnas ön
skemål att kreditgivningen under byggnadstiden måste vara tryggad anser 
hankföreningen att de årliga överenskommelserna mellan delegationen för 
bosttidsfinansiering 01.:h bankinstituten innebär att byggnadslånen säkerställs 
på ett tillfredsst~illande sätt. De byggnadsprojekt som inte kunnat fä bygg

nadslån är sådana som ekonomiskt sett varit mycket tveksamma. De är 
dessutom en försvinnande liten andel av det totala antalet. Betriiffande ut

redningarnas önskemål att finansieringen av bostadsbyggandet bör ske på 
sådana villkor att de inte förorsakar stora skillnader i kostnaderna för fas
tigheter som uppförs under olika år framhåller föreningen hl. a. att integrerad 
finansiering i och för sig inte skulle innebära att kreditvillkoren blir lika 
mellan olika årgångar bostäder. Även på de långfristiga fastighetslånen sätts 
olika räntor beroende på vilken räntenivå som gäller på kapitalmarknaden 
när det långa lånet ges. Vidare framhåller föreningen att nuvarande av
lylisproblems orsak, nämligen bristen på långfristigt kapital. inte skulle för

svinna genom en integrerad finansiering. Däremot skulle sannolikt pro
blemen försvinna om man övergick till en fullständig linansiering av de 
långa bostadskrediterna via statsbudgeten, eftersom kapitaltillförseln då del
vis kan ordnas oberoende av förhållandena på obligationssidan. 

Också posrhanken berör de nuvarande avlyrtsproblemen. Enligt banken 
har uppdelningen på byggnadslån och fastighetslån under många år av brist 
på långfristigt kapital inneburit en nexibilitet' eftersom nya byggnadskrediter 
i stor utsträckning lämnats, trots att den långfristiga finansieringen av fär
digställda objekt ej kunnat ordnas utan lång vlintetid. Ansvällningen av 
kreditbeloppen för färdigställda ej avlyftacle objekt är ett uttryck för denna 

flexibilitet. Vid en integrerad finansiering skulle den otillriickliga tillförseln 
av långfristigt kapital vara ännu mera kännbar, eftersom den då direkt skulle 
påverka krediterna till nya byggen. Om tillförseln av långfristiga medel ökas 

på det siitt som erfordras för att medge integrerad finansiering skulle även 
dei1 nuvarande organisationen av krellitgivningen fungera tillfredsställande. 

Flera remissinstanser berör frågan om inrättandet av en särskild bo -
stads b a n k . men endast ett fåtal instanser behandlar frågan separat. 

LO och Svenska byggnadsarberarc/örhundct erinrar om att delegationen 
för bostadsfinansiering i hetiinkandet Bostadsbyggandets planering och kre
ditförsörjning framhöll att etl statligt bostaclsinstitut hör kunna få en mycket 
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enkel organisation. En betydande del av det administrativa arbetet, som 

hantering av pantbrev, viirdering och inspektion av fastigheter sam I avisering 

av riintor och amorteringar. borde enligt delegationen kunna handhas av 

kommunala organ, liinsbostadsnämnder och bostadsstyrelsen. 

Svenska bankföreningen anför att av uttalanden i betänkandet framgår att 

utredningarna anser att skälet för att eventuellt skapa en bostadsbank är 

att en sådan skulle underlätta ett införande av fullständig eller integrerad 

finansiering. Det innebär enligt föreningen att frågan om en eventuell bo

stadsbank inte kan behandlas som ett sep<1rat problem ut<1n först kan bli 

aktuell om man beslutar sig för att övergå till fullständig eller integrerad 

finansiering. Föreningen vill dock understryka att en eventuell övergång 

till dessa finansieringsformer skulle kunna ske inom ramen för redan exi

sterande institutioner utan att någon ny bostadshank skapas. En fullständig 

finansiering, som enligt föreningen som nämnts skulle kunna medföra po

sitiva verkningar för kreditpolitiken och kapitalmarknaden, skulle sålunda 

kunna administreras av exempelvis bost<1dsstyrelsen och de lokala organen. 

Det innebär enligt föreningen att en övergång till fullständig finansiering 

uppenbarligen inte kräver att en ny bostadsbank skapas. Vidare framhåller 

föreningen att om hela kreditgivningen övertogs av en statlig bostadsbank 

skulle en mycket kostnadskriivande organisation för kreditbedömning. råd

givning, granskning, besiktning m. m. behöva byggas upp parallellt med 

den expertis som redan finns i bankerna. 

Konungariket Sver(~es staclshypotekskassa linser att konsekvenserna för kre

ditmarknaden och riksbankens möjligheter att bedriva en effektiv penning

och räntepolitik synes ytterligt svårbedömbara, om bostadslinansieringen 

helt skulle avskärmas och övertagas av staten. Inte ens en grundlig spe

cialutredning i ämnet torde kunna helt klargöra dessa konsekvenser. Sty

relsen vill därför bestiimt avråda från det experiment, som inrättandet av 

en statlig bostadsbank mås1e anses innebiira. Skapandet av en dylik bank 

skulle inte öka kapitalmarknadens resurser och skulle därför inte heller lösa 

det nuvarande dilemmat, nämligen att man inte i en bristsituation kan 

finansiera marginalbyggandet annat iin på bekostnad av andra investerings

behov, som kan göra· sig giillande med samma eller t. o. m. ;innu större 

styrka. 

3. I. 7 Bostadsmiljö 

RR V, statens instiflll/Ör byggnad~forskning. länsstyrelsen i Östergötlands län, 

statensplam•rrk och SAR m./l. har gett vissa a 11 män n a synpunkter 

på utredningarnas behandling av frågan om bostads

m i I jöns i n n e hå 11 o c h u t form n i n g . Del iir en samstiimmig 

uppfattning bland dessa remissorgan att behandlingen iir ofullstiindig och 

knapphiindig. RR V anser att utredningarna borde ha prioriterat denna fråga 
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i sitt arbete på grund av dess stora betydelse för bostadshushållen. Statens 

institut /iir hyggnads/orskning efterlyser en mer utförlig analys av olika be· 

byggelse- och boendeformers egenskaper bl. a. som grund för de övervä

ganden som utredningarna gör beträffande behovet av statliga minimikrav 

på miljöns utformning och verksamheter i denna. Länsstyrelsen i Östergöt

lands län beklagar att lid inte har kunnat avsättas för en mer ingående be
handling av boendemiljön, eftersom meningarna just nu bryts om vilken 

bebyggelseform, llerfamiljshus eller småhus, som iir att föredra. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län betraktar avsnittet om boendemiljön som 

en utgångspunkt för ett fortsatt arbete med frågan och karakteriserar de 

synpunkter som fors fram och de utredningar som redovisas i bilagedclen 

som viirdefulla och av stort intresse. 

Flertalet remissinstanser instämmer, som tidigare har nämnts, i utred

ningarnas uppfattning att bostad och närmiljö bildar en funktionell enhet. 

Starem instirw/or byggnad~forskning finner det emellertid otillräckligt att vid

ga synen på bostadsmiljön på det sätt som utredningarna har gjort och 

ifrågasiitter om det är möjligt att särskilja den fysiska utformningens be

tydelse för individens upplevelse av sin bostadsmiljö på ett så generaliserande 

s~itt som utredningarna gör. I ett vidgat synsätt är det, betonar institutet, 

önskvärt att i högre grad söka se fysisk och social miljö i ett sammanhang 

och att också se bostads- och annan vistelsemiljö, bl. a. arbetsmiljö, som 

samhöriga. Sistnämnda synpunkt förs fram också av länsstyrelsen och 

länsbostadsnämnden i Blekinge län. 

Boende rn i I j ö begreppets i n n e hå 11 diskuteras av bl. a. bo

stadsstyrelsen. statens institut.för byggnad~forskning. länss(vrelserna i Östergöt

lands. Blekinge och _,i/l'shorgs län, Landstings/örbundet. LO, TCO. Sl'enska 

byggnadsarhetare/orbundet, Hyresgästernas rik.~/örhund och SAR. Bostadss(y

relsen nämner sådant som friytor för barns och vuxnas lek och utevistelse, 

lekplatser, tvättstugor och fritidslokaler. Länsstyre/5en och länsbostadsniimn

den i Blekinge län pekar därutöver på barnstugor, boendeservice i form av 

mal-, städ- och lvättjiinster, niirbutiker och kollektiv trafikservice. Hyres

gästernas riksförbund. som likaledes erinrar om vikten av tillgång till sam

hällelig och kommersiell service, påpekar att även estetiska och hygieniska 

kvaliteter måste beaktas. Förbundet hänvisar i övrigt till sitt några år gamla 

miljöpolitiska handlingsprogram, där hyresgäströrelsens krav på boendemil

jön niirmare har utvecklats. 

Statens instilllt for byggnadsfiJrskning, länsstvrelsen i Ali•sborgs län och SAR 

m . .f!. tar upp sådana egenskaper som bebyggelsens utformning, dess skala 

och variationsrikedorn. SAR menar att, även om det inte finns anledning 

att förringa betydelsen av den ökning av den rent materiella bostadsstan

darden som har skett, o~kså de boendes behov av all kunna skapa sociala 

kontakter måste tillgodoses liksom enskilda människors behov av positiva 

upplevelser och stimulans. Organisationen hävdar all det är fråga om en 
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nedviirdt!ring av de boendes behov om man bygger en miljö som i sin 
helhet och sina detaljer har en skala som saknar relation till miinniskans 
mått och den gåendes aktionsradie, som domineras av material som iir hårda 
och avvisande. som har en utformning som bidrar till att förstärka alla 
ljud till störningar. som ger otillfredsstiillande skydd mol viider och vind 
och som har en vegetation som bara iir en utfyllnad av överblivna ytor. 
R'\de slalt'ns ins1i1111 Jbr bygg11ads/iJr5k11ing och SAR anser att stora delar av 
den miljö som produceras i dag kiinnete1.:knas av likformighet och monotoni. 

SAR riktar uppmärksamheten särskilt på behoven hos de stora grupper 

av människor som i dag är hiinvisade till att tillbringa praktiskt taget hela 
sin tid i bostaden och dess niirhet. Detta gäller hemarbetande och barn, 
men också en snabbt växande grupp av åldringar, sjukpensionärer och för
tidspensioniirer. Samma påpekande görs av sodals~yrelsen. 

En allsidig hushålls- och boendestruktur ses både som en miljökvalitel 
i sig och som en förutsiittning för andra. l.andslings/brhundet understryker 

I. ex. vikten hiirav för sina möjligheter att svara för sin del av servicen. 
Behovet av att uppmärksamma också kraven på e ta b I er i n g av 

verksam h e I er i boende m i I j ön framhålls av bl. a. hostadssty

relsen. slatens {llanverk. länss~vrelserna i Jönkö{lings, ,:ftvsborgs och Värmlands 

län. LO. TCO. S1•enska byggnadsarbetar('./brhundet och SAR. Bostadsstyrelsen 

finner del angeläget att få behovet av verksamheter närmare utrett och 
att få klarlagt vad dessa verksamheter kriiver av den fysiska miljön. Vidare 
bör kostnadernas storlek och fördelning klarliiggas, påpekar styrelsen. Sl'enska 

komm11n/iirh11ndl't och några kommuner erinrar om att en utbyggnad av verk
samheter i bostadsområdena, i den mån kommunerna skall svara för den. 
endast kan ske i den takt som kommunernas resurser ökar och då måste 
viigas också mol andra angelägna behov. Kommunförbundet påpekar i detta 
sammanhang att finansieringen av driftkostnaderna i allmänhet utgör ett 
betydligt större problem än finansieringen vid anskaffandet av lokaler. LO 

och Svenska byggnadmrbetarc~/örbunder framhåller de olika förutsättningarna 
kommunerna emellan vad avser ekonomi och planeringsresurser. Enligt 
organisationernas mening kan detta förhållande vara ett motiv för ökade 
insatser från statens sida. Länsstyrel~en i Jönkö{lings län riktar uppmiirksam
heten p!1 de föru1s;itlningar som genom organisationer och enskilda initiativ 
kan skapas for aktiviteter i bostadsområdena och betonar vikten av att re
presentanter för folkrörelser. bildningsorganisationer och organisationer 
inom fritidsverksamheten deltar redan vid planeringen av bostadsområden. 

De många anknyt n i n g s punkter som finns m e 11 an frågor 
om bostadsmiljö och frågor om boendedemokrati un
derstryks av många rcmissorgan. Denna friiga behandlas i avsnittet 3.1.8. 

Några remissorgan berör de o r sa k er som kan finna~ t i I I bris -
t e r n a i dag e n s n y a bos I ad s m i I j ö e r. Statens institut för bygg-
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11ad1tiir.1/.:11i11g. LRF och SAR 111. /!. ser den snabba utbyggnadstakten och 

utbyggnadsenheternas storlek som väsentliga förklaringsgrunder. 

s·1ate11s institut./or byl{gnad~forskning förmodar all produktionens inriktning 
på stora enheter sätter spår i samtliga led i byggprocessen och även i fas
tighetsförvaltningen. Institutet finner det angeläget att den nämnda pro
duktionsinriktningens betydelse för bostadsmiljön analyseras för att framtida 

problem vid snabb tillvii.xttakt skall kunna bemiistras. Institutet anser vidare 
att det bör diskuteras vilket utrymme för annan produktionsinriktning som 
den nu lugnare urbaniseringen ger. Institutet niimner möjligheterna 
till ombyggnad och successiv komplettering och förtiitning av bebyggelse 
med små enheter och omtalar att en utredning, gjord vid länsstyrelsen i 
Stockholms liin, visat att de närmaste tio årens produktion i länet helt skulle 
kunna genomföras i sådana former. I detta sammanhang fäster institutet 
uppmärksamheten vid de hinder som kan uppkomma när det gäller att 
stiilla om byggandet på detta sätt och framhåller att det synes nödvändigt 
att förändra såväl lagstiftning som finansieringsmöjligheter, planeringsru
tincr och produktionssystem. 

SAR nämner även andra orsaker till brister i bostadsmiljön än utbygg
nadstakt och utbyggnadsenheternas storlek, t. ex. materialutveckling, försök 
att diimpa kostnadsökningarna och utvecklandet av en industriell produk
tionsapparat. Enligt organisationens uppfattning finns det inte någon an
ledning att hiivda att någon av dessa förutsättningar skulle lägga hinder 
i vägen för att åstadkomma en kvalitativt god bostadsmiljö. SAR menar 
att bristerna kan återföras friimst på de förändringar som skett av själva 
planeringsprocessen, som i alltför hög utsträckning har styrts av produ
centledets krav på rationalitet. I likhet med statens institut för byggnads
forskning anser SAR att förutsättningarna är bällre för framtiden när det 
gäller att realisera de mål som stiillts upp för bostadsmiljön. Det väsentligaste 
skiilet härtill är den måttligare bostadsefterfrågan och den därav följande 
lugnare utbyggnadstakten. 

SAHO tar i detta sammanhang upp frågan om de kostnadsförutsättningar 
som giiller för de olika boendeformerna. Organisationen menar att nerfa
miljshusföretagen, kanske särskilt då de allmännyttiga bostadsföretagen, ut

satts för hård och ofta oberälligad kritik i den pågående miljödebatten. SABO 

hävdar att kritiken, även då den är befogad, har sin grund i ekonomiska 
förhållanden, varöver nerfamiljshusföretagen inte råder och belyser sin upp
fattning med vissa kostnadsdata. Organisationen syftar på de olikheter i 
skattevillkor som giiller för de skilda upplåtelseformerna. 

Några remissinstanser har synpunkter på utredningarnas undersök -
n i n g a v bos t ad so m råden i G ö t c borg. Statens planverk på

pekar alt resultaten i nera hiinseenden avviker från andra liknande un

dersökningar och menar att de diirför kriivcr en fördjupad analys. RR V 
har uppfallningen att undersökningen har visat resultat som efter en mera 
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ingående behandling från utredningarnas sida skulle ha kunnat fungera som 

underlag för förslag till miljöförbiittrande åtgiirder. Gö1eb01:r;s komm1111 menar 
att utredningarna i denna undersökning på ett förtjfostfullt siill tagit upp 
och behandlat angelägna ot:h intressanta frågor. Även om tiden för analys 
blivit kortare iin avsett iir framstiillningen klar och viilgörande nyanserad, 

säger Göteborgs kommun. 
RR V iir kritiskt instiilld till den slutsats som utredningarna drai- frirn Gö

teborgsundersökningen och andra undersökningar, niimligen att brister 
i niirmiljön mera giiller verksamheter iin fysisk 
u t f o r m n i n g . Också starens i11s1i111tjör byggnatNbrskning och SA R anför 
kritiska synpunkter och menar all utredningarnas synsiitt är alltför begränsat. 
Bostadsstyrelsen och sia/ens plam•erk siiger sig diiremot i huvudsak dela ut
redningarnas uppfattning. Bostadss~vrefsen understryker dock behovet av 
klarläggande av hur den fysiska miljön bör vara beskaffad också i andra 

avseenden än dem som sammanhänger med definierade verksamheter. 
SAR delar inte heller utredningarnas mening att brister i 

bostads m i I j ön kan kompenseras genom en målmedve
ten verks a rn hets p Ian er i n g. SAR finner denna uppfattning vara ett 
ullryck för en alltför begränsad målsätlning. Såväl en omsorgsfull planering 
av bostadsmiljön som en målmedveten verksarnhetsplanering kan främja ut
vecklandet av sociala kontakter. Därför behöver båda vägarna utnyttjas. an
ser SAR. 

Statskontoret, länsstyrelserna i Uppsala. Östergötlands, Hallands. Göteborgs 
och Bohus, Alvsb01xs samt Västernorrlands län. många kommuner, cfäribland 
Stockholms, Svenska komm11nförb11nde1. LO, TCO. SBEF, SvC'nska hyggnads

arhe1arcfiirb11nd<'t. Svenska riksbyggen. SABO och NB/J m. fl. tillstyrker ut
redningarnas förslag om I ån t i 11 m i I j ö för bä t t r a n de åt g är -
de r. RR V anser sig sakna underlag för att ta stiillning till förslaget. Bo
s1adss~1'refsen. slat<'ns planverk m. /l. har inte ullalat någon mening i frågan. 

Länsstyrelsen i Östergötlands län understryker särskilt angelägenheten av 
att möjligheter skapas för att avsevärt förbiittra den yttre miljön i de ller
familjshusområden som tillkommit under senare årtionden. 

Länsstyrels<'n i Väsmwnlamls län, Sl'l'11ska kon11n11n/örh11nd('(, några kom
muner. bl. a. Stockholm, Hw<'sgäsl<'mas rik~/iirbuntl ot:h NBD m.fl. menar, 
i motsats till utredningarna, att lån bör kunna utgå oberoende av om de 
berörda objekten finansierats med statliga lån eller ej samt oberoende av 

när områdena korn till. 
Länss~vrelsen i Hallands län och flalms1ads komm1111 siiger sig dela utred

ningarnas uppfattning att ansvaret för miljöförbättringarna skall åvila bo
stadsföretagen och de boende sjiilva. 

S1,enska komm11n/Orb11nde1 och SBEF framhåller att det administrativa för
farandet vid långivningen måste vara enklare än vad som för närvarande 
gäller för det statliga bostadslånet. Som skäl för detta anges att kostnaderna 
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l'ör förbiiltringarna vanligtvis blir små i förhållande till fastighetens totala 
viirdc. 

SAR redovisar utförligt sin syn på den fysiska planeringens 
betydelse för möjligheterna att åstadkomma en god 
bostads m i I j ö. Stor vikt bör enligt SAR liiggas vid ide- och plane
ringsstadiet, då de för de boende avgörande besluten bör fattas. Det är då 
som konsumenterna skall ges tillfälle till information och deltagande. SAR 
stryker under nödviindigheten av att den fysiska planeringen samordnas 
med planering av sociala verksamheter och långsiktig ekonomi. Enligt SAR 
bör den fysiska planeringen utgå från omsorg om människan. Planerings
begreppet bör utvidgas till alt omfatta även förmedling av sociala upplevelser. 
Planeringen bör dessutom utgå från landskapets krav och från den lokala 
miljömiissiga situationen for alt den sociala miljön skall få förankring i 
sin omgivning. 

SAR hävdar vidare all samhällets mål beträffande fördelning mellan hus
former och upplåtelseformer bör klarliiggas och en redovisning ske av vad 
som föranleder en prioritering av den ena eller andra formen i det konkreta 
fallet. 

När det giiller nerfamiljshusbebyggelsc anser SAR alt den bör motiveras 
av bl. a. krav på tät exploatering, alt spara sammanhiingande grönomriiden, 
att ge god service och utrymme för gemensamma anläggningar samt goda 
allmänna kommunikationer. 

S4R rekommenderar också all omfattande satsningar görs för all utveckla 
lösningar av bostadsområden som inte är fastlåsta av tidigare produktions
förutsiiltningar och förvaltningsformer utan är öppna för nya kombinationer 
i syfte att minska motsättningarna mellan olika boendeformer. Statens instilllt 

/iir byggnadsforslwing anför liknande synpunkter och anmiirker på all ut
redningarna inte har diskuterat den eventuella önskvärdheten i eller problem 
i samband med ut veckling av bebyggelse- och boendeformer där flera av 
de fördelar som kiinnetecknar traditionella !lerfamiljs- resp. småhus kom
binerats. 

För ett i alla avseende lyckat planeringsresultat måste enligt SAR:s upp
fattning tid och rcsursei' ställas till planeringsstadiets förfogande. En hög 

plancringsberedskap bör upprällhållas genom all tillräckliga resurser ställs 

till förfogande för kapacitet och hög kvalitet inom planeringsstadiet, anför 

SAR. 
Utredningarna iir tveksamma till införandet av minimikrav 

b c I r ii f f a n de bostads m i I j ö n s ut form n i n g. Remissopinio
ncn iir splittrad i denna fråga. Negativt instiillda till bindande normer för 
boendemiljön iir bl. a. SBEF. Hyresgästernas riksfijrbund och SA R. S.4 R anser 

att en total normering skulle i viisentliga avseenden innebiira oerhörda sche
matiseringar som skulle förhindra varje hänsynstagande till lokala förut
siittningar. Det innebiir att det för planeringsprocessens parter - i oenighet 
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om målen och i kamp om prioriteringarna - skulle vara omöjligt all uppnå 

ett resultat som tillgodoser alla intressen. Därför är det enligt SAR:s mening 

nödvändigt alt målen för utformningen av den enskilda bostaden och för 

bostadsområdet utvecklas i sin helhet och beskrivs inte i bindande normer 

utan i form av klart formulerade målsättningar. Hyresgästernas riksförbund 

har liknande synpunkter. Förbundet menar alt den enda metoden all pä 

ett tillfredsstiillandc siill la htinsyn till variationerna i kraven iir all bereda 

de boende möjlighet att genom hyresgäströrelsens lokala organisationer få 

ett direkt innytande över samhiillsplaneringcn. SBEF gör giillande att sam

hällsorganens reglerings- och styrsystem över hela byggnadsscktorn begrän

sar en önskvärd produktivitetsutveckling och variationsrikedom i nypro

duktion och ombyggnad och att regleringarna dessutom försämrar förut

sättningarna för alt uppnå mest gynnsamma pris- och produklutveckling. 

Därför finner SBEF det nödvändigt att regleringarna ses över och begr[insas 

till omfattning och innehåll och inte ytterligare utvidgas. 

Statens instil!Uf(jr byggnad.~forskning finner däremot att de krav som varit 

förknippade med den statliga bostadslångivningen varit i huvudsak av godo. 

De har inneburit dels alt den helt övervägande delen av produktionen kunnat 

ske med en god minimistandard, dels all den fått en relativt jämnt fördelad 

kvalitet, då reglerna försvårat lyxbetonat byggande. Institutet tar i sitt ytt

rande också upp de icke önskvärda konsekvenser som statliga minimikrav 

enligt SBEF skulle ha och hävdar att påståenden om att s. k. byggkrångel 

orsakas av statliga minimikrav är otillriickligt grundade. Institutet åberopar 

en studie i iimnet. som visar att krångel i regel kunnat :'lterföras p;i be

handlingen vid de myndigheter som har att kontrollera att kraven tillgodoses 

samt på det förhållandet att statliga riktlinjer, anvisningar och råd ofta ges 

auktoritet som absoluta krav. Som exempel härpå nämns de s. k. parke

ringsnormerna. Brister i samband med tillämpningen av krav, riktlinjer, 

råd och anvisningar torde enligt institutets mening kunna bemiistras genom 

alt de myndigheter som utfärdar krav förbättrar informationen om bak

grunden till dem. Institutet menar vidare alt en ökad klarhet avseende bl. a. 

kravs juridiska status inte är motstridig önskemål om att kunna giira av

vikelser från krav. Därför finner institutet det vara av intresse att analysera 

förutsättningarna för vidgad dispensgivning samt att utvidga planverkets 

typgodkiinnande och bostadsstyrclsens stöd till experimentbyggande. 

Statens p/amwk påpekar att utredningarna inte klargjort vad man menar 

med begreppen "krav" och "normer". Verket noterar alt det för niirvarande 

saknas rättslig grund att meddela föreskrifter, dvs. bindande normer, för 

den fysiska planeringen, men att det iiven i fortsättningen behövs en allmiin 

vägledning i form av råd och anvisningar. Verket omtalar att det förbereder 

en skrift med råd och anvisningar for planering av bostadens grannskap, 

som huvudsakligen behandlar frågor om boendemiljöns utformning. Där

emot har verket befogenhet alt meddela. förutom råd och anvisningar, ~iven 
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bindande föreskrifter. när det giiller byggnadsviisendet, dvs. för byggnads 

utförande och tomts ordnande. Planverket berör i sammanhanget de bin

dande normer som är förknippade med den statliga bostadslångivningen 

och nämner att dessa enligt överenskommelse mellan bostadsstyrelsen och 

planverket skall överföras till Svensk Byggnorm och där utgöra dels fö

reskrifter, dels råd och anvisningar. Därigenom blir de giltiga för allt bo

stadsbyggande. vilket verket ser som en fördel. 

Bostadsstyrelsen menar att vissa kvaliteter i den fysiska miljön är möjliga 

att fastlägga i centrala bestämmelser. Det kan gälla t. ex. erforderlig friyta 

för de boendes lek och utevistelse, lekplatsers, tviHtstugors m:h fritidslokalers 

storlek, utformning, läge och underlag. Andra kvaliteter, l. ex. hänsynsta

gande till och bevarande av befintlig natur. torde enligt styrelsens mening 

lämpa sig bättre att uttrycka i mer allmän form, kompletterad med an

visningar och exempel. Förfar man på detta sätt torde de negativa verkningar 

som utredningarna befarar av centrala bestämmelser kunna undvikas, menar 

styrelsen. 

3.1.8 Boendedemokrati 

Utredningarnasviirdering.att möjligheten för individen att 

själv få påverka sina levnadsförhållanden är av 

grundläggande värde och att medinflytandet i bo

endet är en rättighet, som bör tillkomma· alla 

k a t c g o r i er boende. stryks under av flertalet remissinstanser, bl. a. 

hyres- och arrendenämndema.för Stockholms. Uppsala och Gotlands län. sta

rens planverk. länsstyrelserna i Gotlands och Blekinge län och SABO. Också 

Sveriges .fasriglwtsägareförbund instämmer i utredningarnas värdering men 

framhåller att den bästa vägen för att uppnå inflytande har individen genom 

sina möjligheter att sjiilv viilja bostad, att siiga upp hyresavtalet eller all 

genom byte erhålla en annan lägenhet. Liknande synpunkter anförs av NBD. 

SABO omtalar att man inom organisationen f. n. är sysselsatt med att 

försöka finna lämpliga modeller för tillämpad boendedemokrati. Detta arbete 

bedrivs i samarbete med ett av de stora SABO-företagen och vederbörande 

orts hyresgästförening. I avvaktan på resultatet av detta arbete och på de 

förslag som utredningarna så småningom kommer att lägga fram inom om

rådet vill SABO inte gå in i en diskussion om hur ett vidgat boendeinflytande 

kan och bör utformas. 

Hyresgästernas riksförbund hänvisar i sitt yttrande över utredningarnas be

tänkande i denna del till det betänkande som hyresgäströrelsens egen bo

inflytandcutredning har avgett. 

Utredningarna har redovisat e r f a r e n h e t e r be t r ii rr a n d e m ed -

inflytandcfrågor från arbetslivet och funnit att frågeställ

ningarna där i viss mån är likartade med dem inom bostadsmarknadcn. 
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LO och Svenska byggnadsarbetaref<jrbunde1 ansluter sig till utredningarnas 
uppfattning och anser all utredningarna i del fortsatta arbetet bör beakta 
de erfarenheter som vunnits inom arbetslivet. Arbetsriiltskommittens förslag 
bör också ge viiglcdning. SAR tilliigger all utredningarnas parallell med ar
betslivet visar hur försummad boendedemokratin iir. S1ate11:; insrilllt /iir 

bygg11ads/i.mk11i11g framhåller att, med tanke på den vikt utredningarna lagt 
vid denna parallell, de i det fortsatta arbetet bör ta upp och analysera likheter 
och skillnader i inflytande och betingelser för detta i arbetsliv och boende. 

De svårigheter som kan uppstå vid förverkligande 

a v boendede m ok r a l i har berörts av flera remissinstanser. Social

styre/sen anser att utredningarna i det kommande arbetet bör ägna siirskild 
uppmärksamhet åt de målkonnikter som finns mellan de nuvarande boende 
och fastighetsägarna på ena sidan och samhällets långsiktiga intressen på 
den andra, så att de boendes inflytande över den egna miljön kan starta 
med gynnsamma förutsättningar. Bosradsstyrelsen framhåller all de lång
siktiga samhälleliga intressena måste väga tungt i detta sammanhang. Enligt 

styrelsen är det från finansieringssynpunkt olämpligt med sådana successiva 
förändringar enligt de boendes önskemål. som kan ge anledning till upp

tagande av lån i ett nertal omgångar. Enligt Svenska kommu11fbrb1111det har 
utredningarna inte beaktat samhällets roll i tillräcklig omfattning när det 
giiller frågorna om ökat boendeinflytande. Utredningarnas förslag kan t. ex. 
leda till att lägenheterna i en omodern fastighet får mycket varierande stan
dard, vilket kan försvåra genomförandet av kommunens intentioner be
träffande planeringsverksamheten. 

SAR påpekar att man i saneringsfallet har möjlighet att nå kontakt med 
den presumtive nyttjaren av en miljö, som man tänker förändra eller till

skapa. Också Stockholms och Uppsala komm111u'r betonar medinnytande
frågornas betydelse vid saneringsverksamhet men finner det nödvändigt 
att dessa frågor utreds mera ingående. 

Beträffande frågan om ve m som s k a 11 f ö r e t r ä d a h y r e s g ä s -
t e r n a s i n t res se n stryker LO och S1•e11ska bygg11adsarb<'fafffbrb1111de1 

under vad utredningarna anfört om hyresgiiströrelsens roll och angeliigenhe
ten av att den ges en stark stiillning som företriidarc för de boende. Dessa re
missinstanser hävdar- med hiinvisning till erfarenheten frtm de fock liga orga
nisationernas roll på det företagsdemokratiska området - vikten av all infly
tandet inom boendet baseras på en fast organisation. SA BO samt l,iusdal.rnch 

Motala kommuner lämnar liknande synpunkter. Också Sv<'l"igrs/as1igl1<'tsäga

rc'./Örbund delar utredningarnas uppfattning all förening tillhörande den orga
niserade hyresgiiströrclsen bör vara den naturliga förhandlingspartcn för fas
tighetsiigaren när del gäller frågor om förändringar av fastigheten eller den ytt

re miljön. Förbundet erinra rom den förhandlingsverksamhet som har ut veck
lats såväl på riks- som på lokalplanet och förutsätter all den kom mer all byggas 
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ut. l.iinsstrrelsen i A!l'sbnrgs län menar att hyresgiistföreningcn på orten bör 
kunna förctriida hyresgästerna genom deltagande i elen program- och målsiill
ningsdiskussion som bör föregå varje planliiggning av ett nytt bostadsområde 
liksom vid varje sanering av iildre bostadsområden. Linsstyrelsen instiimmer 
i vad utredningarna säger men menar att en komplikation kan vara att hyres
giiströrelscn iir svagt representerad på vissa orter och diir inte kan siigas vara re
presentativ för hyresgiisterna i gemen. 

Lii11sstyrelse11 i Västernorrlands län menar diiremot att det är tveksamt att 
primiirt hänvisa hyresgästinnytandet till centrala organisationer. De frågor, 
fortsiitter länsstyrelsen, där medinnytandet kan ge direkt resultat berör i 
första hand bostadens närmaste omgivning och det är därför önskviirt alt 
i dessa fall ge de boende ett mera direkt inflytande. 

SAR anser det omöjligt att i dag slå fast om SABO och Sveriges fas
tighetsägareförhund å ena sidan och Hyresgiisternas riksförbund ä andra 
sidan också i framtiden kommer att kunna företräda resp. part. Detta beror 
enligt SA R på resp. organisations framtida vitalitet. SAR berör hyresgiiströrel
scns nuvarande organisation med kontaktkommitteer rn.:h menar att en ytter
ligare nedbrytning av organisationen bör komma till stånd. om dcmokratisc
ringsprocessen skall kunna fortgå. SAR drar en parallell med verkstadsklubbar 
eller SIF-klubbar inom arbetslivet. 

Utredningarnas synpunkter på en I ag f ii st förhand I i n g s r ii t t 
som grundval för boendedemokratin delas av länssl\'relsl'ma i Ila/lands. Ska

raho1:~s och Väst<'rnorrlands län. Halmstads kommun. 11tred11ing<'n 0111 den 

/.:01111111111ala demokratin, TCO och SABO. SABO anför bl. a. alt det iir nöd
viindigt att ett ökat inflytande från de boendes sida kompletteras med alt 
deras ansvar för företagen ökar i samma omfattning och att såväl inflytande 
som ansvar regleras i juridiskt bindande former. SABO utgår vidare från 
.att stor frihet kommer att lämnas bostadsmarknadens parter niir det gmler 
utformande av såväl innehåll som omfattning av boendedemokratin. 

Statens institut for byggnadsfi>rskning menar att det bör övervägas om inte 
förhandlingsrätten, för att verkligen stärka hyresgästens ställning, måste 
kompletteras med en statlig reglering som beskriver vad som är rimliga 
krav på bostaden och dess förvaltning. 

Stadskontoret anser diiremot att lagfcist fi.irhandlingsriill inte iir det liimp
ligaste medlet för att ge hyresgiisterna verkligt inflytande. Verket menar 
att den nuvarande hyreslagstiftningen varit mindre verksam. Sl'cnska ku111-

1111111fiirh1111dl't och NBD påpekar att utredningarnas förslag om en eventuell 
lagstiftning om boendeinflytande inte iir tillriickligt penetrerat. NBD anser 
sig diirför inte kunna tillstyrka ett förslag om lagstiftning utan förordar 

att parterna pi\ hyresmarknaden ges tillfalle att tillsammans försöka lösa 

in tlyta ndefr:'tgorna. 
Sl'l'/"f~cs fås1iglw1sägarethrh1111d hiivdar med hiinsyn till möjligheterna att 

utveckla forhandlingsverksamhetcn att lagstiftning är onödig. Förbundet 
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framhåller dessutom, att en eventuell lagstiftning skulle bli ytterlig! kom

plicerad. 

Betriiffandc utredningarnas förslag att fas l i g het s ii g a r e ska 11 
kunna motsätta sig ett av hyresgiistförcning på

f'ordrat arbete endast om detta iir till synnerligt men 

f ii r fastighets ii g ar e 11 anser hyre.\- och arre11d1'11ä11111dema i Ila/lands. 

Giitehnrg\ och H11l111s samt ..f'h•\hrn:t:s liin all tkl iir oklar! vad utredningarna 

menar. Niimnderna hiinvisar till bostadssaneringslagcn och vad den upp

sliiller som förutsiittningar för upprustningsåliiggande. niimligen all del skall 

vara fastighetsckonomiskt motiverat. Fastighetsiigarc skall alltså kunna mot

siilla sig ett arbete. om koslnaderna inte kan anlas förriinla sig inom ramen 

för 1ill[11cn bruksviirdcshyra. 

I lrrcs- och arre1ulc>11ä11111dema för I la/lands. Götl'h01xs och Boh11s sa ml .. i"trs
horgs län och länss~vrelw'n i Jönköpings län instämmer i utredningarnas upp

fällning alt de boende skall kunna kriiva alt fast i g hets ii g a ren u n -

dcrhållcr fastigheten på ett tillfredsstiillandesätt. 

Så gör även /J1Tes-och arrendrnii11111dema /iir Stockholms. Uppsala sam I Got

lands län. som dessutom framhåller att hyresgästerna i ett hus inte alltid 

iir medlemmar i hyresgästföreningen och att generella förhandlingsbcfo~ 

genheter då kanske inte tillgodoser hyresgästernas behov av med inflytande. 

Stockholms kooperati1•a bostads(örening delar utredningarnas uppfattning 

att hyrcsgiistförening skall ha en stark stiillning men menar alt undantag från 

principen att hyrcsgiistförening skall företriida hyrcsgiisterna måste göras för 

koopcrativa hostadsföretag av det slag som föreningen företräder. Länsstvre/

srn i Ciiiteb01;t:s och Bohuslän menar att boendedemokrati endast kan förverk

ligas om ett direkt ekonomiskt inflytande garanteras. Länsstyrelsen föreslår att 

man låter utreda, hur de boende direkt via sina organisationer kan få tillfälle att 

hcslula i vissa förval!ningsiirenden. 

Utredningarnas förslag, att h y res gäst ska 11 ha rätt att vid -

ta individuell ändring av lägenhetens utformning 

utan att inhiimta särskilt tillstånd från fastighetsägaren får ett blandat motta

gande bland remissinstanserna. Hrrrs- och arre11denii111nderna i Stockholms. 

Uppsala samt Gotlands län instiimmer i huvudsak i förslaget men tilliigger att 

det iir nödviindigt att uppkomna tvister om en ändringsåtgärds lämplighet lö

ses innan åtgiirden utföres. Niimndcrna finner det inte rimligt att fastig

hetsiigarens enda skydd mot Mgiirder som kan nedsiitta siikerhcten eller 

påtagligt forsvära en rationell fastighetsförvaltning skall vara en möjlighet 

att i efterhand påkalla hyresniimnds prövning och eventuell! utlösa en hand

riicknings- eller skadeståndssanktion. Niimnderna understryker ocksii kra

vet pä att förhandsmedgivande milstc vara ovillkorligt såvitt giillcr åtgiinlcr 

snm k riiver byggnads lov. 

80.11atf5s~~'rel~e11 framhåller att förslaget kan innebära ökade kostnader i 

fastighetsförvaltningen genom återställande eller omändringar i samband 

med hyresgästs avflyttning. Dessa ökade kostnader, säger styrelsen, kan 

12 Riksdai:en 1974. I sam!. Nr 150 
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inncbiira vissa kreditrisker. Styrelsen pekar emellertid på möjligheterna att 
i samband med nybyggnation vidga utrymmet för hyresgästens möjligheter 
till IOriindringar utan stora kostnader med hjälp av tekniska lösningar, t. ex. 
flyttbara väggar. 

Starens i11stit111fiir bygg11ads/i1rsk11i11g är tveksamt till om förslaget inncbiir 
så stora framsteg med tanke på de sanktionsmöjligheter som kringgärdar 
det. Betriiffandc möjligheterna i nyproduktionen har institutet samma åsikter 
som bostadsstyrelsen. 

1-frres- och arre11de11ämmlernafijr Halla11ds. Göteborg\ och Hol111s samt All'.1-

hun~s län iir helt avvisande till förslaget. De menar att en sådan regel skulle 
kunna få till följd att iindringar utförs. som gör det omöjligt att hyra ut 
liigcnhcten till annan hyrcsgiist utan hyresförlust. Niimndcma förordar all 
hyresgästen rnr möjlighet att viinda sig till hyresniimnd för alt fii tillstånd, 
om fostighctsiigaren vägrar samtycka till iinclringsarbete. Liknande förslag 
framför av lämsryre/wn i Blekinge län. 

Sver~'{es fåstighetsägare/iirbund och Stockholms faslighetsägar~(örening av
styrker också förslaget. Fastighetsägareförbundet menar att de boendes möj
lighet att tillgodose sin smak bör utgöras av val av lägenhet respektive 
flyttning till annan lägenhet. Förbundet anför att det torde ligga i sakens 
natur att samtliga boendes önskemål oftast inte kan tillfredsställas vid upp
rustning och förändringar av lägenheter och anordningar. Vissa upprust
ningsåtgärder i lägenheterna måste t. ex. av praktiska skäl genomföras på 
samma sätt i hela huset. Det kan gälla sådant som att införa centralviirme 
och varmvatten. Tekniskt ekonomiska skäl och hänsynstagande till med
hyrcsgäster innebär således enligt förbundets mening en given begränsning 
av vad som Lir möjligt att uppnå i fråga om den enskildes inflytande över 
sina boendeförhållanden. Förbundet framhåller vidare att, eftersom det i 
hyresrätlsfallet är fastighetsägaren som bär det ekonomiska ansvaret och 
ansvaret gentemot myndigheter och kreditgivare för fastighetens utformning 
och skick, den enskildes rätt att handla måste vara mera beskuren i ett 
hyreshus än i andra boendeformer. Enligt förbundet är inte heller förslaget 
i vad giiller hyresvärdens möjlighet att reagera mot förändringar som vid
tagits av hyresgäst tillfredsställande. Den av utredningarna skisserade ord

ningen är nämligen orimlig från åtskilliga synpunkter. Den skadeståndsrätt 
för hyresvärden som utredningarna förordar torde bli av ringa värde med 
hiinsyn till att hyresgästen ofta saknar tillgångar för att täcka skadestånds
beloppct. länsstyrelsen i Alvsborgs län och Stockholms kooperativa bostads/ör

rni11g finner det tvivelaktigt att hyresgiist utan fastighetsiigarens medgivan1..k 

bör få utföra ändringar som fordrar byggnadslov. 
Bland kommunerna yttrar sig I/almstad.~ kommun positivt om fors laget, me

Ll~m lfrlsingbo1xs kommun framför kritiska synpunkter. 
Utredningarnas förslag, att fastighetsägaren i görlig mån 

skall överlåta beslutanderiitten över gemensamma 
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a nord ni n g ar inom- och utomhus till dem som bor i fastigheten eller 
bostadsområdet, får stöd av länssrrrc!sema i >lh'sho1x.1 och l'äm1la11d1 län. 

TCO och lä11ssrvrelsc'11 i Jämtlands län menar att bostadskooperationen i delta 
avseende kan tjiina som förebild för allmiinnyttiga och privata fastighets
iigare. 

Stockholms kooperatil'(J hostadstörening ek. fiir. anser att det ligger niira till 
hands att instiimma i utredningarnas åsikt, men att det vid närmare över
viiganden framkommer så många oklarheter all det inte synes liimpligt med 
ett stiillningstagandc förrän dessa eliminerats. S1•<'rig<'.1)äst1i~lwrsägarcfiirh1111d 

menar att förslaget från utredningarna visar att frågorna om riittigheter inte 
kan frikopplas från frågorna om skyldighet och ansvar. Förändras gemensamt 
utrymme så att det får ett annat anviindningsiindamål iin som avsetts, har 
den minoritet av hyresgiisterna som har motsatt sig föriindringen enligt 
nuvarande regler rätt att säga upp hyrcsavtalet till upphörande, riitt till ned
siittning av hyran och eventuellt riitt till skadestånd. Detsamma giiller om 
hyresgästförening eller hyresniimncl skulle tillcrkiinnas beslutamkriittcn i 
stiillet för hyresgästkollektivet, säger förbundet. 

Flera remissinstanser tar i sina remissvar upp frågor som anknyter till 
upplåtelseformen bostadsrätt. Bl.a. LO. Svenska sparbanks

fiireningen, SBEF och Svenska byggnadsarbetareförh11nder anför att elen bästa 
garantin för demokrati i boendet är att upplåtelseformen bostadsrätt får en 
större andel i produktionen. Mot bakgrunden härav beklagar LO och Svenska 

byggnadsarb<'tare.förbundet att det inflytande som tillgodoses inom bostacls
kooperationen inte fått en starkare markering i betänkandet. Svenska riks

byggen finner det anmärkningsvärt att utredningarna inte tar upp bostads
rättens fördelar som upplåtelseform utifrån boendedemokratisk synpunkt. 
Svenska riksb_1•gg<'n anser att utredningarna borde ha lagt fram förslag till 

åtgärder som undanröjer faktorer som påverkat bostadsrättsproduktionen 
i negativ riktning och som underlättar för de boende att i bostadsrätts
föreningsform överta befintliga hyreslägenheter. 

Också länsstyrelsen i Jönköpings län nämner de möjligheter, till medinlly
tande som finns i bostadsrättsföreningarna, medan stat<'ns institut för b_rgg
nadsforskning anser att utredningarna glidit förbi denna frågeställning. 
Länsstyrelsen i Östergötlands län uttalar att det finns större anledning att ut
veckla en boendedemokrati inriktad på vad slag bostadsbcbyggelse som bör 
realiseras både vad avser bebyggelsetyp och upplåtelseform än att försöka 
finna former för demokrati inom de skilda, var och en på sitt sätt relativt 
fixerade förvaltningsformerna. NBD anlägger liknande synpunkter. Dele

gationen framhåller vidare att de förslag att överföra vissa kommunala fö

retags lägenheter till bostadsriitter som har framförts i olika sammanhang al!

varligt bör prövas. 
Statskontoret pekar på att utredningarna i det fortsatta arbetet bör pröva 

möjligheterna att ge lån till bostadsrättsföreningar som vill köpa fastigheten 
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i samband med ombyggnad. Hyres- och arrendenämnd<'ma i Stockholms. 

U11fl.w1la sa1111 Gotlands län framför samma åsikt. 
SAR har en i viss mån annan uppfallning i frågan än Hinsstyrelsen i 

Östergötlands län och NBD. Förbundet menar, alt man i det fortsatta arbetet 
hör verka for all hyresriill jiimstiills med bostadsräll, niir det gäller in-
11 yta ndef rågorna. 

Utredningarnas synpunkter på att ge hyrcsgiisterna i en fastighet möjlighet 

till insyn i fastighetsägarens ekonomiska förhållan
de kommenteras av ett par remissinstanser. LänsstyrelsNna i .4/l•sborgs och 
Värmlands län instämmer i utredningarnas synpunkter. lfvres- och arren

denämnderna i Srockholms. Uppsala och Gotlands län anser diiremot förslaget 
omotiverat. Endast den omstiindighetcn att en motsvarande ordning 

föreslås giilla på arbetsmarknadens område kan inte utan vidare leda till 
den slutsatsen, att insynsmöjligheten har någon uppgift att fylla på hy
resmarknadcn, säger dessa remissorgan. 

Betriiffande gränsdragningen mellan boendede
mokrati och den kommunala representativa demo
k r a t i n hävdar statens insritut /br bygl{nad.~/orskning, att utredningarna inte 
gjort en sådan avgränsning. Utredningen om den kommunala demokrarin anser 
det angcHiget att gränsen mellan de kommunala organens ansvarsområde 
och de boendes inflytande blir föremål för ytterligare överväganden i det 
fortsatta arbetet. 

Utredningarnas fortsatta arbete hetriif"fandc boende
demokrat i kommenteras av ell par remissinstanser. Siarens i11srit111{iir 

hygg11ads/i>rsk11i11g anser att utredningarna bör teckna den enskilda miin
niskans levnadsvillkor. l. ex. sociala olikheter och bristande valmöjligheter, 
som ligger bakom miinniskors krav på bl. a. t"i.irbiittrad kommunal demokrati 
och inflytande i företag och boende . . \'ratem plam•erk menar att utredningarna 
i det fortsa\\a arbetet hör göra en utförligare kartliiggning av de frågor p~l 

vilka de boende har behov att öva inllytande. 

3.1.9 Kö{leskil/ingspröl'l1ing 

Utredningarnas förslag till p röv n i n g av köpes k i 11 i n g vid 
snar rörs ii I .i n i n g av s må h u s har hos remissinstanserna erhållit 

ett blandat mottagande. 
Km1i11nkt11rinsti111tct anser att utredningarnas förslag torde vara förenat med 

vissa komplikationer som inte niirmare berörts i betiinkandct. Institutet fram

håller att svårigheten torde ligga i möjligheten att få en effektiv kontroll 
av efterlevnaden, vilket kan begränsa verkningarna i betydande omfattning. 
Förslaget som innehiir att initiativrätten skall ligga hos kommuner kommer 
enligt institutet att medföra att en betydande variation i praxis kommer 
att utbildas i skilda kommuner. En lösning som institutet rekommenderar 
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iir den metod som provas i Lidingö kommun och som innebiir att köparen 
förpliktigar sig att efter vissa fastställda regler inbetala 15 000 kr. vid en 

försiiljning inom 10 år. 
Andra remissinstanser. diiribland RRV. anser att åtgiirder mot en oför

månlig prisbildning på småhus i första hand skall inriktas på de grund
liiggande orsakerna till denna. Verket påpekar att problemet med att siiljare 
av smähus kan tillgodoriikna sig det kapitaliserade viirdet av kommunala 

marksubventioner diirmed dock inte iir löst och menar att det kan linnas 
anledning att i siirskild ordning pröva anviindningen av kommunala mark
subventioner. Prövning bör ske med siirskild hiinsyn till om marksubven
tioner kan betraktas som ett effektivt bostadspolitiskt instrument från bo
stadssrn:iala utgångspunkter. Först efter en sådan prövning bör det enligt 
verkets uppfattning avgöras om det finns behov av att införa en priskontroll. 

Statens institut för byf.mnadsforskning iir tveksam till föreslagen prövning 
av köpeskilling vid snar försiiljning av småhus och hänvisar till tidigare 
erfarenheter av liknande kontrollåtg1irder för bl. a. bostadsrätter. Institutet 
anser för sin del att risker finns för att en "svart marknad" etableras. Flera 

remissinstanser har anfört liknande synpunkter, däribland Vetlanda och Ud

devalla komm1111l'/" samt S.4CO. 
De rcmissinstanser som stiillt sig helt negativa till utredningarnas förslag 

har motiverat sina ställningstaganden med att prisbildningen på småhus
marknaden i huvudsak bör stabiliseras genom ett ökat utbud av småhus 
som thirmed skapar balans mellan tillgång och efterfrågan. Med 
dessa åtgiirder undanröjes behovet av statliga kontrollåtgiirder. Till de re
missinstanser som ansluter sig till denna och liknande uppfattningar hör 
länsstyrelserna i Kronobergs, Gotlands. Blekinge. Kristianstads, Skaraborgs. 

l"iinnlands. l'ästmanlands, Jämtlands och Västerbottens liin. Nacka. Solna. 

Eslövs. Trelleborgs. Tjörns. Marks. Lidköpings och Are kommuner. 

liinsbostadsnämnderna i Kronobergs, Örebro och Västerboflens län. S1·enska 

sparha11ks/iirl'11ingen. LRF och Sveriges triil111s/abrikers riks/iirhwul. 

Positiva till utredningens förslag till prövning av köpeskilling vid snar 
försäljning av småhus 1ir hostadsstyrelsen. länsstyrelserna i Uppsala, Jönköpings 

och Kopparbergs län samt Stockholms. Siidertä(je, Linköpings. Gislaveds. Näs

~jii. Lunds. Öckerö, Torsby, Köpings. Sala och SundSl'al/s kommuner. S1•enska 
ko111mu11flirh1111dct. LO. SrC'nska byr;gnadmrhctarefbrh1111dN. S1·C'nska mctall

i11cl11striarhcwre/iirb1111det. S l'l'nska (abriksa rbe/l/re/{)rh1111de t, 111•rc'sgiist cm as 

rikstiirh1111d. Svl'mka rikshrggcn. //.58, Swckholms kooperafil'(( hostads/iirl'ning 

<'k. /iir. och SABO. 
Andra remissinstanser, däribland länsstyrelsen i Afalmöl111s län rn:h Malmii 

kommun. anser att kommunerna bör använda de nuvarande möjligheterna 

att i samband med övertagande av statliga bostadslån ingripa genom att 
vägra den borgen för 5 % av låneunderlaget som fastställts av vederbörande 
Hinsbostadsniimnd och som erfordras för att lånet skall få övertagas av den 
nye köparen. 
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3.2. Betänkandet Fiiljdfrågor 

3.2.1 Lån /iir omhvggnad 

Remissinstansernas a 11 m ä n n a upp f a t t n i n g beträffande utred
ningarnas förslag att statens lånestöd vid ombyggnad, liksom vid nybyggnad, 
skall liimnas som utjämningslån, är givetvis beroende av den stiillning de 
tidigare har tagit till utjämningslånesystcmet som sådant. 

Hvrl'sgiistrmas rik.~/örbund. SABO och Sundsvalls kommun, vilka ansluter 
sig till förslaget om ut.iämnings\ån till nybyggnad, anser att sådant \ån ska\\ 
kunna utgå iiven vid ombyggnad. Även länsbostadmämndema i Skaraborgs 

o~·h I 'ästl'rbottens län. länsstyrrlsen i Skamborgs län. Vetlanda och Örnskölds

l'iks kommunN 111.,/l. har uttalat sin principiella anslutning till utredningarnas 
för~\ag men har uppfattningen att de syften som utredningarna vill foimja 
genom ett utjiimningslån lika viil skulle kunna tillgodoses genom en re
videring inom paritets\ånesystemets ram. 

Statens planvrrk har inte uttalat någon mening i finansieringsfrågan men 

anser sig kunna konstatera att en tillämpning av utjämningslånesystemet 
på ombyggnadsverksamheten inte skulle medföra några olägenheter när det 
giiller verksamhetens inriktning eller valet av kvalitetsnivå. 

Flertalet remissinstanser avstyrker. som tidigare har nämnts, att utjäm
ningslån införs för nybyggnad. De avstyrker därför också en tillämpning 
härav vid ombyggnad. De motiv som redovisas för detta är desamma som 
betriilfandc nybyggnad. Även bland den stora majoritet som har avstyrkt ut
jämnings\ånet finns det emellertid flera som stryker under angelägenheten 
av en samordning mellan formerna för lån till nybyggnad och till ombyggnad. 
Bland dessa återfinns statskontoret. bostadsstyrelsl'n, .flrra länsbostadsnämn

der. statens institut /iir byggnadsfärskning, några länsstyrelser och kommuner, 

SBEF. llSB och NBD. Länsbostadsnä11111dr11 i Stockholms län framhåller 
att länevillkoren inte bör verka styrande på valet mellan olika grad av om
byggnad och ej heller på ett val mellan ombyggnad och totalsanering. SBEF 

framför i detta sammanhang som sin uppfattning att den statliga finan
sieringsmedvcrka11 vid förbiittringar av det äldre fastighetsbeståndets stan
dard och miljö skall vara öppen och tillgänglig för alla fastigheter och ägar

kategorier. 
Länsbosradsnämndcn i Norrbollem län och statens institut.för byggnad!)forsk

ning påpekar de svårigheter som i framtiden kommer att föreligga att fi
nansiera ombyggnadsåtgärder i fastigheter som redan har utjämningslån. 

Dessa fastigheter kommer att sakna utrymme får en återbelåning, menar 
dessa två remissinstanser. Statens institut.for hyggnadsfiJrskning ser som utväg 

ur detta dilemma att lånen för nyproduktion delas upp på två eller flera 
l{in med olika löptider och följaktligen olika bostadsräntor. 

Frågan om av v ii g ni n g c 11 m e 11 an I ån med om förde I ni n g 

n c h a 11 11 u it c t s I ån b1.:rörs av bl. a. bostadsstvrelsen. /lrra läns-
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hoswdmiimncler, lämsrvrclsema i Kalmar. Skarabo1gs Ol:h Örebro län. SH/:F 

och S..180. 
Positiva till den avvägning som utredningarna sjtilva har gjort iir 

länsbostads11äm11den och länssryrelsen i Skaraborgs län och SABO. 

Bostaclsstyre/sen anser i likhet med utredningarna att tillämpningsområdet 
för lån med omfördelning bör utvidgas. Betänkligheter hiiremot från kre
ditrisksynpunkt bör vika av bostadssociala skäl, menar styrelsen. Dock vill 
bostadsstyrclsen förorda en begriinsning av tilliimpningsområdet jiimfört 
med utredningarnas förslag på så sätt att annuitetslån får utgå vid mindre 

omfattande ombyggnader och/eller åtgiirder med kort varaktighet. I dessa 
fall. siiger styrelsen, har kapitalkostnadsaspekten regelmiissigt betydligt 

mindre tyngd. 
Lä11sbosrads11ämnde11 och länssryrel.~en i Kalmar län påtalar det förhållandet 

att ombyggnad av hus som finansieras med annuitetslån kan få högre ka

pitalkostnad iin hus som finansieras med paritetslån. iiven om ombygg
nadskostnaden i det förra fallet är lägre. Denna inkonsekvens måste rättas 
till hiivdar dessa remissinstanscr. 

Länsbostadsnämnden och länssryrelsen i Örebro län vill gå liingre än ut
redningarna har gjort och menar att lån med kapitalkostnadsomfördelning 
bör kunna ges till alla ombyggnader och alltså ersätta annuitetslån vid be
griinsade ombyggnader. l.änsbosradsnämnden i Stockholms län har en i viss 
mån annan uppfattning. Den anser att annuitetslån är den lämpligaste for
men för finansiering av åtgärder, som ökar husets varaktighet med högst 
30 år. För att undvika att låneformen blir styrande på valet av ombygg
naclsåtgärder föreslår dock nämnden. som rekommenderat att paritetslånens 
amortcringstid vid nybyggnad förlängs till 60 år, att också annuitetslånens 
löptid förlängs samt att paritetslån får meddelas i större utsträckning än 
enligt nuvarande regler. 

Lä11shosrads11iim11dema i Ös1crgö1/ands och Jönköpings län samt liinsszvrelsen 

i Jönköpings län hänvisar till de skiftande förhållanden som råder inom det 
iildrc beståndet och föreslår mot bakgrund härav att fänsbostadsniimnderna 
ges möjlighet att tillämpa lånebestämmelserna utan alltför fastlåsta regler. 

Också SBEF stryker under behovet av en bättre anpassning av kapital
kostnaderna till det faktiska boendeviirdet efter saneringsåtgiirder. 

Länsbostadsnämndema och liinsszvrelsema i Jönköpings och SkarahOl:~s län 

delar utredningarnas principiella instiillning i frågan om kap it a I kost -
nadens anpassning till hostadens återstående bruk
n i n g s t i d o c h å t g ii r d e n s va r a k t i g hel . Ui11sbos1adsniim11dc11 

och länssrvrelscn i Skaraborgs län påpekar att det dock kan bli en svår och 
grannlaga uppgift för länsbostadsnämnderna att göra de erforderliga bedöm
ningarna. Starskontorcr menar all vid en avvägning stor hänsyn måste tas 
till {\tgiirdcns varaktighet. 

1-/SB anmiirker på att utredningarnas förslag i praktiken kommer att verka 
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styrande på fastighetsiigarens handlande. Eftersom löptidens Hingd, som 

avgör kapitalkostnadens storlek, hiinger samman med ombyggnadens art 

och omfattning kan detta leda till att fastighetsägaren l"öredrar att låta fas
tigheten forfalla tills en total ombyggnad eller rivning och nybyggnad iir 

enda alternativet framför att vidta i och för sig viilbetiinkta ombyggnads

arbeten som han finner olönsamma. 

Också f!yres!{ästernas riksfiirhund riktar viss kritik mot utredningarna på 

denna punkt genom att hävda att utredningarna i alltför hög grad betonar 

långivarens möjlighet att återfå utlånade medel och alltför litet beaktar de 

hostadssociala aspekterna på frågan. 

Bostaclsstvre/sen anser att det saknas motiv för att acceptera lika långa 

amorteringstider vid ombyggnad som vid nybyggnad. Att slli!la krav på 

nybyggnadsstandard i alla avseenden för att medge 60-årig amorteringstid 

kan leda till onödigt omfattande ombyggnader, menar styrelsen, och åberopar 

också hiinsyn till kulturhistoriska viirden o~h trivsclviirden samt sociala hiin

syn m. m. för en fagre standard i ett eller annat avseende. Styrelsen bedömer 

att kapitalkostnaden därför bör beriiknas på grundval av en amorteringstid 

på högst 40 år. 

Bostadsstyrelsen har vidare en gentemot utredningarna i viss mån av

vikande uppfattning betriilfande vilka faktorer som bör vara bestiimmande 

för valet av låneform och för amorteringstidens längd. Styrelsen menar att 

hiinsyn skall tas till dels den bostadsmiljö och standardnivå som uppnås, 

dels ombyggnadsåtgiirdernas omfattning och kostnad, under det att utred

ningarna har satt bostädernas återstående hrukningstid och åtgiirdens var

aktighet i främsta rummet. 

Till åtgiird som resulterar i nybyggnadsstandard anser styrelsen att pa

ritetslån med basannuitet beräknad utifrån en löptid av 40 år bör kunna 

utgå. Detsamma bör enligt verkets mening giilla för sådan kulturhistoriskt 

värdefull hostadsbebyggelse som kan erhålla förhöjt låneunderlag eller till

liiggslån. Niir det giiller ombyggnad till liigsta godtagbara standard utan ut

vccklingsmöjligheter bör endast annuitetslån med löptider på mellan 20 
och 30 år kunna komma i fråga. Om varaktigheten iir kortsiktig eller om

byggnadsåtgiirderna mindre bör annuitetslån med löptider på 10-20 år er

bjudas, oberoende av vilken standard som uppnås genom åtgärden. Bo

stadsstyrelsen anser vidare att annuitetslån bör bibehållas som en valmöj-

lighet i de fall då paritetslån inte önskas. Längsta löptid bör då vara 30 

år. 

Till utgångspunkt för beräkning av basannuitetens storlek bör tas bas

annuiteten i nyproduktionen. Den av utredningarna redovisade principen 

hör diirvid kunna anviindas, säger hostaclsstyrelsen. 

Betriiffande ombyggnad av k u I t u r h i s t o r i s k t v ä r de r u I I bo -

stads h e bygge l se föreslår bostadss~rrelsen viss ändring av villkoren 

för tilliiggslån till ombyggnad av sådan bostadsbehyggelse, som av riks-
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antikvarieiimbetet bedömts kunna förklaras som byggnadsminne enligt 

byggnadsminncslagen. Enligt giillandc bestiimmelscr kan tilläggslån till så

dan bebyggelse utgå endast när det statliga bostadslånet liimnas i form av 

annuitetslån. Eftersom paritetslån vanligtvis kommer att ställa sig fördel

aktigare än annuitetslån kombinerat med tilHiggslån, kommer många län

tagare alt välja det förslniimnda alternativet. Syftet med tilliiggslångivningen 

skulle därvid förfelas, siiger hostadsstyrelsen. Styrelsen föreslår att reglerna 

iindras så all tilliiggslån kan kombineras med paritetslån. 

Ros1adsst11rclse11, lä11sbostads11iim11de11 i Ciö1eho1:~s och Bol111s län sam l SA.BO 

har liimnat vissa synpunkter på m e t ode r n a f ö r fas t st ä 11 ande 
av I ån e under I ag och p a n t v ä r de. Bostadsstyrelsen anser att in

gångsviirdet vid fullstiindig ombyggnad i sin helhet bör överföras till lå

neunderlaget. Vid begränsad ombyggnad bör en viss del kunna ingå i lå

neunderlaget. Uinsbosladsnämnden i Ciö1ehorgs och Rohus län föreslår att in

gångsvärdet får inräknas till så stor del att likställighet med nybyggnad 

uppnås. Också SARO berör frågan om ingångsviirdcnas finansiering vid om

byggnad och anser att kapitalkostnaderna för de lån som måste tas upp 

för förvärven ofta blir så höga att de förhindrar eller försvårar en önskvärd 

ombyggnad. 

S.480 påpekar att vid sidan om reglerna för besliimmande av låneunderlag 

och pant värde också beskattnings r e g I er n as effekter för olika fö

retagarkategoriers möjligheter att genomföra ombyggnaden måste beaktas. 

3.2.2 Utjiimningslån/ör miliQ/örbällrande å1gärdcr 

Utredningarnas förslag om stat I i g a I {1 n t i 11 m i I i ö rö r b ii t t
r a n de åt g ii r de r har mottagits positivt av praktiskt taget alla remiss

i nstanser som kommenterat det. S1arsJ.:0111ore1, flera lii11shostads11ii11111dl'r. sTa

tcm plam·l'fk. dts/.:il/iga lä11ss1wcls1•r, 1•issa kv111m1111er, diirihla ml 5itockholm. 

1/01/.:rrka. l'iixjii, Örehro och S1111dsmll. S1•1•11sJ.:a J.:01111111111fiirh1111de1. LO. TCO. 
SREF. S1·cmka hrgg11adsarhe1arefiirh1111de1. Hvr<'sgiisTemas riksfiirh1111d. S1·cns

J.:a riksh1xg<'11. I/Sil och S..IRO har uttalat sin anslutning till förslaget. Flera 
av dem deklarerade sin positiva instiillning redan i yllrandet över utred
ningarnas huvudhetiinkande. Växjö kommun stödjer förslaget 1m}1 bakgrun

den av sin uppfattning att riskerna iir stora för en förstiirkni ng av de sk i ktande 

faktorerna i sa111hiillet. om inte betydande insatser görs för att förbiillra 

miljön i hclintliga bostadsområden. siirskilt i de stora hyreshuso111r:°1dena. 

Samhiilkt rn:lstc kiinna delta som en skyldighet mot tk miinniskor som 

bor diir. fra111häller kommunen. l.äms1vrelw11 i Viis1ma11la11ds län omtalar 

att llera bostadsföretag i liinet r. n. planerar åtgiirder av del slag som förslaget 

avser för att öka attraktiviteten i områden med uthyrningssv<'irigheter. 

S1a1sJ.:011torc1 menar att behovet av miljöförbättringar iir något olika för 
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olika kategorier av bostäder. För iildre områden förmodar verket att direkta 
bidrag är mer effektiva iin lån. För nybyggda områden iir kommunala in
vesteringaroch service ofta de mest angcliigna åtgärderna. Trots detta, menar 
statskontoret, är behovet av förbättring av den yttre niirmiljön relativt stort 
i många områden iiven med yngre bebyggelse, varför verket anser sig böra 
tillstyrka utredningarnas förslag. 

Bosradss~rrclscn har uppfattningen att lånemöjligheterna redan i dag är 
förhållandevis goda och föreslår diirför endast vissa ändringar i giillande 
bestämmelser. 

RR V anser sig inte kunna tillstyrka utredningarnas förslag. Som skiil hiirför 
anger verket bristen på kunskapsunderlag. Starens insrir11t1ör byggnadsforsk-

11i11g, som inte tar klar stiillning till förslaget, framhåller likaledes bristen 
på information som underlag för beslut. Institutet efterlyser en analys av 
vari bristerna i ny<l bostadsområden består. För egen del anser institutet 
att de ofta är av elen arten att de är svåra att riitta till genom förändrings
och kompletteringsåtgiirder i sjiilva bostadsområdet. Bland bristerna nämner 
institutet enformiga uppställningar av mastodonthus, för strikt åtskillnad 

mellan arbetsområden och bostadsområden samt underutvecklad kommu
nikations- och servicestandard. 

Närdetgiillcrformerna för statens långivning ärrcmiss
instansernas uppfattning liksom när det giiller lån till ombyggnad beroende 
av deras instiillning till utjämningslånet och alternativa finansieringsformer. 
Det är alltså endast några få remissorgan som menar att den tillämpade 
låneformen skall vara utjiimningslån. 

Uinsbosradsnämndcma i Stockholms. Kalmar och Värmlands län samt sta
tens i11stit11t.för byggnadsti>rsk11i11g anmärker på att utredningarna inte har pre
ciserat t i 11 ii m p ni n g som rådet för den niimnda långivningen. 
Lä11sbostadmii11111dc11 i Stockholms län m .. Il. efterlyser en klarare avgriinsning 
mellan åtgiirder som iir att hiinföra till ombyggnad och underhåll resp. mil
jöförbiittring. Enligt niimndens egen uppfattning bör speciella åtgiirder, som 
t. ex. ökar sammanhållningen i ett iildre bostadsområde, linansieras med 
lån till miljöförbiittrandc åtgiirder, under det att normala ombyggnader lik

som hittills bör finansieras med särskilda ombyggnadslån. Niimnden un
derstryker också vikten av att tillse att inte underh<°tll kommer att finansieras 
med lån till miljöförbiittrande åtgiirder. Länshostads11ä11111dc11 i Värmlands 

län riktar kritik mot utredningarnas motivering till varför de avstått från 
att ge exempel på vilka åtgiirder som kan komma i fråga och framhåller 
att exemplilieringar iir nödviindigajust i fråga om åtgiirder av denna karaktiir. 

Sratens i11sti1111 fi.ir hy~gnadsfiirskning menar att, eftersom miljöförbättrings
lånen ter sig synnerligen förmånliga i jämförelse med ombyggnadslånen, 
lånesökanden i allmänhet kommer att söka det förstniimnda. Institutet håller 
för troligt att avsaknaden av klara gränser mellan ombyggnads- och mil

jöförbiittringsfallcn därför i sista ledet kommer att innebiira att betydelsen 
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av det normkomplex som giiller ombyggnad urholkas. Huruvida ett sådant 
minskat innytande över förändringar i bostadsbeståndet iir önskviirda eller 

ej borde enligt institutets mening diskuteras. 
llvresgäslcmas riksförbund säger sig vilja starkt understryka att författ

ningstexten bör utformas så att inte bedömningarna av vilka åtgärder som 

kan belånas blir alltför schablonmässigt utformade. Möjligheterna rör den 
boende att själv avgöra vilka åtgärder som är ange!Ugna måste tillvaratas, 

säger förbundet. 
Bosradssryrelsen refererar till den beskrivning av tilliimpningsområdet för 

en statlig långivning till miljöförbättrande åtgiirder som boendeutredningen 
gjorde i betiinkandct Bostäder 1974-76. Styrelsen konstaterar att flera av 
de där upptagna åtgiirderna faller inom tilliimpningsområdet för den statliga 
långivningen till ombyggnad och också för det s. k. initialstödet. Styrelsen 

niimner att en utvidgning av den statliga långivningens tilliimpningsområde 
skedde niir initialstödet infördes och utgår från att denna utvidgning kommer 
att ha permanent karaktiir. För att inrymma också sådana rniljöförbiittrande 

åtgiirder som i dag inte kan finansieras med bostadslån föreslår styrelsen 
att begreppet ombyggnad vidgas. Styrelsen ger också exempel på aktuella 
åtgiirder. 

Utredningarnas förslag om bo e n de i n f I y t a n d e v i d u t -
formningen av åtgärder har mottagits positivt av praktiskt 
alla remissinstanser, som berört frågan. Bostadsstyrelsen framhåller t. ex. att 
de boendes medverkan är mycket angeliigen för att säkerstiilla långivningens 
inriktning på kvaliteter som iir väsentliga för de boende. Hudiksvalls kommun 

betonar vikten av att inflytandet paras med ett reellt kostnadsansvar. 
Länsstyref~en i Jönköpings län. som ser ett inflytande för de boende som vä
sentligt, hävdar dock att erfarenheterna har visat att miljöfrågorna ofta måste 
lösas i större sammanhang och att det då är naturligt att förmedlingsorgan 
och liinsbostadsniimnd gemensamt försöker finna en samlande lösning. 

I viss motsats till bostadsstyrelsen menar statens institut.tör byggnadsforsk

ning att ett statligt inflytande över lånemedlens användning behövs för att 
förebygga risken får att miljöåtgiirderna friimst tillför bostadsområdena ett 
högre marknadsföringsviirde eller förbättringar enbart på kort sikt. 

Bostadss~vrelscn och länsbosradsnämnderna i Stockholms och Norrbott<'ns 

län anser att liinsbostadsnämnden liksom hittills bör ha samma prövningsrätt 

beträffande iirenden rörande lån till miljöförbättrande åtgärder som beträf
fande andra låneiirenden och kan därför inte ansluta sig till utredningarnas 
förslag om att be h o v e t o c h u t f o r m n i n g e n a v å t g ii r d e n 

s k a 11 bedömas endast a v I ån e söka n den efter hörande av 
hyresgiistorganisationen. 

l/SB och SABO clela,r utredningarnas uppfattning att I ån ska 11 utgå 

endast till bostäder som har statliga lån. 
Hyresgästernas riksförbund. som anser att starka skäl talar för en begriins-
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ning till länesökande med statligt 1{111, faster uppmiirksamheten på det sämre 

liige som hyresgiisten i ett icke statligt belånat hus hiirigenom skulle försiittas 
i genom att han varken har yttranderiitt niir det giiller tilltiinkta åtgiirder 

eller riitt att ta initiativ till miljöförbiittrande åtgiirder. Förbundet, som i 

annat sammanhang kriivt en lagstadgad förhandlingsrätt för hyresgiistlör

eningarna, anser att en sådan riitt också skall kunna gälla initiativ till och 

utformning av miljöförbiittrande åtgiirder. Delta bör enligt förbundets upp

fattning kunna ge hyresg~ister i privatlinansierade hus samma möjligheter 
som tillförsäkras hyresgiisterna i statligt belånade hus. 

Fkra remissinstanser anser däremot alt långivningen bör.omfatta iiven 
hus utan statliga Ian, bland dem bostadsstvrclscn. ndgra lii11shostads11äm11der, 

lä11.\sf\•relscma i Jii11köpi11gs och Skarahorg.1· län. ndgra ko111m1111er. Sl'enska 

ko1111111111/(irh1111de1 och SBEF. 

Förslaget om att I å n s k a I I k u n n a u t gå t i I I a I I bo -

stadsbebyggelse oberoende av dess ålder har tillstyrkts 

av bl. a. hostadsstyrelsen. statens planv<'f'k. S1•e11ska komm11n/iirb11ndct. SBEF 

och HS/J. Ingen remissinstans har anmiilt avvikande mening. 

Frågan om I ån e t s omfattning berörs av några remissinstanser. 
f/SR och S.480 tillstyrker utredningarnas förslag att lån skall utgå till hela 

kostnaden for åtgärden. Bostadsstyrelsens uppfattning iir diiremot att den 

övre lånegränsen bör vara beroende av förctagsform och gränserna desamma 

som vill förbiittringslån, dvs. 100, 98 och 90 %. Vidare anser styrelsen i 

motsats till utredningarna all automatisk fördjupning liksom r. n. bör ske 

vid ett låneunderlag som understiger 100000 kr., men att vid större projekt, 

då ätgiirderna regelmiissigt torde ingå som ett led i ett större ombyggnads
projekt, vanliga regler om fördjupning bör gälla. 

Bos1adsst\'rcl.1en accepterar de m i n i m i - o c h m a x i m i g r ä n s e r för 
lånebeloppets storlek som utredningarna har föreslagit. Ingen remissinstans 

har redovisat någon avvikanue uppfattning i denna fråga. 
Frågan om I ån e t s I ö p t i u och diirav beroende k a pi ta I kos t n ad 

berörs av hostadss~welscn. lii11sstyrclse11 i Kalmar län, l/udiksmlls kommun och 
SARO. SABO ansluter sig till utredningarnas uppfattning att kapitalkost

naden niir det giiller lån till miljöförbiittranue åtgiirder bör bestiimmas enligt 

samma principer som för \ån till ombyggnad, dvs. efter åtgärdens varaktighet. 

//udikl'l'alls ku1111111111. som inte tar stiill ning i frågan, understryker dock vikten 

av att lånevillkoren får en såuan utformning att de inte driver kostnaderna 

för <°ltgärderna i höjden på ett avskriickande siitt. Liinsstrrclsen i Kalmar län 

menar att lånen hör utformas som annuitetslån, eftersom miljöförhiittrande 

<1tgiirder till sin karaktiir iir niira besliiktade med mindre genomgripande om

byggnad. till vilka lån utgår i denna form. Bostad.1st\'relse11 har uppfattningen 
att niir miljöforbiittrande ätgiirder sker samtidigt med omhyggnau av hus 

en helhetshedömning av projektet hör avgöra valet mellan annuitetslån resp. 

paritets\ån samt amurteringstidens liingd. Avser åtgiirden enbart miljöför-
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hiillring bör lånet v~111ligen ges form av ett annuitetslån med högst 10 års 
amortcringstid. Om åtgärderna vidtas pä en fastighet, diir bostiidcrna uppnått 
liigsta godtagbara standard och diir ut vcL·klingsmöjlighetcr tinns till högre 

standard, bör dock paritctslån med 20-30 ;1rs amortcringstid kunna utgå. 

Utredningarnas förslag om att ocks1'\ annan s ii k er h c t ii n pant -

r ii t t i f a s t i g h c t e I I e r t o m t r ii t t s k a I I k u n n a g o d t a s t i 11-

s ty rks av hos/ad.\stw<'ISi'll. Inga remissinstanser har kritiserat forslaget. 

3. 2. 3 Fi11a11sierings1111d('l"/ag 

NHD uttrycker sin tillfredsstiillelse med att utredningarna i sitt fortsatta 

arbete har för avsikt att ta upp reglerna för bestämning av 

I å n e u n de r I ag o e h p a n t värde. Också länsbostadsnämnden i .lö11-

köpi11gs län och Bräcke kommun anser att en översyn bör komma till stånd. 

Liinshoswdsnämnden i Örebro län hiivdar att begreppen låneunderlag och 

pantviirde bör ersiittas med ett nytt begrepp finansierings under -
I ag, som med en något enklare beräkning iin nuvarande faststiills till det 

nuvarande pantviirdets nivå. 

Sl'enska komm1111forb11ndl'I menar att det finns ett stort behov av förenk
lingar av bostadslångivningen, bl. a. i fråga om konstruktionen av låneun

derlag och pantviirde. 
l/SB framhåller i sammanhanget behovet av en snar anpassning av fi

nansieringsunderlaget til! full kostnadstäckning. 
Som tidigare har niimnts har vissa synpunkter på frågan om låneunderlag 

och pantviirde lämnats också i anslutning till behandlingen av frågan om 

lån till ombyggnad. 

Utredningarnasförslagomattiindra griinsen för vad som skall 
i n gå i I å n e u n d e r I a g f ö r o m f ö r d e I n i n g s I å n har mottagits 
positivt av hostadsst\'/"('/w·11. l/rrcsgäs1emas riksfiirh1111d och SAHO. H11-

s1adsstyrelse11 har närmare [mgelt vilka slag av bostadskomplement som i 
framtiden bör ingå vid sidan om dem som redan i dag får riiknas in. Styrelsen 
niimner sådant som smiirre hobby- och mo1ionsrum, bastu, fritids- och sam
lingslokaler i direkt anslutning till en mindre grupp bosliider. Niir det giiller 
fritids- och samlingslokaler vill styrelsen som fiirutsiittning ange att de upp

går till högsl 200 m' vånings- och biulrymmesyta. Styrelsen påpekar all 

kostnaderna för sådana komplement ofla direkt belastar hyran för de lii

genheter som de bctjiinar, varför det iir angeliigel att kapitalkostnaderna 

kan hållas låga. 

l.iinshos/adsnämnden i Swckholms /iin är tveksam till förslaget på grund 

av att ulreclningarna inte niirmare har beskrivit vilka krav som skall stiillas 

pii användningen av sådana lokaler som det kan bli aktuellt att medge om

fördelningslån för. 
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3.2.4 Ö\'l'rlagande och uppsägning m• lån 

llrr<'sgästernas rik.~/brbund och SARO. som har tillstyrkt utredningarnas 
förslag om utjämningslån, tillstyrker också förslagen om regler för över
tagande och uppsägning av sådana lån. 

Övriga remissinstanser, som kommenterat förslagen, anför kritiska syn
punkter. 

Bankinspektionen förmodar att utjämningslånet genom sin konstruktion 
kommer att vålla svåra värderingsproblem vid förs ä I j n i n g a v h u s. 
Siiljare och köpare kommer att vara osäkra om affärens ekonomiska in
nebörd. l/11diks1·alls kommun betonar vikten av att lånevillkoren utformas 
på ett sådant sätt att överlåtelse och uppsiigning av lån inte forsvårar för 
människor att anpassa sina bostadsförhållanden till förändringar i famil
jesammansiittning, ålder och hiilsotillstånd. Kommunen uttrycker med hiin
visning till reservationer till betänkandet farhågor för att utjämningslånens 
skuldökningseffekter skall motverka behövliga valmöjligheter. 

Konungariket S11eriges stadshypotekskassa stryker under betydelsen av all 
de verkliga kostnaderna räknas fram, när en förtida beta In in g skall 

ske av låneskulden. Även statens administrations- och riskkostnader för 
lånen bör därvid beaktas. Också länsbostadsnämnden i Stockholms län anser 
att principen om att staten skall ersättas för under lånetiden gjorda upp
offringar iir riktig men bedömer reglerna om ersättning vid uppsägning oklara 
och i praktiken svårbemästrade. Nämnden ger också exempel på svårigheter 
som kan uppkomma. 

Bostadss(11relsen avstyrker utredningarnas förslag om grun~en för beräk
ning av statens fordran vid inlösen av lån. Enligt styrelsen förutsiitter en 
sådan bedömning en individuell prövning av statens ersättningsanspråk, 
vilken skulle medföra betydande utrymme för tolkningstvister av mera civil
än förvaltningsrättslig karaktär. 

Betriiffande utredningarnas förslag att länsbostadsnämnden skall kunna 
bes I uta om k o r t a r e I ö p t i d och därmed högre bostadsränta f ö r 
bostadslån, om bostäder eller lokaler används för 
annat ända må I än avsett, påpekar bostadss(vrelsen att denna möj

lighet finns redan i dag. Niir det är fråga om paritetslån läggs det därvid 
om till nominellt lån med rak amortering, omtalar styrelsen. Styrelsen anser, 

all bestämmelsen bör tillämpas i oförändrad form också i framtiden. 
Förslaget om s t ä I I a n d e a v s ä k e r h e t f ö r s k u I d ö k n i n ge n 

har föranlett kritiska kommentarer från många remissinstanser, däribland 

bankinspektionen. bostadsstvrc/sen, några länsbostadsnämndcr, länsstyrelserna 

i Gotlands och Atvsborgs län, några kommuner. Konungariket S11eriges stads

hypotekskassa. BOFAB och l.RF. Kritiken inriktas framför allt på det för
hållandet att en siikerhet som placeras mellan I()() % och 150 ~fi eller 
155 % av pantviirdet försvårar och kanske t. o. 111. helt omöjliggör belåning 
för att finansiera kommande underhållsåtgiirdcr och moderniseringar som 
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inte iir så genomgripande all nya statliga lån aktualiseras. Ko111mgarike1 SrC'
rign statlshvpolt'kskassa anser all en sådan konsekvens av det föreslagna J;:i
nesystemet knappast kan godtas frän kreditgivningssynpunkt. Ha11ki11s1wk-

1io11('11 framh<'tller dessutom att ell panthrev, motsvarande 50 9,) av låneun
derlaget och placerat i del !Oreslagna siikerhetsliiget, såviil vid pantsiillnings
tillfallct som de niirmastc åren c!Lirefter kommer att sakna egentligt siiker
hetsviirde. l:Jostadsst1'fe/sc11 avstyrker utredningarnas förslag med hiinvisning 
till sill eget förslag om revidering av paritetslånesystemet, vilket möjliggör 
för låntagaren att överblicka förhållandena under lånets löptid. inkl. den 

siikerhet han har all stiilla. 
HSB berör i sammanhanget en fråga, som utredningarna inte har be

handlat, nHmligen den nu gällande bestämmelsen om att stat I i g a I ån 
rör för v ä r v av hosta cl s fast i g hete r kan utgå endast till kom
mun och allmännyttigt bostadsföretag. Enligt llSB:s mening bör också de 
kooperativa bostadsföretag, som upp(vller villkoren för 98 % belåning, kunna 
erhålla förvärvslån. Det bör vidare. med hänsyn till de beslutade satsningarna 
på ombyggnad och upprustning av det äldre bostadsbeståndet, prövas om 
inte förviirvslåneverksamheten bör utvidgas till att giilla förvärv av äldre 
statligt belånade eller privatfinansierade bostadshus, när förviirvet sker i 

syfte att bygga om och modernisera husen med stöd av statliga lån, säger 
HSB. 

Också S1•cnska sparbankstöre11inge11 aktualiserar vissa problem i samband 
med förvärv av äldre fastigheter, foreträdesvis egnahem. Föreningen anser 
att bristen på kreditutbud till äldre hus begränsar valfriheten för många 
konsumenter. I många fall uppstår finansieringsproblem även i samband 
med om- och tillbyggnader av äldre bostäder, i synnerhet egnahem, säger 
föreningen. För att förbättra linansieringsmöjligheterna anser föreningen att 
siirskilda obligationslån skulle kunna emitteras. 

3.2.5 Utiämni11gs/ån för redan byggda hus 

SAl:JO tillstyrker utan kommentarer utredningarnas förslag om all ägare 
av hus med ränte- eller paritetslån skall erbjudas 
u tj ä m n i n g s I ån. Hyresgästernas riksförbund, som likaledes är positivt 
till förslaget om utjiimningslån, menar att begriinsningen till fastigheter fär
digställda 1958 eller senare inte står i överensstämmelse med förbundets 
bedömningar av behovet av hyressänkningar. Förbundets krav på större 
hyressiinkningar iin vad utredningarnas förslag skulle möjliggöra påverkar 
behovet av att striicka ut låneformen längre bakåt i tiden. Negativa till 
förslaget att hus uppförda före år 1958 inte skall kunna erbjudas utjäm· 
ningslån är också hyresnämndema .fijr Hallands, Göteborgs och Bohus samt 
Aivsborgs län. De anser att följden hiirav skulle bli att ägare av sådana fas

tigheter inte kan konkurrera på hyresmarknaden med ägare till statligt be-



Prop. 1974:150 192 

lånade fastigheter som fått utjiimningslån och att den löreslagna linansie
ringsformen på grund hiirav inte är förenlig med bruksvärdesystemet. 

Bostadsstyrelsen, några länsbostadsnämnder och länss~l'relser m . ./1. som av
styrkt utredningarnas förslag om utjiimningslån och föreslagit andra alter
nativ för den statliga bostadslångivningen, sliger sig dela utredningarnas 
bedömning att en föriindring av kapitalutgifterna i nyproduktionen måste 

följas av en förändring av villkoren för likartade delar av bostadsbeståndet. 
J,änsbostadsnämndema i VästNhollens och Norrbottens län framhåller de stora 
administrativa problem som realiserandet av utredningarnas förslag kommer 
att föra med sig. Länsboswcl.rnäm11de11 och länsstyrelsen i Jönkiipings län till
styrker förslaget i vad det avser nyhyggnader, men anser att frågan om 
kapitalutgifterna i hus som hyggts om under perioden 1958-1966 är mera 
svårbedömbar. Dock menar dessa två remissinstanser att det inte kan ute
slutas att det har förekommit ombyggnader med betydande kapitalkostnader 
och som niirmast kan jämföras med nybyggnad. 

SCB berör vissa tekniska frågor bl. a. beträffande förutsiittningarna att 
beräkna byggnadsprisindexar bakåt i tiden till år 1958. SCB redovisar också 
vissa kalkyler, vilkas resultat relativt väl stämmer överens med de av ut
redningsmajoriteten föreslagna "rimliga" kapitalutgifterna. 

Bostadsstvrelsen herör den rättsliga grunden för förändringar av lånevill
koren för redan byggda hus och gör bl. a. den bedömningen att den liigre 
kapitalkostnadsnivå som erhålles såväl med utredningarnas som med sty
relsens eget förslag torde kunna genomföras utan låntagarens medgivande. 

Utredningarnas förslag om att också läge n heter utan stat l i g a 
I å n färdigstiillda år 1958 eller senare s k u 11 c k u n n a få u t
j il m ni n g s I ån tillstyrks av S4BO. Hyresgästernas riksförbund avstyr
ker däremot förslaget och hiinvisar till de synpunkter som anförts av re
servanten Erik Svensson. 

Även bostadss111relse11 och länshostads11ä11111derna i S1ockholms och Halla11d~ 
län har förklarat sig vara negativa till förslaget om att statligt bostadslån 
skulle kunna erbjudas fastigheter som tidigare finansierats utan statslån. 
Bostads.wyrclsen anser att motiv saknas härför och att dessutom synnerligen 
svårbemiistrade administrativa problem skulle uppstå, om en sådan möjlighet 
öppnades. Lä11sbostadmäm11de11 i Stockholms län lin ner det vara stötande att 
fastighetsägare som tidigare erhållit avslag på sina ansökningar om statligt 
lån nu skulle kunna beviljas sådant. När det gäller fastigheter för vilka 

statslån tidigare ej sökts, torde enligt nämndens bedömning åtskilliga vara 
sådana som både vid byggnadstiden och enligt den nu föreslagna låneför
ordningen icke skulle komma i fråga för statlig långivning. Niimnden hiivdar 

slutligen att stora svårigheter skulle föreligga att bestämma låneunderlaget 

för tidigare icke statsbelånade fastigheter. 
Lä11sbostads11iimnde11 och lä11sstyrelse11 i Jönköpings län vill inte motsätta 

sig utredningarnas förslag att ett nytt bostadslån också skall kunna erbjudas 
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fastighetsiigare som tidigare inte erhållit statslån, även om de menar att 

också andra stödformer skulle kunna övervägas. Som villkor anser dessa 

remissinstanser dock skall gälla all lägenheterna uppfyller de standardkrav 

som gällde för statslån vid den aktuella tidpunkten. 

Mot bakgrund av sitt förslag om förändringar inom paritetslånesystemets 

ram anför bostadsstyre/sen vissa synpunkter beträffande k a pi ta I -

k ost n ad s v i 11 koren f ö r reda n byggda h u s. En av utgångs

punkterna för styrelsens förslag är all kostnadsnivån för de olika årgångarna 

bör anknytas till den av utredningarna angivna. 

Styrelsen behandlar först h u s m ed h y res- e I I e r bos t a d s r ä l l. 

Beträffande hus med paritetslån för nybyggnad bör enligt styrelsens me

ning basannuiteten anpassas till den nivå som med utgångspunkt i genom

snittligt låneunderlag för respektive årgång ger den eftersträvade kapital

kostnadsnivån. För år 1975 appliceras paritetstalet 1,0 på samtliga årgångar, 

varefter årliga höjningar sker likformigt för samtliga årgångar. För hus som 

byggts om med stöd av paritetslån bör en motsvarande anpassning genom

föras, säger styrelsen. 

Bostadsstyrelsen påpekar i sammanhanget att principerna för beräkning 

av bottenlånekostnaderna måste ändras, om subventioner införs. Detta anses 

medföra dels administrativa påfrestningar i omläggningsskedet, dels utvid

gade löpande rutiner. 

För hus med räntelån behålls nuvarande metod för räntelåneberäkning. 

Basräntan anpassas till den eftersträvade kapitalkostnadsnivån med hän

synstagande också till amorteringarnas storlek. Omräkning med paritetstal 

sker på samma sätt som för paritetslånen. 

För övriga hus med statliga lån som omfattas av förslaget, dvs. huvud

sakligen hus byggda åren 1958-1967, har erbjudande om räntelån tidigare 

lämnats. Styrelsen bedömer mot bakgrund av den relativt låga kapitalkost

nadsnivå, som numera föreligger i dessa hus, samt de motiv som kan ha 

föranlett dessa låntagare att tidigare avstå från räntelån, att behovet av sänk

ning av kapitalkostnadsnivån för dessa hus är begränsat. Med hänvisning 

till dessa förhållanden anser bostadsstyrelsen att förnyat erbjudande om rän

telån inte bör lämnas dessa låntagare. Däremot bör amortcringstiden efter 

hemställan av låntagaren kunna förlängas till högst 60 år, om detta kan 

anses motiverat med hänsyn till kapitalkostnadsnivån. För hus som byggts 

om med stöd av bostadslån med nominella villkor enligt 1967 års bostadslå

nekungörelse bör en anpassning av räntan på det statliga lånet ske till den 

nivå som förutsatts gälla för paritetslånen. Ytterligare förändringar synes 

enligt styrelsens uppfattning inte vara motiverade. 

För hus upplåtna med hyres- eller bostadsrätt skall låntagaren garanteras 

all betalningsansvaret upphör efter 60 år. 

Räntesubventioner förutsätts utgå till samtliga paritetsbelånade hus upp

låtna med hyres- eller bostadsrätt och också till praktiskt taget alla hus 

med räntelån. 

13 Riksdagen 1974. I sam/. Nr 150 
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Bostadsstyrelsen berör diirefter frågan om lån till småhus med 
äganderiitt. 

Enligt styrelsens mening saknas motiv för att vidta några förändringar 
i kapitalkostnadsvillkoren för sådana hus. Dock bör låmagare med paritetslån 
garanteras att betalningsansvaret upphör efter 45 år, dvs. detsamma som 
skulle garanteras nya låntagare enligt styrelsens förslag. 

För låntagare med nominella lån bör nuvarande amorteringstid på 30 
år bibehållas. Som skäl härför anför styrelsen dels att en förlängning till 
45 år skulle innebära en mycket liten sänkning av kapitalkostnaderna, dels 
att det skulle vålla stor administrativ omgång. 

Till småhus med äganderiitt skall enligt bostadsstyrelsens förslag inte utgå 
några riintesubventioner. 

Beträffande s ii k e r h e t f ö r d e n y t t e r I i g a r e s k u I d ö k n i n g 
som uppkommer för hus med ränte- och paritetslån som en följd av bo
stadsstyrelsens förslag om sänkning av kapitalkostnadsnivån anser styrelsen 
att krav på sådan inte bör stiillas. Den ökade kreditrisk som uppkommer, 
där realsäkerhet för delar av skuldökningen saknas, bör accepteras, säger 
styrelsen. 

Utredningarna har i sammanhanget föreslagit en u tö k n i n g av 
u t e s t å e n de I ån t i 11 v i s sa bos t ad s r ä t t s före n i n g a r. För
slaget tillstyrks av HSB och Stockholms kooprrarfra hos1adsförr11ing <'k. /ifr. 
Den senare framhåller i sammanhanget att förening diirvid bör likstiillas 
med bostadsriittsförcning. 

Negativa till förslaget är däremot bosradss~vre/sen och länsbostadsnämnden 

i Stockholms län. som anser att några skäl för en sådan åtgärd inte har anförts 
av utredningarna. 

3.2.6 Kompletterande låneformer 

Utredningarnas förslag om a n n u i te t s I ån v is sa f a 11 tillstyrks 
av länsbostadsnämnderna och länsstyrelserna i Jönköpings och Blekinge län 

samt S.480. Hyresgästernas rik.~(örbund säger sig inte ha några invändningar 
att göra men vill vänta med att ta slutlig ställning till dess att frågorna 

om finansieringsunderlag och totalfinansiering har slutbehandlats. 
Bosradssryrelsen anför kritik mot vissa delar av förslaget. Sålunda anser 

styrelsen att det saknas bostadssociala motiv för att begränsa småhusägarnas 

valfrihet genom att hänvisa dem uteslutande till lån med omfördelning. 
Lån med nominella villkor bör alltså liksom hittills vara ett alternativ för 
dem, menar styrelsen. Dock bör lånevillkoren så till vida förbiittras att an
nuitetslån med 45 års amortering bör erbjudas i stiillet för lån med rak 
amortering och 30 års amorteringstid. En sådan förändring skulle enligt 
styrelsens uppfattning öka de statliga lånens attraktivitet och därmed deras 

konkurrenskraft gentemot övrig långivning. 
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Bostadsstyrelsen påpekar vidare att utredningarnas förslag innebär att 

amorteringstider på upp till 60 år skulle accepteras for lokaler. Detta för
anleder styrelsen att avstyrka förslaget om alt lån inom låneunderlaget, som 
ej omfattas av utjämningsunderlag, skall kunna utgå i form av annuitetslån 
med 60 års löptid. Styrelsen föreslår i stället lån med rak amortering och 
högst 30 års löptid med hänvisning bl. a. till att de lokaler frågan gäller 
i regel är kommersiella. Hyreskalkylen for dem torde i allmänhet baseras 
på en avskrivningstid på högst 30 år. Hudiksvalls kommun anför liknande 
synpunkter. Kommunen menar alt en förlängning av lånens löptider möj

ligen skulle kunna övervägas beträffande sådana bostadskornplernent som 
har en flexibel utformning. 

Bostadss~vre/sen och SABO har uttalat sin anslutning till utredningarnas 
förslag om att a n n u i t e t e n s r ä n t e d e I s k a I I v a r a b u n d e n 
i S - års perioder. Inget remissorgan har anmält avvikande mening. 
Bos1adss1yrclsen tillägger alt räntan i här avsedda fall bör följa den allmänna 

lånemarknadsräntan och subventioneras endast när det rör sig om en för
djupning av lån avseende bostäder och lokaler som ingår i underlaget for 
omfördelning. 
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4 Bostadsskattekommitten 

4.1 Gällande beskattningsregler 

4.1.1 lnledninR 

196 

En bostad innehas i regel med antingen äganderiill, bostadsriill eller hy

resriit I. 

Äganderiitt till en fastighet medför de längst gående möjligheterna för 

innehavaren att disponera över bostaden. Med iiganderätl kan i stor ut

strikkning jiimställas tomträtt, som är en nylljanderätt till fastighet i allmän 

ägo för i princip obegränsad tid. En väsentlig skillnad är dock att tomt

rättshavaren har att utge en årlig avgäld. 

Bostadsriitt är den räll i bostadsrättsförening som tillkommer medlem 

på grund av upplåtelse till honom av nylljanderiitt till lägenhet i hus som 

tillhör föreningen. Sådan upplåtelse sker på obegränsad tid. Bostadsriills

havaren förfogar över det förmögenhetsvärde som bostadsrätten kan re

presentera och får tillgodogöra sig detta genom överlåtelse av bostadsrätten. 

Vid upplåtelsen erlägger medlemmen en grundavgift. Genom årsavgifter 

bidrar han till att liicka föreningens löpande utgifter. 

Hyresrätt till lägenhet grundar sig på avtal mellan hyresvärd och hyresgäst. 

Avtalet innebär att hyresgästen mot ersällning får disponera lägenheten. 

I motsats till vad som är fallet med äganderäll och bostadsriitl representerar 

hyresriillen inte något legalt förmögenhetsvärde. 

Skatterättsligt föreligger principiella skillnader mellan de olika bostadsfor

merna. Den ägda bostaden anses enligt kommunalskattelagen <KL) utgöra 

eller ingå i förvärvskälla. lntiikten och utgiften får bostaden skall beräknas 

enligt reglerna för inkomstslaget annan fastighet. Resultatet av inkomstbe

räkningen, och därmed bostadsinnehavet. påverkar den boendes skatt. 

Även bostadsrätt är i skallelagarna principiellt sewutformad som en för

värvskälla. hänförlig till inkomstslaget kapital. Intäkten utgörs av hyres

värdet av bostaden och kostnaderna av avgifterna till föreningen utom ka

pitaltillskott. Medlemmen beskallas inte för hyresviirdet av lägenheten, an

nat än om lägenheten är uthyrd. Däremot är bostadsrättsföreningen i princip 

underkastad schablonbeskattning. Hyresräll utgör enligt KL inte förvärvs

källa. utan förhyrning av bostad betraktas skattemiissigt såsom helt likställd 

med annan konsumtion. 

För inkomstbeskattningen av bostadsfastigheter har fastighetstaxeringen 

viisentlig betydelse, främst genom all taxeringsvärdet ligger till grund för 

den schablonmässiga inkomstberäkning. som sker för vissa bostadsfastig

heter, och genom all den bildar underlag för garantibeskattningen. Taxe

ringsvärdena kommer även till anviindning i vissa fall niir det giiller all 

fastställa avskrivningsunderlag för byggnader och vid realisationsvinstbe

skattningen samt kapitalbeskattningen. 
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Taxeringsvärdet skall siittas till belopp som motsvarar 75 % av taxerings
enhetens marknadsviirde. Marknadsviirdet, dvs. det pris som taxeringsen
heten sannolikt skulle betinga vid en lörsiiljning, skall bestiimmas med hiin
syn till det allmiinna prisliiget vid ingången av året före taxeringsåret som 
det kommer till u11ryck i den ofliciella fastighetsprisstatistiken. Taxerings

värdet uttrycker taxeringsenhetens totala värde. Vid fastighetstaxeringen 
redovisas emellertid iivcn siirskilda delviirden. För annan fastighet redovisas 
delviirdena markviirde och byggnadsviirde. 

Taxering av fastighet sker dels vid allmän fastighetstaxering, som skall 

verkstiillas vart femte år, och dels vid särskild fastighetstaxering, som kan 
ske under vissa i lagen närmare angivna förutsiittningar, de år när allmän 
fastighetstaxering inte iiger rum. 

4.1.2 Beräkning ai· inkomst GI' annan fastighet 

Reglerna om beriikning av inkomst av annan fastighet finns i 24-26 ~~ KL 

med anvisningar. Inkomstberäkningen, som i princip grundas på en kon
tantmässig redovisning av intäkter och utgifter sker antingen på konven
tionellt siitt eller enligt en särskild schablonmetod. Den konventionella me
toden innebiir att inkomstberäkningen sker med hänsyn till fastighetsägarens 
verkliga intiikter och kostnader. För egna hem och bl. a. allmännyttiga bo
stadsföretags fastigheter beriiknas däremot fr. o. m. 1955 års taxering in
komsten efter en schablonmetod enligt vilken såsom intäkt tas upp viss 
procent av fastighetens taxeringsviirde. A andra sidan medges avdrag endast 
för vissa kostnader, bl. 11. giildriintor. 

4.1.2.1 Den konventionella metoden 

lnkomstberiikning enligt konventionell metod tillämpäs friimst för hy
resfastigheter i enskild ägo. Beräkningen syftar såsom för förvärvskiillor i 
allmänhet till att få fram ett netto mellan faktiska intiikter och kostnader. 
I korthet sker beriikningen enligt följande. 

Som intiikt upptas dels hyror och andra kontanta intiikter av fastigheten, 
c.kls hyrcsviirdet av liigenheten. som iigaren anviint för sin, sin familjs eller 
sina personliga tjiinares riikning. Hyresvärdet bcriiknas med ledning av i 
orten giillande hyrespris eller. om möjlighet till sådan jämförelse saknas, 
efter annan liimplig grund. 

Om fastighet anviinds i iigarens rörelse anses fastigheten ingå i rörelsen 
och någon särskild redovisning av fastighetsinkomsten sker inte. Anviinds 

fastighet delvis i rörelse och delvis till egen bostad eller för uthyrning görs 
uppdelning mellan den del av fastigheten som anviinds i rörelsen och den 
övriga delen. 

Avdrag tar göras för kostnader för driften av fastigheten. reparationer 
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rn.:h underhåll av byggnad, viirdeminskning av byggnad och maskiner och 
andra inventarier som hör till fastigheten samt räntor och tomlriittsavgäld 
eller liknande avgäld. 

Avdrag for viirdeminskning av byggnad beräknas enligt avskrivningsplan 
på byggnadens anskaffningsviirde. I anskaffningsvärdel inriiknas kostnad 

för till- eller ombyggnad som nedlagts efter förvärvet av byggnaden. Det 
årliga värdeminskningsavdraget beräknas normalt efter 1,5 % för byggnader 
av sten och liknande material och efter 1,75 % för träbyggnader. För vär
mepannor, hissmaskiner och jämförlig maskinell utrustning medges avdrag 
efter högre procenttal än för byggnaden i övrigt. Även betriiffande lösa in
ventarier medges värdeminskningsavdrag. 

4.1.2.2 Schablonmetoden 

Inkomstberiikning enligt schablonmetoden innebär i huvudsak att intäk

ten av fastigheten beräknas till viss procent av fastighetens taxeringsvärde 
året näst före taxeringsåret samt att avdrag inte medges för andra kostnader 
än riinla på lånat kapital som nedlagts i fastigheten och för tomträttsavgäld 
eller liknande avgiild. 

Schablonmetod för inkomstberäkningen tillämpas i fråga om fastighet 
som vid beskattningsårets utgång är inrättad till bostad åt en eller två familjer 
med personliga tjänare samt fastighet som tillhör bostadsförening, bostadsak
tiebolag eller allmännyttigt bostadsföretag. 

Villaschablonen för en- och l våfamiljsfastigheter innebär följande. Som 
intiikl av fastigheten tas upp ett belopp som motsvarar för helt år räknat 
2 % av den del av fastighetens taxeringsvärde eller motsvarande värde som 
inte överstiger 150 000 kr., 4 % av den del som överstiger 150 000 kr. men 
inte 225 000 kr. och 8 % av den del som överstiger 225 000 kr. Intäkten 
kan nedsiittas under vissa närmare angivna förutsättningar. Som exempel 
kan niimnas all fastigheten inte kunnat utnyttjas på grund av eldsvåda 
eller diirmed jiimförlig händelse eller till följd av iigarens avflyttning från 
orten eller annan sådan särskild omständighet. 

Förutom för ränta på lånat, i fastigheten nedlagt kapital samt tomträtts
avgäld eller liknande avgiild åtnjuter fysisk person, som blivit för året näst 
före taxeringsåret eller för taxeringsåret mantalsskriven på fastigheten, ett 

extra avdrag med, för hell år räknat, 500 kr., dock högst med det belopp 

som skall upptas som intäkt av fastigheten. Äger den skattskyldige endast 

del av fastigheten skall avdraget nedsättas i motsvarande mån. 
Har fastighet delvis använts i iigarens rörelse tillämpas schablonmetoden 

bara på den del som inte kan anses belöpa på den i rörelsen anviinda fas
tighetsdelen. Schablonmetoden är tilHimplig iiven om fastigheten eller fas
lighetsclelen, utöver utrymmen för bostad åt en eller två familjer, innehåller 
något enstaka rum för uthyrning eller i ringa omfattning kan anviindas 
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för annat iindamål iin som bostad. Schablonmiissig inkomstberiikning skall 
tilliimpas iivcn betriiffande fastighet som nyttjas endast viss del av året 
eller tillfälligt, såsom sommarstuga och liknande, eller som utan att användas 
står till iigarens förfogande. Detsamma giillcr betriiffande fastighet som ut
hyrs till stadigvarande bostad. 

Diircmot iir metoden inte tilliimplig betriiffandc fastighet eller fastighets
del, vilken i icke endast ringa omfattning brukar i förvärvssyfte utnyttjas 
på annat siitt iin för uthyrning till stadigvarande bostad eller såsom bostad 

för iigaren. Från tilliimpning av metoden undantas exempelvis fastigheter 
som under somrarna brukar uthyras till sommargäster men i övrigt bebos 
av iigarna, sommarstugor som regelbundet uthyrs under somrarna, fastig
heter vilka till viss del upplåts för upplagsplats, för rörelse e. d. samt fas
tigheter vilka utnylljas för odling eller tillgodogörande av alster eller na
turtillgångar från fastigheten. En fastighet anses i endast ringa omfattning 
utnyttjad för sådant ändamål, som här avses. om den diirigenom förvärvade 
årliga bruttointäkten uppgår till högst I 200 kr. eller överstiger niimnda be
lopp men inte 2 procent av fastighetens taxeringsvärde. 

Be t r ii f f a n d e f a s t i g h e t e r t i I I h ö r i g a b o s t a d s f ö r e
.n i n g a r o c h bos t a d sa k t i e bo I a g s a 111 t a I I 111 ii n n y t t i g a 

bostads företag giiller att som intäkt av fastighet som tillhör bostadsfö
rening eller bostadsaktiebolag eller allmiinnyttigt bostadsföretag upptas 3 
% av fastighetens taxeringsviirde eller motsvarande värde. 

Med bostadsförening eller bostadsaktiebolag förstås ekonomisk förening 
eller aktiebolag. vars verksamhet uteslutande eller huvudsakligen består i 
att åt föreningens medlemmar eller bolagets delägare bereda bostäder i hus, 
som iigs av föreningen eller av bolaget. 

I fråga om nytillkommande bostiider blir schablonen för bostadsföreningar 
och bostadsaktieholag tilliimplig endast på bostadsrättsförening. Det finns 
emellertid en del iildre ekonomiska föreningar och aktiebolag, som upplåter 
bostiider till medlemmar eller deliigare, betriiffande vilka föreningsschablo
nen iir tilliimplig. 

Riksskatteniimnden har meddelat anvisningar fnr 1967:7 p. 3> om griins
dragningen mellan sådana hostadsföreningar och bostadsaktiebolag som 
ovan avses <''iikta" och "oiikta" bostadsföretag). För att ett företag skall 
anses som "äkta" kr~ivs dels att företagets fastighet (fastigheter) inrymmer 
minst tre bostadsliigenheter, dels att minst 60 % av hela taxeringsviirdet 
för företagets fastighet (fastigheter) belöper på de till medlemmar eller delii
gare med bostads- eller hyresriitt upplåtna bostadsliigenheterna. För ett 
"iikta" bostadsföretag beriiknas inkomsten av samtliga dess fastigheter enligt 
schablon. Har företaget dessutom en villafastighet skall diircmot inkomstbe
riikningen för denna ske efter villaschablonen. 

För medlem eller deliigare i bostadsförening eller bostadsaktiebolag medför 
bostadsinnehavet normalt inga omedelbara skattekonsekvenser bortsett från 
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att han kan få betala förmögenhetsskatt för viirdet av bostadsrätten. Om 

medlem eller delägare upplåter bostaden till annan skall han dock i vissa 

fall beskattas för inkomst av upplåtelsen. 

Allmiinnyttigt bostadsföretag är bolag, förening eller stiftelse, som av bo

stadsstyrelsen eller liinsbostadsnämnd erkänts som sådant företag. Enligt 

bostadslånekungörelsen ( 1967:552) får bolag eller stiftelse, som arbetar utan 

enskilt vinstsyfte samt under samverkan med och tillsyn av kommunen, 

om vissa ytterligare förutsättningar är uppfyllda, av liinsbostadsniimnden 

godkännas som allmännyttigt bostadsföretag. 

4.1.2.3 Övriga skattefrågor 

Utöver de tidigare redovisade skattereglerna som rört förviirvskällan annan 

fastighet finns ytterligare bestämmelser av betydelse för bostadsbeskattning

en. 

Först kan nämnas att en bostad kan ingå i förvärvsklillan jordbruksfas

tighet. Till intäkt av jordbruksfastighet hänförs bl. a. årliga värdet av bostad 

som den skattskyldige tillgodogjort sig för sin, sin familjs och sina personliga 

tjänares räkning. Värdet av bostadsförmånen beräknas med ledning av hy

respriset i orten eller, om sådant saknas, efter annan lämplig grund, såsom 

hyrespriset i kringliggande orter. Riksskattevcrket meddelar årligen anvis

ningar för värdering av bostadsförmån på orter utan egentlig hyresmarknad. 

Från bruttointäkten får avdrag göras för bl. a. kostnad för reparation och 

underhåll samt värdeminskning av bostadsbyggnad. 

Även garantibeskattningen har betydelse för beskattningen av olika bo

endeformer. Denna beskattning ingår som ett led i den kommunala in

komstbeskattningen. För skattepliktig fastighet beräknas garantibelopp till 

2 % av fastighetens taxeringsvärde. Garantibeloppet upptas inom den kom

mun där fastigheten är belägen såsom skattepliktig inkomst för fastighetens 

ägare eller därmed jämställd. Vid beräkning av inkomst av förvärvskälla, 

vari ingår fastighet för vilken garantibelopp skall upptas som inkomst för 

den skattskyldige, får avdrag göras med belopp motsvarande garantibeloppet 

(procentavdrag). Avdrag medges inte för underskott som uppstått genom 

att procentavdrag överstigit nettointäkten av förvärvskällan. Den taxerade 

inkomsten kommer därför alltid att uppgå till minst garantibeloppets storlek. 

Den som innehar bostad i en egen fastighet kan vid en försiiljning av 

fastigheten komma att beskattas för realisationsvinst. Beskattning kan ske 

oavsett hur fastigheten förvärvats eller hur lång tid den innehafts. Reglerna 

är dock så utformade att mer ordinära vinster går fria. Har fastigheten in

nehafts mindre än två år, är hela realisationsvinsten skattepliktig. Vid längre 

tids innehav beskattas 75 % av vinsten. Vid beräkning av realisationsvinsten 

får avdrag ske för erlagd köpeskilling, inköps- och försäljningskostnadcr 

m. m. Förbättringskostnader, liksom i fråga om schablontaxerade fastigheter 

även sådana kostnader för reparation och underhåll av fastigheten som gjort 
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alt egendomen vid avyttringen är i bättre ski1:k än vid förvärvet. iir av

dragsgilla tör år då de uppgått till minst 3 000 kr. Omkostnadsbeloppet skall 

minskas med avdrag som å1nju1i1s för viirdeminskning av byggnad 01:h 

fasta inventarier. Detta giiller d<Kk inte för år clå åtnjutet avdrag understigit 

3 000 kr. 

Vid liingre tids innehav, liksom vid vissa bcnifika förviirv, får den skatt

skyldige i stiillet fOr köpeskilling vid vinstberiikningen efter eget val anviinda 

vissa siirskilt angivna alternativa ingångsviirden. 

Köpeskillingen eller mo1sv<1rande viirde liksom avdragsgilla förbiittrings

eller diirmed jiimförliga reparations- 01:h underhållskostnader omräknas efter 

del allmiinna prisliigel niir avyttringen skedde. Omriikningen sker med led

ning av en indexserie, grundad på konsumentprisindex 01:h levnadskost

nadsimle.x 111cd 1914 som basår. Omriikningstalen faslstiills iirligen av riks

skatteverket. 

liar den avyttrade fastigheten omfattat byggnad, som i huvudsak varit 

avsedd alt anviindas för bos1adsiindamål får från försiiljningsvinstcn dras 

ytterligare ett belopp - det s. k. fasta tilliigget - av 3 000 kr. för varje påbörjat 

kalenderår som bostadsbyggnaden funnits på fastigheten under innehavs

tiden. Finns det mer iin en bostadsbyggnad på fastigheten bcriiknas avdrag 

endast för huvudbyggnaden. 

Siirskilda regler finns iiven för den skattemiissiga behandlingen av riintor 

som linansierats genom statligt lån. Bcsliimmelserna hiirom iir intagna i 

punkt 5, tredje sty1:ket av anvisningarna till 25 ~ KL. Bestiimmelserna in

nebär, att riinta på statligt bostadslån eller räntelån skall, till den del riilllan 

lagts till låneskulden, anses betald d;'\ den debiterats. I den mån riinta p;'l 

bostadlån eller annat statligt lån erlagts med hjHlp av räntelån anses räntan 

betald då riintelånet betalats ut. 

4.2 Rostadsskattekommittens förslag 

4.2.1 Allmänt 

Kommitten påpekar inledningsvis alt, till följd av underhandsdirektiven 

från regeringen, vilka innebar all förslag i huvudfrågorna skulle avges på 

ett långt tidigare stadium iin som ursprungligen varit avsett, man inte har 

kunnat slutföra alla planerade undersökningar rörande ekonomin för bo

stiider i olika upplåtelseformer. De framlagda förslagen har diirför fält grundas 

på cl! delvis ofulls1iindig1 utredningsmalerial. 

För bedömning av huvudfrågan. alltså möjligheterna att åstadkomma en 

neutral beskattning av bostiidcr i olika upplåtelseformer, har kommitten 

bl. a. uppriillal kalkyler for boendekostnaderna, skatteeffekterna diirvid in

beriiknade, i egna hem av olika storlek och åldrar i ett alllal representativa 

orter. K<1lkylcrna har kompletterats med kalkyler för upplåtelser av mot-
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svarande hus med hyresriitt och hostadsriitt. En viss jiimförelse har seder

mera kunnat ske med den av hoendeutredningen samtidigt anordnade små

h usunckrsiikni ngen. 
Kalkylerna avser egna hem om 80. 120 resp. 200 m' bostadsyta, farclig

stiillda 1970, 1960 och 1950 i Stockholmsområdet, Staffanstorp, Viisteri\s 

och Örnsköldsvik. lliinsyn har tagits till varierande låneformer. Striivan har 

varit att få fram fastigheter som iir av genomsnittlig typ för de olika grup

perna. 

Arbetet med kalkylerna gjordes för all få underlag för en jiimförclse mellan 

resultaten av nuvarande villaschahlon och av en taxering efter strikt kon

ventionell metod, diir intiikterna består i förmånsviirdet av bostaden med 

biutrymmen. triidgård m. m. efter hyresliiget på orten och avdragen utgöres 

av samtliga kostnader. I samband hiirmed utriiknades skatteeffekten av nu

varande schablonmetod. 

Kostnaclsposterna har i regel varit sjiilvklara. Kommillen har i kalkylerna 

iiven medtagit riinta pä eget kapital och viirdeminskning. Riinteposten avses 

motsvara den uteblivna inkomst som villaiigaren skulle ha fåll om kapitalet 

inneslålt på bank. Såsom kostnad för fastigheten har dock endast riiknats 

del belopp som kvarstår efter heskallning av riintan efter genomsnilllig mar

ginalskattesals. 60 %. 

Vidkommande avdrag för viirdeminskning på byggnad har delta, fram

h:'iller kommillcn, beaktats vid bestiimmande av intiiktsprocentcn i nuva

rande villaintiiktschablon. 

Vid beriikning av statskommunalt bostadshidrag ål egnahemsiigare ingår 

också viirdeminskning på byggnad i en schablonmiissigt bestämd kostnads
post. Kommitten påpekar att mol ett hiinsynstagande till viirdeminskning 

på byggnad på egnahemsfastighet har inviints att någon viirdcminskning 

i verkligheten inte iiger rum~ iigaren kan i regel efter några år siilja fastigheten 

med god förtjiinst. Kommitten framhäller hiir hl. a. att vinsten till betydande 

del hiinför sig till tomten och ~r1Jedes i den delen saknar intres~e i sam

manhanget. Priserna på egna hem heror ocks{1 pt1 olika förhållanden som 

piiverkar tillg{mg och efterfrågan och man erinrar hiir siirskilt om kommu

nernas byggnads- och markpolitik. som i hög grad iir hestiimmande för 

möjligheterna all göra realisationsvinster på egna hem. Än vidare hindrar 

inte den omstiindighcten, all nominella vinster kan göras på en cgnahems

byggnad under en stor del av dess livsliingd. all det i huset nedlagda kapitalet 

successivt förbrukas och all huset till slut når det stadium då det måste 

i en eller annan form renoveras eller. om sä inte sker. får ett negativt viirde, 

genom all belasta tomtviirdet med rivningskostnaden. I kalkylerna har viir

deminskningen hcriiknats enligt ~kalleriillsliga regler och upptagits till 

1.75 <lr; av anska!Tningsviirdet för byggnaden. 

Kalkylerna ger enligt kommitten också visst material rör en jämförelse 

mellan kostnaderna för en egnahemsfostighel och kostnaderna för en till 
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utrymme. ålder och standard jiimförlig hyresliigenhet. åtminstone i vad angår 

Stockholmsområdet. Förmånsviirdena diir iir niimligen beriiknade med led

ning av tillgiinglig hyresstatistik. Förmånsviirdet anger alltsl\ kostnaden i 

hyra för en jämförlig hyresliigenhet. I fråga om villorna har man i allmiinhet 

räknat med nominella lån. I ett par exempel förekommer visserligen pari

tetslån. men detta har inte inverkat på kalkylen, därför att minskningen 

i kontanta utgifter för ägaren motsvaras av en skuldökning. I ett hyreshus 

verkar diiremot paritetslånesystemet så, att hyran siinkes med ett belopp 

motsvarande den amortering och den riinta som skjutits på framtiden. och 

nya nerfamiljshus iir så gott som undantagslöst paritctsbelånade. För en 

korrekt jiimförclse bör hyran i nerfamiljshusliigenheterna höjas med ett bt:

lopp motsvarande partietslåneeffekten, vilken enligt kommitten inte torde 

understiga 2 000--4 000 kr. per liigenhet. 

4.2.2 Neutralirer i heska11ningen 

En huvuduppgift för kommitten har varit att föreslå sådana regler. att 

beskattningen blir i möjligaste mån neutral för de olika boendeformerna. 

Två viktiga anvisningar har dock liimnats i direktiven. Riitten till giildriin

teavdrag skall kvarstå för egnahemsägarna. och förslagen får inte leda till 

påtagliga generella skärpningar av boendekostnaderna för hushåll med mått

liga bruttoinkomster. 

Kommitten påpekar betriiffande frågan om neutralitet att man varken 

kan eller bör åstadkomma neutralitet i den meningen, att reglerna formellt 

blir i alla.avseenden identiska. Hänsyn måste niimligen tagas till innehållet 

i de civilriittsliga regler som giiller för besittningen av bostaden. Den erter

strävade neutraliteten bör enligt kommitten i swtlet innebära, att beskatt

ningen inte får sådana ekonomiska verkningar att en besittningsform fram

står som påtagligt mera gynnad av skattclagstiftningen iin de övriga. Kon

kurrensen mellan olika bostadsformer bör inte styras av beskattningen. så 

att utfallet av skattereglerna blir avgörande för valet av bostad. Bedömningen 

får emellertid inte avse ett enda eller ett fa)tal år utan göras i ett liingre 

tidsperspektiv. Den bör inte heller strikt begränsas till inkomstbeskattningen 

av bostadsinnehavet, utan viss hiinsyn får också tagas exempelvis till rea

lisationsvinstbeskattningen och förmögenhetsbeskattningen. Viktiga i detta 

sammanhang är iiven samhiillets bostadssociala och bostadspolitiska åtgär

der. Vid beskattningens utformning kan man enligt kommitten diiremot 

inte beakta kommunernas bostadspolitik, dvs. inriktningen på småhus resp. 

flerfamiljshus, subventioner av mark- och exploateringskostnader o. d. 

I formellt hiinseende iir beskattningen likartad för sjiilv;igda egna hem. 

bostadsrättsföreningar och allmiinnyttiga bostadsföretag. Beskattningl:n sker 

som niimnts schablonmiissigt med viss procent av taxcringsviirdet, m:h av

drag får ske för skuldriintor och tomtriiltsavgiilder. Den kommunala ga-
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rantiheskattningen iir helt lika. Vissa skillnader föreligger do1.:k bl. a. 1 111-

tiiktsproccntcns höjd och vidare åtnjuter egnahemsägaren ett schablonavdrag 
av 500 kr/år. För enskilt iigda llerfamiljshus gäller skatteregler som i formellt 
hiinseende starkt avviker från de s1.:hablonbeskattade fastigheterna. 

Kommitten framhäller att denna hild av relativ formell övcrensstiimmelsc 
i beskallningcn av schahlonbeskallade fastigheter också har reell motsva
righet. niir byggnadsbeståndet hlivit iildre och lånen till betydande del av
betalats. Egnahemsiigaren. hostadsriiltsföreningen eller det ;1llmiinnyttiga bo
stadsfiiretagct visar då taxeringsmiissig vinst, dvs. den schablonmässigt be
riiknade intäkten iir större iin skuldriintan och eventuell tomtriittsavgiild. 

Den omfattande ökning och förnyelse av bostadsbeståndet som har iigt 

rum under de gångna 20 åren har emellertid medfört att numera ytterst 

lil bostadsriillsföreningar och allmiinnyttiga bostadsföretag uppvisar ta.xe
ringsmässig vinst. De har i stiillet betydande underskott som inte kan 
utnyttjas av medlemmar eller hyresgiister. De betalar ingen skatt utom den 
kommunala garantibeskattningen, men avsaknaden av möjlighet till un
derskottsavdrag leder till all riintekostnaden, som tas in i hyreskalkylen. 
får betalas av medlemmar och hyresgiister med beskattade medel. I realiteten 
bestrides en betydande del av hyra och avgifter i nyare hus av statsmedel 
via paritetslånesystemet. I hostadsriittsföreningar oi.:h allmiinnyttiga bo
stadsföretag hetalas genom paritetslånesystemet 35--40 kr./m' och år 

av staten mot 19-25 kr. för villor och enskilt iigda nerfamiljshus. Men pa
ritetsl{mesystemet innehär ingen subventionering i egentlig mening, endast 
att betalningen skjutes på framtiden. Beloppen i fråga belastar fastigheterna 

som en skuld. Bilden synes i fråga om enskilt iigda nerfamiljshus vara likartad 
med den som giiller for de allmiinnylliga företagen. 

Betriiffande egnahemsfastigheterna påpekas i betiinkandet alt den scha
hlonbeskattning av egna hem, som infördes fr. o. m. år 1954, i realiteten har 
inneburit en skatteskiirpning i jiimförelse med tidigare konventionell taxe
ring. Successivt har dock intiiktsprocenten sänkts från 3 till 2 % och vidare 
har det extra avdraget införts i si.:hablonen. Genom dessa åtgärder har tax
eringsviirdehöjningarna överlag neutraliserats för mindre egna hem, medan 
de höjda taxeringsvärdena delvis har slagit igenom betriiffande medelstora 

och större villor. Tendensen all behandla större villor striingare förstiirktes, 
niir den s. k. lyxvillabeskattningen infördes år 1967, varvid inliiktsprocenten 
blev 4 för den del av ta.xeringsviirdet som låg niirmast över griinsen för 

denna beskattning och 8 i det högsta skiktet. 
Samtidigt har {1 andra sidan en allmiin riintehöjning iigt rum sedan 1950-

talets mitt. De höjda riintorna har visserligen medfört utgiftsökningar för 
egnahemsiigarna, men dessa ökningar har till betydande del kunnat kom
penseras genom avdragsriitten för giildriintor. Viirdet av avdragsriitten har 
med tiden ökat genom den skatteprogrcssionsökning som iigt rum i an

slutning till penningv:irdets fall och som endast i förhållandevis låga in-
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kornstliigen effektivt motverkats genom iindringar i den statliga in
komstskattcskalan. I samma riktning har de ökade produktionskostnaderna 

verkat. 
Genom den utveckling som sålunda iigt rum å ena sidan i fråga om 

egna hem och å andra sidan på marknaden for hyrcsliigcnhetcr och bo

stadsriittsliigcnhcter har en betydande föriindring i konkurrcnsliigct skett. 

Enligt kommitten råder det inte heller delade meningar om att det egna 
hemmet i dag framstår som ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ. Den 
stegrade efterfrågan på ägda småhus och den vikande efterfrågan på lä
genheter i llerfamiljshus talar sitt tydliga språk, även om andra faktorer 

har medverkat. 
Kommitten har med stöd av de tidigare niimnda kalkylerna sökt få un

derlag för en jiimförclsc mellan de skattcmiissiga resultaten av nuvarande 
schablonmetod och en taxering efter konventionell metod med beräkning 
av marknadsmässiga förmånsviirden och verkliga kostnader. 

Kalkylerna har även gell visst material för ungefärliga jiimförclser mellan 
kostnaderna för egna hem och för hyreslägenheter av samma storlek. ålder 
och standard. I fråga om de egna hem som har anskaffats 1950 och 1960 
och som alltjämt är i samma iigares hand kan enligt kommitten inte med 
fog göras giillande att de är speciellt gynnade. Boendekostnaden iir ungefär 
lika hög som hyran i jämförliga flerfamiljshusliigenhctcr. 

Beträffande nyare hus är bilden en annan. De kontanta kostnaderna för 
de år 1970 byggda, icke paritetsbclånade husen - jämte mistad ränta på eget 
kapital och värdeminskning - iir visserligen ungefär lika stora som hyran 
for jämförliga liigcnheter. Men hyran för dessa lägenheter iir till följd av 
paritetslånesystemet lägre än den eljest skulle vara. Differensen uppgår åt
minstone till 2 000-4 000 kr.lår, motsvarande 15-20 kr./m' bostadsyta. 
Gör man en jämförelse med kalkylerna för uthyrning av motsvarande villor. 
blir differensen ännu något större, beroende på all produktionskostnaden 
per kvadratmeter liigenhetsyta för en villa normalt är något större än för 
en jämförlig llerfamiljshusliigenhet. Även om man beaktar att egnahems
ägaren åtminstone efter några år kan få betala förmögenhetsskatt för det 
kapital som innestår i villan, att han kan beskattas för realisationsvinst vid 
en kommande försiiljning och att han kan få kostnadsökningar vid framtida 
taxeringsvärdehöjningar. är det enligt kommitten uppenbart att beskatt
ningen. såvill giiller de nya villorna. inte iir neutral. Egnahemsiigaren iir 
hctriiffande nyare hus gynnad. 

4. 2.3 K om111itth1s /iirslag ti/l lii.rningar 

För att motverka o.iiimnhctcr i verkningarna av beskattningen och åstad
komma största möjliga neutralitet hos skattereglerna iir enligt kommitten 
i princip två viigar tiinkbara. Den ena iir att skärpa beskattningen av egna 
hem. den andra att åstadkomma liittander för medlemmar av bostadsrätts-
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föreningar och får hyresgäster. Betriiffonde äldre egna hem har dock kom

mitten inte ansett sig kunna konstatera någon nämnvärd bristande neu

tralitet i skatlereglerna. Eventuella skiirpningar bör diirför i princip i111e träffa 

dem. Det bör vidare niimnas alt kommitten byggt upp sina förslag med 

utgångspunkt från att nuvarande schablonbeskatlning behålls. Under arbetet 

har man dock överviigt en del andra modeller för villabeskattningen men 

inte funnit all dessa skulle innebiira några förbätlringar i förhållande till 

giillande system som sådant. Kommittei1 tar först upp två delfrågor. som 

i viss mån iir iignade all påverka förutsiillningarna för en lösning av hu

vudfrågorna. 

Den ena giillcr g a r a n t i bes k a t t n i n g c n. Kommitten erinrar om 

att denna skall sedan länge kritiserats för sina ojämna verkningar. För hy

resgiister och bostadsriittsinnehavare måste det kännas stötande att de via 

hyror och årsavgifter skall betala sådan skatt, oaktat bostadsrättsföreningen 

eller bostadsföretaget visar stora taxeringsmässiga underskott som inte kan 

utnyttjas. Tidigare har frågan om att avskaffa garantibeskattningen fallit 

på grund av åtgiirdcns kommunalekonomiska konsekvenser. Hiirvidlag har 

förutsättningarna ändrats, i vart fall såvitt angår bostadsfastigheter för per

manent boende. Kommitten föreslår också att garantibeskattningen skall 

avskaffas för bostadsfastigheter. Härigenom åstadkommes en lättnad för 

hyresgiister och bostadsrättsinnehavare. som för det stora ncrtalet beräknats 

motsvara 3-4 kr./m'. 

Denandradelfråganavserrättentill avdrag för sådana räntor 

som ej betalas kontant utan f i n a n s i eras gen om sk u Id ök n i n g 

en I i g t par i te t s I å n e sys te m e t. När denna avdragsrätt infördes, 

torde man inte ha räknat med att övervältringen av räntor på framtiden 

skulle bli så omfattande som senare visat sig bli fallet. Enligt kommitten 

framstår det som stötande att avdrag till betydande belopp medges för räntor 

som skall betalas först i en oviss framtid. Någon motsvarande möjlighet 

alt finansiera räntebetalning på privat väg torde inte finnas beträffande de 

högt belånade egna hem det här gäller. Avdragsrätten föreslås därför över

Oyttad till de år då räntorna verkligen betalas. En sådan förskjutning i en 

nybyggd villa på 120 m' betyder en ökning av de aktuella kontanta utgifterna 

och en däremot svarande minskning i framtiden med omkring I 200 kr.lår 

eller ca 10 kr./m'· Eftersom det här enbart rör sig om borttagande av en 

klart oberättigad förmån. har kommitten inte ansett särskilda övergångs

bestiimmelser erforderliga. Förslaget medför på längre sikt inte någon ändring 

av skattebelastningen utan endast en tämligen kraftig likviditetsmiissig för

sämring under de första åren av innehavet, något som fått beaktas vid skat

tens avvägning. 

Den liittnad som uppkommer för egna hem genom den slopade garan

tibeskattningen bör enligt kommitten motsvaras av h iij d intäkts -

procent. Den genomsnittliga liittnaden har beriiknats motsvara 0.6--0,7 
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procentenheter, varvid hiinsyn tagits till såv;il fas1ighet.::r med underskott 
som sådana som redovisar taxcri ngsm;issiga iiverskott. Ko111111 i ttcn har över
vägt att best;imma intiiktsprocenten till 2,:\ eller 3. 

Kommitten har inte funnit skäl att föresl:°i siirskilda åtgiirder för att neu
tralisera verkningarna av de förestående taxeringsviirdehöjningarna på sätt 
som skett vid tidigare allmiinna fastighetstaxeringar. Som skiil har man 
bl. a. anfört att egna hem överlag inte kan anses skattemiissigt missgynnade. 
Diiremot har kommitten ansett det motiverat att låta de höjda taxerings
viirdena inverka på så sätt att intiiktsprocenten avrundats nedåt till 2.5 och 

inte uppåt till 3. 

Betriiffande nya villors ägare har kommitten konstaterat att de till följd 
av skattereglernas utformning och ränteutvecklingen iir gynnade både i jiim
förelse med hyresgiister och bostadsrättsinnehavare och i förhållande till 
ägare av äldre villor. En något högre beskattning har därför ansetts moti

verad. Därmed skapas större rättvisa inte bara i jämförelse med hyresgiister 
och bostadsrättsinnehavare utan också olika egnahemsiigare emellan. 

Enligt kommitten iir det de höga avdragsgilla riintorna och de låga icke 
avdragsgilla reparationskostnaderna som i fråga om nyare egna hem gör 

beskattningen oneutral till ägarnas förmån. Niir riintorna efter ett antal år 
minskat genom amorteringar och reparationskostnaderna börjat öka, verkar 
skattereglerna åter mera neutralt. Den högre beskattningen bör dock upphöra 
ef1er några år och således inte fortsätta niir rcparationskostnaderna erfo
renhe1srnässigt börjar växa och amorteringarna inom olika låneformer kom
mit i gång på allvar. Kornmitten föreslår att tiden bestiims till sex år och 
att skatteuttaget blir en procent högre under denna tid iin för övriga egna 
hem. 

Den högre intiiktsprocenten, 3.5. föreslås inte tilliimpas i fråga om egna 
hem. som är färdiga för inflyttning före den nya lagstiftningens ikraftträ
dande. rörviirvet av ett eget hem innehiir ofta en anstrUngning av förviir
varens ekonomi och han bör diirför inte genom beskattningens omliiggning 
drabbas av större utgifter för fastigheten som han inte haft anledning kal
kylera med. Kommitten riiknar med att de nya reglerna skall triida i kraft 
den I januari 1975 med tillämpning första gången vid 1976 års inkomst
taxering. 

I fråga om den s. k. I y x vi 11 a beskattningen påpekar kommitten 
att de nuvarande reglerna bygger på att gränserna skall justeras i anslutning 
till de allmiinna fastighetstaxeringarna, så att dessa regler iiven efter taxe
ringsviirdehöjningen kommer att omfatta villor av ungefär samma storlek 
och standard som tidigare. Taxeringsvärdena viintas stiga med i genomsnitt 

ca 30 % och kommitten föreslår att den liigre griinsen höjs från 150 000 
kr. till 200 000 kr. Med hiinsyn till den mindre gynnsamma prisutvecklingen 
för de största villorna föreslås att gränsen rör det högsta skiktet sätts vid 
300000 kr. mot nuvarande 225 000 kr. I gengiild har intiiktsprocenten i 
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det lägre skiktet föreslagits bli 2.5 mot nuvarande 2. För iildre villor blir 
intiiktsprt1l·enten 5 för den del av taxeringsviirdet som överstiger 200 000 
kr. men inte 300 000 kr. samt 8 för överskjutande del. I fråga om nya villor 
föreslås motsvarande procenttal bli 6 resp. 9. 

Genom de nu redovisade förslagen åstadkommes en relativ förskjutning 

i kostnadsliiget mellan egna hem samt hyres- och bostadsrättslägenheter. 
Om garantiskatten slopas, går kostnaderna i hyres- och bostadsrättsliigen
heter ned med 3-4 kr./m' och år. Taxcringsvärdehöjningarna kommer inte 
att drabba hyresgäster och bostadsriiltsinnehavare men ökar skatten för vil
laägarna. Med den föreslagna intäktsproccnten 2,5 innebär detta för vanligen 

förekommande egna hem av olika slag en ökad skatt varje år med 200-1 200 
kr., motsvarande 2-6 kr./m', i landsorten med något lägre belopp. För ny
producerade villor tillkommer 8-11 kr./m'. En sammanlagd förskjutning 
av konkurrensliiget kommer således att ske, såvitt angår äldre villor och 
motsvarande äldre flerfamiljshus med 5-10 kr./m' och, såvitt angår nya 
villor och nya flerfamiljshus, med ca 12-20 kr./m'. Beträffande paritets
belånade egna hem betyder omläggningen i tiden av rätten till avdrag för 
skuldfinansierade riintor en likviditetsmässig belastning motsvarande ca 10 
kr./m'. 

Kommitten påpekar att även om de nu redovisade förslagen skulle genom

föras så kvarstår trots allt en kostnadsskillnad på ca 5 kr./m' till de nya 
villornas förmån och därmed en bristande neutralitet. Därtill kommer också 
att det även efter ett genomförande av förslagen blir praktiskt taget omöjligt 
för allmännyttiga. kooperativa och enskilda byggnadsföretag att till kon
kurrenskraftiga priser uppföra småhus för uthyrning eller upplåtelse med 
bostadsrätt. Enligt kommitten bör den kvarstående bristen i neutralitet 
undanröjas m:h detta har man sökt åstadkomma inom beskattningens ram. 

Kommitten har härvid inte velat göra någon reell åtskillnad mellan bo
stadsriittshavare och hyresgäster utan föreslagit att dessa båda grupper skulle 
vara beriittigade till a 11 män t avd r ag v id i n koms t ta x er i n ge n 
för viss del av hyran eller årsavgiften. Avdraget avses 
utgöra en viss motsvarighet till gäldriinteavdraget för villaägare. 

Det foreslagna avdraget avser den del av hyran som överstiger viss andel 
av den skattskyldiges sammanlagda årsinkomst, dvs. den sammanräknade 
inkomsten frän olika förviirvskiillor före underskottsavdrag och andra all
miinna avdrag. Om den skattskyldige iir gift och sammanbor med maken. 

skall man riikna med den högsta av makarnas årsinkomster och göra avdrag 
från denna. Avdraget avser den del av hyran eller årsavgiften. som 
överstiger 10 procent av den sammanriiknade inkomsten av olika förviirvs

kiillor. Niimnda relation torde genomsnittligt ge den effekten att den kvar
stående förmånen i villaboendet neutraliseras. Avdraget har maximerats 
till 4 000 kr.lår för att få godtagbara finansiella konsekvenser för stat och 
kommun och för att inte uppmuntra till bosiittning i utpräglade lyxbostäder. 
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Kommitten har förutsatt att reglerna om statskommunall bostadsbidrag 
jiimkas så att avdraget för hyra och årsavgift beaktas på samma sätt som 

villaiigarnas giildriinteavdrag. 

4.2.4 Finansi('/la kons('k1•('11s1•r för stat och kommun 

Förslaget att avskaffa garantibeskattningen på bostadsfastigheter innebär 
enligt kommitten ett skattebortfall för kommunerna på ca 700 milj. kr.lår, 

varav hiilften avser villafastigheter. 
Omliiggningen av rätten till avdrag för skuldräntor, som finansieras genom 

skuldökning enligt paritetslånesyslemet, innebiir på längre sikt ingen för

ändring. De första åren ökar emellertid det allmännas intäkter med 200 
-300 milj. kr., varav huvudparten hänför sig till villorna. Ca 100 milj. kr. 

kommer på kommunerna. 
Omläggningen av villabeskattningen i övrigt samt höjningarna av taxe

ringsvärdena tillför det allmiinna sammanlagt omkring I miljard kr.lår. 
Av dessa tillfaller ca 400 milj. kr. kommunerna. Under det första året be
gränsas emellertid de ökade intäkterna på grund av övergångsregeln till 
ca 800 milj. kr., varav kommunerna får ca 300 milj. kr. 

Verkningarna av den föreslagna nya avdragsrätten för hyresgäster och 

bostadsriittsinnehavare är svåra att beräkna, eftersom senast tillgängliga sta
tistik över hyra i kombination med inkomst är från år 1970. Kommitten 
har uppskattat skattebortfallet till omkring I miljard kr.lår. Härav skulle 
omkring 40 % avse kommunalskatt. 

4.2.5 RC'sermtioner m. m. 

Kommittens förslag iir långt ifrån enhälliga och delade meningar råder 
både om bostadsbeskattningens allmänna utformning och villabeskanning
ens höjd. 

Ord./öranden och ledamöterna Almgren. Carl.\"tein och Jansson har reserverat 
sig mot förslaget om allmänt avdrag för hyror och årsavgifter. Reservanterna 
anser i likhet med majoriteten att den brist i neutralitet i beskattning som 
kvarstår efter de föreslagna ändringarna beträffande egna hem och villor 
bör undanröjas men att frågan bör lösas inom bostadsfinansieringens ram. 
I reservationen påtalas åtskilliga nackdelar - såväl skattemässiga som bo
stadspolitiska - som är förenade med det av majoriteten föreslagna allmänna 
avdraget. 

I en annan reservation vänder sig ledamöterna Dahl, H('/ISt('dt. La11dg/"l'11 

och Larsson mot förslaget om höjd intäktsprocent för nya egna hem och 
anser att det saknas underlag för olika behandling av hus beroende på om 
de är mer eller mindre iin sex år gamla. Differentieringen skulle dessutom 
komma all motverka nyproduktion av småhus och försvåra för inkomstta-

14 Rihda1:e111974. Jsaml.Nrl50 
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garc med måttliga inkomster att förviirva sådana hus. Procentintiiktcn bör 

vara densamma för samtliga årgångar. 

Ledamöterna Almf{ren. Carlstci11. Jansso11. /,eo och Lindh reserverar sig 

mot införandet av en sexårsgräns i intäktsschabloncrna. eftersom en sådan 

motverkar den efterstriivade neutraliteten i skattchiinsccndc mellan olika 

upplåtelseformer. 

Ledamoten Dahl har reserverat sig mot att garantibeskattningen behålls 

för fritidsfastigheteroch i ett samtidigt särskilt yttrande redovisat synpunkter 

på det allmiinna avdraget för hyresgäster m. n. 
Till betänkandet har även fogats siirskilda yttranden av ledamöterna Ja11s

son, Leo, Lindh, Almgren och Carlstei11 samt Larsso11 rörande friimst bn

stadsbeskattningens allmänna utformning. 
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5 Remissyttrandena 

5.1 Inledning 

211 

Flertalet remissinstanser beklagar att bostadsskattekommitten IBSK) varit 

tvungen att påskynda arbetet på sådant sätt alt ett fullständigare material 

inte kunnat presenteras. Genomgående menar man att mer djupgående och 

detaljerade analyser varit påkallade för att möjliggöra en allsidig belysning 

av de frågor som hänger samman med beskattningen av skilda boende

former. I sammanhanget kan även niimnas att åtskilliga remissinstanser 

ansett remisstiden alltför kort tillmätt för att möjliggöra en tillfredsstiillande 

bedömning av förslagens innebörd och räckvidd. Särskilt stark har kritiken 

i denna del varit från underremissinstllnserna. 

En annan allmän llnmärkning avser att BSK:s förslag inte är samordnade 

med boende- och bostadsfinansieringsutredningarnas. Många instanser me

nar niimligen att en lösning av boendeproblemen förutsätter ett samlat grepp. 

Sl'<'nska riksh1x"c11 påpekar att BSK synes ha baserat sina förslag på att inga 

föriinclringar sker i fråga om bostadsfinansieringen. Boende-och bostadsfin

ansieringsutrcdningarna å sin sida har förutsatt att RSK genom förslag rö
rande beskattningen skall klara neutraliteten mellan olika boendeformer. 

Bristen på samordning har dessviirre fått till resultat att effekten av ut

redningarnas förslag knappast blir elen avsedda. Likartade uttalanden görs 

av flera remissinstanser. 

5.2 Neutraliletsfrågor m. m. 

I och för sig råder enighet bland remissinstanserna om att skattereglerna 

för olika upplåtelseformer bör vara neutrala i elen meningen att ingen form 

skall särskilt gynnas framför andra. BSK:s allmänna principuttalande på 

denna punkt har alltså vunnit allmänt gillande. Olika meningar redovisas 
dock rörande n c u t r a I i t e t s be g r e p pc t s n ii r m a r e i n n e b ö r d 
och utformning. 

Ko11i11nk111rins1i1111c1 anser att likformighet vid beskattningen av olika för
mögenhetsobjckt inte föreligger på intäktssidan och inte heller med avseende 
på behandlingen av realisationsvinster. Såvitt gäller exempelvis bank medel 
beskattas den faktiska nominella avkastningen. För fastigheter beräknas 
intäkten enligt en räntesats som i nominella termer frnmstår som excep

tionellt låg men kan förefalla rimlig uppfattad såsom realränta. för övriga 

varaktiga konsumtionsvaror (båtar. bilar m. m.J beskattas inte avkastningen 

alls. Diiremot får man i samtliga fall dra av de nominalriintekostnader som 

är alt hiinföra till finansieringen såväl av förmögenhetsobjekt som av kon

sumtion. Realisationsvinstbeskattningen är vad gäller egna hem så utformad 

att nominell värdestegring undgår beskattning i den mån den inte har real 

innebörd. Denna brytning mellan reala och nominella beskattningsprinciper 
inom framför allt inkomstbeskattningen kan enligt institutets mening ses 
som en av grunderna till den brist på neutralitet som får anses känneteckna 
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den nuvarande bostadsbeskallningen i synnerhet vad giiller behandlingen 
av egna hem med stora lån. /.änsstyrclsen i Uppsala län anser del tveksamt 

om försök all åstadkomma en riittvis beskattning bland olika boendeformer 
bör göras utan all framför allt lyxkonsumtion, som möjliggörs genom lån 
med avdragsgilla räntekostnader, tas med i bilden. Om en så viktig social 
funktion som boendet blir föremål för utredning av bcskattningseffekterna 
av ränteavdrag bör i vart fall lyxkonsumtion som finansierats med lån och 
avdragsgilla räntor beaktas. Härigenom skulle undvikas att neutraliserings
åtgiirder inom bostadsbeskattningen indirekt lämnar stöd till satsningar som 
från samhällssynpunkt iir mindre värda än satsningen på egna hem. En 
totalbedömning och en genomgripande och fullständig utredning av olika 
konsumtionsformer såsom exempelvis boende, bil- och båtköp, fritidshusköp 
m. m. vore önskvärd som underlag for siikra slutsatser om någon skattskyldig 
grupp ur materiell beskattningssynvinkel siirskilt gynnas eller missgynnas 
vid jiimförelse med andra grupper. 

Statens instit111fbr by!-(gnadsforskning uttalar i anslutning till frågan om bris
tande neutralitet mellan olika boendeformer all BSK inte gjort någon när
mare analys av bristerna och bedömning av hur allvarliga de är från bo
stadssocial och allmiin riillvisesynpunkl. BSK har inte tillräckligt klargjort 
innebörden av den efterstriivacle beskattningsneutraliteten. Det är därför 
oklart varför neutraliteten ses som angeliigen. BSK har vidare inte belyst 
förhållandena på bostadsmarknaden på sådant sätt att det går all bedöma 
beskattningsreglerna vare sig som instrument för efterfrågepåverkan eller 
utifrån riillvisesynpunkt. 

Att det egna hemmet iir en gynnad boendeform anser bl. a. ka111111arrä11e11 

i Stockholm och pekar på den successiva urholkning som skett av villa
schablonen efter dess tillkomst år 1954. Genom successiva sänkningar av 
repartitionstalet i förening med införande av ett extra avdrag -o"ch dessutom 
taxeringsviirden som ligger under de verkliga viirdena - har den från början 
skattemässigt viil avviigda schablonen kommit att urholkas till villaägarnas 
förmån. A andra sidan har hyrorna i hyresliigenheterna stigit under mot
svarande tid. Likartade uttalanden rörande villaschablonens utveckling görs 
av bl. a. statsko1110ret. länsstyrels<'ma i Stockholms och Värmlands län. boen

de- och bostadsfi11amieri11gs111red11i11gama. Svenska komm1111förb1111dc1. Hrres

gästemas riksfiirh1111d och Svenska 111ctalli11clustriarbetarefiirb1111det. 

Såsom redovisats i avsnitt 3.1.5 i anslutning till behandlingen av yttran
dena över boende- och bostadsfinansieringsutredningarnas huvudbetänkan

de anser en stor majoritet av rcmissorganen all giillande skatteregler inte 
är neutrala gentemot bost~idernas upplåtelseform. Vissa remissinstanser har 
dock inte tagit stiillning i frågan. bl. a. diirlör all de menat all tillförlitligt 

underlag har saknats hiirfor. 
Kritik har i detta sammanhang riktats mot BSK:s kalkyler. Så anser t. ex. 

RSV all BSK:s förslag iir grundade på ell bristfälligt statistiskt underlag. 
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Uppfattningen alt valet av boendeform iir beroende av skattereglernas nu
varande utförmning iir enligt verket i allt viisentligl obekriiflad. De utförda 
undersökningarna visar inte i vilken utslriickning giillande skatteregler på
verkar den enskildes val av boendeform. NBD liksom Näri11gslfrets skat-

1edelega1ion (J<'\pekar likaså all den gjorda utredningen inte ger underlag för 
n:'.igon siiker bedömning av neutralitetsfrågan. Länsstyre/se11 i Norrbottens 

lii11 anser all del framstår som en brist all kommillcn fåll la flertalet stånd

punkter på till synes osiikra grunder. RR V kritiserar likaså BSK:s kalkyler 
och anser all uppskallningen av förmånsviirdena för villaiigarna kan ifrå

gasiittas. RR V anser inte att kommittens kalkyler med hiinsyn till upp
skattningen av förmånsviirdena kan liiggas till grund för bedömningar om 
villaiigarna iir gynnade i skaltehiinseende och från bostadskostnadssynpunkt. 
Enligt RRV iir vidare av BSK konstaterade kostnadsskillnader mellan eg
nahemsiigare och hyresgiister fiktiv. BSK:s metod alt vid kostnadsjiimfö
relsen mellan dessa grupper belasta hyran för en liigenh~t i el! paritetsbelånat 
lkrfamiljshus med ett belopp motsvarande ökningen av paritetslånet iir fel

aktig. Dagens hyresgiister iir inte betalningsskyldiga för skuldökningen och 
den hittillsvarande utvecklingen av elen totala paritetslåneskulden tyder på 
alt skulden kommer alt betalas först i en oviss framtid. Motsvarande an
märkningar framförs av bl. a. RSV, liinsstvl"l'lsen i Gotlands län. boende- och 

bostads/i11amicri11gs11tredni11gama. /itllmäktigc i riksbanken. LR F och SBEF. 

Kritik mot underlaget för BSK:s överviigandcn och förslag framförs iiven 
från andra utgångspunkter. Statskontoret saknar en diskussion kring iiven 
andra faktorer iin de rent kostnadsmiissiga. Den omständigheten all kost
naden för en iildre villa, enligt BSK, svarar mol kostnaden för en liigenhet 
av samma ålder och storlek inneb~ir oftast inte att bostiiderna för elen skull 
iir likvärdiga. Inte minst bostaclsmiljön torde skilja i avseviird mån. Enligt 

statskontorel kan det också finnas motiv för all beakta iiven det allmännas 
kostnader för olika boendeformer. Som exempel nämns skolskjutsarna vars 
kostnader i många kommuner till överviiganclc del har anknytning till bo
endet i villa. LRF anser att BSK bort diskutera iivcn de ekonomiska risk
moment som iir förenade med villainnehav. Ägaren kan vara tvungen all 
flytta och stär då en ekonomisk risk vid sådan försiiljning. Dylika problem 
uppkommer inte för dem som bor i hyrcsliigenhel. 

Flera rcmissinstanser framhåller att BSK inte på ell tillfredsstiillande siill 
beaktat real isat ionsv i nst reglernas in nebörcl. Stal<'ns i11s1i1111/ör bvgg11adsfo1:~k

ni11g anser det anmiirkningsviirt att BSK gått förbi de enligt institutets mening 
··,_ generöst utformade reglerna för realisationsvinstbeskattningen. Även LO 

niimner realisationsvinstbeskattningens betydelse. Länss~1·rels<'11 i Uppsala län 

framhåller i anslutning till neutralitetsfrågan svårigheterna att skapa lik
. stiilldhet ens mellan olika villaiigarc. Linsstyrclsen niimnerskillnaclerna mel-

lan den kommunala och elen privata villatomtsmarknaden och de skat

tcförmäner som innehavare av nyare villor kan skaffa sig genom försiiljning 
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1K'h dii i synnerhet niir det iir fråga om villor som uppförts pi\ kommunal 
mark . .Ä.ven lä11sst1·re/.\e11 i Vär111la11cls län framför likartad mening. Horndc

och hostacls/i11a11si<'ri11gs11tred11i11gama anför exempel som visar att realisa
tionsvinstreglernas verkningar fijr hushi\llen iir olika för olika upplätelse

former. Utredningarna anser också all frågan har stor betydelse för en be
dömning av beskallningens neutralitet i förhållande till upplåtelseform sedd 
i ell längre tidsperspektiv. 

En del remissinstanser anser BSK:s kalkyler behiiftade med ytterligare 
felaktigheter. De av kommitten påvisade skillnaderna mellan villaiigare och 
hyresgiister !bostadsrättshavarel anses inte riktigt beriiknade. Enligt U) leder 
BSK:s beriikningar uppenbart till en underskattning av den skattemiissiga 
subventionen. Detta beror på att kommillens beriikningar iir dels ofullstiin
diga, dels felaktiga. Kommitten grundar sina beriikningar på reglerna i skat
telagstiftningen. Den metoden leder enligt LO fel. eftersom skattereglerna 
bygger på medvetet försiktiga värderingsprinciper. syftande till ekonomisk 
konsolidering. Bl. a. innebär detta att beskattningsreglerna är utformade som 
om inflation inte existerade. Utan någon som helst reservation har BSK 
i sina beriikningar till grund för föriindringen över tiden av en fastighets 
värde lagt den skattemässiga avskrivningen på 1.75 % per år. Att verk
ligheten iir den motsatta och att fastighetsviirdena bl. a. till följd av in
flationen stadigt ökar (de senaste fem åren med 30 % ) har BSK därmed 
inte fäst avseende vid. Samma svaghet vad giiller brist på grundlig analys 
vidlåder dessvärre också BSK:s överväganden och förslag i övrigt. LO anser 
därför att förslagen inte kan läggas till grund för reformförslag på bostadsbe
skattningens område. Även statens institut för byggnadsforskning kritiserar 
all hänsyn inte tagits till värdestegringen. Enligt länsstyrelsen i Stockholms 

län bör vid kostnadsjiimförelsen hänsyn inte tas till viirdeminskning, efter
som flertalet villor stiger i viirde. 

Enligt hoC'nde- och hostadsfi11a11sieri11gs111rcd11i11garna. som i sitt betiinkande 
gjort motsvarande kalkyler. har RSK påtagligt underskattat beskattningens 
kostnadseffektcr för olika upplåtelseformer. Den av BSK beriiknade skill
naden på mellan l~ och 25 kr.lm' liigenhetsyta och år bör fördubblas för 

all ge en realistisk bild av de nuvarande skillnaderna mellan upplåtelse
formerna. BSK:s förslag blir diirmed otillriickliga och de bostadspolitiska 
konsekvenserna av förslagen iir inte heller i vissa avseenden gynnsamma. 

Vidare påpekas sa111manfattningsvis all BSK för småhusens vidkommande 

kommer fram till högre boendekostnader efter skatt jiimfört med utred
ningarna på grund av att paritetsläneeffekten inte beaktas och på grund 

av all ränta riiknas på verkstiillda amorteringar. Dessutom tilliimpar BSK 
och utretlningarna olika metoder för viirdeminskningcn. vilket leder till all 
denna infaller olika i tiden. BSK riiknar med en ärlig viirde111inskning pä 
1.75 % under det all utredningarna anser viirdeminskning lika med amor
tering. Som skiil hiirför anför utredningarna att el\ småhus knappast iir all 

se som en affärsrörelse diir avskrivning verkstiills för konsolidering. Amor-
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teringen iir diiremot en utgift som hör beaktas vid heriikningcn av boen

dekostnaden. 
Även S4RO kritiserar BSK:s beriikningsmetoder. Inledningsvis påpekas 

att hetiinkandet ger intrycket alt kommitten iignat mera intresse och arbete 
åt all söka klarlägga och jiimföra hostadskostnadsnivåerna hos de olika upp
låtelseformerna - hyresrätt, bostadsriitt och iiganderiilt - och mindre intresse 
och arbete åt att söka klarliigga gällande beskattningsreglers betydelse för 
t.lessa nivåer. Vad betriiffar de niirmare bcriikningarna accepterar inte SABO 
kommittens siitt att heriikna boendevärde och andra förmåner i småhus 
med iiganderiitt. Kommitten har med utgångspunkt i befintlig hyres

statistik för llerfamiljshus ansett att boendeviirdet per m' liigenhetsyta i 
ett småhus är detsamma som det statistiska kvadratmeterprisct i hyreshus 
av motsvarande årgång. Enligt SABO leder ett sådant hetraktelsesiitt till 
orimligheter. Med kommittens metod att beriikna förmåner framstår skat
tereduktionen - framför allt i nya hus - som nödviindig för att den bo
ende/ägaren inte skall behöva betala "'överpris" för sin bostad. 

BSK:s förslag syftar till att genom ingrepp i skattelagstift
ningen söka uppnå neutralitet mellan skilda boen
deformer. Flera remissinstanser ställer sig dock tvivlande till möjlig
heterna, liksom det lämpliga i, att söka bota en bristande neutralitet genom 
ingrepp på skattelagstiftningens område. Kritiken på denna punkt tar sikte 

inte minst på förslaget att ge hyresgäs~er och bostadsriittshavare rätt till 
allmiint avdrag för viss del av boendekostnaden. En majoritet av remiss
organen anser att åtgiirdcr inom bostadsfinansieringen iir att föredra. Diirvid 
har olika viigar anvisats. Inte ovanligt iir att man förordar en kombination 
av skilda åtgiirder. En redogörelse hiirfor har liimnats i avsnittet 3.1.6. 

Kammarrättl'n i Stockholm redovisar i sammanhanget bl. a. följande syn
punkter. 

Skattelagstiftningens utformning iir i rnång<i sammanhang av stor be
tydelse för det enskilda företagets och den enskilda medborgarens ekonomi. 
Detta giiller också för boendet och vid valet av boendeform. Det iir diirfår 
angeliiget med regler för hostadsbeskattningen som iir viilgrundade och som 
har för medborgaren i gemen en överblickbar innebörd. 

Man skall enligt kammarriittens mening inte föreställa sig att det i större 
omfattning iir möjligt att just med hjiilp av heskattningsinstrumentet till
riittaliigga snedvridningar, som iir alt återföra på andra omstiindigheter än 
dem som hiinför sig just till beskattningen. I själva verket rör man sig 
hiir inom ganska smala marginaler, om man inte skall göra våld på principer 
cfier vilka hela skattelagstifiningen iir uppbyggd. Skiirpningar eller fovo
riscringar utan en godtagbar teoretisk underbyggnad iir iignade all undergriiva 

tilltron till vårt skattesystem i dess helhet och diirigenom till respekten 
för ctl riitlssamhiille diiri detta system iir etl betydelsefullt inslag. 

Vad nu sagts innebiir inte all kammarriitlen är oförstående för synpunkten 
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att skattereglerna kan och skall nylljas i medborgarnas intressen genom 

alt jämkas med utvecklingen och tförigenom spela en aktiv roll i skapandet 

av ett samhiille med tillfredsstiillande betingelser. Men det finns anledning 

att i ett sammanhang som det nu aktuella varna för skattemiissiga kon

struktioner, som iir principiellt oriktiga eller iignade all skapa en ökad för

virring beträffande betydelsen av grundläggande regler eller som eljest för

svårar det redan tidigare besviirliga deklarations- och taxeringsförfarandet. 

Länsstyrelsen i Uppsala län framhåller att bostadspolitiska åtgiirder av annat 

slag iin beskattningsåtgärder framstår som naturligare instrument för neu

tralisering inom bostadssektorn. Regler av den typ BSK föreslagit skulle 

för de samlade resurserna bli viisentligt mer betungande i förhållande till 

nyttan än andra bostadspolitiska lösningar för alt åstadkomma biittre neu

tralitet inom bostadssektorn. Läns.1trrel1en i Kopparbergs län anser att för

slagen endast har marginella effekter på utjämningsproblemet. Länsstyrelsen 

i Hallands län redovisar liknande åsikt och betecknar också BSK:s förslag 

som en provisorisk lösning. Länsstvrelsen i Göteborgs och Bolws län anser 

likaså att BSK:s förslag inte medför någon tillfredsstiillande lösning av pro

blemet med bristande neutralitet från beskattningssynpunkt. Länsstyrelsen 

i Gävleborgs län anser att. liven om BSK:s förslag genomförs, valet av bo

stadsform blir i hög grad beroende av dess beskattningsverkan. 

RR V anser att möjligheterna är begränsade att enbart genom åtgärder 

på bcskatlningens område skapa regler som får neutralitetsutjlimnande ef

fekt. Verket anser att en skillnad i bostadsbeskattningens effekter mellan 

olika boendeformer bör kunna utjämnas genom en kombination av åtgiirder 

inom bosladsbeskattningens och den allmänna bosladspolitikens ramar. 

Hvresgästemas riksförbund anser att en lösning inom beskattningens ram 

iir den mest naturliga. Förbundet pekar på möjligheterna all höja intiikts

procenten för nya villor i nivå med del allmänna rlintel~iget och anvlinda 

de ökade skatteintiikterna till generella subventioner. Är det inte möjligt 

att lösa neutralitetsfrågan skatteviigen, måste kompensation till hyresglister 

m. Il. ges på annat slitt. Förbundet kriiver all hyrcsglister och bostadsriitts

havarc erhåller en minst lika stor subvention som eg

na h e m s ii g a r n a. Villaägarnas skattesubvention beräknas för år 1974 

till minst l ,8 miljarder kr. Motsvarande subventionsbehov för hyresgiistcr 

m. Il., som svarar för ca 60 % av det totala liigenhetsbeståndet, skulle då 

uppgå till 2,7 miljarder kr. 

5.3 Kommittens förslag 

5.3. I Inledning 

Kommittens förslag har, stlsom redan framgått av den tidigare redovis

ningen, fått ett ganska blandat mottagande. Förslagen, som helhet betrak

tade, avstyrks helt av bl. a. bosradsstyrelsen. statens insri111t fiir bvggnad~fiirsk-
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11i11g. liinss1yrelwma i KronohNgs, /Jlekingc rn:h Giil'!ehorgs lä11. hue111le- och ho

stadsfinansieri11gs111red11i11gama samt LO. Mer positivt instiillda till BSK:s lös

ningar i stort iir bl. a. socials~l'relscn, lii11ss11•re/.~c11 i Kris1ians1wls ldn. Sl'cnska 

komm1111fiirh1111dc1 samt l/SH. 
Det bör redan inledningsvis betonas att ett genomgående drag i remiss

yttrandena iir att man anser att c n bristande n c ut r a I it e t in t c 
1 första hand bör botas genom skärpningar för 

i n n c hava r c av c g n a hem. Åtskilliga remissinstanscr iir av den åsik
ten all ncutralitetsbrister inte bör avhjälpas på sådant sätt att de som redan 

innehar egna hem triiffas av alltför betydande skatteskärpningar. I stiillet 
bör neutraliteten åstadkommas genom åtgiirder som kommer andra boen

deformer till godo. 
BSK:s förslag bygger på att v i I I asch a b I o n e 11 skall behållas. Det 

alldeles övervägande antalet remissinstanser delar denna uppfattning. Vissa 
smärre modifieringar förordas dock på några håll. LRF påpekar att kommitten 
enligt direktiven bort pröva om inte den nuvarande schablonen kunde er
sättas med någon annan form av schablon som kunde spegla hyresnivån 
på olika orter. Inom ramen härför skulle då avdrag erhållas för fastighetens 
omkostnader. LRF anser att detta alternativ, som BSK kortfattat avvisat, 
hade bort utredas ingående. En sådan schablon skulle bättre spegla hy
resnivån på olika orter. En fördel med alternativet skulle också vara de 
ökade möjligheterna till kontroll av dem som utfört reparationer på fas
tigheten. Länsstyrelsen i Uppsala län niimner att villafastigheter i åtskilliga 
fall torde anviindas som siikerhet för lån, som används för uppehiille eller 
köp av bil, båt, fritidshus, resor m. m. samtidigt som ränteavdrag felaktigt 
görs i förvärvskiillan annan fastighet. 1-Hir har ränteavdraget inte samband 
med bostadskostnaden. Dessa fall bör enligt liinsstyrelsen brytas ut ur rena 

bostadsbeskattningssammanhang vilket inte synes ha skett hittills i i kom
mittens utredning. 

S1atsko111ore1 anser att det extra avdraget på 500 kr.far borde tas bort 
av administrativa skiil. Vid ägarbyten uppkommer ofta fel i deklarations
materialet. Uinss~vrelsen i Västerbotlens län anser likaså att avdraget bör 
avskaffas, eftersom något biirande skiil numera knappast kan anföras för 
att behålla det. 

Starskonroret anser att det kan vara motiverat med en siirskild progressiv 
skala för fritidsfastigheterna. Det kan iiven överviigas om intiiktsberiikningen 
enligt schablonen skall ske med utgångspunkt i det samlade fastighets
innehavet för en person eller sambeskattade personer. Verket påpekar också 
vikten av att de materiella reglerna ses över så att t. ex. konstruktioner 
diir ena maken deklarerar inkomsten för fastigheten och andra maken drar 
av riintorna elimineras. 
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D e c k o n o m i s k a k o n s e k v e n s e r n a r ö r d e t a I I m ii n n a 
av B SK: s förs I ag berörs i flera yttranden. Svenska ko111mw1/iJrbundet, 

som anser att den sammanlagda effekten av BSK:s förslag synes innebära 
en rimlig utjiimning av de föreliggande skillnaderna. menar med instiim
rnande av /lt·rrall'I kom1111111<'r att linansieringsfrägorna inte lösts tillfreds
stiillande. De föreslagna ändringarna i beskattningsreglerna får sammantaget 
mycket betydande verkningar på kommunernas skatteinkomst rn:h ekonomi. 
Enligt förbundets bestämda uppfattning måste kommunerna ges full kom
pensation. l.a11ds1i11gs/ijrh1111c/e1 liksom åtskilliga lämstyrelser redovisar samma 
uppfattning. 

5.J.2 fnlii/.:.IS{ll'Ucentl'llS hiiid 

I del föregående har niimnts att vissa remissmyndigheter påtalat att vil
laschablonen urholkats. Från att från början ha gett tiimligen riittvisande 
resultat återspeglar schablonen inte liingre en verklig beskattning av det 
egna hemmet. Dessa remissinstanser har också ifrågasatt om inte schablonen 
nu borde ges en sådan utformning att den biittre stiimmer överens med 
vad som avsetts från början. lntiiktsberiikningen borde då göras mer realistisk 
och anpassas till rådande riinteliige. Detta skulle leda till en kraftig höjning 

av intäktsprocenten, något som dock får ske på sådant siitt att eg
nahemsinnehavare med normala inkomster inte drabbades alltför hårt. I liir
igenom skulle också på sikt en biittre avviigning kunna göras mellan olika 

boendeformer. Tankar i denna riktning redovisas av bl. a. ka111marrä11en 
i Swckholm. srarsko111ore1. RSV. liinssryrclsema i Värmlands. Örebro och 
VästNholll'//S län. LO. S1•enska 111eral/ind11s1riarhctare/iirh11ndet samt llvres
gäsrcmas riks/(irbund. 

Förslaget a t t i n t ii k t s p r o c e n t e n h ö j s t i I I 2 , 5 f ö r ii I cl r e 
vi 11 o r tillstyrks av RR V. så gott som samtliga länshostadsnämnder liksom 

åtskilliga komm1111er, liinssryrelserna i Södermanlands. Östergötlands, Jönkö

pings, Kronobergs. Kristianstads. Göreho1xs och Bohus. Skaraborgs, Västman

lands. Viisremurrlands samt Väsrerbottcns län, Sl'enska kommunfiJrbunder, 

SACO, Folksam. SBEF. NBD. Auktoriserade Jästighetsmäklares riks/()rbund 

och TOR. l.iinsstyrelsen i Blekinge län anser att intiiktsprocenten bör siittas 

till 3. BSK:s förslag avstyrks diiremot av länssrvrclsen i Jämtlands län. TCO. 

LRF. Näringslil'cts skallcdelcgation och !frcr~~cs l'illaiigarcfiirhund. 

BSK:s förslag att i n t ii k t s procenten ska 11 vara 3 , 5 under 
de första sex åren tillstyrks av endast några remissinstanser, bl. a. 

länssryrelsen i Malmöhus län. lll'l'esgiisremas riks/'örhund och llSH. vilka dock 
anser att den högre procentsatsen inte skall vara tidsbegriin~ad. S.480 menar 

att antingen skall den högre procentsatsen tilliimpas permanent eller också 
skall åtskillnad inte göras mellan iildrc och nyare egna hem. En eventuellt 
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förhöjd procentsats bör inte begriinsas till endast nyproduktionen utan iiven 
omfatta nyförviirv av iildre villor. 

Sfl gott som samtliga remissinstanser har dock avstyrkt förslaget rn;h en 
läng rad invändningar har framförts. Man menar i regel att förslaget inte 
iir sakligt motiverat och att det har ett begriinsal viirde från neutralitets
synpunkt. Vidare anses förslaget strida mot grundtanken i villaschablonen. 
Flera remissorgan påpekar också att de första innehavsårcn inte sällan är 
de mest tyngande från ekonomisk synpunkt. Förslaget ger även en trös
keleffekt. Kritik av nu nämnt slag framförs av bl. a. kammarrätten i Stock

holm. statskontoret. RR V, RSV. konjunkturinstitutet. statens planl'C'l"k . .flertalet 

läms1vrelser. boende- och bos1adsfi11amicri11gs11trcd11ingama. SACO. S1·e11ska 

sparha11ksfbre11i11gen, LRF. Näringslil'C'ls skafledelegmion. SBEF. S1·cr~~es vil

laägarcfiirhund samt NRD. 

En ytterligare inviindning mot förslaget är att den högre procentsatsen 

för nyare egna hem forsvårar för personer med måttliga inkomster att skaffa 
sig ett egna hem. Samtidigt medför förslaget en omotiverad viirdehöjning 

av äldre egna hem. Denna uppfattning framförs av bl. a. hostadsstyrelsen 

- samtliga lä11shostadsnämnder, som med ett undantag har avstyrkt BSK:s 
förslag, - 111/gra ld11ss11-·rc,lser samt S1·1'11.1ka komm1111/iirh1111cl1•t. Srenska Jäh

riksarbetarcförhundet betonar att förslaget skulle leda till ökad segregering 

inom bostadssektorn. 
Slutligen påpekas att förslaget vållar praktiska svårigheter, framför allt 

niir det giiller att ta stiillning till frågan om nybyggnad skett i sådan om
fattning att den högre intiiktsprocenten skall tillämpas. Kammarrätten i 

Stockholm, RR V och 1972 års ska1te11fred11ing anser att !Orslaget strider mot 
kravet på enkelhet inom beskattningen. TOR framhåller att förslaget skulle 
förorsaka avsevärt merarbete för taxeringsnämnderna. Synpunkter rörande 

de praktiska svårigheterna återfinns också i andra yttranden. inte minst 
i dem som liirnnats av lä11ssf\1re/sema. 

5.3.3 Ly.willaheskattni11gcn 

Kommittens förslag till iindradc gränser m.m. för lyxvilla
b e ska t t n i n ge n har i regel godtagits eller liimnats utan erinran av remiss
instanscrna. A't1111marrätte11 i Stockholm anser dock att ly.xvillamodellen nu
mera med tanke på de förbiittrade metoderna för fastställande av taxerings
viirdcn kan diskuteras. En beskattning av det kapital, som ligger i 

en fastighet. bör inte vara beroende av hur stort detta iir och iin mindre 

<1v iigarens inkomstförhållanden. Niir så sker har man enligt kammarrätten 
liimnat de grundhiggande principerna diirhiin. Näri11gsli1·c1s ska11edclcga1io11 

<111scr att lyxvillabcskattningen blir omprö·vas. l.ä11sstvrcf5c11 1 Blekinge län 

ifrågasiitter om inte lyxvillabeskattningen bör baseras på byggnadsviirdet. 
Skiil föreligger knappast att "lyxbeskatta" en mindre villa på en större tomt. 
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Förslag om en lokalt differentierad lyxvillabcskattning med hiinsyn till pris
skillnaderna mellan likartade villor på olika orter framförs av länsstyrelserna 

i Kalmar oi.:h Kristianstads län samt av lä11sbosrads11äm11dema i Kalmar. Kris

tianstads och Örrbm län. 

Några rcmissinstanser anser att den föreslagna övre griinsen bör siinkas 
från 300 000 kr. till 275 000 kr. så all inte liitlnader skall uppkomma diir 
de inte framstår som påkallade. Denna uppfattning företriids av bl. a. 
länsstrrd~cn och länsbostadsnämnden i Kmnobe1:rt,s län. Svenska /abriksarbe

rarc/urbundet. S1·enska metallind11striarbetarefurb11ndct och Svenska träi11d11-

striarb1'tarefiirb11ndet. 

5.3.4 Garantibeskattningen 

i-:iertalct remissinstanser har tillstyrkt förslaget om s I o p a n de av 
garantiskatten för bostadsfastigheter utom fri
l ids hus. Det bör dock niimnas att åtskilliga av dessa förutsatt att 
kommunerna kompenseras av staten för det inkomstbortfall som reformen 

medför. Denna uppfattning redovisar framför allt liinsstyrelser och kom
muner. Förslaget har tillstyrkts eller Himnats utan erinran av bl. a. stats

kontoret. RR V, samtliga länsbostadsnämnder. lä11sstyre/sema i Stockholms, 

Uppsala. Södermanlands, Jönköpings, Gotlands, Kristianstads. Afalmöhus. 

Skaraborgs. Örebro, Västernorrlands, Västerbol/ens samt Norrbo1tens län, 1972 

drs skallelllredning. Svenskafabriksarbetareförbwulet. SACO. Folksam. SBF.F. 

Hyregiisternas rik.~/örbund. Sveriges vil/aägare/örbund. HSB, NBD, SABO. 

Auktoriserade f'astigh<'lsmäklares riksförbund samt TOR. Näringslivets ska11e

delegation tillstyrker förslaget under förutsiittning all det iir ett första steg 
mot en total avveckling av garantiskatten. Flertalet kommuner som yttrat 
sig tillstyrker likaså förslaget. Flera av de rernissinstanser som tillstyrkt för
slaget har dock pekat på vissa praktiska tilliimpningssvårigheter och i vissa 
fall som en IOrutsiittning för sill tillstyrkande kriivt en del förbiillringar. 
Några har dessutom nUmnt svårigheterna att tilliimpa förslaget redan vid 
1975 i'trs allmiinna fastighetstaxering och 1976 års taxering, eftersom re
formen kriiver en omtaxering av berörda fastigheter. 

Några remissinstanser anser att riittviscsk;il och praktiska överviiganden 
talar for att slopa garantibeskattningen 1iven för fritidshus. Hit hör länsstvrel

scma i Stockholms. Uppsala samt A1almöl111s län. Svenska komm11nalarheta

rcfiirb111ule1. Sl'eriges villaiigareförbund och Auktoriserade fastighetsmäklares 

riks/iirh1111d. I en reservation till yttrandet från länsstvrclsen i Göteb01XS och Bo

hm län framförs motsvarande önskemål. /,änsstvrelsen i Mal111iih11s län pekar 

på svtirighcterna alt avgöra när ett hus övergi'tr från pennanent bostad till 
tillfiillig bostad och tviirtom. Omtaxering av fastigheten m:'lste ske i sådana 

fall och detta kan Wtt förbises. 
Liinsstyrclscma i Gotlands rn.:h Blekinge län samt LRF anser all garanti-
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skallen bör avvet:klas niir samtliga fastigheter kan inbegripas. Även Svenska 

ko1111111111/iirh11ndct anser all garantibeskallningsfrågan bör prövas i sin helhet. 
På grund av de praktiska svärigheterna att tilliimpa förslaget niir en fastighet 
används för olika iindamål anser lä11.1:>lyrclscn i Värmlands län all endast de 
allmiinnyttiga bostadsföretagens fastigheter bör befrias från garantiskallen. 
Liinss/\'relsen i Jämtlands län anser all kommunalekonomiska skiil talar för 
all garantiskallen behålls for villor och iiven för fastigheter med blandad 
användning. S!ockhulms koor)('rafil'O hos1adsf(irc11i11g ek . .för. föreslår all alla 

bostadsföretag som schablonbeskattas skall undantas från garantibeskall
ningen. 

Förslaget om slopad garantibeskallning för bostadsfastigheter har av
styrkts av Sl'<'nska komm11n/iirh11nde1 och Svenska rikshvggen med motive
ringen all det triiffar kommunerna mycket ojämnt beroende på olika be
byggelsestruktur. A·a111111arriil/('n i Swckholm avstyrker förslaget ot:h fram
håller alt det i förening med den höjda intäktsprocenten drabbar samtliga 
egnahemsägare såsom en kostnadsfördyrning ot:h således iiven de icke ny
tillkomna egnahem och andra en- och tvåfamiljsfastigheter, för vilka över
ensstämmelse i det hela synes föreligga med övriga bostadsformer såvill 

gäller boendekostnaderna. Atgiirden får således, såvitt kan utläsas av BSK:s 
kostnadskalkyler, i åtskilliga fall en i viss mån mot<;att effekt i förhållande 
till den åsyftade. Kammarriillen påpekar vidare all en partiell avveckling 
av fastighetsbeskattningen vållar ett viisentligt merarbete for taxeringsmyn

digheterna. I åtskilliga bostadsfastigheter - såväl villor som llerfamiljshus 
- anviinds viss del av fastigheten till affärslokaler eller kontor. I samlliga 
dessa fall skall enligt förslaget göras en uppdelning av taxeringsvärdet i 
en skallepliktig och en icke skattepliktig del. En sådan ordning kan också 
befaras ge upphov till åtskilliga taxeringstvister. Kammarrätten pekar även 
på andra praktiska svårigheter, bl. a. fastigheter som endast tillfälligt står 
till ägarens förfogande utan all a1wiindas, svårigheterna att riitt behandla 
biutrymmen såsom tvä11stugor. garage m. m. Även RSV gör liknande på
pekamlen och nämner vidare all skalleplikten när det gäller schablontaxerade 
en-eller tvåfamiljsfastigheter kan bli beroende av om intiikten skall beriiknas 
enligt schablon eller enligt konventionell metod. Liinsslvrelsen i Kopparbergs 

län anser all förslaget inger betiinkligheter. 
Länss1yr('lsc11 i Gä1•l('borgs län avstyrker förslaget och anför all kommillcns 

förslag att slopa garantibeskattningen för bostadsfastigheter, taxerade som 

annan fastighet, betyder försvagning av kommunernas skatteunderlag och 
således ytterligare svårigheter all undvika den från skilda synpunkter inte 
önskviirda höjningen av det kommunala skalleuttagel. Om bostadsfastig
heterna skulle undantas från ska11eplikt, skulle vidare minsta ökning eller 
minskning av bostadsandelen i en fastighet föranleda nytaxering redan under 
den mellan de allmiinna fastighetstaxeringarna löpande femårsperioden 1 IJ ~ 

kommunalskattclagen). Även med ökade kontrollinsatser skulle taxerings-
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niimndcrna knappast ha möjligheter att i tillräcklig omfattning hålla sig 
undcrriittade om de i detta sammanhang relevanta ändringarna i fastig
heternas användning, exempelvis kontorisering av bost~ic.ler, småföretagarnas 
inredning av rörelselokaler i egna villor. fritidsfastigheters omändring till 
permanentbostiider osv. Det iir vidare enligt länsstyrelsen ori k tigl all - såsom 
kommitten föreslagit - avveckla garantibeskattningen för bostäder på annan 

fastighet utan att införa motsvarande regler för jordbrukets bostäder. En 
iindring av garantibeskaltningen enligt kommittens förslag skulle således 
medföra tillkrångling av taxeringsförfarandet, ökat kontrollbehov och olik
formig ska!tehelastning på hostiiderna. 

Likartad kritik återfinns iivcn i remissyttranden diir förslaget tillstyrkts. 
Avslutningsvis kan niimnas all hl. a. hoc>/l(/e- och ho.\tad.\fiuw1\i<'rillg.\lllr<'d-

11i11gama och S1·c11ska 1111'talli11d11srriarhc111rc'fiirh1111t!cr anmn att forslagct har 
en hcgriinsad effekt frän neutraliletssynpunkl. 

5.3.5 Paril<'lslåneränlor 111. m. 

BSK:s förslag a t l r ii n lo r en I i g l p a r i I c t s- och r ii n te I ån e

s y st e m e t skall få dras av vid inkomstberäkningen 

för del år de lånade räntebeloppen återhetalashartill
styrkts av nertalet remissinstanser. Emellertid har man genomgående sam
tidigt påpekat att villaiigare med sådana Ian normalt har köpt sitt hus med 
tanke på den nu gällande avdragsr~itten. För dessa skulle ett genomförande 
av förslaget innebära en allvarlig ekonomisk försämring. Av denna anledning 
anser man att särskilda övergångsbesUimmelser behövs eller att stöd till 
berörda grupper ges i någon annan form. 

De remissinstanser som tillstyrkt förslaget har i allmänhet ansett att det 
framstår som stötande alt avdrag medges för räntor, som skall· betalas först 
i en oviss framtid. De har även åberopat kontantprincipen till stöd för en 
lagändring. Förslaget har tillstyrkts av RR V, RSV. kon;11nk111rinsri1111e1. sra

lens planl'erk, fler1ale1 länss1vrelsN. kapilalmarknadsutredningen, 1971 års 

ska11e111redni11g, S.4CO. LRF. Näringslil'<'ls ska11edelegario11, Hl'resgäsrernas 

riksförhrmd, Sv('flska rikshvggen. S.4 BO . .411k roriserade fasl(«h<'lsmäklarcs rik~

fiirh1111d samt TOR. Förslaget tillstyrks ~iven av SBEF och NBD, vilka dock 
framhåller all förslaget inte skall avse de fall där inkomst av annan fastighet 
beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. Fler1alet kommuner som uttalat 
sig i frågan tillstyrker också förslaget. 

Förslaget avstyrks däremot av ka111111arrä11c11 i S1ockholm. bosradssrvrclsen. 

/lerlall'I länshosladrnämndN. länssrvrclsema i Kronohe1:«s. Malmöhus och 
Väsrmanlands län. Ifrågavarande myndigheter anser att förslaget träffar in
nehavare av paritetsbelånade egna hem alltför hårt. Bos1ad.~srrref.~e11 påpekar 
alt vid ett genomförande av förslaget skulle bl. a. fördelen med statslån 
.i~imfört med finansiering helt utan statslån avsevärt reduceras. Intresset 
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för statslån skulle minska med därav följande begriinsning i möjligheterna 

all påverka bl. a. kostnaderna vid gruppbyggen. Uinsstvrcl.1rn i Ma/111iih11s 

län framhfiller all egnahemsiigaren lånar pengar för all betala sina riintor 

och vem han länar av kan inte ha någon betydelse, eftersom han debiteras 

skuldbeloppet. Länsstvrd1en i Kronobe1gs län anser att de nya reglerna blir 

svåra att tilliimpa och inte minst giiller detta då fastigheter överlåtes. Bo
ende- och bostad.1finansiNings11tredningama framhäller i sill yllrande all de 

hushållsgruppcr som valt riintc- och paritctsltrn för sina srrn!hus kan forutsiit

tas ha liigre inkomster iin hushåll som valt statliga s. k. nominella ltm eller en

bart har privatlän. Den kostnadssiinkande effekten av paritetsliirn:n iirju be

tydande i början av lånens löptid. Effekterna av förslaget pfi denna punkt in

nebiir således en omedelbar kostnadshöjning för ett antal hushttll vilka for re

l<Ttivt kört tid sedan skaffat sig småhus och kan antas ha kalkylerat med giil-· 

!ande lttnc- och skatteregler som kostnadslörutsiillning för sitt bostads\'al. 

5.3.6 Allmänt avdrag fiir hrra m. m. 

Det föreslagna a I I rn ä n n a a v cl r a ge t rö r h y res g ä s t e r o c h 

bostad s rät t s ha va r e har utsatts för stark kritik och endast undan

tagsvis tillstyrkts. I regel har i stället reservanternas uppfattning vunnit ge

hör. 

De remissinstanser som tillstyrkt avdraget har inte sällan betecknat det 

som en provisorisk lösning. Socials(1·relsen vill inte motsiitta sig BSK:s förslag 

men erinrar om att styrelsens inställning eljest iir att antalet resursutjäm

nande åtgiirdcr bör minskas. Lii11.1s(Fre/1·<'11 i Jämtlands län tillstyrker i ett 

inte enhiilligt yttrande förslaget. TCO liksom llSB godtar förslaget som 

ett första steg mot neutrala skalleeffekter mellan olika boendeformer. SACO 
kan i och för sig tillstyrka förslaget men anser att avdragets konstruktion 

noga hör överviigas och sältas i samband med hostadsstödet, så att besvärliga 

marginalskatteeffekter undviks. SBEF anser all avdraget kan motiveras 

av sociala skäl l'ör att sänka hyreskostnaderna. Hyrcsgästemas riksfiirhund 

riktar kritik mol avdragets niirmare utformning och anser all avdrag i stiillet 
bör ske från skal ten. Stockholms kooperatil'a hoswdsfiirening ek. fiir. tillstyrker 

förslaget såsom ett provisorium . .4 uktoriserade .f(1stighctsmäklarcs riksfiirbund 

accepterar också förslaget men anser det opraktiskt utformat och ifrågasätter 

om det inte bör kunna ges en mer schablonartad utformning. 

I övrigt riktas genomgående mycket kraftig kritik mot förslaget. 1972 

tirs skatteutredning. som avstyrkt förslaget, sammanfallar sina erinringar på 

följande siitt. 

Förslaget leder i vissa foll till resultat som frlm fördclningspolitisk syn

punkt inte iir tillfredsstiillande. Såsom påpekats i reservation till betiinkandet 

torde niimligen avdraget i llirsta hand fä betydelse för större inkomsllagare 

och förhållandevis högklassiga liigenheter vilket innebiir en obefogad sub

ventionering. 
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Förslaget motverkar i hög grad striivandena att förenkla skattesystemet. 

Det kan antas att avdrag kommer all yrkas i ett stort antal fall, vilket 

medför cl\ betydande merarbete vid taxeringen och försvårar kontrollarhctet. 

Det föreligger vidare uppenbar risk för att avdraget kommer all missbrukas 

och all det leder till ett ökat antal skalleprocesser. 

Avdragets konstruktion medför all marginalskatten ökar med 5-6 pro

cent i de inkomstlägen diir avdrag blir aktuellt. 

Det iir från principiella synpunkter i högsta grad betänkligt all införa 

ett avdrag för ren konsumtionsutgift. 

Den kritik som 1972 års skalleutredning framfört återfinns med olika 

utformning i flertalet avstyrkande yllranden. Härutöver kan påpekas all 

s1arsko111ore1 anser att ett väsentligt skiil mot avdrag är att dessa förutsiitts 

påverka bedömningen av statskommunalt bostadsbidrag på samma sätt som 

f. n. villaiigarnas gäldriinteavdrag. Avdragen komplicerar alltså iiven hand

liiggningcn av bosladstilliiggsiirendena. RSV niimner all begreppet hyra inte 

är entydigt utan att sinsemellan högst varierande förmåner kan ingå med 

diirav följande oriillvisor mellan olika hyresgäster. Verket påpekar vidare 

all den i deklarationen redovisade sammanriiknade inkomsten - som bildar 

en utgångspunkt för avdraget - för många skattskyldiga inte utgör något 

mått på förmågan att betala hyran. För skallskyldiga, som genom tillåten 

resultatutjiimning eller på annat säll sjiilva kan bestämma hur stora intäkter 

de vill ta fram till beskattning, innebär det föreslagna avdraget nya möj

ligheter att uppnå siirskilda skalleförmåner. Vidare påpekas all det har blivit 

vanligare att bostadsriittsföreningar konstrueras på så sätt att bostadsrätts

innehavarna iir personligen ansvariga för lånat kapital som lagts ned i den 

av föreningen iigda fastigheten. En sådan bostadsrättsinnehavare skulle då 

kunna tillgodogöra sig både riinteavdrag och allmiint avdrag för del av års

avgiften och därigenom bli otillbörligt gynnad. Flera länsstyrrlser nämner 

iiven riskerna för konstlade hyresarrangemang mellan olika familjemedlem

mar. liksom iiven de avseviirda svårigheterna att beakta avdraget vid prc

liminiirbeskattning. Bl. a. hoende-och bos1adsfi11a11sieri11gs111rrd11i11gama och 

LO framhåller med sk:irpa att det föreslagna avdraget inte leder till vare sig 

jiimstiilldhet eller ökad neutralitet. Många remissinstanser kritiserar iiven av

draget diirför att det får synnerligen ojiimna effekter för gifta skattskyldiga, 

allt efter inkomsternas fördelning mdlan makarna. 
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6. Byggkonkurrensutredningen 

6.1 Utgångspunkter för utredningsarbetet 

Byggkonkurrcnsutredningen beskriver inledningsvis kon k u r r e n s -
p o I i t i k ens sy f te och framhåller att konkurrens stimulerar siiljare av 

varor och tjänster till ökad effektivitet - bällre produkter och lägre priser 
- genom all köparen har möjlighet all jämföra egenskaper och priser hos 
olika produkter och all välja mellan vad olika säljare har att erbjuda. Kon
kurrens mellan siiljare leder diirför, om den är effektiv enligt utredningen 
till att produktionen av varor och tjänster på sikt utvecklas på ett från sam

hällsekonomisk synpunkt fördelaktigt säll. Ett mål för samhällets konkur
renspolitik är därför att undanröja hinder för effektiv konkurrens. vad som 

brukar kallas konkurrensbegränsningar. 
Konkurrenspolitikens mål har bl. a. utvecklats i prop. 1956: 148 med förslag 

till utvidgning av konkurrensbegränsningsfagen. I propositionen uttalade 
departementschefen att lagstiftningen mot konkurrensbegränsningar inte 
syftar till den klassiska nationalekonomiska teorins fria konkurrens utan 
till den från samhällets synpunkt mest effektiva konkurrensen. dvs. en 
konkurrens som driver utvecklingen i den riktning, som på längre sikt kan 
förmodas innebiira del bästa u1ny11jandct av samhällels resurser. Depar
tementschefen framhöll vidare att vissa begränsningar av konkurrens otvi
velaktigt är inte blott godtagbara utan förmånliga och rent av nödvändiga 
från samhällets synpunkt. 

Konkurrenslagstiftningen syftar enligt utredningen således till att skydda 
samhällets intressen. Lagstiftningen är därför inriktad på att undanröja så
dana konkurrensbegränsningar som ter sig skadliga från allmän synpunkt. 
Enligt utredningen ligger det i sakens natur att en konkurrensbegränsning 
som är en direkt följd av en offentlig reglering, t. ex. när det gäller bo
stadspolitiken eller regionalpolitiken. inte kan anses skadlig från allmän 
synpunkt. 

Bakom hela konkurrenslagstiftningen ligger enligt urrcdningcn också ett 
konsumentskyddande syfte. även om detta endast indirekt kommit till ut
tryck i konkurrensbegränsningslagen. Konsumenternas kollektiva intresse 
sammanfaller också med samhlillets intresse framhåller utredningen. 

I konkurrensbegränsningslagen har hinder eller försvårande av annan nii
ringsutövning angetts som ett särskilt skadlighetsrekvisit. Det skyddsin
tresse som ligger bakom detta rekvisit är etablerings- och konkurrensfriheten. 
som emellertid iir underordnat samhällsintresset. Ett ingripande till förmån 
för etablerings- O(h konkurrensfriheten förutsätter nämligen att konkur
rensbegränsningens verkningar är skadliga också från allmän synpunkt. 

Samhällets konkurrenspolitiska mål - som det kommer till uttryck i kon
kurrensbcgriinsningslagen - kan enligt utredningen sammanfattat siigas vara 
att främja en från allmän synpunkt önskvärd konkurrens inom näringslivet, 
dvs. en effektiv konkurrens som gagnar konsumenterna och innebär det 

15 Riksdagen 1974. 1 sam/. Nr J 50 
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biista utnyttjandet av samhällets resurser. 

Utredningen har sett som sin uppgift att föreslå åtgiirder som kan förbiillra 

konkurrensförutsiittningarna inom bostadsbyggandct och beskriver därvid 

begreppen bostads m a r k n ad och bygg m a r k n ad. Utredningen 

anger byggmarknaden - närmast byggmarknaden för bostäder - och kon

kurrensen mellan dem som tar del i bostadsproduktionen som det huvud

sakliga området för sitt utredningsarbete. Byggmarknaden definierar utred

ningen som produktionsstadiet - köp och försäljning av varor och tjänster 

i byggproduktionen. Byggmarknadens förhållanden är i viktiga avseenden 

beroende av bostadsmarknadcn, som avser bruksstadiet - utbudet av och 

efterfrågan på bostäder. De båda marknaderna är beroende av varandra 

genom det samspel som rådet mellan efterfrågeutvecklingen på bostadsmark

naden och byggmarknadens utveckling. I princip styrs bostadsbyggandets 

inriktning och omfattning ytterst av konsumenterna på bostadsmarknaden. 

Bostadsbyggandets förutsättningar bestäms emellertid omedelbart av hur 

olika parter som är engagerade i bostadsbyggnadsprocessen agerar. 

Utredningen konstaterar all bostadsmarknaden inte har de for en kon

kurrensmarknad utmärkande egenskaperna. Bostadsmarknaden har en siir

stiillning inte minst diirför att konsumenterna har svårt all göra sina intressen 

gällande genom att de inte har samma frihet att välja säljare som köpare 

har pä andra marknader. Med hänsyn till bostadens sociala betydelse har 

statsmakterna genom sin bostadspolitik sökt stärka konsumenternas stiill

ning. Såväl hyreslagstiftningen som hyresregleringen och bostadslångivning

en innehåller bestämmelser till skydd för konsumentintresset. Dessa regler 

påverkar konkurrensförhållandena på bostadsmarknaden och på byggmark

naden. 

Då och då förs enligt utredningen fram förslag om att förbiittra kon

kurrensförhållandena genom att undanröja sådana inslag i bostadspolitiken 

som påverkar konkurrensförutsiittningarna inom bostadssektorn. Som önsk

värda åtgiirder brukar härvid framhållas en utjämning av de lånevillkor som 

gäller för de olika byggherrekatcgorierna samt ett slopande av kvarstående 

prisregleringar på bostadsmarknaden. Enligt utredningens uppfattning är det 

osannolikt att man därigenom skulle kunna i väsentlig grad undanröja hind

ren för att bostadsmarknaden skall kunna fungera på samma siitt som flertalet 

andra marknader. Utredningen har emellertid inte gått in på en prövning 

av dessa frågor eftersom det ligger utanför dess up11drag att ompröva bo

stadspolitikens innehåll. 

l fråga om u t red n i n g s a r bete t s u p p I ii g g n i n g anför utred

ningen att konkurrensförhållandena på byggmarknaden bestäms av många 

delvis samverkande faktorer. Bestiillarledet resp. producentledets struktur, 

produktionens geografiska spridning, de enskilda projektens storlek, till

gången på material och arbetskraft iir några av de faktorer som härvid 

är av stor betydelse. I väsentliga stycken är förutsättningarna för bostadsbyg

gandct givna genom samhällets reglering av byggnadsverksamheten. Även 
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pä annat sätt är betingelserna för byggandet givna genom t. ex. statliga och 

kommunala anvisningar i form av planbestiimmelser, lånevillkor rn. m. Ut

redningen har sett som sin uppgift att inom ramen för den av statsmakterna 

fastlagda bostadspolitiken föreslå åtgiirder som kan förhiittra konkurrens

förutsättningarna inom bostadsbygga ndet. 

Utredningen erinrar om sina direktiv tliir det framhålls att effektiv kon

kurrens inom bostadsbyggandet är en viktig förutsiittning for att nå liigsta 

möjliga kostnad för bostiider av given kvalitet. Ökad konkurrens inom ho

stadsbyggandet kan förutsättas ge fördelar åt bostadskonsumenterna såviil 

omedelbart som på liingre sikt. Konkurrensen ger fördelar i varje siirskild 

upphandling genom att köparen/bestiillaren, om marknadens konkurrens

möjligheter utnyttjas. försäkrar sig om en produkt med så förmånligt pris 

som möjligt. De långsiktiga effekterna av konkurrens uppnås genom all 

den stimulerar siiljare av varor och tjiinster till ökad effektivitet. Att köparna 

vinnliigger sig om att välja de biista produkterna innebiir niimligen en driv

fjiider för siiljarna att förbättra sina produkter till pris och kvalit<:l och att 

utnyttja sina resurser biittre. Konkurrensen kan diirför enligt byggkonkur

rensutredningen beräknas medföra att bostadsbyggandet utvecklas på ett 

från samhiillsekonomisk synpunkt fordelaktigt siitt. 

Det är enligt utredningen ett samhällsekonomiskt intresse och samtidigt 

el! konsumentintresse att bostaclsbyggandet sker i sådana former all man 

på bästa sätt ut nytljar bygg marknadens resurser och förutsiittni ngar att bygga 

bostiider av hög kvalitet till higsta möjliga kostnad. Detta sker biist genom 

att byggföretagen konkurrerar om bygguppdragen. Staten och kommunerna 

bör diirför verka för all mark nadskrafterna ut vidgas i bostadsbyggandct i 

den mån detta leder till ökad effektivitet i bostadsbyggandet. 

Byggherren avgör som bestiillare frågor som har väsentlig betydelse för 

konkurrensförhållandena. t. ex. val av entreprenadform och siittet för an

budsinfördran. Ocksä byggnadsentreprenören intar en nyckclstiillning i pro

ducentledet. Han iir ofta bestiillarens enda kontraktspart bland produktions

företagen och upphandlar tjänster och varor av underleverantörer och mate

rialtillverkare. Utredningen har funnit det liimpligt att liigga huvudvikten 

i utredningsarbetet vid konkurrensen i entreprenörledet och diirmed vid 

relationen mellan byggherre och entreprenör. 

Konkurrensen i bostadsbyggandet begränsas enligt utredningen i dag av 

att en betydande del av bostadsproduktionen undandras entreprenadmark

naden. Många byggherrar som upphandlar utnyttjar inte heller konkurrens

möjligheterna på marknaden. Utredningens arbete har därför inriktats på 

att undanröja hinder för konkurrens i entreprenörledet och att stimulera 

bestiillarna i byggprocessen att i ökad utsträckning utnyttja konkurrens som 

medel att nå ökad effektivitet i produktionen. En viisentlig fråga har också 

varit att söka renodla byggherrens och byggproducentcns ansvarsområden. 

all skapa ett klarare partslOrhållande mellan köpare och s:iljare i byggpro

cessen. 
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6.2 Marken 

Utredningen beskriver inledningvis de aktuella mark p o 1 it is k a 
må I en och h j ä I pm ed I en. 

Enligt uttalanden av statsmakterna (prop. 1967: 100 s. 179, SU: 100 s. 22) 
bör kommunerna förv~irva mark i sådan omfattning att de får dominerande 

inllytande över de marktillgångar som inom överskådlig tid kan beriiknas 
bli tagna i anspråk för samhällsbyggandet. Detta innebär inte att kommu
nerna måste förvärva all mark som skall användas för samhällsbyggandet 
även om detta i många fall är önskvärt. Kommunerna bör emellertid ha 
så mycket mark i sin hand att de behärskar tidsschemat för samhällshyg
gandet och inte löper risken all samhällsbyggandet leds av olika markägare, 
ibland med monopolstiillning. 

Om kommunerna skall kunna behärska tidsschemat för samhällsbyggan
det, måste markförviirven göras i så god tid före byggstart att förviirven 
är genomförda när detaljplaneringen påbörjas. Perspektivet för de kommu

nala markförvärven bör diirför vara minst tio år. Kommunerna bör med 
andra ord bygga upp en så god markberedskap att marken siikerstiills för 
minst tio års byggande. 

Kommunen bör vidare upplåta marken enligt fleråriga fördelningsplaner 
diir hänsyn tas till att rationellt byggande kräver stora och långsiktiga projekt. 
Strävan att fördela marken rättvist mellan olika i kommunen verksamma 
byggherrar bör underordnas de krav som en rationell produktion stiiller. 
Detta hindrar inte att marken delas upp på flera byggherrar men striivan 
hör då vara att åstadkomma samordning i produktionsskedet, helst genom 
samverkan vid projektering och upphandling. 

Statsmakterna har vidare uttalat all marken företrädesvis bör upplåtas 
med tomträtl sedan den iordningsstiillts för bebyggelse. Markanvändningen 
kan genom tomtriittsavtal styras aktivare än bebyggelselagstiftningen ger 
möjlighet till. Problem som innefattar samverkan mellan olika fastigheter 
löses smidigare vid tomtriill iin vid iiganderiilt. Mera genomgripande om
regleringar underlättas om marken innehas med tomtriitt. Upplåtelse av 
mark med tomträtt innebär vidare att kommunen förbehåller sig en viisentlig 
del av markvärdestegringcn. 

Genom att utveckla olika markpolitiska hjiilpmcdel har samhiillet suc
cessivt försUirkt sina möjligheter all föra en aktiv markpolitik. Under senare 
hälften av 1960-talet har sålunda flera nya hjiilpmedcl tillkommit: den kom
munala förköpsriilten. tomtriittslånen och markl'örvärvslånen. Viiscntliga 
iindringar har vidare gjorts i expropriationslagstiftningen. 

I fråga om k o m m u n c r n a s m a r k r ö r v ii r v o c h m a r k -

i n n e hav anger utredningen all konimunernas årliga brullokostnader för 

markförviirv under senare hälften av 1950-talet uppgick till ca ISO milj. 
kr. Ar 1961 började kommunernas investeringar i mark all öka kraftigt 
och kommunernas årliga investeringar i fastigheter sjufaldigades mellan åren 
1960 och 1967. Sistnämnda år var de samlade kostnaderna för fastighets-
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fi.irviirv I 24'i milj. kr. Ert.:r är 1967 har förviirven minskat. De uppgick 

;°1r 1970 till 927 milj. kr. 
År 1970 utgjorde kostnaderna för förviirv av reglerings- od1 sanerings

fastigheter drygt 32 % av kostnaderna för samtliga fastighetsförviirv som 
della år genomfördes inom ramen för den egentliga kommunalförvaltningen. 

Kommunernas linansiella liige iir enligt byggkonkurrensutredningen av 

avgörande betydelse för omfallningen av deras markförvärv. Låga linan

sicringsunderskott och/eller goda länemöjligheter sammanfaller relativt väl 

med viixandc markförviirv. såviil utan avdrag för försiiljningar som efier 

sådana avdrag. 

Trots de mycket omfollande kommunala markförviirven under 1960-talet 

har fördelningen av planerad produktion på olika markiigarekategorier i de 

kommunala bostadsbyggnadsprogrammen inte föriindrats niimnviirt. I pro

gramomgången 1965-1969. som uppriittades två år innan de kom

munala förviirven kulminerade. uppgick andelen liigenheter på kommun
mark till 63 % för hela programperioden. Andelen sjönk till 60 % i följande 

programomgång. I de fyra senaste programomgångarna har andelen varit 

relativt konstant i niirheten av 70 % . Della tyder på all markförviirven till 
stor del giilll mark som erfordras på lång sikt. Utredningens egna under

sökningar styrker ett sådant antagande. Trots alt flera kommuner iiger mark 

för betydligt mer iin tio års byggande innebiir emellertid inte detta att kom

munerna behiirskar just den mark som under de niirmaste tio åren kommer 
all tas i anspråk för samhiillets utbyggnad. 

Utredningen anger all någon allmiin statistik överbygg företag c n s 
111 a r k rör v ii r v och mark i n n e hav inte linns. Inte heller har några 

mer omfollande undersökningar som behandlar detta iimne publicerats. Om 
man begriinsar sig till den mark som under de niirmaste åren beriiknas 

bli tagen i anspråk för bostadshyggande. ger dock de kommunala bo
stadsbyggnadsprogrammen ingående upplysningar om iigareförhållandena. 
Bostadshyggnadsprogrammi.:n ger emellertid inte n{1gon information om niir 

byggrörctagen forviirval markt.:n dler vilket markpris som betalats. 
I byggkonkurrcnsutredningens uppdrag har ingått all belysa utvecklingen 

av de producerande byggtCiretagens markinnehav. Ägareförhållandena i ett 
antal kommuner i viistra Skåne har diirför kartlagts. Utredningen har iiven 

studerat niir och till vilket pris marken förviirvats. 
Utredningen har vidare genom en enkiitundersökning inhiimtat uppgifter 

frän vissa byggintressenter och till dem knutna markförvaltande bolag om 

deras investeringar i mark och om deras innehav av fastigheter. I under
sökningen har ingått de med hiinsyn till omsiittningen 21 största bygg

f'öretagcn inklusive hcliigda dotterföretag. Dessa företag förviirvade under 

perioden I %6-1970 mark for 545 milj. kr. Om diirtill liiggs förviirv som 

genomfördes av markfiirvaltande bolag som endast delvis iigdes av bygg

företagen kan de 21 byggllirctagen heriiknas ha investerat totalt 613 milj. 

kr. i marklCirv:irv under en femårsperiod. dvs. 120 mil.i. kr/år. 
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Betydande skillnader finns mellan företagen. Sålunda har tvft av löretagen 
under perioden 1966-1970 förviirvat mark för högst I milj. kr. medan 16 
företag har förviirvat mark för mer iin 10 milj. kr. per företag. Vart och 

ett <IV de senare niimnda företagen har s<°1ledes gjort förviirv av en omfattning 
som iir jiimförhar med större kommuners markköp. Fyra av företagen fi.ir

viirvade mark för mer iin 50 milj. kr., dvs. mer iin 10 milj. kr. per företag 

01:h i1r. Ett enskilt företag svarade för 30 % av herörda byggföretags samlade 
markmrviirvskostnader. Detta företags uppgivna kostnader för markförviirv 

under femårsperioden överstiger Malmö kommuns totala markförviirvskost
nader under hela 1960-talet. 

Byggförctagen och de markförvaltande bolagens samlade markförviirvs
kostnader har under den aktuella perioden haft en med kommunernas 

markförviirvskostnader likartad utveckling med en markerad topp under 
år 1967. 

Niirmare 60 % av byggföretagens och de markförvaltande bolagens in

nehav av exploateringsmark år 1970 låg inom de tre storstadsområdena, 
dvs. inom mycket expansiva regioner. Men iiven huvuddelen av marken 

utanför storstadsområdena låg i anslutning till expanderande @orter. 

De 21 byggföretagens saneringsfastigheter har ett sammanlagt \axerings

viirde av drygt 200 milj. kr. I 1970 års taxeringsviirde). Företagens innehav 

av saneringsfastigheter synes inte ha föriindrats i någon större utstriickning 
mellan åren 1965 och 1970. 

Även i fråga om innehav av saneringsfastigheter iir skillnaden mellan 
olika företag betydande. Sålunda iiger tre företag saneringsfastighetcr med 

ett sammanlagt taxeringsvärde av ca 110 milj. kr. Tio företag äger sane
ringsfastigheter med taxeringsvärde av högst 5 milj. kr. De företag som 
har stort innehav av saneringsfastigheter har i allmiinhet också ett stort 
innehav av exploateringsfastigheter. 

Utredningens undersökning i viistra Skåne ger en uppfattning om i vilken 
utsträckning mindre företag förviirvar mark inom exploatcringsområden. 
I de kommuner som omfattas av undersökningen iiger mindre företag med 

ett lokalt begriinsat verksamhetsområde exploateringsmark med en samlad 
inköpssumma av omkring 40 milj. kr. Detta utgör drygt en ljiircledel av 

förviirvskostnaderna för byggföretags innehav av exploateringsmark i dessa 

kommuner. Även om mindre företag antas ha relativt begriinsade möj

ligheter att investera i mark blir alltså - genom del stora antalet sådana 

företag - siiviil deras samlade investeringar i mark som deras markinnehav 

betydande. 

Utredningen övergår diirefter till att diskutera vilka vi 11 kor som i 
bos ta cl s I t1 n c sa m m a n h a n g kan uppstlillas hetriilfande marken. 

Innan mark får an\'iindas för tiitbebyggelse måsk den planliiggas i enlighet 

med byggnadslagstif'tningen. Kommunen har diirvid befogenhet all bcstiim

ma var och hur tiitbebyggelse får iiga rum. Men niir detaljplan viil faststiillts 

för ett område har markiigaren riitt att förverkliga den i planen angivna 
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byggnadsriitten. Markiigaren bestiimmer formerna och villkoren för byg
gandet. Hiirigenom fär enligt utredningen markägaren ett avgörande in

flytande över byggprocessen. Marken och iiganderiitten till marken intar 
diirför en central plats i diskussionen om konkurrens i hostadsbyggande. 

Markägarens stiillning i byggprocessen ger företag inom byggbranschen 
starka motiv för förviirv av mark diir tiitbebyggelse kan förväntas. Speciellt 
giiller detta producerande företag som genom att äga mark kan siikra en 
viss framtida verksamhet antingen genom att bebygga den egna marken 
eller genom att förbehålla sig bygguppdrag i samband med forsiiljning av 
marken till kommunen eller något byggherreföretag. Enligt utredningen är 
byggintressenternas markinnehav i vissa kommuner så omfattande att de 

kan siigas ha ett lokalt markmonopol. 
Utredningen anser att med den starka stiillning som markiigaren har 

genom byggnadslagstiftningen det från allmän synpunkt medför betydande 
oliigenheter att byggintressenter äger mark. I olika sammanhang har fram
hållits riskerna för att en markiigare påverkar bebyggelseplaneringen på ett 

från samhällets synpunkt ovidkommande siitt. Är markiigaren ett företag 
inom byggbranschen, ökar riskerna för sådan påverkan, eftersom motiven 
och resurserna för påverkan kan fårutsiittas vara större. I betydligt mindre 
utstriickning har enligt utredningen hittills konsekvenserna av byggintres
senters markinnehav för konkurrensen i byggandet uppmiirksammats. Efter
som markiiguren bestlimmer formerna ol·h villkoren för byggandet kan följ
derna av att ett företag med intressen i produktions- eller materialledet 
iiger marken förutsättas bli att produktionen avskärmas från konkurrens, 
vilket innebiir att effektivitetskontrollen försiimras. Dessutom minskar den 
andel av totalproduktionen som sker under konkurrens. Företag som kon
kurrerar med andra medel iin innehav av mark får hiirigenom en mindre 
volym all tiivla om. 

Utredningen framhåller att det inte är möjligt att med enbart de bestiim
mclser i fr;\ga om upphandlingsförfarandet som utredningen fåreslår eli
minera nackdelarna med byggintressenters markinnehav. Man kan visser
ligen föreskriva hur upphandlingen skall gå till, men man kan inte styra 
hygghcrrcns val av anbud. Risken för att en markägare med intressen i 
produktions- eller materialledet brister i objektivitet vid prövningen av anbud 
iir därför uppenbar. Men iiven om markiigaren lojalt tillämpar bcstiimmel
serna, leder upphandlingsreglcr av denna typ till eflektiv konkurrens endast 
om presumtiva anbudsgivare verkligen tror att reglerna kommer att tilliimpas 
objektivt. Det iir enligt utredningens mening inte möjligt att bygga upp 
en sådan tilltro till korrekt upphandling, om marken kontrolleras av företag 
med intressen i produktions- eller materialledet. Det iir diirför nödviindigt 
att neutralisera dessa företags inflytande över liitbebyggclsemarken. Endast 
om marken iigs av någon som kan förutsättas ha en positiv vilja att utnyttja 
marknadens konkurrensmöjligheter skapas förutsiittningar får en effektiv 
konkurrens i bostadsbyggandet. 
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Ett sätt att åstadkomma detta ~ir enligt utredningen att låta kommunerna 
förmedla marken. Om marken skall kunna elimineras som en faktor som 
hindrar effektiv konkurrens måste emellertid all mark för bostadsändamål 
förmedlas av kommunen. Enligt de kommunala bostadsbyggnadsprograrn
mcn tillhandahåller kommunerna f. n. mark för ca 75 % av nyproduktionen 
av bostäder (första programåretJ. Kommunerna måste därför öka sina mark
förvärv så att de inte bara har dominerande inflytande över byggmark utan 
behärskar all den mark som erfordras för bostadsproduktion. 

För att kravet på konkurrens i byggandet och önskemålet om låga mark
priser skall kunna tillgodoses måste således en ordning införas som gör 
att markförviirv inte blir attraktiva för byggintressenter. Marken måste med 
andra ord neutraliseras som konkurrensfaktor i bostadsbyggandet. Utred
ningen har funnit att detta till väsentlig del kan uppnås genom att som 
villkor för statligt bostadslån ställa krav på att marken förmedlas av kom
munen, mark vi 11 koret. Därmed förstås att kommunen skall ha sålt 

marken eller upplåtit den med tomtriitt till den blivande byggherren för 
genomförande av det projekt för vilket bostadslån söks. 

Syftet med markvillkoret är att säkra konkurrens i byggandet genom att 
eliminera bygg.intressentens möjligheter att via eget markinnehav påverka 
fördelningen av procluktionsuppdragen. Diirvid åsyftas i första hand företag 
med intressen i produktions- och materialledet. Med hänsyn härtill kan 
det förefalla rimligt att undanta byggherreföretag som saknar sådana in
tressen. El! sådant undantag är emellertid enligt byggkonkurrensutredningen 
svårt att avgriinsa. Vidare kan företag som inte omfattas av ett markvillkor 
dras in i förhandlingar med andra företag om markförvärv. Byggherrefö
retagets förhandlingsposition skulle vid sådana förhandlingar vara svag, var
för det inte kan uteslutas att motpartens markinnehav skulle komma att 
spela en viisentlig roll för förhandlingsresullatet. 

Om vissa byggherreföretag undantas från markvillkoret, kommer dessa 
att ha intresse av att köpa mark. Förutom berörda byggherreföretag kan 
O\:kså andra företag eller personer som bedömer det möjligt att vid en vida
rcförsiiljning uppnå fördelar komma att upptriida som markköpare. Detta 
kan leda till markspekulation och markprisstegringar. Utredningen föreslår 

d~irför att endast kommun skall godtas som förmedlare av mark för statligt 
belänadc hostiider. Med kommun avser utredningen i första hand borgerlig 

primärkommun. Stockholms läns landstingskommun, som övertagit vissa 
primärkommunala uppgifter på samhällsbyggandets område, jämställer ut
redningen med primiirkommun. Övriga landstingskommuncrs verksamhet 

på bostadsförsörjningsområdet har begränsad omfattning. Utredningen för

utsiitter alt denna verksamhet framdeles inte kommer att öka nämnvärt 
och att landstingskommun som förvärvar mark för samhällsbyggnadsän
damål samråder med berörd kommun. Enligt utredningens mening finns 

det diirför ingen anledning att vägra bostadslån då marken ägs eller har 

iigts av landstingskommun. 
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I vissa kommuner förvaltas tkn lrnmmunala exploateringsmarken av ell 
kommunalt bolag som i regel endast har till uppgift all förviirva m:h förvalta 
exploaleringsmark. Under förutsiillning all bolaget iir hclkommunall kan 

det ses som en ullö1x1re av den kommunala förvaltningen. Utredningen 
anser lliirför att del inte linns anledning alt i sammanhanget göra någon 
skillnad mellan ett sädanl bolag och kommun. 

Sammanfat1ningsvis föreslår utredningen att som villkor för bostadslån 
skall giilla att marken av kommun eller landstingskommun eller av kom
mun/landstingskommun heliigt bolag, som enbart har till uppgift alt för
viirva och rörvalta kommunal mark, skall ha sålts eller upplåtits med tomtriilt 
till den blivande byggherren för genomförande av det projekt för vilket 
bostadsl;'m söks. 

Enligt utredningen kan markvillkoret inte anses vara uppfyllt, om kom
munen har förviirvat marken med bivillkor om vem som skall bebygga 
marken, leverera material e. d. 

Markvillkoret iir enligt utredningens mening en mycket viktig förutsätt
ning för effektiv konkurrens i det statligt belånade bostadsbyggandet. Vid 
sidan hiirav k<lll emellertid markvillkoret fa llera positiva effekter. 

Under senare år har inom byggsektorn llera vertikalt integrerade före
tagskedjor bildats. I dessa kedjor ingår iiven markanskaffande företag och 

bankintressen. De markanskaffande företagen spelar en strategisk roll i sam
manhanget eftersom ett markinnehav ger möjlighet för övriga företag i ked
j<111 all bedriva en verksamhet som i viisentlig grad iir avskiirmad fn'm kon
kurrens. Genom markvillkoret försvinner denna möjlighet till konkurrens
avskiirmning anser utredningen. Den forst;1 Hinken i kedjan avliigsnas. 

Statsmakterna har rekommenderat kommunerna att bygga upp en så god 
markberedskap att mark iir säkers@ld för minst tio års byggande. Genomförs 

mark villkoret kommer kommunernas sliillning på det markpolitiska omrädet 
att stiirkas. Byggföretagens motiv för markförvärv kommer alt försvagas 
avseviirt. Sådana förviirv torde diirlör i huvudsak komma alt upphöra. Delta 
giillcr i varje föll inom exploaleringsområden diir förulsiiltningarna för alt 
finansiera byggandet utan statliga lån iir små. Tidsperspektivet rör kom
munala markförviirv bör diirför enligt utredningen kunna minskas från tio 
år 1ill .~ex i1 ålla år. Om så sker kommer de riinlekostnader som belastar 
bostadsbyggandet all minska. 

Utredningen anser alt markförviirven hillills i stor utsträckning har styrt 
planeringen och utbyggnaden av tiilorterna. Om förviirven kan genomföras 

i ett senare skede ökar kommunernas möjligheter att bedöma vilken mark 
som skall förviirvas. Planeringen bör i större utstriickning kunna styra mark
förviirven. Som en följd hiirav kan kommunerna förutsiiltas begriinsa sina 
förviirv till enbart mark som erfordras för samhiillels utbyggnad. Inves
teringarna i mark blir alltså enligt utredningen effektivare. 

Av llera olika skiil bör enligt byggkonkurrensutredningen vissa undantag 
göras fr:ln del principiella kravet på all kommunen skall förmedla marken 
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for alt bostadsliin skall kunna u\gå. 

Utredningen föreslttr all markvillkoret inte skall giilla inom landsbygds

områden. Det bör ankomma pli bostadsstyrelsen all niirmare definiera be
greppe\ landsbygdsomri\de. I huvudsak bör diirmed fors\ås in\e delaljpla

nelagl om rädc. 

I fråga om nybyggnad i exploateringsområde anser utredningen alt mark

villkoret skall giilla utan inskriinkning för flerfamiljshus och i princip också 

for småhus. Betriiffande smiihusen framhäller utredningen alt det för den 
blivande smt1husiigaren i allmiinhet iir en fördel om tom\en tillhandahålls 

av kommunen och att fri\gan om vilken typ av bostadsbebyggelse - ller

familjshus eller småhus - som skall uppföras på ell viss\ område avgörs 

forst i dl relativt sent skede. 

I enstaka fall kan dock tomten för smt1hus i exploateringsområde ha for

viirvats under sitclana förh:°tllanden att ell uppriitthållande av markvillkoret 
inte ter sig rimligt. Utredningen anser diirför all liinsbostadsniimnderna bör 

ges möjlighet alt i enstaka fall för styckebyggcla småhus bevilja dispens 

fr;°111 markvillkoret under förutsiiltning att elen som skall bebo huset har 

fördrvat marken frrm annan iin byggintressent. En yllerligare förutsiittning 

biir vara alt kommunen tillstyrker dispens. 
Om flerfamiljshus i saneringsområdc inte skulle omfattas av markvill

koret. kan enligt utredningen en stor del av elen från exploateringsomr:klcn 
frigjorda investeringskapaciteten komma alt flyttas över till marknaden för 

saneringsfostigheter. Konkurrensen om saneringsfastigheter skulle diiri

genom öka vilket kan frirutsiittas höja priserna. Förhållandena i sanerings

nmråden avviker emellertid i ett viktigt avseende fr~m förhållandena i ex
plnateringsnmräden. I sistniimncla områden iir det i regel nödviindigt att 
marken fiirviirvas av n:'lgon i samhiillsbyggandct aktiv part -ofta kommunen 

- for atl en utbyggnad skall kunna genomföras. Marken måste således i 
allmiinhct byta iigare före exploateringen. I saneringsomr;°1den diiremot kan 
ofta en rivning och el'tcrföljandc nybyggnad ske utan all tomten byter iigare. 

M:°111ga llcrfamiljshus inom områden som under de niirmaste :'1rtinmlcna 
kommer all totalsaneras iigs enligt utredningen av seriösa faslighctsförvallare 

som vid en totalsanering kan förutsiillas ha intresse av alt genomföra en 

effektiv upphandling av den nya bebyggelsen. Ges markvillkoret generell 

giltighet for llerfamiljshus i saneringsområde, måste emellertid fastigheter 

som skall totalsaneras siiljas till kommunen för att saneringen skall kunna 

genomfi)ras med stöd av statliga lt111. Utredningen har funnit att det skulle 

föra för l:'111gt alt uppstiilla s[1dana krav. En totalsanering iir ell naturligt 

led i en långsiktig fastighetsförvaltning. En generell tillämpning av mark

villkoret skulle kunna komma all motverka en önskvärd förnyelse av de 

iildre llerfamiljshusbcst:'inden. Del skulle iiven stiilla stora ekonomiska krav 
på kommunen. Utredningen föreslår diirfor att flerfamiljshus i sanerings

omr:'1dc som varit i l<'mesiikandens iigo alltsedan den I juli 1972 och som 

skall totalsaneras undantas från markvillkoret. 
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Enligt bostadsbyggnadsprogrammen planeras ett sm:°1husbyggande i sa

neringsomr{1den på ca I 500 hus p1:r är. Ett krav pt1 att kommunen skall 

förmedla mark för detta smähusbyggande skulle diirför tvinga kommunerna 

all viisentligt öka sin fiirviirvsverksamhet inom iildre sm:°thusomrilden. Hter

som marken i dessa områden i regel iir förhållandevis dyr, skulle lien eko

nomiska belastningen på kommunerna bli betydande trots den kvantitativt 

ringa andel av bostadsproduktionen som det iir fråga om. Även i admi

nistrativt hiinseende skulle markvillkoret tilliimpat på småhus i sanerings

område enligt utredningen vara en belastning för kommunen. Mot denna 

bakgrund anser utredningen sig kunna loresl:'t att småhus i saneringsområde 

som skall totalsaneras undantas från markvillkoret. Med hiinsyn till risken 

fiir markspekulation hör dock hos<adsstyrdsen bevaka utveckningen och 

ta de initiativ som kan erfordras. 

Detta stiillningstagancle i fd\ga om småhus i saneringsområde får dock 

enligt utredningen inte tolkas så alt kommunerna bör avstå frän alt förviirva 

småhusmark i saneringsomräde. Vid större saneringar inom iildre småhus

områden, t. ex. vid förnyelse och fortiitning av gamla villa- 01:h sommar

stugeområden inom tätorternas ytteromtåden är det tvärtom önskvärt och 

ofta nödviindigt att kommunerna engagerar sig genom omfattande mark

IOrviirv. 

Vid modernisering giillcr i iin högre grad iin vid totalsanering att [ttgiirderna 

vidtas utan all fastigheten byter iigare. Att kriiva att kommunen skulle 

förviirva fastigheten iir diirför inte rimligt. Effekten av en sådan regel skulle 

förmodligen bli att fastighetsiigaren avstår från alt söka bostadslån. Diiri

genom skulle markvillkoret komma att motverka en modernisering av del 

iildre bostadsbeståndet. Utredningen anser diirför att villkoret inte skall giilla 

modernisering. 

Utredningen påpekar att kommunerna kan ha anledning att förvärva mo
derniseringsfastigheter iiven 0111 markvillkoret inte 0111fattardessa fastigheter 

och erinrar 0111 att saneringsutredningen har framhållit att det bl. a. finns 
hyrespolitiska motiv fiir s;'1dana forviirv. 

Vissa övergängsbestii111111clser erfordras för att möjliggöra en smidig över

gång till de nya hestiimmelserna. Utredningen föresfö (förför att hostadsl:m 

under en femårig övergångstid. fram till den I juli 1977, skall kunna utgå 

iiven om marken inte har förmedlats av kommunen. En förutsiittning skall 

dtKk vara att lånesökanden iigde marken eller innehade to111triittcn den 

I juli 1972. 
I fråga om effekterna på fastighetsrnarknaden anser utredningen all mark

villkoret torde komma att starkt påverka marknaden för byggmark. Den 

helt överviigande delen av hostadsproduktionen eller ca 90 % finansieras 

med statliga lån. I rntmga fall iir sädana 1!111 en förutsiittning för ett ho

stadsbyggande, eftersom erforderliga hyror i annat fall blir så höga all av

siittningen av bostiiderna försv:°iras eller omöjliggörs. Bygghcrrcforetag och 

byggföretag kan diirllir riikna med att endast i begriinsad utslriickning kunna 



Prop. 1974:150 236 

genomföra ett bostadsbyggande som inte finansieras med hostadsliln. 

Inom nmrfalcn som iinnu inte tagits i anspr:°1k för tiitbebyggclse kan mot 

den bakgrunden antalet markköpare förutsiillas minsk<t kraftigt. Till följd 

av markvillkoret kommer konkurrensen om marken således att minska. 

Detta bör kunna leda till att markprisstegringarna diimpas. Prisutvecklinge'.• 

blir dock enligt utredningen i hög grad beroende av hur kommunen agerar. 

Om kommunen och fastighetsiigaren inte kan nå överenskommelse om 

priset, kan fastighetsiigaren genom all viigra siilja till erbjudet pris tvinga 

kommunen all söka expropriation av fastigheten. Kommunen måste då 

betala en löseskilling motsvarande fastighetens marknadsviirde. 

Enligt de ersiillningsregler som år 1971 infördes i expropriationslagen skall 

den värdestegring som iigt rum under den senaste 10-:°irsperioden inte er

siittas. om det inte kan visas att viirdestegringen beror på annat iin för

viintningar om iindring i fastighetens tillåtna användningssiitt. För fastig

heter till vilka förviintningar om liitbebyggclseanviindning knyts rnr alltså 

löseskillingen högst motsvara fastighetens realviirde 10 i\r före expropria

tionen, enligt övergångsbestiimmelserna dock tidigast den I juli 1971. Lö

seskillingen kan likvill bli fagre om fastighetens marknadsviirde har sjunkit. 

Expropriationslagen ger 1.liirf'ör ingen garanti mot en siinkning av mark

pris.::rna som kan bli en följd av markvillkoret. N;lgon drastisk siinkning 

av dessa iir enligt byggkonkurrensutredningen emellertid inte trolig. En mera 

sannolik utveckling iir all köpeskillingarna vid frivilliga för~iiljningar under 

1970-talct i huvudsak kommer all motsvara eller något överstiga r:.1stighetens 

realviirde den I juli 1971. eftersom detta viirde i allmiinhet skulle liiggas 

till grund för bestiimmande av löseskillingen vid en eventuell cxpropriation. 

Genom markvillkoret och expropriationslagens crsiittningsregler kan diirfor 

priserna p<°t exploateringsmark antas komma all successivt niirma sig viirdct 

av marken i dess tidigare anviindning. Expropriationslagens ersiillningsrcgler 

borgar samtidigt för att prisnivån inte kommer all sjunka under denna viir

denivt1. 

Om en iigarc av en cxploatcringsfastighet, t. ex. en jordbrukare, önskar 

siilja sin fastighet n;lgra tir innan kommunen normalt skulle ha förv~irvat 

fastigheten kan vissa problem uppstå till följd av markvillkoret. Det torde 

i st1dana fall vara svtlrl att hitta nttgon annan köpare iin kommunen. Kom

munen bör diirför enligt utredningens mening i en sådan situation förviirva 

fastigheten iiven om detta sker nrtgra ;\r tidigare iin planerat. 

Retriiffandc det stat I i g a k red i l slö d c t t i 11 kom m u n a I a 

mark för v ii r v anför utredningen att det med hiinsyn till all markvill

koret ökar markförviirvsbehovet men samtidigt diimpar markpriserna iir 

svårt all bedöma hur markvillkoret på liingre sikt påverkar kommunernas 

kostnader för markförviirv. På kort sikt blir dock effekten att kommunernas 

samlade markförviirvskostnader stiger kraftigt. 

Byggkonkurrcnsutredningen anser det inte möjligt all med ledning av 

uppgirtcr om kommunernas marklOrviirv och markinnehav bedöma kom-
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muncrnas kostnader fiir fastighetsförviirv pt1 sikt eftersom föriindringar i 

kommunernas markheredskap och kostnaderna för denna fl:iriindring inte 

kan uppskallas. För all kunna bedöma vilka ekonomiska konsekvenser de 

föreslagna villkoren i hostadslånekungörelsen om kommuniigd/kommun
förs:'\lcl mark för med sig har utredningen gjort e11 försök all uppskalla 

markförviirvskostnaderna för ell års hostadsbyggande. 

Kostnaderna för förviirv av mark för I 00 000 nya bostiider i 1972 :°lrs 

priser uppskattar utredningen till följande I milj. kr. I. 

Flerfamiljshus exploa ter i ngsom råde 
Flerfamiljshus saneringsområde 
Smilhus exploateringsområde 

155 000 lgh) 
115 000 lghJ 
130 000 lghl 

75 
150 
125 

Summa mil.i. kr. 350 

Om hiinsyn tas till att bostadshus normalt iiven inrymmer vissa lokaler. 

bör den beriiknade kostnaden ökas med I0-15 96 vilket ger en total kostnad 
av ca 400 milj. kr. Eftersom omkring 90 % av bostadsproduktionen uppförs 

med statliga lån, kan lånevillkoret antas innebära att kommunerna belastas 

med markförviirvskostnader om ca 360 milj. kr.lår. 

En del kommuner har vid förviirv av fastigheter finansierat IOrviirven 

genom all till siiljaren överliimna köpeskillingsreverser på hela eller en del 

av köpeskillingen. Speciellt giiller detta Stockholms kommun. Sälunda har 

drygt 40 % av kommunens tora/a markförviirvskost nader under 1960-talet 

tiickts genom utstiillande av köpeskillingsrcverser. 

Det saknas uppgifter om i vilken utsträckning andra kommuner utnyttjar 

köpeskillingsreverser vid fastighetsförviirv. Klart iir dock enligt utredningen 

all det sker i avseviirt mindre utstriickning iin i stockholmsområdet. Enligt 
utredningens mening hör det emellertid vara möjligt för andra kommuner 

all i ökad utsträckning använda köpeskillingsreverser som betalningsmedel. 

Kommun kan utan siirskilt medgivande från Kungl. Maj:t upptaga lån 
inom utrymmet för kommunens understiillningsfria J;'111criitt under förut
siillning all lånet iir stiillt att återbetalas inom fem år samt. om lånetiden 
iir mer iin ell år. all lånet avbetalas årligen. Vid förviirv av intel·knad egendom 
kan kommun överta iiven si\dana l<ln i egendomen som löper under liingre 
tid iin rem är eller som ime skall avbetalas årligen. Om flinet inte ryms 

inom den understiillningsfria läneriittcn erfordras emellertid Kungl. Maj:ts 

tillstånd. 
Delta innebär all kommun som avser att utnyttja köpeskillingsrcvcrser 

som hetalningsmedel vid fastighetsförvärv alltid måste utverka Kungl. 

Maj:ts tillstånd om reversen skall löpa på längre tid iin fem år eller om 
årliga avbetalningar inte skall göras. Likaså erfordras Kungl. Maj:ts tillstånd 

om den genom reversen upptagna krediten inte ryms inom den under

sliillningsfria låneriitten. Övertagande av län i fastigheter inkriiktar dessutom 

på kommunens understiillningsfria låneriill. 

Bestiimmclserna motverkar enligt utredningen striivandena all undcrliitta 

Hir kommunerna att förviirva mark för tiitbcbyggelseiindam:!I. Mot denna 
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hakgrund forcsl:\r u1redningen all bestiimmelserna i kommunallagen om 

den kommunala upplåningen iindras s;l att \;°111 i intecknad egendom som 

kommuncn övertar vid förviirv av egendomen samt lån som kommunen 

upptar genom alt som hetalning for fast egendom utge köpeskillingsrevers 
inte inkriiktar pti utrymmet för kommunernas understiillningsfria låneriitl 

Utredningen IOreslår iivcn all det undantag från hestiimmelserna om femiirig 

ltrnetid och iirliga amorteringar som görs för lån som kommun övertar vid 

förviirv av egendom utvidgas till all avse iiven köpeskillingsrevers som utges 

som likvid vid li1stighetsförviirv. 

Byggkonkurrensutredningen har uppskallat att kommunerna genom ut

givande av köpeskillingsreverser kan finansiera c<i 50 milj. kr. av den totala 
marki()rviirvskostnaden för en årsproduktion av bostiider. Ett lika stort be

lopp antas kunna finansieras genom övertagande av intecknad giild i fas

tigheterna. Av markförviirvskostnaden på 360 milj. kr. kan diirfi.ir ca 260 

milj. kr. behöva betalas kontant. 

Utredningen erinrar emellertid om all huvuddelen av marken för bo

stadsiindamål redan nu förmedlas av kommunerna. Utredningens beriik

ningar visar all förviirvskostnaderna för den mark som kommunerna redan 

förmedlar uppgår till ca 235 milj. kr. Under antagande att all kommunal 

mark bebyggs med stöd av statliga hostadslan blir diirför kostnadsökningen 

ca 165 milj. kr. Den del som måste erliiggas kontant blir något Wgre eller 

ca 125 milj. kr. 

Det nuvarande linansieringsstiidet för kommunala mark!Orv:irv. dvs. 

markförviirvslångivningen. motsvarar inte det behov som i ansökningar om 

markförviirvsliin har redovisats från kommunerna. I många fall avstår kom
munerna dessutom enligt utredningen från att söka markförviirvslån i vet

skap om alt tillgången på lånemedel är knapp. 

Byggkonkurrensutrcdningen erinrar vidare om att saneringsutreclningen 

har l(ircslagit att bestiimmelscrna om markförviirvslån iindras så att 1<'111 iiven 

skall kunna utgå för förviirv av fastigheter i saneringsområde. Hyggkon

kurrensutrcdningen tillstyrker - med vissa inskriinkningar som redovisas 

i det följande - saneringsutredningens fiirslag. Efterfrågan på lån kommer 

di\ att öka krartigt. Mot denna hakgrund anser utredningen att tillsko!let 

till markförviirvslånefonden hör vara större iin den koslnadsökning för kom

munerna som uppstår till följd av markvillkoret. 

P:1 grundval av de redovisade beräkningarna och mot hakgrund av bl. a. 

önskemi'1le1 om all kommunerna bör komplettera sitt markinnehav så att 

de ttr 1977 om möjligt iigcr all mark som under den diirpå följande fem

;\rsperioden skall tas i anspråk för hostadshyggande föresl:'tr utredningen 

att markförviirvslänefonden tillförs medel i sådan utstriickning att fonden 

redan fr. o. m. budgetåret 1973174 får en utlåningskapacitet av 250 milj. 

kr. /år. 

Hur stora avsiillningarna till fonden behöver vara för att denna utlånings

kapacite! skall uppnås beror på amorteringsvillkoren for ulliimnade lån. Med 
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giillande lånebestämmelser uppnäs enligt utredningen den önskade utl;°1-

ningskapaciteten, om fonden under två år tillförs ca 250 milj. kr. D;iref'ler 

kan avsiiltningarna till fonden successivt trappas ned for all helt upphöra 

efter yllerligare sju år. Förliings den amorteringsfria tiden till fem år s:'1so111 

saneringsutrcdningen har föreslagit. måste avsiittningarna till fonden vara 

närmare 250 milj. kr. under de första fem åren för all den önskade ut

låningskapaciteten skall uppni1s. Efter denna tid kan avsiittningarna redu

ceras kraftigt för att helt upphöra efter totalt nio år. 

Enligt byggkonkurrensutredningens mening bör det ses som ett primiirt 

önskemål att fonden ges en utlåningskapacitet av 250 milj. kr. Endast om 

detta kan uppnås samtidigt som den amorteringsfria tiden förliings frt1n 

två år till högst fem år tillstyrker utredningen sancringsutredningcns f'iirslag 

0111 iindrade amorteringsvillkor. 

Enligt utredningens mening bör förviirv av fastigheter diir byggnaderna 

beräknas kvarstå under överskådlig tid inte - som saneringsutredningcn 

har föreslagit - linansieras genom markförviirvslån. Det lånebehov som upp

kommer i dessa situationer är av långfristig natur och kan alltså inte tikkas 

genom tioåriga markförviirvslån. Möjligheter bör i stället öppnas för kom

munerna att linansiera dessa förviirvskostnader med långfristiga lån. 

Byggkonkurrensutredningen diskuterar slutligen de samhiillsekonomiska 

effekterna av sina förslag och understyrker att de statliga tillskotten till 

markförvärvslånefonden föreslås bli förhållandevis små eller 250 milj. kr.lår 

när de är som störst. Som jämförelse nämner utredningen att den totala 

prioriterade långivningen med vilken avses bostadslinansieringen och statens 

upplåning. uppvisar en årssiffra på omkring 12 miljarder kr. Varje ökning 

av prioriteringarna bör emellertid omsorgsfullt prövas och angcliigenheten 

av den nya prioriteringen vägas mot den betydelse andra prioriterade iin

damål bör tillmätas. Vid sådana överviigandcn finner byggkonkurrensut

redningen. mot bakgrunden av markfrågans vikt. att det finns starka skiil 

för staten att ge finansiellt stöd av föreslagen omfattning och for att krc

ditmarknaden bär den temporiira ökningen av prioriterade krediter. 

Byggkonkurrensutredningen har ansett sig kunna konstatera att de nu

varande f o r m e r n a f ö r m a r k f ö r v ii r v s I å n g i v n i n g e n iir för

enade med vissa olägenheter. Den begr~insade tillgången på lånemedel har 

dock knappast gett möjlighet att tilliimpa någon annan ordning. Enligt ut

redningens mening är tiden nu mogen for en översyn av reglerna !lir mark

förviirvslångivningen. Med de ökade anslag till lånefonden som förordas 

skapas dessutom förutsiittningar för en mera iindamålsenlig hamlliiggnings

ordning iin den nuvarande. 

Ett viisentligt krav vid utformningen av en ny handläggningsnrdning iir 

enligt utredningen att kommunerna snabbt skall kunna få besked om J{1n 

kommer att utgå för ett visst markförviirv. Förhandsbesked nm lån bör 

iiven kunna meddelas. För att kommunerna skall kunna planera sin for

viirvsverksamhet biittre bör varje kommun dessutom få uppgift om hur 
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stort belopp den totalt kan riikna med i markf<.irviirvslån under en viss 

tid. Denna tid bör omfatla ~ltminstonc ett år. 

Ett annat viisentligt krav iir enligt byggkonkurrensutredningen all dispo

nibla l[memcdel fördelas på ett riktigt säll mellan olika kommuner. Grun

derna för denna fördelning bör vara kommunernas markförviirvsbehov inom 

ramen för statsmakternas regionalpolitiska målsättning. En regional fördel

ning på ett tidigt stadium förutsiitter alt man centralt kan göra en samlad 

bedömning av samtliga för fördelningen relevanta uppgifter. U11pgifter om 

kommunernas markförviirvsbehov som kan liiggas till grund för ett beslut 

om medelsfördelning måste diirför enligt utredningen inhiimtas genom ell 

förfarande som är skilt från lånehanteringen. 

Markförvärvslånen bör enligt utredningen iiven i fortsättningen knytas 

till genomförda markförviirv. Diirigenom betonas lånets karaktiir av mark

politiskt stöd. När ell låneberättigande markförviirv genomförts hör liinet 

beviljas och utbetalas snabbt. Bl. a. av denna anledning bör en enkel hand

liiggning av de enskilda låneiirendena eftcrstriivas. Beslutanderiillen i en

skilda ärenden bör enligt utredningen decentraliseras till liinsbostadsnämn

dcrna. 

Byggkonkurrensutredningen föreslår all följande handliiggningsordning 

tillämpas vid markförvärvslångivningen. 

Kungl. Maj:t, alternativt bostadsstyrelscn, fördelar disponibla lånemedel 

regionalt på de tre storstadsområdena och på länen i övrigt. En första för

delning görs snarast efter det all riksdagen anvisat anslag för kommande 

budgetår och omfattar huvuddelen av de medel som under budgetåret bc

riiknas bli disponibla för utlåning. Fördelningen innebi\r att ett visst kre

ditutrymme reserveras för varje storstaclsområde resp. län. De medel som 

inte fördelas i denna omgång utnyttjas för särskilda uppkommande 

behov, I. ex. att en kommun genomför ett mycket omfattande förviirv som 

bedöms vara speciellt angeliiget men som inte kan finansieras inom ramen 

för det låneutrymme som tilldelats regionen. 

Inom resp. län bör enligt utredningen länbostadsniimnden handha för

delningen på kommuner. Länsstyrelsen skall dock - efter förslag från 

liinsbostadsniimnden - faststiilla allmiinna riktlinjer för fördelningen. Därvid 

bör liinsstyrelsen anliigga ett nerårsperspcktiv så att utrymme lämnas för 

liinshostadsniimnden att göra omfördelningar mellan åren och därigenom 

tillgodose de behov av nexibilitet som följer av variationer i kommunernas 

förviirvsaktivitet. Snarast efter det all låneramen faststiillts bör 

liinsbostadsnämnden göra en preliminiir fördelning på kommuner. 

Linshostadsniimnden bör enligt utredningen besluta i enskilda låneiiren

den. Diirvid skall liinsbostadsniimnden tillse att lånemedlen slutligt fördelas 

mellan kommunerna i enlighet med av länsstyrelsen angivna riktlinjer och 

i övrigt med hänsyn till kommunernas markförvärv. 

Fördelarna med hiir skisserad handläggningsordning iir enligt utredningen 

hög flexibilitet och betydande handlingsutrymme för länshostadsniimnder-
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na. Som markpolitiskt hjiilpmedcl hlir markförviirvslångivningen tfarför ak

tiv. En nackdel iir att kommunerna inte i förviig med siikerhct kan avgiira 

vilka möjligheter de har att erhålla markförviirvslån. 

Alternativt är enligt utredningen följande handliiggningsordning tiinkbar. 

Inom resp. Hin gör liinsstyrclscn - efter lörslag fr:fo liinshostadsniimnden 

- en fördelning på kommuner. Denna fördelning skall ha innehörden att 

ett visst kreditutrymme reserveras för varje kommun i länet för en viss 

tid. Diirmed menas att kommunen under denna tid kan beviljas mark

lorvärvslån upp till det angivna beloppet. Efter hand som kommunen 

genomför markförvärv som uppfyller förutsättningarna för lån kan ansökan 

om lån göras. Lånen utbetalas diirefter så snabbt som möjligt. Beslutan

deriitten i enskilda låneärenden delegeras till liinsbostadsniimnden. 

Fördelen med denna senare modell iir enligt byggkonkurrcnsutredningen 

att kommunerna i början av varje hudgetår hiittre kan bedöma sina möj

ligheter att erhålla markförviirvslt111. Diirmed underliittas deras planering 

av förviirvsverksamheten. Administrativt iir modellen enkel. Till dess nack

delar hör att möjligheterna minskar att på rimligt siitt ta hiinsyn till de 

ofta stora variationerna från år till år i kommunernas förviirvsvolym. Det 

är vidare svårt att omfördela pengar om ett oväntat och angeläget förvärv 

dyker upp. Länshostadsnämndens handlingsutrymme krymper och lån

givningen blir ett mindre aktivt instrument iin i det först nämnda alter

nativet. 

En kommuns markförvärvsbehov hiir enligt byggkonkurrensutredningen 

i markförvärvslånesammanhang anses omfatta all mark som inom åtta år 

beräknas bli tagen i anspråk for hehyggelse och som kommunen inte äger. 

I syfte att stödja en planmässig markförviirvspolitik bör markförvärvslån 

i prinicp inte utgå för mark som enligt· kommunernas hostadshyggnads

program kommer att tas i anspråk för behyggelse inom tre år. Vid bedömning 

av en kommuns markförviirvsbehov bör diirför inte hiinsyn tas till sådan 

mark. 

Utredningen föreslår att kommunerna skall uppriitta 111 ark -

rör v ii r v s program som bör ingå som en del i de kommunala ho

stadsbyggnadsprogrammen. Den föreslagna handliiggningsordningen f"ör för

delning av disponihla markförviirvslånemedel på kommuner förutsätter 

niimligen enligt utredningen att man centralt har tillgång till uppgifter om 

kommunernas markforviirvshehov. Uppgifterna måste föreligga vid tidpunk

ten för fördelning av lånemedel på storstadsområden och län. 

Eftersom kommunerna bör förviirva marken minst lem år före planerad 

byggstart måste enligt utredningen markförviirvsprogrammen avse en liingrc 

tid än hostadshyggnadsprogrammen. Utredningen föreslår diirför att kungö

relsen om kommunala bostadshyggnadsprogram iinclras så att kommunerna 

åliiggs att uppr~itta tioåriga markförvärvsprogram som hör ingå i bostadshygg

nadsprogrammen. Bostadsstyrelsen bör efter samråd med Svenska kom

munförbundet utförda anvisningar för sådana program. 

16 Riksdagen 1974. I sam/. Nr 150 
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6.3 Markfördl'lnin~ 

Byggkonkurrensutredningcn beskriver de nuvarande formerna 

f ö r k o m m u n e r n a s m a r k f ö r d e I n i n g . I större stadskom mu ner 

förekommer ofta att de kommunala organen beslutar hur kommunens mark 

för flerfamiljshusbyggande skall fördelas på byggherrekategorier och bygg

herreföretag. Fördelningshesluten styrs i stor utsträckning av en strävan 

att ge varje företag möjlighet till en jiimn nybyggnadsverksamhet. I kom

muner diir inga riktlinjer for fördelningen bestämts tilldelas byggherrefö

retagen mark från fall 1ill fall med hänsyn till före\agens önskemål och 

en mer eller mindre uttalad praxis. 

Under sen~ire år har Uvlingsfi.irfarande i samband med fördelning av mark 

till flerfamiljshus prövats i n[tgra kommuner. 

Omkring 75 % av byggandet av småhus i grupp sker på kommunal mark 

eller mark som upplätits av kommunen. Niir det giiller småhus med iig

anderiitt avs.::r kommunens markupplåtelse riitten att exploatera marken 

och som regel ocksti fiirsiiljningsansvaret. Kommunerna fördelar ofta sin 

mark för gruppbyggda smiihus pa byggherrekategori och företag från fall 

till fall utan faststiilla ramar. I några kommuner avser fattade beslut om 

de olika sektorernas andel vid markfördelningen flerfamiljshus och grupp

byggda småhus sammantagna. 

Enligt uppgifter som utredningen inhiimtat från vissa liinsbostadsdirektö

rer iir det relativt ovanligt att kommunerna utnyttjar möjligheterna att stiilla 

krav på bebyggelsens utformning och kostnader i samband med markupp

låtelsen. Krav på viss liigenhctsfördclning förekommer ibland. I undantags

fall stiiller kommunerna hes1ii1mla krav på kostnaderna. Krav på statlig be

låning o<.:h på att lånemyndigheternas villkor uppfylls är ofta en outtalad 

förutsiittning. 

Utredningen tar diirefter upp frågan om ändrade former för 

mark förde I ni n gen och anger som en utgångspunkt hiirfor att kom

munens ansvar för bostausförsörjningcn innefattar riitten att besluta om 

principerna för fördelningen :1v bostadsbyggandet på allmiinnyttiga. koo

perativa och enskilda bygghcrrar. Byggandets fördelning på byggherre

kategorier ingår som en väsentlig del i den kommunala bostads- och hy

respolitiken. I de riktlinjer för bostadspolitiken som fastlades i slutet av 

1940-talet ingick att spekulativa vinstintressen skulle hållas borta från bo

stadsbyggancle och hostadsförvaltning med offentligt stöd. Som målsättning 

för bostadspolitiken uppstiilldes att huvudparten av nya flerfamiljshus borde 

förvaltas av t'öretag som arbetade utan enskilt vinstintresse och i samverkan 

med kommunen. 
Under 1950- nch 1960-talcn har de allmiinnyttiga och de kooperativa bo

stadsl'i'>retagen fått den dominerande roll som eftersträvades i efterkrigstidens 

bo.~tac.lspolitik. I samband med den omfattande översynen av bostadspo

litiken vid 1967 års riksdag betonades på nytt att de sjiilvkostnadsbestiimda 
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bostaclsföretagen bör dominera bostadsbyggande och bostadsförvaltning. I 

prop. 1967:100 framhöll departemcntschefcn att uttalandena om de själv

kostnadsbestämda företagen syftade till att ange vad som från hyrespolitisk 

synpunkt var väsentligt vid fördelning av byggandet mellan de olika bygg

herrekategorierna och att uttalandena inte var uttryck för en negativ hållning 

till bostadsbyggande i enskild regi. Departementschefen ansåg det tvärtom 

önskvärt att bibehålla de konkurrensmoment som ligger däri att byggandet 

sker i olika företagsformer. 

Med den centrala sliillning som byggherren intar i byggprocessen har 

byggandets fördelning på byggherrar enligt utredningen avgörande betydelse 

för hur konkurrensen i bostadsbyggandet gestaltar sig. Statsmakternas ut

talanden anger riktlinjerna för bostadsbyggandets fördelning på förvaltnings

former. Denna målsättning lägger emellertid enligt utredningen inte hinder 

i viigen för att byggherrarnas skicklighet som byggare och förvaltare skall 

kunna vara utslagsgivande för fördelning av byggherreuppdrag. 

Markfördelningen måste enligt byggkonkurrensutredningen ses som ett 

av kommunens viktigaste bostadspolitiska styrinstrument. Fördelningen bör 

ske med utgångspunkt i klart definierade mål i fråga om byggandets för

delning på dispositionsformer, boendekostnader och boendemiljö. Vid mark

upplåtelsen kan kommunen i varje projekt omsätta den överordnade mål

sättningen i ramar för byggherrens handlande. 

Den från utredningens synpunkt väsentligaste aspekten på markfördel

ningen iir kommunens möjligheter att foimja effektiviteten i bostadspro

duktionen. För effektiviteten viktiga avgöranden i samb<Jnd med mark

fördelningen är bl. a. projektens storlek, strukturen inom byggherreledet 

och möjligheterna till konkurrens vid genomförandet. 

Utredningen konstaterar i fråga om byggandets projektstorlek och bygg

herrestruktur att enligt uppgifterna i bostadsbyggnadsprogrammen kommu

nerna nu koncentrerar byggandet till större projekt. Mot bakgrund <1v de 

anstriingningar som redan görs för att fii till stånd en fortsatt samordning 

av byggherreföretagen och deras verksamhet har utredningen inte funnit 

anledning att föreslå ytterligare åtgiirder från statsmakternas sida. Kom

munerna bör enligt utredningen givetvis utnyttja möjligheterna att friimja 

byggherrcsamordningen vid markfördelningen genom att stiilla krav på sam

ordning mellan projekt och se till att byggherreuppdragen anförtros företag 

som iir kompetenta att svara för såviil exploatering som förvaltning. Själv

fallet bör inte koncentrationen inom byggherreledet drivas längre iin vad 

kraven på kompetens och rationell efterfrågestruktur motiverar. Den kon

kurrens som åtminstone indirekt finns mellan byggherreföretagen kan i stör

re kommuner vara så viirdefull att den motiverar att t. ex. två allmännyttiga 

företag behålls som skilda enheter. 

Byggkonkurrensutrcdningcn föreslår, såsom senare kommer att redovisas, 

upphandlingsregler som villkor för statliga bostadslån i syfte att förbiittra 

konkurrensen vid genomförandet av byggherrarnas projekt. Direkt konkur-
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rens kan emellertid enligt utredningen åstadkommas redan vid fordelningen 

av kommunens mark på olika byggherreföretag, om kommunen låter bygg

herrarna t:ivla om uppdraget att hygga och förvalta. Om kommunen utser 

byggherre på annat s:itt iin genom tiivling. kan det enligt utredningen finnas 

en indirekt konkurrens. Byggherren löper niimligen risk att bli utan mark 

niista gång kommunen upplåter mark, om han inte sköter sill uppdrag och 

det 1·1nns andra byggherrar som kan påvisa biillre resultat. 

Flerfamiljshusbyggandets fördelning p[1 hyresriill och bostaclsriitt faller 

enligt utredningen utanför ramen för ett tiivlingsförfarande. De tv;\ dispo

sitionsformerna är från ekonomisk synpunkt alltför olika för de bostadssö

kancle för all fördelningen skulle avgöras genom tiivling. 

De egenregibyggande allmiinnylliga företagen har enligt utredningen goda 

förutsiil\ningar för all tiivla med enskilda sektorns företag. En förutsiillning 

härför torde vara all engagemanget i tiivlingsprojekt endast utgör en mindre 

del av företagens totala verksamhet. Förutsiittningarna for en effektiv kon

kurrens torde vidare vara biil\re. om cle egenregibyggande allmiinnyttiga 

företagen J"år tiivla utanför den egna kommunen. Det syns friimst vara i 

storstadsregionerna som tiivlingar av clella slag kan vara möjliga. 

Byggkonkurrensutredningen framhåller att vid fördelning för Oerfamiljs

husbyggandet inom enskilda sektorn tiivlingsförfarandet synes vara viil liim

pat. För all vidga konkurrensen iir det angeliiget all BP!\ ges tillfälle all 

delta i tiivlingar inom den enskilda sektorn. Niir det gäller markfördelning 

inom den kooperativa sektorn finns det enligt utredningens mening inga 

prinicpiella hinder mot att anviinda tiivlingsforfarandet. Deltagare i en sådan 

tävling kan vara l-ISB och Svenska riksbyggen. Entreprenadföretag eller andra 

företag som kan erbjuda samma förvaltaransvar som de rikskooperativa 

företagen kan o<.:kså tiinkas delta. 

Det är enligt utredningens mening vidare viil motiverat all anviinda tiiv

lingsfiirfarandct vid fördelning av mark ll:ir småhusiindamål. Vid disposi

tionsformen iiganderiill förenklas tiivlingcn av all den avser endast byg

gandet. Erforcnheterna från genomforda tiivlingar inom delta omräcle visar 

att konkurrensen spelar en viisentlig roll niir det giiller att uppn;I goda kost

nadsresultat. 

Utredningen framhåller all. oavsett vilken byggherrekategori markupp

låtelsen giiller. tiivlingsförfarandet inte iir möjligt eller liimpligt att tilliimpa 

i varje projekt. Även om utnyttjandet av tiivlingsförfarandet kan bli mera 

omfallande iin i dag, torde fördelning utan föregående tiivling bli den van

ligaste formen. Oavsell hur markfördelningen sker måste emellertid kom

munen kiinna sill ansvar för all kostnaderna för projektet h<\lls nere. Niir 

fördelningen sker utan föregående tiivling måste kommunen se till att bygg

hc.rreuppdraget anförtros en hyggherre som iir villig o<.:h kompetent att hygga 

och förvalta i enlighet med konsumenternas önskemäl. Det iir angcliiget 

alt kommunerna följer byggherrarnas byggande och förvaltande verksamhet 

for all f;'1 underlag för markfördelningen. Kommunerna bör anviinda sin 
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stiillning som markiigare till all i samhand med markupplåtelsen stiilla krav 
på projektens utförmning och kostnader. 

E.11 minimikrav på kommunens insats vid markupplätelse hör vara all 
kommunen anger en kostnadsnivå och preciserar de mest elemenliira kva
litetskraven på bostiiderna och boendemiljön: liigenhetsstorlckar. utrust
ningsstandard, hushöjder. hostadskomplement. Genom all skaffa sig kun
skaper om kostnaderna för olika kvaliteter i bostadshyggandet hör kom
munerna kunna utveckla en meningsfull styrning av byggandet. 

Totalentreprenaden kan enligt byggkonkurrensutredningen i vissa fall vara 
en lämplig tlivlingsform. Elt gennmtiinkl program och noggrann uppföljning 

av färdigprojekteringen hos vinnande anhudsgivare och kontroll av den for
diga hehyggelsen iir viisentliga förutsiillningar for att denna tiivlingsform 
skall fungera viil. Det iir också viktigt all kommunen sliilkr konkreta krav 
på drift och underhåll av bostadsområdet. Anhudsgivarna bör vara skyldiga 
all klart redogöra för vilka service- och underhållsåtgiirder som inglir i an
budet. Normer för denna del av fastighetsförvaltningen saknas niistan hell. 
Bostadsstyrclsen, I lyresgiisternas riksförbund och berörda byggherrenrga
nisationcr borde enligt utredningen ta initiativ till en sådan normering. Un
derlag för normer giillandc drift och underhåll borde kunna utarbetas av 
bostadsstyrelsens utredningsgrupp for konsumentupplysning inom bo
stadssek torn. 

Byggkonkurrensutredningen erinrar slutligen om det behov av kommu
nalt engegemang i bygghcrrcuppgiflerna på småhusomr:°ldel som har fram
hållits i den inom dåvarande inrikesdepartementet utarbetade promemorian 
tDs In 1971:4) Vissa frågor rörande rationellt småhusbyggande. Utredningen 
anser all de för kommunen aktuella uppgifterna kan avse även flerfamiljs
husbyggandet och annat byggande. 

6.4 Konkurrensfrämjande upphandling 

Utredningen beskriver inledningsvis nuvarande upp hand -
I in g s former inom bos 1 ad s byggande I och olika tidigare ut
redningars synpunkter på dessa. 

Niir det giiller all belysa konkurensförhållandcna inom bostadsbyggandet 
finns det enligt utredningen anledning att göra skillnad mellan å ena sidan 
produktion som upphandlats i anbudskonkurrens. dvs. efter anhudstiivling 
mellan två eller flera företag, och å andra sidan produktion som genomförts 
utan direkt konkurrens. Under treårsperioden 1968-1970 har mindre iin hiilf
ten av den llerfamiljshusproduktion. för vilken statliga bostadslån preli
miniirl beviljats. upphandlats efter anbudstiivlingar. Anbudskonkurrcns 
dominerar som upphandlingsform hara inom kategorin allmiinnyttiga bo
s.tadsfi.irctag. Drygt en tredjedel av den kooperativa produktionen upphand
lades efter anbudstiivling medan motsvarande siffra för privata hyggherrar 
var endast 6 % . 
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I fråga om gruppbyggda sm{1hus övcrensstiimmer fördelningen på genom
förandeformer inom de olika bygghcrrckategoricrna i stora drag med vad 
som giillcr tör flerfamiljshusen. Inom smahusbyggandet iir emellertid den 
enskilda byggherresektorn den domini.::rande, vilket innebiir att egenregi
byggande är den vanligaste genomförandeformen. 55 % av småhusen upp
förs i egen regi. Bara en tredjedel av småhusen upphandlas i anbudskon
kurrens. 

Efter en redovisning av vad tidigare utredningar anfört i fråga om upp
handlingsformerna konstaterar byggkonkurrensutredningen att statsmakter
na inte har uttryckt någon preciserad målsättning när det gäller bostadsbyg
gandets produktionsformer. /\v direktiven till byggkonkurrensutredningen 
framgår att riktlinjerna för bostadspolitiken kan siigas inrymma ett krav 
på effektiv konkurrens. Detta har dock inte konkretiserats i några riktlinjer 
för hur bostadsbyggandet bör genomföras. t. ex. i form av anvisningar för 
upphandling. Bostadslån utgår således i princip oberoende av i vilka former 

bostadsbyggandet sker. 

Konkurrensen genomförandet av bostadshyg-
g a n det begriinsas i dag enligt utredningen ofta av att bostadshusen byggs 
i egen regi eller upphandlas genom förhandlingar utan anbudstiivling. Kon
sekvensen av detta för slutkostnaderna kan inte utliisas av tillgiinglig 
produktionskostnadsstatistik. Kostnadsskillnader mellan egenregiproduk
tion och entreprenadupphandling har emellertid studerats av bostadssty
relsen vid s. k. revisionsundersökningar av avslutade byggnadsprojekt. Un
dersökningarna visar att i materialet ingående egenproducerade objekt synes 
ha en något högre överkostnad i förhållande till pantvärdet än de upphand
lade projekten. Undersökningarna medger dock knappast någon längre gå
ende slutsats än att det linns en sannolikhet för att egenregiprojekten ger 
högre kostnader. Vad som emellertid från kostnadssynpunkt måste tillmätas 
väsentlig betydelse iir enligt utredningens mening att entreprenadupphand
lingen ger biittre garantier för att uppstiillda kostnadsramar hållas. Att två 
parter sluter ett entreprenadavtal som innefattar en preciserad anbudssumma 
ger produktionen en ekonomisk stadga som mera sällan kan åstadkommas 

niir samma företag är både beställare och producent. 
Förhållandet all en betydande del av bostadsproduktionen sker i former 

som utesluter anbudskonkurrens har enligt utredningen uppenbart en ne
gativ inverkan på effektiviteten och utvecklingsmöjligheterna inom bo

stadsbyggandet som helhet. Produktion utan anbudskonkurrens 111.::dför 
niimligen att produktionsvolymen för entrcprenadmarknaden minskar. vil

ket försiimrar marknadens möjligheter att utvecklas. Denna produktion 
undandras dessutom den effcktivitetskontroll som en direkt konkurrens 
mellan byggmarknadens företag innehiir. 

En effektiv bostadsproduktion och låga kostnader friimjas enligt utred

ningen av att konkurrenskrafterna ges ett ökat spelrum i bostadsbyggandct. 
Utredningen föreslår därför att staten som villkor för bostadslån stiiller krav 
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på alt bostiiderna upphandlas och byggs i former som stimulerar konkurrens 

och rationell produktion. 

Utredningens förslag om konkurrensfriimjande upphandling som villkor 

för bostadslån avser nybyggnad av flerfamiljshus samt sm;1hus som inte 

skall bebos av de lånesökande. 

Utredningen har i sitt arbete inte niirmare gått in pä frägor som rör upp

handling av ombyggnads- och moderniseringsarbeten. Anledningen till detta 

iir bl. a. alt upphandling av sådana arbeten iir av speciell karakt:ir. Utred

ningen understryker emellertid del angcliigna i all konkurrensen mellan 

byggföretagen förbiiltras iiven niir det giiller ombyggnads- och modcrnisc

ringsarbeten. Utredningen förulsiitter att konkurrensaspekterna kommer att 

beaktas i det fortsatta arbetet med alt utveckla liimpliga upphandlingsme

toder fiir s;"1dana arbeten. De riktlinjer för upphandling av nybyggnadsprujckt 

som utredningen föreslår bör i sina huvudrag kunna tilliimpas ocks{1 for 

ombyggnads- och moderniseringsarbeten. Sedan större erfarenheter vunni1s 

om upphandling av ombyggnads- och moderniseringsentreprenader finns 

det enligt utredningen anledning att även på detta omr:'tde överviiga upp

handlingsregler liknande vad utredningen föreslår för nyproduktion. 

Niir det gäller småhus som skall bebos av de lånesökande föreslår ut

redningen att byggherrcn inte skall vara skyldig att tilliimpa de särskilda 

upphandlingsreglerna. I dessa fall saknas del anledning att till skydd för 

konsumenten föreskriva att upphandling bör gå till på visst siitt. Det fö

reslagna markvillkoret tar enligt utredningen niimligen antas innebiira en 

garanti för att de blivande småhusiigarna inte kommer i beroendestiillning 

till byggföretag, vilket nu ofta iir fallet niir byggföretag köper mark för srnå

h usbcbyggclsc. 

Ryggkonkurrensutredningen anser att entreprenadupphandling framstår 

som den överliigsna genomförandeformen. Egenregiproduktionen har vis

serligen fördelar genom all samma fbretag iir både producent och förvaltare. 

Byggandet sker emellertid utan direkt konkurrens. Det medför risk för att 

denna genomförandeform ger höga boendekostnader a111ingen på grund av 

bristande effektivitet i produktionsverksamheten eller på grund av att bygg

herren utnyltjar möjligheterna till vad utredningen kallar monopolvinster. 

Egenrcgiproduktionen innebiir o..:kså - om elen lokalt har stor l)ll1fattning 

- elen nackdelen att produktionsuppgifter undandras den öppna byggmark

naden vilket förs~imrar marknadens arbetsbetingelser och utvecklingsmöj

lighcter. Egenregiproduktionens nackdelar iir enligt utredningens mening 

så stora att det finns anledning alt ifrågasiilla om bostadslän sk<lil utgt1 

till egenregibyggande företag. 

Om markvillkoret genomförs kommer enligt utredningen foruts~illning

arna för egenrcgiproduktion inom bostadsbyggandet att l()riindras. Bygg

herrarna kommer inte all som nu kunna skaffa sig bygguppdrag genom 

markköp och kommunerna får ett avgörande inllytande <iver hur marken 
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fördelas på byggherrar och genomlOrandeformcr. Utn.:dningen anser sig kun

na utg<l frän alt kommunerna i sin markfördelning tillser all bygguppdragcn 

liimnas till kompetenta byggherraroch all egenregiproduktionens omfallning 

begriinsas så att det finns tillriickligt utrymme for den öppna byggmarknaden 

all kunna effektiviseras och utvecklas. Markvillkoret skapar sålunda för

utsiittningar for att betydande nackdelar hos egenregibyggandet elimineras. 

Viisentliga nackdelar hos denna genomforandeform kommer emellertid att 

kvarstå. om kommunerna delar mark och bygg uppdrag till egenregi byggande 

byggherreforetag utan tiivlingsförfarande. Egenregibyggarna kommer i så

dant fall liksom nu att arbeta utan direkt konkurrens med byggmarknadens 

övriga företag. 

Om egenregibyggamle företag tilldelas mark på grundval av tidigare be

skrivna markfördelningstiivlingar,elimineras enligt utredningen de väsent

liga nackdelarna hos egenregibyggandet som prmluktionsform. Byggproces

sen skulle då innehålla ett moment av direkt konkurrens iivcn när den 

iir organiserad som cgenregiproduktion. Utredningen föreslår diirför att bo

stadslån till projekt som byggs av lånesökanden i egen regi skall kunna 

utgå om den lånesökande fått marken upplåten efter markfördclningstiivling. 

Vilken målsiittning ett cgenregibyggande har för sin produktion och för

valtning bcstiims av företagets allmiinna verksamhet. Hiirvidlag föreligger 

en väsentlig skillnad mellan vinstsyftande ot:h inte vinstsyftande företag. 

Det förra efterstriivar nämligen att nå största möjliga avkastning över tiden 

medan de senare - de allmännyttiga och kooperativa företagen - har till 

uppgift att på sjiilvkostnadsbasis upplåta bostiider på för konsumenterna 

så förmånliga villkor som möjligt. Det finns med hiinsyn hiirtill enligt ut

redningen anledning att i viss mån differentiera bedömningen av egen

regiproduktionen med hiinsyn till företagskategoriernas mälsiittning. 

Vid sidan av kategorien enskilda hyggherrar förekommer egenregipro

duktion hos ett tiotal allmiinnyttiga och två kooperativa bostadsf"öretag. De 

argument som kan an foras mot den traditionella formen för bostadsbyggande 

i egen regi - utan tiivling i något led i processen - giiller till viisentlig del 

oavsett byggherrekategori. Från dessa utgångspunkter iir det önskviirt att 

begriinsa egenregiproduktionen hos de sjiilvkostnadsbestiimda företagen på 

motsvarande siitt som hos övriga företag. Å andra sidan finns det - sett 

från konsumentsynpunkt -iiven positiva drag hos de sjiilvkostnadsbestiimda 

företagens egenregiproduktion. Dessa kan niimligen vara en konkurrens

faktor på entreprenadmarknaden som domineras av enskilda företag. 

Enligt byggkonkurrensutredningens bedömning bör egenregiproduktion 

inom de allmiinnyttiga och kooperativa företagen dock bara accepteras om 

produktionen iir konkurrenskraftig ot:h i fråga om kvalitet od1 kostnader 

ge lika bra eller biittrc produktionsresultat jiimlOrt med entrcrrcnadupp

handling. 

En generell avvet:kling av den allmiinnyttiga ot:h kooperativa egenregi-
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produktionen iir enligt utredningens uppfällning varken önskviird eller möj
lig annat iin eventuellt på Wngre sikt. Utredningen föreslår att allmiinnyttiga 

och kooperativa företag under vissa förutsiillningar beviljas bostadslän iivcn 

om produktionen genomförs i egen regi och marken anvisats utan l(iregåendc 
tiivling. Hiirvid bör giilla dels att företagen inte bara bygger i egen regi 

utan iiven upphandlar pä entreprenad, dels att egenregiverksamheten siir

skiljs i företagens redovisning som en frist[1ende resultatenhet och att denna 

belastas med alla kostnader som iir hiinförliga till egenregivcrksamheten. 

Med dessa regler vill utredningen åstadkomma att egcnregiproduktionen 

direkt kan jiimföras med bostiider upphandlade på den öppna byggmark

naden och dessutom vill den förbättra möjligheterna att bedöma det eko
nomiska resultatet av egenregiproduktiunen. 

Utredningen har stannat rör att hostadsstyrelsen hör svara för uppgiften 

att bevaka de sjiilvkostnadsbestiimda bustadsföretagens egenregi verksamhet. 

Kontrollen bör formellt få den formen all bostadsstyrelsen ges möjlighet 
all efter prövning från fall till fall ge allmännyttiga och kooperativa bo

stadsföretag tidsbestiimd dispens, förslagsvis för tre år i siinder, frän det 
av utredningen föreslagna bostadsli'tnevillkoret att byggherren skall upp

handla i konkurrens. såvida inte marken uppl:'ttits efter tiivling. Dispens 

från konkurrenskravet bör liimnas bara under förutsiittning att bostadssty
relsen lin ner motiv för egenregi byggande och att IOrctagct dessutom bedöms 

ha förutsiillningar all bedriva egenregiproduktion i rationella former. 

I dispensbeslutet bör enligt utredningen bostadsstyrelsen ange en ram 

för egenregiproduktionens omfattning under den period som dispensen av
ser. Som utredningen tidigare framhållit hör som huvudregel giilla att fö

retagen inte medges att bygga hela sin produktion i egen regi. 

Bostadsstyrelsen skall enligt utredningen ha möjlighet att iiven stiilla andra 
villkor för dispens. allt efter vad som bedöms liimpligt i varje siirskilt fall. 

Utredningen framh:°tller all oavsett dispens skall l:°111emyndighetcrna lik
som tidigare pröva om produktionskostnaderna för de enskilda projekten 
:ir sbliga. 

Fr..in konkurrenssynpunkt finns del enligt utredningen fog för att i viss 

mån jiimst:illa förhandlingsentreprenad, dvs. upphandling utan föregående 
anbudstiivling. med egenregiproduktion. Gemensamt for de båda genom
förandeformerna iir att konkurrensen fri\n bygg marknadens företag som regel 

bara indirekt och i begriinsad utstriickning får påverka produktionen. 

Med hiinsyn hiirtill anser utredningen det angeliiget all man iiven på 

annat siitt iin med markvillkoret ser till all förhandlingsentreprenad inte 

anviinds annat iin niir det kan l<irutsiittas att bygghcrren niir etl biittre upp

handlingsresultat genom att begiira anbud från ett enda byggherreförctag 

iin genom anbudstiivling. För att siikerstiilla att 11pphandling utan anbuds

konkurrens tilliimpas endast niir det iir sakligt motiverat anser utredningen 

att liinsbostadsniimnderna skall pröva om det finns skiil att i en upphandling 
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frångii ett normalt upphandlingsförfarande. Utredningen J'iireslår diirför alt 

del som villkor för bosladsl{111 skall giilla att byggnadsentreprenader inte 

upphandlas utan foregäende anbudstiivling. om inte liinsbosladsniimnden 

pii forhand godkiint upphandlingsforforandel efter prövning rr:'\n ra11 till foll. 

Kravet att upphandlingen som regel skall ske efter anbudskonkurrens bör 

giilla alla slags entreprenader, dock inte separat upphandling av konsult

ljiinsler for projektering- och konslruktionsarhelen. 

Som exempel pä upphamllingssiluationer diir forhandlingsentreprenad bör 

kunna komma i rråga niimner utredningen etappvis utbyggnad av bo

Sladsomr;'1den. Om en första etapp upphandlats med gott resultat kan det 

för den fortsatta produktionen vara liimpligt all i forsla hand söka nå en 

uppgörelse med de entreprenörer som svarat för den första etappen. Liknande 

upphandlingssiluationer kan uppkomma om flera bostadsprnjekl samordnas, 

t. ex. genom byggherresamverkan. Liinsbostadsniimnderna bör undantagsvis 

iiven i andra fall kunna medge all IOrhandlingsentreprenad tilliimpas, om 

det enligt niimndens bedömning iir sannolikt all denna upphandlingsform 

kommer all ge biillre resultat iin anbudskonkurrens. 

Byggkonkurrensutredningen övergår diirefler till att mera ingående dis

kutera u p p ha n cl I i n g s f ö r f a r a n del och anser att det iir motiverat 

att uppsliilla vissa regler för upphandlingen av den statligt belånade bo

stadsprocluktionen för all friimja konkurrensen i bostadsbyggandet. Ett skiil 

härför iir all många byggherrar inom bostadssektorn har intressen i företag 

inom entreprenadbranschen eller byggmalerialindustrin. Ell annat skiil för 

alt uppstiilla riktlinjer för bosladsupphandlingen iir önskviirdheten av all 

byggherreföretagen så långt möjligt tilliimpar en enhetlig upphandlings

praxis. Detta underliittar niimligen leverantörernas möjligheter all anpassa 

sin produktion och marknad~föring efter bestiillarnas önskemf1l. 

Upphandlingsreglerna för den statligt belånade bostadsproduktionen bör 

enligt uln.:dningen så l:'tngt möjligt anpassas till de riktlinjer för den statliga 

och kommunala upphandlingen, som kan komma att raststiillas pii grundval 

av upphandlingskommillcns förslag !SOLJ 1971:88). 
Byggkonkurrensutreclningens krav pil. upphandlingsförfarandet samman

l'allas i ett förslag till ~indringar i bostadslånekungörelscn. Förslagen inneb:ir 

all, förutom de restriktioner för egenregiproduktion m:h förhandlingsen

treprenader som nyss beskrivits. som villkor för bostadslån skall giilla s~ir

skilda regler i fr[1ga om anbuclsinfordran, materialupphandling, jiiv vid upp

handling samt redovisning av anbud och upphandlingsbeslut. Med dessa 

förslag kommer bosladslånckungörelscn enligt utredningen all ge en ram 

för byggherrens upphandling. Utredningen förutsiitter all bostadsstyrelsen 

kompletterar de föreslagna upphandlingsreglerna med rt1d 1Kh anvisningar, 

som grundas p;\ byggkonkurrensutredningens och upphandlingskommittcns 

betiinkanden samt de ~ynpunkter som rramkommer vid remissbehandlingcn 

av utredningarna. l!pphancllingsreglerna och anvisningarna mt1stc sedan 
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fortlöpande ses över med utgt111g.~punkt i de erforenheter som framdeles 

vinns. 
Enligt utredningens mening bör samma krav på alfarsmiissighet och ob

jektiv behandling av anbud och anbudsgivare sliillas på byggherrar som 
önskar utnyttja statliga bostadslån som på myndigheterna i deras upphand
ling. Med hiinsyn till att bostads lånekungörelsen i övrigt saknar mera allmiint 

hållna krav av m:'1lsiittningskaraktiir har utredningen friimst av formella 

skäl avstått från att föreslå att en grundliiggande regel motsvarande dessa 

krav införs i bostadsltinekungörelsen. Utredningen förutsiitter dock att prin
ciperna om affi.irsmiissighet och objektiv behandling av anbud och anbuds

givare kommer att giilla som en huvudprincip för upphandlingen av den 

statligt belånade bostadsprod u kl ionen. 
Enligt utredningens mening kan inte ett visst upphandlingssiitt förordas 

generellt. Entreprenadform oeh förfr:lgningsunderlag måste anpassas till de 

förutsiiltningar som giillcr för det enskilda projektet. Byggherrens förfrt1g

ningsunderlag bör klart och entydigt ange kraven på kvalitet rn:h entre

prenadens eller leveransens omfattning, något som iir ett oeftergivligt villkor 
för effektiv konkurrens och goda upphandlingsresultut. 

Valet mellan öppen eller begriinsad anbudsinfordran måste göras med 

hiinsyn till omstiindigheterna vid varje siirskild upphandling. Den bcgriin

sade anbudsinfordran innebiir emellertid en risk för att man från anbuds

konkurrensen utestiinger entreprenörer som har goda förutsiittningar att 
hiivda sig i tiivlingen. För att öka den begriinsade inbjudningens anviind

barhet bör man försöka motverka att en sådan situation uppkommer. Ut

redningen föreslår diirför att det som villkor för bostadslån skall giilla att 
byggherren vid begriinsad anbudsinfordran skall medge att entreprenadfö

retag som står utanför den inbjudna kretsen och som önskar liimna anbud 
skall beredas möjlighet hiirtill. 

I syfte atl förbiittra informationen om aktuella anbudstiivlingar föreslilr 
utredningen att byggherrarna skall vara skyldiga att samtidigt som anbuds

tiivlingen utlyses lämna ett lämpligt informationsorgan upplysningar om 
tiivlingen. Detla bör giilla både vid öppen och begriinsad anbudsinfordran. 
lnformationsorganet bör sedan - varje vecka eller två gånger i mt111aden 

- göra samnw1stiillningar över aktuella anbudsliivlingar oeh distribuera sam
manstiillningarna mot en expeditionsavgift till dem som så önskar. För

slagsvis kan enligt utredningen Svensk Byggtjiinst fungera som informa

tionsorgan och svara för distributionen av information om utlysta entre
prenader. Under hand har från företagets sida anmiilts visst intresse för 

all svara för en sådan uppgift upplyser utredningen. 

Vad som hiir sagts i fråga om informationen bör enligt utredningen till

liimpas iiven niir kommunen fördelar mark och bygghcrreuppdrag efter tiiv
ling, om tiivlingen skall anses uppfylla de konkurrenskrav som bostadslå

nckungörclst:n foresl:ls innehålla. 
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Villkoren för statliga bostadslån bör enligt utredningen utformas så att 
ockst1 konkurrensen i materialtillverkningen friimjas. Utredningen föreslår 
diirför alt byggherre som delupphandlar material eller liimnar anvisningar 
för materialval utöver standard- och funktionskrav skall vara skyldig alt 
erbjuda entreprenörerna möjlighet alt vid sidan av huvudanbudet llimna 
ett sidoanbud som omfattar leverans av likviirdigt material. Byggherren skall 

ha frihet alt viilja den materialleverans som han finner liimpligast med hiin
syn till pris och kvalitet men bör vara skyldig alt i samband med låneansökan 

motivera sitt va\, om han inte vii\jer det alternativ som har det \iigsta priset. 
Utredningens förslag syftar friimst till att byggherrarna skall uppmärk

samma materialupphandlingens betydelse och fortlöpande kontrollera alt 
det egna företagets materialförsörjning sker i rationella former. 

En förutsiiltning för att effektiv konkurrens skall uppnås vid anbudstiiv
lingar iir enligt utredningen att entreprenadföretagen har förtroende för bygg
herrens siitt att upphandla - med andra ord all entreprenörerna tilltror bygg
herrarna all efterstriiva saklighet och opartiskhet vid anbudsprövningen. 
Utredningen föreslår som villkor för erhållande av bostadslån skyldighet 
för byggherren/låntagaren alt i upphandlingsiirenden tilliimpa en jiivsregel 
som innebiir att den som iir bunden till något av de anbudsgivande företagen 
genom förtroendeuppdrag, ansrnllning eller iigarintresse som inte iir obe
tydligt inte får delta i byggherrens prövning av anbud. Byggherren bör i 
samband med låneansökan avge en förklaring alt någon jiivig person inte 
deltagit i upphandling av varor och tjiinster för byggnadsprojektet. 

Utredningen föreslår inte alt n<'1gra särskilda regler för byggherrarnas an
budsprövning skall införas i bostadslånekungörelsen. I delta avseende skiljer 
sig utredningens förslag frän upphandlingskommittcns. De tidigare angivna 
grundprinciperna för upphandlingen -affarsmiissighet och objektiv prövning 
av anbud och anbudsgivare - bör enligt utredningen vara viigledande. 

För alt skapa garantier för alt byggherrarna följer bostadslångivningens 
intentioner och iiven tillämpar de riktlinjer som kan ha liimnats av kom
munen i samband med markupplåtelsen föreslår utredningen att byggher
rarna skall vara skyldiga all i samband med låneansökan schematiskt re
dovisa inkomna anbud samt alt redovisa de upphandlingsbeslut som fallals. 
Delta avses motsvara den skyldighet som enligt förvaltningslagen och of
lcntlighctsprincipcn t1ligger myndighet niir det giillcr alt motivera upphand

lingsbeslut och tilliimpa öppenhet i upphandlingsiirenden. 
För alt underliilta upphandlingsredovisningen bör enligt utredningen bo

stadsstyrelsen utarbeta ett formuliir som innehåller de frågor som kommunen 
och lånemyndigheterna har anledning all sliilla. 

6.5 Lånemyndigheternas prövning av nybyggnadsobjekt 

Statliga bostadslån förutsiiller prövning av låneobjekten med avseende 

p:°t såviil kvalitet som kostnader. Enligt bostadslånckungörelsen skall ansökan 
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om bostadslån avslås. om de hyror eller årsavgifter som behövs för att täcka 

de årliga kostnaderna för fastigheten beräknas bli så höga att .påtaglig risk 

föreligger for förlust eller om den beriiknade kostnaden för projektet vä

sentligt överstiger pant värdet. Projektet prövas således i kostnadshiinseende 

med avseende på dels förlustris'k vid förvaltning. dels produktionskostnadens 

skiilighet. I vissa fall prövas dessutom markprisets skHlighet. 

För att de konkurrensfrämjande åtgiirder som utredningen föreslagit skall 

få avsedd elTekt bör grunderna för p ro d u k t i o n s kost n ad s p röv -

n i n gen enligt utredningen iindras så att bostadslångivningen i högre grad 

än nu kan tjäna som ett medel att pressa produktionskostnaderna. Detta 

kan enligt utredningen åstadkommas genom en skärpning av villkoren för 

att med hänsyn till pris och kvalitet godta byggprojekt för statlig belåning. 

Långivningen bör också fylla funktionen som ett styrande och kontrollerande 

bostadspolitiskt instrument. Lånesystemet bör enligt utredningen tillgodose 

följande krav. 

I. Lånemyndigheterna bör pröva låneiirendena innan projekten påbörjas. 
2. Projekten bör vid den prövning som sker före byggstart vara så preciserade 

i fråga om utformning och kostnader att lånemyndigheterna kan göra 
en siiker bedömning av projekten. 

3. Projekten bör inte efter den första prövningen förändras så att förut
siittningarna for godkiinnande rubbas. 

Enligt byggkonkurrensutredningens uppfattning iir bostadslånereglerna 

f. n. inte utformade så att dessa krav tillgodoses. Det finns därför enligt 

utredningen anledning all överviiga vilka fdriindringar som hör godtas mellan 

preliminär och slutlig låncprövning och vilka krav som bör stiillas på pre

cisionen i de preliminära låneansökningarna. 

Byggkonkurrensutredningen anser att nuvarande låneregler i nenalet lå

neiirenden ger alltför stora möjligheter att förändra ett projekt efter det att 

projektet prövats före byggstart. Bostadslån kan således utgå även om de 

beriiknade kostnaderna ökats p1i grund av projektföriindring som byggherren 

beslutat. Delta minskar enligt utredningen byggherrarnas respekt för den 

preliminiira låneprövningen och deras beniigenhet att göra en noggrann kost

nadsredovisning i den preliminiira låneansökan. 

Föriindringar i projektens utformning och kostnader bör enligt utredning

ens mening inte godtas i den omfattning som nuvarande låneregler möj

liggör. Tyngdpunkten i låneprövningen måste ligga i den prelirniniira pröv

ningen. dvs. innan bygget påbörjas. 

I fråga om gruppbyggen av småhus och s. k. hyggmiistarbildade bo

stadsrättsföreningar finns en siirskild låneregel som medger endast smiirre 

avvikelser mellan preliminiirt och slutligt uppgivna kostnader. Det preli

miniira lånebeslutet skall niimligen innehålla uppgift om alt lånet inte kom

mer att beviljas slutligt. om kostnaden för det fordigstiillda projektet blir 

högre än den kostnad som beriiknats i samband med det prcliminiira beslutet 

med de tilliigg som liinshostadsniimnden kan godta med hiinsyn till pris-
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ökningar under hyggtidcn elk::r liknande omstiindighcler. Utredningen l"ii
reslår att denna regel hlir generellt giillande för alla projekt med undantag 
för styckehyggda småhus. Hiirigenom minskas byggherrarnas utrymme: för 

all i den slutliga låneansökan avvika från vad som redovisats i den pre
liminiira ansökan. 

Utredningen anser att !lera av de förslag som den framlagt bör bidra 

till all rent allmiint öka de prelimin:ira låneansökningarnas kvalitet. Viktigt 
iir diirvid bl. a. all entreprenadupphandlingen kan viintas öka och att an
budstiivling kommer att bli den dominerande formen vid entreprenadupp

handling. Eftersom upphandlingen förutsiitter att entreprenaduppdraget iir 
preciserat. bör tillämpningen av anbudskonkurrens utgöra en garanti för 

att projekten är klart definierade niir de understiills lånemyndigheterna. 

Utöver den nyss angivna regeln bör enligt utredningen gälla att låne

objekten vid den preliminära prövningen så långt möjligt skall vara definitiva 

i fråga om kostnader och utformning i de avseenden som påverkar he
dömningen av projekten. 

för att egenrcgibyggda projekt vid den preliminiira låneprövningen skall 

kunna jiimföras med entreprenadupphandlade bör egenregibyggarnas kost
nadsuppgirter ha karaktär av utfästelse all bygga till den kostnad som angetts 

i den preliminära låneansökan. Skillnader mellan preliminärt och slutligt 
uppgivna kostnader bör diirför bedömas på samma siitt som vid entrepre
nadupphandling. 

De kostnadsuppgifter som infordras i bostadslåneiirendena representerar 

enligt utredningen de samlade kostnadserfarenhcterna inom bostadsbyg

gandel. Det finns inget annat kostnadsmaterial att tillgå f. n. Den kritik 
som från olika håll har riktats mot dessa uppgifter måste diirför enligt ut
redningen tas till intäkt för åtgärder i kvalitctshöjande syne. 

För det första bör enligt utredningen byggherrarna iindra sin attityd inför 
uppgiftsliimnandet. Från byggherrehåll har niimligen hiivdats att uppgifterna 

endast liimnas i syfte all hyggherren skall få lånebeslut och kunna "komma 
i gång", varför uppgifterna inte är lämpade för statistisk bearbetning. Ut
redningen anser att förslagen om konkurrensfrämjande upphandling knap
past skulle få någon kostnadssiinkande effekt för konsumenterna, om inte 

denna byggherrarn;1s inställning till redovisning av kostnader radikalt iindras. 

Vidare hör enligt utredningen enhetliga kostnadsrcdovisningsmetoder in

föras. Den allvarligaste bristen i nuvarande kostnadsuppgirter iir niimligcn 

avsaknaden på definitioner på de olika kostnadsgrupperna. Under senare 

år har ett intensivt arbete på att åstadkomma enhetliga redovisningsprinciper 

inom byggnadsindustrin pågttlt inom BSAB (Byggandets Samordning ABJ 

och resulterat i att ett redovisningssystem, det s. k. BSA Il-systemet. nu 
föreligger. Det linns således enligt utredningen numera en utgångspunkt 
för att gruppera kostnaderna för hostadsbyggandet på ett enhetligt siilt. 

En del av kritiken mot nuvarande kostnadsuppgifter går ut pä att upp

gifterna liimnas så tidigt att dels vissa entreprenadanbud iinnu inte hunnit 
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hämtas in, dels att anhuden inte hunnit utviirderas, reservationer prissiittas 
osv. Eftersom det inte lir möjligt att senareliigga uppgif"lsllimnandet - kost
nadsuppgifterna måste ju llimnas tidigt om de skall kunna vara underlag 
för beviljande av lån eller avslag på låneansökningen - tänker sig utredningen 
i stiillet två redovisningstillfallen. Första redovisningen, kostnadsredovisning 

I, skall göras före lånebeslut. Den bör avse en enkel sammanstiillning av 
inkomna anbud tillsammans med beriikningsposter på de punkter diir anbud 
iinnu inte kommit in samt för byggherrens egna kostnader. Sedan samtliga 

entreprenörer antagits och entreprenadsummor fixerats Wmnar byggherren 
en kostnadssammansUillning, kostnadsredovisning Il. Den skall enligt ut
redningen ha en enhetlig uppdelning enligt BSAB-systemet. Om kostnads
rcdovisning Il skulle visa en totalsumma som inte obetydligt överstigh 

motsvarande summa i kostnadsredovisning l,iir förutsiittningarna för det 
preliminiira lånebeslutet rubbade och lånefrågan får t<IS under omprövning. 

Kostnadsredovisning Il hör bygghcrrarna enligt utredningen kunna liimna 
inom tre månader från beslutet om bostadslån. För att slikerstlilla att bygg
herrarna verkligen kommer att lämna in kostnadsredovisning Il bör detta 
anges i l{mebeslutet som ett lånevillkor. 

I sin slutliga ansökan om lån skall byggherren sedan redovisa kostnads
utfallet. Utredningens förslag att de i preliminiira ansökningen uppgivna 
kostnaderna i princip inte skall få iindras måste få konsekvenser för kost
nadsredovisningen i ansökningen om slutligt beslut, kostnadsredovisning 
111. Denna måste kunna relateras till kostnadsredovisning Il och avvikelser 
dem emellan måste förklaras. 

Utredningen föreslår att bostadsstyrelsen ges uppdrag all utveckla det 
system för redovisning av produktionskostnader so111 hiir skisserats. 

Det finns enligt utredningens mening anledning att i bostadslånekungö-
. rclsen starkare än vad som nu iir fallet markera kommunens ansvar för 

vilka projekt som skall komma till stånd med stöd av statliga bostadslån. 
För all kommunens ansvar för långivningen skall bli ytterligare markerat 
föreslår utredningen att bostadslån inte skall få beviljas med mindre kom
munen tillstyrkt ansökan om lån med avseende på produktionskostnaden. 

Kommunen bör enligt utredningen vid sin prövning av låneiirendena be
döma de anbud som bygghcrren antagit mot bakgrund av övriga inkomna 
anbud i den omfattning som bedöms erforderlig i varje siirskilt fall. En 
sådan ordning bör vara iignad att främja en korrekt bedömning av anbuds
tiivlingen och diirigenom inverka positivt på konkurrensförutsiittningarna 
i produktionsledet. 

Utredningen anser att det sjiilvklart måste ankomma på byggherren att 

avgöra vilken entreprenör han skall viilja. Detta följer av byggherrens ju
ridiska och ekonomiska ansvar för projektet. Kommunen kan alltså inte 
föreskriva att ett visst anbud skall antas av byggherren. Om kommunen 
finner att de anbud som bygghcrren valt iir påtagligt sämre iin andra anbud, 
kan detta emellertid vara en anledning for kommunen <lll inte tillstyrka 
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bygghcrrcns ansökan om bostadslån. 

Den föreslagna vidgade befogenheten för kommunen vid långivningen 

möjliggör en kontroll av att låneobjekten uppfyller de krav som kommunen 

med utgångspunkt i sin bostadspolitiska och hyrespolitiska målsiillning har 

stiillt upp i samband med att byggherren tilldelats mark för det aktuella 

projektet. 

Utredninge11 understryker att hinsbostadsniimnden bör kunna frångå den 

bedömning av låneärendet som kommunen gjort genom att tillstyrka lå

neansökan. Kommunens bedömning bör dock inte frångås utan viigande 

skiil. 

6.6 De allmännyttiga bostadsföretagen 

I utredningens uppdrag har ingått att pröva om giillande villkor för god

kännande av bostaclsföretag som allmiinnyttiga är iindamålsenliga. Det vik

tigaste av dessa villkor är att kommunen skall ha det dominerande in

flytandet i bostadsföretaget och utse mer än halva antalet styrelseledamöter 

samt att övriga styrelseledamöter skall utses av personer eller företag som 

är fristående i förhållande till egentliga byggnadsföretagarintressen. Tillämp

ningen av detta stadgande aktualiserades under hösten 1969 sedan niirings

livets byggnadsdelcgation viickt frågan om Svenska riksbyggen kunde ingå 

som minoritetsdeliigare i allmiinnyttiga bostadsföretag med hiinsyn till att 

Svenska riksbyggen var niira lierat med byggnadsföretaget BPA. Utredning

ens uppdrag iir emellertid inte begriinsat till detta speciella villkor för god

kiinnande av allmiinnyttiga företag. 

Betriiffande reglerna för de a I I m ii n n y t t i g a f ii reta gens 

s t y r e I ses a m m a n s ät t n i n g o c h äga r för hå 11 anden erinrar 

utredningen om att bestämmelsen i bostadslånekungörclsen om styrelse

sammansättningen i allmännyttiga bostadsföretag har kvarstått oförändrad 

sedan den infördes i 1948 års lånekungörelse. Frågan om annan iin kommun 

skall medges tillskjuta grundkapital. som skall uppgå till minst I % av det 

förvaltade fastighetskapitalet, aktualiserades emellertid i en proposition till 

1958 års riksdag. Frågan giillde om de allmännytliga företagen skulle ägas 

helt av kommun eller inte. Enligt den bedömning som godtogs av riksdagen 

borde samma möjlighet till tillskott av grundkapital. som llSB och Svenska 

riksbyggen hade, medges iiven andra icke spekulativa intressenter som var 

representerade i allmiinnyttiga företags styrelser efter prövning från fall till 

fall. 

Tre fjärdedelar av de aktiva allmiinnyttiga bostadsföretagen ~ir hclkom

munala. dvs. vederbörande kommun utser hela styrelsen rn:h/eller iir ensam 

iigare av det allm[innyttiga foretaget. I den återstående fjiirdeclelen av fö

retagen utser kommunen nertalet styrelseledamöter men en styrelsemino

ritet utses av annan iin kommunen. I de flesta av dessa icke helkommunala 
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företag iir det de rikskooperativa bostadsföretagen llSB och Svenska riks

byggen som utser styrelseledamöter. För 5 %_av de allmännyttiga företagen 

utses styrelseledamöter av andra - vanligen lokala industriföretag men också 
i enstaka fall ideella sammanslutningar eller stiftelser. 

De icke hclkommunala allmiinnyttiga bostadsl'öretagcn har ett bostadsbe
stånd som omfattar sammanlagt ca 80 000 lägenheter, vilket motsvarar 15 % 
av liigenhetcrna hos allmännyttiga företag. foretag med HSB-representation 

har omkring 29 000 liigenheter. företag med representation från Svenska 
riksbyggcn omkring 31 000 lägenheter och andra icke helkommuniila företag 

omkring 20 000 liigenheter. 

Företag som utser styrelseledamöter i allmiinnyttiga företag har inte alltid 

sk.iutit till medel till företagens grundkapital !aktiekapital eller grundfond). 
Kommunen har enligt en undersökning omfattande 712 företag, vilken bygg

konkurrensutredningen gjort, ensam tillskjutit grundkapital i 613 11111188 ?f; 
av de tillfrägade lbretagenl. Svenska riksbyggen har tillskjutit grundkapital 

i n;istan alla företag i vilka Svenska riksbyggen utser styrelseledamöter. 

I ISB har tillskjutit kapital it vå företag. Andra iin cle rikskooperativa företagen 

har tillsk.iutit grunclkapital i ca 35 företag. I 15 av dessa företag har andra 
iin kommunen tillskjutit mer iin hiilften av grundkapitalet. vilket inte iir 

i iiverensstiimmclse med bostadsstyrelsens anvisningar. 

De nesta av de icke helkommunala företagen är små. En tredjedel har 
ett fastighetsbestånd som omfattar mindre iin 100 bostadsHigenheter och 

bara 26 företag har etl bostadsbestånd på mer iin I 000 liigenheter. 

Byggkonkurrensutredningen framhåller att förhållandena inom bo
stadsforsörjningens område i dag iir viisentligt annorlunda iin för 25 år sedan, 

då nu giillande kriterier för allmiinnyttiga bostadsföretag uppställdes. De 
föriinclringar som har skett har pä ett genomgripande siitt påverkat kom

munernas stiillning, särskilt i fråga om kommunernas förutsättningar att 
fullgöra sina bostadspolitiska uppgifter. Frågan om vilka regler som bör 

giilla for ägarförhållanden och styrelsesammansiittning i de allmiinnyttiga 
företagen måste bedömas med hiinsyn till denna föriindrade situation. Ut
redningen pekar också på att i direktiven till utredningen siigs att den skall 
pröva om giillande regler för goclkiinnande av bostadsforetag som allmiin
nyttigt iir iindamålsenliga med hiinsyn till utvecklingen i fråga om kom
munernas stiillning på bostadsförsörjningens område och strukturforiind
ringen på byggforetagarsidan. 

Den faktor som starkast bidragit till att iindra förhållandena iir enligt 

utredningen de kommunsammanliiggningar som genomförts. Utredningen 
erinrar om att antalet kommuner i landet.uppgick till 2 505 år 1948 jämfört 

med 464 är 1971 och 272 år 1974, då den pågående kommunreformen i 

huvudsak blir slutförd. Den koncentration av resurser som härigenom {1s

tadkommits innebär att kommunerna .. niir reformen iir genomförd. i de 

allra nesta fall kommer att ha goda fiirutsiittningar att bedriva en aktiv 

17 Riksdageu 1974. I sam/. Nr 150 
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bostadspolitik. Kommunernas miijlighet all styra och leda hostadshyggandel 

har iiven forhiittrats viisentligl genom de planeringsinstrumcnt och de mark

och bostadspolitiska hjiilpmedel som successivt utvecklats. Utredningen an

ser au utvecklingen inom bostaclsscktorn och kommunernas alltmera fram

trädande roll i bostadshyggandc och bostadsförvaltning i hög grad också 

iir en följd av all bostadsfrågan gjorts till en central kommunalpolitisk an

gelägenhet och all bostadspolitiska insatser prioriteras av kommunerna. 

Med elen ställning som kommunerna har inom bostadsförsörjningen finns 

enligt utredningens mening numera inte något egentligt behov av all or

ganisationer och företag går in som dcliigare i allmiinnylliga bostadsfriretag 

eller iir tillförsäkrade representation i allmiinnyttiga företags styrelser. Om 

del finns hehov av all komplellera allmiinnylliga företags kapacitet, kan 

della ske genom all företaget köper tjiinstcr i den utstriickning som erfordras. 

Den hel kommunala förctagsformen framstår således enligt utredningens me

ning som elen naturliga, om man förutsiillningslöst diskuterar de allmi.in

nylliga företagens stiillning. 

Utredningen anser vidare all det iir riktigt och viisentligt all kommunerna 

har det hela och fulla ansvaret för verksamheten i de allmiinnyuiga bo

stadsföretagen. Detta förutsiiller alt kommunens beslutande organ exklusivt 

bestämmer vilka som skall leda företaget. De allmiinnylliga företagen iir 

all se som en del av kommunernas verkstiillande organisation och styrelserna 

i allmännylliga företag bör därför utses på samma säll som kommunala 

niimnder och styrelser. 

Ett ytterligare argument för all de allmännyltiga bostadsföretagen bör 

vara hel kommunala iir enligt utredningen all de härigenom får en stiillning 
som bidrar till all stiirka förtroendet för dem som upphandlande företag. 

Såviil Svenska riksbyggen som f-ISB har intressen i byggnadsbranschen. En

ligt vad utredningen erfarit uppfallas della av vissa entreprenörer som kon

kurrensh:immande. Ä.ven om det inte har p~IVisals all förekomsten av mi

noritelsrepresentation i vissa allmiinnylliga bostadsföretag inneburit kon

kurn.:nsbegriinsning, kan redan subjektiva föresliillningar om sådana for

hällanden vara iignade att minska konkurrensviljan. 
För bibehållande av nuvarande regler för goclkiinnande av allmiinnytliga 

företag talar enligt utredningen all ett relativt stort antal icke hclkommunala 

företag iir verksamma i dag. De intressenter som utselt styrelseminoriteten 

i dessa företag har också enligt utredningen utan tvivel gjort betydelsefulla 

insatser i de allmiinnylliga företagen. Siirskilt framhåller utredningen det 

stöd som de rikskooperativa företagen lämnat och som for många kommuner 

utgjort en viirdefull tillgång. f-ISB och Svenska riksbyggen har ocksä i många 

fall tagit initiativ till bildande av allmännyttiga bostadsföretag och iivcn 

på annat siilt verkat som pådrivande niir det giillt alt få till stånd ökade 

kommunala insatser inom bostadsförsörjningens område. I viss mån kan 

ocksä enligt utredningen företag med minoritetsrepresentanter i styrelsen 
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helraklas som ell konkurrensinslag inom den allmiinnytliga sektorn. 
För HSB:s och Svenska rikshyggens engagemang i allmiinnylliga företag 

kan man enligt utredningen finna säv~il ideella som ekonomiska sk~il. Båda 
företagen vill verka för icke spekulativt byggande och förvaltning och menar 
sig - inte minst på grund av organisationernas nära förhållancfe till stora 
konsumentgrupper - kunna ge etl viisentligt stöd ål de allmännyttiga fö
retagen. Vad betriiffar cfe ekonomiskt motiverade skiilen för samarbete i 
allmiinnyttiga företag hiinger dessa samman med de uppdrag som allmiin
nytliga företag l~imnar avseende projektering, byggadministralion och för
valtning. Dessa uppdrag u1gör en i111e oviisenllig del av underlagel för de 
rikskooperativa företagens verksamhet och har därigenom stor betydelse 
för företagen. 

Enligt utredningens bedömning iir del angeliiget all slå vakt om de möj
ligheter till rationellt byggande och effektiv förvaltning som ges genom 
samarhete mellan de allm~innylliga företagen samt llSB och Svenska riks

byggen. Förutom möjligheterna att utnyttja de rikskooperativa företagens 
resurser och erfarenheter vill utredningen särskilt understryka möjligheterna 
att genom sådant samarbete åst<idkomma en utvecklad byggherresamverkan. 
Utredningen anser emellertid att del hör vara möjligt all upprällhålla delta 
samarbete även om de allmännyttiga företagen görs helkommunala. De 
uppdrag som HSB och Svenska riksbyggen utför för de allmiinnytliga fö

retagen grundas för övrigt redan nu på särskilda avtal, varför föursiittningarna 
för denna verksamhet inte skulle komma atl förändras. 

Utredningen understryker all den, samtidigt som den föreslår att de all
männyttiga företagen skall vara helkommunala, inte föreslår någon inskränk
ning i kommunernas möjligheter alt till styrelseledamöter i allmännyttiga 

hostadsföretag utse de personer som kommunen finner mest liimpade för 
uppdraget. Kommunen bör således få full frihet att hestiimma styrelsens 
sammansiittning. Sjiilvklart finns inte något som hindrar att kommunen 
som styrelseledamöter utser personer som tidigare medverkat i företagets 
styrelse som representalller för en minoritetsdelägare. 

Sammanfattningsvis har utredningen funnit överviigande skäl lala för att 
de allmiinnyttiga bostadsföretagen skall vara helkommunala. En sådan ord
ning kommer såvitt utredningen kan bedöma inte att försiimra förutsiill
ningarna för ett samarbete mellan allmiinnylliga !Orctag och HSB och Sven
ska riksbyggen. Utredningen föreslår därför att reglerna för godkännande 
av bostadsföretag som allmännyttiga ändras så att bara hclkommunala fö
retag godkänns som allmiinnyttiga i bostadssammanhang. De ändrade reg

lerna bör bara gälla sådana företag som nyproducerar bostiider. Företag som 
tidigare godkänts som allmännyttiga bör inte behöva ombild<1s för att få 
lån för upprustning eller ombyggnad av fastigheter. 

De ändrade reglerna bör tr:ida i kraft forst efter en övergångsperiod som 
utan tidspress ger utrymme för erforderliga företagsombildningar. Oet kan 
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enligt utredningen förutsiittas att en rad av de i1.:ke helkommunala företagen 
kommer att upphöra i samband med de nu pågående sammanliiggningar 
av de allmiinnyttiga företag, vilka till stor del torde vara genomförda vid 

komrnunindelningsreforrnens slutförande. Utredningen har emellertid for 
vissa andra iindringar i lånekungörelsen föreslagit en femårig övergångstid 

och föreslår samma övergångstid betriiffandc nyss niirnnda lånevillkor. 
Med tanke på att bara hclkommunala företag i framtiden föreslås erhålla 

hostadslån som allmiinnyttiga bör det inte Hingre kunna förekomma alt 
annan iin kommunen iiger utse egna representanter i allmiinnyttigt företags 

styrdse. Det förekommer emellertid redan i dag all kommunerna till sty
relseledamöter utser personer som iir engagerade på ett eller annat siill i 
bostadsbyggande och bostadsförvaltning. Det finns därför enligt utredningen 
skiil all överväga regler som syftar till all garantera att styrelsen i sin verk
samhet iir opartisk i förhållande till intressenter inom hostadsbyggande oi:h 

hostadsförvaltni ng. 
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7 Remiss)·ttrandena 

7.1 Allmänna s)npunkter 

Det av utredningen angivna syftet med utredningsarbetet, att öka 
k o n k u r rens en i n om bostads byggandet , har vunnit allmän 
anslutning bland remissinstanserna. I fråga om vilken omfattning den direkta 
konkurrensen skall ha i olika led i byggproccssen linns det emellertid delade 
meningar. Flertalet remissinstanser delar dock utredningens allrniinna in

stiillning att <ltgiirdcrna för att förbiittra konkurrensen i första hand skall 

avse cntrcprcnörledct. 
Majoriteten av rcmissinstanserna stiiller sig i huvudsak positiva till ut

redningens förslag. Till dessa hör mark11adsrdd<'l f numera mark11adsdom

stolrn J. NO. hnstaclsstrrels<'ll. flertalC'I liinshostads11iim11dl'I". liimstvrelsema i 

Stockholms. :\/al111ö/111s. Göteho1xs och Bohus. Viis1ma11la11ds, Vii!itemorrla11ds 

samt Norrho11c11s lä11. /lerlllll'! hörda komm1111<'r. boe11de1111w/11i11ge11. bygglag-
111rcd11i11g1·11. /ii/l111äktige i riksbanken. Svenska ko111m1111/iirh1111det. La11dsti11gs

fiirhwul!'I. LO. JCO. SABO. lfvrC'sgästemas riksfiirh1111d. S1·e11ska riksbyggen, 

S1·e11ska hrgg11admrhetarefijrb1111det och S\'l'll.~ka komm1111alarhetarefi.irh1111de1. 

NO ansluter sig i princip till utredningens förslag att rn till stånd biillre 

konkurrensförutsättningar bl. a. genom att knyta vissa villkor till bo
stadslt111givningen. Svenska kon11111111fbrbunde1 instiimmer i utredningens syf
te och hyser sympati för de grundläggande tankegångarna i utredningens 
betiinkande. SA.BO delar det allrniinna synsiitt som utredningen ger uttryck 
för genom all i likhet med utredningen markera skillnaden mellan bo
stadsmarknail och byggmarknad. 

llvrngiistemas riks/örb1111d erinrar om att förbundet vid nera tillfällen har 
kriivt <'ttgiirder för all skiirpa konkurrensen pa byggmarknaden. Enligt för
bundet tjiinar flera av de förslag utredningen anvisat sådana syften. Enligt 
S\'cnska h1:i.:.~11adsarb('fare/örh1111dl'l iir utredningens förslag genomgripande 
01.:h har ett syfte, som förbundet i stort sett kan instiimma i. 

l.ämstrr<'lsc11 i Malmiilws län delar utredningens grundsyn att det iir an
gcliigct all hiivda bostadskonsumenternas intressen genom ;ltgiirder för att 
nå effektivitet och låga kostnader i bostadsbyggandct. Såviil från konsu
mentsynpunkt som från samhiillsekonomisk synpunkt iir det angeliiget att 
bostadsbyggandet sker i sådana former att marken neutraliseras som kon
kurrensfaktor, att markkostnaderna hålls nere och att man på biista siitt 
utnyttjar byggmarknadens resurser och förutsiittningar att bygga bostiider 
av hiig kvalitet till liigsta möjliga kostnad. Enligt länsstyrelsen i Västernorr

lands län innebär utredningens förslag att kraftigt ingripande för att komma 
till riitta med många av de faktorer som påverkar boendekostnaderna. 

L.iinsstyrelsen anför att bostadsmarknaden normalt saknar de för en vanlig 
konkurrcnsmarknad giillande karaktiirsdragen. Även om konkurrens med 
slutprodukten måste vara riktmiirkct inom bostadsbyggandet, kr:ivs enligt 
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l:insstyrclscns uppfattning p:1 grund av marknadens speciella struktur styr
ningsmcdel av konkurrensfrämjande karaktiir redan inom produktions- och 
förvaltningsledet. 

Milnga av de remissinstanser som stöder utredningens huvudförslag har 

emellertid också vissa invändningar. På några punkter ifrågasiitter NO om 

utredningens förslag verkligen kommer att leda till en effektivare konkur

rens. Dessa punkter giiller markfördelningen och dispensmöjligheten för 

allmiinnyttiga och kooperativa företag som bygger i egen regi. Svenska kom-

11111111iirhumler anser att åtskilliga inviindningar kan göras betriiffande de åt

giirder som föreslagits för att förverkliga den av utredningen angivna mål

siittningen. Enligt förbundet synes utredningen lagt tonvikten på hostadsbyg

gandet i storstadsområdena och i viss utstriickning anpass;it sina förslag 
till förhållandena i dessa områden. Administrativa sv;\righeter kan uppstå 

d<°t de föreslagna reglerna skall tilliimpas i medelstora och mindre kommuner. 

Byggmarknadens struktur möjliggör på många håll inte heller en tilliimpning. 

SABO beklagar att utredningens stiillningstagande i frtiga om valet av 

instrument för att påverka konkurrensen i bostadsbyggandet inte analyserats 

ytterligare, eftersom en relativt stor del av bostadsbyggandet skulle komma 

att liimnas utanför de föreslagna åtgiirderna. 

Bosraclssryrdsen anser att en förutsiittning för att utredningens förslag skall 

fä avsedd effekt iir att den statsbelånade andelen av bostadsproduktioncn 

blir avseviird och inte mycket mindre iin som kommit till uttryck i bo
staclsbyggnadsplanen. Enligt styrelsen kan ett genomförande av de före

slagna åtg~irderna leda till ett ökat intresse att hygga utan statliga lån. LO 
framhåller angeliigenheten av att den statliga hostadslånegivningen rår en 
sådan utformning att ett kringgående av eventuellt tillkommande bestiim
melser på grundval av utredningens förslag effektivt motverkas betr;iffande 
företag som avser att finansiera bostadsbyggande på annat siitt ;in genom 

statlig belåning. 
Srensk(J byggnadsarberaref(>rhunder anser att förslagen i vissa delar är he

h;iftade med såviil principiella som praktiska brister och riktar kritik mot 
utredningens behandling av sjiilvkostnadsförctagens st:illning samt frågor 
rörande byggherrcsamverkan och integrerad produktion. 

Många remissinstanser med parlamentarisk sammansiittning har ofta en 

minoritet med avvikande mening i fråga om friimst markvillkoret. Detta 

giiller siirskilt kommunala remissinstanser. I flera av dessa resl'frnfioner 

betonas att reservanterna delar utredningens grundsyn att kommunerna bör 

iiga och förmedla mark som skall tas i anspråk för samhiillsbyggandc och 

att statsmakternas åtgiirder ytterligare bör inriktas på att stimulera kom

munerna att föra en aktiv markpolitik. Markvillkoret vill reservanterna dock 
inte bitriida med hiinsyn till de möjligheter kommunen i övrigt har att 

styra samhiillsbyggandet. Diiremot bitriids ofta upphandlingsvillkoret i dessa 

reservationer. 
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Till de remissins1anscr som i huvudsak sliiller sig avvisande till ulred

n ingens förslag hör SA F. S1•eriges advoka1samfi111d. S1•eriges i11d11stri/iirb1111d. 

SBEF. Sremka ba11k/(jre11ingc11. Srer~~es brggmäs1arc•fiirb1111d. SvNigcs lriihus

{ahrikers riksfiirhund. N B/J. Srffigl'.\ 1·illaiigari'fiirh1111d, 5)1•c11ska fiirelagares 

riks/ih'hund. !frer(r:es /astighersägaretiirbwui, Skånska ce1m'11tgj11teriet sarnl 

S1ockho/111s och Skånes handelskamrar. 

Flera av dessa remissinslanser betonar all ålgiirder för all l'örbiillra kon

kurrensen inom bos1adsbyggandcl inte bör, som utredningen föreslagit, in

riktas på enstaka led i byggprocessen. utan alt åtgiirderna bör spiinna över 

samtliga led. SBEF anser alt utredningen har missat del övergripande målet 

- att uppml biittrc samspel mellan samhiillsorgan. producentorgan och de 

boende. SHEF riktar vidare kritik mot att utredningen har begriinsat sin 

uppgil't till atl föreslå åtgiirder som kan forbiiltra konkurrensförulsiiltningarna 

inom ramen för den av slalsmaklcrna fastlagda bosladspolitikcn. Denna 

· begriinsning innebiir enligt SBEF att utredningen inle uppmiirksammat och 

diirigenom inte angripit de institutionella l~1k1orer, som hindrar bostadsmark

naden friin att bli en effektiv konkurrensmarknad. 

SHEF anför att det alltid ligger i byggherrens intresse att göra billigast 

möjliga upphandling och att söka den upphandlingsform som lillförsiikrar 

honom biista resultat. Om utredningen hyser misstankar att dagens bygg

herrar inte agerar tillfredsstiillande, anser SBEF att del varit siirskilt befogat 

all utredningen analyserat byggherrefrågan i sliillet for att ensidigt inrikta 

sig på produktionsledet. 

Enligt SBEF behövs en konkurrens över hela fältet med siirskild inriktning 

p;°1 slutresultatet. Byggnadsindustrin behöver utökade möjligheter till niira 

konlakl med marknaden, dvs. de boendes önskemål m:h krav på bostadskva

litet och bostadsmiljö. Det kommunala planmonopolet har försvårat direkt

kontakten mellan byggföretagen och de boende. Med sitt förslag befaster 
utredningen ytterligare kommunernas monnpolsliillning vid utformning av 

stadsplaner och bostadsområdenas miljö. 

Även NBD riktar kritik mol all utredningen bcgriinsar sig till all föreslå 

:1tgiirder inom ramen för den av statsmakterna fastlagda bostadspoliliken. 

En omprövning av bostadspolitikcn måste göras så att konkurrenshiimman

cle inslag undanröjs och förutsiittningar skapas för ett positivt utnylljande 

av nwrknadskraflcrna. Utredningen har genom sitt angreppssiitt endast be

aktat konkurrens 0111 rämark resp. konkurrens i produktionen. Då råmarks

kostnaden endast påverkar den slutliga boendekostnaden med någon knapp 

procent torde det stå klart alt utredningens lörslag om kommunal mark

fördelning inlc kommer all leda till liigre boendekostnader. Byggnadskost

naden utgör visserligen en ~törre del av slutlig boendekostnad men möj

ligheten ~1tt päverb boendekostnaden iir mycket hegriinsad genom insatser 

enbart i produktionsledet. Den avgriinsning som utredningen gjort innebiir 
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att möjligheterna till kostnadsstyrning kraftigt beskurits. Fiir att uppn{1 en 
kostnadspress som kommer konsumenterna tillgodo kriivs lhirtörenligt Nl3[) 

all konkurrensen får omfolla samtliga led i byggprocessen. 

Utifrån delvis andra utgångspunkter riktar llSB. som tillstyrker flera av 

utredningens förslag. och statem imtillllför hyggnatls/'orskning, som inte tar 

stiillning till utredningens förslag, kritik mot utredningens siitt all angripa 

problemen. llSB. anser all den åtskillnad utredningen gjort mdlan bygg

marknad och bostadsmarknad iir teoretiskt elegant men har dålig anknytning 
till de faktiska förhållandena. I ISB iir rn.:kså kritisk mot utredningens re

sonemang om rollfördelningen inom bostadsbyggandct. Överger man roll

fördelningsteorin och i stiillet söker belysa Lie sociala och ekonomiska motiv 

som utgör drivkrafterna i bostads- och samhiillsbyggamlct. kommer man 

till hell annan syn i fråga om vilka konkurrcnsfriimjande åtgiirder som er
fordras för att konsumenternas intressen skall tillgodoses. HSB anför vidare 

all konkurrens i bostadsbyggandet i endast begriinsad omfattning iir en fråga 
om bostadens pris vid produktionstillfoll.;:1. Grundliiggande för den koo

perativa sektorns verksamhet har varit en konkurrens med starkt hänsyns

tagande till kvalitet och till ansvarstagande i den långsiktiga förvaltningen 
av hostiider under bostadskonsumenternas egen bestiimmanderiitl. Enligt 

statens institw/br h1xgnad~/iJrskning kom mer den t i 11 tagande i nd ust ria I iseri ng

en av byggnadsproduktionen att leda till att entreprenadledets andel av det 

totala föriidlingsarbetet avtar. Entreprenadverksamhetcn kommer diirför att 

utvecklas mo\ en al\\ mer renodlad inköpande och produktionssamordnande 
funktion. Mot denna bakgrund synes utredningens förslag om att två relativt 

viil integrerade block, bestiillare - resp. producenter, skall mötas på en
treprcnadmarknaden ofullstiincligt underbyggt. 

Flera remissinstanscr - det giiller både sådana som iir positiva till ut

redningens huvudförslag och sådana som hell eller delvis avvisar dem -
har pekat på all utredningen i sina förslag inte har beaktat det nya liiget 
på bostadsmarknaden. Många instanser tror all den vikande efterfrågan på 

bostiider och den minskade byggmarknaden kommer att medföra ökad kon

kurrens i hostadsbyggandel. Sålunda pekar BPA, som i långa stycken siiger 
sig kunna tillstyrka utredningens förslag. på all forslagen synes ha tillkommit 

mot bakgrunden av en helt annan marknadsbild iin den som giiller i dag. 

Denna marknadsbild kan förutsiillas bli rådande lång tid framöver. Ökad 

konkurrens framtvingad genom ytterligare lagstiftning och byråkratisering 

iir i rädande marknadsliige knappast möjlig att åstadkomma. Enligt BPA 

bör anstriingningarna all begriinsa kostnadsstegringen inom bostadsbyggan

det i första hand inriktas på ett effektivare utnyttjande av produktionsmedlen 
genom l'ortsall rationalisering, biittre planering på alla nivi\cr samt intensivt 

forsknings- och utvecklingsarbete. Diirvid iir det synnerligen angeliiget med 

ett mera utvecklat samarbete mellan myndigheter. byggherrar. projektörer 

oL·h producenter. Vidare ifrågasiitter BPA om man inte bör begriinsa lå-
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ncrnyndighetcrnas gransknings- och kontrolluppgifter samt göra .::n ompröv

ning av bostadsstyrclscns organisation och arbetsuppgifter. 

7.2 Markvillkoret 

Majoriteten av rcmissinstanserna delar byggkonkurrensutredningens upp

fattning att marken och iiganderiitten till marken intar en central plats i 

diskussionen om konkurrens i bostadsbyggandet. Flertalet remissinstanser 

tillstyrker också utredningens förslag om att som vi 11 kor för 

s t a t I i g t bos ta d s I å n s k a I I g ii I I a a t t m a r k c n f ö r

m ed I as av kommunen. markvillkoret. Syftet med mark

villkoret iir enligt utredningen att siirkra konkurrensen i byggandet 

genom att eliminera byggintressenters möjligheter att via eget markinnehav 

p;lverka lördelningen av produktionsuppdragen. Till de remissinstanscr som 

stiiller sig positiva till förslaget hör bostadss~1·rclsen.fler1alc1 lämhostadsnämn

der .. wuntl~"a hörda länsstyrelser 11111111 länsstyrelsen i Öst('fgiitlands län. hoe11-

dc'11/rcdningen. bvgglagutrC'dningen. /ii//111äkti~e i riksbanken, Sl'c>JJska ko1111111111-

/vrb1111de1. La11dsti11gs/iirh1111dc1. LO. TCO. SAHO. llvrcsgiiste/'llas riks/iirb11111I. 

f/ SR. S1•c'11Ska rikshyggen. BPA. SSU. S1·c11Ska hyggnad.1arhetaretiirh111ule't. 

Sw·mka ko1111111111alarbctare/iirh1111dc'I. S/()(kholms. Norrköpings. f/elsingh01gs, 

Malmii, Tre//ehcn:._s. Es/ii1·s, Landskrona. Kiiping.s. flämösands, Ö/'llsk.1!/dwiks, 

Timrå. Änge, So//cfieå och Haparanda k.011111111ne1" sa111arhetsniimncle/'lla i 

S1111dsrnlls. So//eficd och Kram/im komm1111h/ock samt Norrho!lens läns /a11ds

ting. 

Bygg/ag11tred11i11grn delar byggkonkurrensutredningens uppfattning att 

niarkinnehavets styrande inverkan på bebyggelseplanering. bostadsproduk

tion och bostadskostnader bör brytas och har ingenting att erinra mot att 

man i nuvarande liige tillgodoser detta syfte på det siitt som utredningen 

löreslår. På liingre sikt bör frågan orn markiirnchavcts påverkan på hcbyg

gclseplancringen och byggandet i första hand lösas mera generellt genom 

iindringar i den lagstiftning som reglerar fördelningen mellan det allmiinna 

och markiigarna av befogenheterna att bestiimma om markens anviindning 

för bebyggelse. Liknande tankegångar lärs fram av Stock/wlms ko1111111111 och 

boc11de111red11i11ge11. Sl'C'nska komm1111/iirb1111de1 tillstyrker förslaget med hiin

syn till den stora hetydelse som markiigandet har för möjligheterna att styra 

bostadsbyggandet och påverka kostnaderna. Svenska byggnaclsarhc1arefiir

h11nclc1 anser det vara av största vikt att markvillkoret genomförs. ~1ark

villkoret iir enligt förbundet utredningens principiellt viktigaste och prak

tiskt mest realistiska förslag. Enligt förbundet innebiir fiirslaget i praktiken 

att en del av byggnadsr:itten överförs till kommunen. Med hiinsyn till de 

omfottande förviirv av mark som vissa byggföretag iignat sig [Il under senare 

är anser lörbundct det vara angeliigct att snabbt genomföra förslaget. Sl'C'nska 

rikshyggen tror att innehavet av mark hittills i många fall ansetts betyda 
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större trygghet i syssels;iltningen !lir byggande företag och deras ansUllda. 

Det bör dock vara möjligt för samhiillet alt trygga enskilda m;inniskors 

sysselsiittning utan all behöva godta en inskr;inkning i ri\digheten över mar

ken. Ett s;itt iir all kombinera markvillkoret med krav p;°t l[111gsiktig mark

fördelning i kommunerna. 

Några rcmissinstanser. bl. a. hoswdss1vrclsc'11 och /i1/lmiik1igC' i riksha11kC'11, 

tillstyrker markvillkoret under vissa förutsättningar. /loswdss1_1·n·ls<'ll anser 

att en ovillkorlig lörutsiillning för ett markvillkor iir all det förenas med 

garantier friin statens sida att kommunerna erhäller erforderliga låni::möj

ligheter för finansiering av markförviirv för bostadsbyggande och övrigt sam

hiillsbyggande. Uppfylls denna förutsiillning, talar överv;igande skiil för att 

markvillkoret införs vad g;itter exploateringsområden. F11/lmiik1ige i riksha11-

kc·11 anför att effekten av markvillkoret viiscntfigen kommer all bero på 

det siitt på vilket fördelningen av mark till olika byggherreföretag sker. 

Sker fördelningen st1 att endast ell eller nt1gra fä byggherreföretag kommer 

att svara för utbudet av bost;idcr pä en ort, htir konkurrensen i frt1ga om 

utbudet av bost;idcr begriinsad eller rent av obefintlig. Kan tillfredsst;ittande 

metoder utformas för markens fördelning på byggherrar. har f'ullmiiktige 

intet att inviinda mot att markvillkoret uppstiills. 

Sambandet mellan markvillkoret och förslaget om upphandling under 

konkurrens understryks av några remissinstanser. Sl'enska byggnadsarheta

re/örbu11de1 anser att markvillkoret inte kan undvaras även om utredningens 

förslag om upphandling i anhudskonkurrens skulle genomföras. De båda 

förstagen kan enligt förbundet inte ersiitta varandra. Utan markvillkoret 

skulle det möta stora svårigheter all kontrollera att anbudskonkurrens inte 
kringgås. Enligt boentlc111red11ingem uppfattning har byggkonkurrcnsutred

ningcn anfört starka skiil for att kravet på upphandling under konkurrens 

allvarligt kan urholkas om inte kommunen har full rådighet över den mark 

som skall bebyggas. 
Vissa remissinstanser an~er att markvillkoret skall omfotta krav på att 

all mark som förmedlas av kommun skall upplåtas med tomlriitt. Till dessa 

hör Hyresgäs1emas riks/iirbund, Svenska riksbyggcn och Sl'enska byggnadsar

he1arefiirh1111dc1 . .'frenska hrggnadsarbewre/iirh11ndc1 anser dessutom att upp

liltdse med tomriill kan stiillas som villkor för lån ur markförv~irvslåne

fonden. 
Bland de remissinstanscr som ~ir tveksamma till eller avstyrker markvill

koret återfinns länshoswclsnäml/(len i Uppsala län. slafens insti1111 /iir bvgg11ads

/i1rsk11i11g, slafens planl'erk. länsszrrelsen i Ös1e1xii1la11ds län, SAF. SrNiges ad

mkatsam/imd. Srrr~L:es ind11.1·1ri/iirh11ntl. Sl/EF. Sl'l'mka hank/iireningcn. S1•eri

gcs hrgg111äs1arc/(irh11111I. Srer~r.:es 1räh11sfahrikers riks/iirhund. NBD. Si·er~L:CS 

l'illaägare/iirh11nd . .'il'C'llska /iirc/agares riks/iirhund. S1•Niges /äs1ighc1sägarc/iir

h1111d. S111ckhol111s och Skånes hantlclskamrar. Sol/c•111111w. Upplands Viishl'. 

Linköpings, Göteborgs, Udc/el'(ll/a och l'anillc k1111111111nc•r samt /iirl'(llf11i11gs111-
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skottl'f i Stockholms läns landsting. 

Sollentuna kommun delar i princip utredningens uppfattning all kommu

nerna bör iiga marken !lir sam hiillsbyggande. Konsekvensen hiirav hör enl igl 

kommunen vara all de statliga åtgiirderna framdeles inriktas på all yllcrligare 

stimulera kommunerna all fora en aktiv markpolitik. Delta behöver dock 

inte innebiira all det görs till ett obligatoriskt villkor för statlig belåning 

att marken i varje enskilt foll skall vara i kommunal iigo. Liknande tan

kegångar återtinns i yttrandena frän liinsbostadsnämnden i Uppsala län och 

Götebo1xs kommun. 

Enligt NBD skulle markvillkoret sannolikt inte medföra några fördelar 

för konsumenten. från vare sig kostnads- eller kvalitetssynpunkt, eftersom 

bruksviirdct enligt hyreslagen styr det pris konsumenten skall betala för 

sin bostad. Byggandet pä egen mark kan diirför inte medföra högre hyra 

för konsumenten. SBEF anser all utredningen har överbetonat markiigarens 

möjlighet att styra byggandet och framhåller att enskilda företag inte kan 

genomföra en bebyggelse som kommunen inte accepterar. Vidare under

stryker SBEF att utredningen inte har kunnat påvisa att enskilt markinnehav 

medför sämre effektivitetskontroll och högre produktionskostnader iin om 

marken iigs av kommunen. Det hade därför varit angeliiget alt utredningen 

sökt viirdera den positiva effekt som eget markinnehav kan ha haft för 

företagens planering. produktutveckling och sysselsiittning. 

Svenska bank.fiireningr11 tror all markvillkoret med stor sannolikhet skulle 

medföra all de allmiinnyttiga bostadsföretagens redan nu gynnade sliillning 

vid kommunens markfördelning ytterligare förstiirks i förhållande till övriga 

företagsformer. Enligt SA.F kommer markvillkoret alt innebiira stora risker 

för störningar i bostadsproduktionen genom att kommunerna tvingas till 

stora markförviirv på kort tid. Också SvNigcs trähuslahrik.ers riksfiirhund anser 

att markvillkoret kommer att innebära försvårad planering och ryckighet 
i produktionen särskilt för företag som avser att bedriva småhusproduktion. 

Detta kan i sin tur medföra begriinsade förutsiittningar för produktutveck

ling till nackdel for säviil småhusbranschen som bostadskonsumenterna. 

Utredningens beskrivning av 111 a r k V i I I k 0 r e t s e f fe k ter på 
fastighets marknaden har möll starka inviindningar från några av 
de remissinstanser som avstyrker markvillkoret. 

NBD anför all konsekvenserna för fastighetsmarknaden och prisutveck

lingcn på fastigheter knappast torde kunna överblickas. men att det tinns 

grundad anledning viinta sig all effekterna kan bli mycket långtgående. 

En marknad utan några civila köpare utgör en helt okiind och oprövad 

situation i vår ekonomi. Uppenbara risker tinns att bebyggda fastigheter 

kan drabbas av mycket kraftiga viirdefall. vilket kan leda till att normala 

fastighetskrediter råkar i fara. Det synes dii1för oundgiingligt .itt bereda fas

tighetsägare och kreditgivare skydd mot förluster. som helt kan rubba de 

ekonomiska förutsiittningarna för företag och enskilda. Det kan således vara 
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motiverat all enskilda parter rtir påkalla inlösen m:h opartisk prövning av 

ersiittningen, om kommunen som ensam köpare bjuder priser som under

stiger taxcringsviirden. En annan lika viilmotiverad inlösensituation synes 

föreligga, om kommunen iiver huvud laget inte visar nt1gol intresse som 

köpare eller skjuter på förviirvsfrågan på obestiimd tid. Enligt NBD måste 

fastighetsmarknaden förses med ett grundskydd mot viirdefall, om kredit

givning och företagsamhet skall kunna fortgå utan risk för allvarliga stör

ningar i framtiden. Det kan diirför linnas anledning all i expropriationslagen 

föreskriva att ersiittning vid expropriation och annan inlösen inte i n;\gol 

fall rn.r understiga vissa miniminivåer. I. ex. av hypoteksinstitul godtaget 

kreditviirde eller taxeringsmyndigheternas allmiinna riktviirden vid li.1stig
helstaxeringen. 

F111/111iiktig<' i riksha11ke11 !inner utredningens anvisning om förtidsinlösen 

alltfor vag och anser all utredningen inte funnit en tillfredsstiillande liisning 

pii delta problem. Det synes enligt fullmiiktige nödviimligt all skapa regler 

betriilfonde förfarandt.:t vid inlösen i hithörande fall. angivande under vilka 

villkor siiljaren har riill all p{1fonlra kommunalt köp och 1.:l'ter vilka normer 

köpet skall ske. 

Enligt Sveriges rillaiigari'/iirb1111d medför markvillkoret sväröverskädliga 

risker för småhusiigarna i landet. Inga köpare utom kommunen kommer 

att linnas för bebyggelsefastigheter som skall föriindras eller byggas 0111. 

De garantier som expropriationslagen inneh<lller om all villaiigarna vid 

tvångsköp skall m kompensation, som riicker till anskaffning av en likviirdig 

fastighet, kommer pii delta siitt all iiventyras. 

Boswdsstvrelst'n och Sl'C'11ska rikshyggen riktar kritik mot utredningens upp
follning all markvillkoret i kombination med de iindringar i expropriations

lagstiftningen som genomförts under senare iir fä till följd att 
t i cl s p e r s p e k i V e t rö r d e k 0 m m u Il a I a m a r k r ö r V ii r V e Il i 

framtiden kan vara kortare iin tio är. /Josradsstrrd1C'll framh<°1ller all det iir 

angeliiget att kommunerna iiven framdeles förviirvar mark i god tid och 

sttlunda i ett i allmiinhet gynnsamt l'örhandlingsliige. Diirmed kan mark

priserna h{tl las på en rimlig ni vtt. En! igl S1·i'llska rik1b1gg<'ll iir det I vek sam I 

om utredningens resonemang om ett kortare markpolitiskt perspektiv till 

följd av markvillkoret iir hefogat. Mt111ga kommuner-sannolikt llerta

lct - kommer inte under överskädlig tid a11 ha en planeringskapacitet som 

siitter dem i stiind att siirskilt långt i förviig ange vilka omrt1den som skall 

byggas ut. Kommunernas markpolitiska perspektiv mäste omfatta alterna

tiva omn\den. Diirtill kommer att ett mer konsekvent tilliimpat medhor

garinllytande i planeringen siikert inte motiverar ett kortare markpolitiskt 

tidsperspektiv. 
De av utredningen l(ireslagna u n d a 111 agen fr;i 11 m ;1rkvi11 -

kor c I före1;111er enligt S·IHO allrniint sett onödigt komplicerade. Förutom 

ett generellt undantag l'ör landshygdsnmrt1de, i enlighet med vad utredningen 
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föreslagit. torde en allmiint verkande regel var<1 till fyllest med möjlighet 

till dispens eller undantag. t. C\. i sådan•i situationer som siirskilt angivits 

av utredningen. 
Förslaget att landsbygdsområde skall undantas från markvillkoret till

styrks av samtliga rcmissinstanser som yttrat sig i fr[1gan. Några remiss

instanser framför synpunkter i fråga om definitionen av landsbygdsområde. 

l.änsstyrclsen i Norrbo11ens län anför att 0111 landsbygdsomri\dc iir allt som 

inte oml~1llas av detaljplancliiggning skulle markvillkoret komma att giilla 

inom en stor del av liincts mindre tiitortcr för vilka detaljplan uppriittats. 

För bebyggande av enstaka tomter inom st1dana områden vilkas exploatering 

saknar intresse i större samhiillsbyggnadssammanhang skulle den föreslagna 

ordningen st1vill Hinsstyrelsen kan bedöma komma alt innebiira avscviircl 

administrativ belastning för kommunerna. Då ett undantag från markvill

koret i dessa orter knarpast kan forviintas ha prisuppdrivande effekt bör 

det enligt liinsstyrelsens mening undersökas om delinitionen av begreppet 

landsbygdsområde kan ges en annan utformning. Enligt Norrkäpings kom

mun bör det ankomma på kommunerna att kontinuerligt avgränsa områden 

som skall undantas från markvillkoret. 

Utredningens förslag a t t I ii n s bostads n ii m n de r n a ges mö .i -

lighct att i enstaka fall bevilja dispens från mark

villkoret för styckcbyggda småhus harenclastinägrafall 

föranlett reaktioner från remissinstansernas sida. Lä11shostculmäm11d<'11 i Ös-

1ergötla11ds lci11 förutsiitter att bostadsstyrelscn ges uppdrng att utforda an

visningar till bestiimmelserna och att undan lagsmöjligheterna skall anviindas 

generöst. medan länsbos1ads11äm1ull'n i Kronohe1:~s lä11 förordar en strikt till

liimpning for styckebyggda småhus inom tiitbchyggclsc. Norrk<ipings kom-

1111111 anser alt dispensmöjligheten bör giilla iiven om någon enstaka tomt 

förviirvats från byggintressent. diirest markpris och andra forutsiiltningar 
beriittigar till bostadslån. 

förslaget att nybyggnad av flerfamiljshus i saner

ingsområde skall undantas från markvillkoret om 

m a r k e n v a r i t i I å n e s ö k a n d e n s ii g o s e cl a n cl e n I j u I i 

I 9 7 2 föranleder nera invändningar. /l)'/'('Sgäslerna.\ riksfjjrbund iir kritiskt 

mot att den del av byggmarknaden inom vilken markpriserna iir högst och 
markprishö.iningar varit mest uppenbara - saneringsmark för flerfamiljshus 

i tiitortcrnas centra - i betydande utstriickning faller utanför markvillkoret. 

Hvgglag111red11i11gen ifrågasätter om elen valda lösningen iir elen himpligastc. 

Avgränsningen synes kunna leda till ojiimnheter i fråga om förutsiittningarna 

för byggandet som inte iir helt motiverade eller liimpliga. Länsstvrel.\c11 i 

Stockholms län anser att det kan uppsti'l vissa svärigheter att inordna de 

undantagna fastigheterna i en planmiissig upprustning inom ett större om

råde. Linsstyrelsen anser att reglerna för markvillkorets tillämpning inom 

detta bostaclsbestånd bör studeras närmare. Enligt Svenska riksbvggcn och 
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Svl'nska hyggnadsarbetarcfiirb1111dl't finns det starka sk~il för all i det fall flcr
fomiljshusfastigheter i saneringsområdc undantas från markvillkoret kriiva 

att upphandling undantagslöst sker i öppen anbuclskonkurrcns. Östra Ös

te1xii1lancls hyresgästfiir<'ning anser att en förutsiittning för undantaget iir att 
bebyggelse sker inom en femårsperiod. 

En del rcmissinstanser understryker a t t v i s sa k om p I c t te r i n g s -

köp till flerfamiljshus i saneringsområclen bör vara 

möjliga att undanta från markvillkoret. Sålunda anser 

lä11sstyrclse11 i l'äst<'rnorr/a11ds län att eventuella tillköp, som lånesökanden 

måste göra frän annan fastighetsägare än kommunen för all få en fastighet 
i överensstämmelse med giillande plan, inte skall påverka sökandens möj

lighet all få statligt bostadslån. Liknande synpunkter framförs av bl. a. 

lä11shos1ads11äm11den i VästNbo11em län. En förutsättning bör dock enligt 

nämnden vara att den tillköpta tomtens viircle inte överstiger viirdet av 

den ursprungliga tomten. Undantaget från villkoret bör dessutom enligt 
nämnden gälla när lånesökanden erhållit tomten genom arv - direkt eller 

genom flera led -efter den som var iigare den I juni 1972. Enligt flelsi11gborg~ 

kommun bör även vissa kompletteringsköp inom exploateringsområde vara 

möjliga. Kommunen anför att i många fall byggherre torde vara utsedd 

redan i ett förberedande skede varvid ~i ven villkoren för bostadsbebyggelsens 

utformning och kostnadslHget överenskommits. Ett sådant avtal kan ha 

triiffats utan att all mark varit i kommunens ägo. I ett sådant fall kan det 
knappast ha någon betydelse om kommunen eller den tilltiinkta byggherren 
gör dessq tillkommande förviirv. 

En del remissinstanser iir kritiska mot utredningens förslag att 
undanta småhus i saneringsområde från markvillko

ret. Enligt lä11s.1·11-·rc•lsen i Stockholms län kan önskviird saneringstakt och 
planstandard inte garanteras för förtiitning och omdaning av småhusområden 
utan effektivare styrmedel. Förnyelsen kan svårligen samordnas och genom

föras i rationella enheter med nuvarande splittrade iigarförhållanden. Mark
villkoret bör diirfor utstriickas till att omfatta småhus- och fritidsområden 
som iir aktuella för sanering och förnyelse genom rivning/nybyggnad. Svens

ka ko11111111nfiirb1111d<'t anser att det finns anledning att utstriil:ka markvillkoret 

till att giilla ~i ven gruppbygge av småhus inom saneringsområde. Kommunen 

biir dock kunna avgöra frän fall till fall om det iir motiverat att förviirva 

den aktuella marken. Markvillkoret bör tUrför inte tilliimpas om kommunen 

förklarar sig avst:°t fr;°1n att förviirva marken. i\ ven lä11sbostadmä111111/<'11 i 

Stockhulms län. Stockholm.1 kommun. La11d.11i11gsfiirh1111det. Hf'A och SSU iir 

tveksamma till förslaget all undanta smt1hus i grupp i saneringsområde frän 

markvillkoret. 
Bf'A delar inte utredningens uppfattning att markvillkoret inte skall g~illa 

vid modernisering utan anser det lika angeliiget att priserna hålls nere på 

fastigheter som förv~irvas för ombyggnad eller upprustning som på råmarks-
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och totalsaneringsfastigheter. Man kan niirnligen enligt BPA förutsiilla att 

det spekulativa köpintressct med ganska stor sannolikhet kommer att riktas 

mot ombyggnaclsfastigheter, diirest det utestiings från förviirv av råmarks

och saneringsfastigheter. och att priserna därigenom pressas i höjden. Vidare 
inrymmer saneringskvartcren olia byggnader av mycket olika kvalitet. 

En del kan vara i relativt gott skick och himpade för ombyggnad-renovering, 

medan andra är så förslitna att de måste totalsaneras. I sådana fall kan 

olika villkor för fastighetsförviirv förhindra ett rationellt genomförande av 
lämplig förnyelse. BPA anser diirför att samma villkor bör giilla för mo

clerniseringsfastigheter som för saneringsfastigheter men att möjligheter till 

dispens från markvillkoret skall finnas. Liknande synpunkter förs fram av 

H<'lsingborgs kommun och SSU. 

Allmiin enighet råder bland rcmissinstanserna om att vissa 
över g [in g s bes I ii 111 m c Is er erfordras för att möjliggöra en smidig 

övergång till de nya bcstiimmelscrna. Diiremot anser en del remissinstanser 

all den av utredningen föreslagna övergi\ngsliden - fem rir - iir för kort. 

Övergängstidcn kan enligt S1'('11ska h1·gg11admrhctare/brh1111dc1 medl"iira pro

blem med hiinsyn till vissa företags omf"allande markinnehav. Fiirhundet 
anser del diirför angeliiget al I övergångshestiim melserna ut formas st1 att man 

undviker störningar i bostadsfrirsörjningen som skulle inverka pti syssel

siittningen och ge upphov till kostnadsstcgringar vilka drabbar bostadskon

sumenterna. Även BPA understryker nödvändigheten av att övergångshe

stiimmelserna utformas på ett sådant siitl att störningar i bostadsproduk
tionen inte uppkommer. Norrkö11ings kommun och S1•('nska rikshyggen anser 

att vissa dispensmöjligheter bör finnas iiven efter den föreslagna övergångs
tiden. Om markvillkoret införs är. anser SBEF. den femåriga övergångstiden 

orealistisk. Mol bakgrund av att tio år ansetts vara en realistisk tidsrymd 
mellan förvärv och byggstart iir det naturligt att övergångsbestiimmelserna 
omfallar en tidsperiod om minst tio år. Liknande synpunkter framförs av 
bl. a. NBD och Sw'riges fastighetsägare/iirbund. 

SABO delar inte utredningens uppfallning att a 11 m ii n ny t 1 i g a 
företag inte bör godtas som förmedlare av mark 
och anför att det föreligger en viss motsiigelse mellan å ena sidan utred
ningens framstiillning rörande helkommunala bolag för markförviirv och 

å andra sidan dess avståndstagande från att allmännyttiga bostadslöretag 
skulle kunna ikläda sig samma roll som kommunala holag. Med den för

troenclcstiillning som det allmännyttiga bostadsföretaget har för bostadsfor

sörjningen på orten borde det vara naturligt all även acceptera markförviirv 

som har skell direkt av företaget i fråga. eftersom den kommunala kontrollen 

genom heslutsförhållandena iir siikerstiilld. Stockholms kommun anser att 

markförviirv av allmiinnylligt bostadsföretag skall, om företaget agerar pä 
kommunens uppdrag, jämstiillas med kommunala förvärv i övrigt. Enligt 

länshostadsniimni/('11 i S1ockho/111s län bör del vara möjligt för kommunerna 
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all liimna uppdrag åt de kommunala bolagen alt förviirva mark. Enligt 
lfSH i lVordl'äs1ra Skåne borde de ii.:ke vinstsyftande bostadsföretagen. inkl. 
kooperationen. kunna inneha mark i de fall kommunen av ett eller annat 
skiil inte kan klara detsamma. Alalmii kommun ifrågasiittcr om inte utred
ningens griinsdragning - uteslutande av markföretag som iigs gemensamt 
av kommun och utomstående part samt allmännyttiga företag - är för snäv 
och står i visst motsatsförhållande till utredningens förslag om ökat kom
munalt ansvar vid exempelvis behandlingen av ansökningar om bostadslån. 

Länshos1adsnä111nd<'n i .4'!vshorgs län anser diiremot att endast borgerlig pri
märkommun bör godtas som förmedlare av mark för statligt bostadslån. 
Niimnden anför att det iir primiirkommunen som ansvarar för markpolitiken 
och som har förstahandsintresse av att konkurrens om marken med åt

följande markprisstegringar undviks och alt landstingskommun inte utan 
vidare kan antas ha samma intresse. 

SABO pekar på att det i vissa tiitonsregioner som ett naturligt inslag kan 
förekomma köp från kommunernas sida över kommungriinserna. Av prak
tiska skiil bör dessa hiir jämställas med köp inom den egna kommungriinsen. 
Liknande synpunkter framförs av bl. a. fänssfyr<.'/sen i S1ockl10lms län. 

7 .3 Statligt kreditstöd till kommunala markförvärv 

De remissinstanser som tillstyrker markvillkoret är eniga om all 
markförvärvslånefondens utlåningskapaciet måste 
ökas vid ell genomförande av niimnda villkor. Hos1ads.1·11Tel.1e11. lä11ss1rrel

scma i Ös1e1:i.:ö1/a11ds. Gii1cho1:i.:s och Hol111s samt Viisf<'morrla11ds län .• 'frC'nska 

ko1111111111/iirh1111dc'f. /.al/(/sti11gsfiirh1111dc1. I lvn•sgäs1<'mas riksfiirh11111/, Srl'nska 

rikshvggen. llPA m. /I. anser emellertid att den l"öreslagna utlåningskapaci
tetcn iir otillriicklig. medan/i1//111iik1ige i rikshank<'ll ifrågasiitter om utlänings
kapacitctcn behöver uppgå till 250 milj. kr/år. 

Enligt bostadssfyrelsen har kommunernas ekonomiska möjligheter all fi
nansiera bl. a. markförviirv försämrats avseviirt under de senaste åren. Kom
munerna kommer därför i växande omfattning att bli beroende av statliga 
markforviirvslån för förvärv av mark. Vidare påpekar styrelsen alt utred

ningens beräkningar endast avser markkostnader för bostadsbyggande. Un
der den hillillsvarande handliiggningen av låneärenden har bostadsstyrelscn 
med av kommunerna angiven markanviinclning som utgångspunkt endast 

kunnat hänföra ca 35 96 av de tillstyrkta beloppen till mark för enbart bo
stadsiindamål. Enligt styrelsen föreligger uppenbara svårigheter att ange den 

totalt nödviindiga utlåningskapaciteten. Styrelsen anser med hiinsyn hiirtill 
att fonden i inledningsskedet kan ges en utlåningskapai.:itet på 250 milj. kr., 
men att denna sedan bör ökas från år till år mot bakgrund av det genom 
låneansökningar och markförsörjningsprogram redovisade behovet. 

S1·e11ska knm1111111/örb1111dN finner elen föreslagna utlåningskapaciteten vara 
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helt otillriiddig. Som långsiktig målsiittning bör giilla att fonden skall kunna 

tiicka en viixande andel av kommunernas markförviirvskostnader. Förbun

det påpekar också all utredningen inte beaktat all andelen markbostiider 

rn:h bostäder i saneringsområden sannolikt kommer att iika p<ltagligt, vilket 

kraftigt iikar kommunernas kostnader för markförviirv. Enligt förbundet 

iir det nödviindigt alt kommunernas behov av krediter för markforviirv görs 

till föremål IOr en mera ingående analys iin vad saneringsutredningcn och 

byggkonkurrensutredningen presterat. Byggkonkurrensutredningens förslag 

aktualiserar påtagligt behovet av all möjliggöra för kommunerna all rationellt 

utnyltja kreditmarknadcn. Effektiva ålgiirder hiirf()r utgör enligt förbundets 

uppfattning ett mera verkningsfullt stöd för den av utredningen iinskade 

inriktningen av elen kommunala markpolitiken iin den otillriickliga förstiirk

ning av markförviirvslånefonden som utredningen föreslagit. 

Enligt llyresgästemas rik.~förbund riicker inte det föreslagna tillskottet till 

markforviirvlånefonden for all möta behoven och ge kommunerna en till

riickligl stark stiillning som markinnehavare för bostaclsiindamål. Östra Ös

tergötlands hyresgästfiirening anför all det är helt nödviimligt alt erforderliga 

resurser stiills till kommunernas förfogande for såviil långsiktiga markforviirv 

som markforvärv for saneringsiindamål. 

F11//111äkt~!!.l' i rikshank<•n erinrar om de förslag som g;'lng efter ;11111an reses 

i fråga om utökning av den prioriteraue sektorn pft kredit marknaden. I ifrä

gavarande foll synes emellertid iindamålet angehiget och inte innebiira någon 

för framtiden växande belastning. Fullmäktige vill diirför inte motsiitta sig 

en hegriinsad uppbyggnad av markförviirvslånefonden. Fullmiiktige vill dock 

if'rågasiil!a om markförviirvslånefonden skall behöva ha en ufåningskapacitet 

på 250 milj. krlår. Att det erfordras mark i den omfattning och for den 

kostnad utredningen beriiknat tvivlar inte fullmiiktige på. Många kommuner 

torde emellertid som hiltills finansiera sina markfrirviirv utan den procedur 
som uppläning i markförviirslånefonden innebiir. Ökningen av de sl;itliga 

anslagen till markförviirvslänefonden skulle diirf<ir såsom fullmiiktigc ser 

det kunna bli mindre iin vad utredningen föreslagit utan all diirf"ör kom
rn unernas mark förviirvsmöj I igheter I icfer skada. 

Några remissinstanser har haft synpunkter på I ån e b c st ii m -

111 e Is er n a. Enligt Norrk6pi11gs kom1111111 har inte utredningen tagit till

riicklig hiinsyn till amorteringstidens l:ingd. Kommunen anför att det iir 

knappast troligt att en återbetalningstid av tio år iir tillriicklig för all underliitta 

de kommunala linansieringsproblemen. En förbiillring kunde åstadkommas 

bl. a. genom all markförviirvslånen liimnades med en amoneringstid p:°t 

minst 20 iir och med en högsta riinta lika den som tilliimpas för bundna 

kommunlån. En sådan uppliiggning skulle innehiira likstiillighet med län, 

som normalt anskaffas med tillst[ind av Kungl. Maj:t, lorövriga kommunala 

investeringar. 

Utredningens förslag till vissa ii n dr inga r i kommun a I -

18 Riksda{{Cll 1974. i sam/. Nr 150 
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I a g a r n a b e 1 r ii f f a n d e d e n k o m m u n a I a u p p I å n i n g e n 

1ills1yrks eller liimnas u1an erinran av de remissans1anser som u\lalat sig i 

frågan. 

Enligl Si·C'llska komm1111/iJrb1111tlc1 kunde förslagen i och för sig ses som 

försiktiga steg i riill riktning. Förhundel hiivclar dock all kommunallagens 

besliimmelscr om inskriinkningar i den kommunala låneriillen iir övernödiga 

och all undersliillningslvångel kan och hör avvecklas. Även Sol/en11111a och 

l/clsi11ghorgs kommuner för fram liknande synpunkter. 

Förslagen hiilsas med lillfredssliillelse av liinss1vrelsc11 i l"iis1cmorrland\ län. 

Enligt liinss1yrelsen iir del dock tveksamt om någon större frekvens kö

peskillingsreverser kan bli aktuell i varje fall inom den niirmaste 1iden. 

Liinsslyrelsen ifrägasiiller diirfor om inte kommun vid förviirv av mark, 

d~I lån ur markförviirvslånefonden e.i sökts eller beviljats, bör 1illä1as all 

inom viss lid efler frirviirvel uppla lån in1ill ell belopp motsvarande kö

peskillingen 11101 siikerhel av panlriill i förviirvscgendomen. Även sädan 

belåning bör vara unders@lningsfri m:h amortcringstiden kunna överstiga 

fem år. Effcklen av ell sådan! medgivande blir i princip likadan som niir 

fas1ighc1en redan iir belånad vid IOrviirvel. 

La~u/s1i11gsfiirh1111dl'I föru1sii11er all besliimmelserna blir giillande iiven l"ör 

Stockholms liins landslingskommun. 

7.4 Formerna för markfön·änslångivningen och markfön·ärvsprogram 

Utredningens förslag all ha n d I ii g g n i n g so r d n i n g c n för 

markförviirvsl<'tngivningen iindras så all Kungl. Maj:I, alter

na1iv1 bos1adss1yrelsen. fördelar disponibla lånemedel på de tre stors1ads

områdena och pr1 liinen i övrigt saml alt liinsbostadsniimnderna meddelar 

beslul i de enskilda låneiirendena tillslyrkes eller liimnas utan erinran av 
niislan samlliga remissinstanser som utlalat sig i frågan. Bland de remiss

instanser som s1iiller sig positiva till förslagel återfinns .flertalc1 

länshos1ad111ä111ndl'r. länss1vrelsema i S1ockho/ms. Afalmö/111s, Västmanlands. 

Väslemorrlands och lliorrb1111ens län. hocndewredningcn och BPA. Flertalet av 

de remissinstanscr som 1ills1yrkt den föreslagna handliiggningsordningen 

förordar belriiffande fördelningen av länens låneramar på kommuner det 

av utredningen angivna försla allernativet, dvs. all liinsbosiadsniimnden 

skall besluta om fördelningen. 

Fördelningen p<°t liin och s1urs1adsområden av markförviirvslänefondens 

ut lån i ngsmedcl bör enl igl lä11ss1Vrelse11 i Viislernorr/ands län lil I komma Kung I. 

Maj:1, som i sista hand har ansvaret för att de bos1adspoli1iska och re

gionalpolitiska m[1lsiittningarna följs. Länss1\'rclse11 i S10ck/10/ms län. som till

styrker utredningens ll:irs1a alternativ niir del giillcr fördelningen av låne

medlen p{! kommuner. anser del viktigt all dessa fordelningsbeslu1 inliml 

samordnas med liinsslyrelsens regionalpoli1iska planering. Oi.:kså 
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lä11shosrwls11ii11111dc•11 i Atrshorgs län tillstyrker utredningens första alternativ. 

Enligt niimnden bör den av utredningen påtalade nackdelen av all kom

munerna inte i förväg med säkerhet kan avgöra vilka möjligheter de har 

alt erhålla markfi.irviirvslån inte överskattas. Linsbostadsnämnderna har 

niimligen intensiva kontakter med kommunerna. fortlöpande infor111ation 

om foreliggande möjligheter att få markfi.irdrvsl<!n torde diirfdr bli regel. 

Uinssryrclsrn i A.falmiihus län anser diiremot att utredningens andra alter

nativ, som innebiir att liinsstyrelsen fördelar liinets låneram på kom111uner, 

biist friimjar kommunernas planering av markförvärvsverksamheten. Sys

te111et har rn.:ksa den fördelen att det liitt kan inordnas i länsstyrelsens re

gionalpolitik. För att kunna möta variationer från år till år i kommunernas 

förviirvsvolym bör liinsstyrclsen liigga upp en reserv för hela liinet. Reserven 

skall kunna utnyttjas om ett oviintat och angeliiget forviirv inte i önskad 

omfattning ryms inom den tilldel;1de l;lneramen. U1ncramar som inte ut

nyttjats under den gångna perioden bör foras till liinsreserven. Reserven 

bör sedan balanseras till niista period. 

Bosratlssr1"re/.1c11 avstyrker utredningens förslag att beslutanderiitten i en

skilda låneiirendcn skall tillkomma liinsbostadsniimnderna och anser all be

slutanderiitten skall llyttas från Kungl. Mai:t till bnstadsstyrelsen. Styrelsen 

viintar sig inte all markförviirvsprogrammen under de niirmaste åren skall 

kunna bli ett så tillfredsstiillande underlag för fördelning på liin och kom

muner som utredningen förutsiitter. rnirmed bortfaller en väsentlig förut

siittning för att beslutanderiitten i enskilda låneiirenden skall kunna överföras 

på länsbostadsn~imnderna. Huruvida en decentralisering till nämnderna 

framledes bör ske lär prövas sedan tillräckliga erfarenheter föreligger. En 

viss försöksverksamhet med förhandsbesked i enskilda låneiirenden bör dock 
enligt styrelsens mening kunna inledas. 

Länsbosrads11äm11dc11 i Södcrmanlands län. som tillstyrker decentralisering
en av beslutanderiitten avseende markförviirvslån till liinshostadsniimnder
na. finner systemet för fördelning av lånekvoter på kommunerna diskutabelt. 

Enligt niimnden måste det vara svårt att till:impa detta system i praktiken. 

Det borde kunna uppstiillas vissa regler för vilka markförviirv so111 kom

munerna kan få statligt lån till. Markförviirvslån biir sedan i princip kunna 

beviljas för alla forviirv som uppfyller dessa villkor och som inte finansieras 

i öppna marknaden. 

Ett fåtal remissinstanser, däribland lä11s.1·11·rd1c11 i Gärcbmgs och Hohus län 

och Hvre.1giistemas riksfiirbund. delar inte utredningens uppfattning att mark

förviirvslån i princip inte bör utgå för mark som enligt kommunernas bo

stadsbyggnadsprogram kommer att tas i anspräk för bebyggelse inom tre 

år. /,änsst1'rc'l.1e11 i Görehorgs och Hohus län framhåller att kommunerna gi

vetvis bör inrikta sig på att förviirva den· för bostadsbyggandet erforderliga 

marken genom långsiktiga förviirv. I den mån detta i vissa fall inte skulle 

visa sig möjligt linns det dock ej anledning att l'örmena kommunerna riitten 
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att crht1lla markförviirvsl:°tn. 
Utredningens förslag om kommunala markförviirvspro

g ram har mött en positiv reaktion bland rcmissinstanscrna. Till de positiva 

rcmissinstanscr hör hos/ild\s/rrc•l\c'n, näsran alla liinsho.1wdsniimndcr. 

länssryrclw>ma i Stockholms. Öst<'rgiirlands. Afalmöhus. Ciiil<'borgs och Bolws. 

Vii.11<'morrlands och N11rrholt<•11s län. s1a11•ns planr<'fk, S1·emka ko11111111nfiir

h11//(lc•1 och ett fl<'rral kommuner. l.ands1ings/iirh11ndc1. lfrr<'sgiist<'mas riks

fiirh1111<I, Sv<'nska riksh1xge11, RPA och S\'i'll.\ka h1•ggnads11rhetar<'/iirh111//lc•1. 

Rosradssryr<'is<'n understryker att en ökad kommunal planeringsverksam

het kring markfrågorna iir önskviird för att de markpolitiska målen i samband 

med hostadsförsörjningcn skall kunna realiseras. Styrelsen anser diirför all 

en vidgad redovisning i hostadshyggnadsprogrammen av planeringen kring 

markfri\gorna iir av stort värde - della iiven om utredningens förslag om 

markvillkor och IOrdelningssystem betriilfande markförviirvslån inte skulle 

komma all genomföras. Enligt styrelsen bör kommunernas planering kring 

markfrågorna avse inte enbart markförvärv. Den hör också ha till syfte att 

på cll tidigt stadium ge underlag för kommunens markpolitiska handlande. 

Planeringen bör omfatta det totala behovet av mark för samhällsbyggandet 

och inte endast markbehov för bostadsbyggandet. Mark för allt samhiills

byggande bör därför redovisas i cl! program för markförsörjningen. Även 

Sl'emka lwm1111111fiirlwndel. Lands1i11gsfiirh1111de1 och länss11·r<'l\<'11 i Giiteho1gs 

och R11/111s län anser all marklorviirvsprogrammen bör omfatta mark för 

andra iindamål iin hostadsbyggande. 

Enligt A1almö kommun kommer hostadshyggnadsprogrammcns värde som 

samhällsplancringsinstrument att ytterligare öka. 
Görchorgs kommun anser däremot att utredningens uppfattning, att 

markförviirvsprogrammcn iiven utgör ett värdefullt plancringsinstrument 

för kommunerna. inger farhågor for att utredningen inte tillräckligt insett 

hur hriickliga de översiktliga fysiska planerna i sin nuvarande form iir som 

underlag för en sådan planering. En förutsiillning för att meningsfulla mark

förviirvsprogram skall kunna uppriillas ;ir att fiirh;ittrade metoder utarbetas 

för den översiktliga fysiska planeringen och för denna planerings integrering 

med övrig kommunal verksamhetsplanering. Det arbete som f. n. pågår inom 

planverket i samarbete med Svenska kommunförhundet betriiffande kraven 

för planeringen hör därför intensifieras. 

Några remissinstanser. diirihlancl hosradssrrrel.w-n. lä11shruadmämndcn i 

I "äsrerhottcm län. länsstyrelserna i Stockholms och Viisremorrlands län och 

BP.4. framhåller att det för en del kommuner kan vara svårt och i vissa 

fall heller inte nödviindigt att bedöma markhehovet för en så pass lång 

tid som tio år. Länsstrr<'lsen i Västernorrland.\ län anser all kommuner med 

vacklande sysscls:ittningsunderlag e.i skall behöva göra någon ing:°1endc re

dovisning för programperiodens fem sista år. Enligt hoswdsst1·r<•lsen forut

siitter en någorlunda god uppskattning av markhehov och markförviirv att 
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det finns aktuella och ctappimkladc översiktliga fysiska planer eller lik

viirdigt underlag. I mtmga kommuner saknas emellertid ett sådant underlag. 

Uppgifterna i ett tioårigt markförviirvsprogram torde <.liirför bli osiikra -

i varje fall i de niirm;1ste programomgångarna - och torde enligt styrelsen 

endast i begriinsad utstriickning kunna anviindas som underlag för fördelning 

av markförviirvslån. BPA vill fästa uppmärksamheten på att uppriittandt."!t 

av markförviirvsprogram. framför allt den del därav som skall omfatta den 

senare femårsperioden. kommer att stiilla stora krav på kommunernas ut

redningskapacitet och planberedskap. Ett stort antal mindre kommuner torde 

<t:irför m sv[1righeter all pä lillfredsstiillande siitt fullfölja ett dylikt pro

gramarbete. l.ämhosrad.'i11ä11111de11 i l"iisrahorre11s /i.in anser att full'>tiimliga 

och årliga markfi.irviirvsprogram endast erfordras i de större kommunerna. 

I de mindre kommunerna. diir det inte llirekommer lkrfamiljshusbyggande 

eller sm;lhusgruppbyggande -eller endast ..,poradiskt s{1dant - torde det enligt 

nämnden endast behövas en förhållandevis enkel redogörelse för marksi

tuationen och markförvärvsplanerna vid de tillfallen då markförviirvslån 

aktualiseras. 
En del remissinstanser. bl. a. /iims~vrel1n1 i l'vfalmöh11.1· län. Sr('fls/.;a kom-

1111111/iirh1111d<'I och La11ds1i11gs/(irh1111de1, iir tveksamma till sammankoppling

en av markfrirviirvs- oi.:h bl)stadsbyggnadsprogrammen. f,ä11ss1rrd1c11 i Mal

miihus län anser att markförviirvsprogrammcn bör vara l'lirankrade i den 

översiktliga fysiska planeringen oi.:h samordnade med bostadsbyggnadsprn

grammen. Eftersom markförviirv har stor betydelse för budgetarbetet anser 

liinsstyrelsen att markförviirvsprogrammet främst hör knytas till den eko

nomiska ltrngtidsplaneringen I K EU>). Sl'rn.1ka kom1111111/iirh1111cld och l.a11d1·

ti11gs/(irh1111de1 anser mot bakgrund av all programmen iiven hör omfatta 

mark för andra iinuamäl iin hostadshyggandc att en samordning kan ske 

inom ramen för den kommunala verksamhetsplancringen. 

Några kommuner och kommunala mxa11 understryker att programm.::n inte 

får innehålla sådan redovisning av kommunernas markförvärvsplaner all 

markpriserna stiger. 

Läms1welse11 i Stockholms län understryker att reglerna för markförviirvs

programmens användning som underlag för fördelning av markförviirvslån 

inte får utformas så att kommunen g;'\r miste om markförviirvslån genom 

att markförviirvet har fördröjt<> genom expropriation. 

lii11shos1admäm11cle11 i Siidemw11/a11d1 län samt Af;ii/hr och .4tl'iclahergs 

kommuner kan inte tillstyrka fi\rslaget om kommunala markförviirvspro

gram. Uimhostads11ä11111d<'ll i Siidcrma11l1111d1· liin anger att ell skiil hiirtill iir 

att kommunernas möjligheter att la p{1 sig olika uppgifter iir hegriinsacle. 

Man mt1ste diirför visa titerht1llsamhel oi.:h göra en prioritering niir det giiller 

att tiliigga kommunerna nya uppgifter. siirskilt tEt det giiller alt inhiirnta 

material som i forsla hand iir avsett all anviindas av andra iin kommunerna. 

Det hör kunna liimnas ät kommunerna sjiilva att bedöma i vilken utstriiL'k-
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ning tk för egen del behöver markförviirvsprogram. Ett annat skiil för 

liinshostadsniimnden att avstyrka förslaget att kommunerna skall <lki):lgas 

alt uppriitta och redovisa markförviirvspmgram iir att man inte kan bortse 

från risken för ofördelaktig inverkan p,"1 prisbildningen och andra komp

likationer vid förviirvsverksamheten. Enligt Mjii/by kommun skulle ett 

genomförande av förslaget ytterligare formalisera den kommunala besluts

prm:essen och medföra en onödig ökning av den byråkratiska verksamheten. 

De uppgifter som liimnas i de kommunala hostadsbyggnadsprogrammen 

bör enligt kommunen vara tillriickli!,la som underlag för statsmakternas be

dömning av behovet av markförviirvslän. 

7.5 Markfördelning 

Remissinstanserna s@ler sig allmänt bakom utredningens uttalande att 

kommunerna hör begagna sina möjligheter att ge

n 0 m 111 a r k f Ö r d e l 11 i 11 g e n S Ö k a f r ii 111 j a C f fe k t i V i t e l C n i 

bostadsbyggandel. 

Bosladsstvre/s('ll, Sl'enska ko1111111111/iirl11111d<'I. La11ds1i11gs/örh1111de1 111. Il .. 
tillhör dem som understryker att de delar utredningens uppfattning att kom

munerna bör anviinda sin stiillning som markiigare till att stiilla krav pä 

projektens utformning Ol:h kostnader i samband med markupplåtelse. Hiir

igenom kan. enligt hos1ad.\.1trrd1e11, kommunerna realisera de mäl och in

tentioner i fråga om hostadsbygg;111det som innefattas i de kommunala bo

stadsbyggnadsprogrammcn. 

Nägra remiss i nstanscr varnar cmel I ert id för att kommunernas agerande 

under vissa förutsiittningar kan komma att motverka effektiviteten i ho

stadsbyggandet. NO !inner del diirfor angeliiget att kommunerna utnyttjar 

sin r~itt att fördela mark så att inte ni\gol företag fär en monopolstiillning 

inom kommunen i fråga om hygghcrrc- och förvaltningsfunktionen. För 

all skapa garantier för konkurrens i srwiil bygghcrrc- som förvaltningsledet 

iir det enligt NO nödv<incligl att det klart utsiigs att kommun vid fdrdelning 

av mark faster avgörande vikt vid företagens effektivitet. Det skulle enligt 

NO också vara önskviirt att kommunerna offentliggör motiven för fattade 

markförclelningsbesiut i varje enskilt li1ll. 

SBEF anser att det i mänga fall linns anledning att höja ett varnande 

linger för en alltför stark tilltro till alt kommunen som institution alltid 

Jeser problemen biisl. Vidare ser man det som en brist att utredningen 

inte sökt precisera nägra metoder for all viilja den mest liimpade bygghcrrcn. 

Liknande synpunkter framförs iiven av hl. a. NHD. 

Delade meningar råder bland remissinstanserna niir det gäller I ii m p -

liga metoder för fördelning av mark mellan olika 

bygg herr a r. Bland de remissinstanser som i huvudsak delar utred

ningens synsiitt i denna fråga miirks 111ark11adsdoms10/e11, NO. bostadsslv-
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rel~cn. /lertalet länsbosrad111äm11der. flNtale1 hörda lii11.1sryrelser och kommu

ner. sratcns instilllt/iir b_1-gg11adsf(Jrskning. S\'enska komm1111/iirh1111dl'I och TCO. 

Några av n:missinstanserna anser emellertid att utredningen iir alltför 

optimistisk niir dl!l giiller miijligheterna till en ökad andndning av mark

fördel ni ngstiivlingar. 

Aiarknadsdomsrolen betonar att det iir en sak att fördela mark till i och 

för sig kompetenta byggherrar och en annan och avgjort mycket svårare 

att fördela mark på sådant siitt att konkurrensen mellan byggherrarna friim

jas. Mot denna bakgrund vill marknadsdomstolen livligt instämma i ut

redningens förhoppning att marken i större utstriickning iin f. n. kommer 

att fördelas efter markfördelningstiivlingar. Svenska komm1111/iirb11mlet och 

l.a11dsri11gs/iirh11/l(/e1 understryker all kiinslan för r<ittvis fordelning p;'1 bygg

herrekatcgoricr inte rnr leda till att bostadshyggandct splittras pä ett stort 

antal mindre projekt. vilket kan motverka ett rationellt byggande. A andra 

sidan iir forhållandena pä de lokala hyggmarknaderna i stora delar av landet 

sådana, framhäller Svenska komm1111/urh1111det. att en alltlör ensidig satsning 

på mycket stora projekt kan medföra en skadlig koncentration av produk

tionen till ett II1tal företag. Hostadmrre/sen pekar pt1 att erfarenheterna i 

dag från markfordelningstiivlingar inte iir stora och framh{1ller all det iir 

tveksamt om det i framtiden kommer att byggas så stora bostadsområden 

att s1'\dana tiivlingar kommer all förekomma i någon niimnviird omfattning. 

Statens institulfiir byggnadsfiirskning framhåller att det torde finnas ytterst 

få och lokalt begriinsacle marknader diir det finns tillriickligt många kon

kurrerande företag med kapacitet för att delta i markfördelningstiivlingar 

av det slag som utredningen föreslär. Om man begriinsar sig till enskilda 

företag iir del tveksamt om förutsiittningarna för effektiv konkurrens iir 

uprfyllda ens i storstadsområdena. Vidare anför institutet all kommunernas 

möjligheter att få ett avgörande inflytande över och en effektiv kontroll 

av hostadsbygganclet iir begriinsacle vid markfördelningstiivlingar. Trots be

tydande nackdelar med markfördelningstiivlingar iir dessa dock att föredra 

framför en fördelning enbart genom "schablonbeslut". Enligt institutets me

ning torde ell större direkt inflytande över produk1ens utformning vara 

nödviindig för att kommunen skall kunna försiikra sig om en kvalitativt 
god bostadsbebyggelse till rimliga kostnader. 

Sollc1111111a kommun redovisar sina erfarenheter av marktlirdelningstiivling

ar och anforatt ett dylikt tiivlingsförfarande visat sig vara mycket komplicerat 

och arhetskriivande. eftersom man måste stiilla stora krav pt1 bi\de program

underlag och hedömning för att tillgodose heriiltigade anspråk pt1 oviild i 

de utslag som falls. Markfordelningstiivlingarna har inneburit all byggher

rarna varit tvungna att liigga ner mycket stora anstriingningar för att kunna 

presentera sina forslag,. Det har ocks{1 visat sig att intresset for deltagande 

i tiivlingsupph<111dlingar av denna art vid stora projekt varit ganska begriinsat. 

Tiivlingsfort:irandc i samband med markfördelning hiir enligt kommunens 
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mening diirfiir praktiseras med stor ttterh:'lllsamhct. Det synes rimligt all 

anta all tiivlingsförforandct tilliimpas för enstaka. viil definierade och ut valda 

objekt och att resultatet frän dessa liivlingar sedan fftr ligga till grund för 

beslut om markupplätelse efter förhandlingar i andra foll. 

Ocksä llcra andra remissinstanser umler.stryker all markfön..lclningstiiv

lingar stiiller stora krav pä kommunerna och att det diirför iir av stort viirde 

att linna fampliga metoder för hediimning av tiivlingshidragen. Bl'A anf'ör 

att det i allmiinhct iir betydligt svårare all ta fram anhudsunderlag och 

genomfora en objektiv granskning vid markrön.lclningstiivling iin vid bygg

nadsupphandling. varför tiivlingsforfarandet stiiller synnerligen stora krav 

pä kompetens och resurser hos kommunen. resurser som llertalet kommuner 

saknar i dag. Enligt liinsstyrelsi'n i Afolmiihus län hör det centralt utarbetas 

en arbetsmmlcll ffir tiivlingar för att förhiittra kommunernas möjligheter 

att genomföra sådana. Uinsstyrelsen efterlyser m:kså enklare metoder för 

att viiga nlika företags produktionserbjudanden mot varandra. Liknande tan

kegängar framförs iiven av länsstyrelsen i Östergötlancls län. 

SA.BO och BPA iir tveksamma till markfördelningstiivlingar över huvud 

taget. Enligt SARO stiiller dylika tiivlingar stora krav vid bedömningen utan 

att n{1gra siikra fördelar står att vinna. 

Nägra rem issi nstanser. hl. a. Hyr<'sgästernas riks/iirhullll. I ISR. Svenska rik.s

hrggcn. SSU. S1•1•nska h1·ggnaclsarhetarcfiirh11nde1 och Sre11ska ku111111111111larhe

tarcförb11111/l'/ tar avstånd fr{m markfördclningstiivlingar rn.:h förordar i stiillet 

en ordning diir markfordelningen sker genom politiska beslut. Stilunda anser 
11.SB att liivlingsförfarandct som grund for l"ördelning av mark m:h hygg

nadsriill till olika hostadsproducenter leder till ytterligare teknokrati i ho

stadsbyggandet och försvagar meclhorgarnas möjlighct all genom sina för

troendevalda avgiira hur samhiillshyggandet skall ske. Vidare innehiir tiiv

lingsförfarandet att sniivt kortsiktiga ekonomiska synpunkter kan päverka 

markexploateringen. Si•enska bvggnadsarhctarefiirbundcr understryker att så

viil de hostad<;politiska riktlinjerna som rådande hyreslagstiftning förutsiitter 

att sjiilvkostnadsforetag skall utöva ett dominerande inllytande på hyres

marknaden. Möjligheterna att uppfylla detta krav mäste enligt l(irbundet 

beaktas i riktlinjerna för kommunernas markforclelning. Liknande synpunk

ter åtcrlinns i yttrandet från Svenska riksbygg1•11. Svenska komm1111alarheta

refiirb11nclc1 förordar i stiillet för markfördelningstiivlingar all kommunerna 

åliiggs att förvalta samtliga hyrcsbostiider. Redan fardigstiillda liigenheter 

bör dessutom successivt överföras till kommunernas llirvaltning. SSU anser 

att kommunal mark avsedd för nerfamiljshus och grupphyggda smtihus 

bör upplåtas enbart till allmiinnyttiga och kooperativa hnstadsföretag. 

En del remissi nstanser. diiribland SBFI. NRD och Si•eriges fiiretagares riks

/iirh1111cl. anser all utredningens förslag kan leda till ett kommunal! hygg

herre- och l'örvaltningsmonopol och att andra fiirdelningsrnetoder diirl'ör 

hör anviindas. N/JD anför att det inte enbart iir billigast möjliga prnduktion 
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.~0111 :ir av intresse fiir k11nsumen1erna. utan all :iven standard rn.:h kvalitet 

111 111. :ir av betydelse Om marken fi.irdelas genom rnarkllirdclningst:ivling 

skall n:i m nda faktorer sa 111111a m·:igas. vilket :ir arbetskriiva nde. Del ta talar 

I<ir en begriinsning av renodlade t:ivlingsfiirl~1randcn. Den mark. som inte 

fiirdclas genorn ell dylikt Uvlingsförfaramlc nch som antas utgöra huvud

delen av den l(jrdelade marken. bör fiirdelas till företag i proportion till 

rednvisad orderstock av hosladskumler. I s;'1danl systern kan konsumenterna 

direkt best:imma hur stor del av bosladsproduktionen som exempelvis skall 

ske i kommunal resp. privata llerfarniljshus. vilken bebyggelse som skall 

ske i form av hostadsriill eller som enskilt ägda s111;'1hus osv. En av SBEF 

redovisad metod för markfördelning skiljer mellan fyra olika marknader 

-liivlingsnwrknad. kommunal marknad. kooperativ m:1rknad och enskild 

marknad. 

SBl:.F och NBD riktar också kritik mot utredningens uppfattning alt 

flerfamiljshusbyggandets fördelning på hyresriitl 

o c h b o s l a d s r ii t t f a I I e r u l a n f ö r r a m e n f ö r e t t t ii v -

I in g s förfarande. Enligt SBEF måste olika boendeformer tillåtas kon

kurrera med varandra si\ att de boende sjiilva kan få v:ilja. På detta siilt 

kan de önskvärda produkterna komma fram på marknaden. SBEF under

stryker att del iir bostadskonsumentens efterfrågan. inte kommunala diktat, 

som skall styra fördelningen mellan olika bostadsformer. 

Lii11.1bosrads11ii11111de11 iliinkiipings /iin anser att utredningens förslag i denna 

frttga på många orter kan leda till ett onijdigt splittrande av produktionen. 

Bostadsriitt m:h hyresriitl hör förvaltningssladict till och en samproduktion 

av dessa liigenheter hör inneh~ira stora ll:irdelar. Genom samproduktion öpp

nas möjligheter for en anpassning av upplätelseformen efter den aktuella 

situationen, något som prövas r. n. vid Öxnchagaprojektet i Jönköping. 

Med h:invisning till de goda ert:.1renhetersom enligt utredningen uppn[1lls 

i samband med markfordelningstiivlingar i fr;'iga om grupphyggda smi\hus 

ansL:r NO all man i stiirsla möjliga utstriickning hör söka undanröja de hinder 

som linns för liivlingar mellan olika hygghcrrekategorier. Ett av dessa hinder 

iir enligt utredningen att konkurrensen kan snedvridas till följd av olikheter 

i lt111evillkoren för olika bygggherreförctag. NO vill diirl"ör ifrtigasiilta 0111 

inte alla hygghcrrekategorier bör ha samma l;'\nevillkor. Ockstt NBD och 

SHFF har denna uppfattning. 

7 .6 Upphandling i anbudskonkurrens 

Byggkonkurrcnsutrcdningcns förslag all upp hand I i n g an -

huds kon kur rc n s i princip skall g~illa som villkor for hostadslt1n 

till nybyggnad av llcrfamiljshus och av grupphyg~!da smiihus har tillstyrkts 

av tlcrtalet remissinstanscr men harm:ks;'i mött förhållandevis många inviind

ningar l"rån olika intressegrupper inom hyggn;1dsbranschen. Flera remissin-
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stanser har pekat pi\ att upphandlingsvillkor..:t kan vara utvccklingshiim

mande m:h att iiven andra upphandlingsformer har visat sig ge goda resultat. 

Till de rcmis.sinstanscr som stiiller sig positiva till förslaget hör 111ark-

11aclscloms10/e11. NO, srat<'flS 11ris- och kartl'll11äm11d. bnsradssrvre/sen. alla 

lä11.1hus1ad111ä11111cll'I' som yttrat sig i l'rägan. samtliga hiircla /ii11sstvrel1l'I", bo-

1'11</rn1n·cl11i11g1 ·11. fi1(/111äk 1~~<' i riAsha11/.:.('ll, Sl'enska ko1111111111furh1111clc1. La11cls-

1 i11gsfiir/11111cl1'/, 1.0. TCO. SABO. lfrr1'\'-:iistl'!'11as riks/iirh1111cl. S1•emka riks

hrggl'll. fW·I. SSU. Srcnska hvgg11adsarhe1arl'/iirh1111cll't samt U11pla11ds Viishy, 

Snl/e1111111a. ,\fjii/h1'. Ma/111ij, Trellchorg.1, Lsliivs. l.a11dsk.m11a, Götehrnxs. Ud

cll'l'alla. /\.ii11i11g.1, l/cimiisa11cls. ÖmsAiildwik..1. Timrd. Sol/e/ied od1 /.11/cd k.0111-

1111111N. Flera av remissinstanserna har dock vissa inviindningar mot de fö

reslagna dispens- och undantagsmöjligheterna. 

t\fark11wlsdomstole11 bitriider utredningens bedömning att det iir önskviirt 

att upphandlingen i ökad utstriickning sker i anbudskonkurrens. Under for

utsiittning alt relationerna mellan byggandet med statliga bostadslån och 

iivrigl byggamk inte niimnviirt p:1verkas av utredningens förslag finner 

marknadsdo111stolen det föreslagna villkoret viil iignat att friimja konkur

rensen mellan entreprenörföretagen. NO anser all förslaget iir ytterst vii

scntligt för all fft till stånd en effektiv konkurrens i bostadsbyggandet. Enligt 

NO hör konkurrensl'riimjamlc upphandlingsli.ir111er också utnyttjas vid upp

handling av större ombyggnads- och moderniseringsarbeten. Även statens 

wis- och kar1el/11ä11111d delar utredningens uppfattning alt upphandlingen 

bör ske genom anbudslor1;1rande. Niimnden anser det emellertid betiinkligl 

;1tt utredningsforshlget ger vissa möjligheter till byggande uta1i föreg:knde 

moment av anbudstiivlan vare sig i byggherre- eller entreprenörledet. SABO 

vill starkt understryka behovet av all upphandling sker genom öppen an

budsUvlan. Det linns enligt SABO avskrikkande exempel på att kommu

nerna for l:°111g tid bundits till visst byggnadsföretag, som utan någon som 

helst konkurrens tillåtits svara for betydande delar av kommunens ho

stadsfrirsiirjningen och diir avtalen mellan kommun och bestiillare lett till 

oskiiliga priser. 

Bostadssrvre/scn ansluter sig till utredningens uppfattning om angeliigen

hetcn av en ökad anbudskonkurrens inom bostadsbyggandet som ell medel 

all ldmia en effektiv bostadsproduktion och hlga kostnader. Styrelsen kan 

<.lock inte tillstyrka vissa av utredningens förslag om anbudskonkurrens 

som l~1nevillknr. Bl. a. anser styrelsen att anhudskonkurrens inte skall giilla 

som \:1ncvillkor för allmiinnytliga och konperativa fiiretag. Sl'cnska kom

m1111/iirh1111clc1 tillstyrker upphandlingsvillkoret i princip. Förbundet anser 

emellertid att man bör studera olik<! upph•mdlingsmetoders effekt på kost

naderna mera ingäcnde innan man infor ett dylikt villkor. 

l.ii11sstrrelw11 i Ös1crgörla11d1 /ii11 delar utredningens uppfattning om att bo

.stadshyggandets effektivitet positivt p;'1verkas av alt konkurrens om en

treprenaderna s:l l:Ingt som möjligt tilliimpas. Lin.'istyrelsen anser emellertid 

all den l<'111cbc'Viljande myndigheten genom sin omfallan<.le bnnedom om 
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byggherrars rn:h entrepr.:.:niirers pre-;talionsllirm[1ga har goda miijligheler all 

avgiira kostnadseffcktiviteten i en entreprenad och att upphandlingsvillkoret 

diirfor bör tilliimpas liberalt. Sollentuna ko1111111111 förordar all anbudskonkur

rens antas som huvudprincip, men att den inte hör utgöra ell ovillkorligt 

krav för statligt hostadslån. S1·e11.1ka riksh1ggrn har heller ingenting att in

viinda mot att man som villkor for statligt bostadsl<°ln föreskriver att upp

handlingen skall ha sket! i öppen anbudskonkurrens. Samtidigt understryker 

Svenska riksbyggen att undantag frt111 denna regel mt1ste rn förekl.lmma. 

Liknande synpunkter framförs av BPA och S1•cnska hygg11adsarhctarc/?irb11n

det. 

Nt1gra av de remissinstanser som tillstyrker upphandlingsvillkoret pekar 

på de effekter ett dylikt villkor kan få för de sm;'1 egenregihyggande företagen. 

Uinss1yrel.1·c11 i Afal1111!h11s län anser att liinsbostadsn:imnderna under vissa 

förutsiillningar hiir ff1 medge undantag från upphandlingsvillkoret tör mindre 

företag med begränsade resurser. Liknande tankegångar ;°Jterlinns i yttran

dena från länsstvrclsen i Gotlands län och Malmö ko11111111n. Uinshostadsnämn

den i l\ronohe1gs län anser all liinsbostadsniimnderna hör kunna få undanta 

mindre gruppbyggen från upphandlingsvillkoret. 

Till de remissinstanser som iir kritiska till förslaget hör statens instit11t /iJr 

hyggnads/i1rskning. SAF, Sl'erigcs adl'okatsam/i111d. Sl'erigcs ind11stri/iirh11nd. 

SBEF. Srenska hank/iireningcn. S1·l'/'~~l'S hvggmiistare/iirbund. S1•erigcs triih11s

/i1brikers riks/iirb11nd. HSB. NBD. Sveriges villaägarc/örh11nd, Svenska .fiireta

garcs riks/iirbund, S1•eriges/astiglwtsägarc/iirh11nd, Stockholms m:h Skånes han

def\l.:amrar. Unköpings komm11n och Jiirl'llltni11gs11tskotte1 i Stockholms läns 

land~ling. 

Stmrns instit11t .fiir hyggnad~/(Jrskning anför att erfarenheter från pägående 

forskningsarbete tyder pt1 <ltt en förbiillring av hestiillarleckts ekonomiska 

kontroll i viisentliga avseenden kan vinnas genom all hyggherren i större 

omfattning direkt upptriider pä de marknader som traditionellt anses vara 

entreprenörens. Entreprenadverksamheten utvecklas mot en allt mer ren

odlad inköpande och procluktionssamordnande funktion. Mot denna bak

grund synes enligt institutets mening utredningens förslag ofullstiindigt un

derhyggl. HSB anser all utredningens förslag leder till ell statiskt konser

\'erande av nuvarande upphandlingsorganisation och produktionsorganisa

tion. Regler om konkurrens i upphandlingsförfarandct har inte n{1gon sjiilv

stiindig funktion som spelregler utan mt1s1e syfta till att ge hyggherren en 

i.ikad styrka i upphandlingen. Bygghem:ns ansvar för en god produkt kriiver 

enligt HSB all hyggherren kan handliigga upphandlingen pii ell sfalant siill 

som for varje nhjekt iir mest iindam:°1lsenligt. 

surr hetonar att del övergripande m{liet för en verksam konkurrens bör 

vara all slutprodukten iir konkurrenskraftig och all konkurrensen skall giilla 

helheten nch inte inom vissa utvalda prcKessled. Utredningens förslag ger 

enligt SBEF ingen garanti för all si ut produkten blir konkurrensmiissig. För-
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slaget 1-.ommcr i praktiken all innebiira all enskilda llirctag omg{1emfe mt1sle 

upphiira med .;in egcnregiverksamhel och all planering.~processen for dessa 

objekt avstannar. Varken kommunerna eller deras f'örctag har kapacitet <tll 

ta i.iver ud1 genomföra dessa prnjekt i planerad tid. Följden blir minskad 

sysselsiillning inom alla led av byggproccsscn. Kravet p[1 anbudskonkur

rens utgör enligt S1·cnska fiirctagares riksfiirbund uppfällning ett mycket all

varligt ingrepp i den fria marknaden. En vid tolkning av laglörslaget kan 

enligt förbundet l. o. m. forhindra en 1narkiigarc all fritt viilja bland mon

teringshus vid uppsjttamlc av ett eget hem. SAF anser all anbudsvillkorel 

for till effekt all rollen s1i111 byggherre i praktiken helt tas över av kom

munerna, all enskilda företags utbud av kunnande i förm av alternativa 

bostadsmiljöcr begriinsas och all saneringen eftersiitts. NBD siiger all cll 

genomllirande av forslaget skulle innchiira att erfarenheter och kunskaper 

som byggts upp under längt samarbete mellan vissa byggherrar och en

ll\.:prcnörer inte liingre skulle kunna nytliggöras. 

1-'lcra rcmissinstanscr - btide sädana som iir negativa och sådana som 

iir positiva till upphandlingsvillkoret -framhttllcr att det inte framgltr av 

den statistik som utredningen redovisar all ett visst upphandlingssiill iir 

iiverUgsct andra upphandlingssiitt. 

Rernissinstansernas meningar iir starkt delade till utredningens förslag 
0111 d i s pc n s 111 ö j I i g h. e l c r f ii r a I I m ii n n y t l i g a o c h k o -

o pc r al i va förela g all iiven i fortsiittningcn ta bygga i egen regi 

under vissa llirutsiillningar. Flera av dc remissinstanser som tillstyrkt upp

hamllingsvillkorct, har inte godtagit dispensmöjligheterna. Bland dessa 

miirks marknadsdomstolen, NO. statens pris- och kartellnämnd, länsstyrelserna 
i l'ii.11111111ilwul.\ och Norrholf<'ns liin. fi1llmiiA.ligc i riksha11kc•11 och flvrcsgii.\ll'l'-

11a.1 riksfiirh11nd. 

Till de remissinstanscr som tillstyrkt dispensmöjligheterna hör flertalet 

liimh11sradmii11111clcr som yttrat sig i frt1gan. liimsrvrclscma i Stockholms sa ml 

Giirchl/rgs 11d1 Bohm län. 1.0. Si•emka kl/11111111nförb11nclet. Stockholms och 

,\falmii /.:.l/111111111u•r. SA 130. S1·1'11ska riksbyggcn. BPA. TCO och Sve11ska b.1x~

naclsarhcrarcfiirh1111clc1. N:lgra av remissinstanserna understryker emellertid 

alt det kan bli svårt att kontrollera om verksamheten drivs rationellt. 

Malmii kl/m1111111 anför alt ett riill utforl byggande i egen regi kan ge mycket 

goda rc-;ultat b<°tdc i f'ri'tga om kostnader och kvalitet. Oberoende av resultat 

ger de i varje fall en byggherrc viirdcfulla erfarenheter, som bl. a. ökar hans 

skiL·klighct ~om upphandlare. Bara vct.~kapen om alt en bestiillarc har möj

lighet alt genomfora ett projekt i egen regi kan verka kostnadsdiimpanclc 

i ell fr{m upphandlingssynpunkl mindre gynnsamt marknadsliige. Boslad\s~v

rel.11•n lörutsiilter all berörda kommuner tar ansvaret l'i.ir att byggandet i 

egen regi blir effektivt och konkurrcnskral'tigt. 

rlcra remissinstanser har synpunkter på r e g I er n a för dis pc n s -

l'ö r farandet. Sttluncfa anser BPA. som tillstyrker dispensmöjligheterna, 
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att de skisserade dispensreglerna före1;111er niira nog omöjliga all genoml<ira 

i praktiken. SARO anför att det avgörande motivet för egenrcgibyggande 

av detta slag iir atl bosliiclerna kan byggas med en kombination av pris 
och kvalitet som långsiktigt iir fördelaktigt. Eftersom egenregiverksamheten 
kan ha en viss långsiktig prisåterhållande effekt på byggprismarknaden. bör 
de egenregibyggande allmiinnyttiga bostadsföretagen ha möjlighet att 

genomföra iiven enstaka "dyrare" projekt. under förutsiiltning att verksam

heten totalt sett inte iir dyrare iin reguljiirt genomförd entreprenadupphand

ling. Dispensreglerna bör enligt SJ\BO diirför liimpligen fa den form all 

de egenregibyggande företagen ges en viss garanterad minsta volym efter 

den törsta övergångstiden så att produktionen kan planeras på någon sikt. 
Enligt Sr<'mka knmn111n/iirh1111de1 bör det inte uppsrnllas som generellt krav 

att en viss del av produktionen skall upphandlas på entreprenad. cl"tcrsom 

byggandet på sina håll har så liten omfattning att egcnrcgiproduktionen 

icke får tillräckligt underlag om inte hela produktionen byggs i egen regi. 
Dispensreglerna kan enligt TCO leda till att de allmiinnyttiga egcnregibyg

gande företagen inte kan garantera en kontinuerlig sysselsättning för sin 

personal. TCO föreslår diirför all dispenser för fortsa11 egenregiverksamhet 

inom de allmiinnyttiga bos1adsforetagen får ges med hiinsyn till arhetsmark

nadsvillkoren för de ansliillda. Uinshostadsnämnden i Skaraborgs län un

derstryker all begriinsningsgrunderna niir del giiller all avgöra om företagens 

produktion är fullgod från ekonomisk synpunkt bör utformas så all sub

jektiva värderingar kan undvikas. l. ex. genom anknytning till pant viirdet. 
Flera rcmissinstanser. diirihland S1•c11.1·ka komm1111/brb11ndc1 och S.4 HO, an

ser all den föreslagna dispensperioden iir för kort. Nägra remissinstanser 

föreslår all dispensmöjl ighelcn liimnas projck tv is i släl le! for periodvis. Vida

re anser några remissinstanser all dispensfrågan bör handhas av 
liinsbostadsniimnderna och inte som utredningen fiireslagil av bostadssty
relscn. 

Till dem som iir kritiska mol de allmiinnyttiga och kooperativa företagens 
dispensmöjligheter hör marknadsdomstnlen, NO, stalcns pris- och kar/el/

nämnd. några länsbostads11äm11der. länsstyrelserna i Västmanlands och Norr

hottcns län, /i1/lmäktige i riksbanken. SAF. Si•en:gcs admkat.1am/i111d. S1·N~g1'.1 

i11d11stri/lirh1111d. SJJF.F. S1'('n:g<'.\ h1:t!,gmä.11ari'/iirh1111d. Srer~r.:1•s träh11.1lilhriJ..e1:1· 

riksförbund. lfrresgästemas riksfiirhund. NBD. Sl'enska.förctagares riks/iirbund 

och S1•criges fastighetsägarc/iirbund . 

.f\.farknadsdnmstolen anser del betänkligt att som utredningen föreslår siir

hchandla vissa byggherrekalegorier. Domstolen anser all iiven enskilda egen

regibyggande företag bör kunna komma i åtnjutande av samma dispens

möjligheter som de allmännyttiga och kooperativa företagen. NBD !inner. 

mol bakgrund av elen kritik utredningen riktat mol egenregiproduktion och 

upph::indling utan anbudstiivling. det mycket förvånande att allmiinnyttiga 

och kooperativa företag föreslås få arbeta just i dessa former. Statem pn:~-
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och kartcl/11iim11d anser all de anförda skiilen till en siirbehandling inte iir 
så tungt viigande att ett avsteg från principen om konkurrensfriimjande 

upphandlingsformer kan förordas. För att bereda de a\lrn;innyttiga och ko

operativa företagen rådrum för all överföra produktionsresurserna till annan 

verksamhet - exempelvis entreprenadverksamhet utanför dct nuvarande 

verksamhetsområdet - eller i förekommande fall att avvuckla egcnregivcrk

samheten kan det dock enligt niimnden vara motiverat med dispcnsmiij

ligheter under en viss övergångstid. Liknande synpunkter framförs av NO 

och länshostads11äm11dC'11 i Norrholf<'llS län. 

(kksrt /i1/lmiik1("<' i rikshank<'ll ifrågasiiller om det linn tillr;il'kligt starka 

motiv för det före.slagna undantaget. Utredningens friinv;ta tema iir anhuds

konkurrens, och mycket starka skiil måste föreligga för all låta vissa ho

stadsförvaltande företag bygga i egen regi utan föregf1ende markfördelnings

tiivling. llyrcsgästcrnas riks/iirb1111d anför att i de hyresförhandlingar. som 

regelmässigt förs med egenregibyggande företag, betydande svårigheter 

uppstår att bedöma skiiligheten av uppgivna kostnader. Det kan i Ol.'.h l<'>r 

sig anföras starka skiil för all kommunerna iiven i fortsiittningen för tillt:ille 

all upptriida som byggnadsföretagare. Denna verksamhet måste emellertid 

skiljas från den fastighetsforvaltande. Förbundet anser cliirför att siirskilda 

kommunala produktionsföretag bör uppriittas vid sidan om de allmiinnyttiga 

bostadsföretagen. Produktionsföretagen bör i konkurrens med andra företag 

tiivla på marknaden. 

De remissinstanser som i princip tillstyrker upphandlingsvillkoret iir po

sitiva till förslaget att hinsbostadsniimnderna under vissa förutsiittningar 

får medge undantag från niimnda villkor eller liimnar förslaget utan erinran. 
Bostadsstvr<'lsen anför att styrelsen iir medveten om att prövningen kan bli 

vansklig och arbetskriivande men har inget att erinra mot förslaget. 

Länsbostadsnämnden i Uppsala län tillstyrker förslaget i princip. dcKk med 

förbehåll att regeln om undantag från villkoret om anhudskonkurrens an

viinds restriktivt och får giilla generellt för allmiinnyttiga. knoperativa och 

privata företag. Enligt lii11shostads11iim11dl'll i S(Jdcrma11/a11ds län kan clt::t hli 

svårt att tillämpa denna undantagsbcstiimmclsc. Det mäste ankomma på 

byggherren/lånesiikandcn att göra det sannolikt för niimndcn att förhand

lingsuppgörelse verkligen iir motiverad. Lä11shostruls11äm11de11 i Örchro län an

ser att förhandlingscntreprenad bör kunna godtas endast i sådana fall diir 

det bevisligen skulle vara ur alla synpunkter omotiverat att gä ut med an

budstiivling. 

En del av rcmis.sinstanserna, bl. <I. Srcmka ko1111111111/iirhl/lulcr. Laml.11i11gs

/iirh1111de1 och S1'c11ska riksh1gge11. anser emellertid att utredningen har gjort 

en alltför sniiv avgriinsning av undantagsmöjligheterna. 

Enligt S1'<'11Ska rikshrggrn mt1ste undantagsreglerna utliirmas sii att l:°111e

myndigheterna åliiggs ta stor hiinsyn till motiveringar som insiktsfulla och 

erfarna byggherrar liimnar för avsteg från huvudregeln öppen anhudsin-
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fordran. Vidare fdrutsiittt.:r Svenska riksbyggen alt bostadsstyrclsen ges 

uppdrag alt utforma anvisningar för l[111emyndighetcrnas avvikelse friin re

geln 0111 öppen anbudsinf'ordran m:h att dessa anvisningar remitteras till 

byggherreorganisationer innan de faststiills. Srl'llska ko1111111111/iirh1111de1 anser 

att avgriinsningcn av undantagsmöjligheten iir för sniiv och hiivdar all ell 

genomförande av utredningens forslag skulle innebiira alt bostadsföretag 

som i stor utstriickning anviinder sig av förhandlingsentreprenad skulle 

tvingas överge en upphandlingsform som åtminstone i vissa fall visat sig 

kunna ge förmånligare uppgörelse. La11dsti11gsfiirb1111cle1 erinrar om den stat

liga upphandlingskommiltcns förslag all en upphandling kan påbörjas som 

sluten upphandling och avslutas som fi.irhandlingsupphandling. En s[idan 

form av förhancllingscntrcpn::nad förenar enligt förbundet s[1v:il konkurrens

momentets som f'örhandlingsmomentets fördelar. Förbundet rekommen

derar att ltinebestiimmclserna utformas så att elt sädanl upphandlingsl<ir

farande blir möjligt. Hl'A avstyrker utredningens förslag i denna del och 

anför att nackdelen med fiirhandlingsentreprenaden friim~t har varit alt det 

ofta förekommit fall diir entreprenören iigl marken och s:llt denna pt1 villkor 

att få utföra bygguppdraget. Genom att kommunerna i fortsiittningen. om 

utredningens förslag går igenom. skall förmedla marken bortfaller de favörer 

entreprenören i dylika fall haft. förhandlingsentreprenadcn har många för

delar som utredningen inte beaktat. Den erbjuder st1lunda hiittre möjligheter 

iin llertalet andra upphandlingsformer till samarbete mellan i byggprocessen 

engagerade parter. Liknande synpunkter framförs av Sl'rn.1ka hvgg11adwl!'

bctar<'fiirb1111dc1. 

7. 7 U pphandlingsförfarandet 

Utredningens förslag till regler för upphandlingen av den 
statligt belånade bostadsproduktionen har vunnit anslutning bland ett stort 

antal rernissinstanser. hl. a. hygg11ad.1s1rrel1c11. RR V. 111ark11adsdo111sto/e11. 

NO. hostadsst1'rc/.1·e11. TCO. SHEF. SABO. /ISB. Sl'emka rikshrggl'll. Hl':I 

och S1•<'11ska brgg11adsarh<'tarc'forh1111de1. Sistniimnda remissinstans anser det 
dock vara t vcksamt om liinshostaclsnii m nderna kan k I ara h<°lde li111egra nsk

ni ng och upphandlingsgranskning. Flera av remissinstanserna har emellertid 

synpunkter p;\ några av de regler som utredningen röresl;lr. 

NO understryker betydelsen av att samma öppenhet skapas kring upp

handling av hostiider som giiller vid offentlig upphandling. HSH framht1ller 

alt ett siitt att nå ökad öppenhet i upphandlingen iir alt pti liimpligt siitl 

publicera samtliga relevanta faktorer i bostadsltineiirendct. En publicerings

skyldighet skulle ge vidgad insyn och ge hostadskonsumentcrna möjlighet 

att bedöma pris mot kvalitet i olika hostadsohjekt. HSR föreslår diirfiir en 

niirmare utredning av möjligheterna alt föreskriva sf1clan publicering som 

bostadslånevill kor. 
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RI<. J · !inner det viii-def'ullt att upphandlingsrcglerna för den statligt he

ltlnadc bostadsproduktioncn så långt möjligt anpassas till cle riktlinjer rör 

den statliga oi.:h kommunala upphandlingen som kan komma att li.1ststiillas 

på grundval av upphancllingskommillens förslag. Ämbetsverket framhåller 

all det i betiinkandet förekommer en terminologi som avviker frän den 

som begagna Is av upphandlingskommitten oi.:h anser all man hör söka uppnå 

en terminologi som överensstiimmer med den som kommer att ingå i en 

kommande ny upphandlingskungörels1.:. B1x~nadsstvrelsen understryker att 

utredningens och upphandlingskommittens förslag skiljer sig i fråga om 

utformning och innehåll på vissa punkter. Förekomsten av olika regel

komplex skapar osiikerhet och försvårar arbetet med att åstadkomma en

hetliga hiiilpmedel för upphandling inom byggandet. De anvisningar till 

upphandlingsreglerna. som hostadsstyrclsen enligt utredningen skall utar

beta. bör enligt styrelsen knytas till de anvisningar som kommer att giilla 
offentlig upphandling. 

Bland lk rc·missinstanser som riktar kritik mot utredningens förslag miirks 

NBD och Si•rns/.:a fiirl'lagares ri/.:sfiirbund. Sttlunda ans1.:r NBD att utredning

ens förslag endast kommer att resultera i omfattande byräkratisering med 

åtföljande misshush:'1llning av resurser. 

Utredningens förslag att en t reprena d företag som s tå r 

utanför den inbjudna kretsen vid begriinsad anbuds

i n for d r a n ska 11 k u n n a I ii m n a a n b u d har tillstyrkts av flertalet 

remissinstanser som yttrat sig i frågan. bl. a. mar/.:11ad.wlomstole11, NO, ho

stadssl\'relsc'11. länssrvrelsen i Stockholms län och HSB. 

Hland dem som avstyrker förslaget miirks BPA. som anför att hyggherren 

hör ha möjlighet all utesluta entreprenörer som han ej vill ha alfarsf'ör

bindelser med. Det kan linnas nera skiil för en byggherre alt inte anlita 

vissa cntrepr1.:niirer säsom bristande solvens. dålig kvalitet pä utfört arbete. 

tvek.~amhct om deras möjligheter att genomröra entreprenaduppdraget etc. 

Sroc/.:holms kommun pekar på att begriinsad anbudsinfordran kan vara moti

verad i de fall dii anhudsgivningen iir förknippad med stora kostnader. Om 

projekteringsbidrag clå utgår kan. om byggkonkurrensutrcdningens förslag 

genomfors. bidrag svårligen nekas tillkommande anhudsgivare. 

Utredningsförslagcl all bygg herren s k a 11 va r a s k y I d i g a t t 

liimna ett liimpligt informationsorgan upplysningar 

om anbuds t ii v I in g föranleder endast i några fall reaktioner från re

missinstanscrnas sida. Enligt bosradss1yrelse11 bör Svensk Byggtjiinsl kunna 

fungera som informationsorgan . .4tl'idabe1:~s /.:01111111111 ifrågasätter om det iir 

nödviindigt att information om aktuell anhudstiivlan sker med siirskilt in

l'ormationsorgan. Redan nu befintliga informationsorgan synes. enligt kom

munen. ge fullgod tiickning. 

Utredningens förslag a t t c n t r c p ren ö r e r n a s k a I I ha m ö j -

lighct att liimna sidoanhud niir hyggherren del upp-
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ha n d I a r m a ter i a I eller liimnar anvisningar för materialval utöver 
standard- rn:h funktionskrav har f<'\tt ett blandat mottagande. Det r[1der 

en viss oklarhet bland remissinstanserna om vad utredningen föreslagit. 

Oklarheten gäller dels om förslaget innebär ett lånevillkor eller ej, dels om 
det föreligger en avvikelse mellan förslaget och den föreslagna författnings

texten. 
Bland de remissinstanser som i princip iir positiva till förslaget miirks 

marknad.~domstofen, statens planwrk. SBEF. SA.BO. Sl'cnska riksby!!,gcn och 

Elektriska instaffatörsorganisationen EIO. Statl'ns p/a11l'crk anser all utredning

ens förslag kan bidra till all hålla materialkostnaderna nere. Verket framhåller 
att en omständighet av stor betydelse för materialkostnaderna också iir fo
rekomsten av konkurrens i fri\ga 0111 produktion och handel med bygg

material. 
Länsst1•refsc11 och länsbostads11äm11dc11 i Väs1111a11/a11ds liin förutsiit ter all. 

även om byggherren motiverar sill val. en viisentligt fördyrande och hy

reshöjande materialupphandling kan föranleda avslag på låneframstiillning

en. Länsbostadmämnden i Ö~te1götla11ds län anser att de regler som gäller 

för merviirdeskatt praktiskt taget har omöjliggjort för bygghcrrarna att sjiilva 
upphandla material. Enligt niimndens mening utgör detta en konkurrens

begränsning eftersom stora byggherrar tidigare kunnat sluta avtal med le

verantörer på förmånliga villko.r. 
Enligt BP.4 torde i dagens utomordentligt hårda konkurrenssituation i 

varje föll syftet att anviinda materialleveranserna som konkurrensmedel vara 

uppfyllt. Betydligt angeliignare iir det enligt BPA all söka åstadkomma biillre 
konkurrens mellan olika materialleverantörer. Vidare anför Bl'A al\ det 

torde bli en i det niirmaste omöjlig uppgift rör kommunerna all objektivt 
granska bygghcrrcns materialval i de fall Llenne inte accepterat de alter

nativförslag som entreprenören lämnat i sill sidoanbud. Flertalet kommuner 
torde ej förfoga över de resurser som kriivs för en sådan granskning. Mot 

denna bakgrund anser BPA att förslaget knappast iir praktiskt genomförbart 
och avstyrker detsamma. S1•e11ska riksh_1ggc'11 anser att elen huvudregel för 

upphandling av entreprenaderna som utredningen förordar också skall g:illa 
som princip för upphandling av material. Utformning av undantag iir emel

lertid väsentlig. Enligt Svenska riksbyggcn ger utredningen inga riktlinjer 
som på ett tillfredsstiillande siitt garanterar byggherren frihet att ta hiinsyn 

till andra faktorer iin kortsiktigt ekonomiska. Svenska riksbyggen anför vida
re all det finns anledning alt i ell något bredare perspektiv iin det som 

byggkonkurrensutredningen haft all anliigga pä frågan, utreda konkurrens

förutsättningarna inom byggmaterialindustrin. Liknande tankegi111gar åter

finns i yttrandet från S1•cnska bvggnadsarbctarc/iirb1111dct. 

Statens institut för byggnads/brskning anser att den föreslagna kontrollen tor

de vara ytterligt svår att bedriva på ett meningsfullt sätt genom all de upp

gifter som redovisas på grund av foretagsintegrationen mer har karakliiren 

19 Riksdaf(en 1974. 1 sam/. Nr 150 
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av företagsinterna bokföringstransaktioner iin rrisnoteringar rå en marknau. 

Hostadsstyrdscn anser sig inte kunna tillstyrka förslaget. om del skall utgöra 

ett "lånevillkor" med avslag som yttersta konsekvens. Bedömningen av 

en låneförutsiittning av hiir ifrågavarande slag måste bli betungande, sub

jektiv och skönsmiissig. Fördelarna iir osiikra och kan inte antas stå i rimlig 

proportion till arbetet. Diiremot kan styrelsen godta förslaget i en annan 

mening, niimligen om det uppstiills säsom en niirmasl administrativ fö

reskrift att sökanden förhinder sig att redovisa materialleveransen och moti

vet för att det liigsta anbudet eventuellt inte antagits. / ISR tycker att förslaget 

iir egendomligt. Enligt HSB har byggberren ofta anledning att stiilla krav 

rti viss kvalitet, på siiker leverans, r<1 siikerhet för ersiittnings- eller ut

byteslcverans i framtiden. på åtgiirdande av reklamationer utan tidsödande 

och fördyrande tvist m. m. Uppfyller materialet de krav som kan uprstiillas 

för att det skall godkiinnas vid statlig belåning, bör byggherren ha möjlighet 

all föreskriva dess anviindning utan all detta siirskilt behöver motiveras 

och prövas. NBD anser all kravet kommer att medföra stor osiikerhet för 

byggherrarna och att det i praktiken torde medföra att dessa inte har någon 

frihet att välja materialleverans. 

Förslaget att r e r s o n e r s o m li r a t t a n se s o m j ä v i g a i n t e 

deltar i handläggningen av entrerrenadupphand-

1 inga r tillstyrks av marknadsdomsto/l'n. NO, hostadsstyrelsl'n. Sl'l'nska 

byggnadsarbetarl'/Örbundl't. SvNiges advokatsamfimd. Svenska riksbyggcn. 

BPA m.fl. 

NO anser regeln vara mycket viktig såsom en garanti för opartiskhet vid 

anbudsprövningen. S1•erigl's adl'Okatsamfimd anför att det kan synas vara en 

självklar regel all person som i byggherreföretag handliigger entreprenad

upphandlingsiirende inte skall tillåtas ta befattning hiirmed om han samtidigt 

iir knuten till något av de anbudgivande företagen genom anstiillning, för

troendeuppdrag eller iigarintresse. Denna regel har dock inte alltid respek

terats. varför en ullrycklig lagbestiimmelse hiirom kan vara väl motiverad. 

BPA instämmer i stort i de motiv som anförs för förslaget men anser al\ 

anstiillningsvillkoret bör begriinsas. Enligt BPA hör villkoret endast omfatta 

personer i ansvarig stiillning inom de anbudsgivande företagen. Samma upp

fattning har iiven Svl'nska byggnadmrbl'/arefiirhundl'f och Svenska riksbyggen. 

Svenska byggnadsarbetareförhundet anser att det skulle vara orimligt om en 

byggnadsarbetare skulle vara utestiingd från vissa kommunala förtroen

deuppdrag endast därför att han iir byggnadsarbetare. Eftersom förmed

lingsorganet i vissa fall skall bedöma åtgiirder vidtagna av kommunens bo

stadsföretag bör enligt Norrköpings kommun även jävsreglerna på detta om

råde ses över. 

Enligt /ä11shostculsnämndl'11 i Siidcrman/ands län. som tillstyrker förslaget. 

kan rrohlem uppstå vid tilliimpningen av regeln. om exempelvis någon 

i anbudsgivningen deltagande anser all jiivig person har deltagit i prövningen 

av anbuden och anmiiler detta till Hinsbostadsnämnden. 
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Enligt NBD bör man i delta sammanhang hålla isiir kommunala och en
skilda företag. De kommunala företagen iir niimligcn som regel ulpriiglade 
förvaltnings- och byggherreföretag, som sköter sin upphandling niirmast 
för andras riikning och för hyresgästerna. Det är delta handlande för andras 
riikning som motiverar _iiivsregler för kommunala företag. För enskilda fö
rett1g giiller det diircmot att åstadkomma en biista lösning för egen riikning 

inom de ekonomiska ramar som sjiilvkostnadsföretagen lämnar. Man kan 
då inte giirna förbjuda företagen all använda egna resurser och förklara 
en företagare så all siiga jävig mot sig sjiilv, vilket är en helt orimlig och 

av naturliga skiil hillills okiincl användning av jiivighetsbegreppet. Även 

SBEF iir inne P'I liknande tankegångar och pekar pt'l att många byggförctag 
inom samma organisation fungerar som hyggherrar, producenter och för

valtare. 

Några remissinstanser, diiribland marknadsdoms1of Pn, bos!adss~vrclsen, och 
länss1rrelscn i Norrbottens län. tillstyrker uttryckligen det av utredningen fö
reslagna systemet för r e d o v i s n i n g a v a n b u d o c h u p p -
handlingsbeslut. 

Juridiska avdelningen i Stockholms kommun framhåller att utredningens för
slag skulle innebiira att vissa uppgifter, bl. a. anbudsgivarens namn och an
budsbelopp, blir - till skillnad från vad som giiller i dag - offentliga hand

lingar. Avdelningen erinrar om innehållet i 34 ~ sekretesslagen och anför 
att innebörden av denna paragraf i korthet är att handlingar i upphand
lingsärendet inte får utliimnas förrän ärendet slutförts utan tillstånd av den 
myndighet som handliigger iirendet. Myndighet äger dock om anledning 
därtill föreligger besluta att handlingar även efter denna tidpunkt inte får 
utlämnas utan myndighetens tillstånd. 

BPA vill inte avstyrka förslaget men understryker att den gransknings
procedur som åläggs kommunerna kommer att ställa stora krav på i upp
handlings- och byggtekniska frågor kunnig personal. Både byggherrar och 
entreprenörer bör nämligen ha räl! att kräva att den granskning av anbud 
som skall göras av kommunerna blir objektivt och sakkunnigt genomförd 
samt att den sker inom sådan tid att byggnadsärenden inte därigenom fOr
dröjs. För att uppfylla dessa krav torde ett stort antal kommuner behöva 
nyanstiilla personal. 

Vad utredningen, med erinran om byggindustrialiseringsutredningens för
slag i ämnet. har anfört om utveckling av program m c rings - och 
värderings metod c r har föranlett kommentarer av några remissin

stanscr. Statens plam•crk delar utredningens uppfattning och är för sin del 
berett att aktivt delta i ett sådant utvecklingsarbctc. Bostad.sstrrdw·n anser 
att byggherrar och kommuner iir i stort behov av räd och anvisningar i 
frågor rörande programskrivning och upphandling av bostiider. En sam
ordning bör ske av pågfu.:nde utvecklingsprojekt inom bl. a. statens planverk, 
byggforskningsinstitutet och bostadsstyrelsen med beaktande av erfaren-
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heter inom onrn'\deL friimst hos vissa byggherrar. entreprenaclf'öretag och 

kommuner. En liimplig form hiirför kan vara bildandet av en st1dan kommittc 

som hyggindustrialiseringsutrcJningen föreslog. Styrelsen iir beredd att med

verka i ett arbete av detta slag. Med hiinsyn till arbetets karaktiir av forsk

ningsuppgift bör ett siirskilt utredningssekretariat med anknytning till bygg

forskningen hitriida kommitten. Styrelsen finner det samtidigt angeliiget 

att framhålla att utvecklandet av allmiint tilliimphara och godtagbara system 

för programskrivning och utviirdering av bostäder och bostadsområden synes 

vara förenat med stora svårigheter. 

HPA understryker vikten av att byggherrens förfrågningsunclerlag iir så 

klart och entydigt att entreprenören diirav kan utHisa entreprenadens om

fattning. kvalitetskrav och andra villkor för uppdragets genomförande. B1•gg-

11adss1vrelse11 anser att de föreslagna utredningsuppgifterna hör innefatta ;i ven 

annat byggande iin bostadsbyggande. 

7 .8 Lånemyndigheternas prövning av nybyggnadsprojekt 

Utredningens förslag om vissa ii n d rad c r e g I e r för I ån e m y n -

d i g heter n as p röv n i n g av n y byggnads projekt i syfte att 

öka långivningens användbarhet som medel att nå låga kostnader i bo

stadshyggandet har fått ett blandat mottagande. 
Flertalet remissinstanser delar utredningens uppfattning att en ökad vikt 

bör liiggas vid kostnadsprövningen. Till denna grupp hör hostadsstyrl'lse11. 

flertal<'I lä11shos1ads11ä11111cler. länsstrrelscma i Stockholms. Histemorrlands 

samt Norrbollem län . .flcr/Oll't a1· de ko1111111111cr som uttalat sig i frågan. ho

l'11dc11trl'd11ingl'11, Sl'enska ko1111111111/iirb1111det. TCO. SABO och Sl'C'nska hygg

nadmrhc ta rc/iirhundct. 

Svcmka ko1111111111/iirh1111dC1 anför att långivningen i högre grad iin f. n. bör 

kunna utnyltjas som ett medel att nå lägre kostnader i bostadsbyggandet. 

Förbundet tillstyrker därför den föreslagna skiirpningen av kraven på vad 

som skall godtas som skäliga produktions- och förvaltningskostnader. Sam

tidigt framhåller förbundet att de vidgade arbetsuppgifter som de kommunala 

förmedlingsorganen föreslås få, kommer att sliilla stora krav på personella 

och diirmed också på de ekonomiska resurserna. Förbundet förutsiitter diirför 

att man så l:'mgt möjligt ~öker fiirenkla handliiggningsförfarandet. .Även TCO 

framhåller att utredningens förslag leder till ökade granskningsuppgifter för 

kommunerna och att delta sannolikt kommer att öka kommunernas ad

ministrativa kostnader. Detta bör emellertid enligt TCO:s uppfattning ses 

i förhållande till de positiva effekter på effektivitet och kostnader i ho

stadsbyggamlet som Ulredningens förslag hör leda till. 

Statens instit111/iir hrgg11adsfi1rskni11g. /-ISB .. \'rcnska rikshl'ggc11 och HPA iir 

tveksamma till förslaget om en skiirpt kostnaclsprövning. 

Statens institut fiir hyggmulsfiirskni11g anser allmiint att utredningen i alltför 
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hög grad koncentrerat sig pä prisfr:'tgor. Mot bakgrund av att myndigheternas 

kontroll av hustadspro_iekt i sam hand med J;'1neansökan avser rdationen mel

lan pris rn.:h kvalitet synes det enligt institutet hetiinkligt all utredningen 

enhart uppehiillit sig vid prisfrågan oc.:h himnat kvalitetsfr;'1gor utan niirmare 

hehandling. Urnereglerna ger endast i begriinsad utstriickning en styrning 

mot i kvalitetshiinseende efterstriivansviird bostadsproduktion. Med en ef

fektiv priskontroll oc.:h priskonkurrens kan således staten, generellt eller i 

enstaka fall, tiinkas stödja en från kvalitetssynpunkt icke önskviird ho

stadsproduktion, förutsatt att den fyller de krav som stiills hetriiffande kost

naderna. 

Enligt f/SH iir kostnadsprövningen integrerad med bedömningar oc.:h be

st:imningar av låneunderlag oc.:h pantviirde. Skall kostnadspriivningen göras 

efter andra grunder iin de som nu tilliimpas, måste en total översyn av bo

stadslånegivningen föregå en sädan iindring. HSB anför vidare att en utökad 

kostnadsprövning hos de länebeviljande myndigheterna innebiir en ökad 

administration. Detta kan vara motiverat om procluktionskostnadsnivt111 ge

nerellt siinks. Huruvida så kan bli fallet måste också bedömas i en total 

översyn av hostadslångivningen. Sl'enska riksb.1x~e11 ansluter sig till utred

ningens principiella ambition i fråga om granskningen av nybyggnaclsiiren

den. Av flera skiil kan emellertid inte Svenska riksbyggen dela utredningens 

n<"1got optimistiska syn på möjligheterna att med lånemyndighetens hjiilp 

nå resultat. /JPA iir tveksam till hl. a. möjligheterna all i anbudsunderlaget 

precisera anbudsförutsiittningarna s;1 noggrant alt de kan utgöra underlag 

för fast a nbudssu m ma. 

Bland de remissinstanser som iir negativa till förslaget miirks SBEF. S1•c11-

ska ha11kfihn1i11gc11, NBD, och S1•cr('.!,es fäst~'.!,hl'fsägarcfi.irb1111d. SBEF delar 

inte utredningens förhoppning om att en utvidgad kostnadskontroll kan 

leda till Jiigre hyror pt1 sikt. Risken iir t viirtom uppenbar all mycket strikt 

kostnadskontroll frt1n statens od1 kommunens sida kan medföra att hy
resniimndernas prövning av bruksviirdct försvåras. l-lyresniimndens arbete 

kan genom en strikt kostnadskontroll beskiiras s;\ tillvida, att prövningen 

i niimnden kan förskjutas till att bli en kostnadsprövning snarare iin en 

hedömning av bruksvärdet. En sådan utveckling innebiir en ätergång till 

hyresregleringen med alla de avigsidor som den medfört. Srrnska ba11k

.fiirmi11gc11 anser det i oc.:h för sig angeliiget att man söker öka incitamenten 

till skiirpt kostnadsmeclvetande och noggranna kalkyler. Enligt föreningens 

uppfattning mäste man emellertid söka nå dessa mål med andra metoder 

iin som fiire.-;/ås i bctiinkanclet. Enligt S1•er('.!,es /iis1('.!,hcrsiigarl'/iirb1111d torde 

utredningens förslag, förutom att det leder till ett ökat ''byggkrängel" vara 

utan betydelse för bostadskonsumenten eniir prishildningcn betriilfande det 

nyproducerade bostadsbestiindet enligt hyreslagens bestiimmclser sker med 

utg;\ngspunkt från liigenhetens boendeviirde. förbundet erinrar oc.:ks<°I om 

att föredragande departementschefen som skiil för införandet av de nya 
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bestiimmclserna åberopade att en produktionskostnadskontroll inte i till
riicklig grad torde stimulera till ett rationellt och billigt byggande. 

Till utredningens uppfattning all fö rii n dr inga r i projektets 
ut ror m ni n g och kostnad c r inte skall godtas i den omfattning 

som nuvarande låneregler möjliggör ansluter sig flertalet av de remissin
stanser som uttalat sig i frågan. Dit hör hostadsstyr('/scn, .flcrta/('f 

/ii11shostadsnäm11der. liinsstyre/s('rna i Stockholms. Västernorrlands och Norr

bo11e11s län. f/erta/C/ av de kommun('/' som uttalat sig i frågan och S1•enska 

hvgg11adsarbetarefiirb1111det. 

Utredningens förslag att utvidga de regler som giil\er för bl. a. gruppbyggda 

småhus till alla låneiirenden med två beslut tillstyrkes av bl. a. bostacfoty

relsen. flenalct länsbostadsnämnder som uttalat sig i frågan, samt liinss~i·rel

wma i l'iisl<'rnorrlands och Norrbottens län. Bo.\tadsstyrelsen. som instiimmcr 
i all större krav bör ställas på den preliminiira redovisningen och att pro

jektförfodringar av större omfattning inte bör ske utan att liinsbostadsniimn

den fält tillfälle till prövning, finner det angcfagct all kommunerna och 

liinsbostadsnämnderna på ett tidigare stadium än nu fär kännedom om ett 

projekts ekonomiska förutsättningar för att på så sätt kunna medverka i 

en bedömning av projektet och kunna påverka det i ekonomiskt fördelaktig 
riktning. Enligt länsbostadsnämnden i Afolmiihus län iir nuvarande ordning 

orimlig. För ett småhusgruppområcle med t. ex. I 00-200 liigenheter kan för

siiljningspriset för hela projektet fastställas i den prcliminiira prövningen 

trots att det omfattar ett llertal olika typer. men för ett litet konventionellt 

llcrfomiljshus med 20-25 liigenheter giiller inte samma regel. 

Länsbostadsnämndema i Söd('rmanlands och Västerbottens län. som båda 
tillstyrker utredningens förslag, pekar på vissa problem i sammanhanget. 
l.änshostadsnämmlen i Södermanlands län anför att niir det giiller ett grupp

bygge kan byggherre, som omgående siiljcr husen, uppfylla villkoret genom 
att ··ta förlusten". dvs. skillnaden mellan vad liinsbostadsniimnden faststiiller 
som högsta godtagbara produktionskostnad och vad han sjii\v uppger vara 
elen slutliga kostnaden. Niir det gäller llerfamiljshus iir situationen annor
lunda. En egenregibyggande byggnaclsföretagare kommer ifrån risken lär 

avslag på slutlig hostadslåneansökan genom att endast uppge godtagbar kost

nad. Andra byggherrar har gjort en upphandling som de iir bundna av. 

Om en s[1dan byggherre inte lyckas hålla kostnaderna inom den ram som 

den föreslagna regeln siitter, skulle resultatet hli att liinsbostadsniimnckn 

mäste avslå slutlig låneansökan. Konsekvensen cfarav blir att de boende 

får betala högre hyra iin om bostadslån, trots kostnaderna, hade beviljats. 
Enligt /ä11sbustadsnäm11dC'l1 i Viisterhollcns län kan den löreslagna regeln göra 

att det blir svårare att följa liinsarbetsniimnclernas ig;°1ngsiittningsplanering. 

Redan tidigare har det i många låneiirenden varit fråga om ett val mellan 

att å ena sidan avdela erforderlig tid för fullgoda förberedelser och att å 

andra sidan påbörja bygget vid förelagd tidpunkt. Förberedelsearbetena kom-
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mer genom utredningens förslag att öka i en sådan omfattning att man 
enligt niimndens mening inte kan riikna med att kunna siitta in nya projekt 
i stället för de tlerfamiljshusprojekl eller småhusgruppbyggen som slopas 

eller uppskjuts. Nämnda konsekvenser bör emellertid enligt nämnden inte 

hindra ett genomförande av utredningens förslag. 

Enligt statens institut Jiir byggnads/orskning kan utredningens förslag om 

krav på oförfodrat projekt från och med tidpunkten för preliminiir ansökan 

om bostadslån medföra betydande nackdelar som sammanhiinger med en 

oflexibel byggprocess. Enligt institutet k~rn en viss fOrbiittring av tillför

litligheten i uppgifterna i den prcliminiira ansökan {1stadkommas genom 

i princip oförändrade projekt mellan preliminär och slutlig ansökan samt 

genom all tyngdpunkten i granskningen förliiggs till den preliminiira an
sökan. En sådan princip kan dock samtidigt medföra att från andra ut

gångspunkter önskviirda föriindringar i projekten, betingade av t. ex. mark

nadsforiindringar. inte sker. En otlexibel hyggprocess kan innebiira att be

tydande problem uppstår i dessa avseenden. Siirskilt torde detta vara an

geliiget betriiffande bostadsprojekt som iir stora och har lång produktionstid 
och i marknadssituationer med svårigheter att prognostisera efterfrågans 

ut veckling. 

Utredningens förslag till iindrade former för kostnads

r ed ovis ni n gen har mött kritik från många remissinstanser. Bland des

sa miirks bvstadsstyrl'lsen, många länsbostadsnämmler. länsstvrelse11 i Västl'r-

11orrlands län. Sl'e11ska hankf(jreni11ge11. HPA och Svemka riksbyggen. Bo

stadsstvrC'lscn instiimmcr i all redovisningssystemet kan behöva ut vecklas 
och iir beredd att medverka i ett s;\dant arbete men avstyrker utredningens 

förslag om tre kostnadsredovisningar. Redovisningen bör enligt styrelsen, 
liksom nu sker, liimnas i anslutning till preliminiir resp. slutlig ansökan. 

Enligt länsbostads11äm11den i Norrbottens län bör en l'ullsliindig kostnadsre
dovisning göras i samband med det preliminiira beslutet. En omprövning 

efter tre månader från start skulle innebiira att lånemyndigheten sattes i 
en omöjlig situation. Alla ansträngningar bör i stiillet inriktas på att kost
nadsredovisningen före preliminärt beslut blir så fullstiindig som möjligt. 

Enligt BPA iir utredningens förslag onödigt krångligt och omstiindligl. En 
låneprövning enligt denna modell skulle medföra ökat administrativt arbete 
för såviil byggherrar som kommunala och statliga lånemyndigheter samt 
en ytterligare förliingning av låneiirendenas handliiggning. Det linns dess
utom risk för att störningar uppstår vid genomförandet av byggnadsprojektel. 

Byggnaclsarbetena piibör.ias i regel s{1 snart preliminiirt länebeslut meddelats. 

ibland tidigare på dispens. Enligt den föreslagna ordningen skulle igång

siittning i regel ske sedan preliminiirt lånebeslut meddelats på basis av kost

nadsredovisning I. Om sedan linansieringsforutsiittningarna enligt kostnads

redovisning Il iindras och statliga lån ej Umnas. kan detta omöjliggöra eller 

i varje fall forsvåra projektets genomförande. Ett genomförande av förslaget 
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skulle enligt 5frenska ha11k/iirl'11i11ge11 innebiira all man infor el! stort osii

kerhetsmomcnt betriiffamk fastigheternas slutliga linansiering. Denna osii

kerhet skulle i sin tur försvära den kortfristiga kreditgivningen för bo

stadsprojekt under byggnadstiden. eftersom bankinstituten inte kommer att 

veta vilka projekt som kommer all rn avlyft till statligt bostadslån. För 

fordigstiillda fastigheter som i enlighet med utredningens förslag inte skulle 

rn statligt bostadslån skulle stora finansieringsproblem uppkomma, eJ'tersom 

möjligheterna alt uppbringa alternativa linansieringskällor iir begränsade. 

5ivl'nska rikshyggcn anför all det inte kan vara riktigt 'all i del tidiga skede 

då kostnadsrcdovisning Il skall lämnas som villkor för statligt lån låsa en 

kostnadsnivä som i realiteten iir beroende av faktorer som då inte iir kiinda. 

Projekt som planerats od1 många gånger påbörjats med tanke på alt statligt 

Ian skall erhållas kan utvecklas pfl el! sådant siill all de måste avbrytas 

eller fullföljas utan statlig belåning. 

Förslaget om e n h e t I i g red o v i s n i n g a v p ro d u k t i o n s -

k Os I Ila d e r har n\ll el! po~itivt lllOllagande bland remissinstanserna. 

Bocndeurrcdningcn finner det mycket angcliiget att en enhetlig produk

tionskoslnadsrcdovisning vid 1<'1111.:ansökan kommer till stånd. Det av ut

redningen föreslagna systemet Jor kostnadsredovisning synes enligt boen

deutredningen avseviirt kunna öka möjligheterna alt jiimföra olika nybygg

nadsprojekt i kostnadshänseenck. En sällan ökad kunskap bör på sikt kunna 

öka konkurrensbetingelserna i bostadsbyggandet pä ett för bostadskonsu

menterna positivt sätt. 

llwesgiisternas riks/ijrhund anför all de praktiska svflrigheterna vid hyres

förhandlingar i fråga om nya bosladsomraclen sammanhiinger med bedöm

ningar av produktionskostnaderna. Enligt förbundet bör det klart framgå 

av redovisningen vad som ~ir all hiinl'öra till dels exploaterings- och egentliga 

byggnadskostnader, dels låneunderlag, pant viirde och överkostnader. 

Starens insriturjur bvgg11atls/i>rsk11i11g !inner att iindringar av del system som 

f. n. tilWmpas iir motiverade frän olika utg<lngspunkter. Samtidigt framhåller 

institutet all det bcdömningssiill l)Ch den metod for kostnadsuppskallning 

!pantviirdemetodenl, som återspeglas i det hlankellmaterial som anviinds 

i samband med låneansökan. iir el! resultat av en programmatisk bedriven 

utveckling under en följd av iir. varvid ofullkomligheter riiltats till efter 

hand de kommit till kiinnedom. Delta innehiir bl. a. att nuvarande system 

iir svåröverskådligt och kornplio.:eral. Oet synes diirför enligt institutet moti

verat all i samband med de föriindringar utredningen föreslår inte endast 

förela deljusteringar i systemet u1an ta upp del till prövning i sin helhet. 

Med hiinsyn till all lflneansökningarna iir den enda offentligt lillgiingliga 

ekonomiska redovisningen av bostadsbyggandet bör man också överviiga 

om inte andra intressenter (l. ex. hyggherrars och brukares) informations

behov kan tillgodoses med låneansökningshandlingarnas hjiilp. 

Bostadsstvrclsc11 och statens institur /iir h1•gg11ads/i1rsk11i11g fram for syn punk-
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ter på dels. k. BSAB-systemet. Bostadss11•rclw11 rramhiilkr all systemet ;in nu 
inte nått sådan anv;indning i producentledet att någon redovisning kan p:l
riiknas i systemets detaljerade termer. Till en översiktlig nivii biir doL·k sty
relsens redovisningsblanketter kunna anpassas. Enligt statrns i11.11i111(/iir bygg-

11ads/iJrsk11ing iir inte utredningens argument och analys betriilfandc till;irnp
ningen av BSAR-systemel tillriickliga. Institutet pekar p[i svilrighetcn att 
bedöma det föreslagna systemets tabeller. 

Det råder delade meningar bland remissinstanserna om utredningens för
slag a t t b 0 s t a d s I å n i Il t e s k a I I rå b e V i I j a s m ed m i Il d r e 
kommunen tillstyrkt ansökan om lån med avscende 
på p ro d u k l i o n skos t n ad en . Bland de remissinstanser som stiiller 
sig positiva till förslaget återfinns länsbostadsniimndema i Siiderma11la11ds. 

Kristianstads. Malmöhus och Kopparbe1xs län, länsstyrelsen i Stockholms liin. 

samtliga komm11ner som uttalat sig i frågan. samarbetsniimnden i Solll'fieå 

kommunblock och BPA. 

Enligt länsbostadsnämnden i Malmöh11s län iir förslaget i övcrensstiirnmelse 
med de principer som kan anses önskviirda men det kommer i praktiken 
inte att innebära någon ändring av nuvarande ordning. Däremot skulle kan
ske den kommunala aktiviteten öka om lån till nerfamiljshus inte kunde 
beviljas med mindre kommunen lämnat sin borgen. Malmö kommun fram
håller att kommunen redan i dag granskar produktionskostnaden i samband 
med såväl preliminär som slutlig låneansökan. Vad som diircmot saknas 
iir fast anknytning mellan beräknade erforderliga hyror och bruksviirdehyror. 
Bruksvärdehyror borde enligt kommunen fastsliillas i samband med be
handlingen av den preliminiira låneansökan. Enligt BP4 finns det en viss 
risk all lånelirendena inte blir likformigt bedömda inom olika kommuner, 
beroende på bl. a. skillnader i möjlighet all stiilla erforderlig expertis till 
granskningsorganets förfogande. 

Bostadss~vl"l'lsen. Skånl's hande/skammare. NHD. S1•1't1.1ka rikshrggc11 Ol"h 

S1•C'nska bygg11adsarbetardörb1111dc1 hör till dem som avstyrker förslaget. Det 
iir enligt bostad5s~rrcl~en givet att kommuns stiillningstagande i form av 
ett avstyrkande av hiir ifrågavarande anledning måste anses viiga tungt. 
Från detta förhållande iir det emellertid enligt styrelsen ett långt steg till 
att bostadslån inte skulle få beviljas om avstyrkande skett. Erfarenheten 
visar att det inte ;ir rimligt att l:°111cmyndigheterna under alla omst;indighctcr 
skall vara berövade möjligheten att bevilja lån trots att avstyrkande skett. 
Enligt NBD skulle förslaget endast medföra en administrativ dubbdkontroll 

som sannolikt inte får n;imnviird effekt på bostadskostnaderna. S1·enska riks

hyggen anser att förslaget skapar risker för olikartad bedömning i olika delar 
av landet. Enligt Srenska bygg11adsfiirh1111d<'f förefaller det inte motiverat att 
frånta hinsbostadsniimnderna möjligheten all i siirskilda fall godk;inna pro
duktionskostnader som avstyrkts av kommunen. Förbundet anför all ut
redningens förslag medför risk för godtyckliga variationer. 
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7.9 De allmännytti~a bostadsföretagen 

Utredningens förslag att bara helkommunala företag 

s k a 11 god k ii n n as so m a 11 m ii n n y t t i g a i bostadslånesam

manhang har fått cll blandat moltagande. 

Till dem som una\at sig positiv\ om 11.)rs\age\ hör bostculsstyrelsen. f1eraler 

liinsbostadsniimnclcr. några a1· de hörda kommunerna. boenclc111recl11i11gen. 

SBEF. SA BO. N BD. Svcrf~es fasrighersägarefiirbuml och S1•e11ska tiireragares 

riksförbund. 

Boswclsstvrelsen instiimmer i utredningens uppfattning att överdgande 

skiil talar för att de allmännyttiga bostadsföretagen som producerar bostiider 

skall vara hel kommunala. Den föreslagna övergångstiden iir enligt styrelsen 

rimligt avviigd. SABO finner att vad utredningen anfort i fråga om sty

relsesammansiittning och iigareförhållanden eller övriga villkor för godkiin

nande av allmiinnylliga bostadsförctag är viil iignal att ligga till grund för 

beslut och åtgärder. Den hittillsvarande utvecklingen har entydigt visat att 

förutsiittningar numera fi.ireligger för en renodling av de allmiinnyttiga bo

stadsföretagen så all hela styrelsen utses av kommunen. Inte minst den 

klarhet och entydighet som erhålles i fråga om upphandlingsfrågor eller 

förvaltningsfrågor gentemot entreprenör, konsult eller förvaltningsföretag 

talar enligt SABO mycket starkt för den föreslagna lösningen. 

Enligt lä11sbostacls11i:im11den i Örebro län finns det inget behov av att or

ganisationer och företag går in som deliigare i allmiinnyttiga bostadsföretag 

eller iir tillförsäkrade representation i allmiinnyttiga företags styrelser. Kom

munens uppgifter inom bostadspolitiken iir av sådan natur och betydenhet 

att det enligt niimndens mening iir uppenbart att de allmiinnyt1iga bostadsfii

retagen skall ses som kommunala organ för genomförande av bostadspo

litikens intentioner. Länsbostadsnämnden i Stockholms liin framhåller all en 

förändring av företagets formella status givetvis inte hindrar att man sam

arbetar med och köper tjiinster av de rikskooperativa företagen. bl. a. niir 

det gäller bostadsförvaltningen. Länsbostadsnämnden i .liinköpings län anser 

all den initiativförmåga som visats av vissa icke helkommunala företag 

talar för all övergångstiden bör vara minst den föreslagna och att den undan

tagsvis bör kunna utsträckas. 

Stockholms kommun anser all reglerna för de allmiinnylliga företagen bör 

utformas så att reglerna inte hindrar en styrelserepresentation för hyresgiister 

och de anstiillda inom resp. företag . 

.'fremka ko1111111111/iirb1111dr1 och l.a11dsri11gsförh111ulet anser att existerande 

allmiinnylliga företag med minoritetsintressen bör 1?1 fortsiilla sin verksam

het. inkl. nybyggnadsverksamhet, men all nya si1dana företag i111e bör bildas. 

Förbunden anför all de skiil som ursprungligen motiverade bildande av 

helkommunala bostad~foretag i dag inte liingre iir giltiga. Det finns diirför 

enligt förbunden ingen anledning all nya icke hel kommunala allmiinnylliga 

bostadsföretag bildas. förbunden anser diiremot att tillriickliga sbl saknas 
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för all ombilda helintliga icke hclkommunala företag om dessa företag för 
kommunens uppdrag all fortsiilla som byggherrar. Lii11sstrrd~e11 i Swckholms 

/iin anser det heriittigat att som allmiinnyttiga företag i samband med den 
statliga längivningen endast godta sitllana som iir helt kommuniigda och 
vars styrelserepresentanter iir utsedda av kommunen. Linsstyrelsen anser 
dock att det bör beredas utrymme för kommuner som så önskar att i fort

siittningcn behålla minoritetsintressen i bolagen. 
Lä11sbos1acls11iimnclen i Kopparh<'rgs län. länsstyref~<'rna i Ös1e1xö1/a11ds och 

Norrbollens län. några m• cl<' hörda kommunerna. LO. f(vrcsgästernas riksför

bund, llSB. Sl'enska riksbygg<'n. BPA. SSU och Sl'enska byggnadsarberar<'/Ör

bunclet. hör till de remissinstanscr som iir kritiska till utredningens förslag. 
HSB anser att utredningens förslag till nya regler för godkiinnande av 

företag som allmiinnyttigt innebiir ett direkt ingrepp i den kommunala själv
styrelsen. Huruvida ett sådant ingripande är grundat på så allvarliga bo
stadspolitiska överväganden att det inte bör utredas samtidigt med övriga 
problem rörande den kommunala kompetensen framgår knappast av vad 
utredningen anfört. Frågan bör enligt HSB:s mening behandlas i detta större 

sammanhang. Då erfarenheterna av nu giillande regler som utrec.lnil1gen 
framhållit iir goda hör rikskooperativa organisationer allt fortfarande kunna 
ingå som deliigare i allmiinnyttiga företag och ha riitt att utse styrelsere
presentanter. Också Svenska rikshygg<'n anser all det är ett förhastat ingrepp 
i den kommunala sjiilvbestiimmanderätten att utan en systematisk prövning 
frånta kon1munt!rna riitten att sjiilva avgöra om man önskar arbeta med 
helkommunala företag eller tillsammans med någon minoritetsdelägare. En
ligt Svenska riksbyggen borde utredningen ha analyserat de allmiinnyttiga 
företagens stiillning i ett Hige då utredningens förslag om markvillkor, upp
handlingsnormer och jiivsregler genomförts. 

Det iir enligt Svenska byggnadsarberare/ijrhundet svårt att förstå utredning
ens brist på intresse för den roll folkrörelseföretag som Svenska rikshyggen 
och HSB kan spela genom att kommunerna får möjlighet att engagera dem 
i de kommunala hostadsföretagen, siirskilt som det enligt förbundet inte 
framkommit några önskemål i den riktning som utredningen föreslår från 
någon kommuns eller något av de berörda bolagens sic.la. Vill ett kommunalt 
bolag som något av de rikskooperativa organisationerna iir c.leUgare i inte 
ha dem med liingre så varken vill eller kan organisationerna h;llla sig kvar. 
Den frågan har emellertid inte aktualiserats någonstans. förbundet hem
stiiller, att frågan om de rikskooperativa sjiilvkostnadsföretagens möjligheter 

att fortsiitta samt utbygga sitt samarbete med kommunerna i allmiinnyttiga 
företag inte allvarligt prövas. 

llvresgäsrl'mas riks/örb1111cl anser att utredningen inte har visat att de all
miinnyttiga företag som HSB och Svenska rikshyggcn förvalta,· skulle utgöra 

en fara för all konkurrens pf1 byggmarknaden inte kan uppriitthållas, i syn
nerhet om de underkastas samma regler för upphandling som gäller för 
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(ivriga km:tag. rnir den lokala marknaden st1 tillåter linner l'i'>rhundet det 

vara viil motiverat att vid sidan av kommunala friretag iiven tillåta allmän

nyttiga företag förvaltade av de rikskooperativa organisationerna. SSU anser 

att utredningen genom sitt förslag urnlcrkiinner"verksamhet..::n i de allmfo

nyttiga bnstadsforetag som i dag linns etablerade mellan kommunerna od1 

folkrörelseföretagen. trots att utredningen tinner många berömmande ord 

om samarbetet mellan kommuner O\:h folkrörelseföretag i allmiinnyttiga 

bostadsföretag. SSU tror inte att enbart helkommunala bostadsförctag iir 

tillräckligt för att klara det allmiinnyttiga bostadsbyggandet i en kommun. 

Konkurrensen mellan allmännyttiga bostadsföretag med olika ägarstruktur 

möjliggör ett kostnadspressande förhållande som gynnar bostadskonsumen

terna. De föreslagna reglerna för upphandling och jiiv torde komma alt 

bidra till att ett fullt tillfredsställande resultat uppnås. Även BPA noterar 

att utredningen efter att ha redovisat så gott som enbart positiva intryck 

av llSB:s och Svenska riksbyggens insatser i de allmännyttiga företagens 

verksamhet föreslår att de skall utestiingas diirifrån som dcliigare. 

Niir det giiller kommunernas förutsiittningar att fullgöra uppgifterna på 

bostadsförsörjningens område kan det enligt lä11shostatls11ä11111tle11 i Koppar

be1gs län anföras att alla kommuner iinnu inte iir lika stora och att alla 

inte har lika förutsiittningar. Att t. ex. hostadskooperationen. med läng er

farenhet och stor sakkunskap. stiills utanför synes mindre viilhetiinkt. 

l.iinsst1•rclsrn i Norrbottens län förordar att giillande regl.::r inom detta omr{1de 

hestär uföriindrade eller. om utredningens förslag iindock anses böra genom

föras, förses med dispensregler. I frlsi11gh01gs ko1111111111 anser att el'tersom de 

lokala förhållandena iir mycket skiftande, det hör ankomma på kommunerna 

att avgöra i vilken utstriickning och i vilken form de bclintliga halvkom

munala företagen skall m fortsiitta sin verksamhet. Det bör diirför bli be

roende av kommunernas st~illningstagande 0111 och när en ombildning av 

de halvkommunala företagen skall iiga rum. 

Sti/id~cn Stockholms st11clc11thostätlcr understryker att en förutsiittning för 

den av statsmakterna avsedda kommunaliseringen av studentbostadsföre

tagcn iir all Stockholms studentkårers centralorganisation lSSCOl o.:h hy

resgiisterna tillfrirsäkras i varje fall minoritetsrepresentation i styrelse och 

utskott. Farh{1gor har uttryckts att en förs~ikran om dylik representation 

intagen i stiftelsens stadga skulle stå i strid med byggkonkurrensutredning

ens förslag. 
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8. Ändringar i h~reslagstiftningen m. m. 

8.1 Hyrrsi:ästrrnas inflytande \"id sanerini: a\· bostadshus m. m. 

8.1.1 Ciiillamlt riill 

I far hostadsliigcnhct i hus som tillhiir annan iin staten eller kommun 

inte den liigsla standard <>om kan godtas. fär enligt 2 ~ första stycket bo

sladssaneringslagen ( 197 3:531, BSLl hyresniimnd på ansökan av kommun 

meddela iigaren s. k. upprus1ningsåliigg;1nde. Sådant åliiggande, som innehiir 

all iigaren hlir skyldig all vidta den i'ugiird som hehövs för all liigenhetcn 

skall uppnå liigsla godtagbara standard, fä meddelas endast under förul

siillning all fostighetcn med hiinsyn till kostnaden för den åtgiird som avses 

med :iliiggandcl kan hcriiknas ge skiiligt ekonomiskt u1hy1c 15 ~ BSLJ. Brister 

föru1sii1tningarna för all meddela upprustningsåliiggande, H\r niimnden i stiil

let meddela förhud mot all liigenhelcn anviinds för hostadsiindamiil, s. k. 

anviindningsfiirhud tjfr 6 :: HSU. 
Regeringen eller myndighet som regeringen besliimmer meddelar bestiim

melser om vad som skall förstås med liigsta godtagbara standard 12 ~ tredje 

stycket BSL!. Enligt kungörelsen I 1973:5321 om liigs1<1 god lagbarn standard 

för hostadsliigenhet i vissa fall skall bosladsliigenhet anses ha liigsta god

tagbara standard. om den är försedd med anordning inom liigenheten för 

I I) kontinuerlig uppviirmning, t21 kontinuerlig tillgång till varmt och kallt 

vallen för hushåll och hygien, I 3> avlopp for .~pillvallen, t4) personlig hygien, 

omfallande toalcll och tviillsliill samt badkar eller dusch, t5) försörjning 

med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning och (6l matlagning. 

omfallandc spis. diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och avställningsytor 

!2; första stycket). I viss utslriickning fär avvikelse göras från de krav som 

sålunda stiillls upp. Bl. a. kan del i vissa fall vara tillriickligt all toalell 
finns all tillgå i niira anslutning till Higenhelen och all anordning för had 

eller dusch finns i huset 13 ; l. 

Enligt 54 " I mom. hyggnadssladgan I 1959:612> fordras hyggnadslov för 
vissa åtgiirder med byggnad. Dit hiinförs hl. a. ombyggnad eller annan iincl

ring av byggnads yttre eller inre utförande av så genomgripande beskaffenhet 

all ätgiirden kan anses jiimförlig med ombyggnad !75 ~). Upprustningsåliig

gandc enligt BSL förfaller bl. a. om hyggnaclslov inte beviljas till den åtgärd 
som avses med åliiggandet (7 ; BSLI. 

För rivning av byggnad inom stadsplanelagl område kriivs enligt 54 ; 
I mom. hyggnadssladgan numera byggnadslov. Fr. o. m. år 1974 giiller enligt 

35 a ~ byggnadslagen ( 1947:385) all byggnadsniimnd för meddela förbud mol 

rivning av byggnad inom område med stadsplan eller inom omräde diir 

förbud mol nybyggnad råder enligt 35 ~ samma lag, om förhud mot rivning 

iir påkallat från hosladsförsörjningssynpunkl eller för bevarande av kultur

historiskt eller miljörniissigt viirdefull bebyggelse. Rivningsförbud fftr med

delas for en rid av högst tre ilr. Oc1 kan fiirliingas med högst två i\r, om 
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det föreligger synnerliga skiil. Har rivningsförbucl meddelats, kriivs bygg
naclslov till rivning iiven om byggnaden inte iir belägen inom stadsplanelagt 
område (54 ~ I mom. tredje stycket byggnadsstadgan i lydelsen enligt SFS 
1973:1086). Ett av syftena med de nya bestiimmelserna iir all hindra all 

ell sådant hus rivs som enligt kommunens planer bör rustas upp och be

triiffande vilket kommunen förhandlar med ägaren om upprustning. Den 

antagna rivningsregleringen tillkom som ell provisorium i avbidan på re

sultatet av bygglagutredningens <K 1969:55) arbete. I förarbetena uttalas 
all det skulle vara vanskligt att utan en mera allsidig utredning som underlag 
genomföra, inom ramen för byggnadslagstiftningen, en ordning varigenom 

möjlighet öppnas all mer generellt hindra rivning (prop. 1973:196 s. 291. 

Av intresse iir också de jiimkningar i rivningsregleringen som genomfordcs 
samtidigt med lagstiftningen om bostadssanering. Till 56:; byggnadsstadgan 

fogades ett nytt moment - 4 mom. - av innebörd att. om ansökan om 
upprustningsåläggande enligt BSL iir föremål för prövning, byggnadslov till 

rivning av byggnad som avses med ansökningen inte får meddelas förriin 

frågan om åliiggande avgjorts slutligt. Har upprustningsåliiggande utfi.irdats 

och har åliiggandet inte förfallit, får lov till rivning av byggnad som avses 

med åliigganclet inte heller meddelas ( SFS 1973:548). 
I detta sammanhang skall också anmiirkas att bygglagutredningen i sitt 

betänkande Markanviindning och byggande förordar all en reglering av riv

ningsverksamheten med ell ko111rollmedel av den typ som byggnadslov

förfarandet utgör införs (S. 373). 
Det direkta besittningsskydd som 12 kap. jordabalken <hyreslagenl till

erkänner bostadshyresgäst och som i princip innebiir en rätt för hyresgästen 
att vid hyrestidcns utgång ta avtalet förlängt får i viss utsträckning vika 
i de fall hyresviirdcn avser att riva huset eller låta det undergå större om
byggnad och det inte iir upppenbart att hyresgästen kan sitta kvar i liigenheten 

utan niimnviird olägenhet för ombyggnadens genomförande. För att del 
direkta besittningsskyddet skall vika fordras dessutom i båda fallen all det 
inte får vara obilligt mot hyresgästen all avtalet upphör (46 :; första stycket 

3 och 4 hyrcslagenJ. 
Någon prövning av det tilliimnade företagets iindamålsenlighet och lämp

lighet sker inte vid ställningstagandet i besittningsskyddsfrågan. Det innebiir 

emellertid inte att besittningsskyddet iir helt satt ur spel vid rivning eller 
större ombyggnad. Hänsyn skall niimligcn tas till hyrcsgiistens möjlighet 

att skaffo annan bostad. Om bostadsförhållandena i orten iir sådana att hy

resgiisten inte rimligen sjiilv kan skaffa annan liimplig bostad. leder den 

billighetsprövning som skall iiga rum till all hyresgiisten får s. k. relativt 

besittningsskydd. dvs. en kvarboenderiill som upphör bara om hyresgiisten 

erbjuds annan bostad med vilken han skiiligen kan nöjas I prop. 1968:91 
Bil. A s. 91 ). Sistnämnda uttryck skall tolkas objektivt efter prövning av 

samtliga omstiindighetcr som t. ex. hyrcsgiistens ålder och siirskilcla bo-
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stadsbchov, husens liige och liigenheternas storlek och utrustning. Hyres
gästen kan diirvid bli nödsakad all godta en inte oviisentligt högre hyra 
(hyreslagstiftningssakkunniga_ SOU 1966: 14 s. 210). Det finns ocksä utrym

me för andra former av begriinsat skydd iin relativt besillningsskydd som 

t. ex. uppskov med avOyttningen t52 ~ hyreslagenl. 

for all besillningsskyddet skall vika i rivningsfallen kriivs bevisning om 

rivningens aktualitet. Enligt ullalanden vid bestämmelsernas tillkomst bör 

i princip inte annat hinder för rivningen forcligga iin sjiilva evakueringen. 

Det skall således finnas byggnadslov till rivningen eller motsvarande ut
redning. All byggnadslov har meddelats behöver dock inte nödvändigtvis 
betyda att rivningen iir aktuell. Också i ombyggnadsfallen mtiste hyresviirdcn 

styrka det tilliimnade företagets aktualitet. 

I samband med besliirnrnelsernas tillkomst uttalades att om hyresgiisten 
har Oyttat in i ett "rivningshus" med öppen blick för risken all behöva 

Oytta så kan kravet på besittningsskydd aldrig fora längre än till all hy

resvärden måste visa att tidpunkten för rivningens ingångsiittande fordrar 

avOyllning. Enbart den omständigheten all i hyresavtalct har tagits in s. k. 

rivningsklausul torde dock inte utan vidare medfora all hyresgästen vid 

rivning går miste om sill besillningsskydd. Verkan av sådan klausul får 

bedömas från fall till fall. Utgångspunkten är, åtminstone numera, att en 

rivningsklausul förlorar i betydelse ju iildre den blir. Är den äldre iin omkring 
fem år, när uppsägningen görs, torde krävas särskilda omstiindigheter för 

all klausulen skall kunna tillmätas betydelse Uärtelius, Hyra och bostad, 
1973, s. 126). 

llyreslagen innehåller bestiimmelser om lägenhetens skick och om hy
resgästens skyldigheter vid nylljandet av lägenheten. Enligt 9 ~ skall hy
resvärden tillhandahålla liigcnheten på tilltriidesdagen i sådant skick all den 

enligt den allmiinna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda 
iindamålel. Motsvarande skyldighet åligger hyresviirden under hela hyres
tiden t 15 ~ första stycket). I fråga om bostadsliigenheter går hyresviirdens 

underhålls- och rcparationsplikt liingre iin i fråga om andra liigenheter. Enligt 
15 ~ andra stycket skall hyresviirden med skäliga tidsmellanrum ombesörja 
tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av 

Higcnhetens försUmring genom ålder och bruk. För att hyresviirdens re
parationsskyldighet enligt bestiimmclsen skall aktualiseras kriivs att det fö
religger behov av reparation och att rimlig tid har förflutit sedan motsvarande 

arbeten företogs i liigenheten. I fråga om bostadsliigenhet om ett - tre rum 

och kök torde ett normalt reparationsintervall vara <Illa ;"1 nio år 1Jiirtelius: 

Hyra och bostad. 1973_ s. 58. jfr Berg m. Il.: Hyresriitt s. Jh 

Brister hyresviirden i sin underhållningsskyldighct enligt 15 ~andra styck

et, har hyresgiisten enligt 16 ~ första stycket i första hand riitt att ombesörja 

reparationen på hyresviirdens bekostnad. s. k. sjiilvhiiilpsriitt_ samt riitt till 

skiilig nedsiittning i hyran under den tid liigcnheten iir i bristf<illigt ski1.:k. 
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En forulsiillning för sjiilvhjiilpsriilten iir all hyresviirden efler anmodan un

derliiter all vidta erforderliga åtgiirder så snart del kan ske. Enligt praxis 

medges inte nedsiittning av hyran för tid innan hyresgiisten har påtalat 

del hristfälliga skicket eller hyresviirden på annat siill hlivil medveten om 

del. Förutom riill till sjiilvhjiilp och till nedsiillning av hyran har hyrcsgiisten 

rätt all hiiva avtalet, om hristen iir viisentlig, m:h riill till skadestånd. 

Bcstiimmclscrna i 15 ~andra stycket om hyresviirds reparationsskyldighet 

är tvingande utom såvill avser liigenhet i enfamiljshus. I 51 ~ JB:s pro

mulgationslag finns siirhestiimmclser som möjliggör avtalsfrihet också i vissa 

andra fall. Det torde således inte normalt vara möjligt fi.ir parterna all avtala 

all hyresgiisten sjiilv skall svara för det löpande underhållet av hostadslii

genhet i llerfamiljshus (Walin: Allmiinna hyreslagen 1969, s 111 ). 

llyresgiist som vill begagna sig av sin självhjiilpsriill får själv bestiilla 

arbetet hos lämplig hantverkare och förskollcra kostnaderna. I sin tur får 

hyresgiisten sedan kriiva hyresviirdcn på betalning. Betalar inte denne god

villigt. kan hyresgiisten antingen viicka talan mot hyresvärden med yrkande 

om åläggande för denne all betala beloppet eller hålla inne hyra till mot

svarande belopp. I det senare fallet bör beloppet sätlas ned hos överexekutor 

enligt .21 ~. Annars riskerar hyresgästen alt förverka sin hyresrätt. Dd blir 

sedan hyresviirdens sak att viicka talan mot hyrcsgiisten om utfående av 

det nedsatta beloppet om överenskommelse inte träffas Ufr 22 ~ ). Också 

i det fallet att hyresgästen anser sig ha rätt till nedsällning av hyran, får 

han anlita utviigen att deponera det tvistiga beloppet hos överexekutor. 

Hyresgästen är å sin sida skyldig dels all inte använda lägenheten för 

annat ändamål än som avsetts I 23 ~),dels all väl vårda den under hy restiden 

124 ~ första stycket). I hyresgästens vårdnadsplikt ligger att han iir skyldig 

- åtminstone i princip - all återställa liigenheten till hyresviirden i samma 

skick som han mottog den och all ersiilla all skada som uppkommit genom 

hans vållande (jfr 24 ~ första stycket). Niir det giiller bostadsliigenheter mo

difieras den angivna principen genom hestiimmclserna om hyresvärdens 

ansvar för det löpande underhållet. Det kan således inte kriivas av en bo

stadshyresgiist att liigenheten iir i precis samma skick niir han liimnar den 

som niir han llyllade in. Den avvikelse i fråga om skicket som iir hänförlig 

till normalt slitage får således godtas. Åsidosälter hyresgäst sin vårdnadsplikt, 

kan hyresrätten förklaras förverkad enligt 42 ~ hyreslagen. I vad mån en 

hyresgäst får göra förändringar eller utföra underhållsarbeten i sin lägenhet 

utan att först ha inhiimtal hyresvärdens samtycke iir en delvis oklar fråga. 

Utgångspunkten iir all sådant samtycke erfordras. Emellertid torde numera 

allmiint anses att den som hyr exempelvis en industri- eller lagerlokal eller 

butik har viss frihet all vidta de föriindringar som kriivs för att lokalen 

skall kunna användas för avscll ändamål. Någon motsvarande frihet för 

bostadshyrcsgiisl all utforma liigenheten efter sina behov och önskemål torde 

inte foreligga. Som exempel på gällande riittsståndpunkt anförs i litteraturen 
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all hyresviirdcns samtyi.:ke torde kriivas for att bostaclshyresgiist skall få 
montera s. k. sjutillhhllarlås Uärtelius, anr. arbete s. 77). Hyrcsgiist, som 
vidtar föriinclringar med avseende på sin lägenhet utan samtyi.:kc, diir sådant 
behövs, rnr i vissa fall anses ha åsidosall sin vårdnadsplikt. liar hyrcsgiistcn 

gjort föriindringar eller vidtagit särskilda anordningar i liigenhctcn, är han 
i prini.:ip skyldig att återstiilla liigenhcten i det skick han nmttog den (jfr 

Walin, anf. arbetes. 1021. Gör han inte det, riskerar han all fä betala ska

destånd till hyrcsviirden. 

8.1.2 Boende- och hostadsfi11ansieri11gs11trcd11ingarna 

Boende- och bostadslinansieringsutredningarna tar i huvudhctiinkandet 

upp frågor om boendedemokrati eller bestiimmanderiitt för bostadshyres

giisterna. lnnehället i hctiinkandet och remissyttrandena har redovisats i 

avsnitten 2.1.8 resp. 3.1.8. 

8 .1.3 Boi11flvta11dewred11i11gen 

Styrelsen för Hyresgästernas riksförbund beslutade hösten 1973 att tillsätta 

en utredning angående de organisationspolitiska konsekvenserna av änd
ringar i den framtida hyres- och bostadspolitiken. I utredningens uppgift 

har bl. a. ingått att belysa och värdera de erfarenheter som vunnits vid 

tilliimpningcn av hyreslagen och hyresregleringslagcn och att lägga fram 
de förslag som på grundval av analysen tinnes påkallade. Utredningen, 
som tagit namnet boinflytandeutredningen, har i juni J 974 för förbundets 

styrelse lagt fram ett delbeliinkande med förslag till sådana ändringar i hy
rcslagstiftningen som utredningen funnit vara mest angeliigna. 

Utredningens betänkande har för kännedom överliimnats till bl. a. justitie
och bostadsdeparlementen. I de delar som rör frågan om ökat boendein
flytande för hyresgäster och förstiirkning av deras ställning innehåller be
tiinkandet sammanfattningsvis följande. 

Till att börja med konstaterar utredningen att frågor som berör det egna 
bostadsområdets miljö- och serviceförhållanden kommit all få ett allt större 
utrymme. Bcniigenheten hos fastighetsiigarc och bostadsföretag att tillmö
tesgå i och för sig naturliga och viilmotiverade krav från de boendes sida 
siigs vara skiftande. Utredningen crinrarom all inom arbetslivet de ansliillda 

genom sina fackliga organisationer och genom lagstiftning kunnat åstad

komma ett visst mått av demokrati på arbetsplatserna och medbestiimmande 

över arbetsvillkoren. På motsvarande sätt bör hyresgiistcrna enligt utred
ningens mening kunna skaffa sig liknande möjligheter betriiffande boendet. 

Då det giiller omfattning och inriktning av service samt utformning av 

den yttre miljön bör enligt boinflytandeutrcdningen de nuvarande förhål

lanclcna iindras så att avgörandena i princip sker för varje område med 

ett stort mått av mcdbestiimmandcriilt från de boendes sida. Som exempel 

20 Riksdagen 1974. i sam/. Nr 150 
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på frågor som bör kunna avgöras på lokalplanet anförs gårdsplantering och 

annan utsmyckning. utformningen av lekplatser och fritidslokaler, trafik

föring och tv1ittstugcorganisation. Reparations- och underhållsfrågor, som 

i princip också bör kunna avgöras områdesvis, avser utredningen att åter

komma till i ett senare betänkande. 

Utredningen framhåller att en absolut förutsättning för ell lokall inflytande 

är att det organiseras inom hyresgäströrelsens ram, eftersom besluten kan 

få ekonomisk betydelse och därigenom få anknytning till förhandlingsverk

samhe:en. Frågan om formerna för hyresg1istinflytandet bör i första hand 

göras till föremål för överliiggningar med SABO och eventuellt andra centrala 

fastighetsägarorganisationer i syfte att genom frivilliga överenskommelser 

åstadkomma en försöksverksamhet i liimplig omfattning. Resultatet av över

läggningarna och erfarenheterna av en eventuell försöksverksamhet får bli 

avgörande för hur frågan skall drivas framdeles. 

Utredningen tar också upp frågan om hyresgästernas inflytande över den 

kommunala planeringen av blivande bostadsmiljöer. Biist skickade att delge 

planerare och politiker erfarenheterna från befintliga boendemiljöer är gi

vetvis de bostadskonsumenter som sjiilva upplevt boendemiljöerna. Det 

är en naturlig uppgift för hyresgäströrelsen att systematisera och kanalisera 

synpunkterna. Utredningen avser att återkomma med yllerligare övervä

ganden och synpunkter i frågan. 

Boinflytandeutredningen framhåller att hyresgästens riill att bestämma 

över liigenhetens utseende och standard är i det niirmastc obefintlig. Inte 

heller ger lagstiftningen hyresgästen något inflytande över hur reparationer 

och standardförbättringar skall utföras. I de hänseenden som angetts nu 

bör enligt utredningen hyresgästernas ställning stärkas. De bör få lagfäst 

rätt att själva utföra ändringar och att påverka utförandet och omfattningen 

av reparationer och standardförbättringar. De ekonomiska frågorna skulle 

kunna lösas efter det system med fonder för inre reparationer som tillämpas 

i fråga om bostadsriittsliigenheter. Utredningen ställer sig emellertid skeptisk 

till en sådan lösning. l stället bör i första hand undersökas i vad mån hy

resgästernas rätt kan tillgodoses inom ramen för den nuvarande ordningen 

enligt vilken hyresvärden bär ansvaret för att reparationer kommer till stånd. 

Det kan ske dels på frivillighetens väg genom avtal, dels genom att for· 

farandet, när hyresviirden åsidosatt sin reparationsskyldighet enligt 15 ~and

ra stycket hyreslagen, förenklas. Utredningen föreslår diirför att hyresnämn

derna anförtros uppgiften att pröva tvister om reparationer och standard

förbiittringar. 

Boinflytandeutredningen har slutligen, såvitt nu iir i fråga, tagit upp frågan 

om s. k. kopplade avtal, t. ex. upplåtelse av bostadsliigenhet i förening med 

upplåtelse av bilplats. Utredningen uttalar att lagstiftningen bör ge uttryck 

för att sådana villkor kan vara obilliga mot hyresgästen, t. ex. om i det 

anförda exemplet denne inte har bil. 
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8.2 Uppsägningstid 

8.2.1 Gällande rätt 

Hyreslagen innehåller följande regler om uppsägningstid. Hyresavtal som 

är träffat för bestämd tid skall. om hyresförhållundet vid hyrestidens utgång 

varat längre än nio månader i följd. alltid siigas upp för alt avtalet skall 

upphöra att giilla vid hyrestidens utgång () ~ första stycket). Denna regel 

ärt vingande och giiller oberoende av om det är hyresviirden eller hyresgästen 

som vill bli fri från avtalet. Sker inte uppsägning. förlängs avtalet på i princip 

oförändrade villkor (3 ~ tredje stycket). Om avtal, som måste siigas upp 

för att upphöra vid hyrestidens utgång. inte innehåller besHimmelse om 

uppsägningstid. skall enligt 3 ~ andra stycket uppsiigning ske viss tid i förväg. 

Uppsägningstidens längd beror i sådant fall på hyrestidens längd. 

Enligt 4 ~ första stycket kan hyresavtal som träffats för bestämd tid utan 

förbehåll om uppsägning bli förlängt på obestiimd tid. För att så skall ske 

krävs att hyresförhållandet vid hyrestidens utgång inte varat längre än nio 

månader i följd samt att hyresgiisten därefter suttit kvar i lägenheten en 

månad utan att hyresvärden uppmanat honom alt flytta. Om hyrestiden 

inte är bestämd och uppsägningstid inte avtalats, utgår enligt andra stycket 

hyrestiden en månad efter uppsägning. Har hyresförhållandet varat längre 

än ett år utgår dock hyresticlen först på elen fardag som inträffar närmast 

efter tre månader från uppsägningen. Fardagar är enligt tredje stycket den 

I april och den I oktober. Med undantag för upplåtelser som har tjänste

bostadskaraktär enligt 46 ~ första stycket 7 skall vid hyresavtal som beror 

av anställning - s. k. kopplade avtal - hyresgästen alltid ha rält till en upp

sägningstid av minst en månad. 

Ar 1973 avskaffades den s. k. förstagångsprövningen av hyran. första

gångsprövningen innebar att hyresvärd eller hyrcsgiist i vissa fall fi1.:k begiira 

hyresnämndens prövning av hyra som avtalats vid Higenhetens upplåtande 

eller därefter innan hyresförhållandet varat längre iin nio månader i följd. 

I stället medgavs hyresgästen rätt att säga upp hyresavtalet for ändring av 

hyresvillkoren !54 ~). Sådan uppsägning rnr ske till tidpunkt då hyresfor

hållanclet enligt lag eller avtal kunnat bringas att upphöra och med iakt

tagande av den uppsägningstid som i sådant fall skulle ha gällt. En for

utsältning är alt hyresförhållandet vid nämnda tidpunkt varat liingre än 

nio månader i följd. Lägenheten får inte utgöra del av upplåtarens bostad. 

Om hyresförhållandet vid den tidpunkt då avtalet kunnat bringas alt upp

höra inte varat längre än nio månader i följd, får uppsägning ske till utgången 

av kalendermånad då hyresförhållandet varat liingre än nio månader men 

längst ett år i följd. När hyresgästen sagt upp avtalet. skall han inom tre 

veckor från uppsägningen hlinskjuta tvisten till hyresniimndcn. Gör han 

inte det, lir uppsägningen utan verkan. 

Till följd av niimnda reform infördes en ny regel. 4 a ~. för det fall att 
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hyresavtal som avser hostadsliigenhet träffats för bestämd tid överstigande 
ett år. llyresgiisten får enligt denna paragraf säga upp avtalet till den fardag 
som intr~ilTar närmast efter sex månader från uppsägningen. En förutsällning 
for att uppsiigning skall få ske, är dock att hyresförhållandct på fardagen 

varat liingre än nio månader i följd. 

8. 2.2 Boi11/lv1a11tle111rcd11i11ge11 

Den inom hyresgäströrelsen tillsa\la boinnytandeutredningen har i fråga 
om de nuvarande bestämmelserna om uppsägningstid anfört följande. 

Rörligheten på arbetsmarknaden och den ökade tillgången på bostäder 
riktar enligt utredningen uppmiirksamheten på hyresgiistcrnas möjlighet att 
fråntriida hyresavtal. Giillande hestämmelser är till nackdel för hyresgästerna. 
Kortare reell uppsiigningstid än som f. n. brukar tillämpas kan åstad
kommas genom att hyresgästerna ges ökade möjligheter till uppsägning 
i förtid. En hostadshyresgäst bör enligt utredningen inte kunna tvingas all 
bli kvar i ett hyresförhållande under liingre tid iin som behövs för att till
godose hyresvärdens intresse av rimlig uppsägningstid. I hyreslagen bör 
diirför meddelas en generell regel om liingsta uppsägningstid för hyresgiist. 
Tiden bör inte överstiga tre månader. I hyreslagen bör samtidigt införas 
tvingande bestiimmelser om minsta uppsiigningstid för hyresvärdarna. Den 
hör i stort sett motsvara vad som nu gäller för dem enligt huvudregeln. 
Utredningen föreslår att uppsägningstiden för hyresvärdarna bestäms till 
minst nio månader. 

8.3 Besittningsskydd 

8.3.1 Gällande räl/ 

Bostadshyresgiisten har i hyreslagen tilll(ksäkrats ett direkt besittnings
skydd. Hyresgästen har alltså i princip riitt att vid hyrestidens utgång få 
avtalet förlängt. Vissa inskränkningar i hesillningsskyddet har emellertid 

gjorts. Hyresgästens intresse av att få bo kvar i lägenheten anses nlimligen 
böra viigas mot hyresvärdens behov i vissa fall av att kunna disponera över 
Higenhcten på annat sätt. Bestämmelser som niirmare reglerar inskriink
ningarna i besittningsskyddet finns i 45 och 46 ~ ~. 145 ~ anges vissa generella 
begriinsningar i besittningsskyddet medan 46; reglerar under vilka om

stiindigheter besittningsskyddet bryts i det enskilda fallet. 
Enligt 45 ~ undantas från besittningsskyddet dels hyrcsförhållande som 

upphört innan del varat mer än nio månader i följd fkorttidsavtall, dels 
upplåtelse av liigenhet som utgör del av upplåtarens egen bostad, dels hy
res förhållande som upphör på den grund att hyresriitten iir förverkad eller 
att siikerhet som hyresgästen stiillt försämrats och denne underlåtit att på 
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anfordran stiilla ny säkerhet. Dessutom kan hyresvärden och hyrcsgiisten 

komma överens om all hyresriittcn inte skall vara fon:nad med riitt till 

förliingning. Har överenskommelsen träffats innan hyresfrirhållandet varat 

mer iin nio månader i följd, gäller den dock endast om den har godkiints 

av hyrcsniimnden. 

Att korttidsavtalen undantas från besittningsskyddet beror på att uthyr

ningar av utpriiglal tillfällig karakllir inte ansetts behöva ett hemskydd (prop. 

1968:91. Bih. As. 87l. Såsom exempel på korttidsavtal niimns i förarbetena 

upplåtelse av Higcnhet såsom sommarbostad. 

Bcstiimmelscrna i 46 ~ innebär att hyresgästen har räll till förlängning 

av avtalet, om inte någon viss i paragrafen angiven situation föreligger. 

De besillningsskyddsbrytande grunderna tas upp i tio särskilda punkter. 

De innebiir bl. a. att besittningsskyddet bryts om hyresgästen har förverkat 

hyresriitten eller i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån all hy

resavtal skiiligen inte bör förlängas. Detsamma gäller om huset skall rivas, 

om det skall undergå större ombyggnad och del inte iir uppenbart att hy

resgästen kan bo kvar utan niimnviird oliigenhet för genomförandet av om

byggnaden samt om lägenheten inte vidare skall användas för bostadsiin

damål, allt dock under förutsiittning att del inte är obilligt mot hyresgiislcn 

att hyresförhållandct upphör. Hyresgästen har vidare inte riitl till förlängning 

av hyresavtalet, om delta avser liigenhel i en- eller tvåfamiljshus eller lä

genhet som upplåtaren innehar med bostadsrätt och upplåtaren har sådant 

intresse av att förfoga över liigenheten att hyresgiislen skiiligen bör Oylla. 

Även niir hostad har upplåtits i anslutning till ansliillning kan besittnings

skyddet i vissa fall brytas. Paragrafen innehåller slutligen ett allmiint hållet 

stadgande av innebörd all förlängning kan vägras, om det inte strider mot 

god sed i hyrcsförMllandcn eller på annat siitt iir obilligt mot hyrcsgiistcn 

att hyresförhållandct upphör. 

Tvist om förliingning av hyrcsavtal prövas av hyresnämml. 

8.3.2 Boin/~vtandeutredningen 

Den i det föregående omnämnda boinllytandeutrcdningen erinrar i sitt 

hetiinkande om all hyreslagens bestämmelser om direkt besillningsskydd 

för bostadshyrcsgiist inte är tillämpliga. niir hyrcsförhållandet upphör. innan 

det har vmat Hingre än nio månader i följd. Utredningen föreslår att denna 

begriinsning utmönstras. Enligt utredningen har niomånadersvillkoret sin 

riitta plats bland de s. k. hesillningsskyddsbrytandc grunderna i 46 ~ hy

rcslagcn. 
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8.4 Hyressättningen 

8.4.1 Gällande rälf 

De allmänna bestiimmelserna om hyressättningen har intagits i hyrcsla

gcn. För åtskilliga bostadsWgenheter giiller att hyran regleras genom siirskilda 

bestämmelser i hyresrcglcringslagen. 

Hyresregleringslagcn är f. n. tilhimplig i endast 43 av landets kommuner 

(i vissa fall del av kommun). Det totala antalet hyresrcglerade liigenheter 

den I januari 1974 uppgick till omkring 350 000, varav drygt 135 000 fanns 

i Stockholms kommun, knappt 40 000 i Göteborgs kommun och knappt 

20 000 i Malmö kommun. Hyresregleringslagen giiller numera endast för 

bostadslägenheter. varmed avses lägenhet som upplåtits för all helt eller 

till ime oväsentlig del anviindas såsom bostad. Från lagens tilliimpnings

område har emellertid undantagits bl. a. liigenhet i hus eller del av hus 

som har färdigställts efter utgången av år 1957 och allmiinnylliga företags 

liigen heter. 

Hyresregleringslagen iir tidsbegränsad och gäller till utgången av septem

ber 1975. 

Regleringen av hyran sker enligt lagen för flertalet liigenheter enligt ett 

systern meds. k. bashyra. Undantag hiirifrån gäller bl. a. lägenhet som hyrs 

ut i möblerat skick. 

Bashyra är den hyra som gällde för liigenheten den 30 september 1972. 

Finns ingen sådan hyra för lägenheten, fastställs bashyran till det belopp 

som med hänsyn till hyresläget för järnforliga liigenheter i orten och övriga 

omständigheter är skiiligt. Bashyran får höjas, om del är påkallat med hänsyn 

till att lägenhetens värde ökats genom sådant ombyggnads-, ändrings- eller 

underhållsarbete som iir av inte endast ringa omfattning eller till annat skäl 

av diirmed jiimförlig betydelse. I töjning får även ske, om det iir påkallat 

med hiinsyn till ökade kostnader för räntor, tornträttsavgiild, löner eller 

eljest för fastighetens förvaltning. liar ombyggnadsarbete rn. m. bekostats 

av hyresgästen, får bashyran med anledning därav höjas endast om siirskilda 

skäl är därtill. Höjning av bashyran får inte ske så all hyran kommer att 

överstiga vad som med hänsyn till hyresliiget för jämförliga lägenheter i 

orten och övriga omständigheter är skäligt. Nedsättning av bashyran skall 

ske till skäligt belopp, om lägenhetens skick avsevärt försiirnrats eller hy

resgäst tillkommande förmåner påtagligt inskriinkts. Förutom bashyran får 

hyresvärden efter avtal med hyresgästen enligt 4 ~ La ut skälig crsiittning 

för vissa förbättringsarbetcn rn. m. Frånsett nu angivna undantag kan hy

resviirden straffas, om han tar ut högre hyra iin den tillåtna bashyran. 

En lägenhets bashyra faststiills eller iindras genom skriftlig överenskom

melse mellan å ena sidan hyresv:ird eller organi,;ation av fastighetsägare, 

i vilken hyresviirden iir medlem. och åandra sidan organisation av hyrcsgiister. 

Har överenskommelse rörande bashyra inte triiffats, får hyrcsniimndcn på 
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framställning av hyresvärd, hyresgäst eller hyressökande pröva frågan om 

faststiillande eller ändring av hyran. Om överenskommelse träffats om en 

bashyra som väsentligt avviker från vad som föreskrivits i lagen om fast

ställande och ändring av sådan hyra, kan hyresgiist, hyressökande eller hy

resvärd, som inte sjiilv träffat överenskommelsen, bcgiira all hyresniimnden 

skall pröva hyran. Hyresnämnden skall i sådant fall bestiimma hyran till 

skäligt belopp. 
Ärende enligt hyresregleringslagen prövas av hyrcsniimnd. Fullföljd av 

talan mot hyresnämnds beslut sker f. n. genom besviir hos statens hyresråd. 

I prop. 1974: 151 liiggs förslag fram till iindrad fullföljds- och instansordning 

i iirenden som prövas av hyresnämnd. Enligt förslaget skall talan mot hy

resnämnds beslut bl. a. i hyresregleringsärcndc fullföljas genom besviir till 

en ny överinstans över hyrcsniimndcrna, hostadsdomstolcn. 

I lagen ( 1956:56 7) med vissa bestiimmelser, som skola iakttagas sedan 

hyresregleringen upphört (övergångslagen; ändrad 1968:345 ), finns vissa be

stiimmelser för lösande av de övergångsproblem som kan uppkomma vid 

avveckling av hyresregleringen. I 2 ~ föreskrivs att hyresavtal som omfattar 

iiven tid efter avvecklingen skall anses uppta den hyra som gällde närmast 

dessförinnan. Enligt ett år 1968 infört tredje stycke i paragrafen kan Kungl. 

Maj:t vid beslut om avveckling av hyresregleringen för viss eller vissa orter 

eller vissa slag av liigenheter sätta ut en övergångstid m:h förordna om 

sådan begränsning av hyreshöjningarna under denna tid att hyran vid dess 

slut än anpassad till hyran för likviirdiga lägenheter. 

För bostadslägenhet som inte omfattas av hyresregleringslagen tilliimpas 

de bestämmelser om hyressättning som finns i 48 ~ hyreslagen. Dessa be

stiimmelser har den primära uppgiften att trygga hyresgästens besittnings

skydd. I hyreslagen tillförsiikras hyresgästen ett direkt besittningsskydd som 

i princip innebär rätt att vid hyrcstidens utgång få hyresavtalet förfängt. 

För att hindra att besittningsskyddet siitts ur spel genom hyreskrav har 

det förenats med normer för hyressiittningen. Restlimmelserna om villkoren 

ror fortsatt förhyrning innebär följande. 

Vid förhyrning av en liigenhet bestiims hyran och andra villkor genom 

överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen. Förlängs hyresav

talet, skall hyran utgå med skäligt belopp. Den hyra som hyresvärden fordrar 

skall godtagas, om den inte iir oskälig. Den fordrade hyran skall anses oskälig, 

om den viisentligt överstiger hyran för liigenheter som med hiinsyn till bruks

viirdet iir likvärdiga. Härvid skall bortses från lägenhet vars hyra inte iir 

rimlig med hänsyn till det allmiinna hyresliiget i orten för närmast jiimförliga 

liigenheter i nybyggda bostadshus. 

Med det i 48 ~ hyreslagen anviinda uttrycket "bruksviirde" avses vad 

en liigenhet med hiinsyn till beskaffenheten och förmåner samt övriga fak

torer kan anses från konsumentens synpunkt vara viird i förhållande till 

likvärdiga lägenheter på samma ort. Vid bestämmandet av bruksviirdet skall 
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bortses från byggnadsår m:h produktions-, drift- och förvaltningskostnadcr 
samt andra siirskilda betingelser för hyresriilten. En rad olika faktorer in

verkar på bedömningen av en lägenhets beskaffenhet. som storlek. modcr
nitetsgrad, planlösning och liige inom huset, reparationsstandard och ljud

isolering. Också faktorer som inte är direkt hänförliga till liigenheten som 
sfalan inverkar på dess bruksviirde. Bland dem kan till en början niimnas 

förmåner som iir knutna till liigenhetsinnehavet. som t. ex. tillgång till hiss, 
sopnedkast, tviittstuga. siirskilda förvaringsutrymmen, god fastighetsscrvice. 

garage och hiluppstiillningsplats. Aven faktorer som husets allmiinna liigc, 

boendemiljön i stort och niirhet till kommunikationer spelar emellertid in. 

De omstiimligheter som inverkar på hruksviirdct skall bedömas objektivt. 
dvs. utan avseende på den enskilde hyresgiistens viirderingar eller hd1ov 
(prop. 1968:91 Bih. A s. 44 och 53). 

Niir det giiller att bestiimma en liigenhets bruksvärde är det inte fråga 

om all uppskaua Higenhetens hyresviirdc i pengar eller i någon annan viir

demiilare. Det giilkr endast att jiimföra lägenhetens beskaffenhet med andra 

i hyressiittningsiirendet åberopade lägenheters beskaffenhet. Sjiilvfället skall 
därvid jiimforelscliigenheternas bruksvärde bedömas enligt de riktlinjer som 

har angetts förut. För alt prövningsliigenheten och en jiimförelscliigenhet 

skall anses vara likviirdiga kriivs endast att de i grova drag motsvarar va

randra. Sälunda biir de normalt ha samma anviindningssiitt, bostadsyta och 

modernitetsgrad. En relativt stor tolerans behövs för alt jiimlörclsematerialet 
skall bli tillräckligt stort och diirmed mera riittvisande. Å andra sidan mr 
avvikelserna inte vara avseviirda. Annars linns det risk för att jiimförel

seprövningen hlir alltför skönsmlissig. I vissa unda111agsfall, som niir hy
resliiget iir mycket splittrat för en viss kategori av liigenheter, kan det bli 

nödviindigt att slika ledning vid hyressiittningen genom alt jiimföra med 
liigenheter av annat slag än prövningsliigenheten (jfr anf. prop. Bih. A s. 

53). Från dessa fall kan i detta sammanhang bortses. 
Niista led vid hyresprövningen blir att fastställa hyresnivån för de lii

genheter som befunnits vara likviirdiga med prövningsliigenheten. Ligger 
den begiirda hyran under denna nivå eller överensstiimmer den med nivån, 
skall hyran godtas. Det skall den också, om den visserligen ligger högre 

men inte viisentligt överstiger nivån. Vid tillkomsten av den nuvarande 

hyressiittningsnormen var det med öppna ögon man godtog att fordrad hyra 

skulle kunna siiltas högre iin hyresnivån för jiimförliga lägenheter. Om de 

ekonomiska faktorerna hindrades från att förskjuta hyresnivån uppåt, skulle 

man niimligen inte kunna få utrymme för en allmiin uppjustering av hy

resnivån niir detta motiveras av den allmänna situationen på hyresmark

naden lanf. prop. Bih. A s. 55>. 
Vad som har anförts har tagit sikte på det fallet att man vid jiimförcl

seprövningen kan faststiilla en någorlunda enhetlig hyresnivå för jiimfö

relseliigenheterna. Kan man inte det. uppstår siirskilda svårigheter. Uppen-
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barligcn kan det inte tillåtas att några enstaka topphyror blir viigledandc. 

lika litet som några mycket låga hyror kan få avgöra saken. Inte heller 

anses genomsnittshyran fii bli utslagsgivande. I det liige som angc!ls nu 

hör enligt uttalanden vid hyressättningsnormens tillkomst tillviigagångs

siittet vara följande !anf. prop. Bih. A s. 54). 

Sedan ej representativa topphyror uteslutits från jiimförelsemalerialet, ut

gör h y r e s n i v å n f ö r I ii g e n h e I e r m c d d e h ö g s t a h y r o r n a 

riktpunkt för bedömningen. Eftersom hyresprövningen syftar till all fost

stiilla liigenhetens marknadsviirde, måste emellertid den angivna pri1Kipen 

modilieras. Hyresnivån för liigenheler med de högsta hyrorna iir sålunda 

godtagbar bara om den kan accepteras som ett ungefärligt uttryck för mark

nadsviirdet. Som regel bör krävas att hyrorna blivit bestiimda i ett liige 

på hyresmarknaden som i varje fall inte varit ofördelaktigare för hyresgästen 

i det rådande liiget. 

Utgångspunkten vid 1968 års reform av hyreslagen, när bruksviirdesy

stcmct infördes, var att hyressiittningen på den balanserade hyresmarknadcn 

borde skapas av marknadsförhållandena, medan det däremot på en brist

marknad var ofrånkomligt alt i viss utstriickning hindra hyreshöjningar 

som betingades av bristliiget !anr. prop. Bih. As. 52). I överensstämmelse 

hiirmed kompletterades de normer för hyressättningcn för vilka redogjorts 

översiktligt i det föregående med en särskild s. k. spärregel. Denna som 

tidigare gällde bara för vissa s. k. bristorler är numera generellt tillämplig 

på alla orter. Enligt spiirregeln skall vid jiimförelseprövningen bortses från 

liigenheler, vilkas hyror inte är rimliga med hiinsyn till det allmiinna hy

resliiget i orten för närmast jämförliga lägenheter i nybyggda bostadshus. 

Införandet av spärregeln byggde på tanken att de allmännyttiga bostadsfö

retagen intar en ledande ställning inom nyproduktionen med följd att de 

allmiinnyttiga företagens hyror blir bestämmande för hyresläget inom nämn

da sektor. Eftersom de allmännyttiga bostadsföretagen tilliimpar sjiilvkost

nadsprincipen, vilket innebär att hyrorna sätts så att de på lång sikt tiicker 

de faktiska kostnaderna, får man genom spärregeln dels en garanti för att 

oskiiligt höga hyror inte kommer att tillämpas för liigenheter som uppförs 

i fortsiittningen, dels en önskvärd låsning av hyresnivåerna i det äldre lä

genhctsbeståndet. Hyresprövningen bör enligt uttalanden vid 1968 års reform 

tillgå på följande siitt, när spiirregeln tilliimpas (anf. prop. Bih. A s. 189). 
Jiimförelseprövningen med tillämpning av bruksvärderegeln iir också i 

nu åsyftade fall grundläggande. Niir hyresnivån för de aktuella jämförel

seliigenheterna har fastställts, kommer hänsynstagandet till det allmänna 

hyresliiget i orten för nybyggda bostadshus in. Den konstaterade hyresnivån 

för jiimförclseliigenheterna skall således stiillas samman med hyran för W
genheter i nyproduktionen. Jiimförelsen bör därvid inriktas på sådana Hi
genheter som är så likvärdiga som omständigheterna tillåter exempelvis 

i fråga om rumsantal och bostadsyta. 
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Mol bakgrunden av hyresliiget för liigenheterna i nybyggda hus får sedan 

bedömas om hyran för jiimförelse!Ugcnheterna iir rimlig. Därvid får givetvis 

hänsyn tas till att bruksviirdet för de båda kategorierna av liigenheter ofta 

inte iir detsamma. Leder bedömningen till att hyran för någon eller några 

av de liigcnheter som ingår i jiimförelsematerialet inte kan anses rimlig 

i förhållande till hyresliiget i nyproduktionen, bortses från dessa lägenheter 

vid jiimförelseprövningcn. 

Vid införandet av hyressättningsnormen i 48 ~ hyreslagen uppehöll sig 

departcmcntschefen något vid innebörden av kravet på att den fordrade 

hyran inte får "viisentligt" överstiga hyran för jiimförliga lägenheter. Mot 

det angivna kravet ansågs i normalfallet inte vara någon erinran. Redan 

med hiinsyn till den osiikerhet som gäller vid uppskattningar av det slag 

som det iir fråga om vid bruksviirdcprövningen måste hyresvärden tillför

siikras visst utrymme ovanför den hyrcsnivå som kunnat konstateras genom 

jiimförelseprövningen. Genom att hyran för prövningsliigenheten tillåts nå

got överstiga hyresnivån för jiimförliga lägenheter ges dessutom utrymme 

för en ~illmiin uppjustering av hyresnivån, när detta motiveras av den aktuella 

situationen på hyresmarknadcn. Några mera bcsliimda anvisningar ansågs 

inte kunna ges om storleken av det belopp med vilket hyran skall tillåtas 

överstiger vad som behövs för att tiicka kapital- och driftkostnader. I denna 

fallet liksom det allmiinna läget på hyrcsmarknadcn ansågs ha betydelse 

för denna fråga (anf. prop. Bih. A s. 54). 

Mol bakgrund av den prisutveckling som ägt rum under senare tid kan 

konstateras att hyrorna i nyproducerade hus regelmässigt åtminstone inte 

överstiger vad som behövs för att tiicka kapital- och drirtkostnader. I denna 

situation fungerar bruksviirderegeln i huvudsak som ett hinder mot försök 

från fastighetsiigarens sida att få omotiverade produktionskostnader tiickta. 

I den mån produktionskostnaderna i nybyggda hus diirefter stiger ytterligare, 

utgör bruksviirderegeln på så siitt en spiirr mot anpassning till kostnaderna 

i nyproduktionen, att jiimförclscn med likviirdiga lägenheter i huvudsak 

kommer att avse ungcfar samtidigt producerade liigenheter och höjning ut

över jiimförelseniv~111 kan ske endast inom ramen for "viiscntlighets" -rekvi

sitet. llyressiittningen i hus producerade under senare år är diirför i huvudsak 

kostnadsbcstämd. "Yiisentlighcts"-rekvisitet kan emellertid på sikt medföra 

en anpassning till en högre hyresniv<I iin som iir motiverad av kapital- och 

drift kostnader. 

Frågor om hyressiittning och andra hyrcsvillkor vid förlängning av hy

resavtal prövas av hyresniimnd. Part kan klandra hyrcsniimnds beslut i sådan 

fr[1ga genom att viicka talan mot andra parten vid den fastighetsdomstol 

inom vars område fastigheten iir bcliigen. Mot fastighctsdomstolens dom 

i fr;'1~a om faststiillclsc av hyrcsvillkor l?ir talan inte ICiras. 
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8.4.2 Bui11/~vtamle111red11i11ge11 

Hoinflytandeutredningen har i sill betiiriki1nde iiven berört fdgor om hy

ressiitlningen. 
Utredningen föreslår till en början alt hyresregleringen skall avskaffas 

niir hyresregleringslagen upphör all giilla vid utgången av september 1975. 

Utredningen anser att en fortsatt hyresreglering inte låter sig förenas med 

kraven på ökat boendeinflytande öv.-:r hyror och hyresvillkor. eftersom den 

leder till olika hyresnivåer för likvärdiga liigenheter och motverkar strii

vandena till hyresparitel. Utredningen anser vidare all hyresregleringslagen 
genom sin utformning ger anledning till krav om höjning av bashyran, 

vilket illustreras av utvecklingen på orter diir hyresregleringen avvecklades 

den I oktober 1972. Enligt utredningen har hyreshöjningarna på dessa orter 
varit liigre än vad som hade följt av en fortsatt hyresreglering. P<) orter 

där hyresregleringen kvarstår sägs hyrorna ha ökat mer än på jämförliga 
orter där hyresregleringen är avvecklad. Förklaringen härtill iir enligt ut

redningen att höjning av bashyran lätt kan motiveras med hänvisning till 

lagtexten. Utredningen pekar iiven på att det är enkelt för hyresviirden att 

begära höjning av bashyran, eftersom denne endast behöver vända sig till 

hyresgästföreningen, som enligt hyresregleringslagen får träffa avtal om höj
ning av bashyran, i stiillet för till varje hyresgäst. 

Utredningen anser att hyresvillkoren skall bestiimmas under medverkan 
av hyresgiisterna och att hyresbildningen skall påverkas av de boendes viir
deringar av bostaden som en social funktion. 

Betrliffande risken för att hyresreglcringens avveckling skall led<1 till stora 
hyreshöjningar uttalar utredningen att den förutsiitter att hyrorna i framtiden 
skall bestiimmas genom förhandlingar, siikradc av en lagfast förhandlingsriill 

för hyresgiistforcning och av förbiittrade hyresspiirrar i den allmiinna hy
rcslugen. 

Utredningen framhåller alt den organisatoriska och administrativa kraft 
som hyresgiiströrelsen tvingats satsa på förhandlingar enligt Ja~ hyres
regleringslagcn varken givit den enskilde hyresgiisten eller hyresgiistför
eningen ett motsvarande inflytande över den l"i.1ktiska hyresutvecklingen 
inom hyresregleringslagens tilliimpningsområde. Utredningen konstaterar 
därför all hyresregleringcn iir ett hinder, inte bara för hyresgiistens enskilda 
inflytande över hyrcsvillkoren. utan iiven för hyrcsgiistcrnas möjligheter 

alt påverka hyresutvccklingen genom anslutning till hyrcsgiiströrelsen. 

Rörande hyresspiirrcns utformning i hyreslagen anför utredningen att det 

har förutsatts alt spärren skulle leda till hyresparitct mellan likvärdiga Hi

genheter. Enligt utredningens uppfallning iir det sv[irt alt bedöma om spiirren 

verkligen har sådan c!Tåt. Det iir emellertid klart att iiven liigenhctcr som 

aldrig varit underkastade hyresreglcring har varierande hyror. Orsakerna 

härtill kan enligt utredningen vara flera. Bruksviirdcreglerna siigs inte utgöra 
någon garanti för att eten önsk viirda anpassningen någonsin kommer till 
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stånd, eftersom likviirdiga liigenheter förutsätts kunna ha olika hyror så 

liinge skillnaden inte är v;isentlig. En noggrann och tidskriivande prövning 

utesluter enligt utredningen inte att hyran blir högre än samtliga jiimfö

relsehyror får likviirdiga liigenheter. Därtill kommer, framhåller utredningen. 

svårigheten att avgöra vad som iir viisentligt, eftersom vare sig fårarbcten, 

kommentarer eller praxis ger siikra besked. 

Utredningen anför vidare att syftet med spiirregcln är att enskilt avtalade 

hyror skall utsättas för jämförelse med hyrorna i allmännyttiga företags 

bostadshus, vilka förutsätts vara prislcdande för nyproduktionen. Den fak

tiska situationen sägs dock variera från ort till ort. Enligt utredningen har 

hyresniimndcr och domstolar i vissa fall grundat beslut på hyresnivåer som 

legat klart över hyresnivån rör lligenheter i de allmännyttiga bostadsföre

tagcn. 

Utredningen framhåller att de allmännyttiga bostadsförctagens hyror grun

das på självkostnader som granskats och godkänts av hyresgästföreningen. 

Vid hyressättningen fördelas hyresintäkten på de olika objekten från ut

gångspunkt att likviirdiga liigenheter skall ha samma hyra. llyressiittningen 

är således resultatet av förhandlingar där hyresgästerna har innytande genom 

organisationen. Utredningen menar att ett bättre mått på vad som iir skälig 

hyra inte kan erhållas och att det därför är en brist i lagstiftningen att hyror 

som avtalats på annat siitt och utan medverkan av hyresgiistföreningen skall 

kunna liiggas till grund för prövningen i hyrestvister. Utredningen föreslår 

därför att 48 ; första stycket hyrcslagen ändras på så sätt att däri föreskrivs 

att man vid jiimförelseprövningen skall bortse från liigenhet vars hyra inte 

är rimlig med hiinsyn till hyresliiget i orten för närmast jiimförliga Higenheter 

i allmännyttiga bostadsföretags hus. Vidare föreslår utredningen att i lag

rummet skall markeras att fordrad hyra anses oskiilig, om den överstiger 

den vid jiimförelseprövningen faststiillda högsta rimliga prisnivån. genom 

orden "mer iin obetydligt" i stället för som r. n. ordet "viisentligt". 
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9. Bostadstilläggsfrågor 

9.1 Bostadstilläggsgruppen 

9.1.1 (iällande regler m. m. 

Rostadstilliiggsgruppcn lämnar inledningsvis en redogörelse för 

g ii 11 ande r c g I c r om bostads t i 11 ägg till barnfamiljer m. Il. i 

form av statligt tillägg och statskommunalt tillägg. 

Statliga bostadstilliigg utgår till fam;lj med harn under 17 år som helt 

eller delvis försörjs inom familjen. Tillägget utgår med högst 75 kr./månad 

för varje barn i familjen. Några krav på bostadens storlek och utrustning 

st~-ills inte för räl! till statligt bostadstillägg. 

I fråga om de s1atskommunala bostadstilläggen gäller följande. Kommun 

erhåller statsbidrag för sina kostnader för bostadstillägg till barnfamiljer samt 

ensamstående och makar utan barn. Statskommunalt bostadstillägg utgår 

till familj med barn under 17 år. Hiinsyn tas även till barn över 17 år, 

som åtnjuter förl~ingt barnbidrag eller studiebidrag enligt studiestödslagen 

under förutsiillning all familjen uppbar statskommunalt bostadstilliigg då 

barnet fyllde 17 år. 

Bostadstillägg till ensamstående och makar utan barn utgår till den som 

fyll! 20 år och inte åtnjuter kommunalt bostadstillägg till folkpension. 

Vid beräkning av statsbidraget beaktas endast den del av bostads kostnaden 

som ligger inom vissa gränser. Griinserna varierar med hushållstyp och barn

antal. Den andel som berättigar till statsbidrag utgör 80 % av bostadskost

naden inom dessa intervall eller 20 kr./månad for varje 25-tal kr. av 

bostadskostnadcn. Statsbidrag utgår med 70 % av kostnaderna for,bostads

tilliigg. 

lnkomstprövningcn för bostadstillägg sker i huvudsak på grundval av 

familjeförsörjarens till statlig inkomstskatt taxerade inkomst tför makar deras 

sammanlagda taxerade inkomst). För att oreducerat bostadstillägg skall utgå 

får den taxerade inkomsten för barnfamiljer ej överstiga 23 000 kr.lår. Vid 

högre taxerad inkomst reduceras bostadstilliiggen med viss andel av in

komsten. olika stor för olika inkomstnivåer. 

Statskommunalt bostadstillägg till ensamstående eller makar utan barn 

utgår med oreducerat belopp upp till en taxerad inkomst om 18 000 kr.lår. 

varefter stödet reduceras för överskjutande inkomst. 

Om familjens inkomst minskat eller ökat viisentligt under bidragsåret 

skall tillägget omprövas och bestämmas med hänsyn till en beräknad bi

dragsgrundandc inkomst för bidragsåret. 

För alt en väsentlig inkomstminskning skall anses ha uppstått krävs att 

den faktiska årsinkomsten för kalenderåret beräknas nedgå med minst en 

fjärdedel. En v~isentlig inkomstökning ska anses ha skett om familjens in

komst har stigit så att den med 5 000 kr. överstiger den högsta inkomst 

vid vilken bidrag kan utgå. 
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A d m i ni st r a t i o n c n a v bostads t i 11 äggen handhas av bo
stadsstyrelsen, länsbostadsn:imnderna och kommuncrna (förmedlingsorga
nen). 

Efter kornrnunsammanliiggningarna den I januari 1974 behandlas ärenden 
angående bostadstillägg manuellt i endast 19 kommuner med ca 10000 

bostadstilliiggstagare. 
Övriga kommuner utnyttjar automatisk databehandling (ADB). Våren 

1972 engagerades sammanlagt 17 olika datacentraler i detta arbete. En och 
samma datai.:entral - Kommun-Data AB - utnyttjades av i.:a 80 90 av de 
kommuncr som anviinde ADB. medan 12 av de 17 datacentralerna enbart 
utnyttjades av en eller tvt1 kommuner. 

BostadstilUiggsgruppen liimnar vidare en redogörelse för giHlande regler 
i fråga om sjukpenningförsiikringen. 

De grundläggande bestämmelserna 0111 sjukfi.irsiikringen ingår i lagen 
(1962:381) 0111 allmän försäkring. Vid årsskiftet 1973/1974 trädde en rad 
viktiga ändringar i kraft i samband med att sjukpenningen blev skattepliktig. 

Till grund för bestämmandet av den sjukpenninggrundande inkomsten 
(SGI) ligger den försäkrades beriiknade framtida årsinkomst av förvärvs

arbete. Eftersom sjukpenningförsiikringen skall ge ersiittning för den genom 
sjukdom bortfallna inkomsten är det inkomsten av förvärvsarbete som har 
betydelse för rätten till och omfattningen av försiikringsskyddet, medan 
övriga inkomster som inte är beroende av den försäkrades egen arbetsinsats, 
t. ex. pensioner, livriintor och avkastning på fastighet och kapital, i princip 
inte beaktas. 

I fråga om företagares inkomst gäller att avkastning på kapital som lagts 
ned i rörelsen inte skal\ påverka SGI, som för denna kategori inte får beriiknas 
högre än som motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för annans 
räkning. Försäkrad kan, såvitt angår inkomst av annat förvärvsarbete än 
anställning, begära undantagande från försäkringen, varvid sådan inkomst 
inte skall beaktas vid beriikningen av SGI. 

De försäkrade iir skyldiga att anmiila sådan stadigvarande ändring av 
inkomsten som har betydelse för sjukpenningen. Vid införandet av beskattad 
sjukpenning genomfördes flera föriindringar som är ägnade att minska an
talet felaktiga inkomstuppgifter i sjukförsäkringen. Beskattningen av de ti

digare skattefria sjuk förmånerna ger automatiskt en biittre överensstämmelse 
mellan taxerad inkomst och SGI. Förmånerna och avgifterna frikopplas vida
re från varandra, vilket torde undanröja eventuellt förekommande speku
lation i form av för låg klassplacering för erhållande av låg avgift. 

Sjukförsiikringen handhas av riksförsiikringsvcrket och försäkringskassor
na. För administrationen av bl. a. sjukförsäkringen har i anslutning till ver
kets tekniska byrå i Sundsvall ett nytt ADB-systern tagits i bruk. 
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9.1.2 Bak~rundsmarerial 

För att erhålla bakgrundsmaterial till sina överdganden m:h förslag har 
bostadstilliiggsgruppen genomfort vissa undersökningar avseende bostads
tilläggen och därtill anknutna frågor rörande inkomstförhållanden m. m. 

Gruppen redogör för resultaten härav liksom för viss övrig statistik i ämnet. 
Enligt bos1udss1yrelsens undersökningar om hostadstilliiggstagarna ökade 

antalet familjer med bostadstilHigg väsentligt under år 1972. Detta berodde 
främst på de förändringar av tilläggen som infördes fr. o. m. den I april 
1972. Utvecklingen sedan år 1969 framgår av följande tabell. 

Familil'I' med hostat/stil/ägg fiir d<'Ci'mlwr 1ir1•11 /lJ!i9-/97] 1111"'11111/i 

Slag av bostadstilliigg 1969 1970 
--- -··------- .. ------

Endast statligt tillägg 
Statligt och kommunalt tillägg 
Endilst kommunalt tilliigg 

Totalt ----- ----------

281 254 
123 174 

18 24 

422 452 

1971 1972 
-----------

199 195 
227 247 
38 77 

464 519 

Antalet barn för vilka bostadstillägg utgick i december 1972 var drygt 
en miljon, en ökning sedan december 1971 med ungefär 100000. Något 
mer än tre fjärdedelar av de familjer som uppbar bostadstillägg i december 
1972 hade högst två barn. Trebarnsfamiljerna utgjorde 17 % av alla familjer 
med tillägg. 

Andelen ensamstående med barn och som uppbär bostadstilWgg har sedan 
tilläggen infördes ökat successivt från 19 % i december 1969 till 22 % i 
december 1972. Vid sistnämnda tidpunkt uppgick antalet ensamstående 
bland bostadstilläggstagarna till 117 000. 

Den av bostadstilläggsgruppen utforda undersökningen om bostadstill
läggen avser förhållandena i april 1973. Undersökningen omfattar ca 450 000 
familjer eller närmare 90 % av alla barnfamiljer med bostadstillägg. 

Enligt denna undersökning hade omkring 70 % uv bostadstilHiggstagarna 
en taxerad inkomst som understeg 30 000 kr/år. För 25 % av familjerna 
uppgick motsvarande inkomst till mellan 30 000 och 40 000 kr. Återstoden. 
4 % , hade en högre inkomst än 40 000 kr. Ju liigre bostadskost

naden var desto större andel av familjerna hade inkomster under 30 000 
kr. Följande tabell visar hur bostadstilliiggstagarna fördelade sig efter taxerad 
inkomst och bostadskostnader. Av tabellen kan utliisas att omkring 30 % 
av alla tilläggstagare hade bostadskostnader som understeg 400 kr.I månad 
medan för 8 % hyran översteg 1!00 kr./månacl. 
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llmtad11il/iig~1tagarl' /iirdt'lwl<' e/;l'I' /l/.\c'1wl i11ko111.11 oc// /111.1wcl.1ko.111111</ tim1ec•111) 

------- ·---·-- ····-----··-·-

Taxcr;1d Bostadskostnad !kr./rnånl 
inkomst. kr./iir <401J 400 - 600 600-- 800 >800 Totalt 

·-------------·· - ----- ·-·-· 

- 20000 47,2 ]4,5 235 20,6 34.2 
20 000 - 30 000 42,7 ]8.2 31,2 29,0 36.9 
JO 000 - 40 000 9,9 26,0 37,0 35,7 25,0 
40 000 -- 50 000 0,2 1,2 7,8 12,7 3,6 
50 000 - 70 000 0,0 0,1 0.4 1,9 OJ 
70 000 - 90 000 0,0 0.0 0.0 OJJ 0.0 

-------- .. ----------·--
Totalt 100.0 IOO,O 1()0,0 IOO,O I00.0 
Amal 130 825 165 900 116 115 37 752 450 592 

-----····---------·-- -·· ------··----------

Fördelningen av tilläggstagarna efter antal barn och taxerad inkomst visar 

att med stigande barnantal minskar andelen familjer med inkomster un

derstigande 30 000 kr.lår. Drygt 85 % av ettbarnsfamiljerna hade sälunda 

en inkomst under 30 000 kr.lår mot 65 % av tvåbarnsfamiljerna och 60 % 

av tre- eller flerbarnsfamiljerna. 

Av undersökningsresultaten framgår vidare all närmare 60 % av bo

stadstilliiggstagarna bor i lägenhet som upplåts med hyres- eller bostadsriitt 

under det att 35 96 har eget hem och ca 6 % jordbruksfastighet. Ungefär 

2 % av familjerna med bostadstillägg saknar egen bostad. Av tilläggstagarna 

i hyres- och bostadsrättslägenheter hade 75 % en taxerad inkomst som un

dersteg 30 000 kr.lår. Motsvarande andel för dem som bor i eget hem 

eller innehar jordbruksfastighet var 60 resp. 90 % . 

Av samtliga bostadstilläggstagare med barn är knappt 80 % gifta. De en

samstående har som regel lägre inkomster än de gifta familjerna. Sålunda 

hade enligt bostadstilläggsgruppens undersökning närmare 75 % av de en

samstående inkomster understigande 20 000 kr.lår. medan detta förhållande 

gällde för 25 % av de gifta. Motsvarande andelar vid inkomstgriinsen 30 000 

kr. var 97 % resp. 64 % . 
Undersökningen visar även all niirmare hälften av alla bostadstilliiggs

tagare har både statligt och kolT'munalt tillägg, medan en tredjedel har 

enbart statligt tillägg och omkring 20 % enbart kommunalt tillägg. 

Bostadstilläggsgruppen har genom en särskild undersökning sökt belysa 

betydelsen a"'. den tvååriga eftersläpningen i inkomstprövningen för bo

stadstilliigg. På uppdrag av gruppen har statistiska centralbyrån (SCB) därför 

studerat inkomststabiliteten mellan åren 1968 och 1970. Ei.dast familjer 

med en inkomst under 40 000 kr.lår har medtagits i undersökningen. Av 

SCB:s material framgår inte om familjerna har bostadstillägg eller ej. 

Undersökningen visar bl. a. att av samtliga barnfamiljer med en årsin

komst under40 000 kr. hade drygt 30 % (280 000 familjer) en inkomstökning 

på mer än 10 000 kr. mellan åren 1968 och 1970 medan I 0 % !ca 90 000 

familjer) hade en ökning på mer iin 20 000 kr. Ungefär var femte familj 

hade en inkomstminskning. För ca 5 % var inkomstminskningen större 

iin 10 000 kr. 
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På grundval av undersökningsmaterialct har gruppen gjort beriikningar 
av antalet bostadstilläggstagare (bland barnfamiljer) som mellan åren 1968 
och 1970 hade inkomstförändringar som låg utanför vissa intervall. Beräk
ningarna visar all dryg! 200 000 tilliiggstagare hade inkomstföriindringar som 
låg utanför intervallet - 5 000 till + JO 000 kr. Antalet tilliiggstagare med 
en inkomstförändring utanför intervallen - 5 000 till + 15 000 kr. resp. 
- 5 000 till + 20 000 kr. var 135 000 resp. drygt 90 000. 

Gruppen liimnar vidare en redogörelse för vissa undersökningar som gjorts 

avseende tillförlitligheten i försäkringskassornas inkomstregistrering. Dessa 

undersökningar ger ell relativt samstiimmigt resultat och visar bl. a. att 
43 -45 % av de tillfrågade var for lågt klassplacerade medan 11 -· 19 % var 
för högt placerade. Undersökningarna har utförts på ett begränsat material 

men det torde enligt bostadstilläggsgruppen få anses klarlagt, att sjukpen
ningklassplaceringarna i det system som tillämpades före den 1 januari 1974 

i påtaglig utsträckning inte har motsvarat den verkliga inkomstbilden. 
Resultaten av undersökningarna torde enligt gruppen dock inte direkt 

kunna liiggas till grund för en uppskallning av osiikerhetsgraden i det in
komstregistreringssystem som tillämpas av försäkringskassorna fr. o. m. år 

1974. Vid införandet av beskattad sjukpenning genomfördes nämligen flera 

föriindringar som är ägnade all minska felfrekvensen. 
Bostadstilliiggsgruppcn har även belyst kostnaderna för bostadstilliiggsad

ministrationen och redovisar i det sammanhanget vissa beräkningar av
seende de ekonomiska effekterna av en överflyttning av denna admini
stration från förmedlingsorganen till försäkringskassorna. För beräkningen 
svarar den för riksförsiikringsverket och statskontoret gemensamma s. k. 
RAFA-utredningen. Härvid bortses från kostnader som sammanhänger med 
handläggningen av de nya bostadstilHiggen till familjer och ensamstående 
utan barn, eftersom arbetsbelastningen på grund av dessa ännu inte kunnat 
uppskallas. 

För förmedlingsorganens manuella handliiggning av ärenden rörande bo
stadstilliigg till barnfamiljer har beriiknats åtgå totalt ca 400 ncHrnlrsarbcts
krafter, vilket motsvarar en kostnad på 18,4 milj. kr.lår ( 1973 års löneliige). 

Vid en överflyttning av administrationen till försäkringskassorna skulle 
vissa rutiner kunna integreras med övrig handläggning hos kassorna, framför 
allt vad avser barnbidragen. Diirigcnom skulle en del moment i hanteringen 
bortfalla och vissa andra underliittas. Den totala samordningsvinsten vid 
en integration med försäkringskassornas handläggning av i första hand barn
bidragen kan uppskattas till ca 20 % av de nuvarande kostnaderna. 

Den nuvarande totalkostnaden för ADB-bearbetningen av bostadstilliig
gcn kan uppskattas till ca 2,5 milj. kr.lår. Vid en överflyttning av den 
maskinella hanteringen till försäkringskassorna skulle ADB-rutinerna in
tegreras med det maskinella barnbidragssystemet. Samordning av 

hostadstilliiggsrutincrna skulle i stor utsträckning ske med redan existerande 

21 Riksdagen 19 74. J sam/. Nr 150 
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system, bl. a. vad gäller databashantering. inmatning och uppdatering samt 

informationsåtervinning. Siirkostnadcr p. g. a. bostadstilläggen skulle uppstå 

i första hand för ansökningsrutinen, bcloppsberäkning och framstiillning 

av beslutsmeddelanden, utbetalning och viss uppdatering. De med 

bostadstillliiggen förknippade siirkostnaderna beräknas uppgå till totalt ca 

1,0 milj. kr.lår. 

Enligt de här återgivna beräkningsgrunderna uppgår de årliga driftkost

naderna lexkl. dislributions- och övergängskostnader) till de belopp som 

finns angivna i fhliande tabell. 

,frfiga clrifikns/1/lldl'I' liir ad111i11i.11ra1io111'11 m· huswdstilliiggl'll år 1973 fmili. kr.I 

Handliiggande 
organ 

Manuell 
hantering 

ADB 

- --· ·------- -··------ - - ----
Kommuner 
Försiikringskassor 
lsiirkostnadcrl 

18.4 
14,7 

2.5 
LO 

-·----- ---------------------- ----
Kostnadscffckt 
av omliiggning 
- -· ··-----·----------

- 3.7 - L5 
---------

Summa 

20,9 
15.7 

- 5.2 

En överfly1tning av administrationen av bostadstillägg till barnfamiljer 

till försäkringskassorna skulle alltså leda till en minskning av handlägg

ningskostnaderna med ca 5 milj. kr. /år om antalet tilläggstagare hålls på 

ungefär oförändrad nivå. Även vid en bibehållen kommunal administration 

bör emellertid vissa kostnadsbesparande rationaliseringar vara möjliga, bl. a. 

genom en samordning och utveckling av databehandlingen. 

9.1.3 Ö1•cr11ägandcn ochtiirs/ag 

9.1.3.1 lnkomstprövningen 

Bostadstilliiggsgruppen behandlar i sina överväganden angående valet av 

inkomst som skall ligga till grund för inkomstprövningen för bostadstillägg 

två olika alternativ. Det ena knyter an till skattesystemet och det andra 

till SCil. 

Att lägga SGI till grund for prövningen av bostadstillägg skulle enligt 

gruppen tillgodose kravet på ett aktuellt inkomstunderlag. Gruppen anför 

emellertid vissa invändningar mot en sådan ordning. Det föreligger nämligen 

en viss osäkerhet vid inkomstregistreringen inom sjukförsäkringssystemet. 

Dessutom faststiills SGI endast för inkomster upp till 7 ,5 gånger basbeloppet. 

För vissa grupper - exempelvis egna företagare och jordbrukare - är det 

vidare svårt att under löpande verksamhetsår avgöra hur stor inkomsten 

kommer att bli. Detta visar enligt gruppen att SGI skulle utgöra ett i viss 

mån osäkert underlag för prövningen av bostadstillägg. 

Hiirtill kommer att SGI avser att mäta endast det inkomstbortfall som 

uppstår för den forsLikrade vid sjukdom. Enligt gruppens mening måste 

hela den ekonomiska situationen vägas in vid inkomstprövningen för bo

stadstillägg. Det betyder att också den bidragsberättigades ekonomiska si-
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tuation i övrigt - hans inkomster av annat än förvärvsarbete, h<Jns utgifter 

för fullgörande av underhållsskyldighet m. m. - måste utredas. Det kan 

endast ske genom inhiimtande av uppgifter från beskattningen. SGI utgör 

således enligt gruppen inte ett helt rätt visande underlag för prövningen av 

bostadstillägg. Inkomsten skulle behöva korrigeras vilket blev administrativt 

betungande. 

Bostadstilläggsgruppen avvisar på grundval av det anförda ett system som 

skulle innebära att SGI direkt lades till grund för prövningen av bostadstill

lägg. Enligt gruppens mening hör i stiillet även i fortsättningen bostadstill

lägget grundas på en vid beskattningen framräknad inkomst. Diiremot har 

gruppen övervägt möjligheterna att använda SGI som justcringsfaktor eller 

hjiilpmedel vid inkomstprövningen i ett system där inkomstberäkningen 

från beskattningen utgör grunden. 

Gruppen har prövat två andra alternativ som utgår från den taxerade 

i n koms ten. En metod som gruppen närmare utvecklar är att beräkna 

inkomsten under bidragsåret preliminärt (exempelvis med hjälp av SGI eller 

en på något sätt justerad taxerad inkomst) och göra den definitiva prövningen 

i efterhand mot den då fastställda taxerade inkomsten. 

Fördelen med ett dylikt system skulle enligt gruppen vara att bostads

tilliiggen kom att utgå efter en till de aktuella förhållandena anpassad inkomst 

och således kom att i huvudsak svara mot ett aktuellt stödbehov vartill 

man, låt vara i efterhand, genom en exakt anpassning fick ett så långt möjligt 

rättvisande underlag mot vilket eventuella felaktigheter kunde rättas till. 

En stor del av de problem som är förknippade med egna företagares och 

jordbrukares inkomster och som beror på att dessa är svåra att med säkerhet 

uppskatta förrän vid taxeringen skulle bortfalla. Likaså skulle alla tillfälliga 

inkomster av typ övertidsersättningar, inkomst av tillfällig förvärvsverk

samhet etc. kunna medtas vid inkomstprövningen. 

Även ett sådant system kan vara förenat med avsevärda nackdelar i form 

av bl. a. administrativ merbelastning genom kontrollförfarandet. Man får 

vidare räkna med att efterhandskontrollen skulle ge upphov till åtskilliga 

rättelser. I de fall då för högt preliminärt bidrag utgår skulle det medföra 

återkrav. Gruppen är inte beredd att förorda en ordning som förutsätter 

återkrav av sociala bidrag niir någon felaktighet inte begåtts av bidragsta

garen. 

Det andra tillvägagångssätt som är möjligt är att som nu under bidragsåret 

göra en definitiv prövning mot den taxerade inkomsten.justerad med hänsyn 

till inträffade förändringar. För att få ett rätt visare och mot de aktuella 

förhållandena biittre överensstämmande underlag for prövningen kan man 

då enligt gruppen dels minska de gränser inom vilka ökningar resp. minsk

ningar tillåts utan att rätten till bostadstillägg påverkas, dels förbältra me

toden att mäta förändringarna genom att använda variationer i den sjuk

penninggrundande inkomsten som mätare. 
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Detta alternativ iir närmast att betrakta som en modifiering av det tidigare 
av gruppen avvisade systemet med SGI som direkt grund för bostadstill
liiggen. SGI skulle anviindas för att finna de fall då en väsentlig inkomstför

iindring intriiffat utan att bostadstilliiggstagaren oc:kså mi\ste göra en anmiilan 

till förmedlingsorganet för att få bostadstilliigget ändrat. Det föreligger ändå 

en anmiilningsplikt till försiikringskassan vid inkomsliindringar. 

Ett dylikt system skulle innebära att förändringar av SGI, i den mån 
förändringarna överskrider gränserna, direkt fick slå igenom i bostadstill

iiiggets storlek. Systemet skulle i huvudsak kunna skötas genom automatisk 

databehandling, vilket skulle innebära att även om antalet omprövningar 
ökar det iindå blir en minskning av arbetsvolymen hos administrationsor

ganen. 

Detta system skulle enligt gruppen ha vissa administrativa fördelar. Det 

skulle vidare innebära att prövningen av bostadstilliiggen i fler fall än f. n. 

kom all grundas på ett mer aktuellt inkomstunderlag. Siirskilt inkomstök

ningar skulle nämligen komma att bli beaktade i väsentligt större utsträck
ning. Systemet skulle emellertid - med hänsyn bl. a. till kvarstående brister 

och ofullstiindigheter i inkomstregistreringen inom sjukförsiikringen - bli 

behäftad med viss osäkerhet. Gruppen har emellertid funnit det angeliiget 
att, trots de begriinsningar som kan finnas, vidareutveckla systemet närmare 

i samband med sin behandling av frågan om löpande kontroll av inkomst

förändringar. 

I det fall SGI inte bör anviindas vid prövningen av bostadstilliigg på della 

sätt, bör den enligt gruppen i varje fall kunna utnyttjas av de prövande 

myndigheterna i kontrollsyfte. Får de tillgång till uppgifter om förändringar 
i SGL kan de - stickprovsvis eller för hela gruppen bostadstilliiggstagare 
- bevaka att dessa fullgör sin skyldighet all göra anmiilan om sådana in
komstföriindringar som påverkar förutsiillningarna för tilliigg. Bostadstill

liiggsgruppen finner det därför angeläget att de ti\Himpande myndigheterna 
prövar möjligheten att utveckla detta system, vilket kan ske helt inom ramen 

för nuvarande ordning. 
Bos\ads\ilhiggsgruppen linner det alltså tveksamt om fördelarna med ett 

system.enligt vilket väsentliga förändringar i SGI automatiskt skall föranleda 

ändring i bostadslilliiggct, övcrviiger nackdelarna. Frågan om inkomstpröv

ningssystcm t:'1r över huvud taget enligt gruppen prövas mot bakgrund av 

den översyn av bostadstilliiggen som sker. Cirllppens undersökning av olika 

alternativ och deras för- resp. nai.:kdelar har niirmast syftat till att skapa 

ett underlag för en sådan prövning. 

9.1.3.2 Administrationen av bostadstilliiggen 

Administrationen av barnbidragen flyttades den I januari 1974 över från 

kommunerna till försiikringskassorna. Utformningen av administrationssys-
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temel for barnbidragen har skett så att en senare integrering med bl. a. 
bostadstilliiggen skall kunna ske. 

13ostadstilläggsgruppen har vid sin prövning funnit alt det finns skiil både 
för och emot en sådan överföring av bostadstilHiggen till försiikringskassorna. 

För handliiggningen av bostadstilliiggen kriivs redan i dag ett samarbete 
mellan förmedlingsorgan och försiikringskassa, bl. a. för samordning mellan 
de statskommunala bostadstilläggen och de kommunala bostadstilliiggen 
till pcnsioniirer. Samtidigt fordras likartade rapporteringsrutiner till förmed
lingsorgan och försiikringskassa från olika organ, t. ex. pastorsämbetet och 
liinsstyrelscn, betriiffande uppgifter som har betydelse för bostadstillägg och 
barnbidrag. En anknytning till registreringen av SGI skulle vidare göra att 

ytterligare uppgifter måste hiimtas från försäkringskassorna. 

Gruppen har iiven funnit andra synpunkter som talar för en överföring 
av administrationen till försäkringskassorna. Från allmänhetens synpunkt 
skulle del innebära en viss fördel att kunna vända sig till ett och samma 
stiille niir del gäller olika familjestöd. Att en sammanföring av databehand

lingen av bostadstilliiggen till ett organ - kommunernas databehandling 
handhas f. n. i huvudsak av ca 15 datacentraler - skulle medföra fördelar 
ligger i sakens natur. Även andra samordningsvinster vore all vänta vid 
en överföring. 

Mot en överföring talar emellertid enligt gruppen att det i dag finns en 

uppbyggd fungerande administrationsapparat som på det siittet skulle brytas 
sönder. Ett ytterligare skiil mol en överföring iir all uppgifter om bostads
kostnader och fastigheter som kan behövas för bostadstilliiggsprövningar 
i dag finns inom kommunerna. Dessutom får kommunerna kunskaper om 

bostadsmarknaden i andra sammanhang, t. ex. genom bostadsförmedling. 
tomt- och småhusförmedling etc. som skulle bli mer svårtillgängliga om 
bostadslilliiggsadministrationen överfördes till försiikringskassorna. 

Mot den hiir redovisade bakgrunden har bostadstilliiggsgruppen inte varit 
beredd att föreslå någon föriindring niir det giiller organ för administrationen 
av bostadstilliigg. 

9.1.3.3 Siirskilda frågor rörande inkomstprövningen 

Av de alternativ för inkomstprövningen för bostadstilliigg som boslads
tilhiggsgruppen har redovisat finner gruppen all ett av dem borde återges 
mer utförligt. utan att gruppen för elen skull vill förorda att del genomförs. 
Oavsett om detta eller något annat alternativ genomförs eller om nuvarande 
system bibehålls, har gruppen vidare funnit att de regler som avgör niir 
en viisentlig inkomstiindring skett, som föranleder iindring i riitten till bo

stadstilliigg, bör ges en principiellt annan utformning iin r. n. 

Gruppen behandlar till en början frågan om v ii s c n t I i g a 
inkomstföriindringar. 
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Bostadstilliigget påverkas när inkomsten förändras .viisentligt. För all en 
inkomstminskning skall föranleda omprövning av lilliigget krävs all den 

faktiska inkomsten minskar med minst 25 % jiimfört med den senast 
laxerade inkomsten. En väsentlig inkomstökning anses ha uppstått när fa

miljens beräknade inkomst med minst 5 000 kr. överstiger den högsta in
komstgräns vid vilken bostadstillägg kan utgå. 

Antalet fall då bostadstilläggslagare har begärt omprövning med hän
visning till en väsentlig inkomstminskning har varit begränsat. Ändå anser 
man hos de administrativa organen att omprövningarna innebär en bety
dande arbetsbelastning. Omprövningarna resulterar dessutom som regel i 
avslag. 

Enligt bostadstilliiggsgruppens mening talar starka skäl för att begreppet 
viisentlig inkomstförändring tolkas så all förändringen anses väsenllig när 
den uppgär till cll visst belopp - oavsell den ursprungliga inkomsten. Bo
sladstilliigg bör emellertid inte framdeles utgå i högre inkomstlägen iin i 

dag. Gruppen förordar därför att bostadstilliigg inte heller i fortsättningen 
ska kunna utgå utöver den gräns som i dag giiller vid väsentliga inkomst
ökningar. 

Snäva gränser för inkomstföriindringar ger hög aktualitet i inkomstun
derlaget men också administrativa besvär. Gruppen finner det lämpligt att 
tills vidare hålla gränserna tämligen vida, dvs. låta endast mer betydande 
förändringar av inkomsten slå igenom i ändrat bostadstillägg. Inom ramen 
för ett eventuellt iindrat inkomstprövningssystem, som baseras på SGI. torde 
det emellertid finnas förutsättningar att på sikt göra gränserna snävare. 

Gruppen förordar att lindring av bostadstillägg ska ske dels när inkomsten 
ökat med mer än 20 000 kr.lår, dels när inkomsten minskat med mer iin 
5 000 kr. /år. Att gränsen sätts högre för inkomstökningar motiveras av att 
det genomsnittligt fortlöpande sker en inkomstökning i samhället. Intervallet 
är sålunda satt med hänsyn till en tvåårig genomsnittlig inkomstökning 
för bostadstilläggstagare och avsett att vara ungefar lika stort på båda sidor 
om den genomsnillliga inkomstökningen. Intervallets bredd iir salt med 
hänsyn till att antalet ändringar inte skall bli för stort. De kan med detta 

intervall enligt gruppen beräknas väsentligt understiga 100 000 fall/år. 
Gruppen redovisar därefter sitt huvudalternativ till inkomstprövnings

system. Detta innebär att förändringar i SGI automatiskt föranleder fod

ringar i bostadstillägget. 
I det tänkta systemet bör uppgift om ändringar i SGI för samtliga bo

stadstilläggstagare fortlöpande noteras av prövningsorganet. Jämförelse görs 
i princip mellan nya SGI och den taxerade inkomsten. Jiimförelscr skall 

ske först vid prövningstillfallet och diirefter med vissa mellanrum under 
bidragsåret. Niir en tillriicklig iindring av inkomsten inträffat meddelas utan 
siirskild utredning beslut om iindring av tillägget och det nya till:igget utgår 

vid niista utbetalningstillfalle. 
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Gruppen visar med några exempel vad förslaget innebiir för normalfallen 

av bidragstagare. Om inkomsten under inkomståret - två år före bidragsåret 

- låg på 30 000 kr. och den under bidragsåret sjunker till 18 000 kr., medför 

detta alt 7 000 kr. räknas bort från den inkomst som låg till grund för tilliigget. 

Ny bidragsgrundande inkomst blir sålunda 23 000 kr. Om inkomsten i stiillet 

ökar till 60 000 kr. skall till den bidragsgrundande inkomsten läggas 10 000 

kr. så att den ökar till 40 000 kr. 

Med verkan fr. o. m. den I januari 1974 har både reglerna för sjukpen

ningförsäkringen samt formerna för inkomstregistreringen och kontrollen 

av inkomstuppgiflerna avseviirt förändrats. Förändringarna torde på sikt 

förbättra inkomstuppgifterna för huvuddelen av de försiikrade. För vissa 

grupper med varierande inkomster skulle emellertid med all sannolikhet 

svårigheterna att göra riktiga inkomstuppskattningar bestå. 

Vidare står en grupp företagare och likställda - f. n. ca 52 000 - helt 

utanför sjukpenningförsäkringen genom att de begärt undantagande från 

denna. Enligt bostadstilläggsgruppens mening måste - om den redovisade 

konstruktionen för inkomstprövningen genomförs - en siirskild inkomst

registrering byggas upp för denna grupp så att viisentliga inkomstföriind

ringar kan slå igenom automatiskt även i deras bostadstillägg. 

Utanför SGI ligger bl. a. inkomster av kapital och tillfällig förvärvsverk

samhet. Enligt gruppens bedömning torde väsentliga förändringar av in

komst av kapital vara fåtaliga. Att beakta även begränsade föriindringar 

av inkomst av kapital vid en omprövning som i övrigt kan ske automatiskt 

skulle ge ett merarbete som inte motsvaras av de resultat som kan uppnås. 

Mot denna bakgrund anser gruppen att en anmiilningsplikt bör införas för 

de fall då de inkomster som ligger utanför SGI förändrats med mer iin 

5 000 kr.lår. 

Bostadstilläggsgruppcn har även berört frågan om de föreslagna reglerna 

för ett inkomstprövningssystcm ska tillämpas niir det giiller prövning av 

inkomstprövat tillägg inom studiehjälpcn. 

F. n. tillämpas gemensamma regler när det gäller inkomst prövningen för 

bostadstillägg och inkomstprövat tilliigg inom studiehjälpcn. Det inkomst

prövade tillUgget utgår till totalt ca 30 000 studerande i hela landet. Rent 

administrativt skulle det för bostadstilliigg föreslagna systemet med jäm

förelse mot SGI medföra stora svårigheter för prövningsorganen !skolsty

relserna), om detta tilliimpadcs vid bedömningen av det inkomstprövade 

tillägget. Bl. a. skulle sannolikt varje studiehjiilpsbeviljande myndighet be

höva ha tillgång till hela jiimförelsematerialet från försäkringskassan. Det 

av bostadstilHiggsgruppen skisserade systemet för prövning av inkomst for 

bostadstilliigg bör diirför inte tilliimpas för det inkomstprövade tilliiggct. 

Gruppen tar vidare upp vissa frågor angående i n d r i v n i n gav fordran 

på felaktigt utbetalat bostadstilhigg. Förmedlingsorganet beslutar om åter

krav av sådant tilliigg. Återbetalningen sker normalt genom kvittning eller 
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frivillig återbetalning. Förmedlingsorganct har rätt all besluta om kvittning. 
I de fall när kvittning inte iir möjlig m:h när frivillig återbetalning inte 

sker skall indrivning anviindas. Dessa iirenden skall handliiggas av bo
sladsstyrelsen. 

När regeln att frågor om indrivning skulle behandlas av bostadsstyrclsen 
tillkom torde huvudskiilet till detta ha varit att man bedömde att bostads
styrelsen hade bättre resurser att handlägga frågor av detta slag iin kom
munerna och att göra det på ett enhetligt sätt. Enligt bostadstilläggsgruppens 
mening var detta sannolikt en riktig bedömning när bostadstilliiggen infördes 
år 1969. Under den tid som förnutit sedan dess har emellertid kommunerna 
i genomsnitt blivit avsevärt större genom kommunsammanliiggningar sam
tidigt som deras resurser stärkts på bl. a. det juridiska området. Bostads
tilläggsgruppen finner därför att handliiggningen av frågor om indrivning 
bör föras över från bostadsstyrelscn till förmedlingsorganen. 

Gruppen tar slutligen upp vissa frågor rörande i n formations ut -
byte mellan förmedlingsorgan och förså"kringskas
s o r. 

Om bostadstilläggsgruppens huvudalternativ till inkomstprövningssystem 
skulle genomföras förutsätter det, om administrationen inte samtidigt över
flyttas till förs~ikringskassorna och riksförsäkringsverket. ett relativt om
fattande informationsutbyte mellan förmedlingsorgan och försiikringskassor. 
Gruppen redovisar vissa förutsättningar för ett sådant informationsutbyte. 

9.1.4 Reser11ation 

Reservation har avg<;:llS av ledamoten Wikström. 

Reservanten anför att det enligt hans mening är mera fördelaktigt med 
nuvarande system för omprövning av bostadstilläggen vid inkomstföriind
ringar än med det av utredningens majoritet föreslagna systemet. Vid in
komstminskningar vinnes tvi\. fördelar med ett system som utgfir från minsk
ningens storlek i procent jiimfört med ett som utgår från ett visst krontal 
- det blir mera rättvist för bostadstilläggstagare i olika inkomstklasser och 
antalet omprövningar blir därtill färre. Vad gäller inkomstökningar menar 
reservanten att dessa är svåra att beriikna eller fastställa under löpande år 

för vissa inkomsttagare. Ändring under löpande år motverkar tillika den 
bostadspolitiska effekten. Nuvarande regler är diirför att föredra. 

Reservanten riktar iiven invändningar mot förslaget om att låta SGI vara 
en faktor som kan medföra ändring av bostadstilliiggen. Enligt reservanten 

avspeglar inte SGI alla inkomster för stora grupper inkomsttagare. Detta 
giiller inkomster av kapital, av fastigheter och av tillfällig förvärvsverk
samhet. För jordbrukare och enskilda företagare utgör SGI inte någon mätare 
för hela inkomsten. Reservanten tror diirför inte att det är möjligt att använda 

SGI för ändringar i beviljat bostadstilliigg. 
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9.2 Remissyttrandena 

Mol hakgrund av det inom boendeutredningen och 1972 [1rs skalle

utredning p{1gående forlsalla utrcdningsarbetel rörande bostadstilliiggen fram

håller !lera remissinslanser det oliimpliga alt nu vidta mera genom g r i -

p ande för ii n dr inga r i giillande bosladslilliiggssystem. llil hör bl. a. 

statsko111orc1. RR I·. boc11clc11trcdni11gen. Sl'enska ku1111111111/örh1111dc1. Sl'cnska 

fijrsäkri11gskassetiirh1111det. S1•e11ska rikshyggcn och SABO. HSB och llvresgäs

ternas riks/iirb1111cl iir av samma uppfällning men anser all de i heliinkandet 

redovisade synpunkterna och !Orslagen iir av principiell bostadspolitisk be

tydelse och inte torde föregripa fortsall utredningsarhete. Kommun-Data 

AB anser att slutligt sliillningstagande till den tekniska utformningen bör 

ske niir eventuella föriindringar av principiell natur kan överblickas. 

Vad giillcr valet av inkomstbegrepp har bostadstilliiggsgruppen av

visa! tanken att koppla prövningen till den sjukpenninggrundande in

komsten (SGll och förordat att prövningen iiven i forlsiittningen grundas 

på en vid beskattningen framriiknad inkomst. Denna mening delas av över

viigande antalet remissinstanser, diirihland statsko11torct. RFV. bostatlsstyrel

sen. S1•cnska ri/..:sbyggen. Sl'rnska ko111m11n/urh1111clct. / ISB rn:h lhresgiistenws 

rik.~/örh1111cl. De tre sistniimnda remissinstanserna ptlpekar all den elkrsliip

ning, som uppkomml!r genom att inkomslprövningen grundas på en vid 

heskallningen framriiknad inkomst, f'ör llerlalet hidragsberiilligade uppviigs 

genom all inkomstgriinserna för tilliiggel successivt anpassas till de genom

snittliga inkomstökningarna. 

Nägra remissinstanser har en från hostadstilliiggsgruppen avvikande me

ning. RSV anför hetiinkligheter mot att vid inkomstprövningen för bo

stadstilliigg knyta an till någon i inkomstdeklarationen redovisad uppgift 

om sammanriiknad inkomst,sammanriiknad nettoinkomst, taxerad inkomst 

eller heskallningsbar inkomst. Enligt RSV:s uppfattning torde i många fall 

alla dessa begrepp vara osäkra mått på en familjs faktiska ekonomiska si

l ua tion. Komm1111a//örbu11det .for Stor-Stockholms bos/a(/,\/Örmedling anser att 

den taxerade inkomsten iir en oliimplig bas för prövningen av hostadstilliigg 

och finner att en vidare utveckling av SGI är den lösning som ligger niirmast 

till hands. ;\Ja/mö allmänna ./brsäkringskassa framför liknande synpunkter. 
Flertalet remissinslanscr instiimmer i bostadstill:iggsgruppens hedömning 

att möjligheter dock bör linnas alt anviimla SGI som justerings -

faktor eller h.iiilpmedel vid inkomstprövning i ell system diir 

inkomstberiikning från heskattningen utgör grunden. Bostadstilliiggsgruppen 

har överv~igt alternativa möjligheter för detta. 

Ett alternativ iir att den hidragsgrundande inkomsten beriiknas prelimi

närt, varefter bostadstilliigget i efterhand korrigeras mot den faststiillda tax

erade inkomsten. SGI kan diirvid anviindas för den prelirniniira beriikningen. 

Detta alternativ har helt avvisats av samtliga rernissinstanser som ullryck

ligen berört frågan. 



Prop. 1974:150 330 

Ett annat alternativ, vilket bostadstiföggsgruppen anger som sitt hu

vudalternativ. iir att en definitiv prövning görs mot den laxerade inkomsten, 

justerad med hiinsyn till ev. intriilfade föriindringar. Diirvid kan metoden 

alt miita inkomstföriindringar rörbiittras genom all man utnyttjar SGI och 

variationerna i denna. Uppkomna föriindringar skall enligt detta alternativ 

automatiskt kunna påverka bostadstilliigget. 

Remissopinionen iir splittrad i fråga om fördelarna med ett dylikt in

komslprövningssystem. Några remissinstanser, diiribland RFV förordar att 

lindringar av SGI higgs till grund för automatisk omräkning av den bi

dragsgrundandc inkomsten rn.:h diirmed av bostadstilliigget. Det skisserade 

systemet synes enligt RFV viil iignat att forbiittra nuvarande system, som 

uteslutande grundar sig på bostadstilhiggstagarens egna anmiilningar av in

komstföriindringar. Statskon1ore1 understryker viirdet av att SGI anviinds 

i inkomstprövningcn och anser att en anknytning till SGI f. n. iir enda möj

ligheten att åstadkomma större aktualitet i prövningen. Systemet med ADB 

möjliggör vidare en högre aktualitet i inkomsten genom att det medger 

snävare intervall för viisentliga inkornstföriindringar iin vid manuella om

prövningar. 

Bos1adsstyrels<!n. S\'emka kom1111111forb1111de1. HSB och llyresgäs1ernas riks

/iirb1111d menar att det redovisade inkomstprövningssystemet inte har några 

fördelar jiimfört med nu giillande regler. Flera av de allmii1111a /ursäkrings

kassoma anger att ett beaktande av viisentliga iindringar i SGI medför en 

ökad aktualitet i bostadstilliiggsprövningen men anser det tveksamt om sys

temet bör införas. om inte en samtidig överföring av bostadstilhiggsadmi

nistrationen till lörsiikringskassorna genomförs. 

Det tredje av de av bostadstilliiggsgruppen redovisade alternativen iir att 

SGI utnyttjas av de prövande myndigheterna i kontrollsyfte. RFV har för

ordat systemet med automatisk omprövning av bostadstilliigg men anfi5r 

att om det systemet inte genomförs bör i varje foll de till försiikringskassorna 

anmälda inkomstföriindringarna kunna ligga till grund för kontroll av bi

dragstagarnas egna uppgifter. S1•e11ska komm11n/urh1111de1 anför liknande syn

punkter och förordar att detta systern blir föremål för niirmare utveckling 

liirnpligen i form av mrsöksverksarnhet i ett antal kommuner. 

Bostadstilliiggsgruppens lörslag att hest ii 111 rn a inte r va 11 e t rör 

v ii s e n t I i g a i n k o 111 s t ii n d r i n g a r t i I I r a s t a k r o n t a I s -

g r ii n ser tar instämmande från övervägande antalet remissinstanscr diir

ibland RFV. swtskonloret. RR V. ce111rala sllldiel1iälps11ämnden. boende111red-

11inge11. S1·enska komm1111fiirh11mlet. SA 110 samt /ll'rla/C'I kom1111111er. 

Boswdsstyrelsen. 1•issa lä11sbostads11ämnder samt Nnrrköpings. Krisrian

swds. Malmii och /.11/ed kn1111111111er anser att inkomstminskning som hittills 

skall anges i prm:entuell andel. Bostadmrrclscn finner att bostadslilliiggs

gruppens förslag giillande viisentlig inkomstminskning iir otillfredssliillande. 

Några remissinstanscr anser att den nu anviinda regeln för iindring i bi-
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dragsbeloppet om inkomsten minskat med 25 % eller mera bör iindras till 

20 96. 
Bostadstilliiggsgruppen har förordat att iindring av bostadstilliigg skall ske 

dels när inkomsten ökat med mer iin 20 000 kr., dels när inkomsten 

minskat med mer iin 5 000 kr. RFV linner att de föreslagna toleranserna 
synes tillåta alltför betydande inkomstiindringar utan att bostadstilliiggen 

påverkas. Verket anser också det angcliiget att intervallets bredd om

prövas efter viss tids erfarenhet. Likaså bör griinserna bli föremål för prövning 

om den allmiinna inkomstutvecklingen i samhiillet genomgår viisentlig för

ändring. StatskontorCI ifrågasiitter om inte de föreslagna intervallen fort

farande iir orimligt stora och konstaterar att de medför siimre följsamhet 

mellan inkomst och utgående bidrag iin vad som kriivs för andra inkomstprö
vade stödformer. SABO ifrågasiitter om det trots administrativt merarbete 

inte vore liimpligt att gränsen för inkomstminskningar siitts vid ett fagre 

belopp, exempelvis 3 000 kr. Motivet hiirför iir att för tilliiggsberiittigade 

med låga inkomster iiven relativt små omedelbara förbiittringar av tilliiggen 

iir av stor betydelse för hushållen. 
Bostadsstyrelsen anför att bestämmelserna om viisentlig inkomstförändring 

bör utformas så generöst som möjligt. Styrelsen föreslår att inkomstökningar 

som inte överstiger 20 000 kr. inte skall beaktas. Överstiger ökningen 20 000 

kr. skall den bidragsgrundande inkomsten med tilhigg för hela ökningen 
överstiga en griins som bostadsstyrclsen föreslår drages vid ett belopp som 

med 10 000 kr. överstiger den högsta inkomst vid vilken bostadstilliigg kan 

utgå. Först om indragningsgriinsen överskrids skall bostadstillägget slopas. 
HSB och ffrresgästemas riks/orbund ansluter sig i huvudsak till ledamoten 

Wikströms reservation i frågan om omprövning vid inkomstminskning och 
inkomstökning. 

I fråga om ad m i ni st r a t i o n en av bostadstilliiggen ansluter sig bo
stadsstyrelsen och det överviigande nertalct övriga remissinstanser med direkt 
anknytning till bostadsfrågorna till bostadstilliiggsgruppens uppfattning att 
starka skiil talar mot en iindring av nuvarande organisation. Några av dessa 
remissinstanscr understryker att en överföring av bostadstilliiggen till för
siikringskassorna skulle medföra att hostadstilliiggens betydelse som ett bo
stadspolitiskt instrument minskade. Svenska komm11nf(irh11nde1 anser liksom 

flertalet kommuner som yttrat sig i frågan att eftersom bostadstilliiggens fram

tida utformning och omfattning iir under utredning en föriindring av ad
ministrationen f. n. inte hör genomföras. 

Svenska /örsäkringskassefiirb1111dl'l liksom ii1'1'n•äga11de delen al' de allmänna 

/iirsäkringskassoma anser att försiikringskassan iir ett viil liimpat organ för 

hanteringen av hostadstilliiggen men anser all så liinge osiikerhet råder om 
hostadstilliiggens fortsatta utformning och omfattning n:\gn; tillfalliga för
iindringar av administrationen inte bör genomföras. 

En överföring till försiikringskassorna förordas av hl. a. RFV. statskontoret. 
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RR V m:h RSV. Dessa remissinstanser anför diirvid rationaliseringar och 
kostnadsbcspari ngar som motiv. 

Bostadstilliiggsgruppens förslag all handliiggningen av frågor om i n -
d r i v ni n g av felaktigt utbetalade bostadstilliigg bör foras över från bo
stadsstyrelsen till frirmedlingsorganen tillstyrks av RR V. ko1111111111a/förb11nclrt 

.för Stur-Sto('kholms bostads/örmed/ing. Götebo1xs. Malmö. Skel/e/ieå. Sköl'dl' 

och Örebro ko11111111ner. 

Lä11sbostads11ämnde11 i Göteborgs och Bo/111s län sa ml Växiö kom11111n anser 
diiremot all handliiggningen av indrivningsiircnden bör ligga kvar hos bo
stadsstyrelsen. 

RSV bilriider bostadstilliiggsgruppens ställningstagande i fråga om in -
k o m s l p r ö v a l l i I I ii g g i n o m s t u d i e h j ii I p c n . 

Några remissinslanser har i sina remissyttranden tagit upp vissa andra 
frågor betriilTandc bostadstilHiggssystemet iin dem som bostadslilliiggsgrup
pen har behandlat. 

En av dessa frågor giiller sa mord ni n g av de olika bostadsti!Higgs
systemen. Tidpunkten synes nu vara liimplig, påpekar HSB och lfrresgäs

temas riks/örb11nd. all la upp till prövning frågan om all slopa de kommunala 
bostadstilliiggen till pensionärer !KBT> och vidga tilliimpningsområdcl för 
de slatskommunala bostadstilliiggen till all giilla iiven pensionärer. Svenska 

rikshvggen menar all en samordning mellan KBT och de slatskommunala 
bostadstilliiggen bör behandlas av boendeutredningen. Frågan om all genom
föra liknande regler mellan olika former av bostadstilliigg berörs också av 
RR V, S1·enska /iirsäkringskasseförb1111clet samt ndgra ./firsäkringskassor. 

HSB och flwesgästemas riks/örb1111d anser all del behövs bindande fö
reskrifter för kommunerna all V j d b 0 S la d Sk 0 S l 11 ad S f Ö r ~in d -
ringar under löpande bidragsår ompröva utgående 

bostadstill~igg. 

RFV finner all den nuvarande bosladstilliiggsprövningcn, som bygger 
på ett årligt ansökningsförfarande, medför en administrativt betungande 
nyprövning av förmånerna under en begriinsad tidsperiod varje år. Samtidigt 
gäller att ca 75 % av dem som har bostadstilliigg ett år också har det niista 
år. En icke föraktlig rationaliseringsv.inst torde enligt RFV:s uppfattning 
kunna uppnås om förutsiittningar skapas för ett r u 11 ande 

prövnings system av liknande slag som det som för niirvarande an

viinds för KBT. Svenska kom11111n/örb11ndet och Kommun-Data AB anför lik

nande synpunkter. 
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I 0. Dcpartementschef en 

I 0.1 Bostadspolitikens mål och medel 

I0.1.1 Återhlick 

333 

Samhiillets nuvarande engagemang i aktiva hostm.lspolitiska åtgiirder av 

större riickvidd leder sill ursprung till den under början av 1930-talct rädandc 

ekonomiska krisen. Samhällets insatser under denna tid var dock i huvudsak 

inriktade på vissa hushållsgrupper som barnrika familjer, pensioniirer och 

hushåll på landsbygden. Bostadspolitiska åtgiirder av mera generell natur 

utvecklades under 1940-talet, till en början i syfte att stimulera den under 

andra viirldskriget starkt minskade bostadsproduktionen och all motverka 

en höjning av hyresnivån i de nya bostiiderna. Medlen hiirför var statliga 

tertiärlån och tilläggslån för bostadsbyggandet. Tertiiirlånen var förenade 

med en tioårig hyreskontroll och räntegaranti. Garantin innebar att staten 

betalade den del av låntagarens räntekostnader som översteg en garanterad 

räntenivå. Denna nivå var avsedd alt motsvara en genomsnittlig. långsiktig 

räntenivå. Räntegarantin betraktades därför som en åtgiird utan egentlig 

subventionskaraktär. Tilläggslånen var ränte- och amorteringsfria under tio 

år och utgjorde en generell subvention med hyresnedsiiltande verkan. 

Vid sidan av den hyreskontroll som var förenad med de statliga lånen 

infördes år 1942 allmiin hyresreglering i @orterna. Hyresregleringslagen in

nefattade också besittningsskydd för hyresgäster, dvs. skydd mot obefogade 

uppsägningar. 

Aren 1946-1948 faststiillde statsmakterna riktlinjer för efterkrigstidens 

bostadspolitik. Det allmänna målet för denna politik var att successivt höja 

bostadsstandarden. Delta skulle ske på följande sätt. Den akuta bostadsbris

ten skulle avvecklas. Utrymmesstandarden skulle höjas enligt normen högst 

två boende per boningsrum. I fråga om utrustningsstandarden angavs som 

mål alt flertalet lägenheter skulle vara utrustade med vatten, avlopp, cen

tralvärme och badrum. Som norm för bosladskostnaderna skulle giilla alt 

kostnaden för en rimlig familjebostad borde motsvara ca 20% av den genom

snillliga inkomsten för industriarbetare. 

Enligt de nyss nämnda riktlinjerna skulle dessa mål nås genom både 

statliga och kommunala insatser. På kommunerna lades ansvaret för åtgiirder 

som behövdes för alt åstadkomma tillräckliga produktionsinitiativ och ett 

ändamålsenligt byggande och förvaltande av bostäderna. Spekulativa vinst

intressen skulle hållas borta och huvuddelen av nya flerfamiljshus borde 

förvaltas av företag som arbetade utan enskilt vinstintresse och i samverkan 

med kommunen. Genom den s. k. bostadsförsörjningslagen blev kommu

nerna skyldiga alt biträda vid den statliga lån- och bidragsgivningen. Större 

kommuner ålades att upprätla planer för bostadsförsörjningcn. 

I sammanhanget bör också nämnas att kommunerna genom 1947 års 
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byggnadslagstiftning fick ett avgörande innytande över bebyggelseutform
ning och markanviindning. 

De finansiella insatser som kriivdes for att förverkliga de bostadspolitiska 
målen skulle i huvudsak göras av staten. Dessa insatser hade väsentligen 
formen av lån till bostadsbyggandet och bidrag till vissa hushållsgrupper. 

Lånen - tertiärlån till flerfamiljshus och egnahemslån till en- och två
familjshus - skulle täcka det kapitalbehov som inte tillgodosågs genom 
primär- och sekundärlån på den allmiinna lånemarknaden och genom egen 
kapitalinsats av låntagaren. Storleken av denna insats bestämdes av de övre 
lånegränserna, som fastställdes till 100 % för allmännyttiga företag, 95 % 
för kooperativa företag med kommunal kontroll och 85 eller 90 % för en
skilda företag. Lånen förenades med hyreskontroll under hela lånetiden. 
Räntan på lånen bestämdes till 3 96, vilket i stort sett motsvarade dåvarande 
ränteläge. Också den tioåriga räntegarantin anknöts till detta ränteliige. Den 
garanterade räntan var 3 % för primiirlån och 3.5 % för sekundärlån. Rän
tegarantin hade alltså fortfarande inte någon egentlig subventionskaraktär. 
Dess syfte var främst att åstadkomma att bostadskostnaderna inte skulle 
påverkas av tillfälliga räntehöjningar över en långsiktig genomsnittsnivå. 

Som ett tillfälligt inslag i lånesystemet behölls en kapitalsubvention i 
form av tilläggslån. Avsikten var att tilläggslånen skulle avvecklas niir kost
nadsutvecklingen gjorde det möjligt. Tilliiggslån utgick för flerfamiljshus 
och med olika belopp i olika ortsgrupper. Kapitalsubventionen för en- och 
tvåfamiljshus var lika stor i hela landet och hade formen av en räntefri 
och stående del av egnahemslånet. Både dessa lånedelar och tilläggslånen 
skulle vara ränte- och amorteringsfria under tio år. Därefter skulle de av
skrivas eller återkrävas. 

I samband med den statliga långivningen stiilldes vissa krav på bl. a. 
skiiliga produktionskostnader och rimlig bostadsstandard. 

För mindre genomgripande ombyggnad och förbättring av en- och två
familjshus på landsbygden tillkom en ny stödform, förbiittringslån. Efter 
behovsprövning kunde förbättringslån till viss del vara riinte- och amor
teringsfritt under tio år. Därefter skulle denna del som regel avskrivas. 

Som stöd till barnfamiljernas bostadsförsörjning infördes en ny bidrags
form, familjebostadsbidrag. Dessa var beroende av familjens inkomst, barn

antal och bostadsstandard. 
De riktlinjer för bostadspolitiken som drogs upp i mitten och slutet av 

1940-talet gäller alltjiimt i väsentliga delar. Betydande ändringar har dock 

undan för undan genomförts, särskilt i fråga om låne- och bidragssystemcn. 
Kapitalsubventionerna i form av tilläggslån och riintefria delar av eg

nahemslån avvecklades successivt under 1950-talet. Den sista etappen i den
na avveckling, bortsett från den särskild<1 subventionen till studentbostäder, 

genomfördes år 1960. Avvecklingen av dessa subventioner för nyproduk

tionen förenades med återkrav av delar av de redan l~imnade subven-
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tioncrna. Övriga delar av dessa avskrevs. Räntesubventionerna kom däremot 
till följd av höjningar av den allmiinna riintenivån att rn betydande om
fattning. Detta medförde starkt ökade utgifter för de statliga riintebidragen. 
en utveckling som fortsatte t. o. m. år 1967, då räntebidragen avskaffades. 
Utgiftsökningen begriinsades dock genom en successiv anpassning av de 
garanterade räntorna till det allmiinna riinteliiget. Samtidigt differentierades 
de garanterade räntorna mellan hus av olika årgångar och riintegarantin 
slopades heli för vissa iildre hus. Syftet hiirmed var att med riintebidragen 
utjiimna de skillnader i fråga om kapitalkostnader och hyror. som uppkommit 

genom den fortgående stegringen av byggnadskostnaderna. 
Också räntan på de sv1tliga lånen anpassades till det allmiinna ränteWget. 

År 1958 höjdes statsl<ineriintan till 4 % för nyproduktionen. Äldre lån, som 
hade en fast riinta för hela lånetiden. berördes dock inte. 

År 1962 sammanfördes de två låneformerna tertiärlån och egnahemslån 
till en gemensam låneform, bostadslån. Ett syfte härmed var att så långt 
möjligt skapa enhetliga lånevillkor så att skillnader i dessa inte skulle påverka 
valet av hustyp. 

Kraven på kommunernas planering av bostadsbyggandet skiirptes år 1963. 
Flertalet kommuner blev då skyldiga att årligen upprätta bostadsbyggnads
program för de närmaste fem åren. 

Den s. k. trångboddhetsnormen ändrades år 1966. Som ett riktmärke för 
den framtida bostadsproduklionen skulle giilla högst två boende per rum, 
kök och vardagsrum oräknade. 

Förbiittringslångivningen inriktades alltmer på en förbättring av pensio
niirernas bostiider och år 1966 begränsades denna stödform till att gälla 
i huvudsak pensioniirer och handikappade. rör de handikappade tillkom 
år 1959 en siirskild stödform, numera benämnd bostadsanpassningsbidrag, 
för sådana särskilda anordningar i bostaden som behövs med hiinsyn till 
den handikappades behov. 

Betydande bostadspolitiska reformer genomfördes enligt beslut av riks
dagen åren 1967 och 1968. De avsåg bl. a. lånesystemet, markpolitiken och 
hy reslagst i fi ni ngen. 

Huvudsyftena med reformen av lånesystemet var att nå ökad paritet i 
fråga om de årliga kapitalkostnaderna för bostiider som tillkommit vid skilda 
tidpunkter, att göra bostadskostnaderna oberoende av kortsiktiga riintefluk
tuationer och att avveckla de generella räntesubventionerna så att de därav 
följande kostnadsökningarna inte skulle få omedelbart genomslag i boen
dekostnaderna. Medlet för att n:'1 dessa syften var det s. k. paritetslåne

systemet. Det innebar i huvudsak följande. Riintehidragen avskaffades och 
riintan på bostadslånen höjdes i nivå med kostnaderna fiir statens egen upp

låning. Långivningen hlcv alltsä i princip fri från subventioner. Villkoren 
för betalning av ränta och amortering utformades emellertid sä all lånta
garens årliga betalningar i början av lånetiden sattes liigre iin vad soni mot-
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svarade de nominella betalningskraven. Skillnaden rår låntagaren låna av 

staten och hans låneskuld ökar alltså. IJe årliga betalningarna skall sedan 

sun:essivt ökas. i huvudsak i takt med kostnadsökningarna inom nypro

duktionen. 

Skuldökningen kan härigenom så småningom minskas och övergä till 

betalning av full riinta och återbetalning av låneskulden. Det förutsattes 

att återbetalningen skulle ske inom en tid av 30 år. 

Denna omfördelning i tiden av lånekostnaderna regleras på följande siitt. 

Riksdagen faststiiller en basannuitet. som anger det första årets betalning 

i procent av fastighetskapitalet, bestiimt på visst siitt. Regeringen fastst:iller 

årligen paritetstal som anger hur mycket den genom basannuiteten bestiimda 

kostnaden skall räknas upp för det kommande året. 

Den av riksdagen faststiillda basannuiteten för flerfamiljshus iir 5.1 % , 
vilket motsvarar den tidigare gällande subventionerade kapitalkostnadsni

vän. för småhus som bebos av låntagaren lir basannuiteten SJ%. Sådan 

låntagare kan välja mellan paritetslån och bostadslån med nominella villkor. 

För hus som tillkommit efter är 1957 med stöd av statliga län enligt 

de äldre reglerna infördes en motsvarande möjlighet till omfördelning av 

lånekostnaderna i form av räntelån. 

De av riksdagen antagna markpolitiska riktlinjerna innebar att kommu

nerna bör förvärva mark i så stor omfattning att de rår dominerande in

flytande över de marktillgångar som inom överskådlig tid kan beriiknas 

bli tagna i anspråk för samhiillsbyggandet. För att underl:itta de kommunala 

markförviirvcn inriittades en ny lånefond för detta iindamål. Det årliga till

skottet till fonden har successivt ökats och uppgår nu till 125 milj. kr. 

Ytterligare medel att främja en aktiv kommunal markpolitik är lån till 

kommun för mark som upplåts med tomträtt och lagstiftning om kom

munal riitt till förköp, dvs. riitt för kommunen all inträda i fastighetskiipares 

stiille. Vidare har expropriationslagstiftningcn under senare år ändrats i syfte 

att öka kommunernas möjligheter att tvångsvis förviirva mark och att diimpa 

markprisstegringen. 

Den hyrespolitiska reformen år 1968 innebar viisentligen att statsmakterna 

genom en ny allmän hyreslag fastställde regler om förbiittrat besittnings

skydd för hyresgäster och om spärrar mot oskiiliga hyror. De allmiinnyttiga 

bostadsföretagen med sina i princip självkostnadsbestämda hyror tilldelades 

en viktig roll genom att deras hyror i viisentlig mån blev normgivande 

vid prövningen av skälig hyra. Andra viktiga inslag i elen nya hyreslagen 

var lagstadgad bytesriitt för hyresgiist och ökad skyldighet för hyrcsv;irden 

att underhålla liigenheten. I anslutning till den nya lagstiftningen slopades 

den hyreskontroll som dittills varit förenad med bostadslånen. 

Samtidigt gjordes vissa ändringar i hyrcsregleringslagen. lforigenom m:h 

genom både tidigare och senare fattade heslut om partiell avveckling av 

hyresregleringen giiller den nu i endast 43 kommuner och där bara för lii-
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genheter i privatiigda hus som byggts före år 1958. 

Också i fråga om det individuella bostadsstödet har betydande reformer 

genomförts under senare år. Farniljcbostadsbidragen ersaHes år 1969 av stat

liga och kommunala bostadstillägg till barnfamiljer. Det statliga tillägget 

utgör ell allmiinl, inkomstprövat konsumtionsstöd till barnfamiljerna. Det 

kommunala tillägget, som numera benämns slatskommunalt bosladslilliigg 

och utgår även till hushåll utan barn, är knutet till hyran inom vissa be

loppsgriinser. Oreducerade tillägg utgår med 80 % av dessa hyresbelopp. 

Kommunerna får statsbidrag med 70 % av sina kostnader för tilliiggen. 

Både del statliga och det statskommunala bostadstilliigget reduceras på visst 

sätt vid inkomster över en viss inkomstgräns. Ändringarna av bostadstill

liiggen har inneburit en kraftig forstiirkning av stödet. Statens och kom

munernas utgifter för delta ändamål beräknas uppgå till ca 1 A miljarder 

kr. under detta budgetår. 

I syfte all främja saneringsverksamheten inom äldre bostadsområden be

slöt 1972 och 1973 års riksdagar om förbättringar av det statliga kreditstödet 

till ombyggnader och om en förbiittrad planering av saneringsverksamheten 

genom bostadssaneringsprogram inom ramen för det kommunala bo

sladsbyggnadsprogrammel. Markförvärvslångivningen vidgades till all om

fatta iiven kommunala förvärv av saneringsfastigheter avsedda för bo

stadsändamål. Vidare antog riksdagen en bostadssaneringslag som ger kom

munerna möjligheter all under vissa förutsättningar framtvinga sanering 

av undermåliga bosliider. 

En ny låneform tillkom år 1972, nämligen s. k. hyresförlustlån. Sådant 

lån utgår för hyresforluster som uppkommit i statligt belånade hus under 

åren 1971-1974 på grund av att lägenheter inte har kunnat hyras ut. Lånen 

iir räntebärande och skall efter två år betalas tillbaka inom en tid av lägst 

10 och högst 20 år. Kungl. Maj:t kan dock medge riintefrihet under viss 

tid och amorteringsfri hel under längre tid iin två år. Om låntagarens fortsatta 

verksamhet äventyras av hyresförlusterna kan Kungl. Maj:t efterge hyrcs

förlustlån eller del därav. 

I syfte all förbiittra möjligheterna all förse bostadsområdena med nöd

vändiga hostadskomplement har reformer på grundval av bl. a. servicekom

millens förslag genomforts under senare år. Dessa reformer, som i huvudsak 

gällt finansieringen av produktionskostnaderna för sådana komplement, syf

tar bl. a. till att i väsentliga planerings- och finansieringssammanhang jiim

s!Ulla nödvändiga lokaler med själva lägenheterna och till all underliitla 

uppfrirandc och ändamålsenligt utnyttjande av sådana lokaler. 

22 Riksdaf(en 1974. 1 sam/. Nr 150 
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10.1.2 U1ri'Ck/i11gc11 av hvc11de/orhål/a11de11a sedan år 1960 

De bostadspolitiska målen har i betydande utsträckning uppnåtts. 1 en
lighet med riksdagens ullalandc år 1965 har ca 1 milj. nya liigenheter byggts 
under tioårsperioden 1965-1974. Den stora nyproduktionen i förening med 
modernisering och avgång av Higenhctcr i det iiklre bostadsbeståndet har 
meclfon en kraftig ökning av den genomsnillliga utrymmes- och utrust
ningsstandarden i bostiidcrna. Utvecklingen i dessa avseenden belyses av 
följande uppgifter. 

Den totala nyproduktionen under perioden 1960-1974 kan beräknas uppgå 
till drygt I J milj. lägenheter. vilket motsvarar nära nog halva bostadsbe
ståndet år 1960. 

Även efter den nedgång i bostadshyggandet som inträffat sedan år 1970 
var den f'årdigs@lda bostadsvolymen fortfarande år 1973 avsevärt större 
iin i början av 1960-talet. Jämfört med årsgenomsnillet för perioden 
1961-1965 var antalet liigenheter 18 % större år 1973. Antalet rumsenheter 
trum och kök) per lägenhet var i genomsnitt 4,25 år 1973 mot 3,76 under 
niimnda femårsperiod. 

Ökningen av den genomsnittliga lägenhetsstorleken beror främst på att 
andelen större lägenheter - med fem eller nera rum och kök - ökat avsevärt. 
I jämförelse med nyproduktionen under 1960-talet har andelen tre- och 
fyrarumsliigenhetcr minskat, den förra lägenhetstypen inte obetydligt. För
skjutningarna i produktionens liigenhetsfördelning belyses av följande tal. 

Fiirdigsriillda hige11/w/C'/' fördelade flå liige11he1s11·prr.' 

År Procentuell fijr<lelning 

högst 
I r k 2 r k 3 r k 4 r k 5 0 n. r k 

1960 21 22 29 20 9 
1966 13 16 31 26 14 
197:1 13 19 23 21 24 

'Spccialhnsliidcrna, dvs. liigenheter i studentbostadshus. ålderdomshem etc., ingår 
inte i sammanstiillningcn. 

Bostadsbcståndets standard har förbättrats inte enbart genom nyproduk

tion utan iiven genom en omfallande modernisering av äldre, omoderna 
och halvmoderna liigenheter. Det kan beräknas att nära 20 % (ca 

200 000 liigenheter) av tillskottet av moderna lägenheter under perioden 
1960-1970 har tillkommit genom modernisering. Den ökade modernise
ringen under 1960-talet var i väsentlig grad en följd av riksdagens beslut 

år 1964 om vidgade insatser för att rusta upp åldringarnas bostäder. Genom 
bl. a. den statligt stödda förbiittringsvcrksamheten höjdes de iildres boen-
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destandard påtagligt. Nära två tredjedelar av alla hushåll diir bostadsföre
ståndaren var 65 år eller äldre bodde är 1970 i fullt moderna lägenheter. 
Ar 1960 var andelen endast 34 % . 

Moderniseringsverksamheten kom, bl. a. genom förbättringslångivning
en, att till stor del inriktas på småhus i glesbygden. Niira 45 % av tillskottet 
av moderna småhusliigenheter under 1960-talet tillkom genom moderni
sering. Även brister i flerfamiljshusbeståndet undanröjdes men detta skedde 
niistan helt genom rivning och nybyggande. 

Bruttoavgången omfattade närmare 400 000 Higenheter mellan åren 1960 
och 1970. Genom rivning försvann ca 125 000 lägenheter - 32 % av hela 
avgången. Det var i huvudsak det sämsta bostadsbeståndet med små och 

dåligt utrustade liigenheter som berördes av rivningsverksamheten. Bland 
andra avgångsorsaker kan nämnas sammanslagning av lägenheter. i regel 
genom att tvåfamiljshus ändrades till enfamiljshus - 26 % av hela avgången. 
Permanentbostädernas omvandling till fritidsbostiider förklarar 23 % av av
gången och övergång till anviindning för annat än bostäder IO % . 

Som ett resultat av moderniserings- och rivningsverksamheten har stocken 
av undermåliga lägenheter minskat kraftigt under 1960-talet. Antalet omo
derna lägenheter minskade sålunda från ca 930 000 år 1960 till ca 390 000 
år 1970. Deras andel av hela bostadsbeståndet minskade från 35 % till 12 % . 
De halvmoderna liigenheterna var till antalet lika många år 1960 som år 
1970 - ungefär 330 000. Förändringarna i bostadsbeståndets fördelning efter 
kvalitetsgrupper under perioden 1960-1970 redovisas i följande tablå. 

Lägenll<'tSbC'ståndets .fördelning pd kl'Ulitl'tsgruppcr 

Ar Totala Därav i procent 
antalet 
liigenheter moderna 
1tusental1 tkvali-

tetsgrupp 
1-2) 

1960 2 675 51 
1970 3 181 77 

halv moderna 
i kval i-
tetsgrupp 
]) 

12 
IO 

omoderna 
tkvali
tctsgrupp 
4-7) 

35 
12 

Förbättringarna i utrustningsstandarden kan utläsas bl. a. av att andelen 
lägenheter med eget bad- eller duschrum har ökat från 54 % år 1960 till 
78 % år 1970, med eget wc från 70 % till 90 % och med centralvärme 
från 74 % till 92 %. 

Drygt 700 000 liigenheter(22 % av beståndet) uppfyllde år 1970 inte kraven 
på en modern bostad. Utmönstringen av de sämre lägenheterna har dock 

fortsatt liven efter år 1970. Det omoderna och halv moderna bostadsbeståndet 
kan diirför i dag beriiknas omfatta inemot 550 000 liigenheter. 

Antalet lägenheter i bostadsbeståndet ökade med 19 % under 1960-talet. 

Man kan beräkna att beståndet ytterligare ökat med 8-9 % sedan år 1970. 
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Därmed skulle vi i dag ha ell hos1adsbes1ånd på drygt 3,4 milj. liigenheler 
mol 2,7 milj. år 1960. Drygt 85 % av dagens heslånd linns i tiitonerna 
jämfört med 75 % år 1960. Glesbygdens bostadshestånd har minskat både 
absolut sell och i förhållande till del totala beståndet i landet. 

Till följd av den omfattande nyproduktionen sedan år 1960 och den sam
tidiga avgången av iildre hostiider har lägenhetsbeståndel krat"ligl föryngrats. 
Man kan bcriikna att i dag drygt 55 % av beståndet är yngre iin 25 år och 
25 % iir byggt efter år 1965. 

Genom all den offentliga sektorn (dvs. allmännylliga företag, stat. lands
tingskommuner och kommuner) kom att svara för en stor del av nypro
duktionen under 1960-talet har iiganderällsförhållandena inom bostadsbe
ståndet förskjut ils. Denna sektor ökade sålunda sin andel av hela beståndet 
från 13 % år 1960 till 22 % år 1970. Även i fråga om bostadskooperationcn 
kan en ökning noteras, niimligcn från 11 % till 14 %. De privatägda bo
städernas andel minskade diiremot från 76 % till 64 % . Ser man enbart till ller
familjshusbeståndet, lin ner mari. alt den offentliga sektorn förvaltade 34 % av 
liigenheterna år 1970. kooperationen 24 % och de privata ägarna 43 % . 

Den betydande ökningen av liigcnhetsbcståndet sedan år 1960 har medfört 
all antalet bostiicler per I 000 invånare har ökat från 357 till ungefär 415 
i dag. Genomsnittliga antalet rumsenheter per liigenhet har under samma 
tid ökat från 3.41 till niirmare 3.90. Den förskjutning i bostadsbeståndets 
fördelning på lägcnhetstyper som ägde rum under 1960-talet visas i följande 
sammanstiillning. 

Hostad.sbestcindC'ts tordc/11i11g 11å /iigc11/w1s1v1•cr 

År 

1%0 
1970 

Totala 
antalet 
liigen heter 
!tusental) 

2 675 
J 181 

D;irav i procent 

högst 
I r k 2 r k 

26 32 
19 27 

bestående av 

3 r k 4 r k S o Il 

23 Il 8 
26 16 12 

·--------·----------

r k 

Samtidigt med all liigenheterna har ökat i storlek har hushållen blivit 

mindre. Oen minskande hushållsstorleken beror friimst på ökad hushålls
bildning och på förskjutningar i befolkningens ålderss:1mmansättning. 
Antalet pensionärer ökar sålunda viisentligt. Även t. ex. förb;ittradc eko

nomiska förhållanden för mänga ungdomar medverkar till en ökad hus
hållsbildning. Del genomsnillliga antalet personer per hushåll. som år 1960 

var 2.84. minskade till 2.59 år 1970. Andelen hushåll med en eller två 
boende ökade under samma lid från 47 96 till 55 % av samtliga hushåll. 
I absoluta tal ökade dessa hushåll med 450 000 medan antalet hushåll ,med 
llera boende viisentligcn var oforiindrat. 
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Den minskande hushållsstorleken och den ökande Wgenhetsstorleken har 
medfört att boendetiitheten genomsnittligt sett har blivit allt liigre. År 1960 
använde 100 personer 121 rumsenheter. Tio år senare disponerade lika många 
personer 146 rumsenheter. I dag kan beräknas all 100 personer disponerar 

ca 155 rumsenheter. 
Andelen trångbodda hushåll enligt den norm som började anviindas under 

1960-talet - högst två boende per rum, kök och vardagsrum oriiknade -
sjönk från 34 % till 16 % från år 1960 till år 1970. Trångbodda iir fortfarande 
huvudsakligen de större hushållen med barn. 

Boendekostnaderna har stigit kraftigt sedan år 1960 men inte i en takt 
som viisentligt avviker från prisstegringar på andra varor och tjänster. Delta 
giillersåväl hyrorna i hela beståndet som inllyttningshyrorna i nya liigenheter. 
Genom paritetslån och riintelån har boendekostnaderna i hus byggda efter 
år 1957 kunnat hållas på en viisentligl lägre nivå iin den som följer av 
de nominella kapitalkostnaderna. Bostadstilliiggen har medfört ytterligare 
siinkning av boendekostnaderna för ett stort antal hushåll. Tilliiggssystemet 

har byggts ut oi.:h förbättrats betydligt under senare år. 

I0.1.3 Aktuella problem 

Med denna redovisning har jag velat peka på de förbiittringar som i olika 
avseenden iigt rum i fråga om bostadsförsörjningen sedan är 1960. Påtagliga 
resultat har uppnåtts i fråga om balansen mellan tillg[rng och efterfrågan 
på bostäder. vilket varit ett väsentligt mål för den bostadspolitik som be
drivits sedan år 1945. 

Denna gynnsamma utveckling innebiir doi.:k inte att det bostadspolitiska 
reformarbetet kan avstanna. Det linns fortfarande trångboddhet och un
dermåliga bostiider och många hushåll, siirskilt de med låg inkomst och 
stor försörjningsbörda, kan inte skaffa en bostad som svarar mot deras behov. 
Den fortgående kostnadsökningen inom nyproduktionen har medfört att 
boendekostnaderna för många framstår som höga. En del nybyggda områden 
företer brister i fn'lga om yttre miljö och service. Det finns tendenser till 
skiktning av de boende i olika bostadsområden efter :°1lder och inkomst. 
Skillnader i fråga om beskattningen av bostiider med olika besittningsformer 
skapar vissa problem. P<'1 en del orter föreligger svårigheter att rn avsiittning 
för l~igenhetcr i de llcrfamiljshus som byggts under de senaste åren. Det 
har medfört betydande problem för de berörda bostadsföretagen och kom

munerna samt de boende. Även bostadsföretag utan uthyrningsproblem 
kan ha wårighcter att ta u1 en hyra som ger koslnadstiickning. 

Också beträffande finansieringssystemet föreligger problem. Skuldökning
arna på paritetslån oi.:h riintclån har blivit betydande od1 möjligheterna till 
återbetalning av lånen har minskat. Det beror väsentligen på att riintenivån 
iir högre iin som förutsattes vid systemets införande och att basannuitet 
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och paritetstal av hyrcspolitiska skäl inte har höjts på det siitt som hade 
behövts för systemets funktion. 

Som synes iir det en rad problem som har samband med bostadsbyggamlets 
omfattning, inriktning och finansiering. Dessa problem bör enligt min me
ning inte undanskymma de mycket stora framsteg på bostadsförsörjningens 
område som har följt med den förda bostadspolitiken. De ger emellertid 
anledning till att nu göra en översyn av de bostadspolitiska målen och med
len. De grundliiggande riktlinjerna för bostadspolitiken bör i allt väsentligt 
ligga fast men de bör kompletteras i syfte att lösa de aktuella problemen 
01.:h i övrigt anpassa bostadspolitiken till dagens krav. 

Kommunerna har tilldelats en styrande och ledande uppgift inom sam
hiillsbyggandet. De viktigaste medlen som står till kommunernas förfogande 
för att fullgöra denna uppgift är byggnadslagstiftningen samt lagstiftning 
och längivning som främjar kommunernas möjligheter att bedriva en aktiv 
markpolitik. Niir de statliga markförvärvslånen tillkom i slutet av 1960-talet 
slogs fast att målsättningen - att kommunerna borde förvärva mark i så 
stor omfattning att de får dominerande inOytande över de marktillgångar 
som behövs för samhällsbyggandet - krävde att de hade en markberedskap 
för minst tio års byggande. Under senare år har drygt två tredjedelar av 
bostadsbyggandet i exploateringsområden skett på mark som iigs eller för

medlats av kommunerna. I saneringsområden har andelen varit betydligt 
liigre. Kommunerna saknar alltså rådighet över en betydande andel av den 
mark som tas i anspråk för bebyggelse. Det begränsar kommunernas möj
ligheter att fullgöra sin styrande och ledande uppgift och kan också innebiira 
en försvagning av konkurrensen och därmed av effektiviteten inom bo
stadsbyggandet. Det finns därför anledning att nu överväga reformer i syfte 
att stiirka den kommunala markpolitiken. Också åtgärder utanför mark
politikens ram i syfte att förbiittra konkurrensförhållandena inom bo
stadsbyggandet bör övervägas. Jag behandlar dessa frågor i det följande 
och redovisar därvid också vissa utgångspunkter för den pägåcnde översynen 
av byggnadslagstiftningen. 

Mot bakgrund av den här i korthet tecknade bilden av aktuella problem 
och reformbehov på det bostadspolitiska området anger jag inledningsvis 
vissa allmänna riktlinjer för de förslag till iindringar i fråga om bostadspo

litikens mål och medel som nu bör föreläggas riksdagen. Jag går också 
in på andra frågor iin de förut nämnda som fått ökad aktualitet under senare 

tid, bl. a. frågan om boendedemokrati. I samband med dessa allmiinna rikt
linjer redovisar jag översiktligt mina ställningstaganden till vissa förslag 

av boende- och bostadsfinansieringsutredningarna och bostadsskattekom
mitten. Till en mera detaljerad redovisning av mina shillningstaganden och 
förslag med anledning av utredningarnas betiinkanden återkommer jag se

nare. 
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I 0.1.4 .4/lmä1111a riktlit1ier 

Statsmakterna angav vissa långsiktiga mål för den samhälleliga bostadspo

litiken i samband med att bostadsbyggnac.lsutrec.lningens betänkande (SOU 

1965:32) Höjd bostadsstandard redovisades för riksdagen i 1966 års stats

vcrksproposition. Uttalandena sammanfattades sedan i prop. 1967: 100 an

gål:!nde riktlinjer för bostadspolitiken m. m .. varvid för..:dragande departe

mentsrhefen uttalade att den angivna målsiittningen avst1g bostadsproduk

tionen fram till mitten av 1970-talet. 

Enligt 1966 och 1967 års uttalanden. som godkändes av riksdagen. skall 

samhällets mål för bostadsförsörjningen vara att hela befolkningen skall 

beredas sunda. rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bosfader 

av god kvalitet till skäliga kostnader. När det gäller målsiittningens konkreta 

innebörd i fråga om bostädernas beskaffenhet. storlek, standard m. m. an

fördes att sådana mål påverkas av förändringar i bostac.lskonsumenternas 

behov och önskemål, ändrade levnadsvanor samt den tekniska och eko

nomiska utvecklingen. Någon precisering en gång för alla vore därför inte 

möjlig, men det kunde finnas behov att för en begränsad period söka dra 

upp riktlinjer för bostadsproduktionen för att närmare ange samhällets in

tentioner. Mot denna bakgrund anfördes bl. a. att det som allmänt riktmärke 

för planeringen av den framtida bostadsproduktionen borde gälla, att W
genhetcrna lick sådan storlek att det inte behövde bo ller än två personer 

per rum, kök och vardagsrum oräknade. Ungdomens bostadsbehov borde 

beaktas särskilt. Vid utformningen av bostäder och bostadsmiljö borde man 

dessutom iigna särskild omsorg åt att tillgodose åldringars och handikappade 

personers speciella behov. 

Min tidigare redogörelse för bostadsbeståndets förändringar samt hus

hållens boendeförhållanden visar att de mål som ställdes upp för bostadspo

litiken år 1967 håller på att nås. Ännu återstår dock alt uppfylla en del 

av de krav som restes då. Utvecklingen under senare år har vidare stiillt 

samhiillets bostadspolitik inför nya problem som det iir angeliiget att söka 

lösa. 

Innan jag går närmare in på frågan om vilka mål samhällets bostadspo

litiska insatser bör riktas in mot, vill jag något redogöra för mina 11 m <In n a 

s y n på bo s t a d e n o c h d c s s ro I I i h u s h å I I e n s e k o

n om i. 

Enligt det synsiitt som var förhärskande, innan samhiillet utifrån so

cialpolitiska utgångspunkter ingrep med aktiva åtgärder för att påverka bo

stadsforhållandena. var bostaden att jiimfora med varor orh nyttigheter i 

övrigt som tillhandahölls på den allmiinna marknaden. Utbudet av hyres

liigenheter bestiimdcs i allt viiscntligt av marknadskraftcrna, vilket innebar 

att bostadsproducenters och fastighetsförvaltares vinstkalkyler spelade den 

helt dominerande rollen niir bostadsbcstånclets sammansiittning hcstiimdcs. 



Prop. 1974:150 344 

Priset för hostaJen avgjordes enbart av IOrhållanJet mellan tillgång m:h 

efterfrågan. 

Även om rester av detta föråldrade sätt att betrakta bostaden som mark

naJsvara fortfarande lever kvar, anser jag mig kunna hiivda att ett mycket 

stort flertal av värt lands befolkning anliigger en helt annan syn pä bostaden. 

Den insikten har mer rn.:h mer triingt igenom att bostaJcn och boendemiljön 

iir en oumhiirlig tillgång i miinniskornas liv som inte. i likhet med mtmga 

andra varor och tjiinster. kan ersiittas med andra förnödenheter. Hiirav har 

man också i allm~inhet dragit den slutsatsen. att samhiillet inte passivt kan 

äse hur marknadskrafternas inverkan på bostadsuthudet får bestiimma dessa 

för miinniskorna grunJliiggande betingelser. 

Svensk bostadspolitik har i enlighet härmed sedan länge grundats på upp

fattningen alt tillgång till en god och tillriickligt rymlig bostad i god miljö 

iir en omistlig social rättighet. Denna syn har också kommit till starkt uttryck 

i direktiven för boendeutredningen. Där slås fast att bostaden är en social 

trygghetsfaktor av grundliiggande betydelse och alt samhället har ansvaret 

för att säkerställa trygghet på bostadsområdet. Jag finner det angeläget att 

statsmakterna slår vakt om denna grundsyn och att de bostadspolitiska åt

giirderna framför allt bör sikta till att stiirka de svagare gruppernas positioner. 

Byggkonkurrensutredningen har i sitt betiinkande Konkurrens i ho

stadsbyggandet sökt karakterisera hostadsmarknadens funktionssätt och där

vid anfört vissa synpunkter som jag finner viirda att här återge för att å

skådliggöra några viktiga särdrag som bostaden uppvisar vid en jämförelse 

med andra prissatta nyttigheter. Utredningen pekar på att en anpassning 

av hostadsutbudet till föriindringar i efterfrågan är trögare och mer tidskrä

vande lin vad som är fallet med andra nyttigheter. Den enskilda liigenheten 

kan inte heller ses som en isolerad företeelse, eftersom den står i funktionellt 

samband med andra byggnader och anläggningar, som tillsammans med 

bostiiderna utgör miinniskornas totala hostadsmiljö. Den enskilda familjens 

val av bostad iir diirför inte enbart uttryck för bestämda önskemål i fråga 

om bostadens egenskaper och pris. Andra faktorer väger också tungt, t. ex. 

avsttlnJ till arbetsplats och skolor samt tillgång till kommunikationer och 

annan kommunal service. Bostadsvalet bestäms således också av faktorer 

som hostadsproducenter och fastighetsförvaltare har ringa. om ens några 

möjligheter att råda över. Utredningen pekar slutligen på att miinniskor 

ofta har en stark bindning till sin bostad. eftersom hostadsbyte kan innebära 

andra omviilvande föriindringar för dem, byte av miljö, skolbyte för barnen. 

liingre avstånd till arbetet, stora kostnader för flyllning m. m. 

Att bostaden hör betraktas som en social riillighet innebär naturligtvis 

inte att marknadsmekanismerna helt kan liimnas diirhiin. Det står sålunda 

klart t. ex. att synen på bostaden som en social riillighct intt: kan giilla 

mer iin upp till en viss standardnivå. Mera lyxbetonade inslag i bostadsut-
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budet har samhiillet inte anledning att slå vakt om. Redan hiirav följer 

att bostaden måste betinga ett pris. E1i annan ordning iir helt otiinkbar. 

Det iir vidare angeläget att de som efterfrågar bostiider har möjlighet att 

viilja mellan bostiider av varierande storlek och utformning i olika typer 

av boendemiljö. Det ligger i sakens natur att sådana olikheter också måste 

lä slå igenom i prisolikheter. Samtidigt är det emellertid nödvändigt all 

samhiillet vidtar åtgärder som forhindrar att den allmiinna prisnivån på ho

stiider blir så hög att den hindrar genomförandet av ek bostadssociala in

tentionerna. 
Boende- m:h bostadstinansieringsutredningen har i sitt huvudbetiinkande 

starkt betonat att likviirdiga bostäder skall betinga lika priser oavsett upp

J{1telseform tKh yttre omstiindigheter i övrigt. En niistan enhiillig remiss

opinion ansluter sig till utredningarnas betraktel~esiitt i detta avseende. Jag 

återkommer till dcnm1 fråga i det följande men vill redan nu slå fast att 

jag bi.:traktar en utjiimning av utgifterna för olika typer av bostiider med 

likviirdig kvalitet som en viisentlig faktor tl>r att bl. a. motverka en inte 

önskviird segregation i boendet och för att skapa goda möjligheter för miin

niskor att viilja den bostad som svarar mot deras behov. 

Jag övergår nu till att ange min syn på de rikt I in je r som bör 

g ii 11 a rör p Ian er i n gen av bostads p ro d u k t i o n en . under 

den niirmaste tioårsperioden. Det allmiint formulerade mål för bostadsför

sörjningen. som statsmakterna antog år 196 7 och som jag förut återgav. 

finner jag inte anledning att nu föreslå någon ändring av. Detta mäl bör 

alltså stå fast. 

Under mer än två decennier har ett av bostadspolitikens huvudmål varit 

att öka bos t ad s t i 11 g an ge n r ii k n a t i a n t a I I ii ge n h e te r . 

Bostadsbristen har nödvändiggjort enorma anstriingningar i syfte att öka 

bostadsproduktionen. En sådan ökning har också skett niistan oavbrutet 
under tjugo års tid. Niir bostadsmarknaden nu på de flesta håll i landet 

företer påtagliga tecken på att den kvantitativa bostadsbristen i stort sett 

avvecklats, iir det naturligt att uppmiirksamheten i ökad grad viinds mot 

de kvalitativa frttgorna. Emellertid \'ili jag varna f(ir riskerna att nya brist

fenomen kan framtriida på bostadsmarknaden. om inte nyproduktionen h:'1lls 

på en tillfredsstiillandc nivå. Ini.: minst viktigt iir det att bostadsproduktionen 

inberiiknat ombyggnad av bostiidcr rnr den omfattning och inriktning som 

kriivs mr att vi skall kunna avskaffa tr:'111gbmldheten. Jag återkommer senare 

med niirmare beriikningar av produktionsbi.:hovet. varvid jag iiven behandlar 

bi.:hovet av förnyelse inom det iildre bostausbest<lndet. 

Niir det giiller bos I ii d c r s och boen cl e m i I j ö e r s k v a I i te t 

anser jag det motiverat all statsmakterna anger vilken utveckling som de 

iir villiga att friimja genom samhälleliga åtgiirde~ av olika slag. Jag !inner 

det emellertid befogat att samtidigt stryka under att sådana uttalanden från 
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statsmakternas sida inte kan frita kommuner och bostadsproducenter från 

ansvaret att nogsamt följa utvecklingen av människors önskemål och från 

tid till annan anpassa bostadsutbudels kvaliteter till den aktuella efterfrågan, 

utan all för den skull ge avkall på längsiktiga bostadspolitiska mål och 

på bedömningar av de långsiktiga behoven. Det hör också vara en uppgift 

för de bostadspolitiska organen all skaffa sig underlag för all bilda sig en 

någorlunda siiker uppli.tllning om föriindringar i bostadsvanor och levnads

betingelser och om människors önskemål beträffande bostadsbyggandets 

inriktning samt all ta de initiativ som utvecklingen i dessa avseenden kan 

påkalla. 

Jag skall senare något närmare utveckla min syn på bostiiders och bo

endemiljöers kvaliteter i de senaste decenniernas bostadsproduktion samt 

ange önskemål för den framtida utvecklingen men vill hiir ange hur jag 

allmiint ser på dessa frågor. 

Inom svensk bostadsproduktion i dag har de nytillkommande lägenhe

terna en utrustningsstandard som väl svarar mot människornas behov och 

som belinner sig på högsta nivå vid en internationell jämförelse. Med hänsyn 

till boendekostnadens betydelse för det enskilda hushållets ekonomi anser 

jag mig inte från allmiinna utgångspunkter böra uttala mig för någon ytter

ligare höjning av ambitionsnivån niir det gäller utrustningsstandarden. Öns

kemål från de boendes sida om en förändring kan emellertid ge sig till 

känna och de får då beaktas i den mån de är förenade med en däremot 

svarande betalningsvillighet. Jag anser det också angeläget att vi slår vakt 

kring de standardkrav som redan iir etablerade. 

I fråga om b o s l a d s o m rå d e n a s u l f o r m n i n g o c h u t r u s t -

ni n g med nödviindiga komplement bör enligt min mening ökade insatser 

göras. Jag kommer i det följande all föreslå all siirskilda medel sliills till 

förfogande för miljöfiirbiittring. I delta sammanhang vill jag erinra om de 

beslut som 1972 tirs riksdag fouade på grundval av i huvudsak scrvicc

kommittens förslag. Dessa beslut innebär bl. a. att nödviindiga lokaler i 

bostadsomrädena i viisentliga avseenden har getts samma betydelse och 

prioritet i samband med planering och finansiering som sjiilva liigenheterna. 

Hiirigenom har ett viktigt steg tagits mot det som jag anser bör giilla som 

ett av samhiillets mal i fruga om bostadsstandarden. niimligen all bostadens 

niirmiljö iignas ökad vikt. 

Idcerna om boendemiljöers liimpligaste utformning har viixlat under de 

senaste decennierna. Varje epok har haft sin ideologi som fått dominera 

bostadsbyggandet. Detta har lett till all vi i vårt land har många boen

demiljöer diir en del kvalitetskrav iir siirskilt viil tillgodosedda medan andra 

bara i ringa utstriickning blivit beaktade. Bristerna i boendemiljön kan diirför 

vara av olika slag. Enligt boendeutredningen talar erfarenheterna för all 

bristerna i fråga om bostadens niirmiljö mera giiller verksamheter iin den 
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fysiska utformningen. miingden utrustning etc. Men utredningen konsta
terar också att det finns områden som visar upp motsatsen, områden som 
upplevs som bristfälliga trots att de har god butiksförsörjning, viil utvecklad 
kollektivtrafik och övrig servi1:e men en torftig yttre utformning. En mer 
målmedveten verksamhetsplanering, främst i kommunernas och organisa
tionernas men även fastighetsiigarnas och de boendes egen regi, anser ut
redningen vara nödvändig. 

Flertalet remissinstanser stöder utredningen i denna uppfattning men någ
ra anser att utredningen redovisar en alltför begränsad målsättning för bo

endemiljön. Jag anser all erfarenheterna talar för att man vid utformningen 

av boendemiljön i första hand m:hte söka tillgodose grundliiggande miinsk
liga behov av gemenskap, stimulans. omvii.xling, sjiilvkiinsla och möjligheter 

för de boende att påverka den egna omgivningen. 
På lång sikt mest angcliiget iir all kommunen och hyggherrar vinnliigger 

sig om att i utformningen av framtida bebyggelse, med utgångspunkt i 
bl. a. erfarenheterna från tidigare planering och produktion av bosliider, söka 
nå biista möjliga överensstiimmelse med miinniskornas efterfrågan. Jag kom
mer i det följande all m:kså föreslå vissa åtgiirder för att öka de boendes 
möjligheter all göra sin önskemål giillande vid föriindringar i boendemiljön. 

Genom sådan aktiv medverkan från de boendes egen sida vid miljödaningcn 
ökas förutsiittningarna att tillgodose miinniskornas behov i skilda avseenden. 

Med anledning av vissa ofta återkommande inslag i den offentliga bo
stadspolitiska debatten finner jag det på sin plats att, i överensstiimmelse 
med den ståndpunkt som statsmakterna hittills har intagit i denna fråga, 
kraftigt varna för att ange någon bo e n cl e f o r m ·som den ideala. 
Det kan inte vara statsmakternas sak att t. ex. söka· styra miinniskor till 
enfamiljshus eller llerfamiljshus. 

F. n. byggs flertalet stora lägenheter i småhus, medan den större delen 
av de små liigenheterna byggs i llerfamiljshus. Enfamiljshuset framstår för 
många familjer som den liimpligaste boendeformen. medan andra 1;1miljer 
föredrar ett llerfamiljshusområde med den biittre servi1.:e som ofta finns 
diir. Bostadsvalet p;lverkas <Kkså av olikheter i hushållens situation i olika 
livsskeden. Enfamiljshuset kan i allmiinhet inte kombineras med centralt 
liige i en större stad. I småhusområden m<iste diirför avstånd till kommu
nikationsmedel, arbetsplatser. butiker. barndaghem osv. ofta bli liingre iin 
vad som iir praktiskt möjligt att åstadkomma i områden med ett större 
inslag av fkrfamiljshus. I småhusområden blir man således mer beroende 
av att ha bil. De långa restiderna blir siirskilt kiinnhara för småbarnsföriildrar 
med bäde förvärvsarbete od1 hemarbete. Detta leder till krav på att stora 
liigcnheter, som iir liimpliga för barnfamiljer, byggs i tillriickligt stor ut
striickning iiven i flerfamiljshus .. 

Även andra skillnader mellan boendeformerna än kostnadsutfallet torde 
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emelkrtid spela in vid hushtlikns hostadsval. Ägande medllir en s_iiilv
bestiimmanderiitt och i allmiinhet en möjlighet att successivt anpassa bo
staden till familjens med tiuen skiftande behov. Hyresgiisten saknar i stort 
sett motsvarande möjligheter inom ramen för ett beståemlc hyresförhållamle. 

Jag anser det diirför också angeläget med en utökau medbestiimmanderiitt 
för hyresgäster, framför allt i frågor som rör fastighetsförvaltning. underhåll 

och modernisering. Genom åtgiirder för att åstadkomma ökad likstiillighet 

i kostnadshiinseende mellan olika besittningsformer och genom att friimja 

en vidgad boendedemokrati i hyreshus skulle statsmakterna kunna liigga 

grunden till en frihet för miinniskor att viilja den boendeform som passar 
deras familjetyp och livsmönster. Det innebiir också ett viisentligt steg bort 

från en oönskad social segregation. Jag återkommer strax niirmare till frå
gorna om boendekostnader och ICirstiirkt hoendedemnkrati. 

Som f'ramg;\r av min tidigare redogörelse har de mål som är 1967 upp

stiilldes i fråga om ut r y m mes standard e n till viisentlig del uppnåtts. 

År 1970 var emellertid fortfarande ca 16 96 av hushållen och 27 % av barn
familjerna trångbodda i den meningen. att det bodde mer iin i genomsnitt 

två personer per rum sedan kök och vardagsrum räknats bort. Boende

och bostadstinansieringsutredningarna har uttalat sig för en ytterligare höj
ning av ambitionsnivån niir det giiller utrymmesstandardcn men samtidigt 

medgett att förutsiittningarna iir smi\ att förverkliga de höjda ambitionerna 

under den niirmaste tioårsperioden. Ri.:missinstanserna delar i stort utred
ningarnas uppfattning. 

För min del anser jag att en god utrymmesstandard hör till de viisentliga 

boendekvaliteterna. Med den takt i vilken trångboddheten nu avvecklas 
kan vi räkna med att ambitionerna från år 196 7 kan förverkligas under 
1970-talet. Vi biir diirför sii smt111ingo111 kunna r:ikna med en iinnu högre 

ut rym messtandard. 

Pä lång sikt kan s<°tledes en höjning av riktmiirket för utrymme komma 
att te sig naturlig och liimplig. Jag anser emellertid att statsmakterna inte 
r. n. bör uttala sig for någon allmiin höjning av utrymmesstandardcn utöver 

den som giiller som målsiittning enligt statsmakternas beslut år 1967. Vid 

detta ställningstagande har jag också beaktat att priset för såviil ny

producerade liigenheter som för liigenheter som stiills till bostadsmarknaclens 

förfogande genom ombyggnads- m:h saneringsåtgiirdcr inom det :ildre bo

stadsbeståndet torde komma att ligga på en sådan nivå - iiven efter de 

iindringar i det statliga bostaclslåncsysternet som jag kommer alt föreslå 

senare - att någon niimnviird marginal t'ör ytterligare allmiinna standard

stegringar enligt min bedömning inte kommer att föreligga. Som jag tidigare 

antytt iir det emellertid av väsentlig vikt att fördelningen av bostadsutrym
met på flerfamiljshus och enfamiljshus får rimligare proportioner iin 

r. n. Som jag förut niimnt byggs nu flertalet stora liigenhetcr i småhus och 
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Oertalet småHigenhe1er i flerfamiljshus. Lika viisen1lig1 iir all i samband 
med sanering beakta behovet att bryta den stora dominansen av mycket 

små lligenheter i iildre llerfomiljshus. 
Bostadens pris har sjiilvfollet stor betydelse för frågan om bo

stadsefterfrågans inriktning och diirmed också för elen faktiska bostadsför

sörjningen. Efter den moderna bostadspolitikens genombrott i början av 

1940-talet har samhiillet sökt stimulera efterfrågan på rymliga och viilut

rustade liigenheter genom att av allmänna medel liimna bidrag till bostii
dernas finansiering både i form av lån på gynnsamma villkor och genom 

generella subventioner. De paritctslån som tillkom genom beslut av 1967 
års riksdag innebiir en principiellt ny form för anpassning av kapitalkost
naderna, och diirmed av hyror och hostadspriser, till de sociala bostadspo

litiska målen. Jag kommer senare att gt1 niirmare in på frågan om vilka 

ändringar som, med hiinsyn till vunna erfarenheter, bör genomföras i de.t 

statliga linansieringsstödets utlörmning. Redan nu vill jag emellertid slå 

fast att en fullstiindig anpassning av bostadens pris till de kapitalkostnader 

som skulle uppkomma vid tilllimpning av traditionella förräntnings- och 

amorteringskalkyler av nominell art iir helt otiinkbar för liigcnheter med 

hyres- och bostadsriitl, vilkas innehavare inte kan tillgodogöra sig de för

måner som schablonbeskattningen ger flertalet småhusiigare. En sådan an

passning skulle med all sannolikhet leda till ett sammanbrott i nyproduk
tionen av bostiider och medföra en drastisk nedskiirning av bostadsstan

darden. 
Jag kommer i del följande all förorda att systemet med rätt till skatteavdrag 

för gäldriintor inte skall vidgas till liigenheter som upplåts med hyres- eller 

bostadsriitt. Diiremot kommer iiven fortsiittningsvis siirskilda åtgiirder frän 
samhiillets sida att erfordras för att bostadspriset pt1 sädana Higcnheter skall 
kunna hållas på en från bostadssociala utg:lngspunkter godtagbar nivå. Enligt 
min mening bör flera av de s}'npunkter soni var viigledande för utlormningen 
av paritetslånesystemet till viisentlig del bestiimma formerna for statens 
finansiella medverkan i bostadsproduktionen iiven i fortsiittningen. En av 
huvudprinciperna bör sålunda vara att Mila kapitalkostnader och diirmed 
bostadspriser nere i början av husets livstid fiir att diirdter successivt öka 
kapitalkostnaderna. Vid antagen gradvis stegring av den allmiinna prisnivån 
med samtidig reell inkomstförstiirkning kan detta ske ut;111 att de boendes 
bctalningsbörda ökar realekonomiskt sett. rniremot bör de problem som 
iir mrenade med skuldökningen inom det nuvarande systemet elimineras. 

Medlet hjrför bör vara direkta generella riintesubventioner snm klart av

speglar låntagarnas faktiska kapitalkostnader vid olika tidpunkter och ef

fekterna på statsbudgeten. I frågan om finansieringen av iigda småhus bör 

lånesystemet utformas med beaktande av smähusiigarnas skaltcfiirmåner 

så att ökad ekonomisk utjiimning mellan de olika besittningsl'mmerna inom 
nyproduktionen uppntis. 
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Som en allmän utg:\ngspunkt for finansieringssystemet biir giilla att bo
stadspriscrna bör ligga på en sådan nivå att det blir miijligt för en gcnom
snittsfamilj att betala priset för en modernt utrustad rn:h rymlig familje
bostad. Innebörden av sistniimnda begrepp bör ses mot bakgrund av vad 
jag förut har anfört om den framtida bostadsstandarden. Som jag redan 
framhållit anser jag det särskilt angeliiget att likvärdiga bostiider skall betinga 
likartade priser p{1 bostadsmarknaden oavsett bcsittningsform rn. m. Ligen
heter av olika ålder bör betinga priser som i huvudsak motsvarar skillnaden 
i bruksviirde. All fullstiindig matematisk riittvisa härvidlag inte går att uppnå 
säger sig sjiilvt. fog kommer i det följande att föresla vissa justeringar i 
reglerna för hyressiittning. Ändringarna syftar till att i möjlig mån uppm'\ 
denna riittvisa och samtidigt utgöra en prisbroms. 

Det iir ett angeläget bostadspolitiskt mål att söka bereda bostadshushåll 
med olika ekonomiska villkor likartade förutsättningar att hålla sig med 
en bostad som är rymlig och välutrustad samt i fråga om utformning och 
miljöegenskaper uppfyller individuella önskemål. Möjligheter härtill saknas 
f. n. för många hushåll. Hushåll med begränsade inkomster och stor for
sörjningsbörda kan på många håll ha oöverstigliga svårigheter att förverkliga 
önskemålet att få bo i småhus. Delvis beror detta på att utbudet av småhus 
under senare år har tenderat att bli mer och mer exklusivt, även om en 
del producenter har gjort lovvärda försök att marknadsföra även s. k. låg
prisalternativ. 

I vissa fall skulle möjligheterna fOr hushåll med låga inkomster att skaffa 
sig småhus kunna ökas genom att staten ökade sitt bidrag till kapitalan

skaffningen, varigenom kravet på egen kapitalinsats frän ägarens sida skulle 
minska. Jag återkommer senare till denna fråga. För säviil hushåll som 
kan prestera erforderlig kapitalinsats för att skaffa sig ett eget hem som 
hushåll vilka saknar denna möjlighet ter det sig emellertid otillfredsställande 
att bostadsmarknadcn i stort sett inte kan uppfylla önskemål om att bo 
i småhus utan att iiga det. Jag finner det diirför angeliiget att såviil all
miinnylliga som enskilda bostadsfOretag och bostadsriittsföreningar i fort

sättningen söker åstadkomma ökad variation i sitt bostadsutbud s<'t att små
hus i större utsträckning finns att tillgå även för den som vill hyra liigcnhet 
eller förviirva den med bostadsriitt. De förslag jag senare Higger fram i syfte 

att åstadkomma iikad ekonomisk likstiilldhet mellan de skilda besittnings
formerna samt mina förslag i anslutning till byggkonkurrensutredningcns 

arbete torde viisentligt underliilta en sådan omstiillning. 
Ett direkt ekonomiskt stöd till hushåll med stor försörjningsbörda eller 

små inkomster kommer iiven i framtiden att vara nödvHndigt om en god 
boendestandard skall komma alla till del. Systemet med bostadstilliigg in

rymmer emellertid f. n. vissa ofullkomligheter. Jag skall senare komma in 

på förslag till justeringar av dessa. 
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Jag övergår nu till frågan om en vidgad boende d cm ok r a I i . Ut
vecklingen i Sverige priiglas av en fortgående demokratisering inom sam
hiillslivets skilda områden. Under senare tid har uppmiirksamheten i hög 
grad inriktats på all öka de anställdas inflytande över förhållandena på sina 
arbetsplatser. Motsvarande uppmärksamhet har riktats på de studerandes 
inflytande på sina förhållanden. Viktiga åtgärder har också vidtagits för att 
stärka konsumenternas ställning inom handeln med varor och tjänster. Jag 
har nyss pekat på några omständigheter som talar för att man också hör 
öka människornas inflytande när del giiller bostadsproduktionen och mil
jöutformningen över huvud taget. 

Vissa grupper har som jag nämnt redan nu betydande möjligheter att 
utöva cl! besttimmande inflytande i fråga om bostadens utformning, dess 
förvaltning och underhåll, förändringar i dess standard m. m. De som sjiilva 
äger sina hus har den största handlingsfriheten härvidlag. De har frihet 
att inom ramen för sina ekonomiska möjligheter och med beaktande av 
gällande bebyggelseplan och andra restriktioner i enlighet med bl. a. bygg
nadslagstiftningen forma sina boendeförhållanden i överensst(immelse med 
sina individuella önskemål. 

En annan bcsillningsform som innebär hög grad av självförvaltning och 
bestämmanderäll är bostadsrätten. Den som innehar en lägenhet med bo
stadsräll har numera i regel praktiskt taget full rätt att själv bestämma om 
sin lägenhet såvitt giillcr dess inre. Frågor som har att göra med husets 
yttre och närmiljön avgörs av bostadsrättsföreningen, där varje medlem 
kan föra fram sin åsikt och genom sin röst påverka föreningens beslut. 

När det gäller hyresgäster måste däremot konstateras att deras möjligheter 
att utöva inflytande på lägenheten och boendemiljön i sin helhet är starkt 

beskurna. Visserligen har deras shillning stiirkts väsentligt genom lagstift
ning under det senaste årtiondet, framför allt i fr[1ga om besittningsskydd 
och bytesriill. Fortfarande priiglas emellertid lagstiftningen av den grund
synen att den som iiger ett hus och hyr ut liigcnheter har den exklusiva 
bestiirnrnandcriittcn niir det gäller åtgiirdcr på egendomen såsom underhåll. 
reparationer, ombyggnadsåtgiirder o. d. Ligstiftningen ger visserligen i all
männa ordalag föreskrifter om fastighetsägarens åligganden i dessa fall. Fö
reskrifterna ger dock inte hyresgiisten något reellt inflytande p;i valet av 
åtgiirder. Den gUllande befogenhctsfördelningen bottnar i den traditionella 
synen all iigaren till en nyttighet sjiilv skall äga förfoga över nyttigheten 
och bcstiimma om ändringar i dess egenskaper som han finner för gott. 
Med hiinsyn till bostadens grundliiggande betydelse som livsmiljö för in
divider och familjer iir det otillfredsstiillande all brukaren av bostaden inte 
skall kunna utöva något reellt inflytande p;\ frågor som bestiimmer utform
ningen av denna miljö. 

I praktiken förekommer det naturligtvis ofia att fastighetsiigare och hy-
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resgiistcr överlägger i frågor som rör Higcnhetens vård och all hyresgiislerna 

åtminstone får tillfälle alt ge uttryck för sina önskemål niir del giiller stan

tlardföriindringar. reparationer 111. m. llyrcsgiistcns möjligheter all göra sill 

inflytande giillande iir emellertid helt beroende av hyresvärdens välvilja. 

Ofta innebiir detta att han inte får lillfiille att utöva något inflytande alls. 

Enligt min mening är del från hostaclssocial utgångspunkt nödvändigt 

all öka hyresgiislernas riiltsliga och praktiska möjligheter alt själva bestiimma 

över sin liigenhet och hostadens niirmaste omgivning. Boende- och bo

stadslinansieringsutredningarna har enligt sina direktiv haft till uppgift all 

hehandla friimst ek boendes intlytamk vid hostadssanering. Utredningarna 

har från mera generella utgångspunkter behandlat frågan om ell ökat in

flytande för hyresgiisterna och diirvid framfört synpunkter på hur della skall 

kunna åstadkommas. Som framgår av remissyttrandena iir del emellertid 

förenat med betydande sv{1righc1er all finna liimpliga former för en vidgad 

boendedemokrati. SV<\righeterna består friimst i all kunna förena cll väl 

avvägt inflytande för hyresgiisterna med cll ekonomiskt ansvar. 

Frågan om all ul veckla mer definitiva former för en vidgad hoendcde

mokrali måste enligt min mening ses p[1 sikt. Del iir angeliiget all gå fram 

stegvis så all beslut om föriindringar i de rättsliga förhållandena mellan 

hyresgäster och fastighetsägare kan grundas på siikra erfarenheter. Det iir 

ocksä angeläget all formerna för hoendedemokrali kan utvecklas under vii

sentligl inflytande från hyresgiisternas och deras organisationers sida. Jag 

finner det diirfor. i enlighet med statsmakternas tidigare gjorda uttalanden 

i denna fråga, önskvärt att fastighetsiigarnas och hyresgästernas organisa

tioner tillsammans försöker finna liimpliga former för ökad boendedemokrati 

i bosladsf"örvallningen. Enligt vad ji,lg har erfarit har viss fårsöksverksamhet 

i detta syfte påbörjats inom den allm~innyltiga hostadssektorn. Jag riiknar 

med all överliiggningar i samma syfte skall komma till stånd också med 

enskild fastighetsfiirvaltning. 

En angeliigc:n uppgift iir att ge de boende cn stiirkl sliillning i situationcr 

niir ombyggnads- och förnyclseiltgiirder i det befintliga hostadsbeståndet ak

tualiseras. Konsekvenserna av sädana åtgiinler iir ofta genomgripande för 

de boende. Också hiir giiller emellertid all det iir förenat med vissa svårigheter 

all linna de liimpligasle formerna li.ir sådant hyresgiistinllytande. De förslag 

p{1 denna punkt som jag liigger fram i del foljande avser i vissa stycken 

en försiiksverksa m hel med hcgriinsa l gill ighetsområde. 

Hyresmarknadens parter hör ges hiista möjliga förutsiitlningar all utveckla 

formerna fi.ir en verklig boendedemokrati. Detta torde emellertid bli sv:lrt 

om inte statsmakterna redan nu medverkar iivcn i finansiellt avseendc. 

De iitgiirdcr jag i det följande kommer all föres!:'\ betriillandc siirskill stöd 

för llirhiiuring av befintliga bostadsomriidcn har diirför getts sådan form 

all dc tjiinar iivcn syrtet all åstadkomma den önskvärda ökningen av hy

resgiistintlytandel. 
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Jag vill slutligen i detta sammanhang beröra frågan om den bo -

stads p o I i t is k a o r g a ni sa t i o n en . Uppgifter av viisentlig bety

delse för bostadspolitiken ankommer på bostadsstyrelsen och dess regionala 

organ. länsbostadsniimnderna. I uppgifterna ingår friimst att ha hand om 

den statliga lån- och bidragsgivningcn till bostadsiindamål, att undersöka 

och belysa ut vecklingen i fråga om bostadsbyggande och bostadsmarknad 

samt att beräkna det framtida bostadsbehovet. Statens planverk och på re

gional nivå länsstyrelserna har viktiga uppgifter niir det giiller bebyggel

seplaneringen samt normer och föreskrifter för byggande. Slutligen har kom

munerna successivt tilldelats allt tyngre och självständigare uppgifter och 

spelar numera en nyckelroll inom bostadspolitiken. 

Nya och iindrade arbetsuppgifter har från tid till annan gett anledning 

till en anpassning av samhällets organisation för den bostadspolitiska verk

samheten genom ändringar i den organisatoriska uppbyggnaden eller för

skjutningar i uppgiftsfördclningen mellan de i verksamheten engagerade or

ganen. Någon samlad översyn av organisationen har emellertid inte företagits 

hittills. Jag anser nu tiden vara inne för en sådan översyn, inte minst med 

hänsyn till att bostadsförsörjning och bostadsmarknad nu företer en helt 

annan bild än när samhiillet började ta sig an bostadspolitiska uppgifter. 

En sådan samlad översyn iir motiverad främst för alt ge en bild av vilka 

uppgifter som samhiillsorganen med nuvarande perspektiv på bostadsför

sörjningsproblemen bör ägna sig åt i första hand samt vilken uppgiflsför

delning mellan olika berörda organ som medför de gynnsammaste förut

sättningarna alt genomföra dessa uppgifter. 

Enligt min mening linns det goda skäl för att den centrala bostadsmyn

dighetens verksamhet borde få en mera aktiv inriktning än den har i dag. 

Exempel på uppgifter som i rådande situation på bostadsmarknaden ter 

sig angeliigna ärt. ex. att främja konsumentupplysning och varudeklaration 

i fråga om bostiider, att ge information om mönsterplaner och mönslcr

projekt, att informera småhusköpare om finansiering, upphandling och kon

traktsfrågor, att upplysa om bostadstilläggen och andra former av bo

stadsstöd, att ge råd och information i upphandlingsfrågor, all utveckla un

derlag för att utarbeta program, infordra anbud och värdera anbud. att följa 

försöken att utveckla former för en vidgad boendedemokrati samt att stödja 

experiment verksamhet inom bostadsbyggandet och utvecklingsprojekl inom 

serviceområdet. En översyn bör bl. a. klarlägga de organisatoriska förut
siittningarna för att sådana uppgifter skall kunna utföras av de bostadspo

litiska myndigheterna på ett mera aktivt och verksamt siitt. 

Jag kommer senare denna dag all anmiila frågan om tillkallande av en 

sakkunnig för alt göra en sådan översyn. 

23 Riksdagen 19 74. i sam/. Nr 150 
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I 0. 2 Bostads byggandets inriktning och omfattning 

Jag har nyss i stora drag redogjort för bostadsförsörjningens utveckling 

sedan 1960-talets början och diirvid kunnat konstatera att betydande för

biittringar i olika avseenden har skett. M<°mga orter hade under denna period 

en besviiramk hostadsbrist friimst till l"öljd av den starka omllyttningen 

inom landet. Diirtill korn alt hefolkningen viixte i relativt snabb takt, bl. a. 

genom en omfattande immigration. Den gynnsamma ekonomiska utveck

lingen ledde vidare till en ökad hushållsbildning och föranledde önskemttl 

om förbiittrad bostadsstandard, vilket ytterligare ökade trycket pä bo

staclsmarknaclen. Mot denna bakgrund blev det ett huvudmål för bostadspo

litiken att friimja hostadsförsörjningcn framför allt genom att öka tillgången 

på bostiider. 

Med inriktning mot detta bostadspolitiska mål avdelade statsmakterna 

under 1960-talet avsevärda resurser i syfte att viisentligt öka bostadsbyg

gandet. 1965 års riksdag fastställde sålunda som mål för bostadsproduktionen 

att I miljon nya lägenheter skulle färdigställas under åren 1965-1974. Detta 

mål har nåtts. Syftet att avveckla bostadsbristen har också till stor del blivit 

tillgodosett. Ett av uttrycken för det iindrade förhållandet mellan utbud 

och efterfrågan på bostiider iir förekomsten av lediga liigenhcter. Alltjiimt 

återstår emellertid brister som måste riittas till. 

Det primära målet för bostadsförsörjningen bör som jag redan nämnt 

liksom hittills vara att alla invånare skall kunna erbjudas tillräckligt stora 

och välutrustade lägenheter. Detta innebär bl. a. att de undermåliga egen

skaper som utmiirker vissa delar av det iildre bostadsbeståndet successivt 

skall avnigsnas. För att möjliggöra den erforderliga hostadsförnyelsen krävs 

en ersättningsproduktion av betydande omfattning. För att utrymmesstan

darden skall kunna förbiittras för de grupper, främst barnfamiljer, som fort

farande iir trångbodda kriivs det också fortsatt byggande av nya liigenheter. 

Förbiittrade ekonomiska förhållanden kan vidare leda till ökad hushålls

bildning, företrädesvis bland yngre personer, och till en inriktning av bo

stadsefterfrågan mot höjd utrymmesstandard. Med hiinsyn till att bo

stadsbeståndets brister inte ger förutsättningar att tillgodose önskemålet om 

en allsidig boendestruktur måste diirtill stiillas krav på föriindringar i lii

gcnhetssammansiittningen. 

Vad jag hiir pekat på leder till slutsatsen att en fortsatt hög bostadspro

duktion iir nödviindig. Till frågan om omfattningen av denna produktion 

återkommer jag strax. Jag vill emellertid i detta sammanhang stryka under 

vad jag redan förut anfört, nämligen att de kvantitativa aspekterna på bo

stadsbygganclet, vilka tidigare starkt betonats, nu i viss mån bör stå tillbaka 

för ett mera kvalitativt betraktelsesätt. Diirmed avser jag att ökad uppmiirk

samhet bör ägnas åt bostadsbebyggelsens utformning och niirmiljö - det 

g;iller såviil den befintliga som den planerade bebyggelsen - liksom åt fr<°1gan 

om bostadsområdenas försörjning med bostadskomplement och service av 
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olika slag. Med anledning hiirav kommer jag i det följande att föreslå vissa 
åtgiirder i syfte att möjliggöra förbättringar i niimnda hiinsecmlcn inom i 
första hand de redan byggda bostadsområdena. 

Jag går hiircftcr över till boende- och bostaclslinansieringsutredningarnas 
bedömningar av det framtida bostadsbyggandct. Utredningarna har ingående 
studerat nuvarande förhållanden och utvccklingstendcnser och mot bak
grund därav lämnat förslag och synpunkter i fråga om bostadsbyggandets 
inriktning och oml:1ttning samt f()riinclringar av det hdintliga bostadsbe

ståndct. 
Utredningarna har funnit att den nuvarande i nr i k t n i n gen av bo

stadsbyggandet ger anledning till oro. Det byggs i dag mycket rå lägenheter 
i llerfamiljshus som iir större än tre rum och kök och knappast några Hi

genheter i småhus, som är mindre än fyra rum och kök. Därtill kommer 
att flerfamiljshusbyggandet har gått tillbaka krafligt, samtidigt som små
husbyggandet har ökat. 

Denna inriktning av nyproduktionen samt det förhållandet att småhusen 
resp. flerfamiljshusen koncentreras till skilda områden medför enligt ut
redningarna automatiskt en uppdelning områdesvis av hushållen efter storlek 
och därmed också i viss mån efter de boendes ålder. Genom att småhusen 

nästan alltid ägs av den boende och lägenheterna i flerfamiljshusen upplåts 
med hyres- eller bostadsrätt har olikheterna i ekonomiska villkor mellan 
besittningsformerna medfört att en sådan uppdelning kommit att ske också 
efter inkomst. Denna tendens har förstärkts av all byggandet sker i stora 
enheter. Utvecklingen motverkar på så sätt en socialt önskvärd allsidig hus
hålls- och boendestruktur i våra bostadsområden. 

Tendenserna till en skiktning av de boende områdes vis måste motverkas, 
anser utredningarna. Detta förutsätter att nyproduktionen görs mera varierad 
så att liigenheter av olika storlek kan erbjudas inom ett och samma bo
stadsområde. För att ge alla miinniskor verkliga valmöjligheter bör enligt 
utredningarnas mening lägenheter av olika storlek dessutom kunna erbjudas 
i olika besittningsformer och hustyper. 

Om man skall kunna få en allsidig boendestruktur i bostadsområdena 
krävs vidare enligt utredningarna att det befintliga beståndet till mycket 
stora delar förändras. Andelen små liigenheter iir betydligt större i äldre 
hus, siirskilt i sådana från 1930- och 1940-talet. än i dem som byggts under 

senare år. För att åstadkomma ett mer varierat bostadsutbud inom de iildre 
områdena behövs därför enligt utredningarna i betydande omfattning sam
manslagning av mindre lägenheter. 

Flertalet remissinstanser delar utredningarnas synpunkter på följderna av 
förskjutningen i produktionsinriktningen under senare år. Diirvid framhålls 
också att förskjutningen äventyrar möjligheterna att tillgodose kraven på 
en förbättrad boendeservice. En blandning av olika hustyper i samma bo-
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stadsområde bör diirför efterstriivas och en mer varierad liigenhetsfördelning 

åstadkommas i de olika hustyperna. 

Några remissinstanser finner förskjutningen mot ett ökat småhusbyggande 

helt naturlig med hiinsyn till hushållens preferenser. Det föreligger enligt 

dessa instanser en uppdämd efterfrågan på småhus som kan tillgodoses 

i nuvarande läge på hostadsmarknaden. 

Det övervägande antalet remissinstanser instiimmer i utredningarnas syn

punkter på behovet att öka allsidigheten i hushålls- och boendestrukturen 

inom såvLil nya som iildre bostadsområden. 

Innan jag redovisar mina synpunkter på det framtida bostadsbyggandets 

inriktning vill jag betona att statsmakternas uttalanden beträffande denna 

inriktning inte kan ges bindande karaktär i den meningen att fördelningen 

på olika hustyper, lägenhetstyper etc. närmare faststiills i kvantitativa termer. 

Uttalandena skall ses som en vägledning för kommuner och bostadsföretag, 

vilka har att bestiimma och ta ansvaret for bostadsförsörjningen på de lokala 

marknaderna. Förutsättningarna för bostadsbyggandet varierar i hög grad 

mellan olika orter beroende på bl. a. geografisk heliigenhet och ortsstorlek. 

Bostadsbyggandet måste därför inriktas så, att utbudet av liigenheter så nära 

som möjligt anpassas till det efterfrågemönster som framtriider på orten. 

Jag delar utredningarnas och remissinstansernas uppfattning att en skikt

ning mellan olika befolkningsgrupper måste undvikas och att en allsidig 

hushålls- och boendestruktur inom bostadsområdena är angelägen från både 

sociala och samhiillsckonomiska synpunkter. Denna grundsyn bör enligt 

min mening i hög grad styra den kommunala planeringen av bostadsför

sörjningen. 

Som jag redan har niimnt kännetecknas de senaste årens bostadsbyggande, 

framför allt i de större tätorterna, av en uppdelning mellan klart avgränsade 

småhus- resp. tlerfamiljshusområdcn. Det bör enligt min mening vara möj

ligt att ge hehyggelsen en betydligt mer varierad utformning i detta hän

seende. En ökad variationsrikedom bör eftersträvas även i fråga om lä

genhetsfördelningen och besittningsformerna. En utveckling i denna rikt

ning bör således innebiira att ett och samma område skall kunna erbjuda 

viss valmöjlighet mellan småhus som _de boende iiger, hyr eller innehar 

med hostadsriitl samt flerfamiljshus, liksom att i såväl småhus som fler

familjshus skall finnas lägenheter av skilda storlekar. Nuvarande produk

tionsinriktning hindrar många människor att fritt välja hosladsform. rör 

de mindre hushållen, vilka ofta består av iildre personer, begränsas möj

ligheterna att efterfråga liigenheter i småhus av att dessa vanligtvis iir alltför 

stora för deras behov. A andra sidan iir de större hushållen niistan uteslutande 

hiinvisade till småhusmarknaden för all kunna tillgodose sitt behov av ho

stadsutrymmc. Dessa förhållanden gör det till en viktig uppgil't att öka de 

boendes valfrihet. 

Striivan att öka allsidigheten i bostadsutbudet iir. som jag redan har nämnt, 
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angelägen inte bara från social synpunkt - för att mot verka segregationen 

i boendet och den diirav följande skiktningen av befolkningen ocksä i for

skolor, skolor, fritidslokaler m. m. - utan iiven samh[illsekonomiskt sell. 

Uppdelningen på renodlade nerfamiljshus- resp. småhusområden och pä 

områden med stor ensidighet i liigenhetssammansättningen försvårar och 

fördyrar områdenas försörjning med service av olika slag, l. ex. skolor och 

daghem. Från kanske friimst kommunalekonomiska utgångspunkter är det 

önskvärt alt serviceutbudet hålls samman i möjlig mån. Endast härigenom 

kan förutsiittningar ges för en kvalitativt tilll'redsstiillande service åt alla 

som bor inom ett område. 

Produktionens inriktning på hustyper, besittningsformer och liigenhets

lyper styrs i dag i väsentlig grad av de olika ekonomiska villkoren för byg

gandet. Som jag redan nämnt har jag för avsikt att l'öreslå ändringar i dessa 

hiinseenden i sylie alt skapa större ekonomisk likstiilldhet mellan småhus 

som bebos av ägaren resp. liigenheter som upplåts med hyres- eller bo

stadsrätt. Jag kommer också att föreslå alt kraven på egen insats skall re

duceras för de hushåll som vill skaffa sig ett eget småhus. 

Dessa ändringar av villkoren för bostadsfinansieringen bör göra det möjligt 

för ett ökat antal hushåll att skaffa sig bostäder som är anpassade till deras 

behov och önskemål t. ex. därigenom att även hushåll med svagare ekonomi 

liksom de mindre hushållen bör kunna efterfråga och bo i småhus. 

för de hushåll som föredrar att disponera ett småhus med hyresrätt eller 

bostadsrätt bör möjligheterna hiirtill kunna bli väsentligt biittre. Betriiffande 

flerfamiljshusen bör de gynnsammare villkoren kunna medföra en forskjut

ning i produktionen mot en ökad andel liigenheter med fyra eller flera rum 

och kök. Detta finner jag i likhet med utredningarna vara särskilt angeläget 

för att tillgodose efterfrågan från de hu!>håll som av olika anledningar inte 

önskar bo i småhus men som har behov av en stor bostad. En dylik för

skjutning i nerfamiljshusproduktionen iir nödvändig även med hiinsyn till 

den för.indring i hushållsstrukturen som kan beriiknas ske framdeles. Till 

skillnad från utvecklingen under 1960-talet, då antalet hushåll ökade främst 

i åldersgrupperna under 30 år och över 45 år, dvs. som regel mindre hushåll, 

torde ökningen under den närmaste tioårsperioden till stor del komma att 

giilla, förutom hushåll i åldersgruppen över 65 år, hushåll med föreståndare 

i iildern 30--44 år, dvs. de som regel förhållandevis stora hushållen med 

barn. För att öka valfriheten för dessa grupper kriivs en tillriicklig produktion 

av stora lägenheter iiven i llerfamiljshusen och i skilda besittningsformer. 

Det riicker emellertid inte med att nyproduktionen ges en annan inriktning 

iin under de senaste åren för alt betingelserna alt främja en allsidig bo

endestruktur skall bli goda. För detta kriivs också stora förändringar i det 

befintliga bostadsbeståndet, bl. a. i de delar diirav, i vilka andelen små

lägenheter är stor. 

De nödvändiga förändringarna kan ske dels genom rivning och nybygg-
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nad. dels genom sammanslagning av mindre liigenheter. I många bostadsom
råden är det också möjligt att för@a behyggelsen och diirigenom tillföra 
området Wgenhetstyper som förekommer i alltför liten utstriickning. 

Mänga av de sm[1 liigenheterna iir också omoderna eller halvmoderna. 
Utredningarna har i sin studie över hushftllsstrukturen på två lokala bo
stadsmarknader funnit att en stor del av dessa liigenheter finns insprängda 
i bostadsområden med en också i övrigt ensidig lägenhctsstruktur. Det torde 
därför många gånger finnas goda förutsiittningar all använda sanering som 
ett medel också när det giillcr att förändra liigcnhctssammansättningen 
inom ett område mot större allsidighet. 

Som jag tidigare har sagt finner jag det angeliiget all på olika sätt stärka 
de boendes stiillning i situationer när förändringar av bostadsbeståndet över
viigs. Det iir sannolikt att ett ökat boendeinflytande i vissa fall kommer 

att medföra all man nödgas gå långsammare fram än vad som kan framstå 
som önskviirt av andra skäl. Mina förslag i det följande kommer dock all 
öka möjligheterna att genomföra förändringar som uppfattas som angelägna 

av alla berörda parter. Till angelägna föriindringar hör också all skapa goda 
betingelser för en väl fungerande social och kommersiell service för alla 
dem som bor i cll bostadsområde. 

Niir det gäller utrymmesstandarden har jag förut anfört att vi under den 
niirmaste tioårsperioden bör koncentrera oss på att i första hand avveckla 
den trångboddhet som fortfarande kvarstår enligt den giingse tolkningen 
av detta begrepp. Denna avveckling underlällas av att den genomsnillliga 
hushållsstorlcken kan beräknas fortsiitta all minska främst till följd av en 
ytterligare ökad hushållsbildning bland yngre grupper. Under förutsättning 
att antalet rumsenhetcr per lägenhet ökar i samma takt under den närmaste 
tioårsperioden som under 1960-talet. skulle nuvarande trångboddhet auto
matiskt kunna avvecklas. Om så verkligen kommer all bli fallet är dock 
till stor del en fråga om hur liigenhetsutbudet kommer att fördelas bland 
olika grupper. Trångboddheten iir som jag tidigare har understrukit e\l pro
blem huvudsakligen för hushåll med små ekonomiska resurser eller stor 
försörjningsbörda. Deras möjligheter all höja sin bostadsstandard får diirför 
stärkas g~nom bostadstilliigg. Boendeutredningen kommer all iigna denna 

fråga stort utrymme i sitt IOrtsaua arbete. 
Ett iindrat efterfrågemönster på bostadsmarknaden liksom ändrade eko

nomiska villkor för bostadsbyggandet kommer att påverka det framtida bo

stadsbygganclets inriktning på hustyper och lägenhetstypcr. Även andra fak
torer kan emellertid få betydelse i deua avseende. Bostadsbygganclets för
delning p;l t. ex. småhus och tlerfamiljshus fär i sin tur återverkningar på 
förhållanden inom andra samhiillsomriiden. Jag avser bl. a. frågan om ut

vecklingen av den framtida encrgifiirsörjningcn i landet. 
I encrgiprognosutredningens ([PLJ) nyligen avlämnade betiinkande re

dovisas att bostadsseklorns andel av Sveriges totala energiförbrukning utgör 
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knappt 30 % . Materialet visar iiven att förbrukningen per liigenhet iir drygt 

50 96 högre i småhus än i flerfamiljshus. Förklaringen ligger i att småhusen 

dels är större, dels har en högre andel ytterytor. 

EPU har iiven gjort prognoser om utvecklingen av det framtida ener
gibehovet inom bostadssektorn. Dessa prognoser bygger bl. a. på en beräknad 

total nyproduktion om 2,5 milj. lägenheter, varav hälften i småhus, fram 
till år 2000. Om man i stiillet antar att närmare 213 av Higenhcterna skulle 

byggas i flerfamiljshus och drygt I I 3 i småhus under niimnda period, skulle 
energibehovet enligt EPU:s beriikningar minska med 3,3 % för bostadssek

torn. 

Det råder alltså ett visst motsatsförhållande mellan å ena sidan behovet 

av hushållning med energi och å andra sidan kraven på en ökad utrym

messtandard generellt sell och önskemålen om en vidgad småhusproduk

tion. En bostadspolitik som inriktades på tätorter med el\ stort antal lii
genheter i flerfamiljshus och få småhus, skulle medföra besparingar i fråga 

om energi för uppvärmning och transporter. 

Bostadssektorn kan i detta avseende inte betraktas isolerat från samhiillet 

i övrigt. Av stor betydelse för utvecklingen också på bostadsområdet blir 
den utbyggnad av energitillgångarna som vi har all räkna med. Denna fråga 

iir f. n. föremål för livlig debatt och någon bestiimd plan för den framtida 

energiförbrukningen föreligger inte iinnu. Även om vi har all riikna med 
återhållsamhet beträffande energianviindningen kan detta inte få vara ut

slagsgivande vid bestiimmande av den framtida bostadsproduktionens in
riktning på hustyper och liigenhetstyper. Om energisynpunkter skulle få 

styra bostadspolitiken riskerar man att striivandena att förbättra boende

förhållandena och all successivt öka utrymmesstandardcn skulle bromsas. 
Skulle detta iindå bli fallet är det angeliiget att grupper med klart eftersatta 

bostadsbehov friimst får sina önskemål tillgodosedda. Vissa åtgiirder i ener
gibegränsande syfte kan dock vidtagas utan att bostadspolitikcns mål iiven
tyras. De bostadspolitiska medlen bör utformas så att de stimulerar till ener
gibegriinsamk syfte kan dock vidtas utan all bostadspolitikens mål ävcn

byggnadstekniska forskningen bör kunna ge vägledning h:irvidlag. 
I anslutning härtill vill jag erinra om de åtgärder som statsmakterna vid

tagit under innevarande år inom här berörda område och som innebär att 
statliga lån och bidrag kan utgå for energibesparande investeringar inom 

bl. a. det befintliga bostadsbeståndet. Jag avser att anmäla frågan om an
visning av ytterligare medel för sådana ändamål på tilläggsstat I till riksstaten 

för budgetåret 1974175. 

Jag går hiirefter över till frågan om bostads byggandets fram -
lida omfattning och sant.:ringsverksamheten. 

Boende- och bostadsfinansieringsutredningarna konstaterar att det är nöd
viindigt med ett fortsatt högt bostadsbyggande, om de bostadssociala am

bitionerna skall kunna upprätthållas. Den påtagliga minskningen i nypro-
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duktionen under senare år !inner utredningarna diirför oroande. iivcn om 

en viss nedgång i förhållande till åren kring 1970 är naturlig. 

I boendeutredningens b-;:tiinkanck Boshidcr 1974-76 redovisas en kalkyl 

avseende bostaclsbyggnaclsbehov och förutsiittningar för byggande under 

1970-talet. En viktig utgängspunkt för bedömningarna är all alla lägenheter 

i de sämre k valitetsklasserna förutsätts bli moderniserade under en tioårs

period. I övrigt baseras beriikningarna på antaganden om befolkningsut

veckling, hushållsbildning, rivningsverksamhet m. m. 

Enligt dessa kalkyler uppgår behovet av nybyggnad till 90 000-l 00 000 

lägenheter per år under återstoden av 1970-talet. Del förutsiitts diirvid att 

ombyggnadsverksamheten hiirutöver skall ge ett nettotillskott av 

25 000-JO 000 moderna lägenheter per år. 

Utredningen finner emellertid att den aktuella efterfrågan och förutsäll

ningarna för produktionen inte möjliggör en så stor produktion på kort sikt. 

En produktionsnivå på 70 000-80 000 lägenheter per år de närmaste åren 

bedöms som mer sannolik. 

Boende- och bostadsfinansieringsutredningarna konstaterar i sitt huvud

betiinkande att vissa förutsiittningar för bostadsproduklionen har ändrats. 

Befolkningstillviixten bedöms I. ex. bli svagare än vad som tidigare antagits, 

vilket innebiir all det genomsni1tliga nellotillskottet av hushåll per år min

skar. 

Flertalet remissinslanser instiimmer i utredningarnas mening att ett fortsalt 

högt bostadsbyggande iir nödvändigt för all undanröja kvarstående brister 

i fräga om liigenheternas utrustning och för all höja hushållens utrym

messtanclarcl. Några instanser uttalar dock stor tveksamhet beträffande san

nolikheten för att nyproduktionen kommer upp till den angivna nivån på 

90 000 liigenheter per år och menar det vara realistiskt all utredningarna 

i sitt huvudbetiinkande har antagit en lägre bostadsproduktion under de 

närmaste åren. Flera remissinstanser betonar elen osäkerhet som med nöd

vändighet måste omgärda prognoser av den art utredningarna presenterar. 

För egen del vill jag instämma med remissinstanserna att alla beräkningar 

som görs avseende det framtida bostadsbyggandets omfallning måste bli 

osäkra. Förutsättningarna för beräkningarna går inte att r. n. ange med någon 

större precision. Det gäller exempelvis befolkningsutvecklingen totalt i riket, 

befolkningens fördelning inom landet, bostadsförnyelsens fördelning på mo

dernisering och totalsanering, utvecklingen av inkomster och boendekost

nader m. m. Ändras någon eller några av de grundläggande förutsiiltningarna 
' i mera viisentlig grad, kan prognoserna komma att variera inom ell brett 

intervall. 

Bostadsbyggandet nådde en toppnivå under åren 1969-1970, då nära 

110 000 lägenheter per år fiirdigstiilldes. Sedan dess har produktionen minskat 

väsentligt. För år 1974 beräknas sålunda omkring 83 000 lägenheter bli far

digstiillda. Påbörjande! detta år viintas komma att om falla ca 70 000 lii

gcnhelcr, varav drygt 60 % i småhus. 
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Enligt länsbostadsnämndernas bedömningar av de kommunala bo

;;tadsbyggnadsprogrammen uppgår det planerade påbörjande! under pro

gramperioden 1974-1978 till 329 000 liigenheter, dvs. i genomsnitt 65 800 

liigenheter per år. För de två närmast löregående programomgångarna var 

motsvarande antal 105 000 resp. 82 000. Den senaste bedömningen visar 

således på en fortsatt kraftig nedgång i nyproduktionen. 

Jag vill understryka vad jag anfort förut om riskerna för att de bostadspo

litiska målen äventyras på sikt om bostadsbyggandet under en liingre period 

kommer att ligga på en mycket låg nivå. Ändrade förutsättningar i olika 

avseenden - särskilt i fråga om den ekonomiska utvecklingen - kan leda 

till all bristsituationer ånyo uppstår på olika regionala marknader. Kraftiga 

kastningar i fråga 0111 bostadsbyggandets volym är vidare iignade att fram

kalla allvarliga sysselsiittningsproblcm för dem som iir verksamma inom 

byggnadsbranschen och byggnadsmaterialindustrin eller indirekt beroende 

av dessa niiringar. 

Av här anförda skäl och på grundval av utredningarnas mera långsiktiga 

bedömningar anser jag - med all reservation för svårigheterna att göra en 

siiker bedömning -att det erforderliga resursutrymmet för bostadsbyggandet 

under de kommande åren bör kunna uppskattas till 70 000-80 000 lägenheter 

per år. Med hiinsyn till att de kommunala bostadsbyggnadsprogrammcn 

visar en betydligt lägre produktionsnivå under de niirmaste åren riiknar jag 

s<lkdes med att produktionen senare skall ligga på en högre nivå. P<'\ grund 

av svårigheterna all i dag göra någon siikrare bedömning av sådana faktorer 

som den inrikes omOyttningen, immigrationen, hushållsbildningen etc. iir 

det emellertid synnerligen svårt att över huvud ange bostadsbyggandets 

omfallning vid denna tid. Följaktligen färden nuvarande allmiinna bedöm

ningen revideras d'ter hand som ytterligare underlag hiirlOr kommer fram. 

Jag tar hiirefter upp frågan om saneringen av det befintliga beståndet. 

Det totala beståndet av halvmoclerna och omoderna liigenheter kan i dag 

beriiknas omfatta inemot 550 000 lägenheter, varav drygt 250 000 lägenheter 

i nerfamiljshus. Delta antal ger ett ungefärligt mått på det kvarstående sa

neringsbehovet. 

Utredningarna sätter upp som ett mål att det sämre bostadsbeståndet 

skall avvecklas inom en tioårsperiod. Många remissinstanser ifrågasiitter 

möjligheterna hiirtill. Ett sådant ambitiöst program !inner de skulle kräva 

bostadspolitiska stödåtgiirder av betydande omfattning. Den takt i vilken 

saneringen kan genomföras sägs också vara i hög grad beroende av varierande 

tekniska och ekonomiska förutsättningar i olika orter. 

Bostadspolitiken har som jag tidigare nämnt sedan liingc väsentligen in

riktats på att undanröja bostadsbristen genom nyproduktion. Den under 

senare år uptlkomna situationen pä bostadsmarkm!den har inneburit att ökad 

uppmiirksamhet kunnat iignas ombyggnads- och förbiillringsverksamheten. 

Statsmakterna har också väsentligt utvidgat och stiirkt det ekonomiska stödet 
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till denna verksamhet. Effekterna härav har bl. a. visat sig i en ökad om
byggnad av flerfamiljshus. 

Vad gliller den takt med vilken saneringen av det sämsta bostadsbeståndct 
kan genomforas \'ill jag anknyta till vad chefen for dåvarande inrikesde

partementet anförde i denna fråga i prop. 1973:21 angående sanering av 

del lildre bostadsbesttmdet. I Ian ansäg det av flera skiil inte vara möjligt 

eller :indamälsenligt att niirmare ange en tidpunkt dit alla bristfälliga lii
genheter i landet skall vara ersalla eller moderniserade. I Ian menade vidare 

all det ink finns underlag all för någon liingrc tid ange det antal liigenheter 
som årligen bör forhlillras. byggas om eller rivas. I anslutning hiirtill vill 

jag framhålla all saneringslakten beror hl. a. på bebyggelsens ålder och sam

mansiillning inom en ort och kommunernas möjligheter att ta initiativ till 
och driva pä saneringsverksamheten. Avvecklingen av t. ex. del siirnsta 

tlerfomiljshusbeståndet, som til I dominerande del finns inom iildre stadsdelar 
i ell mindre antal tiitorter, sker sålunda betydligt långsammare iin annan 
bostadss.1nering. 

En angeliigen förbiillring av det från kvalitelssynpunkt bristfälliga bo

stadsheståndet i någorlunda snabb takt förutsiiller att omhyggnadsverksam

heten ökas dsentligt. Detta iir iiven nödviindigt för att möta det ytterligare 
behov av bostadssanering som uppkommer efter hand som bostadsbeståndet 
åldras. Del kriivs emellertid också en stark förskjutning i omhyggnadsverk

samheten från småhus till flerfamiljshus. Moderniseringen under 1960-talet 
avsåg niistan uteslutande småhusen. Ungefär 20 000 lägenheter byggdes i 
genomsnill om per år. Av dessa var endast I 000-2 000 befagna i flerfa

miljshus. Som jag nyss nämnde har detta antal under de senaste åren ökat 
viisentligt och kan beräknas till mellan 5 000 och 6 000 lägenheter. Det 
krävs enligt gjorda heriikningar emellertid i det närmaste en fördubbling 
av antalet årligen ombyggda flerfamiljshusliigenheter för att förbättringen 

av de siimre lägenheterna skall kunna ske inom acceptabel tid. Mina förslag 
i det följande heträlfande linansieringssystemet biir kunna friimja en ökning 

av ombyggnadsverksamheten. 
Jag tar slutligen upp frågan om konstruktionen av ramar för bo

stad s byggandet. 
Delegationen för bostadsfinansiering har i promemorian (Ds In 1973:14> 

Ekonomiska ramar för det statligt stödda bostadsbyggandet redovisat för

utsiittningarna för all uttrycka dessa ramar i ekonomiska i stället för fysiska 

termer. Delegationen har diirvid funnit att en övergång till ramberäkning 

i ekonomiska termer gör det liiltare all ställa upp en gemensam ram för 

allt statligt belånat bostadsbyggandc. En gemensam ram möjliggör enligt 

delegationen i sin tur en bostadspolitiskt motiverad utbytbarhet vid lån
givningen mellan nyhyggnadsföretag och moderniseringsförctag samt mel

lan hostlider och bostadskomplemcnt. Vidare ger ekonomiska ramar biitlre 
än fysiska ramar ett direkt utlryck for investcringsvolym och kreditbehov. 



Prop. 1974:150 363 

Delegationen har i fråga om liimpligt rammåll frlimst disku_tcrat möj

ligheten att basera den ekonomiska ramen på pantviirden vid nybyggnad 

och på läneunderlag ( godkiinda kostnader) vid ombyggnad och förbättringar. 

Remissinstanscrna redovisar olika uppfottningar i frågan. 

De remissinstanser - främst olika kreditmarknadsorgan - som tillstyrker 

en övergång till ekonomiska ramar, menar att man härigenom får ett samlat 

mått på den investeringsvolym och det kreditbehov som programmet för 

det statligt stödda bostadsbyggandet medför. På detta siitt skapas ett vii

sentligt bättre underlag för kreditinstitutens planering av bostadssektorns 

kreditförsörjning. Vidare anses ekonomiska ramar ge möjlighet till avviig

ning på kommunal nivå mellan olika bostadsinvesteringar. 

Till de instanser som avstyrker hör bostadsstyrelsen och de 

liinsbostadsniimnder frän vilka yttrande inhiimtats. Dessa instanser anser 

allmiint att det bör vara möjligt att tillgodose de av delegationen angivna 

syftena med ekonomiska ramar genom kompletteringar i olika avseenden 

inom nuvarande ramsystem. Situationen på bostadsmarknaden anses iiven 

göra det oliimpligt att nu ändra ramkonstruktionen. Flera remissinstanser. 

bl. a. Svenska kommunförbundet som avstyrker delegationens fOrslag, anser 

vidare att en övergång till ekonomiska ramar skulle innebiira ett icke obe

tydligt merarbete och administrativt krångel för lånemyndigheter, kommu

ner och byggherrar. 

Jag kan i huvudsak ställa mig bakom de av delegationen redovisade syf

tena med ekonomiska ramar. Också den tekniska utformning av ramsys

temet som delegationen förordat anser jag iiga förtjänster. En ekonomisk 

ram som möjliggör utbytbarhet mellan olika verksamheter - nybyggnad 

resp. ombyggnad och förbättringar m. m. - kan sålunda siigas ligga viil i 

linje med den under senare år alltmer utbredda uppfattningen att en för

bättrad bostadsstandard bör åstadkommas genom såviil nybyggnad och mo

dernisering som förbättringar av miljö och service i bostadsområdena. Med 

hiinsyn främst till invändningarna beträffande tekniska svårigheter är jag 

emellertid inte beredd att nu förorda delegationens förslag. Liksom bl. a. 

hostadsstyrelsen anser jag att möjligheterna till förbiittring och komplettering 

av nuvarande ramsystem. så att det i möjlig mån tillgodoser samma syften 

som delegationens förslag. bör prövas i första hand. Detta gäller såväl möj

ligheterna att beriikna investeringsvolym och kreditbehov för bostadsbyg

gandet som utbytbarheten mellan nybyggnadsföretag och moderniserings

förctag. Jag iimnar diirför föreslå Kungl. Maj:t att bostadsstyrelsen erhåller 

uppdrag att utarbeta s<'\dana iindringar i nuvarande ramsystem att dessa 

syften tillgodoses. 



Prop. 1974:150 364 

10.3 Förbättrad boendemiljö 

I 0. 3.1 K rnlitercr och brister i be.fintliga bostadsområden 

Under senare delen av 1960-talet växte en intensiv dehatt om boende
miljön fram. Hyresgiiströrelsen presenterade ett program för boendemiljön 
och skilda medborgargrupper började ta alltmer aktiv del i debatten om 
stadsplaner och nya bostadsområden. Från att ha varit ett tema, som hu
vudsakligen diskuterats i fackkretsar och bland ansvariga förtroendemän, 
blev frågan om bebyggelsens utformning och miljö ett diskussionsiimne 
för gemene man. Enligt min mening har vi anledning att se på denna ut
veckling med stor tillfredsställelse. Planering av bostäder och bostadsmiljöer 
har tidigare i allt för stor ustriickning varit en fråga för enbart en liten 
grupp experter och fiirtrocndemiin. 

Många miljöer som vuxit fram de senaste 30 åren kiinnetecknas likviil 
i viisentliga avseenden av hög kvalitet och en god anpassning till miin
niskornas önskemål. hehov av omviixling, hemkiinsla, trivsel och miinsklig 
kontakt. Andra bostadsområden, särskilt bland dem som kommit till under 
senare tid, har emellertid visat sig inte motsvara allmiinhetens krav pä en 
god boendemiljö. Skiilen till detta varierar och iir inte tillfredsstlillande klar
lagda. Det torde emellertid stå klart att aktuella uthyrningssvärigheter i 
vissa områden åtminstone delvis kan hiinlOras till brister i boendemiljön. 
I vissa fall kan sådana brister ta sig uttryck i all området har gestaltats 
på ett torftigt och enformigt siitt. Det upplevs som trist och spänningslöst. 

I andra områden finns kanske för få möjligheter till fritidsaktiviteter. Ett 
sådant område upplevs som dött och kontaktlöst. I några områden har bil
tralik, huller och föroreningar hlivit alltför besvärande. På många håll saknas 

en hoendeservice som iir anpassad till dagens familjetyper. Miinniskornas 
instiillning till ett bostadsområde bestäms inte bara av lägenheternas kvalitet 
utan också i hög grad av hostadsområdets innehåll. utformning och läge 
i förhållande till kommunikationer, arbetsplatser, skolor, sjukvård osv. 

I det följande skall .iag begriinsa mig till de spörsmål som rör bostadens 
närmaste omgivning. närmiljön, eftersom dessa frågor kan och bör påverkas 

av bostadspolitiska åtgiircler. 
Brister och kvaliteter i svenska boendemiljöer iir dokumenterade i en 

miingd olika studier och forskningsrapporter. Av naturliga skiil har dessa 
studier gjorts frän skilda utgångspunkter och med inriktning jJå olika pro

blem. En förutsättning för att de skall kunna användas som underlag för 

bedömningen rörande den framtida boendemiljön är diirför att de blir föremål 
för sammanfattande analyser. Boende- och bostadsfinansieringsutredning
arna har inte ansett sig kunna göra några sådana analyser i sina hetiinkanden. 
Jag har emellertid inhiimtat att utredningarna har påbörjat ett sådant arbete. 
Utredningarna har inte heller nu lagt fram konkreta förslag i hoendemil
jörr{1gan utom såvitt angår finansiellt stöd till miljöförbättrande åtgiirder. 

Jag återkommer strax hiirtill. 
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I avvaktan pil resultaten av utn.:dningarnas fortsalla arbete vill jag begriin

sa mig till att redovisa allmiinna erfarenheter av dagens boendemiljöer och 

de utvecklingstendenser som har betydelse för bedömningen av vilka åt

giirder som bör vidtas för all åstadkomma förbii11ringar. 

Boendemiljön är en av de faktorer som har stor betydelse för att till

fredsstiilla grundliiggande miinskliga behov av gemenskap, omviixling, sti

mulans, sjiilvkiinsla och möjlighet att p{1verka sin niirmaste omgivning. 

Många miinniskor i vuxen ålder har möjligheter att kompensera en bristfällig 

boendemiljö med stimulerande semesterresor, tilltalande och aktiverande 

arbetsmiljö, fritidshus. umgiinge inom orten och besök hos sliikt och viinner 

på annan ort. Nya forskningsrön talar för att mlinniskor i den situationen 

finner sig till riitta iiven i ett område som annars upplevs som innehållslöst 

eller fult. För dem iir kanske liigenheten viktigare iin bostadens niirmaste 

omgivning. 

En stor del av befolkningen har emellertid inte dessa möjligheter att kom

pensera brister i boendemiljön. För den som har begriinsade ekonomiska 

resurser kan resor och fritidshus inte bli något reellt alternativ. För den 

som har ett tungt och enformigt arbete kan arbetsmiljön inte viiga upp 

brister i boendemiljön. För hemarbetande mödrar linns ingen annan ar

betsmiljö än boendemiljön. Barnen rör sig i en mer begriinsad miljö iin 

de vuxna. Detsamma giiller människor. som på grund av ålder, sjukdom 

eller handikapp har svårt att röra sig inom stora områden och som inte 

liingre förvärvsarbetar. En stor del av befolkningen vistas sålunda större 

delen av sin tid i hemmet eller i dess niirmaste omgivning. Oiir finns alltså 

för m;'\nga rniinniskor de grundliiggandc forutsiittningarna li::ir hur deras liv 

skall utvecklas och hur de skall lyckas i sina striivanden efter ett positivt 

livsinnehåll. Dessa förhållanden gör att vi måste stiilla stora krav på bo

endemiljön. Siirskild vikt bör läggas vid att tillfredsstiilla barnens, åldring

arnas och de handikappades behov. Det iir också angeliiget att anpassa mil

jöns inneh<lll och utformning till utvecklingen av familjemönstret. Jag skall 

senare återkom rna till detta. 

Diskussionen om hostadsmiljön fkk mot slutet av 1930-talet en ny in

riktning. Bl. a. pekades på behovet av lekplatser i bostadshusens niirhet. 

Tidigare hade reglering av hebyggelseutvcl'.klingen huvudsakligen giillt an

ordnandet av gator och allmiinna platser. Husens friare gruppering under 

1930-talet innebar visserligen en revolt mot tidigare studsbyggandcs osunda. 

mörka ol'.h trånga bakgårdar. Alla liigcnheter skulle fä tillgång till sol. ljus 

och luft. Allmiint sett bottnade dock nyorienteringen av stadsbyggnads

tiinkandet friimst i striivamlcn att åstadkomma biittre standard i liigenhe

terna. 

Mellan 1930- och 1940-talen skedde emellertid en radikal omsvängning. 

Nya tankar om behovet av grannskapscentra och viirdet av en hemkiinsla 

i omgivningen förmedlades från England och vann snabbt gensvar i Sverige. 
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Krav på möjligheter till fritidsaktiviteter och kulturell verksamhet i bo

stadens niirmaste grannskap gjorde sig giillande. Det resulterade under 1940-

talet och en bra bit in på 1950-talet i nya bebyggelsemiljöer med tillgång 

till sådana möjligheter och med ett rikligt mått av grönska och natur in

spriingda i bebyggelsen. Tidens ideal var alt husen skulle anpassas till rrn

turen. 

Efterhand blev emellertid 1940-talels stadsbyggande utsatt för kritik. En 

snabb fortsatt ökning av antalet bilar förutsågs. Krav pi'! lrallksiikcrhct och 

tillgång till !ler parkeringsplatser stiilldes diirigenom i förgrunden. Dclla 

kom att siitta sin prägel på nya stadsplaner. På grund av det ökande antalet 

parkeringsplatser minskade utrymmet för barnens lek samtidigt som av

stånden mellan husen och diirmed avstånden till olika slags service dxte. 

Utvecklingen mot ökande avstånd mellan bostad och service frirst:irktes 

av att trångboddheten successivt var pi\ viig att avvecklas. IJet medförde 

all det kom att bo allt färre människor i varje liigcnhet. Butiker och andra 

gemensamhetsanläggningar kunde diirmed fi'I tillriickligt underlag endast 

under förutsättning att ett större antal liigenheter bctjiinadcs av dem. 

Utvecklingen ledde till att det stora husets fördelar framhölls allt oftare 

under 1950-talet. I ett stort hus skulle service kunna inrymmas i eller niira 

huset. I omedelbar närhet av huset skulle man kunna anordna både lekplatser 

för de minsta barnen och bilparkering. Det stora huset ansågs ge förut

sättningar att, utan uppoffring av de fördelar tidigare byggande erbjudit. 

i närmiljön tillgodose många av de boendes krav: korta avstånd till service, 

lekplatser och bilparkering. Allt oftare kom tlerfamiljshusområden all mot 

bakgrund av denna ideologi domineras av höghus. Framför allt kom 1960-

talets bostadsområden att få ett stort inslag av höga hus eller andra tiill 

placerade flerfamiljshus. "Stenstaden" ansågs kunna få en ny renässans od1 

stadsmiissighet upphöjdes till ett ideal. 

Efter hand började kritik riktas ~iven mot denna stadsbyggnadsideologi. 

Ingen förnekade fördelarna av korta avstånd men man viinde sig mot alt 

andra kvaliteter som hade priiglat det tidigare stadsbyggandet inte bevarats. 

Brist på kontakt mellan grannar framhölls som orsakad av c.Jen stora skalan 

och frånvaron av naturliga triilTpunkter. Allt oftare pekades pä att hög

husmiljön medför många problem för barnfamiljer. 

Samtidigt som kritiken viixte sig allt starkare mot höghusmiljön och mot 

hårt exploaterade tlerfamiljshusområden, vilkas positiva tillgång l"riimst var 

närheten till service, skiirptes under 1960-talet kraven på tillgång till service 

i bostadens närmaste omgivning. Detta berodde friimst på att kvinnor med 

smä barn i allt större utsträckning började delta i törviirvslivet. Det framstod 

diirvid som allt angeliignare att det i bostadsomrädet fanns liitt tillgiinglig 

service som daghem och möjlighet att ordna med tviitt och inköp iiven 

p;1 kviillstid. samt att det var niira till l'ritidsaktiviteter osv. Sådana krav 

understöddes av önskemålen att ge handikappade och <'tidringar möjlighet 
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att bo i en levande stadsmiljö och i mindre grad vara hiinvisadc till in

stitutioner av olil\a slag. 

Det vill alltså synas som om de senaste årens debatt gått i två helt olika 

riktningar. En riktning har kritiserat tristessen och den torftiga utform

ningen i många tlerfamiljshusområden. bristen på grönska. den stora skalan 

eller den hårda exploateringen. En annan riktning har l"riimst kritiserat bo

endemiljöernas bristande anpassning till den nya familjetyp. diir b:kla for

iildrarna forviirvsarbctar och en av dem gör endast kortare uppehåll i sitt 

förvärvsarbete niir barnen iir små, samt den bristande anpassningen av bo

endemiljön till åldringars och handikappades behov. De olika typerna av 

argument har vanligtvis lett till två var fdr sig entydiga slutsatser nämligen 

att områden med enfamiljshus iir den lämpligaste och biista boendemiljön 

eller att bostäder i flerfamiljshus med riklig tillgång till service är att föredra. 

Uppenbarligen skulle det vara olyckligt om det framtida stadsbyggandet 

skulle grundas på antagandet att någon av dessa slutsatser är en adekvat 

tolkning av de erfarenheter vi har av senare års stadsbyggande. Den kritik 

som riktats mot dagens boendemiljöer bör naturligtvis inte lämnas obeaktad, 

men det finns starka skiil att varna för tron att det finns entydiga lösningar. 

Det finns niimligen risk för att vi stirrar oss så blinda på bristerna i dagens 

miljöer, att vi bestämmer oss för nya och annorlunda lösningar som vis

serligen inte har samma brister som dagens stadsbyggande m1:n i gengäld 

inte heller tar vara på dess goda egenskaper. Mycket av det som et"terfrågas 

i dag framfördes som krav redan på 1940-talet. Vi iir således på siitt och 

vis tillbaka vid utgångspunkten för det moderna stadsbyggnadstiinkandet. 

Nu finns erforenheter tillgiingliga av de gångna decenniernas olika försök 

att skapa boendemiljöer som tillgodoser skiftande krav. Det borde cfarför 

linnas goda möjligheter att skapa miljöer som tar till vara det biista av 

olika perioders byggande och som samtidigt iir anpassade till dagens krav. 

Alla bostadsområden kan göras trivsammare och service. traliksiikerhet och 

omgivningshygien i områdena kan fiirbiittras. 

Ett bostadsområdes kvaliteter, så som de upplevs av de boende, beror 

också i hög grad på vilka som bor i området. Det är därför angeliiget att 

motverka tendenser till ensidighet i befolkningsstrukturen. Framför allt tor

de ensidighet i befolkningens ålderssammansiittning upplevas som negativ. 

Befolkningens ålder och fördelning på hushållstyper inom ett bostadsom

råde hiinger i hög grad samman med områdets ålder och liigenhetssam

mansättningen i området. Jag har förut berört de problem som har samband 

med den stora andelen små liigenheter i iildre hus och skillnaden i fråga 

om liigenhetsstorlekar mellan nybyggda llerfamiljshus och småhus. Ro

stadsutbudets struktur inrymmer uppenbara risker för att de boendes behov 

och önskemål inte kan bli tillgodosedda. Det iir diirför angeliiget att ho

stadsproduktionens utveckling följer utvecklingen av familjemönster och 

levnadsvanor. 
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Familjemönstret har iindra\s mycket under de senaslc 1rc1tio ären. Sam
tidigt har den ekonomiska standarden och utrymmesstandarden i liigen

helerna ökat. Det har medför\ att ett stor\ antal bostadsområden iir byggda 
för en annan familjetyp och för andra utrymmeskrav iin dagens. 

En av de viktigaste förändringarna iir att förviirvsverksamhelen bland 

gifta kvinnor har ökat starkt sedan andra viirldskriget. Ökningen har varit 
siirskil\ markant i fråga om yngre gifta kvinnor med barn i förskolet11lkrn. 

En annan utveckling som har stor betydelse i detta sammanhang iir hus
hållens uppdelning i mindre enheter. Drygt hiill°Lcn av lanckts hushi'1\I består 

av endast en eller tvä personer och andelen s;klana hushäll beräknas öka. 

Sammanfattningsvis kan siigas all en rad olika utvecklingstendenser med

verkat till att många bostadsområden är i behov av föriindringar av olika 
slag så att de bättre anpassas till dagens förutsiittningar och viirderingar. 
Även om vi givetvis inte kan bygga om bclintliga miljöer helt och hilllet 

rramstilr det som siirskilt angeliiget all linna former for en lörbiillring av 

bebyggelsemiljöer all! efter som forutsiittningar och viirderingar foriindras. 

Det ligger i sakens natur att det inte iir möjligt att planera och bygga bo

stadsmiljöer som passar för all framtid, utan föriindringar milste vidtas efter 
hand. 

Med tanke på den betydelse som en viil utbyggd boendeservice har för 
boendemiljön vill jag i sammanhanget erinra om att. som jag niimnt förut, 

servicekommittcns tidigare förslag delvis har legat till grund för beslut av 

statsmakterna, som i väsentliga avseenden har förbiittrat möjligheterna till 

planering och linansiering av lokaler för boendeservice. Servicekommitten 

har i sitt slutbetiinkande Boendeservice 7 lagt fram ytterligare material som 

bör kunna bilda umkrlag för fortsatt planerings- och utvccklingsarbctc 
på serviceområdet. 

Kommitten har endast i vissa fall ansett det befogat att föra fram dis

kussionen till konkreta förslag till omedelbara och preciserade åtgiirder. Ett 
av dessa förslag iir att ett centralt råd för boendeservice inriittas med uppgift 
bl. a. att samordna och följa utvecklingen på serviceomri'lclet. Dessa uppgifter 
kan enligt min mening i viisentliga avseenden fullgöras av bostadsstyrclsen. 
Frågan torde fä överviigas ytterligare i samband med den översyn av de 

bostadspolitiska myndigheternas uppgifter och organisation som jag tidigare 

har aviserat. 
I övrigt innebiir ko111mi11cns förslag att vissa myndigheter skulle få upp

drag att fullgöra visst utrednings- och utvecklingsarbete pt1 nmrtidet. Kungl. 

Maj:t har beslutat att kommittens slutbetiinkande skall överliimnas till be

rörda myndigheter for att iiverviigas i deras arbete. 

10.3.2 Atgärdcr i svfic all /i.irhiiflra hoendcmiliiin 

Av min tidigare redogörelse framgttr all en successiv forbiittring av be

tintliga bebyggelsemiljöer iir önskviirc\ om de skall kunna anpassas till nya 
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forutsiillningar och viirderingar. Behovel av förhiillringar iir siirskill fram

lriidande i ornr[1den med uthyrningssvårigheter som kan hiinföras till brister 

i boendemiljön. För alt åtgiirder i detta syfte skall komma till stdnd i till

riicklig om1;1llning kriivs emellertid ett linansiclll stöd frän staten. 

Boende- och bostadslinansieringsutredningarna har i bctiinkandet Följd

fr:'1gor föreslagit att utjämningslån skall utgå för miljöförbiillrande åtgiirder 

i befintliga bostadsområden. Hiirmed avses åtgiirder som ökar områdenas 

anviindbarhel och attraktivitet. Åtgiirderna skall enligt förslaget kunna avse 

S<lviil den ytlre miljön som iindringar av byggnader. 

Lån föreslås utgå med belopp som täcker hela kostnaden intill ett belopp 

av 50 kr./m' liigenhetsyta. 

förslaget om ett lånestöd for detta ändamål har vunnit allmän anslutning 

bland rcmissinstanserna, även om meningarna är delade beträffande stödets 

utformning. 

För egen del vill jag framhålla all en lånefinansierad förbiillringsverk

samhet kan medföra behov av höjda boendekostnader som del i många 

fall, inte minst i områden med lomma liigenheter, ime iir möjligt att la 

ut. Jag anser det diirför nödviindigl med direkta statliga bidrag för att mil

jöförbiillrande älgiirder skall komma till stånd i tillriicklig omfattning. 

Bidragsgivningen bör inte bindas i detalj genom beslut av statsmakterna. 

Det iir viisentligl att erfarenheterna av behoven av åtgiirder får bli viiglcdande 

vid utformandet av stödverksamheten. 

Som allmiinna riktlinjer för den niirmaste tidens insatser från statsmakter

nas sida bör följande kunna giilla. 

Bidrag bör kunna utgå för förbiillring av trafiksiikcrhetsförhållandcna. åt

giirder som avser konstniirlig gestaltning, anordnande av mindre lokaler 

för hobbyvcrksamhet och samvaro, komplettering med boendeservice. för

biittring av otillfredsstiillande utemiljöer i syfte an tillgodose barns lekbehov 

samt de boendes behov av rekreation, motion, samvaro och andra fritids

aktivitcter. Stöd bör också kunna utgå för åtgiirder för all begriinsa buller 

och luftföroreningar. 

Prioritet bör ges åt områden inom vilka det föreligger svårigheter att få 

avsiittning for liigcnheterna. Bidrag bör dock inte utgä för bebyggelse som 

tillkommer efter år 1974. 

I fråga om bidragsvillkoren förordar jag följande. Bidrag bör utgå med 

högst 50 % av den godkiinda kostnaden för åtgärderna, dock högst I 000 

kr. för varje liigenhet som berörs av eller har nyna av i1tgiirderna. Om sär

skilda sklil föreligger, l. ex. all kostnaden iir hög i förh;\llande till antalet 

higenheter och ätgiirderna tir mycket angdtigna. bör beloppsgriinsen per lii

genhet kunna höjas till högst 2 000 kr. 

Del ankommer på Kungl. Maj:l att besluta om de administrativa for

merna för bidragsgivningen. Jag vill emellertid här framhålla att jag ansluter 

mig till utredningarnas uppfattning all de boende bör beredas tillfälle att 

24 Riksdagen 1974. I sam/. Nr 150 
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ta aktiv del i planeringen och utformningen av åtgiinJcrna. Jag ser detta 

som ett led i arbetet på en vidgad boendedemokrati. 
I vissa fall kan de nya bidragen komma att utg[1 i kombination med 

bostadsli\n enligt glillandc regler. I sådana fall hör läncundcrlaget minskas 

med ek kostnader för åtgiirderna som beaktats vid beriikningen av bidraget. 

Mi::d hänsyn till behovet av tid !Or förberedelse av den nya bidragsverk

samheten förordar jag att biclragsreglerna träder i kran den I juli 1975. 

I anslutning härtill vill jag erinra om de av statsmakterna år 1973 beslutade 

särskilda insatserna för en barnviinlig boendemiljö. För iindamålet anvisades 
ett anslag på 30 milj. kr. Bidrag utgår med halva byggnadskostnaden. IJe 

bc\opp varmed bidrag hittills sökts överstiger vlisentligt det anvisade an

slaget. Med hiinsyn hiirtill samt till elen av mig förordade tidpunkten för 

ikrafttriidande av de nya bidragsbestiimmelscrna anser jag att som en över

g:'mgsMgiird ett ytterligare ai1slag på 15 milj. kr. bör anvisas för innevarande 

budgetår att anviindas for särskilda insatser för en barnviinlig boendemiljö 

m. m. enligt samma regler som giillt hittills. Jag har i denna fråga samrått 

med chdcn för socialdepartementet. som torde i\tcrkomma till frägan i sam

band med anrnlilan av anslag på tillliggsstat I till riksstaten för budgetåret 

1974175. 
Det saknas säkert underlag för att beriikna behovet av medel för de nya 

bidragen. Jag rliknar med ett anslagsbehov för budgetäret I 975: 76 om 30 

milj. kr. Utöver niimnda belopp bör arbetsmarknadspolitiska ätgiirder kom

ma i fdga för detta iindamål. 
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I0.4 Markpolitik och planfrågor 

10.4. I R~tormbehm• och reformmöjligheter 

Del allt intensivare markutnyltjandet har lelt till att marken har blivit 

en nyckelfaktor i samhällsplaneringen. Markens läge och kostnaderna för 

dess utnyttjande har fått växande betydelse inom skilda verksamhetsom

råden. Särskilt påtagligt är kanske delta inom bostadssektorn. Var mark 

finns tillgänglig och under vilka betingelser den kan utnylljas spelar en 

avgörande roll både för bostadsproduktionens omfattning och inriktning 

och för det slutliga resultatet av bostadsbyggandel, dvs. för bostadsmiljön 

tagen i vid bemärkelse. När det gäller mark med siirskilt goda egenskaper 

eller mark belägen i särskilt eftertraktade lägen har samtidiga anspråk på 

att få utnyttja marken allt oftare och med allt större styrka kommit all 

ställas av företrädare för skilda intressen. Detta har starkt ökat behovet 

av en hushållning med marktillgångarna. 

En tillgång av så begränsad natur och med så strategisk betydelse i sam

hällsplaneringen får inte behandlas som ett spekulationsobjekt. Det iir ett 

krav som är motiverat av hänsyn till effektivitet i samhällsverksamheten. 

En ohämmad konkurrens om marken leder sålunda till knapphet. stock

ningar och misshushållning samt till monopoltendenser och spekulativa pris

förändringar. Kravet är motiverat också av hänsyn till medborgarinnytandet 

över samhällsutvecklingen. Görs marken till föremål för konkurrens med 

spekulativa inslag mellan enskilda parter med intressen i skilda led av sam

hällsbyggnadsproeessen, är risken betydande för att samhällsorganen förlorar 

det avgörande innytandet över utvecklingen. 

Vi har i vårt land varit internationellt sett förhållandevis förskonade från 

verkligt svåra missförhållanden av den art som jag nu har berört. Det beror 

på att vi lyckats genomföra rätt långtgående åtgärder i syfte att motverka 

markspekulation och att stärka samhällets ställning när det gäller avgöranden 

om markanvändningen. Det råder en tämligen bred enighet i vårt land 

om en politik med den inriktningen, låt vara att nera av de ålgiirder som 

jag syftar på har måst genomföras under politisk strid. 

Det är emellertid nödvändigt att vidtagna åtgärder ständigt ses över och 

kompletteras i ljuset av vunna erfarenheter. Jag kommer att i det följande 

lägga fram vissa förslag som innebär ytterligare förbättringar av samhiillets 

möjligheter att styra markanvändningen. Dessförinnan vill jag peka på vissa. 

särskilt för bostadspolitiken betydelsefulla linjer i utvecklingen på det mark

politiska området. 

Genom 194 7 års alltjämt giillande byggnadslagstiftning upphiivdes mark

ägarens dittillsvarande i princip fria rätt att exploatera sin mark för bl. a. 

bebyggelse och ersattes med en rätt för samhället - i första hand företrätt 

av kommunen - all bestämma var bebyggelse får komma till stånd. Detta 

samhällets s. k. planmonopol gällde ursprungligen bara bcbyggelseutveck-
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lingen i tätorterna. Efter hand som behovet av en hushållning med mark

resurserna ökade kom ytterligare typer av bebyggelse att omfattas av plan

monopolet. Genom lagiindringar i samband med riksdagsbeslutet år 1972 

angående den fysiska riksplaneringen (prop. 1972:111, CU 1972:35, rskr 

1972:348) underkastades all bebyggelse, alltså ol:kså s. k. glesbebyggelse, kra

vet på att den må'>te föregås av en planmiissig prövning. 

Man kan säga att genom planmonopolet har lagts fast som grundliiggande 

princip för markpolitiken att det är samh~illet som ytterst skall bestämma 

över markanvändningen. Planmonopolet kan emellertid bli mer eller mindre 

verkningslöst. Genom sin planering kan kommunen visserligen bestämma 

var och hur bebyggelse får ske. Det beror emellertid på markägarens in

stiillning om den byggnadsrlitt som följer av kommunens beslut blir ut

nyttjad. Det är således markägaren som bestämmer om marken skall be

byggas. Om han beslutar sig för att bygga, avgör han i princip också när 

det skall ske. Ett betydande faktiskt inOytande över planeringens inriktning 

och innehåll ligger diirmed hos markägaren, och kommunen är i motsva

rande grad beroende av dennes agerande. Också på frågor som berör mark

användningen men som inte bestiims i plan kan markägaren utöva ett fak

tiskt inflytande genom det ibland tillämpade systemet med exploaterings

avtal mellan kommunen och markägaren. Hur stort kommunens beroende 

av markägaren i praktiken är bestiims bl. a. av kommunens möjligheter 

att förviirva marken får att själv genomföra eller låta genomföra planlägg

ningen. I praktiken spelar ofta även hänsynstaganden till tidsfaktorn en 

betydande roll, vilket kan leda till att kommunen inte anser sig kunna 

genomdriva sina önskemål till fullo. 

Vikten av kommunala insatser också vid plangenomförandet - en aktiv 

kommunal markpolitik - betonades starkt när riksdagen år 196 7 lade fast 

inriktningen av samhällets markpolitik. Det skedde närmast med anledning 

av prop. 1967:90 med förslag till forköpslag och prop. 1967:100 angående 

riktlinjer för bostadspolitiken m. m. 

I prop. 1967: 100 (s. 177-180> framhölls att en aktiv kommunal markpolitik 

till följd av bebyggclseutvecklingen blivit ett allt viktigare inslag i planeringen 

av bostadsbyggandet. Huvudansvaret for samhällsbyggandet på det lokala 

planet, framhölls det vidare, ligger hos kommunen, varvid ansvaret för be

byggelseplaneringen och bostadsforsörjningen iir särskilt markant. De vik

tigaste medel kommunen förfogar över för denna uppgift är byggnadslag

stiftningen med dess planmonopol, formedlingsvcrksamheten för statliga 

bostadslån, egna investeringar och en aktiv kommunal markpolitik. Plan

monopolet och förmedlingsvcrksamheten är värdefulla medel att styra sam

hiillsbyggnadsprocesscn men måste betecknas som otillräckliga. Om ett än

damålsenligt samhiillsbyggande och god samhällelig investeringsekonomi 

skall kunna uppnås måste. framhölls det. dessa medel kompletteras med 

ett ökat kommunalt markinnehav. 
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En god kommunal markberedskap iir, anfördes det vidare i propositionen, 

av stor betydelse i nera avseenden. Kommunen kan, om den förfogar över 

mark i tillriicklig omfattning, bestämma när bebyggelsen skall komma till 

stånd inom olika delar av samhiillena och säkrar diirigenom ett ändamåls

enligt samhällsbyggande och god samhiillclig investeringsekonomi. Mark

innehavet ökar vidare kommunens möjligheter att aktivt påverka bebyg

gelsens utformning i samband med bebyggelseplaneringen, vid valet av hus

typer och vid bestämmande av lägenhetsfördelningen m. m. Ett omfattande 

kommunalt markinnehav har dessutom en återhållande inverkan på mark

prisutvecklingen. Mot bakgrund av bl. a. dessa förhållanden uttalades att 

en aktiv kommunal markpolitik iir nödvändig för att samhället skall få 

tillfredsställande kontroll över den komplicerade process som samhiillsbyg

gandet utgör. Kommunerna borde förvärva mark i sådan omfattning att 

de får dominerande innytande över de marktillgångar som inom överskådlig 

tid kan beriiknas bli tagna i anspråk för samhällsbyggandet. Detta innebär 

inte, uttalades det vidare. att kommunerna måste förvärva all mark som 

skall användas för samhällsbyggandet, även om detta i många fall är önsk

värt. Kommunerna bör emellertid ha så mycket mark i sin hand att de 

behiirskar tidsschemat för samhällsbyggandet och inte löper risken att sam

hiillsbyggandet leds av olika markägare, ibland med monopolstiillning. Kom

munerna bör bygga upp en så god markberedskap att mark är säkerställd 

för minst 10 års byggande. 

Dessa uttalanden godkiindes av riksdagen (SlJ 1967:100 s. 22. rskr 

1967:265). De har diirefler i olika s<•mmanhang preciserats, bl. a. i samband 

med tillkomsten av den nya cxpropriationslagen tSFS 1972:719). 

De medel kommunerna i dag har till sitt förfogande för att föra en aktiv 

markpolitik är främst den kommunala förköpsriitten, expropriationsinstitutet 

och statens kreditstöd till kommunala markförvärv. 

Enligt förköpslagen '1967:868, ändrad senast 1973:544). som trädde i kraft 

den I januari 1968, har kommun förköpsrätt vid försäljning som omfattar 

sådan fast egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen behövs 

för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning. Förköpsriitt 

föreligger även vid försiiljning av tomträtt i sådan egendom. Förköpsriitten 

innebär att kommunen får förvärva den egendom som köpet avser från 

säljaren på de villkor som avtalats mellan denne och köparen. Syftet med 

lagen var att förbättra kommunernas möjligheter att på ett tidigt stadium 

förvärva mark som behövs för samhällsutvecklingen och därigenom 

åstadkomma en dämpning av prisutvecklingen i fråga om sådan mark. 

Vissa begriinsningar i kommunens möjligheter att utöva förköpsriitt fö

religger. Bl. a. får förköpsrätt inte utövas, om fastigheten har en ägovidd 

som understiger 3 000111 2 m:h dessutom ett taxeringsviirde som iir liigre iin 

200 000 kr. 

Inom justitiedepartementet har - bl. a. med anledning av en framställning 
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från riksdagen ((U 1973:18, rskr 1973:207)- utarbetats en promemoria (Os 

Ju 1974:6) med förslag till ändringar i förköps\agen i syfte främst att förbättra 

kommunernas möjligheter att utöva förköp som ett led i bostadssanerings

verksamhetcn. Promemorian, som har remissbehandlals, har beretts inom 

jus1i1iedcpartemcntct. 

Vid förköp betalar alltså kommunen det pris som faktiskt avtalats mellan 

enskilda parter vid en försiiljning av den aktuella fastigheten. Den enkla 

övertagandemöjlighet som förköpslagen erbjuder kan anviindas endast om 

kommunen iir beredd att acceptera det pris som avtalats mellan säljare och 

köpare. Om kommunen vill ha en prövning av fastighetens värde, får kom

munen använda sig av expropriation. 

Under åren 1971 och 1972 genomfördes betydelsefulla ändringar i ex

propriationslagstiflningen. De ändringar som vidtogs år 1971 syftade till 

att förbiiltra kommunernas möjligheter att expropriera mark för tätbebyg

gelseändamål. Samtidigt iindrades värderings- och ersättningsreglerna för 

att förhindra att kommunerna skulle behöva betala ersättning för sådana 

viirden som beror på förväntningar om iindrat användningssätt, främst så

dana förviintningar som är knutna till den av samhiillets egna insatser be

roende tätbebyggelseutvecklingen. 1972 års ändringar avsåg bl. a. att få till 

stånd en förkortning av handliiggningstiderna i expropriationsmål. 

Eftersom dessa ändringar i expropriationslagstiflningen bildar väsentliga 

utgångspunkter för mina överväganden i fortsättningen när det gäller mark

politik och planfrågor, finner jag det befogat att något ytterligare redogöra 

för ändringarna. 

Bestämmelserna i den tidigare gällande expropriationslagen innebar att 

kommun i huvudsak hade rätt till expropriation för att säkerställa att mark 

på skäliga villkor fanns tillgänglig för tätbebyggclse och därmed samman

hängande anordningar. Expropriation kunde vidare ske för att i kommuns 

ägo överföra mark, som inte var tätbebyggd, för upplåtelse med tomträtt. 

I prop. 1971:122, där förslaget till 1971 års ändringar lades fram, anfördes 

bl. a. (S. 157 ff.J alt reglerna om expropriation förtätbebyggelseändamål borde 

utformas så alt de möjliggör en aktiv kommunal markpolitik. Utgångs

punkten borde därvid vara att kommunerna skall ha en obetingad före

trädesriitt till mark som skall bli föremål för tätbebyggelseåtgiirder. Det an

sågs vidare i hög grad önskvärt att kommunerna får möjlighet alt förvärva 

mark redan på etl tidigt stadium, bl. a. för att därigenom skapa förutsätt

ningar för en långsiktig planering av bebyggelsen. 

De överväganden som mot bakgrund av det nu anförda gjordes i pro

positionen utmynnade i förslag till bestämmelser som sedermera antogs 

av riksdagen 1CU 1971:27, rskr 1971:31()). Bestiimmclserna innebär att ex

propriation rnr ske för att ge kommunen möjlighet att förfoga över mark 

som med hiinsyn till den framtida utvecklingen kriivs för 1ii1bebyggelse 

eller därmed sammanhiingandc anordning. För all understryka betydelsen 
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av tomtr:ittsinstitutct anges dessutom att expropriation kan ske för att ge 
kommun möjlighet att upplt11a mark med tomträtt. 

Genom 1971 års reform infördes som förut niimnts även regler som syftar 
till att diimpa markviirdestegringen och att göra det möjligt för det allmiinna 
att tillgodogöra sig vissa sådana mark värdestegringar som beror på samhällets 
egna insatser. Reformen innebar i detta avseende bl. a. att reglerna om er
siillning vid expropriation ändrades. 

Oen mest betydelsefulla nyheten niir det gäller beräkningen av expro

priationsersiittning iir den s. k. presumtionsregcln. Regeln kan på yrkande 
av den exproprierande tillämpas. om den exproprierade fastighetens värde 
ökat under den niirmast föregående tioårsperioden. En sådan värdestegring 

skall inte ersiittas såvida det inte blir utrett att den beror på annat än för
viintningar om iindring i fastighetens tillåtna anviindningssiitt. Diiremot ut
går ersättning, om utredningen ger vid handen att markvärdestegringen 
helt eller delvis saknar samband med den kommande iindrade markan
viindningen. Enligt en siirskild övergångsbesliimmelse gäller presumtions
regeln inte viirdeökning som har intriilfat före den 1 juli 1971. 

Genom tillkomsten av de nya värderingsreglerna vid expropriation har 
en viktig förutsiittning skapats för att framgångsrikt motverka uppkomsten 
av forviintningsvärden på mark. Också andra värdestegringar som ytterst 
beror på samhiillets insatser iir det emellertid angeläget att kunna förbehålla 
samhället självt. Betydande viirden som skapas genom samhällsbyggandet 
tillfaller fortlöpande vissa markägare i form av stegringar i fastighctsvärdena. 
1 viss utsträckning dras dessa värden in till det allmänna genom beskattning. 
Ett annat instrument för att förbehålla samhället sådana värden är tomt
rättsinstitutct. Tomträtt Lir en till tiden obestiimd nyttjanderätt till fastighet 
för visst iindamål mot en årlig avgiild som skall utgå med oförändrat belopp 
under vissa tidsperioder, i allmänhet om tio år. 

Statsmakterna har i olika sammanhang framhållit tomtriittsinstitutets sto
ra betydelse som hjälpmedel för den kommunala markpolitiken (Jfr prop. 
1967:100 s. 179 och 180. SU 1967:100 s. 22. rskr 1967:265, prop. 1971:122 
s. 160, CU 1971:27, rskr 1971:310). 1 1967 års prop. uttalas sålunda, i an
slutning till de tidigare berörda uttalandena om en aktiv markpolitik, att 
kommunerna IOretriidesvis bör upplåta hyggnadsmarken med tomtriitt. 
Bland de fördelar som iir förenade med tomtriittsinstitutet niimns - utöver 
att det öppnar möjlighet att förbehålla det allmänna en rimlig del av mark
viirdestegringen genom att tomtriittsavgiilden kan omprövas vart tionde år 
- att kommunen i tomträttsupplföelscn kan på ett enkelt sätt reglera frågor 
a ngåcnde bebyggelsen. 

För att undcrliitta för kommunerna att fora en aktiv markpolitik liimnar 
staten kreditstöd i form av markförviirvslän samt. niir mark upplåts med 

tomtriitt. tomtriittslån. 
Tomtriittslån enligt tomtriittslånekungörelsen l 1965:905. omtryi.:kt 
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1973:537) utgår till kommun som har upplåtit mark med tomträtt för bo
stadsändamål. Tomtriittslån iir amorteringsfritt under tio år och skall diirefter 
amorteras under 30 år. Riintan iir densamma som för bostadslån. Arligen 

utbetalas f. n. ca 200 milj. kr. i tomträttslån. 
Kommun kan vidare enligt kungörelsen ()%8:227; ändrad senast 

1974:258) om markförvärvslån till kommun få markförv;irvslån för förv;irv 
av sildan fast egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen 
krävs för t;itbcbyggelse eller diirmcd sammanh;ingandc anordning. Fr. o. m. 
år l 974 utgår markförviirvslån också för förviirv av sådana saneringsfas
tighcter som efter ny- eller ombyggnad till större delen skall utnyttjas for 
bostadsändamål. Räntesatsen iir densamma som för bostadslån. Amorte
ringstiden iir tio år. Amorteringsfrihet kan dock medges for två år innan 
amorteringstiden börjar löpa. :v1arkförvärvslånen betalas ut från en för iin
daniålet siirskilt inriittad lånefond, markförvärvslånefonden. Anslaget till 
denna lånefond har successivt utökats från budgetåret 1968169, då anslaget 
uppgick till 30 milj. kr., till 125 milj. kr. för innevarande budgetår. 

Av vad jag har anfört i det föregående torde framgå all ett betydande 
samhällsinflytande över markanviindningen är nödvändigt för att utveck
lingen skall kunna liinkas in mot de sociala, miljöpolitiska och andra mål 
som samhiillct stiiller upp. Ett sådant inflytande kan r. n. inte nås bara 
genom planmonopolet utan förutsätter också en aktiv kommunal mark
politik. Bygglagutrcdningen har i sitt betänkande (SOU l 974:21) Markan
viindning och byggande lagt fram förslag av betydelse för kommunernas 
stiillning på det markpolitiska området. Som jag senare skall utveckla niir

mare mttste dock dessa frirslag arbetas över ytterligare innan de kan bli 
förem[1I för statsmakternas stiillningstagande. 

I detta läge är det angeläget att ta till vara de möjligheter som föreligger 
att redan nu åstadkomma en förbättring av kommunernas möjligheter att 
styra plangenomförandet. En sådan möjlighet har niir det giiller bostadsbyg
gandet anvisats av byggkonkurrensutredningen genom utredningens förslag 
om det s. k. markvillkoret. Enligt detta skall statligt bostadslån för nybygg
nad i allmänhet kunna utgå endast om kommun, landstingskommun eller 
vissa kommunala bolag har sålt marken eller upplåtit denna med tomtriitt 
till byggherren för genomförande av det projekt för vilket bostadslån söks. 

I följande avsnitt avser jag att behandla detta förslag. Dessförinnan vill 
jag bara stryka under det angeliigna i att arbete fortlöpande bedrivs på ytter

ligare reformer. Till en början bör den erforderliga överarbetningen av bygg

lagutredningens förslag genomföras utan dröjsmål. Jag kommer att efter 
min behandling av förslaget om ett markvillkor redogöra för vilka utg[mgs
punkter för ett sådan.t arbete som nu föreligger. 
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I 0.4.2 Kommunal upplåtelse ai• mark som vil/kor.tiir statligt hosrad~kin 111. 111. 

10.4.2.1 Allmiinna synpunkter 

Som jag utvecklat närmare i del föregående kan ell erforderligt sam

hiillsinllytande över markanviindningen bara åstadkommas genom att kom

munerna i betydanue utsträckning förviirvar mark som behövs för sam

hällsbyggandet. Jag har pekat på all kommunernas medel att fi.ira en sådan 

aktiv markpolitik avseviirt förbiillrats under senare tid, friimst genom re

visionen av expropriationslagstiftningen och vidgade lånemöjligheter för 

kommunala markförviirv. Betydande svårigheter k varstiir iindå för kom

munerna niir det gäller all föra en aktiv markpolitik. All utnyttja expro

priationsinstitutet kan - trots förbättringar i förfarandereglerna - bli bitde 

dyrt och tidskriivande och torde bl. a. av det skiilet komma i fråga bara 

undantagsvis. De nya viirderingsreglerna i expropriationslagen bör visser

ligen vara iignade all dämpa mark värdestegringar på cxploaleringsmark ock

så i fall av f'rivilliga försiiljningar och därmed verka återhållande även på 

elen allmiinna prisnivån. Varje köpare kan ju riskera expropriation med till

liimpning av presumtionsregeln som utesluter ersättningar för forväntnings

viirden. Erfarenheter som visar att presumtionsregeln verkligen rnr denna 

effekt föreligger emellertid inte ännu. Det finns tviirtom anledning anta 

all det i fortsiittningen, liksom hittills. kan komma att råda en stark kon

kurrens - mellan enskilda intressenter inbördes och mellan sådana <i ena 

och kommunerna å andra sidan - om exploateringsmark med osunda pris

stegringar som föl.id för så vill inte ytterligare motåtgiirder siills in. 

Det ligger i öppen dag att en sådan utveckling, om den tillåts. avsevärt 

skulle försvåra kommunernas möjligheter att föra en aktiv markpolitik. Där

till kommer naturligtvis att markprisstegringar indirekt påverkar boende

kostnaderna på ett ogynnsamt sätt, låt vara att råmarkspriset f. n. har en 

relativt begränsad betydelse för den slutliga boendekostnaden. I detta av

seende skiljer sig Sverige på ett glädjande sätt från många andra liinder. 

Att råmarkspriscrna har kunnat hållas på en genomsnittligt låg nivå torde 

i betydande utsträckning kunna tillskrivas kommunernas kraftfulla agerande 

på det markpolitiska området. Vad jag nu har sagt om råmarksprisernas 

betydelse för boendekostnaderna avser dock bara llerfamiljshus i exploa

teringsområden. För småhus utgör råmarkskostnaden ofta en betydligt större 

andel av totalkostnaden än för flerfamiljshus. Inom saneringsområden svarar 

markkostnaden i dag för en så betydande del av produktionskostnaden för 

både llerfamiljshus och småhus att den inte sällan blir avgörande för pro

jektens genomförbarhet. Vad som främst ger upphov till den konkurrens

situation som jag nyss har antytt är de omfattande inköp av mark för 

exploatering som görs av företag inom byggbranschen. Jag vill rörande dessa 

förhållanden hänvisa till den kartläggning av sådana företags markinnehav 

som byggkonkurrensutredningen har gjort. 
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Alt byggföretagcn iir angcliigna att förviirva mark är förståelig!. Markin

nehav ger. som jag tidigare utvecklat. möjlighet att påverka bebyggelse

planeringen, vilket kan vara av betydande intresse för ett hyggforetag. Må

hiimla viktigare är emellertid att markinnehavet ger ett avgörande inflytande 

niir det giiller formerna och villkoren för byggandet och diirmed möjlighet 

alt trygga avsiittningen av den egna produktionen. Markiigare med egna 

resurser för byggnadsproduktion kan sålunda I. ex. bebygga marken i egen 

regi avskärmad från konkurrens och därmed från den insyn och effektivitets

kontroll som upphandling i konkurrens innebiir. Producerande företag kan 

också siilja marken till kommunen eller till ett byggherreföretag och i sam

band med försiiljningen tillförsiikra sig det efterföljande bygguppdragel. Följ

den blir även i ett sådant fall att produktionen undandras konkurrens. Om 

marken ägs av ett företag med intressen i material ledet. kan företaget vid 

upphandling av byggandet eller vid en försiiljning av marken stiilla upp 

villkor beträffande materialval och materialleverantör. Även om byggandet 

i sådana situationer som nu har antytts sker effektivt och till låga kostnader. 

iir det inte säkert att konsumenten får någon glädje härav, eftersom mark

ägaren - producenten inte har någon anledning att avstå från de mono

polvinster som marknaden kan ge möjlighet till. 

Byggkonkurrensutredningen har i sitt betiinkande Konkurrens i bo

stadsbyggandet lagt fram en rad förslag till åtgärder i syfte att friimja kon

kurrensen i bostadsbyggandel. Bl. a. föreslås vissa villkor knutna till den 

statliga bostadslångivningen vilka innefattar upphandlingsregler i syfte att 

friimja konkurrensen. Jag kommer att i det följande redovisa mina stiill

ningstaganden till dessa förslag. Dessutom föreslår utredningen att statligt 

bostadslån för nybyggnad skall kunna utgå endast om kommun eller lands

tingskommun eller av kommun eller landstingskommun heliigt bolag som 

enbart har till uppgift att förviirva eller förvalta kommunal mark har sålt 

marken eller upplåtit denna med tom1rii11 till den blivande byggherren f"ör 

genomförande av det projekt for vilket bostadslån söks. Detta lånevillkor. 

som enligt utredningen alltså inte skall omfatta lån till ombyggnad eller 

förbiittring, kallas i det följande markvillkoret. Om kommunen förviirvat 

marken med bivillkor om vem som skall bebygga marken. leverera material 

o. d. skall markvillkoret inte anses vara uppfyllt. Genom markvillkoret skall 

enligt utredningen byggintressenters möjlighet all via eget markinnehav 

påverka fördelningen av produktionsuppdrag elimineras. 

Förslaget om ett markvillkor har fått ett i huvudsak positivt mottagande 

bland remissinstanserna. Sålunda tillstyrks förslaget av flertalet remissin

stanser. Byggnadsarbetareförbundet, till vars yttrande LO ansluter sig. anser 

att markvillkoret iir utredningens principiellt viktigaste och praktiskt mest 

realistiska förslag. Enligt förbundet kan mark villkoret inte undvaras liven 

om utredningens förslag i övrigt genomförs. Rcmissinstanser med parla

mentarisk sarnmansiittning har emellertid i regel en minoritet med avvi-
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kande mening. Minoriteten godtar i allmiinhet utredningens markpolitiska 

utgångspunkter men anser att markvillkoret är ett alltför genomgripande 

och onödigt tvingande medel. Bland de remissinstanser som helt avstyrker 

markvillkoret återfinns friimst representanter för det enskilda niiringslivet. 

Enligt dessa har utredningen överbetonat markägarens möjligheter att styra 

byggandet. 

Jag kommer i det följande, i anslutning till behandlingen av byggkon

kurrensutredningens övriga förslag, att mer utförligt behandla frågan om 

lämpligheten av byggproduktion på mark som ägs av byggproducenten själv 

(egenregibyggeJ. Redan nu vill jag uttala att byggkonkurrensutredningens 

betänkande och remissyttrandena över delta har övertygat mig om all starka 

invändningar från konkurrenssynpunkt kan riktas mot egenregibygge. Jag 

kommer att föreslå vissa åtgiirder i anslutning till den statliga bostadslån

givningen i syfte att mot verka oliimpligt egenregi bygge och all iiven i övrigt 

främja iindamålsenliga upphandlingsforrner. Ett markvillkor i enlighet med 

utredningens förslag skulle vid sidan av sådana åtgiirder vara ell verksamt 

medel när det gäller att genom en kommunal markfördelning tillse att bo

stadsbyggandet anförtros byggherrar som har biista förutsiiltningar och vilja 

att bygga goda och billiga bostäder. Diirtill kommer att ett markvillkor skulle 

eliminera eller i vart foll diimpa den konkurrens om exploatcringsmark 

som. enligt vad jag nyss har utvecklat. bl. a. utgör el! betydande hinder 

mot en aktiv kommunal markpolitik. 

En invändning mot införandet av ett markvillkor som förts fram under 

remissbehandlingen är alt det skulle få vissa oacceptabla effekter på fas

tighetsmarknaden. Ett som jag ser det grundliiggande motiv för markvill

koret är att det skall medföra minskad konkurrens om marken och därmed 

en dämpning av prisnivån. I fråga om mark beträffande vilken markvillkoret 

är av betydelse kommer kommun att uppträda praktiskt taget ensam som 

köpare. Som utredningen närmare har utvecklat kan det för fastigheter med 

höga förväntningsvärden iiven bli fråga om en sänkning av markpriset. Delta 

iir som jag ser det gynnsamma och eftersträvansvärda effekter. Däremot 

finns det ingen anledning att tro att priset i allmiinhct skulle sjunka under 

ett med bortseende från eventuella förväntningsvärden beräknat marknads

viirde. Eftersom det alltid står fastighetsägaren fritt att viinta med försäljning 

och avvakta en tidpunkt då kommunen tvingas att expropriera och eftersom 

löseskillingen då i enlighet med expropriationslagens värdcringsregler alltid 

skall motsvara fastighetens sålunda beräknade marknadsviirdc. kan man 

räkna med att frivilligt köp i allmänhet går att få till stånd till ett pris 

motsvarande minst detta marknadsvärdc. 

Undantagsvis kan situationen dock vara den all fastighetsiigaren har svårt 

att avvakta kommunens initiativ. Han skulle i en sådan situation kunna 

löpa risken att behöva siilja sin fastighet till el! pris understigande mark

nadsvärdet. Motsvarande situation kan emellertid intriiffa redan i dag. Jag 
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tiinkcr på den situationen att en fastighet iir föremål för nybyggnadsförbud 

eller beslut eller överväganden om expropriation. Det finns inga skiil att 

anta att sådana situationer skulle bli väsentligt mer frekventa om markvill

koret införs. 

I samband med iindringarna i expropriationslagstiftningen avvisades tan

ken på att, när ett expropriationstillstånd omöjliggjorde en försäljning på 

öppna marknaden, införa en riitt för fastighetsiigaren att påkalla inlösen 

av fastigheten. Det skedde med hänvisning till att fastighetsiigarens hand

lingsfrihet är beskuren även genom många andra faktorer än formligt beslut 

om expropriation. Enligt min mening finns det lika liten anledning att av 

nu berörda skiil avstå från att införa markvillkoret eller att förknippa det 

med en riitt för fastighetsägaren att i vissa situationer påkalla inlösen. På

tagliga olägenheter i situationer sådana som de nu berörda uppkommer bara 

om kommunerna på ett otillbörligt sätt utnyttjar situationen. Jag kan inte 

finna att så iir fallet i dag och det saknas anledning anta att ett införande 

av markvillkoret skulle medföra någon ändring härvidlag. 

På grund av vad jag nu har anfört förordar jag att byggkonkurrensut

redningens förslag om ett markvillkor genomförs. Beträffande de riktlinjer 

som bör gälla för kommunernas fördelning av nu ifrågavarande mark på 

byggherrar återkommer jag senare i anslutning till min behandling av bygg

konkurrensutredningens förslag rörande upphandlingsförfarandet m. m. 

10.4.2.2 Den niirmare utformningen av markvillkoret 

Niir det giiller den niirmare utformningen av markvillkoret iir inne

börden av utredningens förslag att villkoret skall vara uppfyllt inte bara 

om kommunen eller landstingskommunen utan också ett av kommunen 

eller landstingskommunen heliigt bolag med uppgift uteslutande att förvärva 

eller förvalta mark såll eller upplåtit marken. Jag bitriider detta förslag som 

gör det möjligt för kommunen att fritt viilja mellan att bedriva markex

ploatering sjiilv eller genom bolag. Endast aktiebolag torde komma i fråga 

för uppgiften. Jag kan tföremot inte biträda ett under remissbehandlingen 

framfört förslag att med exploateringsbolag i detta sammanhang jämställa 

kommunalt bostadsföretag. En sådan ordning skulle strida mot det grund

liiggandc syftet med markvillkoret. 

Utredningen har vidare föreslagit vissa undantag från markvillkoret. Så

lunda föreslås ett generellt undantag för ombyggnad eller förbiittring. Bo

stadslån föreslås också kunna utgå till nybyggnad av nerfamiljshus i sa

neringsområde oberoende av vem som varit föregående iigare eller tomt

riittshavare under förutsättning att lånsökanden var iigare till marken eller 

innehade den med tomlrätt den I juli 1972. Vidare föreslås sm;ihus i sa

neringsområde och småhus i landsbygdsområde bli helt undantagna från 

markvillkoret. Diirutiiver fåreslås länsbostadsnämnden i enstaka fall få be-
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vilja dispens från markvillkoret för styckebyggda småhus i exploalerings
område under förutsiittning alt den som skall bebo huset har förvärvat mar
ken från annan iin byggintressent samt alt kommunen tillstyrker dispensen. 

Under en övergångstid fram till den I juli 1977 föreslås markvillkoret 
inte omfatta lånsökande som ägde marken eller innehade den med tomträll 

den I juli 1972. 
Det föreslagna generella undantaget för ombyggnad eller förbättring och 

det mer begränsade undantaget för nybyggnad av flerfamiljshus i sane
ringsområde iir förestavat av uppfattningen att sanering - även s. k. total
sanering, dvs. l"all då hus rivs och ersätts med nytt - tar anses ingå som 
ett reguljärt led i fastighetsförvaltningen. Jag kan dela denna synpunkt och 
godtar alt markvillkoret skall omfatta bara saneringsfastigheter som för
värvas framdeles. Med hänsyn till saneringsverksamhetens utomordentliga 
vikt i c.lagens samhällsbyggande och till de tendenser till fastighetsspeku
lation och anc.Ira osunc.la företeelser på saneringsmarknaden som förmärkts 
på senare tid finner jag emellertid att markvillkoret bör omfatta också om
byggnad av llerfamiljshus. Med ombyggnad avses också förbättring. Den 
tidpunkt l"öre vilken fastigheten eller tomtriitten skall ha förviirvats för att 
mark villkoret inte skall vara tillämpligt bör siiltas till den I november 1974. 

Betriil"fande de av utredningen föreslagna undantagen for småhus har flera 
remissinstanser riktat kraftig kritik mot att småhus i saneringsområden fö
reslås bli generellt undantagna från markvillkoret. Man framhåller bl. a. alt 
en omfattande markspekulation sedan länge pågår inom äldre småhusom
råden. Jag har förståelse för remissinstansernas synpunkter i denna fråga. 
Äldre småhusområden är ofta välbelägna och av bl. a. denna anledning at
traktiva för dem som avser att skaffa sig ett småhus. Detta ger byggin
tressenter som förvärvat mark inom sådana områden stora möjligheter att 
utnyttja sin monopolstiillning. Det är dock enligt min mening.inte lämpligt 
all som villkor for bostadslån till nybyggnad av småhus i saneringsområde 
generellt ställa krav på all marken har förmedlats av kommunen. Som ut
redningen framhållit skulle ett sådant krav innebära en orimlig admini
strativ och ekonomisk belastning på kommunerna. Vidare förvärvar ofta 
den blivande egnahemsbyggaren tomten direkt från den som tidigare bott 
på fastigheten. Några villkor betriiffande val av entreprenör eller byggnads
material iir då normalt inte förenade med försäljningen. Motsvarande torde 
i regel gälla vid försiiljning av småhustomter i landsbygdsområde och emel
lanåt vid försiiljning av småhustomter i exploateringsområden. Från kon

kurrenssynpunkt saknas i dessa fall anledning all kriiva all marken skall 
ha förmedlats av kommunen. Diiremot bör bygge på mark som upplåtits 
av byggintressent, oavsell inom vilken typ av område som det har skell, 
inte kunna bli föremål för statlig långivning. 

Jag förordar diirför alt styckebyggda småhus som skall bebos av den som 
gör ansökan om bostadslånet - i vilket fall endast ell lånebeslut meddelas 
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-alltid skall vara undantagna från markvillkoret, om marken av lånsökanden 

förviirvats från annan än byggintressent. Med byggintressent avses bl. a. 

byggnadsentreprenör eller materialleverantör, t. ex. kataloghusleverantör. 

Med byggintressent bör jämställas dels företag eller person som har ett äga

reintresse som inte är endast obetydligt i byggintressentföretag, dels företag 

i vilket byggintressent har ett inte obetydligt iigarintresse. Sf1 utformad torde 

undantagsregeln erbjuda ett effektivt skydd för den enskilde småhusbyg

garen samtidigt som den ger denne stor frihet vid valet av tomt. 

Med den av mig förordade utformningen av undantagsregeln for småhus 

bortfaller behovet av de av utredningen föreslagna särskilda dispensreglerna. 

I de fall fastighet eller tomträtt förviirvats på exekutiv auktion eller genom 

arv, gåva. testamente eller bodelning bör bostadslån utgå Ulan hänsyn till 

ägarskiftet om lån kunnat utgå när fastigheten var i föregående ägares hand. 

Motsvarande bör giilla i vissa fall vid förvärv genom fusion mellan juridiska 

personer och i liknande situationer. 

I likhet med utredningen anser jag det rimligt all den som i dag äger 

mark under en övergångstid skall kunna få statslån för bostadsbebyggelse 

på marken. Jag delar emellertid den mening som uttalats av flera remiss

instanser om att den av utredningen föreslagna övergångstiden iir för kon. 

Jag förordar därför att övergångstiden utsträcks till den 1 juli 1984. Fram 

till denna tidpunkt bör alltså från markvillkoret undantas ärenden i vilka 

lånesökanden iigde marken eller innehade den med tomträll den 1 november 

1974. I saneringsfallen skall dock, enligt vad jag förordat i det föregående 

alla ärenden i vilka lånesökanden iigde marken eller innehade den med 

tomtriitt den 1 november 1974 vara undantagna från markvillkorets till

lämpning utan någon begränsning framåt i tiden. 

Även med de undantag och övergångsregler jag nu har förordat kan tänkas 

fall där en tillämpning av markvillkoret skulle innebära olägenheter från 

allmän synpunkt. Jag föreslår därför alt Kungl. Maj:t eller, om erfarenheterna 

efter någon tids tillämpning av markvillkoret talar för det. annan myndighet 

som Kungl. Maj:t bestämmer skall kunna medge undantag från markvill

kon~t för särskilt fall. I nybyggnadsområde bör sådant undantag medges 

bara niir starka skäl talar för det och bara om kommunen ansökt om undan

tag. I saneringsfallen torde tillräckliga skäl för undantag i allmänhet föreligga 

om kommunen ansökt om eller tillstyrkt undantag. 

Markvillkoret bör införas fr. o. m. den 1 januari 1975. 

10.4.2.3 Finansiering av kommunala markförvärv 

Införandet av markvillkoret kommer. som jag redan har utvecklat, att 

förbällra kommunernas möjligheter all förvärva mark. Självfallet kvarstår 

emellertid även därefter det samband mellan kommunernas markförvärv 

och deras tinansicringsförmåga som uppenbarligen föreligger och som bl. a. 
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illuslr<:ras av vissa undersökningar som byggkonkurrensutredningcn gjort. 

Jag ddar byggkonkurrensutredningens och r<:rnissinstanscrnas uppl;1ll

ning all kommunernas möjligheter all finansi<:ra markförviirv biir liirh:iuras. 

Byggkonkurrensutredningen har i d<:tta hiinseende föreslagit dels vissa 

iindringar i kommunallagstiftningen b<:triiffande kommuns möjligheter att 

ta upp lån, dels en förstiirkning av markförviirvslånelondens utlåningska

pacitet. Jag kommer i det följande att först behandla lagstiftningsfrägan 

och därefter markförviirvsl{mefondens utlåningskapacitet. 

Enligt giillande bestiimmelser har kommunerna riill att ta upp lån intill 

ett sammanlagt belopp som för kommun som inte tillhör landstingskommun 

utgör 7 kr. per skattekrona i kommunen enligt niistföregående i'trs taxering 

och för annan kommun 5 kr. p<:r skattekrona. För liln utöver denna s. k. 

undersliillningsfria lilneriitt kriivs tillstånd av Kungl. Maj:t. Lån som kom

mun upptar inom den underst:illningsfria låneriillen skall vara stiillt alt ätcr

betalas inom fem år och skall amorteras årligen. Vid förviirv av intecknad 

egendom kan dock kommun inom den understiillningsfria låneriillen överta 

betalningsansvaret iiven för sådana lån i egendomen som löper under liingre 

tid iin fem är eller som inte skall avbetalas {trligcn. Om lånet inte ryms 

inom elen understiillningsfria låneriillen. fordras iiven i delta fall tillst:°ind 

av Kungl. Maj:t. 

Utredningen anser att dessa bestämmelser motverkar striivandena att un

derliilla för kommunerna att förviirva mark för tiitbebyggelseändamål. Bl. a. 

försvårar bestiimmelserna anviindningen av köpeskillingsreverser vid för

viirv av fast egendom. Utredningen föreslår därför sådan fodring i bestlim

melserna att lån i intecknad egendom som kommun övertar vid förviirv 

av egendomen samt lån som kommun upptar genom att som betalning 

för fast egendom utge köpeskillingsrevers inte skall inkräkta på utrymmet 

för kommunens underställningsfria lånerätt. Utredningen föreslår även att 

det undantag från bestiimmelserna om femårig lånetid och årliga avbetal

ningar som görs fiir 1:°111 som kommun iivt:rtar vid förviirv av fast cgt:ndom 

utvidgas till att avse iiven köpeskillingsreverser som utges som likvid vid 

fastighetsflirviirv. förslagen har ffttl ell positivt mottagande av rcmiss

instanserna. 

De av utredningen föreslagna författningsiindringarna skulle unclerliitta 

kommunernas handläggning av lånefrågorna i samband med markförvärv. 

Enligt utredningens förslag skulle emellertid de iinclrade bestämmelserna 

komma att avse samtliga kommunala förviirv av fast egendom. Då syftet 

med iindringarna iir begränsat till att underlätta för kommunerna att förvärva 

mark för samhiillsbyggnadsiimlamt1I iir jag f. n. inte beredd all förorda en 

så långtgående iindring. Enligt min mening hör tilliimpningsomr:klet för 

de nya hest:immelserna hcgriinsas i förhtlllande till fiirslaget och i stiillet 

samordnas med tilHimpningsomr:'idet for de markpolitiska hj:ilpmedkn. 

Efter samråd med chefen för kommundepartementet förordar jag en sådan 

iindring i kommunallagstiftningen att lån i intecknad egendom som kom-
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mun övertar vid förviirv av egendomen samt län som kommun upptar 
genom att som betalning för fast egendom utge köpeskillingsrevers inte 

inkräktar på utrymmet för kommunens understiillningsfria lånerätt i de fall 

förviirvet avser sådan fast egendom som med hänsyn till den framtida ut

vecklingen erfordras för tiitbebyggelse eller diirmed sammanhiingande an
onJning. Jag förordar vidare alt motsvarande skall giilla vid förviirv av fast 

egendom som behöver rustas upp. De iindrade bestiimmelserna bör i till

liimpliga delar giilla iiven Stockholms Uns landstingskommun. 

Ändringen bör triida i kraft den 1 januari 1975. 

De förordade författningsiindringarna kommenteras något ytterligare i spe
cialmotiveringen till uppriittade författningsförslag. 

Om kommunerna i ökad utstrikkning utnyttjar möjligheterna att överta 

lån i t?rviirvad egendom samt att genom köpeskillingsreverser uppta lån 
från siiljaren, minskar anspråken pt1 annan lånefinansiering. 

Såviil utredningen som de remissinstanser som tillstyrker markvillkoret 

iir emellertid eniga 0111 att 111arkfördrvslånelondens utlåningskapacitet iindä 

måste ökas om markvillkoret genomförs. Utredningen har vidare presenterat 

vissa kalkyler över hur mycket medel fonden bör tillföras. På grundval 

av dessa beriik ningar föreslås att fondens ut låningskapacitet ökas till 250 

milj. kr. per år. 

Jag delar utredningens och remissinstansernas uppfattning att markför

viirvslänefondens utlåningskapacitet måste ökas 0111 markvillkoret genom

förs. Vad giiller storleken och takten i denna ökning måste dock konstateras 

att förutsättningarna för utredningens kalkyler iir viisentligt förändrade. Så

lunda har under senare år såviil bostadsbyggandets omfattning och inriktning 
som kommunernas samlade 111arkförviirvsbehov minskat. Vidare medför 

den av mig förordade liingre övergångstiden för markvillkoret att Hingrc 

tid förllyter innan markvillkoret får full effekt i form av kommunala mark

förviirv. Kommunernas årliga upplåningsbehov för förviirv av mark för ny

byggnad av bostiider blir diirför liign.: under de niirmaste åren iin vad ut

redningen beriiknat. D;irtill kommer att, sedan hyggkonkurrensutredningen 

gjorde sina bcriikningar. markförv:irvslånefonden tillförts allt större inlly

tandc amorteringar. Jag vill också. liksom riksbanksfullrniiktige gjort i sitt 

remissyttrande, påpeka att utredningens kalkyler inte tillriickligt beaktat att 

många kommuner iiven i fortsiittningen bör kunna linansiera rnarkförviirven 

på annat siitt än genom markförviirvslån. Eftersom markvillkoret bör triida 

i kraft först den I januari 1975, påverkar det inte niirnnviirt rnedelbehovet 

för budgetåret 1974175. För följande år fär anslagen till fonden prövas mot 

hakgrund av redovisade behov och med hiinsyn till vad det statslinansiella 

l:iget vid varje tillfolle ger utrymme fiir. 
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10.4.2.4 Kommunernas planering av markförviirven rn. m. 

Införandet <iv markvillkoret innebär att kommunernas centrala roll i bo

stadsbyggandet och kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen kommer 
att ytterligare markeras. Som jag redan utvecklat måste kommunerna kunna 

tillhandahålla praktiskt taget all mark som behövs för den statligt belånade 

nyproduktionen av bostäder inom den egna kommunen. vilket för många 
kommuner innebär att markförv~irven måste öka. Vidare måste marken 

vara tillgiinglig vid planerad tidpunkt för att störningar i produktionen inte 

· skall inträffa. Eftersom markförvärven och iordningstiillandet av marken 

tar lång tid. krävs en långsiktig planering av den markpolitiska aktiviteten 

i kommunen. 
För att säkerställa ett planenligt bostadsbyggande anser jag att en ak

tivering av kommunernas planering kring markfrågorna är angelägen. Bygg

konkurrensutredningen föreslår att kommunerna skall uppriitta tioåriga 

markförvärvsprogram som skall ingå som en del i de kommunala bostadsbygg

nadsprogrammen. För de första rem programåren förutsätts fullständig över

ensstämmelse råda mellan markförvärvsprogrammet och bostadsbyggnads
programmet i övrigt. För de därpå följande fem åren anser utredningen 

att markförvärvsprogrammet bör baseras på den beräkning av det långsiktiga 

bostadsbyggnadsbehovet som görs i bostadsbyggnadsprogrammet samt på 
översiktliga fysiska planer. Programmet bör även för de sista fem åren såvitt 

möjligt vara etappindelat i tid och rum. innefatta överväganden om genom

förande från ekonomisk synpunkt samt vara kommunalpolitiskt förankrat. 
Utredningens motiv för förslaget om markförvärvsprogram är i första hand 

att man centralt måste ha uppgifter om kommunernas markförvärvsbehov 
för att en önskvärd omläggning av markförvärvslångivningen skall vara 

möjlig. Utredningen konstaterar dock att sådana program även bör utgöra 
ett värdefullt planeringsinstrument för kommunerna. Vidare anses program
men kunna utgöra underlag för upprättande av rutiner för olika markpolitiska 
åtgärder. 

Utredningens förslag om kommunala markförvärvsprogram har fått ett 
positivt mottagande bland remissinstanserna. Några remissinstanser. diir
ibland bostadsstyrclsen och Svenska kommunförbundet. anser dock att 
markförvärvsprogrammen bör omfatta behovet av mark för allt samhälls
byggande - således inte enbart mark för bostadsbyggande. 

För egen del anser jag kommunala program för kommunernas mark

förvärv för bostadsiindamål vara önskvärda liksom en ökning i den kom

munala planeringsverksamhet kring markfrågorna över huvud taget. alltså 

planeringen av markförvärv också för annat samhällsbyggande än för bo

stadsändamål. Jag vill betona att en sådan planering bör vara förankrad 

inte bara i bostadsbyggnadsprogrammet utan också i en översiktlig fysisk 
planering. Förutsiittningarna h~irför har förbättrats under senare år till följd 
av bl. a. de omfattande kommunala insatserna inom den översiktliga fysiska 

25 Riksdagen 1974. 1 sam/. Nr 150 
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planeringen. Jag förutsiitter diirför att en sådan markförviirvsplanering kom
mer till stånd i den utstrih.:kning som iir önskviird och lämplig utan att 
den görs obligatorisk. Några föreskrifter i ämnet hör alltså inte utllirdas. 
Jag vill hetona att de prngram som kan ko111111~1 all uppriittas inte hör verka 
styramk på den statliga långivningen. 

Enligt hyggkonkurrensutredningen kan tidsperspektivet för de kommu
nala markförviirven till följd av markvillkoret minskas från av statsmakterna 
tidigare rekommenderade tio år till sex a åtta år. Vid en sådan förkortning 
av tidsperspektivet kommer de räntekostnader som belastar bostadsbyg
gandet att minska. Utredningen framhåller vidare att planeringen av sam

hällsbyggandet i större utsträckning än hittills kommer att kunna styra mark

förvärvsverksamheten. om markförvärven senareläggs. Några remissinstan
ser har riktat kritik mot utredningens uppfattning i denna fråga. 

För egen del anser jag att markvillkoret i kombination med de nya viir
deringsreglerna i expropriationslagen ger kommunen en så stark s@lning 
på det markpolitiska området att en förkortning av tidsperspektivet vid mark
förvärven är motiverad. Förvärven bör dock genomföras i så god tid att 
kommunen behärskar tidschemat för samhällets utbyggnad och så att kom
munen har handlingsfrihet i vad avser val mellan olika utbyggnadsalternativ. 
Möjlighet bör sålunda finnas till tidigareläggning av viss produktion. Kom
munen bör vidare ha tillräckliga tidsmarginaler för ett expropriationsför
farande. 

Det kan emellertid i vissa fall vara fördelaktigt för kommunen all genom

föra markförviirv tidigare iin som normalt sker. Det kan giilla t. ex. lie förviirv 
som genomförs med stöd av förköpslagen. Vidare kan en kommun ha an
ledning att på ett tidigt stadium förvärva en fastighet vars iigare har starka 
skiil att göra sig av med fastigheten men inte kan finna annan köpare än 
kommunen. Planeringen kring markfrågorna hör diirför omfatta en inte allt
för kort tidsperiod. liimpligen 10 år. 

Markförvärvslån bör enligt utredningen i princip inte utgå vid forviirv 
av mark som enligt kommunens bostadsbyggnadsprogram kommer att tas 
i anspråk för bebyggelse inom tre år. Jag är inte heredd all förorda all en 
sådan bestämmelse införs. Jag finner det däremot naturligt att bostadssty

relsen i situationer då efterfrågan på lån överstiger tillgången på lånemedel 

prioriterar förvärv som utgör ett led i en planmässig markförvärvspolitik 

och som fyller syftet att skapa en kommunal markheredskap som iir rimlig 
med hiinsyn till den beräknade tidpunkten för markens ianspråktagande 
för bebyggelse. Förvärv som genomförs endast något år före planerad hygg

start kan i allmänhet inte hiinföras till denna kategori. 
Niir det giiller förviirv av mark på vilken byggstart kan antas ligga för

hållandevis l<°111gt fram i tiden iir silllationcn mera komplicerad. Som _jag 
redan har l"ramhällit innebiir ett onödigt l<°1ngt tidsperspektiv for de kom
munala markförviirven en belastning på den kommunala ekonomin som 
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skulk kunna undvikas. I del enskilda 1:.t1lel kan del {i andra sidan vara 

fördelaktigt for bttde kommunen och siiljaren om förviirvel genomförs i 

ell tidigt skede. Jag tiinkcr diirvid i första hand på de fall diir siiljaren av 

privata skiil måste avyttra fostigheten. Om markvillkoret infors. kan vidare 

siiljaren till foljd av delta villkor tå svårigheter alt finna en annan köpare 

iin kommunen. För att hindra att siiljaren hamnar i en tv;°mgssituation. 

bör kommunen i ell sädanl liige förviirva fastigheten iiven 0111 detta sker 

tidigare iin som eljest hade varit motiverat. För att underliitta ett sådant 

förfarande hör li'111cheviljande myndighet vid prövningen av ansökan om 

markförviirvslån la siirskild hiinsyn till denna typ av IOrviirv och om möjligt 

prioritera dem. 

I 0.4.3 Arbetet 11<i en ny markanvändning5- och hyggnadslagsti/tning 

I det föregående har jag strukit under att en framgångsrik bostadspolitik 

och en ändamålsenlig hushållning med mark och vatten förutsätter att sam

hället - i första hand kommunerna - för en aktiv markpolitik. En grund

förutsiittning i sin tur för en sådan politik är att samhället bedriver en effektiv 

planering av markanvändningen. En ändamålsenlig fysisk planering är na

turligtvis också ett viktigt instrument i och för sig för bl. a. bostadspolitiken. 

Det iir i en sådan planering som förutsättningarna för miljöutformningen 

- det må gälla utformningen av själva bostadshusen eller av grannskapet 

- läggs fast. 

Mot denna bakgrund är det angefaget att. i anslutning till en översyn 

av samhällets bostadspolitik, vissa överväganden görs också i fråga om den 

lagstiftning som reglerar markanvändningen och byggandet. Ett underlag 

för sådana överväganden föreligger i och med att bygglagutredningen av

liimnat sitt prii1cipbctänkande och remissbehandlingen av detta nyligen har 

avslutats. 

Bygglagutreclningens förslag innebär att nuvarande byggnadslagstiftning 

skall ersättas med en helt ny lagstiftning om beslutsprocessen rörande för

iinclringar av markanvändningen och bebyggelsemiljön. Bygglagutredning

ens betänkande innehåller emellertid endast allmänna överväganden rörande 

principer för en ny lagstiftning. Något lagförslag läggs sålunda inte fram. 

Åtskilliga frågor har inte behandlats eller har behandlats bara översiktligt. 

Ett motiv för all redovisa resultatet av utredningsarbetet innan det ännu 

slutförts var all tillfälle skulle ges till vissa överväganden i lagstiftnings

frågorna i anslutning till att riktlinjerna för en ny bostadspolitik lades fast. 

Ett annat motiv var att det bedömdes ändamålsenligt med en prövning 

utanför utredningen av vissa huvudtankar innan utredningsarbete\ fördes 

fram till ett utarbeta\ lagförslag. Resultatet av en sådan prövning borde 

bli att det fortsatta utredningsarbetet kunde bedrivas med ökad fasthet. 

Bygglagutredningens betänkande innehåller i huvudsak dels synpunkter 
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på vilket syfte en ny lagstiftning bör ges. dels ett principförslag till ett nytt 
plansystem. 

I fråga om lagstiftningens syfte anför utredningen i huvudsak följande. 
L1gstiftningen bör bidra till att tillgodose intresset av att en från allmiinna 

synpunkter god markhushållning kommer till stånd och att vid utform
ningen av miljön sociala och välfardspolitiska mål kan uppnås. Planliigg

ningen bör avse den fysiska miljöförändringen i stort och alltså inte vara 
begriinsad till bebyggelsefrågor i inskriinkt mening. Den bör vidare syfta 
till att tillgodose också intresset av att i önskvärd utstriickning bevara be
fintliga bebyggelsemiljöer och upprusta och underhålla äldre bebyggelse
områden. L1gstiftningen bör åstadkomma en beslutsordning som har sin 
tyngdpunkt i ett kommunalt ansvar för frågornas avgörande under hiin
synstagande till statliga och enskilda intressen. Vid avviigningen mellan 
olika intressen bör beaktas att grundliiggande sociala strävanden och ge

mensamma och långsiktiga samhiillsintressen skall väga tungt i förhållande 
till kortsiktiga och privata intressen. Planläggningen bör tillgodose behovet 
av samordning mellan den fysiska, den sociala och den ekonomiska pla
neringen och bör for den skull ges största möjliga anknytning till kom
munernas verksamhetsplanering och ekonomiska planering. Lagstiftningen 
bör syfta till att åstadkomma en sådanbeslutsordning att viktiga principiella 
ställningstaganden kan diskuteras och göras öppet på ett så tidigt stadium 

att reella bindningar iinnu inte uppstått och att en bedömning från allmän 
synpunkt av olika åtgärders IHmplighet kan ligga till grund för fortsatta 
bedömningar. Alla förändringar i markanviindningen bör föregås av plan
mässig prövning. Någon generell rätt för mark- eller nyttjanderättshavare 
att förändra markanvändningen bör alltså inte finnas. Bestämmelser bör 
införas som har den verkan att det framstår som angeliiget för vederbörande 
att utnyttja givna tillstånd till förändring. 

För att uppnå dessa syften är det enligt bygglagutredningen angeläget 
bl. a. att den översiktliga kommunala planeringens stiillning stärks. Det bör 
ske främst genom att den görs obligatorisk, inriktas på att styra markan
vändningen över hela kommunens yta och genom att planeringsansvaret 
läggs på kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Ett annat viktigt medel 
att nå vissa av de uppställda syftena är enligt utredningen att tillstånd till 

förändringar i markanvändningen görs tidsbegränsade. 
Bygglagutredningens förslag till nytt plansystem innehåller i övrigt i hu

vudsak följande. 
Den kommunala fysiska planeringen skall omfatta tre plantyper, kom

munplan, kommundelsplan och byggnadsplan. Kommunplanen skall vara 
obligatorisk. omfatta kommunens hela yta och omprövas med jiimna mel

lanrum. Den skall ange hur man tänker sig att markresurserna skall anviindas 
på lång sikt samt vara bindande för efterföljande mera detaljerad planering. 
Kommundclsplanen skall innefatta mera ingående översiktliga sliillnings-
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taganden för viss del av kommunen. Den skall inte vara obligatorisk. Behovet 
av kommundelsplan!Uggning för olika områden skall bedömas när kom
munplan upprättas. Kommundclsplanen skall vara bindande för efterföl
jande markanvändningsbeslut och i viss utstriickning grunda rii1t till inlösen 
av mark. Byggnadsplan skall i princip uppriittas betriiffande alla förändringar 
av markanviindningen. Byggnadsplan förutsiills i regel bli projektinriktad 
och upprättad för varje markägare for sig. Den skall stå i huvudsaklig över
ensstiimmelse med kommunplan och med kommundelsplan, om sådan upp
r~ittas, och i sin tur vara bindande for byggnadslovsprövningen. Byggnads
plan skall i princip tas i anspråk i full utstriickning och inom viss tid. I 
den mån byggnadsplanen utnyttjas skall den inte kunna tas i anspråk på 
nytt. 

Det statliga inflytandet i planeringen skall enligt utredningens förslag 
begränsas till frågor om markhushållning av riksintresse samt till frågor 
som rör regionalpolitiken, de statliga offentliga verksamhetsintressena samt 
statliga sektoriella utvecklings- och planeringsintressen. Staten skall dess
utom svara för s:imordningen mellan olika allmiinna intressen och for att 
vissa materiella riktlinjer för planläggningen och miljöutformningen följs. 

Det statliga inflytandet föreslås få göra sig giillande friimst genom att -
efter ell samråd mellan liinsstyrelscn och kommunen - kommunalplanen 
skall godkännas samt kommundclsplan och byggnadsplan utanför område 
för kommundelsplan skall faststiillas. Ryggnadsplanen skall dock faststiillas 
bara om inte undantag från fastställelse angetts i kommunplanen. I stor 
utstrih.:kning iir utredningens förslag till plansystem utformat med sikte på 
att medborgarinflytandet skall öka. Detta syfte har förstärkningen av den 
översiktliga planeringen. formaliseringen av plansystemet och det vidgade 
plankravet. Andra förslag i samma syfte iir att möjlighet att genom dis

pensbeslut tillåta ändrad markanvändning inte skall stå öppen och all sak
ägarkretsen skall vidgas till all omfatta också nyttjanderiiltshavare. vilket 
bl. a. innebär att dessa skall underriillas om planer och byggnadslov som 
berör dem. 

Bygglagutredningens förslag och synpunkter har i viisentliga stycken rönt 
instiimmande av remissinstanserna. Det gliller främst de principiella syn
punkter som utredningen har anfOrt om en ny lagstiftnings syfte. I andra 
viisentliga avseenden - det giiller friimst frågan om uppbyggnaden av ell 
nytt plansystem - går emellertid meningarna starkt isiir hos remissinstan
serna. På flera punkter anses utredningens förslag bristfälligt underbyggda 
eller ofullstiindigt utvecklade. Åtskilliga remissinstanser har framhållit svå

righeterna all till följd hiirav bilda sig en siiker uppfaltning om utrednings

förslaget i dess helhet. 
för egen del anser jag i likhet med !lera av remissinstanserna all vad 

bygglagutredningen har anfört om en ny lagstiftnings syfte i viisentliga styck

en iir viil viirl att liiggas till grund for lagstiftning. 
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En förstärkning av den översiktliga planeringens ställning och en vidgning 

av planeringen till en allsidig markanviindningsbedömning som inbegriper 

också bevarandeaspekter och som iir integrerad med kommunens verksam

hetsplanering och sociala planering iir sålunda också enligt min mening 

angelägen. Genom en förstärkning av översiktsplaneringen bör det bli lättare 

att undvika att bedömningar på detaljplanestadiet görs under tidsbrist och 

med dålig överblick över alternativa handlingsmöjligheter. Härigenom kan 

förhindras att de kommer till under påverkan mer av kortsiktiga rnark

ägarintressen än av sociala och miljöpolitiska målsiittningar. Mycket talar 

vidare för att man hiirigenom får det bästa medlet att nå ett bättre med

borgarin1lytande över planeringen. Bara om ett sådant inllytande får göra 

sig giillande på ett tillriickligt tidigt stadium i en planeringsprocess kan det 

innebära reella möjligheter att påverka föriindringarna. Erfarenheterna av 

hur det rent praktiskt varit svårt eller omöjligt att tillmötesgå sent väckta 

medborgaropinioner bestyrker en sådan uppfattning. 

Det är tillfredsställande att kunna konstatera att den översiktliga planering 

som r. n. håller på att växa fram i kommunerna och bygglagutredningens 

förslag i dessa delar ligger i allt viisentligt väl i linje med varandra. Jag 

syftar i detta sammanhang på de former för översiktsplanering som redan 

nu utvecklas bl. a. inom ramen för den fysiska riksplaneringen och med 

stöd av anvisningar som statens planverk har utfärdat i samråd med Svenska 

kommunförbundet. Det framgår av de åtgärdsprogram för fullföljande av 

den fysiska riksplaneringen som uppriittats av kommunerna, att praktiskt 

taget samtliga kommuner avser att före mitten av år 1976 uppriitta översikter 

över hur bebyggelse- och markanviindningsfrågor skall behandlas i kom

munens olika delar. 

En annan angelägen reform som bygglagutredningen skisserat iir en be

gränsning av det statliga inflytandet över den fysiska planeringen. Utan 

att ta stiillning till en rad spörsmål som utredningen behandlar rörande 

samordningen mellan den föreslagna lagstiftningen och annan lagstiftning 

eller rörande ansvarsfördelningen mellan stat och kommun i bl. a. frågor 

om naturvård och miljövård eller viigfrågor vill jag i likhet med ett avseviirt 

antal remissinstanser framhålla att en sådan fördelning av statens och kom

munens ansvar bör efterstriivas att frågor av enbart lokal räckvidd helt för

behålls kommunerna. Jag måste emellertid konstatera all en betydande del 

av remissinstanserna funnit att bygglagutredningcn inte i alla avseenden 

lyckats göra en riktig avgriinsning av sådana frågor eller att utredningens 

rörslag till plansystem inte heller eljest fullt ut svarar mot en sådan mt1l

siittning. 

Ett annat enligt min mening imressant inslag i det av bygglagutred

ningcn föreslagna plansystemet iir tidsbegriinsningen av tillståndsbeslu

ten. En sådan ordning bör vara iignad bl. a. att i betydande grad stiirka 

kommunens stlillning niir det gliller plangenornförandet. Som tlcra remiss-



Prop. 1974:150 391 

instanser har påpekat iir det emellertid inte möjligt att fullt ut bedöma för

slaget i denna del med hiinsyn till att vissa konsekvenser inte har blivit 
belysta. Jag syftar då på vissa frågor om ersättning till markägare niir verkan 
av tillstånd upphör samt frågan om hur man i det nya systemet skall kunna 
registrera bl. a. pågående markanvändning, något som i dag delvis sker i 
fastställda detaljplaner men som enligt förslaget måste ske i andra former. 

Av vad jag nu har anfört torde framgå att betydande delar av byggl<~g

utredningens förslag måste överarbetas och kompletteras, bl. a. med ledning 
av remissyttrandena, innan statsmakterna kan ta ställning i lagstiftnings

frågan. I det liiget är det varken möjligt eller lämpligt att, som ursprungligen 
varit avsett. nu förelägga riksdagen förslag till principer för en framtida 
lagstiftning. 

Även om en sådan plan alltså inte kan fullföljas, har den valda upp

läggningen av utredningsarbetet enligt min mening varit av värde. Genom 
remissbehandlingen av principförslaget har sålunda kunnat påvisas i vilka 
avseenden utredningen byggt sina bedömningar på mindre lämpliga utgångs
punkter. Inte minst i de delar där utredningsförslaget varit ofullstiindigt 
har vidare genom remissbehandlingen tillkommit viirdefullt material och 
beaktansvärda synpunkter som knappast hade varit möjligt att få tillgång 
till på annat sätt. 

Genom att denna remissopinion har kunnat fångas upp har förutsiitt

ningar skapats att snabbare genomföra en ny markanvändnings- och bygg

nadslagstiftning iin om utredningsarbetet hade slutförts i sedvanliga former 
med fullst1indiga lagförslag. I liirtill kommer att en värdefull samlad be
lysning av reformbehov och reformmöjligheter på det markpolitiska foltet 
kommit till stånd. Diirigenom har bl. a. åstadkommits bättre möjligheter 
att bedöma behovet av och förutsättningarna för att genomföra det av bygg
konkurrensutredningen föreslagna markvillkoret. 

Jag avser all inom kort låta publicera en inom departementet uppr1ittad 
sammansUllning av remissyttrandena över bygglagutredningens betänkan
de. Efter yuerligarc bearbetning inom bostadsdepartementet av betiinkandet 
och remissyllrandena kommer en eller flera deparlemenlspromemorior med 
lagförslag all bli föremål för ny remissbehandling. Med en sådan uppWggning 
av beredningen av lagstiflningsfrågan blir del möjligt att tillgodose ett från 
ett mycket stort antal remissinstanser, främst kommunerna, framfört öns
kemål 0111 en grundlig remissbehandling av konkreta lagförslag diir remiss
instanserna inte skall vara i förviig bundna av ställningstaganden från stats
makternas sida i principfrågor. Detta önskemäl har förts fram oberoende 
av om vederbörarnk remissinstans delat bygglagutredningens bedömningar 
i principbetiinkandet eller inte. 
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I 0.5 Bostadsfinansiering och bostadsbeskattning 

I0.5.1 lnlrdni11g 

I takt med att det allmiinnas ansvar för bostadsförsörjningen ökat har 
samhällets finansiella medverkan kommit att spela en växande roll för bo
stadsförsö~jningen. Sedan bostadspolitiska åtgiircler av mera generell natur 
började komma till anviindning under 1940-talet har staten bidragit med 
successivt ökande insatser i form av långivning och subventioner. Subven
tionerna har varit dels generella. i regel knutna till liingivningen. dels in
komstprövade som gått direkt till hushållen. Vidare har staten genom olika 
åtgärder garanterat bostaclsbyggandets kapitalförsörjning. Också kommuner
nas finansiella insatser har vuxit till betydande omfattning. Främst gäller 
detta bostadsstödet till hushållen. Kommunerna gör också stora ekonomiska 
åtaganden i anslutning till bostaclsbyggandet genom investeringar i skolor, 
daghem, trafikapparat m. m. 

Ett huvudsyfte med samhiillets finansiella insatser är att åstadkomma 
rimliga boendekostnader i förhållande till betalningsförmågan. Insatserna 
bör inte få sådan effekt att en boendeform gynnas i förhållande till en annan. 
I båda dessa hänseenden har kritik riktats mot den rådande ordningen. 
Boende- och bostadstinansieringsutredningarna har friimst behandlat den 

förstniimnda frågan medan bostadsskattekommittcns arbete giillt den sist
niimmla frågan. Innan jag går in på utredningarnas förslag vill jag peka 
på några ut vecklingslinjer som har lett till att utformningen av samhiillets 
åtgärder i dag inte kan betraktas som invändningsfri. 

Inriktningen av samhiillets insatser för bostadsforsö~jningen har varierat 
från tid till annan. Fram till 1960-talets slut förekom betydande inslag av 
generella subventioner, främst kapitalsubventioner i form av tilliiggslån och 
räntefria delar av lån samt riintebidrag. 

Enligt de bostadspolitiska riktlinjer som drogs upp år 196 7 skulle de ge
nerella subventionerna avvecklas. Riintebidragen slopades och bostadslå
neriintan sattes till en nivå som skulle motsvara kostnaderna för statens 
upplåning. Genom beslut av 1968 års riksdag bcstiimdes att de sista ute
stående kapitalsubventionerna, tilliiggslån och riintefria delar av bostadslån 
till studentbostadsföretag, skulle återkriivas. De generella subventionerna 
skulle enligt de år 1967 uppdragna riktlinjerna ersiittas av dels direkta, in
komstprövade subventioner. dels ett på sikt subventionsfritt lånesystem. 

Detta lånesystem - egentligen två system, paritetslånesystemet och riin
telånesystemet - bygger på förutsiittningen att kapitalkostnaderna omför

delas i tiden. De årliga betalningarna, som i början av lånetiden iir låga 
i förhållande till de s. k. nominella villkoren, förutsUtts successivt öka genom 
årliga paritetstalshöjningar som i huvudsak bestiims av byggkostnadsök

ningen. 
Till följd av utvecklingen på bostaclsmarknaden och elen höga riintenivån 
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har paritetslånesystemets principer blivit allt svårare att uppriitthålla. Sedan 
lånesystemet infördes, har räntenivån för långa fastighetslån stigii med drygt 

2 procentenheter. För att systemet skall fungera så som förutsalls fordras 
antingen en höjning av basannuitet och basräntor eller avsevärt större pa
ritetstalshöjningar iin de 3 % årligen som antogs vid systemets införande. 

Under de senaste åren har en förhållandevis kraftig stegring av byggnads

kostnaderna ägt rum. På flera orter har ett betydande överskott av liigenheter 
uppkommit vid nuvarande bostadskostnader. Det iir uppenbart att liiget 

på bostadsmarknaden f. n. inte medger de justeringar i paritetslånesystemet 

som skulle varit erforderliga. Paritetstalen för år 1973 höjdes sålunda bara 
med hiilften av vad som hade behövts med hiinsyn till kostnadsutvecklingcn 

och lånesystemets tekniska krav. För år 1974 skedde ingen höjning alls 
av paritetstalen. Hiirigenom har skuldökningarna blivit avseviirt större iin 

som förutsattes vid systemets införande. Under innevarande budgetår kom
mer skuldökningen på paritetslån och utbetalningen av räntelån att uppgå 

till inemot I A miljarder kr. Den totala ackumulerade skuldökningen vid 

utgången av år 1974 beräknas uppgå till drygt 5,7 miljarder kr. 

Denna utveckling av paritetslånesystemet har skapat oklarhet om åter

betalningsperiodens längd och om möjligheterna att på sikt förriinta och 

amortera den uppkomna skuldökningen. En kraftig förlängning av åter
betalningstiden iir inte acceptabel. Behovet av finansiellt utrymme rör mo

dernisering och underhåll kan nämligen beräknas bli större i framtiden än 
hittills. 

Också betriiffande beskattningssystemet har utvecklingen medfört vissa 
effekter som kräver uppmärksamhet från bostadspolitisk synpunkt. Jag tän
ker på nuvarande, schablonmässiga intiiktsberäkning vid beskallning av en

och tvåfamiljsfastigheter. Denna beräkningsmetod som infördes i mitten 

av 1950-talet syftade, i likhet med tidigare s. k. konventionella metod för 
beskattning av villor, till att beskatta värdet av den förmån som villaiigaren 
kan anses åtnjuta av det i villafastigheten nedlagda egna kapitalet. Värdet 

av denna förmån, angiven som en procentsats (intiiktsprocentenl av fas
tighetens t<1xeringsvärde, bestämdes med be<tktande av hl. a. den beräknade 
avkastning, som villaägaren hade fått, om han i stiillct placerat sitt kapital 
i bank. Från den bruttointiikt, som härigenom framkommer, får avdrag 

göras för bl. a. ränta på lånat kapital som lagts ned i villafastigheten. 

På grund av att den allmänna räntenivån stigit avseviirt, samtidigt som 
intäktsprocenten diiremot för flertalet fastigheter sänkts i samband med höj

ningen av taxeringsviirdena, har betydande underskoll vid inkomstbeskatt

ningen uppkommit för flertalet villaägare som kan göra avdrag för ränta 

på upplånat kapital. Dessa underskott medför minskad skatt för villaägaren. 

Särskilt i fråga om nyare hus kan skalleminskningen bli betydande. Vil

labeskattningen har härigenom i praktiken kommit att fungera som ett stöd 

till boendet i främst nya egna hem. 
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Av den redogörelse jag hinills Himnat framgår all de samhällsinsatser 

som sker inom hostadslångivning och villaheskallning och som har stor 

bostadspolitisk betydelse hör samordnas sä all de kommer alt stå i samklang 

med bostadspolitiska striivanclen. 

I 0.5.2 Urretl11i11gsfiirslage11 och rcmissvttra11dena 

Boende- och bostadslinansieringsutredningarna har i sill betiinkande an

sell sig kunna konstatera bl. a. all prisnivån för nyproducerade bostads

och hyresrättshigenhcter är för hög för hushåll med genornsnillliga in

komster. Bl. a. på grund härav har de hyror och årsavgifter som tas ut av 

de boende kommit all understiga de faktiska kostnaderna för fastighets

kapitalet samt drift och underhåll av fastigheterna. Mot bakgrund av dessa 

ornstiindigheter har utredningarna bedömt all boendekostnaderna i nypro

ducerade hyres- och hostadsrättslägcnheter behöver siinkas med I 0-15 % · 
Mee.I vissa krav på bostadsfinansieringen som utgångspunkt - bl. a. all 

den skall ge förutsällningar för el! rimligt pris i nyproduktionen och lik

viirdiga priser på bostadsmarknaden samt att den skall utjämna starka för

iindringar av riintor och produktionskostrn1der - har utredningarna lagt fram 

förslag till el! nyll linansieringssystem, det s. k. utjämningslånesystemet. 

Utjiimningslånet bör enligt utredningarna vara så konstruerat all summan 

av den totala kapitalersiittningen fiir lånen och driftkostnaden skall ge för

utsiittningar för ett rimligt bostadspris. Kapitalersättningen under det första 

året bestiirns av vad utredningarna kallar hostadsriinta, niirmast motsvarande 

basannuitet i paritetslånesystemet, och skälig produktionskostnad. Bo

stadsriintan, som förutsiitts kunna vara olika för olika årgångar av hus med 

hiinsyn till bl. a. hyggnadskostnadsut vecklingen men konstant lånetiden 

ut för en viss årgång, bestiims således sä all den därav hetingade kapi

talkostnaden motsvarar differensen mellan rimligt bostadspris och driftkost

naderna. För lägenheter som produceras under år 1974 har utredningarna 

med dessa utgångspunkter räknat fram en bostadsriinta pä 3,7 % . Kapi

talersiittningen skall årligen räknas upp med en utjiimningsfaktor som niir

mast svarar mot paritetstalct i nuvarande systern. Ökningen av utjiirnnings

fak\orn hör Higgas fast for ett antal år framåt men omprövas med jiimna 

mellanrum med hiinsyn till hl. a. önskemålen om prisparitet mellan olika 

argångar av hus. I vilken omfattning den statliga lånedelen - som föreslås 

bli utökad till 50 % av fastighetskapitalct - skall betalas tillbaka blir enligt 

utredningarnas förslag beroende av framtida heslut. Ll111etidcn föreslås hli 

förliingcl till 60 år. Statens insatser i början av lånets löptid betraktas som 

fordran för staten, dvs. som skuld för låntagaren, endast om låntagaren 

siigcr upp det statliga lånet. Hiirigenom blir, enligt utredningarna, det re

dovisningsförfarande som tilliimpas för paritctslän onödigt. 

Utredningarna har också vissa synpunkter pil s;illet för hostadsbyggandets 
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kapitalanskaffning och på behovet och möjligheterna av att uppnå ekono
miskt sett likviirdiga villkor för olika besittningsformer. Eftersom bo
stadsskattekommitten haft till uppgift att se över bostadsbeskattningen i 
syfte bl. a. att göra beskattningseffekterna i möjlig mån neutrala med av
seende på boendeform, har boende- Ol'h bostadsfinansicringsutredningarna 
grundat sina förslag beträffande tinansieringssystemet på förutsättningen 
att skattemiissig neutralitet råder mellan boendeformerna. Utredningarna 
har dock redovisat vissa räkneexempel som bl. a. visar att om bostadsriintan, 
eller basannuiteten, sätts till 3,9 % för bostads- och hyresrättslägenheter net

toutgiften under det första året blir densamma som för ägda småhus med 

traditionella lån, dvs. lån utan kapitalkostnadsomfördelning. 
Också bostadsskattekommitten konstaterar att den som bor i en nyare 

paritetsbelånad villa har en sammanlagd bostaclskostnad som är lägre iin 
den som hyr en lika stor lägenhet i ett paritetsbelånat flerfamiljshus. Kom
mittens och boende- och bostadsfinansieringsutredningarnas uppfattningar 
om storleken av villaiigarnas förmåner iir emellertid olika. Bostadsskatte
kommitten har sålunda kommit fram till en mindre storlek på förmånen 
- 15 till 25 kr. per kvadratmeter lägenhetsyta och år - än utredningarna. 

Skillnaden beror främst på att kornmitten som kostnad för småhusen också 
tagit upp skuldökning på paritetslån samt värdeminskning, utöver gjorda 
amorteringar. för de ägda småhusen. Med hänsyn till den konstaterade kost
nadsskillnaden och mot bakgrund av direktiven för kommittens arbete -
att göra beskattningseffekterna i möjlig mån neutrala med avseende på be
sittningsform - föreslår bostadsskattekommittens majoritet att ett nytt all
miint skatteavdrag införs för hyresgäster och bostadsriittshavare. Härigenom 
skulle en motsvarighet till giildriinteavdraget för villaägare skapas. Avdrag 
bör enligt förslaget fä göras med den del av hyran som överstiger 10 % 
av den sarnmanriiknade inkomsten före vissa avdrag. Avdraget bör maxi
meras till 4 000 kr. 

Bostadsskattekommittcn föreslår vidare att den kommunala garantibe
skattningen avskaffas för alla fastigheter utom fritidshus. För egna hem fö
reslås att intiiktsproeenten i stiillet höjs i en omfattning som svarar mot 
ungefär den skatteliittnad som villaiigaren får genom att garantibeskattning
en avskaffas. För nyproducerade villor föreslår kommittens majoritet där
utöver höjningar av intäktsprocenten under sex år i syfte att minska nu
varande skattefördelar som främst iigare till nyproducerade villor åtnjuter. 
Bostadsskattekornmitten föreslår slutligen vissa ~i11dringar i beskattnings
reglerna for paritetsbclånade småhus och betriiffande de siirskilda reglerna 
om beskattning av s. k. lyxvillor. 

En minoritet bestående av fyra ledamöter inom hostadsskattekommitten 
har reserverat sig mot det föreslagna skatteavdraget för bost;~dsriittshavare 
och hyresgiister. Dessa ledamöter anser det liimpligare att neutralitet i fråga 

om ekonomiska villkor för olika boendeformer åstadkommes genom åtgiirder 
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inom bostaclslinansieringens ram. 

Rcmissinstanserna har alh11iint anslutit sig till boende- och bostadslinan

sieringsutredningarnas utgångspunkter betriiffandc hushållens betalnings

vilja, faktiskt hyresuttag i förhållande till erforderligt hyrcsuttag samt be

hovet av att siinka boendekostnaderna för friimst nyproducerade bostads

och hyresriittslägenhcter. Också de krav på och allmiinna utgångspunkter 

för bostadsfinansieringssystemet som utredningarna redovisat har i allmän

het godtagits av remissinstanserna. Utredningarnas förslag till nytt låne

system, utjiimningslånesystemet, har diiremot mött många erinringar och 

avstyrks av ett stort flertal bland remissinstanserna. Kritiken giiller främst 

den lånetekniska utformningen. En uppfattning, som ofta kommer till ut

tryck i remissyttrandena, iir all det iir oliimpligt att bygga upp ett lånesystem 

inom vilket låntagarna och långivarna inte kan bilda sig någon klar upp

fattning om den framtida återbetalningsskyldigheten m:h inom vilket skuld

redovisningen därför saknar reell ekonomisk innebörd. Bl. a. blir möjlig

heterna att i framtiden erhålla linansiellt utrymme för modernisering och 

upprustning därigenom oklara. Vidare anses systemet ge för dålig överblick 

över de statsfinansiella konsekvenserna. Framtida och obesliimcla avskriv

ningsbeslut skulle innebiira viixande subventioner som mer eller mindre 

automatiskt skulle kanaliseras till bostadssektorn utan att storleken av dessa 

kunde redovisas vid varje tidpunkt. 

Flertalet remissinstanser förordar i stiillet ett mod i lierat paritetslånesystcm 

diir den friimsta ändringen skulle gå ut på att generella subventioner pt1 

ell eller annat siitt anviinds för att minska de kapitalkostnader som de boende 

faktiskt skall betala. 

Också bostadsskattekommittcns förslag har pä avgörande punkter avvisats 

av tlcrtalet remissinstanser. 

Det räder visserligen allmiin enighet om att giillande skatteregler inte 

likstiillcr olika besittningsformer utan gynnar iigda smähus. Som jag nyss 

angell har emellertid bostadsskallekommillen och boende- och bostadsfi

nansieringsut redningarna redovisat olika uppgifter om storleken av dessa skat

tefördelar. Flertalet remissinstansersom 1illkiinnage11 sin uppfattning i frågan 

anser att bostadsskattekommitten har underskattat skatteeffekten. Mf111ga. 

bl. a. LO och statens institut för byggnadsforskning, finner det siirskilt an

miirkningsviirt att kommitten tagit hiinsyn till en antagen viirdeminskning 

niir tlertalet villor i själva verket i stiillet stiger i viirde. 

Flertalet remissinstanscr har anslutit sig till den minoritet inom bo

stadsskattekommi11cn som förordat att ekonomisk neutralitet mellan olika 

boendeformer bör skapas genom {11giirdcr i an.;;lutning till linansiering""Y

stcmct. Mänga förordar att liigenhetcr med bostadsriill och hyresriitt skall 

komma i åtnjutande av en subvention som svarar mot skatteförmånerna 

för iigda smähus. Hiirigenom skulle m:kså småhus upplåtna med hyres

och bostadsriill kunna tillhandahållas på marknaden vilket skulle öka möj-
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ligheterna för hushåll med Wgrc inkomster att bo i småhus, framhåller !lera 

rc m issi nsta nscr. 

10.5.3 Bostacl.1politiska citgiircler inom hostads/i11a11si<'ring och ho~tadsbeska11-

11i11g - 1!1•crsik1/(!!,a s1äl/11i11gsraga11de11 

Innan jag redovisar mina stiillningstaganden till utredningarnas förslag 
villjagange111ina allmänna utgångspunkter för åtgiirder 
inom bostadsfinansierings- och bostadsbcskatl

ningssystemet. 
Som framgått av min inledande beskrivning har - inom finansierings

och bostadsbeskattningssystemens ram - betydande resurser kommit att 
kanaliseras till bostadssektorn vid sidan av det individuella och inkomstprö
vade bostadsstödet som utgår till främst barnfamiljer och pensionärer. Till 
stor del är dessa insatser en föl.id av utvecklingen på bostadsmarknaden 

och en successivt stigande riintenivå. Genom denna utveckling har sam
hiillets sa111manlagda insatser för boendet fått betydande omfattning. Efter
som jag i det följande kommer att förorda ytterligare finansiella insatser 
från samhiillets sida för att främja bostadsförsörjningen, vill jag först redovisa 
min principiella inställning till subventioner inom bostadssektorn. Jag lin ner 
en sådan redovisning vara motiverad också av del skiilet all man i den 
aktuella debatten inom bl. a. fackekonomernas krets ibland hiivdar att ge
nerella subventioner till bostadssektorn iir samhiillsekonomiskt sett oliimp
liga. 

Jag vill till att börja 111ed erinra om att bostadskonsumtionen i v{tn land 
liksom i flertalet andra liinder iir anpassad bl. a. till det förhållandet att 
betydande skatteförmåner tillkommer dem som bor i eget småhus. En av
ve1.:kling av dessa förmåner framstår som helt otänkbar med hiinsyn till 
de effekter detta skulle få for de enskilda hushållens ekonomi och de stör
ningar som skulle upptriida på fastighctsmarknaden och inom produktionen 
av småhus. För llertalet av de under 1960- och 1970-talcn producerade lii

genheterna upplåtna med hyres- och bostadsriitt innebiir paritets- och riin
telånesystemen en betydande omfördelning i tiden av bostadskostnadcrna. 
En omedelbar avveckling av systemet med omfördelning skulle betriiffande 
bostiider med hyres- och bostadsriitt medföra effekter motsvarande dem 
som enligt vad jag nyss sagt skulle följa med avve1.:kling av skatteförmånerna. 

Jag har förut framhållit att bostaden iir en social trygghetsfaktor av grund
liiggande betydelse för människorna. Bostaden och dess niirmiljö spelar en 
viisentlig roll niir del giiller att forma de grundliiggande betingelserna för 
miinniskornas såviil individuella som sociala liv. Eftersom samhiillet har 
ansvaret för bostaclspolitiken, iir det naturligt att samhiillel griper in niir 

denna trygghet hotas och n:ir de bostadssociala mål som samhiillet stiilll 
upp inte kan nås på grund av alltför snabbt stigande boendekostnader. 
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Det iir visserligen sant, som flera remissinstanser påpekat, att boende

kostnaderna i den utsträckning de inte betalas direkt av de boende mäste 

betalas av dem över skattsedeln eller på annat sätt. Valet av betalningssiill 

har emellertid fördelnings- och bostadspolitiska effekter. -~anken bakom 

det individuella bostadsstödet iir sålunda all stödja de grupper i samhiillet 

som inte har ekonomiska möjligheter all betala kostnaden för en bostad 

som svarar mot deras behov. Också generella subventioner kan ha stidana 

önskviirda fördelnings- och bostadspolitiska effekter. 

Min slutsats av det rörda resonemanget iir all subventioner, såviil in

dividuella som generella, iir motiverade som medel all förverkliga samhälkts 

bostadspolitiska intentioner. I dagsliiget innebär det bl. a. alt principen om 

ett subventionsfritt lånesystem inte kan uppriitthållas. Jag vill emellertid 

redan nu framhålla att de behövliga insatserna i form av generella sub

ventioner kan koncentreras till det inledande skedet av bostädernas livstid 

mot bakgrund av det rimliga antagandet att produktionskostnadcrna for 

nya årgångar bostiider successivt ökar. 

De grundliiggande målen för bostadspolitiken som behandlades ingående 

i inledningen av mitt anförande står givetvis i huvudsak fast. De bostadspo

litiska medlen bör emellertid från tid till annan anpassas till utvecklingens 

skiftande förutsättningar. Det innebär att de bostadspolitiska striivandena 

kan ha något olika inriktning beroende på aktuella problem och utveck

lingstendenser inom det bostadspolitiska området. Enligt min mening måste 

en reformering av bostadspolitikens medel ske i syfte alt bl. a. uppnå ökad 

utjiimning i fråga om boendekostnader för olika besittningsformer samt ska

pa gynnsammare relationer mellan boendekostnaderna och betalningsför

mågan, framför allt betriiffande de senast producerade bostiiderna. 

Olikheterna i boendekostnaderna mellan olika besittningsformer har sin 

grund i nuvarande regler för vi 11 a beska l t ni n gen. Skillnaderna i 

kostnadsutf'all har flera från bostadspolitisk synpunkt negativa effekter. En 

sådan iir att skatteförmånens storlek ökar med inkomstens storlek. Den 

för bostadsstödet i övrigt gällande principen all de som har liigst inkomst 

skall få störst stöd har således en direkt motsatt tilliimpning. lliirigenom 

blir de tendenser till boendesegregation som !inns redan som en följd av 

rådande inkomstolikheter kraftigt förstiirkta. Genom att boendekostnaderna 

i iigda småhus på grund av skallereglerna blir higre iin kostnaderna för 

samma smähus upplåtet med bostads- eller hyresrätt eller kostnaderna för 

lika stora liigenheter i flerfamiljshus har av naturliga skiil kostnaderna för 

friimst nyproducerade bostads- och hyresriittsliigenheter kommit att framstå 

som tör höga. Detta förhållande har påverkat valet av besillningsform och 

bidragit till all det r. Il. i endast obetydlig ulstriickning byggs större hyrcs

och bostadsriittsliigenheter iin med tre rum och kök. Vidare har del blivit 

allt svårare för hushåll med låga inkomster all bo i småhus. eftersom pro

duktionen av småhus i hyres- eller bostadsriittsform så gott som helt upphört 



Prop. 1974:150 399 

och produktionen av småhus med iigamlerätt till viisentlig del inriktas p;'1 

hushåll med större inkomster. 

Med h:insyn till villaiigandets stora spridning hland hushåll med måttliga 

bruttoinkomster. rriimst barnfamiljer och pensionärer. bör villabeskattnings

reglerna inte iindras på sådant siitt att boendekostnaderna påtagligt skiirps 

för hushåll som hor i egna hem av normal storlek och standard. Nt1gon 

. allmiin höjning av villabeskattningens inliiktsschablon kan diirför inte för

ordas. Diiremot bör beskattningen av villor med påtaglig överstandard skär

pas. Jag kommer i det följande att liigga fram förslag med detta syfte. 

När reglerna för villabeskattningen sålunda hlir i huvudsak oföriindrade 

återstår att söka utjämna skillnaderna i boendekostnaderna p{1 annat siitt 

iin genom höjd intiiktsschablon for villor. Bostadsskattekommittens förslag 

till lösning av problemet, att införa ett skatteavdrag for hyresgiister och 

bostadsriittshavare. har avvisats av tlertalet remissinstanser. Med undantag 

av HSB har också företriidare för bostadsrättshavare och hyresgäster genom

gående avvisat förslaget. Också LO har avstyrkt förslaget och därvid anfört 

bl. a. att det inte upphäver tendenserna till segregation i boendet och att 

det inte undanröjer de från jiimlikhets- och riittvisesynpunkt negativa kon

sekvenserna av ett utvidgat avdragssystem. Till LO:s ställningstagande har 

också bidragit den uppfattningen att en nödviindig förenkling av skatte

systemet i riktning mot definitiv kiillskatt i syfte att eliminera det nuvarande 

skattesystemets oriittvisor - bl. a. i anledning av avdragsriittens existens 

- avseviirt skulle försvåras om kornmittens förslag genomfördes. Ett stort 

antal remissinstanser ar.ser att den efterstriivade neutraliteten biittre kan 

uppnås genom att finansieringsvillkoren för olika hoendeformer differen

tieras, så att bostadskostnadsnivån i liigenheter med hyres- och hostadsriitt 

blir i stort sett densamma som för egnahemsiigaren sedan hänsyn tagits 

till den senares skatteförmån. 

För egen del kan jag i stort sett ansluta mig till de synpunkter som bl. a. 

LO redovisat i fråga om skatteavdragen. Jag vill i sammanhanget också 

peka på de administrativa komplikationer som den förordade avdragsmöj

ligheten skulle föra med sig inom systemet för statskommunala bostads

tilliigg och svårigheterna att, som riksskatteverket och llera liinsstyrelser 

framhållit. på ett entydigt siitt bestiirnma hyran med hiinsyn till bl. a. att 

denna kan innefatta högst varierande förmåner. Pii grund av de avgörande 

inviindningar som kan riktas mot bostadsskattekommittcn~ förslag frt111 
såviil bostadspolitiska som skattepolitiska och administrativa utgångspunkter 

har jag efter samråd med chefen för finansdepartementet kommit fram till 

att kommittens förslag inte bör genomföras. I stiillet hör som llertalct re

missinstanscr varit inne på en ökad utj:imning <'1stadkommas genom att 

bostäder upplåtna med hyres- och bostadsriitt i anslutning till h'\nesystemet 

erhåller en förmån som så långt det rir möjligt svarar mot de förmäner 

som småhusiigare åtnjuter inom beskattningssystemets ram. Denna effekt 
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bör uppnås genom att kapitalutgifterna inom lånesystemet för nytillkom

mande hyres- och bostadsriittsliigenheter siinks. Detta förutsätter att sub

vent inner t i 11 förs bostadsfi na nsieri ngssystemet. 

Genom denna kapitalkostnadssiinkning kan iiven andra syften för de ak

tuella bostadspolitiska striivandena uppnås. niimligen att skapa liigre bo

endekostnader i nyproduktionen. 

De senaste ärens utveckling av boendekostnaderna i nyproduktionen har 

för många hushåll utgjort ett hinder för en fortsatt förbättring av boen

deförhallandena. Detta giiller i första hand de grupper som iinnu har en 

otillfredsstiillande boendestandard. Denna bostadspolitiskt motiverade strä

van att nedbringa boendekostnaderna står för övrigt också i överensstiim

melse med sysselsättningspolitiska önskemål, eftersom en fortsatt hög och 

jiimn bostadsbyggnadsvolym - som kan antas uppkomma av den efter

frågestimulans som siinkta boendekostnader i nyproduktionen innebär -

är av stor vikt för sysselsiittningen inom byggnadssektorn. 

Bcträlfande I ån e sys te m e t har utredningarna som niimnts utarbetat 

ett förslag till nytt lånesystem. utjiimningslånesystemet. Detta skiljer sig 

från paritetslånesystemet främst genom att differensen mellan marknads

miissiga tnominellal kapitalkostnader och de kapitalkostnader som lånta

garna faktiskt betalar. betraktas som en villkorlig subvention i utjämnings

lånesystemet. Härigenom behöver. enligt utredningarna. inte denna differens 

betraktas som en skuld i företagens bokföring - utom i de fall låntagaren 

önskar siiga upp statslånet. Samtidigt blir statens möjligheter att återkräva 

utliimnade subventioner beroende av ut vecklingen i fråga om räntenivå, 

inkomstnivå, driftkostnader och byggnadskostnader under lånets hela fö
reslagna löptid. 60 år. Först vid lånetidens slut går det sålunda att överblicka 

omfattningen av utliimnade subventioner. Konsekvenserna av detta betrak

telsesiitt - osiikerhet om låntagarnas framtida återbetalningsskyldighet och 

om statens ekonomiska åtaganden - har föranlett flertalet remissinstanser 

att avvisa utredningarnas förslag. 

I likhet med majoriteten av remissinstanserna finner jag det föreslagna 

utjämningslånesystemet vara förknippat med så många osiikerhetsfaktorer 

att det inte bör genomföras. Jag vill också framhålla att utredningarnas 

förslag i viisentlig utsträckning grundats på förutsättningen att neutralitet 

mellan olika besittningsformer skulle åstadkommas inom skattesystemets 

ram. Som jag förut sagt bör ökad utjiimning av kapitalutgifterna åstadkommas 

inom lånesystemet och i första hand avse nyproduktionen. 

Många remissinstanser har förordat att lånesystemet revideras med hjiilp 

av generella riintesubventioner av viss omfattning. Syftet hiirmed skulle 

vara bl. a. att åstadkomma en rimlig kapitalkostnadsnivå och att begränsa 

skuldökningen så all den kan återbetalas under en förutbestiimd tid. Sam

tidigt skulle en klarare redovisning av de faktiska subventionerna erhällas. 

Jag kan instämma i dessa synpunkter på syftena med generella rlintesub-



Prop. 1974:150 401 

ventioner. Enligt min mening linns det emellertid anledning att gå längre 

på subventionsviigen iin vad dessa remissinstanser har förordat. 

De förtjiinster, som paritetslånesystemet enligt min uppfattning har rent 

principiellt, har inte kunnat utnyttjas på grund av bl. a. ränteutvecklingen 

och den hyrespolitiska situationen. Ett element i lånesystemet som bör be

varas iir möjligheterna att åstadkomma paritet i fråga om kapitalkostnaderna 

för hus av olika årgångar med olika produktionskostnader. Diiremot !inner 

jag det angcliiget att undanröja de problem som sammanhiingcr med skuld

ökningen på bostadslånen och den diirmed förenade osiikerheten bctriiffande 

framtida subventioner och ovissheten för låntagaren vad giiller hans be

talningsansvar. 

På grund av det anförda förordar jag att paritetslånesystemet i princip 

avskaffas och ersiitts med ett system med garanterade riintenivåer. 1 liiri

genom uppkommer inte någon ökning av det ursprungliga lånet. Dessa 

subventioner bör ha formen av räntebidrag som utgår med belopp som 

svarar mot skillnaden mellan faktisk ränta och en garanterad riinta, dvs. 

den ränta som låntagaren skall betala. lngångsnivån for den garanterade 

riintan bör bcstiimmas så att den dels ger en å~yftad siinkning av kapi

talkostnadsnivån för hyres- och bostadsrättslägenheter, dels medverkar till 

en ökad utjämning mellan besittningsformerna. Det sistnämnda syftet bör 

tillgodoses genom en differentiering av de garanterade riintorna för ägda 

småhus resp. övriga hus. Den garanterade riintan bör under lånetiden årligen 

höjas i en takt som tillgodoser följande syften: upprätthållande av paritet 

mellan hus av olika årgångar, bevarande i möjlig mån av den i ingångsskedet 

förbättrade kostnadsrelationen mellan olika besittningsformer och amorte

ring av bostadslånet inom rimlig tid. 

För beståndet av hus med paritets- eller räntelån är de formella och ad

ministrativa möjligheterna att ersiitta det nuvarande lånesystemet med ett 

helt nytt begriinsade. Formellt får alltså paritets- och räntelånesystemet åt

minstone under en övergångstid behållas och räntesubventionerna får for

men av omedelbar avskrivning av uppkommande skuldökning. De reella 

effekterna på boendekostnaderna blir emellertid likviirdiga med effekterna 

inom systemet med garanterad räntenivå. 

Jag återkommer i det följande närmare till frågan om de låne- och bi

dragsregler som behövs för att tillgodose dessa syften. 

Efter denna redovisning av mina översiktliga ställningstaganden till ut

redningarnas förslag och av de utgångspunkter som bör ligga till grund 

för åtgärder inom bostadsbeskattnings- och bostadslinansieringssystemen 

övergår jag nu till att niirmare redovisa mina förslag och ställningstaganden 

inom dessa båda områden. 

26 Riksdagen 1974. I sam/. Nr 150 
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I 0. 5.4 Hos1adsheska1111ing 

Som framgått vid redovisningen av mina översiktliga sfallningstaganden 
till de olika utredningsförslagen anser jag i likhet med flertalet remissin
stanser att hostadsskattekommittens förslag till lösning av det bostadspo
litiska huvudprohlemet, att nå kostnadslikstiillighet mellan olika besittnings
former genom att införa ett skatteavdrag l)Ckså för hyresgäster och bo
stadsriittshavare. inte hör genomföras. I stället bör en ökad utjämning å
stadkommas genom att till hoshider upplåtna med hyres- och bostadsrätt 
knyts en förmån i anslutning till lånesystemet som så långt det är möjligt 
svarar mot de förmåner som småhusiigare åtnjuter inom beskattningssys
tcmets ram. Den niirmare utformningen av lånesystemet i syfte att uppnå 
ökad likstiillighet behandlar jag i det följande tavsnittct 10.5.5). 

!\.v mina ställningstaganden i denna fråga följer att flera av bostadsskat
tekommittens förslag i övrigt, vilka byggde på förutslittningen att kostnads
neutralitet i möjlig mån skulle uppnås genom åtgärder inom bostadsbeskatt
ningens ram, inte iir aktuella och således inte behöver behandlas niirmare. 

Det giiller bl. a. förslagen att avskaffa den kommunala garantibeskattningen 

för bostadsfastigheter och att i stiillet höja intiiktsprocenten i en omfattning 
som svarar mot ungefär den skattelättnad som villaägaren skulle få om 
garantibeskattningen avskaffades. Det gäller också förslaget att tillämpa en 
högre intiiktsprocent under sex år för nybyggda villor. En metod med va
rierande intiiktsprocenter skulle visserligen kunna tillämpas även inom ra
men för den av mig förordade huvuduppliiggningen men metoden skulle 
onödigtvis komplicera beskattningssystemet utan att några väsentliga för
delar skulle vinnas i fråga om ökad utjämning. Metoden skulle också, som 
många remissinstanser pätalat. försvåra för personer med måttliga inkomster 
att skaffa sig nybyggda egna hem och leda till en omotiverad värdestegring på 
iildre egna hem. 

Diiremot bör. som jag framhäll it. beskattningen av siirskilt dyra villor skiir
pas. I det följande kommer jag att behandla denna fråga liksom reglerna 
om realisationsvinstbeskattning och om <ivdrag vid inkomstberäkningen av 
räntor för småhus med ränte- och paritetslån. 

Innan jag går närmare in på dessa frågor vill jag emellertid i korthet 

beröra några vid remissbehandlingen aktualiserade metoder att uppnå kost
nadsncutralitct i huvudsak inom beskattningssystemets ram. 

Några remissinstanscr, däribland LO, har varit inne på en linje som i 
huvudsak innebär all riintcnivån generellt siinks till en nivå som ger rimliga 

hoendekostnader i flcrfamiljshusheståndet och att intiiktsprocenten för villor 
höjs i motsvarande mån så att resultatet i fråga om beskattning för vil
la;igarnas del blir i stort sett oföriindrat. Den huvudinvändning som enligt 

min mening kan resas mot denna metod iir att det iir administrativt kom
plicerat och tekniskt sett svårt att undvika att villaägare som inte har lä-
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neskulder, eller har endast mindre skulder, skulle drabbas av en påtaglig 
skatteskiirpning. Skulle räntenivån siinkas endast för de senast producerade 
årgångarna, såsom LO antytt i sitt remissyttrande, blir problemet att undvika 
att det skapas en klyfta mellan äldre och nyare villor. Mot denna bakgrund 
iir jag inte beredd att föreslå iindring i nu giillande regler. 

Beträffande v i 11 a beska t t n i n gen har bostadsskattekommittcn fö
reslagit vissa ändringar i griinserna för de olika intäktsprocenterna. Syftet 
med de föreslagna ändringarna iir niirmast att anpassa gränserna till de viin
tade resultaten av 1975 års fastighetstaxering och till utredningarnas förslag 
i övrigt så att någon skärpning av beskattningen inte uppkommer. 

Av min inledande redogörelse för utvecklingen inom bostadsfinansicrings
och bostadsbeskattningssystemen framgår att villabeskattningen i praktiken 
kommit att fungera som ett stöd till boendet i egna hem. Detta stöd iir 
en förutsättning för att flertalet villaägare skall ha ekonomiska möjligheter 

att bo kvar i sina hem. Det kan därför inte komma i fråga att i någon 

nämnviird omfattning minska dessa förmåner för hushåll som bor i eg
na hem av normal storlek och standard. Diiremot iir det direkt stötande 
att samhället stödjer boendet i villor som till storlek och standard viisentligt 
överstiger normala villor. Målet bör vara att de hushåll som viiljer all bo 
i sådana villor också skall betala den faktiska kostnaden för boendestandard 
som överstiger den normala. 

Utformningen av villabeskattningen är avsedd att tillgodose detta syfte. 
Nuvarande regler innebär att intäktsprocenten stiger till 4 96 för den del 
av villafastighetens taxeringsvärde som överstiger 150000 kr. men inte 
225 000 kr. och till 8 % av den del som överstiger 225 000 kr. Jag är inte 
beredd att förorda några lindringar av de nuvarande gränserna för höjning 
av intäktsprocenten med hiinsyn till de viintade höjningarna av taxerings
viirdena. Däremot bör en högre intiiktsprocent iin den nuvarande införas 
för de allra dyraste villorna. Jag förordar sålunda efter samråu mcu chefen 
för finansdepartementet att intiikten till den del taxeringsviirdet överstigt.:r 
300 000 kr. bör beriiknas på grundval av I 0 % . I enlighet hiirmed har förslag 
uppriittats till lag om ändring i kommunalskattelagen 11928:3701. Ändringen 
avser 24 § 2 mom. i denna lag. 

V i 11 a äga r e som ha r r ii n te- e 11 er p a rit e t s I ån. får f. n. 
göra avdrag i inkomstbeskattningen iiven för de riintor som staten betalar 
genom lån, dvs. avdrag får göras som om räntorna hade betalats kontant 
av villaägarna. Bostadsskattekommittcn har föreslagit att avdragsrättcn skall 
avskaffas och att avdrag i stället skall få göras niir de lånade riintchcloppen 

betalas tillbaka. 
Som framgått av mina tidigare redovisade ställningstaganden har jag för

ordat att lånesystemet tillförs generella räntesubventioner i sådan omfattning 
att för nytillkommande hus någon ökning av det ursprungliga bostadslånet 
inte uppkommer. Också får beståndet av hus med riinte- och paritetslån 
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hör riintesubventioner tillföras lånesystemet så att fortsatt skuldökning upp
hör. 

Den riinta som staten betalar genom en direkt subvention får sjiilvfallet 
inte dras av vid inkomstbeskattningen. Enligt p. 7 anvisningarna till 24 ~ 
KL skall niimligen statligt bidrag av förevarande art inte upptas såsom skat
tepliktig intiikt. Av p. S anvisningarna till 25;; KL framgår vidare att avdrag 
medges endast för sådana riinteutgifter som överstigit bidraget. Syftet med 
bostadsskattekommittens förslag i denna del blir således tillgodosett genom 
de rörordade riintesubventionerna. 

Några remissinstanser har i anslutning till sina yttranden över bostadsskat
tekommittcns och boende- och bostadsfinansieringsutredningarnas betiin
kanden aktualiserat frågan om skärpningar av rea I isat i o n svins t -
beska t t ni n gen vid försäljning av friimst villafastigheter. Realisations
vinstkommitten t Fi 1970:79) har till uppgift att se över inkomstbeskattningen 
av realisationsvinst vid icke yrkesmässig avyttring av bl. a. fastigheter. Några 
iindringar i realisationsvinstbeskattningen bör enligt min mening inte ak
tualiseras förriin kommittens överväganden föreligger. 

I 0.5.5 Bostads/inansiering 

I enlighet med d1.: tidigare redovisade stiillningstagandcna i huvudfriigorna 
anser jag mig inte kunna förorda boende- och bostadslinansieringsutred
ningarnas förslag till lånesystem, utjiimningslånesystemet. Många av de syn
punkter och förslag som utredningarna har fört fram i anslutning till sitt 
huvudförslag anser jag emellertid vara av viirde vid utformningen av det 
framtida systemet. Vissa av förslagen har dock sådant samband med ut
jiimningslånesystemet att de som en följd av ställningstagandet till låne
systemet inte behöver behandlas närmare. 

Niir jag i det följande diskuterar de allmänna krav på bostads f i -
n a n si er i n g s systemet som bör ställas sker det sålunda i viss ut
striickning med utgångspunkt i utredningarnas redovisning av synpunkter 
och förslag. 

I ett avseende har jag en helt annan utgångspunkt iin utredningarna. 

Ett syfte är niimligen, som jag redan berört, att en ökad utjämning av ho
endeutgifterna mellan olika besittningsformer skall uppnås genom åtgiirder 

inom lånesystemets ram. Det kravet medför, som jag redan niimnt, bl. a. 
att omfattningen av de riintesuhventioner som bör förenas med ltmesystemct 
blir olika för å ena sidan iigda bostäder och å den andra sidan bostiider 

upplåtna med bostads- och hyresriitt. 
Ett annat krav på linansieringssystemet bör vara att del skall ge för

utsättningar för rimliga boendekostnader i förhållande till betalningsförmå
gan b[ulc i nyproduktionen Ol:h det iildre bestånd som omfattas av lån

givningcn. Det innehiir att de kapitalkostnader som de boende faktiskt har 
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att erliigga i början, vid hög riintenivå m:h fortgående inflation, måste siittas 
lågt i förh<'tll<mde till de nominella kapitalkostnaderna, medan de faktiska 
kost nadcrna under husens I i vst id därefter sm:cessi vt kan höjas. ii ven a vseviirt 
över den nominella nivån. Det innebär också möjligheter att utjiimna ef

fekterna av tillfälliga riintefluktuationer. 
Ett tredje krav iir att systemet i möjlig mån skall kunna förhindra viisentligt 

olika hoendekostnader mellan likvärdiga bostäder av olika ålder. Detta s. k. 

paritetskrav iir siirskilt betydelsefullt i en situation som den nuvarande med 

starkt stigande byggnadskostnader och överskott på lägenheter. Uppfylls 

inte paritetskravet kommer nämligen de senast producerade bostäderna att 

bli allt dyrare i förhållande till de tidigare producerade med följd att hushållen 

föredrar de iildre bostiiderna och i ett liige med överskott faktiskt ocksii 

kan förverkliga sina önskemål. Siirskilt viktigt iir naturligtvis detta krav 

för företag som inte har möjligheter att utjämna kostnaderna inom beståndet. 

Ett fjiirde krav är att lånesystemets utformning skall bidra till att mot verka 

den förmögenhetsomfördelning till förmån för fastighetsägarna som uppstår 
genom den inflatoriska utvecklingen och som medför att det i fastigheten 

nedlagda egna kapitalet ökar mycket snabbt. Det kan ske genom att ka
pitalkostnaderna successivt ökas i huvudsaklig takt med inkomst- och pris

ut vecklingen i samhället. 

Ett femte krav som bör stiillas på finansieringssystemet är att storleken 

av subventionerna skall kunna anges och vara känd vid varje tidpunkt. 

Det innebär hl. a. att utgående subventioner antingen de uppkommer genom 

avskrivningar eller i form av utli.irnnade bidrag skall fastställas av och 

redovisas för riksdagen. Det innebär vidare att låntagarna skall kunna ha 
kännedom om låneskuldens storlek vid varje tidpunkt och att återstående 

skuld skall kunna framgå klart av den ekonomiska redovisningen. Till
godoseende! av dessa krav skulle också medverka till att lånesystemet i 
sin helhet hlir mera begripligt och överskådligt. 

Jag övergår nu till den niirmare utformningen av finansieringssystemet. 
Den första ändring som bör göras i lånesystemet är att bestiimma en 

kap it a I kost n a cl s ni v å i nyproduktionen som i möjlig mån uppfyller 

kraven på både ökad utjiimning mellan upplåtelseformerna och rimliga bo
endekostnader. 

Boende- och bostadsfinansieringsutredningarna har, i syfte att finna en 

kapitalkostnadsnivå för bostads- och hyresrättslägenheler som ger en med 

egna hem likvärdig boendekostnad. beräknat storleken av skatteförmånen 

för ägda småhus. Utgångspunkten för utredningarnas beriikningar har varit 

ett tiinkt småhus om 95 kvadratmeter producerat år 1972 som kan upplåtas 

med iiganderiill eller med hyrcsriitt. Beriikningarna visar bl. a. all kapital

kostnadsprm:entcn för småhuset. om det urplåts med hyresriitt. måste siinkas 
till 3,9 % för all kostnaderna skall bli likviirdiga med kapitalkostnaderna 

för huset - sedan hiinsyn tagits till skatteeffekten - om det upplåts med 
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iiganderiill och finansieras med s. k. nominella lån, dvs. lån utan kapital
kostnadsomfördelning. Om också det ägda småhuset finansieras med det 
av utredningarna föreslagna utjämningslånet bör enligt utredningarnas be
riikningar kapitalknslnadsproccnten vara 6.7 %. 

Utredningarnas beräkningar har allmänt godtagits eller lämnats utan er;n

ran av remissinstanserna. Sålunda konstaterar LO att en villaägare i en ny 
och normalt belånad villa har en med hänsyn till underskottsavdragen ef
fektiv bostadsränla pä ca 4 96. 

Jag anser för egen del all det inte är möjligt att matematiskt exakt och 
på ett meningsfullt sätt bestämma skillnaderna i boendekostnader mellan 
olika besittningsformer. Detta sammanhänger med att beräkningar av dessa 
skillnader kan grundas på olika förutsättningar som ger skilda resultat. Jag 
anser emellertid med utgångspunkt i bl. a. nyssnämnda beräkningar att en 
kapitalkostnadsnivå på 4 % för nyproducerade bostads- och hyresrättsliigen
hctcr ger goda frirutsiillningar fören viisentlig och i tiden bestående utjiimning 
mellan besittningsformerna. Denna kapitalkostnadsnivå motsvarar med 
hiinsyn lagen till amorteringarna på underliggande lån en garanterad ränta 
pä 3,9 %. Vid min bedömning av liimplig kapitalkostnadsnivå i nyproduk
tionen har jag också tagit hiinsyn till de förslag i fråga om finansiering 
av de skyddsrumsspecifika merkostnaderna som chefen för försvarsdepar
tementet avser att senare anmäla för Kungl. Maj:t. Förslagen innebär bl. a. 
att de särskilda merkostnaderna för uppförande av skyddsrum i väsentlig 
mån förs över till försvarsbudgeten med motsvarande minskning av bo
endekostnaderna i främst nyproducerade flerfamiljshus som följd. Den av 
mig förordade kapitalkostnadsnivån, som i jämförelse med dagens nivå. 
5.1 %. ger en sänkning av kapitalkostnaderna med ungefär 15 kr./m' och 
år. tillgodoser enligt min mening också kravet på rimliga kostnader i ny
produktionen. 

Jag finner det angeliiget att understryka att denna sänkning av kapital
kostnaderna inte kan leda till en motsvarande hyressänkning i bostadsbe
ståndet. Bostadsföretagens möjligheter all låta de sänkta kapitalkostnaderna 
slå igenom i hyrorna torde nämligen vara begränsade beroende på de senare 
årens försiimrade kostnaclsliickning i företagens verksamhet. Härtill kommer 
behovet av all göra godtagbara avsiillningar för framtida underhåll. 

För nyproducerade småhus som skall bebos av låntagaren bör den ga
ranterade riinlan vara 6 '}(). Som jag kommer all behandla niirmare i del 

följande bör amortering av det statliga bostadslånet ske redan från början 
i fråga om småhus som skall bebos av låntagaren. Med hänsyn till all amor

teringar sålunda sker p[1 både bottenlån och bostadslån blir kapilalkostnads
nivån för småhus det första året 6J % för småhus med statslånet utformat 

som annuitetslån och 7.1 % om statslånet återbetalas med rak amortering. 
Dessa tal iir dock ungefi.irliga och kan bli något annorlunda beroende på 

variationer i amorteringstid for boltenli\n. 
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Med de av mig nu förordade kapitalkostnadsnivåerna anser jag all syftet 

all uppnå en viisentligt ökad utjiimning mellan olika besillningsformer har 

tillgodosells. 

Den g a r a n ter ad e r ii n ten i v ån bör åstadkommas på följande 

siill. E11 riintebidrag, som motsvarar skillnaden mellan den marknadsbe

stämda rnominellal riintan och den garanterade räntenivån bör utgå. Riin

tebidraget hör avse räntekostnader för bottenlån och bostadslån till den del 

lånen belöper på låneunderlaget för bostäder. 

Den garanterade räntan bör för det år då huset fardigstiills, som jag redan 

niimnt, vara 6 % för småhus som skall bebos av låntagaren och 3,9 % för 

övriga hus. 

Den garanterade riintenivån hör diirefter höjas årligen. Höjningen bör ske 

i en takt som i möjlig mån tillgodoser såviil kraven på kostnadsparitet mellan 

olika årgångar av hus som kraven på kostnadsutjämning mellan olika be

si11ningsformer. Ytterligare krav hör vara att höjningarna skall ske i en 

takt som medger återbetalning av statslånet inom en rimlig lånetid och 

hegriinsar statens utgifter för riintehidragen. 

Mot denna bakgrund bör den garanterade räntan i fråga om nyproducerade 

hosUider som upplåts med hyres- och bostadsriitt och som fårdigstiills efter 

år 1974 för varje år efter året för färdigställandet höjas med 0.15 procent

enheter årligen under de forsla fem åren. dvs. åren 1976 - 1980. För tiden 

diirelkr hör giilla all den garanterade riintenivån årligen trappas upp med 

0.2 procentenheter. varvid utgångspunkten iir att statslånet skall vara åter

betalat inom rn 30 år. Detta innehiir vid nuvarande riintenivå all behovet 

av riintebidrag kommer all upphöra efter ca 23 år; varefter återbetalning 

av stalslilnet kan ske inom 30 år för lån med en övre liu1egriins av I 00 

':!ii och något kortare tid fiir lån med Wgre lånegriins. Diirvid hör enligt 

min mening amortering i viss utstriickning kunna piihörjas redan innan 

riintebidraget avvecklats i syfte att åstadkomma en jämn ökningstakt i ka

pitalutgifterna. 

I fråga om småhus som skall bebos av låntagaren bör den garanterade 

riintan höjas i en takt som med hiinsyn till effekten av skallereduktionen 

för småhusiigarna samt effekten av taxeringsvärdehöjningarna ger ungefär 

samma ökning av kapitalkostnaderna under den kommande femårsperioden 

som för bostiider upplåtna med hyres- och bostadsriitt. Mot denna bakgrund 

förordar jag all den garanterade riintan för nyproducerade småhus som bebos 

av låntagaren höjs med 0.2 procentenheter årligen. 

I fri1ga om småhus som skall bebos av låntagarna bör det finnas möjligheter 

till val av siill för återbetalning av statslånet. Låntagarna bör sålunda få 
viilja mellan återbetalning med I i ka stora årliga a morteri nga r (rak amortering I 

och återbetalning av riinta och amortering i form av lika stora årliga annuiteter 

(annuitetsl:ineprincipen). Det först niimnda återbetalningssiittet ger större 

årliga kapitalkostnader i början av lånetiden men kapitalkostnaderna minskar 
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diirefter successivt i takt med att lånet återbetalas. Om statslånet återbetalas 
med rak amortering utbetalas räntebidrag som motsvarar skillnaden mellan 
numinclla riintor och den garanterade riintenivån. Om ränta och amortering 

på st<Hslånct betalas enligt ann.uitets\åneprincipen bör annuiteten grundas 
på en riintesats av 8 <J(, och en amorteringstid av 30 år. Annuiteten bör 
justeras {1rligen med hiinsyn till riintehidrag samt skillnader mellan niimnda 

riin1e-;ats och nominell riinta. 

Jag övergår nu till frågan om hur räntesubventioner skall tillföras 

b e s t å n d e t a v b o s t ii d e r s o m o 111 f a t t a s a v r ii n t c- o c h p a -
r i te t s I å n e s y s t e m e n. 

En allmän utgångspunkt bör, som jag redan angett. vara att anpassa ka

pitalkostnaderna i beståndet till de kostnader som föreslås giilla i nypro
duktionen och att förhindra fortsatt skuldökning. Den skuldökning som 

redan uppkommit hör däremot kvarstå tills vidare för senare återbetalning. 

Med denna allmiinna utgångspunkt hör beståndet av hy res- och bo -

stads r ii t t s I äg enheter m cd paritets I ån tillföras räntesub

ventioner i en omfattning som gör det möjligt håde att eliminera fortsatt 

skuldökning och att sänka kapitalkostnaderna så att dessa med hiinsyn till 

kravet på kostnadsparitet iir avpassade till kapitalkostnaderna i nyproduk
tionen. Följande nya annuiteter röreslås för år 1975. Nuvarande basannuitet 

multiplicerad med giillande paritetstal anges som jämförelse. 

11 us fard1~
ställda t1r' 

1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 

Nuvarande basannuitet 
x gällande paritctstal 

5,1 
5.1 
5.1 
SJ 
5.46 
551 
5.56 

Ny annuitet 1gara111e
rad ränta samt beräk
nad amortering p<I 
bottenlån OJ %J 

4.2 
4J 
4.5 
4.8 
4.8 
5.0 
5.0 

for län till ombyggnad gäller i vissa fall andra basannuiteter än de nyss 

angivna. Riintesubventionen för dessa lån bör utformas på ett likartat sätt. 

Genom att riintebidrag. motsvarande skillnaden mellan faktiska !nomi

nella) riintor och nyss nämnda garanterade räntor, tillförs de olika årgångarna 

i lånesystemet kan sålunda kapitalutgifterna slinkas med mellan 0.9 och 

0.5 procentenheter för olika årgångar. Den garanterade riintan har för olika 
årgångar anpassats så att bättre kostnadsparitet än f. n. skall kunna uppnås 

mellan olika årgångar. 

Den garanterade räntan bör höjas i en takt som motsvarar den som giiller 

för nytillkommande hyres- och bostadsrättsliigenheter. 
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Senast niir den garanterade riinlenivån höjts upp till marknadsräntenivån 
kan amortering av ursprungligt statslån och amortering och förriintning av 

tidigare uppkommen skuldökning p:°1hö~jas. Riktpunkten bör hiirvid vara 

att det ursprungliga stalslå:nel skall återbetalas inom JO år. Under den tid 
rii ntcsubve111 ioner utgttr skall den tidigare uppkomna skuldökningen p[1 stats

lånet vara riinle- ot:h amorteringsfri. 

Också betriiffande h yr e s- och hos I a cl s r ii l 1 s I ii gen h e I er 
m cd r ii n 1 c I t1 n förordar jag riintesuhvenlioncr som eliminerar hehovel 

av räntelån och som för vissa årgångar också möjliggör en siinkning av 

kapitalkostnaderna i jämförelse med elen kapitalkostnadsnivå som r. n. gäller. 
Det senare hör giilla hus som iir färdigställda fr. o. m. år 1965. for sådana 

hus som har lån enligt 1957 ot:h 1962 års kungörelser bör för år 1975 bas
riintorna siinkas på följande siitt. 

Hus läruig
stiillda år 

1970 
1969 
1968 
1967 
1966 
1965 

Nuvarande basräntor 
x gällande paritetstal 

4.17 
4.21 
4,25 
4.21 
4,21 
4.21 

Garanterad räntc
nivii 1n1· hasrälllal 

3.7 
.1.9 
3,9 
4JJ 
3.8 
4.0 

För hus som har finansierats på annat säll iin med lån enligt 1957 ot:h 
1962 års kungörelser gäller andra basräntor iin de nyss nämnda. Motsvarande 

basriintesiinkningar bör genomföras iiven för dessa hus. 
I fråga om hus som fardigställls före år 1965 hör för år 1975 giilla ga

ranterade riintenivåer som nära motsvarar de nuvarande basriintorna sedan 
dessa multiplicerats med gällande parilelstal. 

Milt förslag till garanterade räntenivåer innehär all riintesubventionens 
storlek för olika årgångar har avpassats så alt bällre kostnadsparilet än f. n. 
kan uppnås mellan de olika årgångarna. För hus fardigsliilkh1 åren 1966 
och 1965 har sålunda hiinsyn tagits till de ofördelaktiga finansieringsvillkor, 
bl. a. storas. k. överkostnader. som giiller för dessa hus. Vad jag belriiffande 

årgångarna med paritetslån nyss har anfört om årlig höjning av elen ga
ranterade räntenivån samt fOrriinlning och amortering av nuvarande låne

skuld samt hittills at:kumulerad skuldökning hör ha motsvarande tilliimp

ning på ifrågavarande riintelån. 

Också i fråga om beståndet avs må hus med paritets I ån som 

h e hos av I ån tagaren bör riintesubventioner tillföras i en omfallning 

som eliminerar fortsatt skuldökning. Med hiinsyn till önskemålet all uppnå 
paritet med nyproducerade småhus bör följande nya basannuileler faslstiiflas 

för år 1975. 
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I lus fardig
ställda :'lr 

1974-75 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 
1968 

Nuvarande bJsannuitc\ 
x gällande paritctstal 

5.3 
5 .3 
5.3 
5,5 
5,67 
5.72 
5.78 

410 

Ny annuitet tgJrJnll.:
rad r;ima samt ber:ik
nad amortering pii 
bo\\cnlr111 OJ % l 

5,9 
6,l 
6J 
6.5 
6.6 
6.7 
6.8 

Som jag kommer all behandla närmare i det följande bör i fråga om 

småhus som skall bebos av låntagaren denne få viss valfrihet mellan nya 

och iildre bestämmelser under en övergångstid. Den kapitalkostnadsprocent 

som föreslås gälla för hus färdigställda år 1975 om låntagaren viiljer de 

äldre bestämmelserna är fördelaktigare än den som skall giilla enligt de 

nya reglerna. Detta bör ses mot bakgrund av att låntagaren enligt de nya 

reglerna kan erhålla en högre statslåneandel med åtföl_iandc minskande be

hov av egen insats. 

De förordade nya annuiteterna för beståndet av småhus med paritelslån 

bör på samma sätt som den garanterade riintenivån för nyproducerade små

hus, som bebos av låntagaren, höjas med 0,2 procentenheter årligen. 

De småhusägare som förut har valt bostadslån med nominella lånevillkor 

i stiillet för paritetslån bör ges samma garanterade riintenivåer som jag nyss 

har förordat beiriiffandc småhus med paritetslån. 

Också de som innehar små h u s med ränte I ån bör komma i åt

njutande av riintesubventioner som eliminerar framtida skuldökning till sta

ten. Samtliga riintelåneårgångar bör av administrativa ski\I behandlas som 

en enhet. För att i möjlig mån uppnå paritet med nya småhus och småhus 

med paritetslån bör räntesubventionen anpassas till en garanterad riintenivå 

för år 1975 som erhålls genom att produkten av nuvarande basriintor och 

paritetstal multipliceras med paritetslalet 1,28. 

Även dessa nya basriintor bör årligen höjas med 0,2 procentenheter. 

De av mig förordade kapilalkoslnadsvittkoren för småhus med ränte- och 

paritetslån som bebos av låntagaren medför att kapitalkostnaderna kommer 

att stiga förhållandevis kraftigt. Dessa höjningar bör enligt min mening 

ses mot bakgrund av att kapitalkostnaderna hittills legal på en mycket låg 

nivå om hänsyn tas också till effekterna av avdragsreglerna inom villa

beskattningssystemet. Kapitalutgifterna blir dock liigre iin om läntagaren 

i stiillet valt nominella lån. Dessutom subventioneras riintorna så an någon 

ny skuldökning inte uppkommer. Vidare blir den ackumulerade skuldiik

ningen riinte- och amorteringsfri under den lid riintesubventioncn utgår. 

På sikt blir denna utformning av lånesystemet viisentligt gynnsammare iin 

om systemet skulle behållas oföriindrat. 
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Också för nyprodm:erade småhus som skall bebos av låntagaren innebiir 
de av mig förordade kapitalkostnadsvillkoren högre kapitalkostnader iin vad 
som hittills har gällt för paritetsbelånacle småhus. I jämförelse med nominella 

villkor p[1 de statliga bostadslånen innebiir emellertid den av mig förordade 
ordningen fördelaktigare villkor. Jag vill i sammanhanget erinra om att 

mer iin hiilften av de nyblivna iigarna till nyproducerade sm<lhus f. n. har 
lån med nominella villkor genom att antingen finansiera sitt hus utan statliga 

lån eller inom det statliga lånesystemets ram viilja lån med nominella villkor. 

I många fall torde detta ske i syfte att bygga upp ett sparkapital på sikt. 

Förutsiittningarna för att tillgodose detta syfte blir säkerställda med den 

förordade nya ordningen medan däremot en sådan säkerhet saknas inom 

paritetslånesystemet. 

Jag iir emellertid medveten om att, i jiimförelse med nuvarande förhål

landen möjligheterna för hushåll med måttliga inkomster att skaffa sig små

hus vid en bedömning på kort sikt kan förefalla att bli försiimrade. Häremot 
vill jag emellertid framhålla att den av mig förordade sänkningen av ka

pitalutgifterna för bostiidcr upplåtmi med hyres- och bostadsriitt torde möj

liggöra ett avseviirt ökat byggande av småhus i hyres- och bostadsriittsform. 

Med årskostnader som är överkomliga iiven för hushåll med liigrc inkomster 

och med möjligheter att få bo i småhus utan krav på kontantinsats eller 
med krav på endast målllig sådan insats kan niimligen småhus som bo

endeform komma att efterfrågas av hushållsgrupper som f. n. inte har eko

nomiska möjligheter att bo i småhus. 
I syfte all öka mö j I i g het c r n a för h u s hå I I m e cl I å g a 

i n ko m st er a It s k af f a sig ii g d a små h u s bör emellertid vissa 
åtgiirder vidtas som minskar kraven på kontant insats och ökar möjligheterna 

för dessa hushåll att betala erforderliga årskostnader, särskilt i början av 

husens livstid. Statslånets storlek för småhus som bebos av låntagaren bör 
med dessa utgångspunkter utökas från 20 till 25 % av låneunderlaget, var
med följer en höjning av den övre lånegränsen från 90 till 95 96. Härigenom 
kan i princip kontantinsatsen minskas till hälften av vad den iir i dag. För 
att erhålla liigre kapitalkostnader i början av lånetiden iivcn vid nominella 

lånevillkor bör som jag tidigare niimnt bostadslån vidare kunna återbetalas 
med fasta annuiteter i stiillet for återbetalning enligt principen med rak 
amortering. Till vissa ytterligare åtgiirder, som förbiillrar småhusbelåningen 

siirskilt i orter diir svårigheter föreligger att få bollenlån upp till bostadslånets 

nedre griins. återkommer jag i det följande. 

I sarnm<mhanget vill jag också ta upp frågan om stats I ån c t s 

storlek och den övre lånegriinsen för bostads

r ii t t s föreningar som arbetar utan enskilt vinstsyfte och har kom

munal insyn, clsv. friimst ff>reningar som iir anslutna till HSB eller Svenska 

riksbyggen. Sådana hostadsriittsföreningar får f. n. bostadslån som utgår med 

28 % av låneunderlaget med en övre lånegräns vid 98 % av pant viirdet. 
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Ifrågavarande lånegriinser tillkom genom bes I ut av 1971 års riksdag ( prop. 

1971:140, bil. 9. riU 1971:47, rskr 1971:293t. Lånegriinserna höjdes d{t från 

25 96 av läncunderlaget och 95 96 av pantviirdct. Syftet med höjningarna 

var att stimulera efterfrågan på bosladsriillsliigenhcler. 

Jag kommer i det foljandc att behandla medinflytandefrågor i bostadsför

valtningen. Den kooperativa iigandeformen ger som jag niirmare motiverar 

i det följande de boende det önskviirda inflytandet i sammanhanget. Med 

hänsyn till det angeliigna i att på olika siitt öka de boendes inflytande över 

bostadsförvaltningen finner jag det motiverat all ylterligare stimulera efter

frågan på bostadsriillsliigenheter. Det kan ske genom en höjning av de niimn

da lånegriinserna. 1 liijningen bör dock inte vara så stor att den eliminerar 

det för bostadskoopcrationen grundläggande kravet på egen kapitalinsats. 

Mot denna bakgrund hör lånegriinserna höjas till 29 resp. 99 % . 

Innan jag övergår till all behandla reglerna for beriikning av läneunderlag 

och pantviirde vill jag i korthet la upp ell par frågor som aktualiserats av 

boende- och bostadsfinansieringsutredningarna och som tilldragit sig stor 

uppmiirksa 111 het vid rem issheha nd I ingen. 

I fräga om a mor le r i n g st i de n f ö r s la t s I ån e t iir jag som 

framgåll av vad jag tidigare anfört inte beredd all förorda någon principiell· 

iindring av gällande regler bl. a. med hänsyn till angeliigenheten all finansiellt 

utrymme skapas för modernisering och underhåll. 

Utredningarna har föreslagit att låntagarna skall ges en inom lånesystemet 

av staten g a r a n te rad a v kast n i n g på den e g n a k a pi ta I -

i n sats e n. Utredningarnas förslag innebiir att statens krav pä riinta och 

återbetalning av statslånet skall tillgodoses först sedan låntagaren fått en 

förräntning på egen instats som svarar mot riintesatsen på bollcnlån. 

Den nuvarande behandlingen av den egna insatsen inom paritetslåne

systemet inrymmer ohestridligen problem för låntagarna. Den egna insatsen 

förutsiitts niimligen bli förriintad på samma siitt som statslånet. Det innebiir 

hl. a. att det helopp, som återstår sedan kostnaderna för bottenlån riiknats 

av frå1~ den av hasannuitet och paritetstal bestiirnda kapitalersiittningen, 

fördelas proportionellt på egen insats och statslån. Niir denna kapitalersiitt

ning. som bestiims av basannuitet och paritetstal, inte riicker till för ni\gon 

förräntning alls på det statliga lånet hlir det sålunda inte hel.ler någon för

riintning på den egna insatsen. Niir, såsom fallet varit under senare år. ka

pitalersiillningen inte riickt till för alt tiicka kapitalkostnaderna på bollen lånet 

har systemet inneburit att staten genom kontanta utbetalningar till lån

tagarna bidragit till betalningen av kostnaderna för bollenlånen. lfarigenom 

har också låntagarna, utöver utebliven förriintning p:'t egen insats, tvingats 

till kontanta tillsko\l, varvid en negativ förräntning p:'t det egna kapitalet 

uppkommit. 

Vidare blir den skuldökning som uppkommer under den inledande delen 

av statslånets löptid avscviirt större iin den ursprungliga insatsen. Uetta, 
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som iir siirskilt påfallande för bostadsriittsliigenheter, medför att möjlighe

ti:rna all åtcrfii gjorda insatser blir avseviirt begriinsade. 
Genom den av mig förordade ordningen med riintesuhventioner elimi

neras problemet med fortsatt skuldökning inom lånesystemet. I liirigenom 
bortfaller i viisentlig utstriickning också problemet med förriintning av egen 

insats i nyproduktionen. Genom vissa iindringar inom det reviderade pa

ritetslåncsystemct bör motsvarande forriintningsmöjlighet åstadkommas för 

bcst:°indct. 
Niir det giiller r e g I e r n a f ö r I å n e u n d e r I a g o c h p a n t v ii r d e 

har bostadsstyrelsen i olika sammanhang föreslagit iindringar som alla syftar 

till att så långt det iir möjligt eliminera skillnaderna mellan låneunderlag 

och pantviirde. Sålunda har styrelsen i sina anslagsframstiillningar för in

nevarande och niista budgetår behandlat möjligheten att bl. a. slå samman 
limcumlerlag och pantviirde för småhus som bebos av låntagare. 

Jag vill först erinra om att det ankommer på Kungl. Maj:t att besluta 

om jiimkningar av reglerna för beriikning av låneunderlag och all meddela 

närmare bcstiimmelser om vilka kostnader som skall ingå i pantviirdet. För 
sammanhangets skull anser jag det emellertid vara liimpligt all erinra om 

vissa redan genomförda ändringar i beriikningsreglerna, innan jag går in 

pli frl\gan om en sammanslagning av låneunderlag och pantviirde för småhus 

och tHirmed sammanhiingande iindringar av lånereglerna, vilka förutsiitter 

riksdagens medgivande. 
1 syfte friimst att uppnå en administrativ förenkling av lånehanteringen 

har Kungl. Maj:t genom skilda beslut under de två senaset åren slopat eller 
till låneunderlaget fört över vissa tilliigg som förut hcaktades endast vid 

beriikningen av pantviirdct. Hiirigenom har med några smiirrc undantag, 

friimst hetriiffande vissa lokaler som iiven i fortsiittningen endast får beaktas 
vid hcriikningen av pantviirdet, skillnaden mellan låneunderlag och pant
viirde vid nybyggnad av ncrfamiljshus i allt viisentligt diminerats. Vid om
byggnader av flerfamiljshus får det s. k. ingångsviirdet. dvs. priset på sa
neri ngsfost igheter före om byggnaden, dock riik nas in endast i pant viirdet. Bo
stadsstyrclsen har IOreslagit att iiven ingångsviirdct förs över till låneun

derlaget vid fullstiindig ombyggnad. Det föreligger emellertid påtagliga risker 
för all ingångsviirdena skulle tendera all stiga om de fick riiknas in i lå
neunderlaget och diirigenom kunna ges en garanterad finansiering till de 

liigre kapitalkostnader som följer av lånesystemet. Jag kan diirför inte bitriida 
hostadsstyrelsens förslag i denna del. 

Också niir det giiller småhus har iindringar i reglerna för heriikning av 

limeunderlag och pantviirde genomförts som siktat till förenkling av små

hushelåningen. Fortfarande föreligger dock skillnader mellan läneumlerlag 

och pantviirde i enlighet med de av 1967 års riksdag (prop. 1967:100, s. 

2-l5, SU 1967:100, rskr 1967:265) angivna grunderna for maximering av 

låneunderlaget och för bestiim mande av en mol tidigare ytgriins svarande 
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kostnadsgriins för småhus. Maximeringen av låneunderlaget grundades ur
sprungligen på en våningsyta av 110 m' och har nu formen av en belopps
griins. Den niimnda konstnadsgriinsen innebiir att lån inte beviljas om hygg
nadskostnaden överstiger den beriiknade kostnaden för ett småhus av normal 

standard och med en liigenhetsyta om 125 m'. Härvid beriiknas kostnaden 
enligt grunderna för heriikning av pantviirdet. 

Nuvarande ordning för beriikning av låneunderlag och pantviirde för små
hus medför en begränsning av möjligheterna till fördjupning av statslånet. 
dvs. utökning av statslånets storlek när underliggande kredit inte kan erhållas 
i erforderlig omfattning. Fördjupning får niimligen avse endast det lånebehov 
som belöper på låneunderlaget. Svårigheterna att erhålla underliggande kredit 
med bättre förmånsriitt iin statslånet är viisentligen koncentrerade till vissa 
regioner i friimst norrlandslänen. Med anledning av bl. a. dessa svårigheter 
har jag i prop. 1974: I, bil. 14 !s. 127) uttalat min avsikt att i anslutning 
till översynen av bostadsfrågorna behamlla frågan om en förhättrad små
husbelåning. 

Mot denna bakgrund anser jag att särskilda fördjup

nings r e g 1 er bör giilla i de orter diir det föreligger betydande svårigheter 
att erhålla underliggande kredit. Reglerna bör ha följande innebörd. Om 
lånsökanden inte kan få underliggande kredit upp till statslånets nedre griins, 
bör bostadslånet kunna fördjupas så att bottenlån och bostadslån tillsammans 
uppgår till 95 % av pant värdet. Det bör uppdras åt bostadsstyrelsen att när
mare ange de orter diir de särskilda fördjupningsreglerna skall gälla. Jag 
vill framhålla att de ökade fcirdjupningsmöjligheterna inte får medföra att 
bottenlångivarna känner sig mindre förpliktade än hittills att lämna lån. 

1 anslutning till de av mig förordade åtgiirderna i syfte att bl. a. undanröja 
vissa regionala oriittvisor i belåningshiinseende vill jag ta upp frågan om 
vissa p rob I e m i s a m b a n d m cd 1 å n e m y n d i g h e t e r n a s 
k red i t r i s k p rö v n i n g. 

Denna prövning sker med utgångspunkt i regeln att det skall föreligga 
en varaktigt behov av den bostad som låneansökningen avser. Regeln har 
generell ti!Himplighet. Av naturliga skäl är kreditriskerna i allmiinhet störst 
på landshygden i de regioner där försörjningsmöjligheterna är otillfredsstiil

lande och befolkningsutvecklingen ogynnsam. Med anledning av bl. a. ef
tekterna av lånemyndigheternas kreditriskprövning har riksdagen vid !lera 
tillfallen uttalat sig om syftet med prövningen. Sålunda uttalades år 1964 

!SU 1964:421 bl. a. att den omständigheten att giillande lag gav den enskilde 
en betydande frihet i fråga om lokalisering av bostäder inte rimligen kunde 
anses medl()ra någon förpliktelse för staten att for den enskildes riikning 

ikliida sig de finansiella risker som en från kreditviirdesynpunkt tvivelaktig 
lokalisering innebar. Vid bedömningen borde dock kreditriskerna viigas mot 
lånesökandenas skäliga intressen. Prövningen fick enligt statsutskottet inte 
bli så snäv att hostadsbyggandet på landsbygden systematiskt missgynnades. 
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Mol bakgrund av de under senare <ir genomlOrda iindringarna av bygg
nauslagstiflningen, som innebiir cll krav på att all bebyggelse alltså också 
s. k. glesbebyggelse, skall ha föregåtls av en planmiissig prövning, har riks
dagen 1CU 1974: 14, s. 6J ut1ala1 sig för en anpassning av ifrågavaramk lå
neprövningsregler till de ändrade planeringsförutsätlningarna. 

Också för egen del anser jag all reglerna för kreditriskprövning i ifrå

gavarande avseende behöver anpassas till nya förutsiillningar. Syftet härmed 
bör vara all i möjlig mån liigga ansvaret för kreditriskbedömningen på kom
munerna. Denna bedömning bör kommunen göra redan i samband med 
prövningen av bebyggelsens Himplighet. Kommunens bedömning bör vara 
avgörande iiven för möjligheten alt erhålla bostadslån. Enligt min mening 
bör en sådan ordning kombineras med cll ökat ko m m u n a I 1 a n s va r 
för förlust på s1a1slånet. 

Enligt gällande bestiimmelser kan bostadslån för småhus som skall bebos 
av låntagaren utgå endast om kommunen åtar sig att under tio år svara 
för förlust på lånet intill ell belopp som motsvarar 5 % av låneunderlagel. 
Med hiinsyn till elen av mig förut förordade utökningen av statslånets storlek 
för egna hem och mot bakgrund av önskemålen om förenklad kreditrisk

prövning förordar jag att kommunernas ansvar för förlust på statslånet bör 
vidgas till att avse lånets hela löptid och till ett belopp som svarar mot 
10 % av låneunderlaget. Med denna utökning av det kommunala ansvaret 
till 40 % av statslånet för egna hem anser jag någon särskild kredilriskbe
dömning från lånemyndigheternas sida inte blir behövlig i fråga om lån 
till egna hem. Kommunens ställningstagande i ansvarsfrågan blir alltså helt 
avgörande för låneprövningen i detta avseende. 

I detta sammanhang vill jag anmiila följande fråga. I samband med den 
av statsmakterna beslutade gruvdriften i Stekenjokk har uppkommit behov 
av bostadsbyggande i Klimpfji.ill. Bostadslån för ändamålet kan inte utgå, 
eftersom kravet på varaktigt behov av bostiiderna inte i.ir uppfyllt på grund 
av att gruvdriften är siikersti.illcl för endast 20 år. För bostads- och sam
hällsbyggande i Klimptjäll har riksdagen lprop. 1973:52. NU 1973:28. rskr 
1973: 125J anvisat ett riinte- och amorteringsfritt lån på 2 milj. kr. Behov 
finns nu av ytterligare tinansieringsstöd för bostadsbyggande. Efter samråd 
med industriministern förordar jag all bostadslån kall kunna utgå utan hinder 
av varaktighetskravct, under förutsättning att kommunen går i borgen för 
hela lånet och all den del av tidigare anvisat lån som anviints för bostadsbyg
gande återbetalas med ri.inta. 

Jag övergår nu till att behandla v is sa om byggnads frågor. 
Genom beslut av förra ärets riksdag lprop. 1973:21. CU 1973:19, rskr 
1973:208 och prop. 1973:22. CU 1973:20, rskr 1973:209) genomfördes be
tydelsefulla reformer i syfte all friimja saneringsverksamheten inom iilclre 

bostaclsomrflllen. Bl. a. förstiirktcs det finansiella stödet till ombyggnad och 
fiirbiiltring. Vidare beslöt riksdagen innevarande år lprop. 1974: I bil. 14, 
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Cll 1974: I 3. rskr I 974:86) om vidgat stöd för upprustning av kulturhistoriskt 

viirdefull hostadsbebyggelse. 

Mot bakgrund av dessa nyligen genomförda reformer har jag inte hart 

anledning att niirmare överviiga reformbehovet i samband med ombygg

nadsverksamhetcn. Vissa frågor om möjligheter till inllytande för hyrcs

giisterna vid ombyggnader kommer jag dock att behandla i det följande. 

Niir jag nu i det följande tar upp vissa frågor om det statliga lånestödet 

till ombyggnader iir utgångspunkten hiirför mina förut redovisade stiillnings

tagandcn i fråga om låne~tödct till nybyggnad. Det innebiir att jag hiir inte 

niirmare går in på utredningarna~ förslag rörande lån till ombyggnad. 

D c n g a r a n te rad e r ii n ta n rör o m bygg n ad e r som till stan

dard iir likviirdiga med nybyggnader bör såvitt giiller framtida ombyggnader 

bestiimmas till 3.9 % för hyres- och bostadsriittsliigenheter samt 6 % för 

iigda småhus. Kapitalkostnadsnivån för ombyggnader som inte ger nybygg

nadsstandard bör beriiknas med ledning av den amorteringstid som iir moti

verad med hiinsyn till ombyggnadens omfattning och husets återstående 

anviindningstid. Den nuvarande möjligheten att utstriicka amorteringstiden 

till 40 år i komhination med nominella lånevillkor torde med den förordade 

uppliiggningen inte liingre bli aktuell. Redan genomförda ombyggnader med 

statliga lån bör få del av den förordade riintesubventionen och över huvud 

taget röna samma behandling som jag tidigare förordat. 

Tilliiggslån för bevarande av bostadsbebyggelse 

som ii r av byggnads minnes kar akt ii r, en låneform som till

kom genom beslut av innevarande års riksdag. får utgå endast i kombination 

med bostadslån i form av annuitetslån. Anledningen till att tilliiggslån. som 

enligt huvudregeln skall börja förriintas och amorteras efter tio år. inte kan 

utgå i kombination med paritetslån iir att en sådan kombination väsentligt 

skulle begriinsa återbetalningsmöjligheterna. Riksdagen tCU 1974:13 s. 8> 

har förutskickat alt nuvarande ordning bör överviigas i samband med all 

sättet för återheta\ning av hostadslån prövas. 

Den av mig förordade siinkningen av kapitalkostnaderna genom en riin

tesuhvention medför att frågan om tilli\ggslån får bedömas från delvis nya 

utgångspunkter. Erfarenheterna av den förordade ordningen med riinte

subventioner bör dock avvaktas innan någon ändring av reglerna för till

liiggslån sker. Tilliiggslim bör diirför tills vidare utgå endast i kombination 

med lån utan riintesubventioner. Kungl. Maj:t har riksdagens bemyndigande 

att frångå regeln att tilliiggslånet i allmiinhet inte skall utgå med mer än 

40 % av låneunderlaget. 

Boende-och bostadsfinansieringsutredningarna har i enlighet med ell siir

skilt uppdrag behandlat frågan om köpeskillingskontroll vid 

snar r ii r s ii I j n i n g av s 111 åh u s. Uppdraget har sill upphov i en 

av riksdagen tCU 1973:19, s. 34) behandlad motion om åtgiirder för all 

motverka oskiiliga kapitalvinster vid försiiljning av statsbelånade smtihus. 
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Utredningarnas förslag innebiir att kommunerna skall rn besluta om fort

satt tilfönpning av köpeskillingskontroll vid överlåtelse av sådanit småhus, 

s. k. gruppbyggda småhus, för vilka länsbostadsnämnden faststiillt ett högsta 

överlåtelsepris vid den första försiiljningen. Enligt utredningarna skall i dessa 

fall inte godtas sådana överlåtelseviirden som ger skallepliktig realisations

vinst. Prövningsperiodens liingd bör enligt utredningarna inte överstiga tre 

är. Utredningarna pekar också på olika andra åtgiircler som kommuner, bygg

herrar och l<'tngivare kan vidta för att begränsa ifrågavarande försiiljningar. 

Utredningarnas förslag har fått ett blandat mottagande. Flertalet remiss

instanser stiiller sig visserligen bakom syftet med de förordade åtgiirderna, 

men åtskilliga remissinstanser har invändningar mot utformningen av den 

fiireslagna kontrollen. Många pekar på svårigheter alt uppriitthålla en kontroll 

och anser att problemet kan lösas genom en ökad tillgång på småhus. Bl. a. 

bostadsstyrelsen anser att en anknytning av kontrollen till skattepliktig vinst 

iir mindre lämplig, eftersom en sådan anknytning skulle leda till orimliga 

konsekvenser och tröskelefTekter, siirskilt om husen siiljs under samma år 

som förvärvet skett. Styrelsen anser vidare att kontrollen bör vara generell. 

För egen del ansluter jag mig till bostadsstyrelsens synpunkter och förordar 

en av styrelsen föreslagen metod för prövning av överlåtelsevärden. Sty

relsens förslag innebiir att prövningen anknyts till elen praxis som f. n. till

liimpas vid andrahandsöverlåtelse före det statliga lånets utbetalning. Pröv

ningen innebär bl. a. att köpeskillingen anses godtagbar om det inte över

stiger ursprungligen godtagen högsta produktionskostnad med skiiliga tilliigg 
för försäljningskostnadcr, förbättringar och allmän ökning av byggnadskost

naderna från tiden för fårdigställandet och fram till överlåtelsetillfallet. I 

likhet med bostadsstyrelsen anser jag att den förordade kontrollen bör be

griinsas till två år från den första överlåtelsen. 

10.5.6 lkra/iträdande och genom.förande 

De av mig förordade ändringarna av villabeskattningen bör genomföras 

med verkan vid 1976 års taxering. 

När det gäller olika iindringar i fråga om bostadsfinansieringssystemet 

har bostadsstyrelsen framhållit att noggranna förberedelser och erforderlig 

information bör föregå ikrafttriidandet. Bostadsstyrelsen har mot denna 

bakgrund föreslagit att iindringarna i huvudsak skall triida i kraft den I 

juli 1975. 

Jag ansluter mig till bostadsstyrelsens uppfattning om behovet av nog

granna förberedelser och erforderlig information. Jag avser att föreslå Kungl. 

Maj:t att besluta att medel för information ställs till bostadsstyrelscns för

fogande genom överskridande av anslaget till styrelsen. 

Mina förslag i det föregående om ett nytt låne- och bidragssystem för 

nyproduktionen och om kapitalkostnadsändringar för redan beviljade lån 
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bygger på den uppfattningen att det är angeläget att ändringarna genomförs 

med verkan fr. o. m. den I januari 1975. Att så sker beträffande nypro

duktionen torde inte medföra större administrativa problem, eftersom den 

praktiska hanteringen av riintebidragen växer fram successivt. 

När del giillcr räntebidrag till hus med pariletslån eller räntelån är möj

ligheterna att tillämpa de nya reglerna redan fr. o. m. den 1 januari 1975 

beroende av den teknik som man väljer för alt tillföra nuvarande lånesystern 

de erforderliga subventionerna. Enligt vad jag inhämtat från bostadsstyrelsen 

torde ett ikrafttriidande i denna del redan vid nämnda tidpunkt vara möjligt 

endast om räntesubventionerna ges den formen att den fr. o. m. den 1 januari 

1975 uppkommande skuldökningen inom nuvarande lårn~systern efterges 

och till följd därav omedelbart avskrivs. Denna eftergift föranleder i enlighet 

med vad jag tidigare anfört inte beskattning av låntagaren. Jag förordar 

denna tekniska lösning och sålunda också att ikraflträdandet bestäms till 

den 1 januari 1975. Direkta räntesubventioner till låntagare med nominella 

lån bör dock inte avse tid före den 1 juli 1975 med hänsyn till att för

beredelsearbetet för en sådan ändring blir förhållandevis omfattande. 

Från avskrivning och räntefrihet bör dock undantas så stor del av räntelån 

som beräknas motsvara amortering på det ursprungliga bostadslånet eller 

diiremot svarande lån. I dessa fall skulle nämligen låntagarna eljest få en 

riintesubvention som inte har någon motsvarighet bctriiffande paritetslån. 

Också de ändrade lånegränserna för egnahemsägare och vissa bostadsrätts

föreningar bör träda i kraft den 1 juli 1975. 

I fråga om hus som färdigställs efter år 1974 och för vilka lån har beviljats 

preliminärt enligt äldre bestämmelser bör de nya reglerna tillämpas. 

Niir det gäller ändringen av kapitalkostnadsvillkoren för nytillkommande 

egnahem är dock vissa särskilda övergångsregler nödvändiga. Beträffande 

småhus som skall bebos av låntagaren och som färdigställs efter år 1974 

bör sålunda låntagarna, om preliminärt lånebeslut har meddelats före den 

I januari 1975, få välja mellan de gamla och de nya lånevillkoren för ägda 

småhus. Låntagarna kommer således att få viilja mellan å ena sidan lå

nevillkor som innebär 90 % belåning och kapitalkostnadsvillkor som föreslås 

giilla för hus med paritetslån och å den andra sidan lån till 95 % av pant värdet 

och de kapitalkostnadsvillkor som föreslås gälla för nytillkommande hus. 

Motsvarande valmöjlighet bör dock inte finnas i de fall diir endast ett lå

nebeslut meddelas. 

Övriga ändringar i lånevillkoren bör träda i kraft den I juli 1975. 

Det bör ankomma på Kungl. Maj:t att med utångspunkt i de hiir angivna 

riktlinjerna för ikraftträdandet meddela erforderliga övergångsbestämmelser 

och att iiven i övrigt meddela föreskrifter i detaljfrågor som inte behandlats 

i det föregående. 
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I 0.5. 7 Stalsfinansiella konsc>kvc>nser 

De av mig förordade riintesubventionerna kommer all medföra betydande 

statsfinansiella uppoffringar. 

För hyres- och bostadsrättslägenheter bcriiknas dessa subventioner under 

budgetåret 1975176 uppgå till drygt I 700 milj. kr. Subventionerna tas upp 

som ett siirskilt anslag på driftbudgeten. För varje ny årgång av bostiidcr 

med hyres- och bostadsriitt kommer behovet av riintebidrag. vid nuvarande 

räntenivå, att uppgå till ca 130 milj. kr. I gengiild minskar behovet av sub

ventioner till beståndet genom de årliga höjningarna av den garanterade 

räntenivån. 

för småhus som bebos av låntagarna beriiknas riintesubventionerna under 

budgetåret 1975176 uppgå till ca 300 milj. kr. Subventionerna tas upp på 

det nyss nämnda anslaget på driftbudgeten. För varje ny årgång tillkommer 

ett subventionsbelopp som uppgår till inemot IOO milj. kr. För beståndet 

av småhus medför emellertid de årliga höjningarna av den garanterade rän

tenivån ett successivt minskat behov av subventioner. 

Det sammanlagda beloppet för räntesubventioner som för budgetåret 

1975176 bör fåras upp på det särskilda anslaget på driftbudgeten - preliminärt 

ca 2 200 milj. kr - iir ett uttryck för den resursuppoffring som staten åtar 

sig genom det nya finansieringssystemet. Vid en bedömning av budget

utfallet för budgetåret 1975176 bör hänsyn tas till att under anslaget till 

lånefonden för bostadsbyggancle m. m. har beräknats utgifter för räntelån 

och skuldökning på paritetslån - under innevarande budgetår sammanlagt 

I 360 milj. kr. - vilka genom det föreslagna bostadsfinansieringssystemet 

helt kommer att bortfalla. 

Genom att avdragsmöjligheterna som en följd av räntesubventionerna 

kommer att minska för dem som bor i ägda småhus ökas statens inkomster 

i viss mån. 

Beträffande de finansiella konsekvenserna av övriga förslag som jag lägger 

fram i frågan om bostadsbeskattning och bostadstinansiering kommer också 

den förordade skiirpningen av villabeskattningen att medföra ökade stats

inkomster. Dessa ökningar iir dock endast marginella och uppgår till några 

milj. kr. per budgetår. 

Den förordade ökningen av statslåneandelen för småhus som bebos av 

låntagaren samt för bostadsrättsföreningar kommer däremot att få betydande 

statsfinansiella konsekvenser. För varje årgång av småhus kommer ansprå

ken på statsmedel att öka med drygt 200 milj. kr. För varje ny årgång 

av bostadsriittsliigenheter blir ökningen ca 15 milj. kr. 

Till niirmare beriikningar av anslagseffekterna återkommer jag i samband 

med 1975 års budgetproposition. 
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10.5.8 Krcdit/örsöi:iningen till bostadsbyggandct 

1 anslutning till bostadsfinansieringsfrågorna vill jag slutligen i korthet 

beröra frågan om kreditförsörjningen till bostadsbyggandet. 

Utredningarna har enligt sina direktiv till uppgift att mot bakgrund av 

vunna erfarenheter av nuvarande ordning pröva frågan om to~alfinansiering 

inom bostadsbyggandet. I föreliggande betänkanden har utredningarna dock 

närmast koncentrerat sig på de mer prindpiella aspekterna på totalfinansiering. 

Det är alltså inte möjligt att på grundval av det nu redovisade utrednings

materialet ta ställning i frågan om vare sig en totalfinansiering som omfattar 

endast fastighetslånen eller en ordning som inbegriper iiven byggnadskre

diterna i totalfinansiering. Jag anser det emellertid vara lämpligt att redovisa 

de slutsatser som framkommer av rernissutfallet med anledning av utred

ningarnas synpunkter. 

Innan jag redovisar dessa slutsatser finner jag det lämpligt att göra en 

återblick på kreditförsörjningen till bostadsbyg

gandet. 

Fram till år 1966 förelåg inte några överenskommelser om kreditförsörj

ningen till bostadsbyggandet mellan statsmakterna och kreditinstituten. En 

allmän förutsättning för statsmakternas planering av bostadsbyggandet var 

dock all det av statsmakterna beslutade bostadsbyggandet skulle kunna 

rymmas inom tillgänglig kreditvolym på kreditmarknaden. Åren 196S och 

1966 tillämpades av konjunkturskäl en restriktiv kreditpolitik. Samtidigt 

ökade bostadsbyggnadsvolymen kraftigt. Följden blev att det uppkom av

sevärda svårigheter att fä erforderliga byggnadskrediter till det beslutade 

bostadsbyggandet. Under det första halvåret 1966 blev därför igångsiiltningen 

av bostadsbyggandel avsevärt förskjuten. Genom vissa tillfälliga ingripanden 

från riksbankens sida kunde problemen i viss mån lösas under senare hiilflcn 

av år 1966. Del stod dock klart att det framdeles behövdes biittre garantier 

för finansieringen av bostadsbyggandet. 

Ar 1967 tog regeringen genon1 delegationen för bostadslinansiering, som 

hade tillkallats redan året innan, initiativ till överliiggninar med bankerna 

om bostadsbyggandets försörjning med byggnadskrediter. Dessa överliigg

ningar ledde år 1967 fram till en överenskommelse om kreditförsörjningen 

för 1967 års igångsättning enligt den av statsmakterna beslutade bostadsbygg

nadsplanen. Överenskommelsen innebar att bankerna förklarade sig villiga 

all sliilla byggnadskrediter till förfogande för statligt belånade nybyggnader. 

Liknande överenskommelser har därefter slutits varje år. Överenskommel

serna har successivt vidgats till all omfatta bl. a. statligt bel{1nadc ombygg

nader, lokaler som fi·nansieras med statligt stöd och krediter till kommuner 

avseende tomträttsmark. 

I anslutning till tillämpningen av överenskommelserna har ett admini

strativt system utarbetats för information till bankerna om bl. a. den pla-
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neradc igångsiittningen av bostadsbyggnadsprojekt med statliga lån. Ett sär· 
skilt rapportsystem och en särskild förhandlingsordning tilliimpas vidare 
för projekt för vilka kredit inte kunnat erhållas genom kontakt mellan kre

ditinstitut och byggherrar. 
Med undantag friimst för åren 1969 och 1970, då bankernas kreditkapacitet 

var ytterst ansträngd samtidigt som igångsättningen ökade mycket kraftigt, 
har bostadsbyggamlets försörjning med byggnadskrediter fungerat i stort 
sett tillfredsstiillande. Under senare år har svårigheter förelegat friimst i fråga 
om finansieringen av vissa ombyggnader samt delvis beträffande finansie
ringen av nybyggda småhus. Dessa svårigheter torde hänga samman med 
ökningen av volymen ombyggnader och nybyggda småhus som bl. a. medför 
att ett ökande antal byggherrar som inte bedöms vara tillräckligt kredit

viirdiga söker lån hos bankerna. 
I stort sett kan utvecklingen av försöi:iningen med byggnadskrediter så

ledes siigas ha ut vecklats till det bättre. Niir det gäller försörjningen med 
långfristiga fastighetslån har, som jag antydde redan inledningsvis, förhål
landena däremot utvecklats på ett mindre tillfredsställande siilt. Önskemålen 
om att byggnadskreditcrna skall kunna ersättas med långfristiga lån i nära 

anslutning till husets färdigställande har sålunda inte kunnat förverkligas 
i någon nämnvärd omfattning under senare år. Tiden för avlyft av bygg

nac.lskrediter har särskilt under åren 1971-1973 förlängts avsevärt. 
Detta hänger samman med att vare sig AP-fonden eller affärsbankerna 

under dessa år ökade sin behållning av bostadsobligationer i samma om
fattning som tidigare. För affärsbankernas del var nettoplaceringarna i bo
stadsobligationer praktiskt taget oförändrade under åren 1971 och 1972. 

Mot bakgrund av den försämrade avlyftssituationen inledde delegationen 
för bostadsfinansiering på regeringens uppdrag överniggningar med bankerna 
om deras bidrag till den slutliga bostadsfinansieringen. Under år 1973 triif
fades en överenskommelse med affärsbankerna innebärande alt dessa skulle 
öka sitt innehav av bostac.lsobligationer under år 1973 med 1.5 miljarder 
kr. Dessutom skulle affärsbankerna under året omvandla 1 miljard kr. i 
utestående byggnadskrediter till s. k. mellankrediter. På grund av att dessa 
krediter löper med samma riintesatser som slutliga fastighetslån kunde vissa 
negativa följder av en stor utestående byggnadskredit volym undanröjas. Un
der år 1974 träffade delegationen överenskommelse med samtliga banker 
om deras bidrag till den slutliga bostadsfinansieringen under år 1974. Över

enskommelsen innebar att bankerna åtog sig all under år 1974 bidra med 
ca 4 miljarder kr. till finansieringen av färdiga bostadsfastigheter. 

;\ven om sålunda avlyftssituationen under år 1974 kan komma att för
b~ittras något som en följd av sist nämnda överenskommelse iir det uppenbart 
att åtgiirder behöver övervägas som ger förutsiittningar för en varaktig för
biittring av avlyftssitucllionen. De av chefen för finansdepartementet på 
grundval av betänkandet I Ds Fi 1974:2) Kreditpolitiska medel i lagrådsremiss 
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den 20 september 1974 framlagda förslagen om ny kreditpolitisk lagstiftning 

bör kunna medwrka till att biittre förutsättningar skapas för tillfredsstiillande 
fiirbiittringar av avlyftssituationen. Förslagen innebiir bl. a. att, i den mån 
överenskommelser i ifrågavarande hiinseende inte kan nås, regler om allmiin 
placeringsplikt skall kunna tilHimpas för att tillgodose bostadsbyggandets 
försörjning med långfristiga krediter. 

Också bo e n de- o c h bostads f i n a n s i er i n g s u t red n i n g -
ar n a har som jag redan nämnt behandlat kreditförsö~jningsfrågorna från 
mera översiktliga och principiella utgångspunkter. Utredningarna har be
handlat frågan om totalfinansiering från tre utgångspunkter. Den första gäller 
frågan om ett enda slutligt lån !fullstiindig finansiering). Den andra avser 

möjligheterna att integrera kort- och långfristig finansiering !integrerad fi
nansiering). Slutligen diskuterar utredningarna de institutionella formerna 
ff>r bostadsfinansieringen bl. a. möjligheterna att tillhandahålla krediterna 
genom ett enda institut !en s. k. bostadsbank J. 

Utredningarnas redovisning har tagits upp förhållandevis ingående av 
rem is si n stans er n a. Många remissinstanser stöder tanken på en full

ständig finansiering, särskilt om denna kombineras med att staten övertar 
upplåningsansvaret för de långfristiga bostadskrediterna. Bl. a. anför Svenska 
bankföreningen att en fullständig finansiering i statlig regi skulle kunna 
medföra positiva verkningar för kreditpolitiken och kapitalmarknaden. Ock
så kapitalmarknadsutredningen anser att en fullständig finansiering genom 
upplåning via statsbudgeten skulle vara fördelaktig från flera synpunkter. 
Utredningen understryker dock att den inte är beredd att ta slutlig stiillning 
till frågan förrän i samband med sina överväganden av den svenska ka
pitalmarknadens långsiktiga utveckling. Också flera andra rcmissinstanser, 
som iir i princip positiva till tanken, anser att ytterligare utredningsarbete 
behövs för att slutlig stiillning skall kunna tas i frågan. 

Niir det giiller frågan om integrerad finansiering är flera remissinstanser 
tveksamma. Bl. a. betonas att denna finansieringsform har genomgripande 
och svåröverskådliga konsekvenser. Några remissinstanser pekar också på 
möjligheterna att tillgodose kraven på integrerad finansiering inom ramen 
för nuvarande förhållanden. Bl. a. niimns det system som tillämpas av spar
bankerna och Sparbankernas inteckningsaktiebolag (Spintabl i sammanhang

et. Det innebiir i korthet att Spintah och berörda sparbanker för ett år i 

taget sluter avtal om bankernas bidrag vid avlyften. 
Till tanken på en s~irskild bostadsbank med eget upplångsansvar intar 

många remissinstanser en negativ hållning. Skälet hiirfbr iir att den vä
sentligaste fördelen med fullstiindig finansiering anses vara att kapitalan
skaffningen sker över statsbudgeten. dvs. inom ramen för statens upplåning 
i olika former. Den fördelen skulle gå förlorad om en siirskild bostadsbank 

med eget upplåningsansvar inriittas. Vidare anser många instanser att vid 
en eventuell övergt111g till fullstiinclig finansiering, bostadsstyrelsen och 
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länsbostadsnämnderna på ett enkelt sätt kan fylla samma funktion som 

en bostadsbank genom att det statliga bostadslånet fördjupas till att omfatta 

även underliggande krediter. 

För egen del vill jag understryka att det nu inte är möjligt att ta ställning 

till de av boende- och bostadsfinansieringsutredningarna aktualiserade frå

gorna. Ytterligare utredningsarbete och konkretiserade förslag till lösningar 

är nödvändiga för ett ställningstagande. Vidare bör erfarenheterna av fort

salla överenskommelser mot bakgrund av den föreslagna nya kreditpolitiska 

lagstiftningen kunna ge ett bättre underlag för framtida ställningstaganden. 

För det fortsalla arbetet i såväl bostadsfinansieringsutrcdningen, som bör 

bedöma frågorna ur friimst bostadspolitisk synvinkel, och kapitalmark

nadsutredningen som av naturliga skäl kommer att göra sin bedömning 

från allmänna kreditpolitiska utgångspunkter, bör remissyttrandena vara av 

värde och sålunda kunna bidra till de fortsatta övervägandena i fråga om 

bostadsbyggandets kreditförsörjning. 
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10.6 Åtgärder för att främja konkurren<>en på byggmarknaden 

I0.6.1 Allmänna ~:vnpunktl'f 

Byggkonkurrensutredningen har haft till uppgift att undersöka hur de 

iindrade konkurrensförutsättningarna för bostadsbyggande, som redan in

träll eller som kan förutses för framtiden, inverkar på fastlagda riktlinjer 

för bostadspolitiken och särskilt kommunernas möjligheter att aktivt öva 

innytande över bostadsförsörjningen. 

Den grundläggande utgångspunkten för utredningen har härvid varit sam

hällets konkurrenspolitiska mål. Dessa har utvecklats i samband med 1956 
års ändringar i konkurrensbegränsningslagstiftningen (prop. 1956: 148). De 

konkurrenspolitiska målen - som de kommer till uttryck i nämnda lag

stiftning - kan sammanfattningsvis sägas vara att främja en från allmän 

synpunkt önskvärd konkurrens inom näringslivet, dvs. en effektiv kon

kurrens som gagnar konsumenterna och som innebär det bästa utnyttjandet 

av samhällets resurser. Ett mål för konkurrenspolitiken är därför att i möjlig 

mån undanröja sådana konkurrensbegränsningar som är skadliga från allmän 

synpunkt. 

Byggkonkurrensutredningen skiljer i sina analyser av konkurrensförhål

landena mellan två marknader. bostadsmarknaden och byggmarknaden. 

Ytlerst styrs i princip bostadsbyggandets omfattning och inriktning av kon

sumenten på hostadsmarknaden. Utredningen utvecklar emellertid närmare 

hur bostadsrnarknaden saknar de nesta av de för en konkurrensmarknacl 

utmärkande egenskaperna. Bl. a. saknar konsumenterna i sitt val av säljare 

den frihet de har på andra marknader. Deras val beror sålunda av åtskilliga 

faktorer som de ofta inte själva kan påverka, så5om arbetsplatsens belä

genhet, barnens skolgång etc. A andra sidan ingriper statsmakterna i andra 

hänseenden. n~ir det gäller bl. a. hyrorna och besittningsrätten. till konsu

menternas förmån. Enligt utredningen är det osannolikt all man skulle kun

na ändra på dessa förhållanden. 1 vart fall har det inte hört till dess uppdrag 

all lägga fram förslag i det hänseendet. Omedelbart bestäms däremot bygg

marknadens förutsättningar av hur olika parter som är engagerade i bo

stadsbyggnadsprocessen agerar. Och här är enligt utredningens mening kon

kurrensförhållandena av största betydelse. Byggmarknadens resurser och 

förutsättningar all bygga bostäder av hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad 

utnyttjas bäst genom att byggföretagen konkurrerar om bygguppdragen. 

Konkurrensen i bostadsbyggandet begränsas enligt utredningen i dag av 

att en betydande del av bostadsproduktionen undandras entreprenadmark

naden. Många byggherrar utnyttjar inte heller konkurrensmöjligheterna på 

marknaden vid sin upphandling. Dessa förhållanden kan tillskrivas bl. a. 

den starka integration inom byggbranschen som från andra synpunkter haft 

också betydande gynn5amma effekter. 

Om marken ocksä ~igs av byggintressent, behöver byggföretaget, som 
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jag tidigare har utvecklat, inte tävla med andra om att få bygguppdraget. 
Det är uppenbart att denna situation - som utredningen betecknar egen
regibygge - i princip kan vara ägnad att motverka konkurrenspolitiska mål. 
Av tillgängliga uppgifter framgår vidare att, när ett bygge upphandlas, för
handlingar i betydande utstriickning ersätter anbudstävlan som upphand
lingsform. Också detta minskar det renodlade konkurrensmomentet i bo

stadsbyggandet. 
Mot denna bakgrund har utredningens arbete varit inriktat på att undan

röja hinder för konkurrens i entreprenörledet och att stimulera beställarna 
i byggprocessen att i ökad utsträckning utnyttja konkurrensen som medel 
att nå ökad effektivitet i produktionen. En väsentlig fråga har också varit 
att söka renodla byggherrens och byggproducentens ansvarsområden, att 
skapa ett klarare partsförhållande mellan köpare och säljare i byggprocessen. 
Tyngdpunkten i utredningens förslag ligger på åtgärder för att motverka 
egenregibygge och förhandlingsentreprenad till förmån för anbudsupphand

ling. Övervägandena rörande anbudsupphandling innehåller vidare vissa för
slag till reglering av anbudsförfarandet. Utredningen lägger slutligen också 
fram vissa förslag rörande lånemyndigheternas prövning av nybyggnads
projekt med avseende bl. a. på deras kostnader och rörande de allmännyttiga 
bostadsföretagens stiillning. 

Remissinstanserna har nästan genomgående instämt i byggkonkurrens
utredningens syfte med sina förslag-att öka konkurrensen inom bostadsbyg
gandet - men har i viss utsträckning redovisat delade meningar bl. a. i 

frågan om vilken omfattning den direkta konkurrensen skall ha i olika led 
i byggprocessen. Det övervägande antalet remissinstanser ställer sig emel
lertid i huvudsak positiva till utredningens förslag. 

De huvudinvändningar som har riktats mot den allmänna inriktningen 
av utredningens överväganden är främst två. Man menar att utredningens 
övervliganden gjorts mot bakgrund av en helt annan marknadsbild iin 
den som råder i dag och att reformbehovet är väsentligt mindre än ut
redningen forutsatt. Man menar vidare all utredningen ensidigt inriktat 
sig på entrcprenörledet. I stället borde ha beaktats angelägenheten av kon
kurrens över hela lältet, inbegripet byggherreledct, med inriktning på slut
resultatet. dvs. en god bostadskvalitet och en god bostadsmiljö i enlighet med 
de boendes önskemål. 

HSB menar att den åtskillnad utredningen gjort mellan byggmarknad 

och bostadsmarknad är teoretiskt elegant men att den har dålig anknytning 
till de faktiska förhållandena. Enligt HSB är konkurrensen i bostadsbyg
gandet i endast begränsad omfattning en fråga om bostadens pris vid pro

duktionstillfället. llSB erinrar om att grundläggande för den kooperativa 
sektorns verksamhet har varit en konkurrens med starkt hiinsynstagande 
till kvalitet och till ansvarskännande i den långsiktiga förvaltningen av bo
städer under bostadskonsumenternas egen bestämmanderätt. 
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Jag är naturligtvis medveten om att den förändring i marknadssituationen 
inom bostadssektorn som har inträtt under senare år har haft en inverkan 
på konkurrensförhållandena och varit ägnad all pressa kostnaderna och höja 
kvaliteten i bostadsbyggandet. Även om denna marknadssituation skulle 
bli bestående, kan det emellertid enligt mitt siitt att se inte utgöra ett skäl 
mot att söka ytterligare stiirka konkurrensen. 

Som jag redan tidigare har framhållit delar jag vidare helt byggkonkur
rensutredningens uppfattning att bostadsmarknaden inte kan fungera som 
en fri konkurrensmarknad. Med hänsyn till bostadens sociala betydelse är 
det just diirför angeläget att det allmänna vidtar de åtgärder som behövs 
för att så långt som möjligt stärka konkurrensförutsättningarna i den process 
som utmynnar i produktion av bostäder. Med det sagda vill jag inte förringa 

den roll som insatser i byggherre- och förvaltarledet spelar utan bara stryka 
under att konkurrensfrämjande åtgärder i byggledet inte kan avvaras. När 
det gäller bostadsmarknaden får man konstatera att det spel mellan pro
ducent och konsument som kännetecknar en renodlad konkurrensmarknad 
inte kan få någon fullstiindig motsvarighet på denna marknad. Därför måste 
kommunerna ges vissa övergripande uppgifter i konsumenternas intresse, 
t. ex. i samband med den statliga bostadslångivningen. Som jag framhåller 
i Oera andra sammanhang är det självklart all kommunen därvid beaktar 
de fördelar som byggande och förvaltning i allmiinnyttig eller kooperativ 
regi erbjuder. 

Jag delar alltså byggkonkurrensutredningens uppfattning att insatser bör 
göras från samhällets sida för all förstärka konkurrensmomentet i bo
stadsbyggandet. I likhet med en betydande del av remissinstanserna anser 
jag det riktigt att insatserna, som utredni~gen föreslagit, främst inriktas 
på att motverka egenregibygge och att stimulera anbudsupphandling i former 
som iir effektiva från konkurrenssynpunkt. 

I 0.6.2 Kommunernas markfördelning - egenregibygge 

Jag har i samband med behandlingen av de markpolitiska frågorna ut
vecklat hur byggföretag genom innehav av mark kan både få ett inOytande 
över samhällsplaneringen och stärka sin ställning i byggprocessen. I syfte 
att förbiittra förutsättningarna för kommunerna all föra en aktiv markpolitik 

och att genom en markfördelning främja en bostadsproduktion under ledning 

av byggherrar som har bästa förutsättningar och vilja att bygga goda och 

billiga bostäder har jag förordat att det av byggkonkurrensutredningen fö

reslagna markvillkoret genomförs. Markvillkoret innebär i huvudsak att stat
ligt bostadslån för nybyggnad skall kunna utgå endast om kommunen, lands
tingskommunen eller vissa kommunala bolag har sålt marken eller upplåtit 
denna med tomtriitt till bygghcrren för genomförande av det projekt för vilket 

bostadslftn söks. 
1-'rägan ar da v11Ka nKlllnJer som oor galla tör kommunernas markfår-
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delning. I anslutning därtill bör prövas frågan i vilken utstriickning egen

regibygge bör fä förekomma med stöd av statliga bostadslån. 

Byggkonkurrensutredningen har i förstnämnda hänseende avstått från att 

föreslå några bindande regler. En utgångspunkt för utredningens diskussion 

om markfördelningen har i stället varit att fördelningen av bostadsbyggandet 

på byggherrekategorier är en angelägenhet för den kommunala självstyrelsen 

som bör förbli oreglerad. Däremot redovisar utredningen vissa synpunkter 

på hur en markfördelning skall kunna organiseras genom tävlingsförfarande. 

Utredningen förordar ökad användning av s. k. markfördelningstävlingar. 

Vad beträffar frågan om i vilken utsträckning och i vilka fall statliga 

lån bör utgå för bostadsbyggande i egen regi föreslår utredningen till en 

början att det skall kunna ske om marken tilldelats den byggande efter 

tävling (markfördelningstävlan). Fördelning av mark för egenregibygge skall 

enligt utredningens förslag också kunna ske till allmännyttiga och koope

rativa bostadsföretag efter prövning från fall till fall av bostadsstyrelsen. 

Prövningen skall ge möjlighet till dispens beträffande visst företags pro

duktion under viss tid och skall avse frågan om företagets egenregipro

duktion är konkurrenskraftig och i fråga om kvalitet och kostnader ger 

lika bra eller bättre resultat som vid entreprenadupphandling. I andra fall 

än som nu nämnts skall enligt utredningens förslag statliga bostadslån inte 

kunna utgå till egenregibygge. 

Remissinstanserna delar i allmänhet byggkonkurrensutredningens upp

fattning att kommunernas markfördelning bör lämnas oreglerad. Flera re

missinstanser uttrycker dock farhågor för att kommunerna kommer att på 

ett otillbörligt sätt gynna resp. missgynna vissa företag eller företagskate

gorier och efterlyser för den skull metoder eller riktlinjer för markfördel

ningen. Utredningens synpunkter på markfördelningstävlingar är föremål 

för starkt delade meningar bland remissinstanserna. En betydande tvek

samhet beträffande värdet av sådana tävlingar förmärks. Också i fråga om 

förslaget om dispensmöjligheter för de allmännyttiga och kooperativa fö

retagen är remissopinionen starkt splittrad. En grupp av remissinstanser 

som i huvudsak utgörs av företrädare för det privata näringslivet, uttalar 

sig allmänt till förmån för egenregibygge. Statens institut för byggnads

forskning anför att erfarenheter från pågående forskningsarbete tyder på 

att det kan innebära fördelar om byggherren i större omfattning uppträder 

på marknader som traditionellt är entreprenörens. Mot denna bakgrund fin

ner institutet utredningens förslag att två relativt väl integrerade block, be

ställare resp. producent, skall mötas på e111reprenad111arknadcn vara ofull

ständigt underbyggt. Också HSR menar att utredningens förslag kan leda 

till ett olyckligt konserverande av nuvarande upphandlings- och produk

t ionsorga n isat ion. 

För egen del ansluter jag mig till utredningens och huvudparten av re

missinstansernas uppfattning att kommunerna utan att vara bundna av några 
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särskilda regler bör utnyttja sina möjligheter att genom markfördelningen 

främja effektiviteten i bostadsbyggandet. De av mig i det föregående för

ordade förstärkningarna av kommunernas möjligheter att förvärva mark 

ger kommunerna hiittrc förutsiittningar än f. n. att fullgöra sina uppgifter 

att styra. leda och ta ansvar för hostadsförsörjningen och hör vara iignade 

att öka kommunens uppmiirksamhet på elTektivitetsfrågor vid fördelningen. 

Att kommunen sålunda inte vid sin markfördelning skall vara bunden 

av särskilda regler utesluter emellertid inte att statsmakterna tar ställning 

till vissa allmänna riktlinjer för markfördelningen. Jag vill i detta samman

hang erinra om de uttalanden som i prop. 1967:100 angående riktlinjer för 

hostadspolitiken m. m. gjorts beträffande kommunernas markfördelning och 

fördelning av byggherreuppdrag. Där sägs i fråga om markfördelningen bl. a. 

att striivan au fördela marken rättvist mellan olika i kommunen verksamma 

byggherrar bör underordnas de krav som en rationell produktion ställer. 

Vidare sägs bctriilfande de allmännyttiga och kooperativa bostadsföretagen, 

som tillämpar självkostnadsprincipen, att de bör ha en dominerande ställning 

inom flerfamiljshusproduktionen och därigenom bli vägledande och norm

givande vid hyressättningen i framtiden. Samtidigt understryks det önsk

värda i att behålla det konkurrenselement som ligger i att byggandet sker 

i olika företagsformer. Kommunerna anses förctriidesvis höra uppläta hygg

nadsmarken med tomtriitt. 

De angivna. och av 1967 t1rs riksdag antagna, riktlinjerna bör ligga fast. 

De ökade möjligheterna för kommunerna att styra, leda och ta ansvar för 

bostadsförsörjningen som jag förordar inncbiir rör kommunerna också ökade 

möjligheter att vid fordelningen av hostadshyggandet på olika förvaltnings

former ge de sjiilvkostnadsbestiimda företagen det dominerande inflytande 

som iir en förutsiittning lör att de i ökad utstriickning skall hli vägledande 

och normgivande vid hyressiittningen. 

Angeliigcnhetcn av att de kommunala markupplåtelserna sker med tomt

riitt hör strykas under. 

Även inom småhusproduktionen finns det behov av ökade insatser från 

kommunernas och de sjiilvkostnadshcstiimda företagens sida. Det är sålunda 

som jag ·ser det, angeläget att småhusbyggandet i ökande utsträckning läggs 

på kommunerna och de självkostnadsbestämda företagen. En sådan inrikt

ning är väl förenlig med de år 1967 antagna riktlinjerna för markfördelningen. 

Jag vill också i likhet med utredningen stryka under att de antagna rikt

linjerna för bostadsbyggandcts fördelning på förvaltningsformer inte heller 

liigger hinder i vägen för att bibehålla det konkurrenselement som ligger 

i att byggandet sker i olika förvaltningsformer. Byggherrarnas skicklighet 

som byggherrar och förvaltare bör därför. som utredningen framhållit, kunna 

vara utslagsgivamlc för fördelningen av byggherreuppdrag. 

Jag vill slutligen framhålla att markfördelningen enligt min mening i 

ökad utsträckning hör användas rn:kså för att uppnå en bättre boendemiljö 
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och bättre boendeservice. Detta bör, vid sidan av målen all friimja en social 
hyres- och bostadspolitik samt effektiviteten inom bostadsbyggandet, vara 

vägledande för kommunernas markfördelning. 
Vad så angår frågan om i vilken utsträckning egenregibygge bör komma 

i åtnjutande av statliga bostadslån tyder tillgängliga uppgifter på att egen
regiproduktionen lir betydande när det gäller flerfamiljshus och har en do
minerande roll i fråga om småhus. För åren 1968-70 byggdes omkring en 

fjärdedel av de statsbelånade flerfamiljshusen i egen regi, medan motsva
rande andel när det gäller småhus. som inte skulle bebos av byggherren. 
var drygt hiilften. För de sjiilvkostnadsbesliimda företagen spelar dock egen
regiproduktionen kvantitativt sett en mindre roll, medan den för privata 
byggherrnr lir den helt dominerade produktionsformen. Av nyssniimnda 

husproduktion utfördes sålunda inom den privata sektorn ca 75 resp. 80 

% som egenregibyggc. 
Byggkonkurrensutredningen har till belysning av egenregibyggets effek

tivitet redovisat en undersökning. som utförts av bostadsstyrelscn vid s. k. 
revisionsundersökningar av avslutade byggnadsprojekt. om kostnadsskill
nader mellan egenregiproduktion och entreprenadupphandling. Enligt un
dersökningarna synes de i materialet ingående egenregi producerade objekten 
ha en något större överkostnad i förhållande till pantvärdet lin de upp

handlade projekten. Dessa undersökningar medger dock enligt utredningen 
knappast någon llingre gående slutsats lin att det linns en sannolikhet för 
att egenregiprojekten ger högre kostnader. 

Sedan byggkonkurrensutredningen har avslutat sitt arbete har nytt mate
rial kommit fram som ger stöd åt antaganden att egenregiprocluktionen 
tenderar att ge sämre resultat än entreprenadupphandling i anbudskonkur
rens. I en rapport som nyligen har utarbetats vid Tekniska högskolan i 
Stockholm redovisas ca 200 upphandlingar omfattande omkring I 2 000 
gruppbyggda småhus från olika delar av landet. Vid en jämförelse av objekten 
framgår att det ekonomiska resultatet varierar också beroende på andra om
ständigheter lin upphandlingsformen, främst kommunernas engagemang i 
bebyggelseprocessen. Rapporten utmynnar emellertid i slutsatsen att en klar 
tendens till lägre kostnader föreligger vid upphandling i anbudskonkurrens 
jämfört med kostnaderna för objekt uppförda i egenregiproduktion utan 
direkt konkurrens. 

Även om nu ifrågavarande material måste tolkas med försiktighet bör 
det enligt min mening tillmätas viss vikt. Det styrker byggkonkurrensut
redningens och flertalet remissinstansers uppfattning att entreprenadupp

handling ger bättre garantier för att uppstiillda kostnadsramar kan hållas. 
När två parter sluter ett entreprenadavtal som innefattar en preciserad an
budssumma, får man en ekonomisk stadga i produktionen som mera sällan 

kan åstadkommas när samma företag är både beställare och producent. Här
till kommer att en betydande förekomst av egenrcgibygge krymper mark-
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naden för entreprenader och minskar förutsättningarna för att denna skall 

fungera på ett effektivt sätt. 

På grund av det anförda finner jag att stark restriktivitet gentemot egen

regibygge vid den statliga bostadslångivningen är påkallad. Som byggkon

kurrensutredningen närmare har utvecklat kan det dock hos de självkost

nadsbestämda företagens egenregiproduktion finnas drag som är positiva 

från allmän synpunkt och från konsumentsynpunkt. Bl. a. kan en mycket 

effektiv sådan produktion vara konkurrensfrämjande genom att bli prisle

dande för annan produktion. Remissynpunkterna på byggkonkurrensutred

ningens betänkande har vidare övertygat mig om att man skulle kunna 

förlora värdefulla utvecklingsmöjligheter och andra fördelar om egenregi

bygge i övrigt hindrades fullständigt. 

Som utredningen har funnit bör statliga bostadslån kunna utgå till egen

regibygge på mark som fördelats av kommunen efter tävlan. Markfördel

ningstävlingar kräver emellertid betydande marknadsunderlag och stora re

surser hos den tävlingsanordnande kommunen och kan därför av många 

kommuner inte anordnas utan svårigheter. Åtskilliga remissinstanser har 

också uttalat tveksamhet rörande värdet av markfördelningstävlingar. Med 

hänsyn härtill bör enligt min mening egenregi bygge i viss utsträckning kunna 

linansieras med statliga bostadslån också utan föregående markfördelnings

tävlan. Mot den av utredningen föreslagna dispensmöjligheten har rests 

åtskilliga invändningar under remissbehandlingen. Som jag ser det tillgo

doses syftet att i lämplig utsträckning möjliggöra egen regibygge på ett bättre 

siitt, om i stiillet kommunernas instiillning till frågan om lån för sådant 

bygge tillmiits avgörande betydelse vid prövningen av låneansökan. Kom

munens medgivande bör enligt min mening i princip vara en förutsiittning 

för bostadslån i dylika fall. Medgivande, som i allmänhet torde begiiras 

senast i anslutning till byggets igångsiittning, skall lämnas om kommunen 

bedömer att kostnaden för bygget inte kommer att överstiga kostnadsnivån 

för upphandlade objekt och kommunen iiven i övrigt i det siirskilda fallet 

bedömer en sådan produktionsform liimplig. Denna bedömning bör ankom

ma på det kommunala förmedlingsorganet. Finner statlig bostadsmyndighct 

särskilda skiil föreligga, bör lån dock kunna utgä även om kommunen inte 

liimnat medgivande. 

Den av mig förordade ordningen torde föranleda omstruktureringar inom 

branschen. Det är därför rimligt att den inte införs omedelbart. Den bör 

träda i kraft den 1 juli 1979. 

Sammanfattningsvis förordar jag alltså på grund av det anförda att kom

munernas markfördelning liimnas oreglerad men att bestämmelserna om 

statliga bostadslån ges sådan utformning att lån inte liimnas för sådan ny

byggnad som utförs av markiigarcn eller tomtriittshavaren. såvida inte kom

munen på förhand liimnat medgivande eller statlig bostaclsmyndighet funnit 

siirskilda skiil föreligga. 
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Jag vill framhålla all den reglering som jag nu har förordat m:h som 

har till syfte att begränsa förekomsten av egenregibygge självfallet inte bör 

vara tillämplig på den som på egen hand uppför ett småhus som han avser 

att själv bebo, s. k. självbygge. Sådan produktion inbegriper jag alltså inte 

i begreppet egenregibygge. 

I 0.6.3 Upphandling~förfarandet 

Av den statsbelånade llerfamiljshusproduktionen åren 1968-1970 utfördes 

inom den enskilda sektorn bara ca 6 % efter anbudsinfordran, medan mot

svarande andel för de sjiilvkostnadsbestiimda företagen var, för de allmiin

nyttiga ca 57 % och för de kooperativa ca 37 %. Av statsbelånade småhus, 

som inte skulle bebos av byggherren, producerades inom den enskilda sek

torn ca 13 % efter anbudsinfordran, medan motsvarande andel för de själv

kostnadsbestämda företagen var 80 % inom den allmännyttiga sektorn och 

47 % inom den kooperativa. 

Byggkonkurrensutredningen framhåller att det från konkurrenssynpunkt 

finns fog för att i viss mån jämställa förhandlingsentreprenad, dvs. upp

handling utan föregående anbudstävling, med egenregiproduktion. Gemen

samt för de båda genomförandeformerna är, påpekar utredningen, att kon

kurrensen från byggmarknadens företag som regel bara indirekt och i be

gränsad utsträckning får påverka produktionen. Upphandling genom för

handlingsentreprenad kan visserligen motverkas av kommunerna med 

hjälp av markvillkoret men utredningen föreslår som ytterligare medel i 

detta syfte att det som villkor för bostadslån skall föreskrivas att bygg

nadsentreprenaden upphandlats efter anbudstävlan, om inte 

länsbostadsnämnden på förhand godkänt annat upphandlingsförfarande från 

fall till fall. Kravet på anbudskonkurrens skall enligt förslaget gälla vid all 

slags upphandling utom separat upphandling av konsulttjänster för pro

jekterings- och konstruktionsarbeten. 

Som exempel på fall där förhandlingsentreprcnad enligt utredningens me

ning bör kunna komma i fråga nämns att bostadsområden byggs ut etappvis 

eller att flera bostadsprojekt samordnas genom byggherresamverkan. En 

förutsättning för att undantag från detta villkor skall medges bör enligt 

utredningen vara att förhandlingsentreprenad enligt länsbostadsnämndens 

bedömning kan beräknas ge bättre resultat än anhudskonkurrens. 

De flesta remissinstanserna tillstyrker förslaget. En kritisk inställning re

dovisas av i stort sett samma remissinstanser som avstyrkt åtgiirder mot 

egenregibygge, varvid dessa i allmänhet anför motsvarande motiv för sin 

ståndpunkt i båda frågorna. Också några remissinstanser som delar utred

ningens grundsyn på egenregibygge har emellertid en annan mening iin 

utredningen när det gäller förhandlingsentreprenad. BP A menar sålunda 

att olämpliga förhandlingsentreprenader kan motverkas med hjälp av mark-
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villkoret. BPA tänker därvid närmast på fall då entreprenör sålt mark under 
förbehåll all själv få entreprenaden. Förhandlingsentreprenad har enligt dessa 
remissinstanser många fördelar som utredningen inte har beaktat. Den er
bjuder sålunda bättre möjligheter till samarbete mellan i byggprocessen enga
gerade parter. Svenska byggnadsarbetareförbundet för fram liknande syn
punkter. Enligt Svenska riksbyggen måste undantagsreglema utformas så 
att lånemyndigheterna åläggs ta stor hänsyn till motiveringar som insiktsfulla 
och erfarna byggherrar lämnar for avsteg från huvudregeln om öppen an
budsinfordran. 

För min del anser jag, i likhet med byggkonkurrensutredningen, att delvis 
samma olägenheter som är förknippade med egenregibygge kan följa med 
en upphandling utan anbudsförfarande. I själva verket måste, om de av 
mig förordade åtgärderna mot egenregibygge skall bli verkningsfulla, finnas 
en möjlighet alt i vissa fall hindra förhandlingsentreprenad. Ett företag som 
bedrivit egenrcgibygge skulle ju nämligen kunna uppnå samma fördelar 
från konkurrenssynpunkt som denna produktionsform - sett ur företagets 
egen synvinkel - erbjudit genom alt dela upp verksamheten på ett bygg
herreförctag och ett entreprenadföretag och låta det förra utan anbudsin
fordran upphandla bygget av det senare. Härtill kommer att det måste vara 

en betydande fördel för prisbildningen på entreprenadmarknaden i stort, 
om en avsevärd del av entreprenaderna kommer till stånd efter en sådan 
tävling som anbudsupphandling utgör. Jag förordar därför att utredningens 
förslag att för statligt bostadslån i princip skall som villkor gälla att bygget 
upphandlats efter anbud genomförs. 

Också förhandlingsentreprenad kan emellertid, som nera remissinstanser 
har utvecklat, ha fördelar. Det är därför angeläget att sådana entreprenader 
inte motverkas i de fall de iir motiverade. Som antytts av bl. a. BPA kan 
tilliimpningen av markvillkoret och bedömningen av frågan om förhand
lingsentreprenad är en lämplig upphandlingsform i vissa fall ha ett starkt 
samband. Det ligger därför nära till hands att ge kommunen uppgiften att 
pröva om avsteg från ett villkor om anbudsupphandling bör medges. En 
sådan lösning ligger också i linje med den förstärkning av kommunernas 
ställning på det bostadspolitiska området som jag förordar i andra sam

manhang. 
På grund av det anförda förordar jag att byggkonkurrensutredningens 

förslag i denna del genomförs med den ändringen att uppgiften att pröva 

frågor om undantag från villkoret om anbudsupphandling läggs på det kom
munala förmedlingsorganet. Gör statlig bostadsmyndighet en annan bedöm

ning om liimpligheten av förhandlingsentreprenad, bör dock denna, om sär

skilda skäl föreligger, kunna föreskriva att lån får utgå. Den prövning som 
enligt mitt förslag skall ankomma på förmedlingsorganet och ytterst på statlig 
bostadsmyndighet bör gå ut på att, med beaktande av intresset att en be
tydande del av marknaden förbehålls anbudsupphamlling, medge förhand-
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lingsentreprenad i de fall där en sådan vid en allsidig bedömning kan antas 
vara minst lika fördelaktig som en anbudsupphandling skulle ha varit i 
motsvarande fall. Jag vill stryka under att en sådan prövning sjiilvfallet 
inte behöver utesluta att byggherren efter förhandling upphandlar hos en
treprenadföretag som han har viss intressegemenskap med förutsatt att det 
saknas anledning anta annat iin att upphandlingen iir så fördelaktig som 
jag sagt nyss. 

I fråga om styckebyggda småhus som skall bebos av den som ansöker 
om bostadslån - i vilka fall endast ett lånebeslut meddelas - är förhållandena 
så speciella att något särskilt krav på upphandlingsform över huvud taget 
inte bör ställas upp. I likhet med utredningen. som på denna punkt har 
fått stöd av huvudparten av de remissinstanser som yttrat sig, förordar jag 
därför att statligt bostadslån för sådana projekt skall utgå utan särskild pröv
ning av upphandlingsformen. Jag erinrar om att mina förslag rörande mark
villkoret innebär att statligt bostadslån inte utgår för styckebyggt småhus 
som skall bebos av den som ansöker om bostadslånet, om denne förvärvat 
marken av byggintressent. 

Byggkonkurrensutredningens förslag innebiir inte att särskilda regler skall 
ställas upp för byggherrens anbudsprövning. Utredningen förutsätter all, 
utan särskild föreskrift, vad som gäller för ofTentlig upphandling om af
fårsmiissighet och objektiv prövning skall tillämpas också vid nu ifråga
varande upphandling. Jag delar utredningens uppfattning mot vilken inte 
har riktats några avgörande invändningar under remissbehandlingen. En 
annan sak är att det bör finnas vissa möjligheter att hindra att bostadslån 
utgår när det anbud byggherren har valt är påtagligt sämre än andra anbud. 
Utredningen har föreslagit en sådan möjlighet. Jag återkommer strax till 
denna fråga. 

I vissa andra avseenden föreslår emellertid byggkonkurrensutredningen 
att upphandlingsförfarandet skall regleras. Innebörden av förslaget torde vara 
att statligt bostadslån inte skall utgå. om reglerna frångås. 

Till en början skall enligt förslaget gälla att byggherren, samtidigt som 
det skall stå honom fritt att begränsa anbudsinfordran till vissa entreprenörer, 
skall vara skyldig att till liimpligt informationsorgan lämna upplysningar 
~m tävlingen samt medge att entreprenadföretag som står utanför den in
bjudna kretsen och som önskar lämna anbud skall beredas möjlighet härtill. 
Vidare skall enligt förslaget vissa krav ställas på byggherre som delupp
handlar material eller som lämnar sådana anvisningar för materialval utöver 
standard- och funktionskrav. I sådana fall skall byggherre sålunda vara skyl
dig att erbjuda entreprenörerna möjlighet att vid sidan av huvudanbudet 
lämna ett sidoanbud som omfattar leverans av likvärdigt material. Han 

skall också vara skyldig att motivera sitt val, om han inte väljer det alternativ 
som har det lägsta priset. För att stärka förtroendet för opartiskhet i upp
handlingen föreslås giilla att den som är bunden till något av de anbuds-
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givande företagen genom förtroendeuppdrag eller anställning eller genom 

ägareintresse som inte är obetydligt inte får delta i byggherrens prövning 

av anbud. Slutligen föreslås skyldighet för byggherren att schematiskt re

dovisa inkomna anbud samt att redovisa de upphandlingsbeslut som fattats. 

En genomgående strävan vid utarbetandet av förslagen har för utredningens 

del varit att anpassa dessa till vad som giiller för offentlig upphandling. 

Byggkonkurrensutredningens förslag till reglering av anbudsförfarandet 

har i sina huvuddrag vunnit en bred anslutning hos remissinstanserna. I 

viss utsträckning avser förslagen förhållanden som, enligt vad som påvisats 

redan av utredningen eller vid remissbehandlingen, behöver utredas ytter

ligare. Det gäller bl. a. frågan om lämpligt organ för information om an

budstävlingar. Till stor del rör förslagen vidare frågor som det ankommer 

på Kungl. Maj:t att avgöra utan riksdagens hörande. Jag vill emellertid 

i detta sammanhang anföra följande. 

Ett grundläggande syfte med mina redan redovisade förslag rörande upp

handlingen är att få till stånd en öppenhet i förfarandet som skall vara 

ägnad att stimulera tävlingsmomentet i upphandlingen och motverka osunda 

konkurrensbegränsningar samt att tjäna till upplysning i fråga om skälig 

kostnadsnivå på marknaden. Byggkonkurrensutredningens förslag till när

mare reglering av upphandlingsförfarandet ligger i linje härmed och jag 

anser att det i huvudsak bör läggas till grund vid övervägandena rörande 

komplettering av bostadslåneförfattningarna. Med anledning av viss remiss

kritik vill jag emellertid framhålla att jag i likhet med byggkonkurrens

utredningen inte syftar till att göra någon inskränkning i byggherrens prin

cipiella frihet att viilja entreprenör. Jag bortser då från vad som följer av 

den befogenhet för kommunen att avstyrka bostadslån för projekt som har 

tillkommit utan utnyttjande av marknadens konkurrensfr)rutsiittningar som 

jag senare skall förorda. Byggherren skall vid sitt val sjiilvfallet inte vara 

bunden vid den som liimnar det liigsta och diirmed till synes mest för

delaktiga anbudet. Hans prövning måste i stiillet vara afl1irsmiissig och pä 

ett allsidigt sätt omfatta alla faktorer som påverkar slutprodukten både kost

nads-, kvalitets- och miljömiissigt. Jag vill siirskilt erinra om faktorer som 

måste antas också på sikt påverka förvaltningskostnaderna. I linje hiirmed 

ligger att byggherren skall ha frihet att genom inbjudan begränsa kretsen 

av anbudsgivare eller att ge föreskrifter om materialval. låt vara att det 

rimligtvis bör kriivas att han redovisar anbud som kommit in från entre

prenörer utanför den inbjudna kretsen eller som den anbudsgivande en

treprenören lämnar i strid med föreskrifter om materialval. Oiiremot har 

remissbehandlingen övertygat mig om att det skulle innebiira ett tyngande 

av förfarandet utan motsvarande vinst att ställa upp ett generellt krav på 

att byggherren särskilt motiverar sitt val av anbud i de fall detta inte iir 

det liigsta. Också siirskilda jiivsregler knutna till låneförfattningarna skulle 

enligt min mening vara onödigt tyngande och dessutom svårkontrollerbara. 
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Jag delar annars byggkonkurrcnsutrcdningcns synpunkter på jiivsfrägan men 

vill alltså för egen del förorda att siirskilda åtgärder inte vidtas nu men 

att förhållamlcna fortlöpande uppmärksammas på ett sådant siitt att even

tuellt erforderliga initiativ kan tas senare. 

Jag vill stryka under att vad jag nu har förordat om skyldighet för bygg

herre att redovisa avgivna anbud inte är avsett att läggas till grund för 

en omständlig och betungande kontroll verksamhet hos lånemyndigheterna. 

Som framgår av vad jag anför i det följande rörande lånemyndigheternas 

prövning blir det över huvud taget aktuellt med en närmare granskning 

först om det av byggherren antagna anbudet förefaller påtagligt sämre i 

fråga om totalkostnaden och kvaliteten än annat eller andra anbud. Inte 

heller i ett sådant fall bör det bli fråga om någon detaljgranskning. Avsikten 

med mina förslag är alltså inte att få till stånd en sådan granskning utan 

att redan genom kravet på öppenhet främja affärsmässighet och objektivitet 

vid byggherrarnas anbudsprövning. 

Den nu förordade ordningen bör träda i kraft den I juli 1975. 

10.6.4 Lånemyndigheternas prövning av nybyggnadsopiekt 

Statliga bostadslån beviljas efter en prövning av låneobjekten med av

seende på såväl kvalitet som kostnader. Lånemyndigheterna skall pröva 

både produktionskostnaderna och de beräknade hyrorna. Projekten prövas 

sålunda i kostnadshänseende med avseende både på produktionskostnadens 

skälighet och på förlustrisk vid förvaltningen. I vissa fall prövas även mark

prisets skälighet. Lånemyndigheten skall avslå ansökan om bostadslån, om 

den beräknade kostnaden väsentligt överstiger pantvärdet. Ansökan skall 

också avslås, om de hyror eller årsavgifter som behövs för att täcka de 

årliga kostnaderna för fastigheterna beräknas bli så höga att påtaglig risk 

föreligger för förlust. 

Byggkonkurrensutredningen anser att grunderna för produktionskost

nadsprövningen bör ändras så att bostadslångivningen i högre grad än nu 

kan tjäna som ett medel att pressa produktionskostnaderna. Det är en för

utsättning för att de konkurrensfrämjande åtgärder som utredningen har 

föreslagit skall fä avsedd effekt. 

Enligt gällande ordning sker en prövning av ansökan om statligt bostadslån 

i två etapper, nämligen på grundval av dels preliminärt, dels slutligt uppgivna 

kostnader. Lånemyndigheternas beslut på grundval av de preliminärt upp

givna kostnaderna möjliggör igångsättning av bygget medan beslut på grund

val av de slutligt uppgivna kostnaderna är avgörande för om bostadslån 

skall utgå och för dess storlek. I fråga om gruppbyggen av småhus och 

s. k. byggmästarebildade bostadsrättsföreningar gäller att lån inte beviljas 

slutligt, om den slutligt uppgivna kostnaden blir högre än den preliminärt 

uppgivna med de tillägg som länsbostadsnämnden kan godta med hänsyn 
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till prisökningar under byggnadstiden och liknande omständigheter. För and
ra byggen kan en motsvarande regel tillämpas om särskilda skäl föreligger, 
vilket dock skett bara i få undantagsfall. Det innebär att det beträffande 
dessa andra byggen i allmänhet är möjligt att - utan annan begränsning 
än skälighetsbedömningen av produktionskostnaden innebiir - lägga ett hög
re belopp än det preliminärt uppgivna till grund för den slutliga prövningen 
i låneiirendet. 

Byggkonkurrensutredningen anser att nuvarande låneregler ger alltför sto
ra möjligheter till förändringar av projekt mellan den preliminära och slutliga 
ansökan. Det har minskat byggherrarnas benägenhet att lämna fullständiga 
och noggranna kostnadsredovisningar i den preliminära ansökan. I det nyss 
angivna syftet alt pressa produktionskostnaderna bör enligt utredningen 
övervägas vilka förändringar som bör godtas mellan preliminär och slutlig 
låneprövning och vilka krav som bör sHillas på precision i de preliminära 
låneansökningarna. Utredningen föreslår i enlighet härmed att den nyss
nämnda, för gruppbyggda småhus gällande låneregeln blir generellt tillämp
lig. Vidare föreslås att låneobjekten vid den preliminära prövningen så långt 
möjligt skall vara definitivt angivna i fråga om kostnader och utformning 
i de avseenden som påverkar bedömningen av objekten. För att egenre
gibyggda projekt vid den preliminära kostnadsprövningen skall kunna jäm
föras med entreprenadupphandlade bör enligt utredningen egenregibygga
rens kostnadsuppgifter ha karaktär av utfästelse att bygga till den kostnad 
som angetts i den preliminära låneansökan. Skillnaden mellan preliminärt 
och slutligt uppgivna kostnader bör bedömas på samma sätt som vid en
treprenadupphandling. Som ett medel att genomföra den nu föreslagna ord
ningen och dessutom få till stånd en bättre kostnadsredovisning i stort av 
byggandet föreslår utredningen ett delvis nytt system för kostnadsredovis
ning och för handläggningen av låneärenden. 

Byggkonkurrensutredningen framhåller vidare att kommunerna bör få ett 
ökat ansvar för vilka objekt som skall komma till stånd med stöd av statliga 
bostadslån. I sådant syfte föreslår utredningen att bostadslån inte skall be
viljas med mindre kommunen tillstyrkt ansökan om lån med avseende 
på produktionskostnaden. Om kommunen finner att det anbud som bygg
herren har valt är påtagligt siimre än andra anbud, kan detta enligt ut

redningens mening vara en anledning för kommunen att inte tillstyrka an
sökan om bostadslån. Länsbostadsnämnden bör kunna frångå kommunernas 
bedömning, om det föreligger viigande skäl för det. Med det föreslagna 

avser utredningen inte att kommunerna skall kunna föreskriva att visst 

anbud skall antas av byggherren. 
En betydande del av rem issi nsta nserna delar byggkonk urrensut redningens 

uppfattning att ökad vikt bör liiggas vid kostnadsprövningen. De inviind
ningar som riktas mol uppliiggningen av utredningens förslag iir friimst 

all man menar att utredningen överskattat möjligheterna att nå resultat 
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på den anvisade viigen och att administrativa svårigheter kan befaras om 
förslagen genomförs. förslaget till nyll redovisningssystem och ny hand
liiggningsordning för låneiirendena har möll stark kritik vid remissbehand

lingen. 
För min del anser jag det angeliiget all överviiga alla möjligheter all 

göra prövningen i bostadslåneärendena till ell biillre instrument för kosl

nadskontroll. Mycket talar for all man utnylljar den situation som uppstclr, 
om mina förslag rörande markvillkoret och upphandlingsförfarandet genom
förs, till all förskjuta tyngdpunkten i kostnadskontrollen från en bedömning 
av skiiligheten av produktionskostnaden som sådan till en prövning av om 
marknadens konkurrcnsforutsiittningar utnyttjas till fullo vid upphandling 
av projektet. Ställning till om en sådan förskjutning bör komma till stånd 
bör dock tas först sedan erfarenhet vunnits av den nya situationen. 

En angelägen åtgärd redan nu anser jag emellertid vara dels all knyta 
prövningen i låneärendena fastare till kostnadsuppgifter som presenteras 
av byggherren i det inledande skedet, dels all införa en möjlighet att vägra 
bostadslån i vissa fall när marknadens konkurrensförutsättningar inte ut
nyttjats till fullo. 

Byggkonkurrensutredningens förslag till metoder att nå det förstnämnda 

syftet finner jag med hänsyn till remisskritiken inte böra omedelbart läggas 
till grund för åtgärder. Jag avser all begära bemyndigande all låta bostadssty
relsen se över förslaget i denna del och utarbeta förslag som innebär all 
ordningen för prövning av bostadslån i allmänhet så långt möjligt närmas 
till den ordning som gäller för bl. a. gruppbyggda småhus. 

Vad så giiller möjligheten att i vissa fall vägra bostadslån när marknadens 
konkurrensförutsättningar inte till fullo utnylljats finner jag det naturligt 
och helt i linje med en rad andra förslag till förstärkning av kommunernas 
bostadspolitiska ställning som jag for fram att prövningen i första hand 
liiggs på kommunerna. Prövningen bör självfallet inte gå ut på all lyfta 
av byggherren befogenheter och ansvar i fråga om val av entreprenör. Den 
bör diiremot syfta till att motverka att byggherrarna till följd av intres
segemenskap eller av annat skäl gynnar viss entreprenör till förfång för 
bostadskonsumenterna. Mot en sådan prövning har några invändningar i 
och för sig inte rests under remissbehandlingen. Någon risk for större oen
hetlighet vid tillämpningen - farhågor härom har förts fram under remiss
behandlingen - bör inte föreligga om, som utredningen föreslagit, 
statlig bostadsmyndighet får frångå kommunernas bedömning niir vägande 
skiil föreligger. 

Jag förordar alltså att kommunen - företrädd av förmedlingsorganet -

får en möjlighet all i fall som nu har berörts hindra all statliga bostadslån 
utgår. Denna möjlighet bör utformas på följande sätt. 

Förefaller enligt det .kommunala förmcdlingsorganets mening det anbud 
byggherren vall att vara påtagligt sämre i fråga om totalkostnaden eller 
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kvaliteten iin annat eller andra anbud, bör en närmare granskning göras 

av anbudshandlingarna. Visar det sig därvid att valet av anbud innebär 

ett otillbörligt gynnande av entreprenören, bör låneansökan avstyrkas. Bo

stadslån skall därvid inte kunna utgå, såvida inte statlig bostadsmyndighet 

finner siirskilda skiil föreligga för det. Har bostadslån tillstyrkts, bör nämnda 

myndighet, på ansökan av entreprenör vars anbud förkastats eller - om 

det finns skäl till det - sjiilvmant överpröva den kommunala bedömningen. 

Finnes diirvid byggherrens val av entreprenör innebära ett otillbörligt gyn

nande av denne, bör bostadslån inte utgå. Vid den prövning som sålunda 

skall ske kan det finnas anledning all utöver anbudssumman granska sådana 

särskilda anbudsvillkor - t. ex. s. k. reservationer - som kan påverka slut

kostnaden. 

Kommunens ställningstagande i de nu berörda fallen bör dock inte frångås 

annat än då det klart framgår att ansökan inte bort tillstyrkas. Detta hör, 

liksom när det gäller överprövningen av de kommunala bedömningarna 

i fråga om egenregihygge och förhandlingsentreprenad, komma till uttryck 

genom att som förutsättning för all den statliga myndigheten frångår kom

munens bedömning anges att särskilda skäl föreligger. Liksom när det gäller 

statlig överprövning av kommunalt sliillningstagande i fråga om egenre

gibygge eller förhandlingsentreprenad skall godkännas, vill jag inte nu ta 

slutlig ställning till om prövningen skall ankomma på liinsbostadsniimnden 

eller om den skall ske på annan nivå inom den statliga bostadsadmi

nistrationen. 

Vad jag har förordat nu om lånemyndigheternas prövning av antaget 

anbud bör börja tilliimpas den I juli 1975. Prövningen skall inte omfatla 

småhus som skall bebos av lånesökanden. 

10.6.5 De allmännyttiga bostadsföretagen 

Alltsedan 1940-talet har i enlighet med den då fastlagda bostadspolitiken 

de självkostnadsbestämda bostadsfåretagen, dvs. de kommunägda eller all

männyttiga företagen och de kooperativa företagen, spelat en viktig roll 

som bostadsbyggare och bostadsförvaltare, en roll som efter hand kommit 

all bli allt mer betydelsefull. Särskilt inom Oerfamiljshusbyggandet har dessa 

kommit att inta en ledande ställning. 

Vid den statliga bostadslångivningen gäller särskilda regler för allmiin

nyttiga bostadsföretag. För all dessa regler skall vara tillämpliga på visst 

företag skall detta i särskild ordning ha godkänts som allmiinnyttigt. För 

godkännande gäller vissa villkor i fråga om bl. a. ägarförhållanden och sty

relsens sammansättning. 
I byggkonkurrensutredningens uppgifter har ingått att mot bakgrund av 

utvecklingen av kommunernas ställning på det bostadspolitiska området 

och av strukturförändringarna inom byggföretagsamheten pröva om gällande 

villkor för godkännande av allmännyttiga bostadsföretag är ändamålsenliga. 
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Som villkor för godkännande som allmännyttigt bostadsföretag gäller f. n. 

bl. a. att kommunen skall utse mer än halva antalet ledamöter i företagets 

styrelse och att övriga styrelseledamöter skall utses av personer eller företag 

som är fristående i förhållande till egentliga byggnadsföretagarintressen. Nå

got hinder mot att annan i styrelsen företrädd intressent än kommunen 

tillskjuter grundkapital till företaget föreligger inte. Däremot får utomstående 

inte ha tillskjutit grund kapital, om företaget skall godkännas som allmän

nyttigt. 

Såsom företag vilket är fristående till egentliga byggnadsföretagarintressen 

anses förening ansluten till HSB eller sådant enskilt företag - t. ex. större 

industri -som inte företräder vinstintresse i vad avser byggande av bostäder. 

Före den I juli 1970 ans:lgs iiven förening ansluten till Svenska riksbyggen 

som företag fristående från egcntlig;1 byggnadsföretagarintrcssen. 

Utredningen har redovisat de allmiinnyttiga företagens fördelning pä hel

kommunala och icke hclkommunala företag, dvs. av kommunen heliigda 

företag eller företag med uteslutande av kommunen tillsatta styrelseleda

möter resp. andra företag. Det har därvid framgått att tre fjärdedelar av 

de aktiva allmännyttiga bostadsföretagen är helkommunala. I den återstå

ende fjärdedelen av företagen utser kommunen flertalet styrelseledamöter, 

medan en styrelseminoritet utses av annan än kommunen. I de flesta av 

dessa icke hel kommunala företag är det de rikskooperativa bostadsföretagen 

HSB och Svenska riksbyggen som utser styrelseledamöter. För 5 % av de 

allmännyttiga företagen utses styrelseledamöter av andra, vanligen lokala in

dustriföretag, men också i enstaka fall av ideella sammanslutningar eller 

stiftelser. 

De icke hel kommunala allmännyttiga bostadsföretagen har ett bostadsbe

stånd som omfattar sammanlagt ca 80 000 lägenheter, vilket motsvarar 15 % 

av lägenheterna hos allmännytt.iga företag. Företag med HSB-representation 
har omkring 29 000 Wgenheter, företag med Riksbyggen-representation om

kring 31 000 lägenheter och andra icke hclkommunala företag omkring 

20 000 lägenheter. 

Byggkonkurrensutredningen har funnit det riktigt och väsentligt att kom

munerna har det hela och fulla ansvaret för verksamheten i de allmännyttiga 

bostadsföretagen. Med hänsyn till den ställning kommunerna numera har 

inom bostadspolitiken finns det enligt utredningens mening inte längre något 

egentligt behov av att organisationer och företag går in som delägare eller 

utser styrelserepresentanter i allmännyttiga bostadsföretag. Eftersom dessa 

företag är att betrakta som en del av kommunens verkställande organisation, 

bör ledamöterna i deras styrelser utses efter samma värderingar och regler 

som tillämpas vid val av ledamöter i kommunala nämnder och styrelser. 

Ett ytterligare argument för att de allmännyttiga bostadsföretagen bör 

vara helkommunala är enligt utredningen alt en sådan ordning skulle bidra 

till att stärka förtroendet för dem som upphandlande företag. Trots att det 



Prop. 1974:150 440 

inte påvisats att förekomsten av minoritetsrepresentation i vissa allmän

nyttiga företag inneburit en konkurrensbegränsning kan vissa subjektiva 

föreställningar om sådana förhållanden vara ägnade all minska konkurrens

viljan. 

Utredningen har även tagit under övervägande de fördelar som ell bi

behållande av nuvarande regler för godkännande av allmännylliga företag 

innebär. För ett bibehållande av nuvarande regler skulle tala att ett relativt 

stort antal icke helkommunala företag är verksamma i dag. Utredningen 

anser att oförändrade regler om styrelsesammansättning och ägarförhållan

den också skulle kunna motiveras av de betydelsefulla insatser inom bo

stadssektorn som särskilt de rikskooperativa företagen gjort. Svenska riks

byggen och HSB har också i många fall tagit initiativ till bildande av all

männyttiga bostadsföretag och iiven på annat sätt verkat som pildrivande 

när det gällt att få till stånd kommunala insatser inom bostadsförsörjningens 

område. Utredningen anser vidare att ett företag med minoritetsrepresen

tanter i styrelsen i viss mån kan betraktas som ett konkurrensinslag inom 

den allmännyttiga sektorn. 

Enligt utredningens mening finns det sålunda både ekonomiska och ideella 

skäl för HSB:s och Svenska riksbyggcns engagemang i allmiinnyttiga företag. 

Det är enligt utredningen angeliiget att slå vakt om de möjligheter till ra

tionellt byggande och effektiv förvaltning som ges genom samarbete mellan 

de allmännyttiga företagen samt HSB och Svenska riksbyggen. Utredningen 

anser emellertid att det bör vara möjligt att upprätthålla detta samarbete 

även om de allmännyttiga företagen görs helkommunala. 

Vid en sammanvägning av dessa synpunkter har byggkonkurrensutred

ningen funnit skäl föreslå att reglerna för godkännande av bostadsföretag 

som allmännyttiga ändras så att endast helkommunala bostadsforetag god

känns som allmännyttiga. Utredningen föreslår att ändringen träder i kraft 

efter en övergångstid av fem år. 

Utredningens förslag har hos remissinstanserna fått ett blandat motta

gande. Till de remissinstanser som uttalat sig positivt för utredningens förslag 

hör bl. a. bostadsstyrelsen, flertalet länsbostadsnämnder, Svenska kommun

förbundet och landstingsförbundet. De två sistnämnda remissinstanserna 

anser att de skäl som ursprungligen motiverade bildande av icke helkom

munala bostadsföretag i dag inte längre är giltiga. De anser därför att inga 

nya icke hel kommunala allmännyttiga bostadsföretag bör bildas. Förbunden 

anser däremot att kommunerna själva bör avgöra om skäl föreligger för 

att ombilda befintliga icke helkommunala allmännyttiga bostadsföretag till 

hel kommunala. 

Flera remissinstanser anser att utredningen inte tagit tillräcklig hiinsyn 

till de värdefulla insatser for de allmiinnyttiga bostadsforetagen som främst 

bostadskooperationen gjort och avvisar helt utredningens förslag. Dessa re

missinstanser, till vilka hör sådana med bostadskooperativ anknytning, anser 
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all kommunerna sj1ilva bör avgöra utifrån varje kommuns utgångspunkt 

om de vill arbeta med helkommunala bostadsföretag eller med företag som 

har minoritetsdeliigare. 

Som jag ser det finns det visserligen fog för byggkonkurrensutredningens 

ståndpunkt att kommunerna, med den ställning som de i dag intar inom 

bostadspolitiken, ensamma bör äga de allmiinnyttiga bostadsföretagen och 

utse deras styrelser samt att det värdefulla samarbete som i dag sker mellan 

de allmännyttiga bostadsföretagen och bostadskooperationen utan olägenhet 

bör kunna fortsätta i andra former än att kooperationen är deliigare eller 

utser styrelseledamöter i företagen. Jag vill i detta sammanhang också erinra 

om att det med en sådan ordning givetvis står kommunerna fritt att till 

styrelseledamöter utse personer med erfarenhet från eller förankring i bo

stadskooperationen eller annan ideell verksamhet lika väl som del för övrigt 

står kommunen fritt att utse företrädare för de anställda eller hyresgiistcrna 

till styrelseledamöter. Samtidigt måste emellertid beaktas att, som utred

ningen likaledes framhållit, företag med minori!etsrepresentanter i styrelsen 

i viss mån kan betraktas som ett konkurrensinslag inom den allmännyttiga 

sektorn. 

Med hänsyn härtill finner jag den bäst avvägda lösningen av den nu 

behandlade frågan vara att principen om helkommunala företag får slå 

igenom för framtiden men att nuvarande regler får gälla oförändrade för 

redan bildade företag. Jag förordar alltså att det för godkiinnande av all

männyttiga företag i framtiden skall gälla som villkor att kommunen till

skjutit hela grundkapitalet och utsett hela styrelsen. 

Den ordning som jag sålunda förordar bör träda i kraft den I januari 

1975. 
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IO. 7 Ändringar i hyreslagstiftningen m. m. 

I 0. 7.1 l lyrcsgäsrcmas i11/~1'1a11de vid sanering m· hosrad\lllls m. m. 

10.7.1.1 Allmänna synpunkter 

I samband med att jag i det föregf1ende anfört vissa allmänna synpunkter 

på bostadspolitikens mål och medel har jag pekat på några utvecklingslinjer 

i riktning mot ett ökat inflytande for medborgarna på deras egna förhållanden 

inom bl. a. arbetslivet och undervisningen och niir det giiller handeln med 

varor och tjänster. Jag har också slagit fast att det är otillfredsställande 

att de stora grupperna av hyresgiister praktiskt taget helt saknar en mot

svarighet till det inflytande över utformningen av deras bostäder och dessas 

omgivning som tillkommer småhusägare och bostaclsriittshavare. 

Det finns inte något avgörande skäl for att bestUmmanderiitten över bo

stadsförhållanclena vid hyresriitt, på det siitt som nu iir fallet, iir f1irbehållen 

dem som äger bostadsfastigheterna. Att äganderätt inte kan tillåtas utgöra 

något hinder mot demokratisering är en insikt som nu måste få slå igenom 

på bostadsområdet på samma siitt som redan skett inom flera andra områden 

av samhiillslivet. 

Att hyresgiister till skillnad från småhusiigare och bostadsriittshavare sak

nar riitt att påverka förvaltningen av det hus som de bor i är inte bara 

otillfredsställande i och for sig. Det innebär också en svaghet i deras be

sittningsskydd. Om exempelvis en ombyggnad medför hyreshöjning eller 

andra konsekvenser som en hyresgiist inte vill eller kan godta. tvingas han 

att skaffa en annan bostad. Detsamma kan intriifl~1 om hyresviirden upplåter 

fastigheten for ändamål som ofördelaktigt påverkar boendemiljön. Att hy

resgästerna inte har någon bestämmanderätt över sina bostadsförhållanden 

medför vidare att deras kännedom om föreliggande behov och brister i 

fråga om dessa förhållanden inte på bästa sätt kan utnyttjas till förbättring 

av bostadsmiljön eller till en ändamålsenlig fastighetsförvaltning. 

Avsaknaden av bestiimmanderiitt har upplevts som en oriittvisa av hy

resgästerna. Från hyresgästernas organisationer har krav rests på ökat in

flytande på bostadsmiljön. Vissa av kraven har sammanfattats i det förut 

nämnda betänkandet av den boinflytandeutredning som tillsatts inom Hy
resgästernas riksförbund. En sammanfattning av betänkandet i de delar det 

rör inllytandefrågor har liimnats i avsnittet 8.1.3. 

De allmännyttiga bostadsföretagen har genom sin centralorganisation 

SABO visat ett positivt intresse for hyrcsgiisternas bestiimmanderiitt. Över

enskommelse om förhandlingsordningar har triiffats mellan hyresgästför

eningar och bostadsforetag på initiativ av Hyrcsgiisternas riksförbund och 

SABO. De innebär att förhandling kan begiiras av endera parten avseende 

frågor som rör inte endast hyran utan iiven boendeförhållandena i övrigt. 

Om överenskommelse inte kan triiffas på det lokala planet. prövas ärendet 
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av den s. k. hyresmarknadskommittcn, som emellertid endast har befo

genhet att lämna rekommendationer. SABO och hyrcsgiistorganisationen 

arbetar f. n. med rutiner för hur hyresgästinOytandet skall kunna tillgodoses 

vid sanering. Också från fastighetsiigarefrirbundets sida har intresse visats 

i frågan. 

Boendeutredningen har i betänkandet Solidarisk bostadspolitik lagt fram 

principförslag om boendedemokrati. Boendeutredningen fortsätter sitt arbete 

i denna fråga. Även boinnytandeutredningen inom hyresgäströrelsen fort

sätter sitt arbete i denna fråga och syftar bl. a. till att få till stånd viss for

söksverksamhet på området. 

I detta sammanhang vill jag också erinra om det av mig framlagda förslaget 

om bidrag till miljöförbiittrande åtgärder (jfr. avsnittet 10.3). Om medel 

på så siitt stiills till förfogande ökar möjligheterna for hyresgiisterna att utöva 

innytande på bl. a. utbyggnaden av boendeservice oi:h på utformning av 

tomtmarken. 

Innan en mera fullstiindig lösning av frågan om hyresgästernas bestäm

manderiitt kan övervägas, bör man enligt min mening avvakca erfaren

heterna av sådana former för innytande som redan är under utveckling. 

Vissa problem framstår emellertid som så angeliigna att de bör tas upp 

redan nu. 

Jag går nu över till att redogöra för mina synpunkter och förslag i detta 

ämne, vilka har utformats efter samråd med statsrådet Lidbom. 

Jag vill då först ange några nödvändiga utgångspunkter för sådana lös

ningar som nu kan och bör åstadkommas. 

På samhällsbyggandets område har fastighetsägarens inflytande inskränkts 

till förmån för ett kollektivt innytande utövat av kommunen. Medel härför 

är framför allt det kommunala planmonopolet, expropriationslagstiftningen 

och den kommunala förköpsriillcn. Som jag föreslår i annat sammanhang 

i denna proposition bör kommunens innytande i detla hiinseende ytterligare 

stärkas genom införande av markvillkoret. 

En bestämmanderätt för de boende måste självfallet utövas inom ramen 

för den politiska demokratin. När det giiller att skapa en god boendemiljö 

för alla och hindra uppkomsten av segregation mellan olika bostadsområden 

måste det vara kommunerna som bär det yttersta ansvaret. Hänsyn till 

hyresgästernas synpunkter måste självfallet tas när planerna upprättas. De 

har också möjligheter att utöva inOytande på planeringen i egenskap av 

kommunmedlemmar. Men när planerna faststiillts, måste de vara bindande 

för hyresgästerna på samma sätt som för fastighetsiigarna. 

Hur hyresgästernas innytande på den kommunala planeringen skall kunna 

ökas får övervägas i samband med den vidare behandlingen av bygglag

ulredningcns förslag. Reformer till förmån för ett ökut hyresgiistinnytande 

över boendeförhållandena får ske inom de griinser som den kommunala 

planeringen nu drar upp eller framdeles kan komma att dra upp. 
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En annan begränsning for nu ifrågavarande reformer ligger i att fostig

hetsiigarnas intresse av att få en rimlig avkastning på sitt i fastigheten ned

lagda kapital inte kan åsidosättas. Jag vill emellertid framhålla att denna 

begränsning i viss utsträckning är skenbar. Självfallet är det nämligen ett 

gemensamt intresse för fastighetsägare och hyresgäster att bostadsfastigheter 

förvaltas på bästa siitt. Som jag redan framhållit bör ett ökat hyresgästin

flytande kunna bidra till en bättre fastighetsförvaltning. 

När det nu gäller att ta ett första steg på vägen mot en besliimmanderiitt 

för hyresgästerna finns det anledning att skilja mellan två delvis olika si

tuationer. Den första situationen är den då hyresvärden vill företa ändringar 

i fastigheten, medan hyresgästerna har ett intresse av att ändringarna inte 

kommer till stånd. Anledningen hiirtill iir då i regel att hyresgästerna inte 

kan godta de hyreshöjningar som blir resultatet av de åtgiirder som hy

resvärden vill genomföra. Denna situation är jämförelsevis liitt att bedöma. 

Hiir bör redan nu kunna föreslås en reglering. 

Den andra situationen är den då hyresgästerna vill ta initiativet att få 
till stånd ändringar eller förbättringar inom fastigheten eller de enskilda 

liigenheterna. Det är l. ex. önskvärt att hyresgästerna skall kunna ges ett 

inllytande på reparations- och underhållsfrågor. Detsamma giiller omfattning 

och inriktning av service samt användning och utformning av tomtmarken. 

I den mån det emellertid är fråga om hyresgästernas möjligheter att få 

till stånd omfattande rörbättringsarbeten uppkommer en rad problem som 

kräver mer ingående överväganden än som kan göras nu. Detta torde i 

regel vara fallet när det är fråga om åtgärder inom fastigheten som sådan 

och kan ibland vara fallet även när det giiller den enskilda lägenheten. Inte 

minst viktigt är därvid frågan hur åtgärderna skall kunna finansieras. Hy

resgästernas bestämmanderätt när det giiller att ta initiativ till nya åtgärder 

bör diirför i huvudsak behandlas först på ett senare stadium av lagstif\

ningsarbetet. 

I detta sammanhang finns dock anledning att t<1 upp frågan om initiativriitt 

för hyresgiisterna enligt bostadssaneringslagen (! 973:53 L BSU och anliigg

ningslagen ( 1973: 1149). Vidare bör lagstiftning kunna genomföras redan nu 

niir det g~illcr hyresgästernas riitt att vidta mindre ändringar i fråga om 

den egna lägenheten och att förmå hyresvärden att fullgöra sin underhålls

och reparationsskyldighet. 

En siirskild fråga när det gäller att utforma ett hyresgästinflytande iir 

vem som skall utöva detta infiytande. Niir det gäller huset sett som helhet 

och omgivningen måste bestämmanderätten tillkomma hyresgiisterna som 

kollektiv. Uppgiften att företräda hyresgästerna som kollektiv bör ankomma 

på den organiserade hyresgäströrelsen. När det gäller den egna liigenheten 

bör s.iiilvfallet bestämmanderätten om möjligt i första hand tillkomma den 

enskilde hyresgästen själv. Härvid föreligger emellertid det problemet att 

den enskilde hyresgästen i vissa fall bor bara en kortare tid i liigenhetcn, 
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som sedan skall anviindas av andra hyrcsgiister. Den enskilde hyresgiisten 

kan i sådana fall ha ett intresse av att sjiilv få låg hyra, medan han faster 

mindre avseende vid att liigenheten bevaras i gott skick liven för kommande 

hyresgiistcr. Hyresgiistkollektivet i sin helhet har däremot ett starkt intresse 

av att bevara och kanske också höja liigenhetsbeståndets standard både i 

fråga om utrymme, liigenhetsfördelning och utrustning. Bestämmanderätten 

måste diirför utformas så att iiven de senare intressena tillgodoses. Den 

framkomliga vägen att nå ett sådant resultat är att också i detta fall ge 

ell inflytande åt den organiserade hyresgiiströrelsen. 

Den nuvarande hyreslagstiftningen har utformats med utgångspunkt i 

all det på hyresmarknaden finns starka partsorganisationer. Förfarandet i 

hyrestvister bygger på tanken att tvisterna ofta iir sådana att uppgörelse 

kan nås, om parterna får tillfälle att viiga sina synpunkter och argument 

mot varandra. Många tvister kan diirför biliiggas genom enskilda förhand

lingar, vid vilka organisationerna förutsätts spela en viktig roll. Frågor om 

ombyggnad och andra iindringsarbeten, bortsett från plansynpunkter och 

byggnadstekniska aspekter, förefaller vara väl ägnade att lösas genom för

handlingar och överenskommelser under medverkan av parternas organi

sationer på samma sätt som nu giiller för hyressättningen på stora delar 

av hyresmarknaden. Boendeinflytandet bör således på hyresgiistsidan få utö

vas av riksorganisation av hyresgiister eller av förening som iir ansluten 

till sådan organisation och inom vars verksamhetsområde fastigheten iir 

beliigen. Det kan förutsättas att organisationerna skall kunna komma överens 

om viigledande normer lör bedömningen av typfall. 

Självfallet skall hyresgiistorganisationen därvid agera i samråd med de 

i det enskilda fallet närmast berörda hyresgästerna. Hur detta samarbete 

skall organiseras bör emellertid överlämnas åt hyresgästerna själva att be

stiimma. 
Som jag l"örut framhållit utgör de reformer rörande boendeinflytandet 

som jag avser att föreslå del första steget mot ett mer omfattande inflytande 

för hyrcsgiisterna. Det iir fråga om viktiga nyheter av principiell natur. Mot 

den bakgrunden finner jag det naturligt att den föreslagna reformen får 

karaktären av en försöksverksamhct som får vidareutvecklas när niirmare 

erfarenheter vunnits av den. Behovet av reformer iir störst inom storstads

omr:°1dena diir ombyggnads- och saneringsverksamheten iir siirskilt livlig .. 

Jag föreslår diirför att den nya lagstiftningen till en början begriinsas till 

att giilla kommunerna i stockholms-, göteborgs- och malmöområdena. Den

na begriinsning bör dock endast avse den del av den föreslagna lagstiftningen 

som förutsiitter att hyresgiistorganisation a~erar. De förslag som jag liigger 

fram i det följande rörande enskilda hyresgiisters riitt att efter ombyggnad 

tlyua tillhaka och alt påverka liigenheternas underhåll m. m. (avs·nitten 

10.7.1.3 och 10.7.1.4) bör däremot ges giltighet för hela lnndet. 

De vidgningar i skilda hänseenden av hyresgiisternas inflytande som så-
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lunda bör genomföras nu och som jag utvecklar närmare i det följande, 

bör alla komma till stånd fr. o. m. den I januari 1975. 

IO. 7.1.2. llyresgästernas inflytande vid ombyggnad av bostadshus m. m. 

Hyreslagstiftningen ger inte de boende möjlighet att förhindra ett om

byggnadsföretag eller annat ändringsarbete i fastigheten som från deras syn

punkt inte är önskviirt. Det skydd hyreslagen erbjuder de boende avser 

i ombyggnadsfallen i första hand att hyresgästen inte skall ställas utan bostad. 

Genom besittningsskyddsreglerna och den möjlighet som lagen öppnar att 

medge anstånd med avnyttningen kan man till en del mildra verkningarna 

för den enskilde hyresgästen av omhyggnadsföretaget. Någon prövning av 

det tillämnade företagets ändamålsenlighet och lämplighet sker inte i en 

besittningsskyddstvist. Vid tillkomsten av de nuvarande besittningsskydds

bestämmclserna ansågs att en sådan prövning borde ankomma på andra 

samhiillsorgan iin de då inriittade statliga hyresniimmkrna lprop. 1968:91 

Bih. A s. 92). Samtidigt betonades vikten av att den från samhällssynpunkt 

synnerligen angeliigna sanerings- och ombyggnadsverksamheten inte hiim

mades av de hyresrättsliga bestiimmelserna. 

Självfallet giiller fortfarande att det är utomordentligt angeliiget att be

hövliga sanerings- och ombyggnadsåtgärder kan vidtas så att äldre fastigheter 

och bostadsområden repareras i den utsträckning som iir nödvändigt samt 

ges den standard som i dagens samhälle anses önskvlird. 

Jag har redan framhållit att ett hyresgästinflytande när det gäller om

byggnad och andra ändringsarbeten inte hör rubba eller begränsa kommu

nernas befogenhet att med stöd av byggnadslagstillningen reglera till

komsten och vidareutvecklingen av bebyggelsen inom kommunen. Lika 

litet bör ett sådant inflytande rubba kommunens ansvar och befogenheter 

för saneringsverksamheten enligt bostadssaneringslagstiftningen. 

Genom inforandet av BSL slogs fast att kommunerna har ansvaret för 

att fastighetsägarna genomför en upprustning av det befintliga lägenhets

beståndet till viss standard. Det är närmast en självklarhet att hyresgäst

kollektivet inte skall kunna hindra en fastighctsiigare från att företa en sådan 

ombyggnad som innebär att lägenhetsbeståndet rustas upp till den nivå 

som av samhället vid varje tid betecknas som lägsta godtagbara standard. 

Hyresgästernas intressen i fråga om sådan sanering som överensstämmer 

med BSL bör tillgodoses inom den kommunala planeringen av bostadssa

neringen. 
När däremot fastighetsägaren vill gå liingrc lin som krävs för att uppnå 

Wgsta godtagbara standard bör hyresgiisterna ges ett bestämmande inlly

tancle. I detta fall står hyresviirdens intresse av att få biista ekonomiska 

avkastning av sin fastighet mot hyresgiisternas intresse av att hyrorna hålls 

nere. I vissa fall kan en hyreshöjning medföra att hyresgästen tvingas flytta 
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från sin invanda miljö. I lyresgästerna bör diirför ha möjlighet att siiga nej 

till ombyggnadsarbeten som inte behövs för att nå liigsta godtagbara stan

dard. 

Angelägenheten av att hyresgästerna ges ökade möjligheter att öva in

flytande iir inte begriinsat till ombyggnadsfallcn. Också andra iindringsar

beten bör hyresgiisterna kunna påverka. Det är visserligen givet alt hy

resvärden inte bör kunna hindras från att låta utföra målning. tapetsering 

och andra sedvanliga underhållsarbeten som det dessutom <iligger honom 

att utföra i bostadsdelen. Lika självklart är att han måste få utföra erforderliga 

reparationsarbeten i fastigheten. Därutöver kan emellertid åtskilliga åtgiirder 

vidtas som utan att det är fråga om ombyggnad medför en höjning av 

lägenheternas standard och därmed dess bruksviirde. vilket i sin tur kan 

leda till hyreshöjningar. Även om det på sikt får anses vara ett allmänt 

hyresgästintresse att en fortlöpande upprustning sker inom det befintliga 

lägenhetsbeståndet. bör hyresgästerna ges inflytande också i sådana frågor. 

Eftersom flertalet av de åtgärder som det hiir iir fråga om inte torde kunna 

leda till mera avseviirda hyreshöjningar vid bruksviirderingen. bör dock detta 

inflytande begränsas till en möjlighet att hindra åtgärder som uppenbarligen 

inte är påkallade av boendehänsyn. 

Spörsmålet om formerna för ett boendeinflytande i frågor om ombyggnad 

och andra iindringsarbeten rör till viisentlig del formerna för information 

och kommunikation (jfr prop. 1973:21 s. 78). Kan fastighetsägarna och hy

resgästerna etablera goda kontakter och i samförstånd försöka finna liimpliga 

lösningar, torde åtskilligt vara vunnet. Det är en viktig uppgift för parts

organisationerna på hyresmarknaden att finna lämpliga former för samråd 

och information. Av vad organisationerna har anfört i sina yttranden över 

betänkandet Solidarisk bostadspolitik framgår att de sjiilva är inställda på 

att finna en lösning av frågan. Men man kan inte stanna med detta. En 

förhandlingsordning, hur bra den än är. innebiir på grund av nuvarande 

lagstiftning bara att hyresgiisterna kan med sina argument försöka påverka 

fastighetsägaren/hyresvärden. För att hyresgiisterna skall få ..:tt reellt in

flytande behövs lagregler som effektivt hindrar fastighetsiigaren att företa 

vissa ombyggnadsåtgiirder som en opinion bland hyresgiisterna motsiitter 

sig. Jag övergår nu till att behandla frågan om utformningen av sådana 

regler. 

Vad först angår sådana iindringsarbeten som inte förutsiitter byggnadslov, 

ligger det närmast till hands att välja en ordning som innebär att hyrcsnlimnd 

får på ansök;1n meddela förbud för hyresviirden att vidta den planerade 

åtgärden. om den inte behövs för att lägenhet skall uppnå liigsta godtagbara 

standard. Som har anförts i det föregående bör förbud kunna meddelas 

bara när de tillämnade åtgärderna uppenbarligen inte iir påkallade av bo

endehänsyn. Sådant förbud bör kunna förenas med vite. Har niimnden fö
relagt vite, bör den sjiilvmant kunna ta upp fråga om utdömande av vitet. 
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I fall niir byggnadslov kriivs, främst ombyggnadsfallen, bör en i princip 

motsvarande ordning gälla. Den bör emellertid utförmas något annorlunda 

för att undvika olägenheter av den dubbla prövning som blir nödviindig. 

I luvudregeln bör vara, att fastighetsägaren inte får vidta annan byggnads

lovskrävandc åtgärd iin som behövs för att lägenhet skall uppnå liigsta god

tagbara standard i den mån hyrcsgiisterna motsätter sig det. Som exempel 

på åtgiird som bör kunna hindras kan niimnas en omfördelning av bostadsy

tan på olika liigenhetcr. Motsätter sig hyresgästerna den planerade åtg[irden, 

bör emellertid fastighetsiigaren kunna få frågan prövad av ~It opartiskt organ. 

Prövningen bör lämpligen ankomma på hyresnämnden och, efter besvär 

över nämndens beslut, av den i prop. 1974: 151 föreslagna bostadsdomstolen. 

Godkiinner prövningsorganet att åtgiirden får vidtas, bör den omstiindigheten 

att hyresgästerna har motsatt sig företaget inte hindra det. Byggnadslov 

för ombyggnadsföretaget bör däremot inte kunna ges, om hyresgiisterna 

motsätter sig ombyggnaden och hyresnämnden inte har godkänt den. Frågan 

huruvida det föreligger hinder av det slag som har angetts mot bifall till 

ansökan om byggnadslov eller ej bör ha klarats ut, innan ansökan om bygg

nadslov görs. Till ansökan bör fastighetens ägare således foga antingen bevis 

att hyresgästorganisationen inte motsätter sig företaget eller, i förekomman

de fall, beslut av hyresnämnd eller bostadsdomstolen om medgivande till 

åtgiirden. 

Godkännande bör som nyss antyddes alltid lämnas när ombyggnaden 

endast innebär att bostadsliigenheterna ges lägsta godtagbara standard. God

kännande bör i övrigt kunna liimnas i andra fall dock endast om siirskilda 

skiil föreligger. S[irskilt skiil kan vara att fastighetsiigarcn önskar utnyttja 

den byggnadsriitt som medges i fastställd plan. Situationen måste då vara 

den att den aktuella bebyggelsen utgör en avvikelse från den giillande planen 

och att ombyggnadsföretaget endast innebiir att planen fullföljs. Ett typiskt 

exempel är att planen uttryckligen anger att hus får ha ett större antal vå

ningar än vad som faktiskt iir fallet. Begär fastighetsägaren att få bygga 

om huset så att det i planen angivna antalet våningar uppnås, föreligger 

alltså i regel s[irskilda skäl att tillåta ombyggnaden. Liknande situationer 

kan föreligga om den planerade ombyggnaden står i överensstämmelse med 

kommunens översiktliga planering, t. ex. ett kommunalt bostadssanerings

program. 

Skulle fastställd detaljplan vara föråldrad, kunde det diiremot synas moti

verat att anse att särskilda skäl inte föreligger. I ett sådant fall torde dock 

i allmiinhet nyhyggnadsförbud ha meddelats. I vart fall torde det vara aktuellt 

att pröva frågan om sådant förbud. Ställningstagandet i nybyggnadsförbuds

frågan bör bli avgörande vid hyresnämndens prövning. Utfärdas med andra 

ord inte nyhyggnadsförbud, får siirskilda skäl för godkännande i hyresnämn

den anses föreligga. Innebörden av begreppet särskilda skäl utvecklas ytter

ligare i den specialmotivering till upprättade lagförslag som jag lämnar senare. 
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Sjiilvfallet bör hyresniimnden ha möjlighet att, om den inte kan godkänna 
det av fastighetsägaren tilltänkta ombyggnadsföretaget i oförändrat skick. 
meddela godkiinnande under förutsättning att de iindringar görs i företaget 
som nämnden finner påkallade. 

Som jag har slagit fast i det föregående ( !O. 7.1.1 I bör boendeinnytandet 
utövas i första hand av hyresgästförening. Det bör gälla i fråga om både 
byggnadslovskrävande åtgärder och andra åtgärder. Det får ankomma på 
föreningen att bestämma, om det reella avgörandet bör lämnas över till 

underavdelning inom föreningen, t. ex. hyresgästavdelning, eller till ännu 
mindre enhet, t. ex. så kallad kontaktkommitte. Självfallet blir det en viktig 
uppgift för hyresgästorganisationen att försöka finna lämpliga former för 
information och samråd med dem som närmast berörs av ombyggnads
företaget. 

Det skisserade boendeinnytandet bör i båda de angivna fallen vara be

gränsat till andra lägenheter än sådana som Hgaren regelmässigt hyr ut för 
fritidsändamål eller som utgör del av hans egen bostad. Även i övrigt bör 
giilla motsvarande begriinsningar som giiller för BSL:s tilliimpning. Som förut 
niimllls bör tk nya reglerna giilla bara i stockholms-. göteborgs-och mal
möo111r:'1dena. 

Omsatt i praktisk tillämpning bör den skisserade ordningen kunna fungera 
enligt följande. 

Hyresvärd som vill bygga om eller företa annan förändring i fråga om 

bostadshus bör i ett tidigt skede informera både de boende och hyresgäst
föreningen om sina planer och försöka komma överens med dem om vilka 
åtgärder som skall vidtas och lämplig tidpunkt för ombyggnaden. Krävs 
inte byggnadslov, torde visserligen de planerade åtgärderna i allmänhet vara 
till fördel för hyresgästerna eller eljest av det slaget att de enligt vad som 
nyss sagts inte bör fä motsätta sig dem. Det bör emellertid alltid vara an
geläget för hyresvärden att lämna en tidig underrättelse. Gör han det inte, 
riskerar han niimligen att företaget stoppas så sent att han åsamkas både 
kostnader och besviir. 

Behövs byggnadslov, bör som nämnts förut fastighetsägaren till ansök
ningshandlingarna foga antingen bevis att hyresgästföreningen inte mot
sätter sig företaget eller beslut om medgivande. Saknas bevis eller beslut, 
bör ansökan inte avvisas omedelbart. I stället bör nämnden bereda fas
tighetens iigarc tillfälle att komplettera ansökningshandlingarna. Underlåter 
han att göra det, bör hans ansökan om byggnadslov ogillas. Föreligger inte 
bestridande från hyresgästföreningen eller har hyresnämnden medgett fö
retaget, har byggnadsnämnden att pröva ansökan om byggnadslov enligt 
vanliga grunder, dvs. om företaget iir förenligt med byggnadslagstiftningen 

och föreskrifter som meddelas med stöd av denna. Den ordning som angetts 
innebiir således inte någon ändring av principerna för byggnadsnämndens 
granskning i sak av byggnadslovsärendct. Prövningen av de planerade åt-

29 Riksdagen I 9 74. I sam!. Nr 150 
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giirdernas iindamålsenlighet och Wmplighel frän hlls\ads- och hyrespolilisk 

synpunkt ligger enligt den diskuterade ordningen inte på byggnadsnii111nden. 

Den hiir skisserade ordningen förutsätter ett visst samspel mellan bygg

nadsniimnd och hyresniimnd. Jag kommer att senare. i spe\.:ialmotivcringen 

till de föreslagna iindringarna i 17 § niimndlagen, utveckla niirmarc hur detta 

samspel bör gå till. 

Den förordade ordningen ålägger inte hyrcsgiistförening att ta upp för

handlingar med fastighetsiigaren/hyrcsvärden 0111 ombyggnad eller andra 

iindringsarbeten eller avge yttrande till byggnadsnämnden. Bara niir för

eningen anser sig ha befogad anledning att motsätta sig det tilliimnade fö

retaget behöver föreningen agera hos byggnadsniimndcn och i förekom

mande fall rom talan inför hyresniimnd. Även om inte flertalet av de boende 

är medlemmar i hyresgästföreningen, har denna sjiilvfallet som företrädare 

för hyresgästkollektivet ett intresse av att både nuvarande och kommande 

hyrl.!sgästers intressen beaktas vid ombyggnads- och andra iindringsarbeten. 

Några invändningar mot att prövningen av det tillämnade ombyggnads

eller ändringsföretagets ändamålsenlighet och lämplighet från bostads- och 

hyrespolitisk synpunkt läggs på hyresniimnd lär inte kunna resas. Liknande 

uppgifter ankommer redan nu på hyresnämnderna. Jag syftar då i första 

hand på den prövning som niimnd gör i vissa iircnden enligt RSL och lagen 

( 1970:246) om tvångsförvaltning av bostadsfostighet (lvll. Öppnas i enlighet 

med vad som föreslås i prop. 1974: 151 möjlighet för hyresniimnd att låta 

sig bitriida av teknisk expert, blir det sörjt för att det inom niimnden finns 

den allmiintekniska kunskap som kan behövas i ärenden om godkännande 

av ombyggnad. 

Innebörden av det hyresgästinflytande vid ombyggnads- och andra änd

ringsarbeten som jag nu har förordat är att hyresgästerna ges möjlighet 

att hindra arbeten som de, med hänsyn till arbetenas omfattning och då 

i första hand den åsyftade standardnivån, inte vill acceptera. Något intlytandc 

över den närmare utformningen av arbetena, t. ex. planlösning, skåpinred

ning, färg- och materialval eller gårdsplanering, inrymmes inte i den nu 

förordade ordningen. En utvidgning av inflytandet i dessa avseenden bör 

anstå i avvaktan på erfarenheterna av sådana former för inflytande som 

nu iir under utveckling. Självfallet iir det angeläget all hyresviirdarna iindå 

i \iimpliga former samråder med de berörda hyresgästerna i fråga om den 

niirmare utformningen av de ändringsarbeten som kan ha tillåtits, så att 

hyresgiisternas intressen samt deras kiinnedom 0111 liigenheternas och lo

kalernas förutsiittningar och förkovringsmöjligheter tillvaratas på biista siitt. 

Vidgas boendeinflytandet för hyresgiisterna i överensstämmelse med vad 

som har anförts i det föregående, kan det inte uteslutas att vissa fastig

hetsiigare hellre önskar riva huset och bygga nytt än underkasta sig det 

inflytande i ombyggnadsfrågorna som tillerkänts hyresgiisterna. Av vad som 

har anförts rörande gällande rätt (avsnitt 8.1.1) framgår emellertid att sam-
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hiillet numera har medel att ingripa mot och hindra rivningsföretag som 

inte är förenliga med de fastlagda principerna för sanering av det äldre bo

stadsbeståndet. Kommun kan sålunda för viss fastighet eller fastigheterna 

inom visst omrilllc utförda tidsbegriinsat förbud mot rivning. i\vcn om hy

resgästerna i ett rivningshotat hus f. n. inte har formell riitt att utverka 

rivningsförbud, torde de i praktiken ha goda möjligheter att hindra en fö

restt11.:nde rivning. under förutsiittning att rivningen inte är önskviird fr~111 

det allmiinnas synpunkt. 

Den rivningsreglering som jag nu åsyftar är av provisorisk karaktär och 

skall ses över innan permanenta regler införs. I avvaktan på alt denna översyn 

förs till slut får det antas alt kommunerna fäster stor vikt vid de synpunkter 

som framförs av dem som ett rivningsförctag närmast rör. Uppkommer 

i byggnadsnämnden fråga om rivning av ett nerfamiljshus som inte omfattas 

av rivningsförbud. bör det vara en förstahandsuppgift för nämnden att över

väga ett sådant förbud, om huset inte redan är evakuerat eller evakuering 

pågår. Det är därvid önskvärt att nämnden på lämpligt siHt informerar hy

resgästerna om den planerade rivningen och bereder dem och hyresgäst

föreningen på orten tillfälle att anlägga synpunkter i frågan. Sådan utredning 

bör byggnadsnämnderna självmant kunna skaffa in utan att uttryckliga be

stämmelser behöver meddelas. 

På grund av vad jag nu har anfört lägger jag inte nu fram förslag om 

inflytande för hyresgästerna i rivningsfallen. 

Gällande rätt ger inte hyresgästerna befogenhet att genomdriva ombygg

nad eller liknande mera ingripande åtgiirder inom huset eller dess omgiv

ningar frånsett möjligheten alt hos kommunen begära upprustningsåliig

gande enligt BSL. Detta upplevs på många håll som en obefogad begränsning 

av möjligheterna att påverka den egna boendemiljön. I åtskilliga fall skulle 

hyresgästerna med ganska enkla medel kunna fä till stånd påtagliga för

bättringar av boendemiljön, om de hade rätt att vidta åtgärder. Som exempel 

på sådana gemensamma insatser från hyresgästernas sida kan niimnas in

rättande av hobbyrum, motionslokaler eller bastu, anordnande av lekplats 

m. m. Hyresgästerna kan också ha intresse av att själva ta ansvaret för 

mer ingripande ombyggnadsåtgärder. Deras möjlighet att påverka boende

miljön blir större. om de låter ombesörja ombyggnaden själva än om fas

tighetsägaren gör det. Det kan också förekomma att en ombyggnad kan 

bli mindre kostsam, om den sköts av hyresgästerna än vad som annars 

skulle ha blivit fallet. 

Åtskilliga problem uppkommer emellertid när det gäller att ge hyres

gästerna riitt att vidta åtgärder av det slag som nyss nämndes. Garantier 

måste skapas för att åtgiirderna inte utförs på ett så amatörmässigt sätt 

att fastigheten i själva verket skadas. Som fastighetsägareförbundet anför 

i sitt yttrande över betänkandet Solidarisk bostadspolitik innefattar ett ian

språktagande av gemensamma utrymmen för annat fo avsett ändamål en 
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förändring av den upplåtna nyttjanderättens innehåll. Hyreslagens nuva
rande bestämmelser om hyresgästernas befogenheter i sådana situationer 
måste uppenbarligenjämkas,om den antydda ordningen skall kunna genom
föras. Den får inte heller medföra att hyresvärden ges möjlighet att vältra 
över sitt ansvar får det löpande underhållet på hyresgästerna. Giiller det 
mera ingripande åtgärder, uppkommer vidare frågor om hur hyresgästerna 
skall kunna finansiera dem. Redan de nu antydda problemen visar alt frågan 
är så komplicerad att förslag till lösning inte bör föreläggas riksdagen utan 
en mer ingående utredning. Den definitiva lösningen av dessa frågor bör 
bli beroende av fortsatt försöks- och utredningsarbete. 

I ett par hänseenden finns det emellertid möjlighet att redan nu ge hy
resgästerna ett vidgat kollektivt inOytande när det gäller förbättringar av 
boendemiljön. Till en början vill jag ta upp frågan om initiativrätt för hy
resgästerna när det gäller upprustningsåläggande enligt BSL. 

Har bostadslägenhet inte den lägsta standard som kan godtas, får som 
närmare utvecklats i redogörelsen får gällande rätt (avsnitt 8.1.1) hyresnämn

den på ansökan av kommunen ålägga fastighetens iigare att vidta åtgärd 
som behövs för att lägenheten skall uppnå sådan standard (upprustnings
åläggandel eller förbjuda att lägenheten används för bostadsändamål (an
vändningsförbudl. Hyresgästerna har däremot inte själva någon rätt att en

skilt eller kollektivt göra ansökan om åtgärd enligt BSL utan får, om behov 
uppkommer, söka påverka kommunen att göra framställning hos hyres
nämnden. Om nu - på sätt som föreslagits i det föregående -hyresgäst
organisation tillerkänns rätt till inflytande vid en sanering som fastig

hetsägaren ämnar utföra. ligger det nära till hands att även ge sådan or
ganisation rätt att ta initiativ till åtgärder som behövs för att ge bostadslii
genheter en godtagbar standard. Att hyresgästorganisation får rätt att göra 
ansökan enligt BSL framstår som naturligt inte minst med hänsyn till att 
sådan organisation har talerätt enligt TvL. Hyresgästernas intresse av att 
kunna få till stånd sådana förbättringar av fastigheten som krävs för att 
lägenheterna skall uppnå lägsta godtagbara standard skiljer sig i princip inte 
från deras intresse av att kunna undanröja missförhållanden som kan leda 
till tvångsförvaltning. Det ankommer visserligen i första hand på kommunen 
att svara för planering av saneringsverksamheten. Om hyresgästorganisation 

medges riitt att ta initativ till upprustningsåläggande i enskilt fall, kan detta 
dock inte inverka negativt på den kommunala planeringen. Övriga förut

sättningar för att upprustningsåläggande skall meddelas bör nämligen bi
behållas. Vidare gäll_er enligt BSL att om upprustningsåläggande meddelats 
men byggnadslov inte beviljas till den åtgiird som avses med åläggandet så 
iir åläggandet förfallet. Detta medför att saneringsåtgärder inte kan komma 

till stånd i strid mot kommunala planintentioner. Jag föreslår därför att 
BSL ändras så att ansökan om åtgärd enligt lagen får göras även av hy

rt'!sgiistorganisation .. Ä.ndringen bör tills vidare hcgriinsas s{1 att den giiller 
bara för kommunerna i stockholms-. götcborgs- och malmöonmklena. 
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BL a. i samband med sanering av hostadsfastighct kan fråga om inrättande 
av gemensamhetsanläggning enligt anliiggningslagcn I 1973:1149) uppkom
ma. Gernensamhetsanliiggning kan vara t. ex. parkeringsanläggning, för
bindelseled, g;'\rdsutrymme. lekplats, värmeanläggning eller tviittstuga. Ge
rnensamhetsanHiggning inrättas genom förrättning av fastighetsbildnings
rnyndigheten. Riitt att begära förrättning enligt anläggningslagen tillkommer 
iigaren av fastighet som avses skola delta i anliiggningcn samt byggnads

nämnden. Även liinsstyrelsen kan i vissa fall påkalla anläggningsförrättning. 
lnriittandet av gemensamhetsanliiggning förutsätter viss samstämmighet 
bland ägarna av de fastigheter som skall delta i anläggningen. Om dessa 
mera allmiint motsiitter sig åtgiirdcn och har beaktansviird<l skäl får det. 
får anliiggningen enligt 7 anliiggningslagen inte inriittas i idets. k. opinions
villkoret). Vid prövningen skall friimst deras mening beaktas som har störst 
nytta av anliiggningcn. Nyssniimnda hinder mot inrättande av anläggning 
giiller inte om behovet av anliiggningen är synnerligen angcliiget. 

De gemensamhetsanläggningar som kan komma i fråga i anslutning till 

bostadsfastigheter angår uppenbarligen ofta hyresgästerna i hög grad. Det 
iir här naturligt att jämföra dem med bostadsriittshavare. vilka kan tillvarata 
sina intressen enligt anläggningslagen genom sin förening i dess egenskap 
av fastighctsiigare. Det iir diirför rimligt att hyresgiiswrna genom hyres
giistorganisationcn ges riitt att ta initiativ till inriittamlc av s:°u.lan anliiggning. 
Hyresgiistorganisation bör diirför fi't riitt att göra ansökan enligt anliiggnings
lagcn 01.:h all yttra sig över ansökan som fastighetsägare gjort. Motsiitter 
sig organisationen diirvid :°ngiirden. bör dess mening beaktas på samma siitt 
som nu giillcr i fråga om fastighetsiigarnas. Det innchiir att en anläggning 
kan hindras om l~1stighetsiigarna 01.:h hyresgiisterna mera allmiint motsiitter 
sig åtgiirdcn . .A andra sidan bör vid tilliimpning av opinionsvillkoret hy
rcsgiisternas mening kunna beaktas ocksi't till stöd för att en viss anliigg
ningsåtgiird bör genomföras. iiven om en majoritet av fastighetsiigare mot
siitter sig den. Den ordning som förordats hör dock tills vidare giilla hara 
inom stockholms-, götehorgs- och malmiionrnldena. 

10. 7.1.3 Riitt för hyresgäst att återflytta efter ombyggnad 

När en ombyggnad väl har genomförts, kan en hyresgiist sjiilvfallct ha 
intresse av all !lytta tillbaka till den liigcnhet som han fått liimna under 

omhyggnml'iarb.:::tet. 
I det betänkande som låg till grund för hyreslagsreformen år 1968 (Ny 

hyreslagstiftning. SOU 1966: 14, avgivet av hyreslagstiftningssakkunniga) 
framhålls bl. a. att det i inte obetydlig omfattning borde vara möjligt att 

låta hyresgästen flytta tillbaka efter genomförd ombyggnad. En speciell kon
fliktsituation uppkommer, om hyresvärden anser sig behöva friställa en eller, 
i större hus, flera lägenheter får att en ombyggnad som har till syfte att 
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bereda övriga hyresg~ister b~ittre bostäder skall kunna ge tillfredss@lande 

resultat. I en sådan situation borde det enligt de sakkunniga tillkomma 

hyresviirden att viilja vilken lägenhet som skall fristiillas \het. s. 161 l. Hy

reslagstiftningssakkunnigas uttalanden i dessa delar lämnades utan erinran 

i lagstiftningsärendet. 

I ombyggnadsfallen torde återflyttningsmöjligheten ha utnyttjats i endast 

ringa utsträckning. Har den aktuella besittningsskyddsbrytande grunden fö

relegat. torde hyresnämndernas beslut i allmänhet ha inneburit att hyres

giisten fått frånträda hyresrätten definitivt, oberoende av om ersiittnings

lägenhet anvisats eller inte. I ett ombyggnadsfall förlängdes hyresavtalet 

"med tillfälligt avbrott" (Praxis i hyresmål. utg. av Statens hyresråd, nr 

1971: 18). Utgången har emellertid kritiserats i litteraturen nlerg m. fl.: Hy

resrätt s. I 06). 

I linje med fårslagen om ökat boendeinflytande ligger att de enskilda 

hyresgästerna i ombyggnadsfallen i en eller annan form bör tillförsiikras 

rätt att, om de så önskar, flytta tillbaka till sin förutvarande liigenhet eller 

till huset. En svårighet ligger emellertid i att flertalet hyresgäster förmodligen 

inte är beredda alt redan vid prövningstillfiillet ta stiillning till om de vill 

flytta tillbaka. Inte förrän ombyggnaden är avslutad, känner man de nya 

hyrorna och kan precisera innehållet i hyresavtalen. Eftersom förhållandena 

är mångskiftande synes någon fullständig reglering av frågan inte vara möjlig. 

Hyresgästernas intressen bör, så som förutsattes vid tillkomsten av bestäm

melserna om direkt besittningsskydd, beaktas inom ramen för den billig

hetsprövning som skall ske när genomgripande ombyggnad åberopas som 

grund för uppsägning av hyresavtalet. I syfte att främja hyresgästs nu ifrå

gavarande intressen förordar jag att till ledning for denna billighetsprövning 

införs en bestämmelse i 46 ~ hyreslagen av innebörd att vid ombyggnad 

hyresgästen om möjligt skall beredas tillfälle att efter ombyggnaden hyra 

likvärdig lägenhet i huset. De närmare motiven för en sådan bestämmelse 

och vissa synpunkter på hur de bör tillämpas utvecklar jag i specialmoti

veringen. 

10. 7.1.4 Lägenhetens underhåll, hyresgästens rätt att utföra arbeten lä

genheten 

När det gäller underhållet av lägenheterna utgår hyreslagen från att det 

är hyresvärdens skyldighet att vidmakthålla lägenheten i det skick den skulle 

tillhandahållas hyresgästen. Hyresvärden är alltså i princip skyldig att med 

jämna mellanrum reparera lägenheterna. I 15 ~ andra stycket hyreslagen 

föreskrivs sålunda beträffande bostadslägenhet att hyresvärden skall med 

skiiliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga 

reparationer i lägenhetens bostadsdcl med anledning av lägenhetens för

sämring genom ålder och bruk. 
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Det torde finnas ett ganska utbrett missnöje med många hyresvärdars 

siilt all sköta det löpande lägenhetsundcrhållet. A andra sidan har det hittills 

förekommit endast enstaka mål vid domstol om hyresvärds reparations

skyldighet. Dessa iakttagelser ger anledning till antagandet att bestämmel

serna i hyreslagen om hyresvärdarnas reparationsskyldighet inte är tillräckligt 

effektiva för att garantera ett tillfredsställande lägenhetsunderhåll. Ytter

ligare åtgärder för att skapa sådana garantier bör därför övervägas (jfr prop. 

1968:91 Bih. A s. 212). Anledningen till att bestämmelserna i praktiken 

har fungerat mindre väl torde vara att den ordning som lagen anvisar för 

att utkräva hyresvärdens ansvar inte är bra. 

Av de sanktioner som hyreslagen tillhandahåller för att trygga efterlev

naden av bestämmelserna om reparationsskyldighet är självhjälpsrätten vik

tigast. En nackdel med denna rätt är att den förutsätter att hyresgästen 

kan förskottera kostnaderna för reparationen, som i vissa fall kan uppgå 

till stora belopp. Vägrar hyresvärden att betala kostnaderna, kan hyresgästen 

få ligga ute med pengarna under lång tid, eftersom han inte utan vidare 

kan hålla inne hyra till motsvarande belopp utan att riskera att hyresrätten 

förverkas. Nuvarande regler ställer även i övrigt tämligen stora krav på 

hyresgästen. För att säkerställa sitt krav bör han dels genom besiktning 

eller på annat sätt säkra bevisning om lägenhetens skick före reparationen, 

dels infordra anbud från flera hantverkare, innan han beställer arbetet. Oav

sett hur försiktig hyresgästen varit får han emellertid alltid räkna med att 

domstolen i en tvist mellan honom och hyresvärden kan ha en annan mening 

om reparationsbehovet eller skäligheten av kostnaderna för de reparationer 

som han låtit utföra. 

Bestämmelserna om hyresvärdarnas skyldighet att svara för det fortlö

pande underhållet av bostadslägenheter torde kunna effektiviseras i första 

hand genom att möjlighet öppnas för hyresnämnd att på begäran av hyresgäst 

förelägga hyresvärden att ombesörja de reparationer enligt 15 ~andra stycket 

hyreslagen som nämnden finner påkallade. Jag förordar att en sådan möj

lighet öppnas. De rättigheter som en hyresgäst nu har när hyresvärden inte 

fullgör sin reparationsskyldighet bör emellertid finnas kvar. Bostadshyresgäst 

bör således kunna välja mellan att utverka vitesföreläggande - reparations

föreläggande -eller t. ex. låta utföra reparationen på hyresvärdens bekostnad. 

Meddelar hyresnämnd reparationsföreläggande, bör nämnden också be

stiimma viss tid inom vilken åtgärderna skall ha vidtagits. Tiden bör kunna 

förlängas, om det finns skäl för det. Normalt bör de åtgärder som avses 

med föreläggandet ha ombesörjts inom relativt kort tid - högst en eller 

annan månad efter beslutet. I de fall hyresvärden har undandragit sig sin 

skyldighet under längre tid bör närmare avseende inte fästas vid hans öns

kemål om tidpunkten för reparationen. Åtgiirderna skall då vidtas så snart 

det är praktiskt möjligt. Nämnden bör kunna döma ut vite som har förelagts 

med stöd av de förordade bestiimmelserna. Frågan om utdömande av vite 
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bör nämnden kunna ta upp självmant. 

Föreläggande för hyresvärden att fullgöra sin reparationsskyldighet enligt 

15 ~ andra stycket hyreslagen får självfallet inte omfatta andra åtgärder än 

som avses i nämnda lagrum. I första hand blir det således fråga om målning, 

tapetsering och liknande åtgärder. Också andra arbeten som har karaktär 

av underhållsarbete bör emellertid hyresnämnden kunna förelägga hyres

värden att utföra, t. ex. att byta ut defekta linoleummattor eller reparera 

trasiga snickerier. Kan parterna inte enas i frågor som fårgval och tapeter 

m. m. bör erforderliga preciseringar göras i föreläggandet. Som allmänt rikt

märke för avvägningen mellan parternas ifrågavarande intressen bör kunna 

gälla att hyresgästens önskemål bör tillgodoses, om det kan ske utan vä

sentligt ökade kostnader för hyresvärden och utan att lägenheten kan antas 

bli mindre attraktiv för andra hyresgäster. Hyresvärden bör inte kunna åläg

gas att reparera oftare än vad han är skyldig att göra enligt 15 ~andra stycket. 

Frågan om vilken intervall som bör gälla för olika åtgärder bör överlämnas 

åt rättstillämpningen. Förhandlingsuppgörelser mellan hyresmarknadens 

partorganisationer kan väntas få stort inflytande på denna. 

Rätt till självhjälp föreligger f. n. i ytterligare ett par fall. Skadas lägenheten 

under hyrestiden och är hyresgästen inte ansvarig för skadan eller uppstår 

på annat sätt utan hyresgästens vållande hinder eller men i nyttjanderätten, 

har hyresgästen rätt att låta bota bristen på hyresvärdens bekostnad ( 16 ~ 

första stycket hyreslagen). Med dessa fall avses dels att skada uppstått på 

själva lägenheten, då alltså hyresvärden har en reparationsplikt, dels att 

underhållet blivit eftersatt i utrymme inom huset som får disponeras ge

mensamt av hyresgästerna, t. ex. tvättstuga och trapphus, eller att sådant 

utrymme blivit skadat, i vilka fall alltså hyresvärden har en reparations

och underhållsplikt. För att självhjälpsrätt skall föreligga i nu angivna fall 

krävs emellertid bl. a. att bristen är så allvarlig att den medför hinder eller 

men i nyttjanderätten (jfr prop. 1968:91 Bih. As. 212>. Enligt min mening 

bör den förordade möjligheten för hyresnämnd att meddela reparations

föreläggande utsträckas till att omfatta alla de situationer i vilka bostadshy

resgäst har självhjälpsrätt enligt nuvarande bestämmelser. Går t. ex. tvätt

maskinen sönder i den gemensamma tvättstugan eller uppstår stopp i köks

avloppet i en enskild lägenhet och underlåter hyresvärden efter tillsägelse 

rätta till felet, bör enskild hyresgäst som felet är till förfång för kunna utverka 

reparationsföreläggande för hyresvärden. 

Hyresgäst har enligt gällande lag inte någon rätt att själv utföra mindre 

reparationer i lägenheten. Utgångspunkten för nuvarande lagstiftning är att 

ansvaret för lägenheternas underhåll i princip vilar på hyresvärdarna. Re

gelsystemet siktar till att skapa garantier för att de fullgör sin underhålls

skyldighet tillfredsställande. De föreslagna bestämmelsera om rätt för hy

resnämnd att förelägga hyresvärd att ombesörja vissa reparationer innebär 

en förstärkning av dessa garantier. Någon anledning att föreslå ändring i 
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den allmänna uppläggningen av lagstiftningen i dessa delar finns f. n. inte. 

Hyresgästerna å sin sida är skyldiga att väl vårda sina lägenheter. I vård

nadsplikten ligger att en hyresgäst inte utan samtycke av hyresvärden får 

göra förändringar i lägenheten eller vidta särskilda anordningar (jfr NJA 

1949 s. 141). Gör han det, är han - i sista hand när han nyttar - skyldig 

att återställa lägenheten i det skick i vilket han mottog den. Återställs inte 

lägenheten i tidigare skick, kan hyresgästen bli skadeståndsskyldig. I princip 

innebär åtgärder av det slag som diskuteras här en form av vanvård av 

lägenheten i hyreslagens mening. Det betyder att en hyresgäst som utan 

samtycke av hyresvärden vidtar förändringar med avseende på lägenheten 

löper risk att förverka sin hyresrätt (jfr 42 ~ första stycket 5 hyreslagen). 

I praktiken motsätter sig hyresvärdarna oftast inte att hyresgästerna på 

egen bekostnad gör mindre förbättringar i sina liigenheter, när samtycke 

begärs. Det torde också förekomma relativt sällan att en hyresvärd kräver 

av hyresgästen att lägenheten skall återställas i tidigare skick, om arbetena 

är fackmässigt utförda och förändringarna i lägenheten inte kan anses in

nebära att dess värde har minskat. 

Även om sålunda hyresgästerna även med nuvarande rätt i praktiken 

oftast har viss frihet att utföra mindre förbättringsarbeten i sina lägenheter 

finns det anledning att undersöka om man kan mjuka upp regelsystemet 

utan att man därigenom föregriper den fortsatta översynen av frågorna om 

boendeinnytandc. 

Hyresgästerna har ett befogat intresse av att kunna sätta en personlig 

prägel på sin lägenhet och utforma den efter sin smak och sina behov. 

Det bör de kunna göra inom rimliga gränser utan att först behöva fråga 

hyresvärden om lov och utan att riskera att bli ålagda att återställa lägenheten 

i ursprungligt skick eller betala skadestånd, om de inte gör det. Detta synsätt 

bör komma till uttryck i lagstiftningen. 

A andra sidan måste beaktas hyresvärdarnas intresse av att kunna för

hindra all sådana åtgärder vidtas i fråga om lägenheterna som medfor att 

deras värde minskar på hyresmarknaden eller att det uppkommer olägenheter 

för medhyresgästcrna eller att huset kan skadas. Sådana hänsyn bjuder att 

den ifrågasatta rätten för hyresgästerna att vidta förändringar i sina lägen

heter, åtminstone t.v., begränsas till åtgärder som typiskt sett inte innebär 

risk för sådana olägenheter. Till att börja med bör därför möjlighet öppnas 

för hyresgästerna att utan föregående samtycke av hyresvärden måla och 

tapetsera om i sina lägenheter. Emellertid kan man tänka sig en rad andra 

trivselhöjande åtgärder som inte är nämnvärt mer ingripande än målning 

och tapetsering, t. ex. montering av persienner, kakelsättning i kök och våt

utrymmen, utbyte av golvlistcr. Även sådana åtgärder bör hyresgästerna 

kunna fä utföra utan att först be hyresvärden om lov. 

Under hänvisning till vad som har anförts förordar jag att i hyrcslagen 

tas in en bestämmelse av innebörd att bostadshyresgäst får utan föregående 
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samtycke av hyresvärden sin lägenhet utföra målning, tapetsering och 

därmed jämförlig åtgärd. 

Bestämmelsen bör i princip vara tvingande i den meningen att en hyresgäst 

inte med bindande verkan skall kunna avstå fr(m sin riitt. Undantag hiirifrån 

bör gälla niir hyrcsavtalet avser enfamiljshus, som inte iir avsett att hyras 

ut varaktigt, samt bostadsriillsliigenhet (jfr I § fjiirde stycket hyreslagen). 

Sjiilvfallct blir hyresgiist som har utfört arbete av angivet slag inte skyldig 

att återstiilla liigenheten i förutvarande skick. 

Den föreslagna bestiimmelscn är inte avsedd att ge hyresgästen hell fria 

hiinder att inom den givna ramen företa vilka åtgiirder son1 helst. Skulle 

det, när hyresgästen flyttar, visa sig att de åtgiirder som han har vidtagit 

i fråga om lägenheten på grund av att de inte fyller anspråken på fackmiissigt 

utförande eller av annan anledning medför att liigenhetcns bruksvärde har 

minskat, bör hyresvärden ha rätt till ersättning för den skada han därigenom 

åsamkats. Avgörande för skadeståndsskyldighetens inträde bör således vara 

om lägenhetens bruksviirde har nedgått. Vid tilliimpningen av den förordade 

skadeståndsregeln bör beaktas bl. a. sådana omstiindighcter som liigcnhetens 

reparationsbehov vid den tidpunkt då åtgärden vidtogs av hyresgästen. Den

ne beir självfallet inte kunna åläggas att utge full ersiillning för en renovering, 

om lägenheten tidigare varit i dåligt skick på grund av att hyresvärden 

eftersatt sin reparationsskyldighet enligt 15 § andra stycket hyreslagen. I 

ett sådant fall bör ersättningen minskas med vad det skulle ha kostat all 

reparera upp lägenheten från det ursprungliga dåliga skicket till normalt 

skick. 

Den skadeståndsregel som nu har förordats bör, när bostadshyresgiisten 

har utfört målning, tapetsering eller diirmed jiimförlig åtgärd i sin lägenhet, 

gälla i stället ror den allmänna bestämmelsen i 24 § rörsta stycket hyreslagen 

om skyldighet för hyresgiist att ersiitta all skada som har uppkommit genom 

hans vållande. 
Enligt den föreslagna ordningen inträder, som niimnts, hyresgäst'ens ska

deståndsskyldighet först när det kan konstateras att lägenhetens bruksvärde 

har minskat till följd av åtgärden. Det förefaller därför vara mest ända

målsenligt att prövningen av skadeståndsfrågan läggs på hyresnämnderna, 

som har till uppgift att i hyressättningsmålen bestämma lägenheternas bruks

värde. 
Det bör understrykas att de föreslagna bestämmelserna inte står i strid 

med de tvingande reglerna i 15 ~andra stycket hyreslagen om hyresvärdarnas 

reparationsskyldighet. De senare bestämmelserna lägger hinder i vägen får 

parterna att, utom i ett par undantagsfall, komma överens om att hyresgästen 

skall svara för det löpande underhållet. De nya bestämmelserna innebär, 

såvitt nu är i fråga, inte annat än att en hyresgäst, om han själv vilL kan 

utföra mindre förbättringar i sin lägenhet utan att först inhämta hyresvärdens 

samtycke. Med förslaget får hyresgästerna således en valmöjlighet, när re-
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parationsskyldighet enligt 15 ~ andra stycket hyreslagen föreligger för hy
resvärden. De kan antingen begära att hyresvärden ombesörjer reparationen 
och i så fall använda sig av sin självhjälpsrätt eller utverka rcparations
föreliiggande eller, om det är fråga om målning, tapetsering eller liknande 

åtgärder, själva utföra arbetet. 
Det får anses ligga i sakens natur att hyresgästerna själva får stå för kost

naderna för sådana förbättringsarbeten som de med stöd av de föreslagna 
bestämmelserna företar i de fall där reparationsskyldighet inte har inträtt 
enligt 15 § andra stycket hyreslagen. Detsamma bör gälla, om hyresviirden 
enligt nämnda lagrum visserligen iir reparationsskyldig men hy

resgästen valt att själv ombesörja åtgärden i stället för att begagna sina 
möjligheter att få arbetet utfört genom hyresvärdens försorg. Tapeter, färg 
och liknande som betalats av hyresgästen torde enligt allmänna rättsgrund

satser tillfalla hyresvärden, när hyresgästen frånträder hyresrätten (jfr prop. 
1973:23 s. 146). 

I fråga om det hyresreglerade lägenhetsbeståndet finns särskilda bestäm
melser om vilken inverkan på hyran som hyresgästens egna åtgärder med 
avseende på lägenheten kan få. Sålunda föreskrivs i 3 ~ tredje stycket hy
resregleringslagen ( 1942:4291 att. om ombyggnads-. iindrings- och under
hållsarbete eller åtgärd av diirmed jiimförlig betydelse har bekostats av hy
resgästen, bashyran med anledning diirav får höjas endast om siirskilda skiil 

!in ns för det. 
Införs i enlighet med vad som har föreslagits i det föregående möjlighet 

för hyresglisten att själv utföra förbättringsarbeten i sin lägenhet, bör i hy
reslagen införas bestämmelser motsvarande 3 § tredje stycket hyresregle
ringslagen. Sådana bestämmelser ligger i linje med tidigare uttalanden rö
rande syftet med nuvarande lagstiftning ()LU 1968:50 s. 891. 

10.7.2 V{J{ISägnings1id 

Hyresavtal med bestämd hyrestid kan i allmänhet sägas upp endast till 
hyrestidens utgång, om annat inte avtalats. Saknar hyresavtalet bestämd 
hyrestid, får avtalet sägas upp när som helst. Om hyresförhållandet i sist
nämnda fall varat längre än ett år, kan hyresavtalet bringas att upphöra 
tidigast på den fardag som inträffar närmast efter tre månader från upp
sägningen. I annat fall upphör avtalet redan en månad efter uppsägningen. 

Flertalet hyresavtal rörande bostadslägenheter är ettårsavtal med tre må
naders uppsägningstid. Att så är fallet är uppenbarligen i många fall en 
nackdel för hyresgästen. I ett samhälle med rörlig arbetsmarknad och ökad 
tillgång på bostäder kan fråga om flyttning till annan bostad, ofta på annan 
ort, uppkomma med kort varsel. Tidigare lär det i stor utsträckning ha 
förekommit att hyresvärdarna godtagit avsteg från hyresavtalens innehåll 
eller, om avtalet saknat bestämmelser om uppsägning, hyreslagens före-
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skrifter därom, eftersom del i regel inte varit någon svårighet att snabbt 
få en ny hyresgäst. Den förbättrade tillgången på bostäder och den i vissa 
fall därmed följande svårigheten alt skaffa nya hyresgäster har emellertid 
gjort hyresvärdarna mindre benägna att godta uppsägningar i förtid. 

Ett strikt iakttagande av hyresavtalets innehåll eller hyreslagens bestäm
melser kan medföra att hyresgästen, om han flyttar i förtid, får betala dubbel 
hyra under lång tid, kanske inemot femton månader. I många fall framstår 
en sådan betalningsskyldighel som oskäligt betungande. Självfallet kan det 
vara olägligt för hyresvärden alt hyresgästen avflyttar under löpande hy
resperiod. Hyresvärdens möjligheter till riskfördelning är dock större än hy
resgästens. Vid avvägning mellan hyresvärdens och hyresgästens intressen 

i enskilda fall av förevarande art måste därför bedömningen utfalla till hy
resgästens förmån. 

Den förbiittring av bostadshyresgiisternas situation i detta hiinse
ende som enligt min mening är påkallad kan lämpligen ske genom att hy
resgästerna ges generell rätt att säga upp tidsbestämt hyresavtal för avflytt
ning i förtid. Jag föreslår sålunda - i nära överensstämmelse med vad bo
intlytandeutredningen förordar - att i hyreslagen införs en bestämmelse 
av innehåll att bostadshyresgiist får säga upp hyresavtalet att upphöra tidigast 
vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från upp
sägningen. 

Vad jag nu har förordat bör dock inte gälla om hyresgästen säger upp 

avtalet för omreglering av hyresvillkoren. Sådan uppsägning bildar utgångs
punken för förhandlingar rörande hyran. Sådana förhandlingar bör inte ske 
med alltför täta mellanrum. Tidsbestämda hyresavtal bör alltså, om upp
sägningen sker för omprövning av villkoren, liksom nu i normalfallen bara 
kunna sägas upp av hyresgästen till hyrestidens utgång och med iakttagande 
av för avtalet gällande uppsägningstid, dvs. normalt en gång om året. En 
fördel med denna ordning är också "att hyresvärdens intresse av att ha relativt 
långa hyrestider består. 

10.7.3 B<'sittningss/..ydd 

Som har nämnts i samband med redogörelsen för gällande rätt (avsnittet 

8.1.1) föreligger inte besittningsskydd i bostadshyresförhållande, 0111 hyres
förhållandet upphör innan det har varat liingre än nio månader i följd. Bo

inllytandeutredningen har i sitt delbetiinkande kritiserat att samtliga kort
tidsavtal har tagits undan från besittningsskyddet. Utredningen pekar bl. a. 
på alt tidsbestiimda hyresavtal ofta är anpassade till den fardag som giiller 

för övriga hyresgäster. vanligtvis elen I oktober. Oet hiinder då att den 
första hyrestiden blir kortare iin nio månader och att hyresgiistcn diirför 

kommer att sakna .besittningsskydd vid hyrestidens utgång. 
Anledningen till att korttidsavtalen undantogs från besittningsskyddet 
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var att den som tillfälligt hyr en lägenhet, t. ex. som sommarbostad, inte 

ansågs vara i behov av skyddet. Ett sådant behov föreligger diiremot sjiilv

fallct för den som hyr en lägenhet i avsikt att bo kvar en längre tid. Det 

kan knappast anses rimligt att hans besittningsskydd skall vara beroende 

av att hyresavtalet av praktiska skiil formellt fått karaktären av korttidsavtal 

så som kan bli fallet under den första hyresperioden, om samma fardag 

tilliimpas för samtliga hyresgäster oberoende av inllyttningstidrunkten. Be

stämmelserna om besittningsskydd bör diirför göras i rrincip tillämpliga 

även på korttidsavtalen. 

En utvidgning av besittningsskyddet på angivet sätt bör emellertid inte 

ske utan förbehåll. I vissa situationer iir förhållandena sådana att hyres

värdens intresse av att fr>rliingning inte kommer till stånd måste få väga 

över. Till att börja med bör därför från besittningsskyddet, liksom nu, undan

tas Jiigenhet som utgör del av upplåtarens egen bostad. Vidare bör undantas 

möblerade rum, som inte utgör del av upplåtarens egen bostad, t. ex. hotell

eller pensionatsrum, i de fall då hyresförhållandet inte har varat i nio månader 

i följd eller längre. Slutligen bör också under motsvarande förutsättning 

tas undan lägenheter får fritidsändamål. I övriga fall bör besittningsskydd 

i princip föreligga även om hyresförhållandet varat kortare tid än nio må

nader. Även bland dessa fall kan det naturligtvis tänkas situationer där 

hyresvärdens intresse av att få disponera över lägenheten måste anses väga 

tyngre än hyresgästens intresse av att få bo kvar. Det är emellertid inte 

möjligt att reglera frågan genom att i lagtexten ange de situationer där hy

resvärden får anses ha haft befogad anledning räkna med att han vid av

talstidens utgång åter skulle kunna disponera över liigenheten och besitt

ningsskydd därför inte bör föreligga. Frågan i vad mån bostadshyresgäst 

i hyresförhållande understigande nio månader i följd bör sakna rätt till för

längning av hyresavtalet bör kunna prövas av hyresnämnd med tillämpning 

av den allmänna skälighetsregeln i 46 ~ första stycket I 0 hyreslagen ("ge

neralklausulen"). 

I 0. 7.4 Hyresregleri11gens a1111eckling 

10. 7.4. I Allmänna synpunkter 

Hyrcsregleringen kom till for att mildra verkningarna av den brist på 

bostiider och andra lägenheter som uppstod efter andra världskrigets utbrott 

på grund av en markant minskning av byggnadsproduktionen. Till en början 

gällde lagen i de dåvarande städer, köpingar och municipalsamhällen som 

vid 1942 års ingång hade minst 2 000 invånare. Lagen kunde dessutom 

genom särskilda beslut av Kungl. Maj:t göras tilliimplig iiven i andra tät

bebyggda orter. Sådana beslut meddelades för ett stort antal orter. Alltsedan 

mitten av 1950-talet har hyresregleringen stegvis avvecklats får stora ka

tegorier av lägenheter. Detta har skett dels genom lagändringar, dels genom 
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beslut av Kungl. Maj:t. Siirskilt betydelsefulla lagändringar antogs år 1957, 
då upplåtelser i första hand av liigenhcter i allmiinnyttiga och diirmcd jäm
stiillda bostadsföretags hus undantogs från regleringen, år 1968, då det fö

reskrevs all lägenheter i hus eller del av hus som färdigställdes efter utgången 
av samma år inte skulle omfattas av denna och år 1971. dä bostadsliigenhcter 
som fardigstiillts under åren 1958-1968 samt lokaler undantogs från regle
ringen. Ar 1968 infördes möjlighet för hyresniimnd att besluta om undan
tagande från regleringen av hus eller del av hus som umlergätt omfattande 
ombyggnad. 

Kungl. Maj:t har vidare genom en serie beslut förordnat om såväl regional 
som katcgorimiissig avveckling av hyrcsreglcringcn. F. n. giiller hyresrcg

leringslagen i fråga om bostadsliigcnheter i 43 kommuner( i vissa fall endast 
del av kommunen). Det totala antalet hyresreglerade liigenheter uppgår nu 
till omkring 350000. Av dessa finns drygt 135 000 i Stockholms kommun, 
knappt 40 000 i Göteborgs kommun och knappt 20 000 i Malmö kommun. 

Hyrcsregleringslagcn är provisorisk med bcgriinsacl giltighetstid. Efter den 
senaste förlängningen, som beslöts våren 1974. gäller lagen till utgången 
av september 1975. 

Hyresregleringslagens bestämmelser om hyressiittningen innebär att för 
hyran har fixerats en viss högsta nivå. Regleringen av hyresbeloppen utgår 
från den hyra som gällde för varje liigenhet den 30 september 1972, s. k. 
bashyra. Sedan den 1 oktober 1972 regleras höjning av bashyran i första 
hand genom överenskommelse mellan partsorganisationerna på hyresmark
naden. Bashyran får höjas om det är påkallat med hiinsyn till att liigenhetens 
viirde ökats genom sådant ombyggnads-, ändrings- eller underhållsarbete 
som är av inte endast ringa omfattning eller med hänsyn till annat skäl 
av jämförlig betydelse. Höjning får på samma siitt ske om det är påkallat 
med hiinsyn till ökade kostnader för räntor, tomträttsavgiild, löner eller 
eljest för fastighetens förvaltning. Höjning av bashyran får inte ske så att 
hyran kommer att överstiga vad som med hiinsyn till hyresliiget för jäm
förliga liigenhcter i orten och övriga omstiindighetcr iir skäligt, det s. k. 
bruksvärdetaket. Om lägenhetens skick avscviirt försämrats eller hyresgästen 
tillkommande förmåner påtagligt inskr:inkts, kan bashyran siittas ned. Har 
överenskommelse träffats om en bashyra som viisentligt avviker från vad 
som följer av lagen, kan hyresgäst, hyressökande eller hyresvärd som inte 

sjiilv träffat överenskommelsen begära att hyresnämnden skall pröva hyran. 
Nämnden bestämmer då hyran till skiiligt belopp. Förutom bashyran får 

hyresvärden efter avtal med hyresgästen ta ut skiilig ersättning för vissa 
förbiittringsarbeten m. m. Sådant avtal kan på hyresgästens begäran prövas 

av hyresnämnd. 
Niir hyresregleringslagen upphör att gälla för en lägenhet blir i princip 

hyrcslagens regler om hyressättning tillämpliga på hyresförh.ållandel. Det 
innebär dock inte alltid att hyressiittningen omedelbart kan ske enligt hy-
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reslagens regler. Enligt den s. k. övergångslagen skall nämligen hyresavtal 
som omfallar även tid efter avvecklingen anses uppta den hyra som gällde 

närmast dessförinnan. Vidare kan enligt nyssniimnda lag Kungl. Maj:t vid 
beslut om avveckling av hyresregleringen för viss eller vissa orter eller vissa 
slag av lägenheter sätta ut en övergångstid och förordna om sådan begräns

ning av hyreshöjningarna under denna att hyran vid övergångstidens slut 

iir anpassad till hyran för likviirdiga liigenheter. 

I samband med att hyresregleringslagen förlängdes våren 1974 uttalade 

företriidare för Hyresgästernas riksförbund och fastighetsägareförbundet att 

hyresregleringen borde avvecklas. 
Förhållandena på bostadsmarknaden iir i dag viisentligl annorlunda än 

de var då hyresregleringen infördes. Rostadsbyggandet har under senare 

år legat på så hög nivå att bostadsbristen på de nesta håll kunnat hävas. 
De nuvarande förhållandena med två olika system för hyressättningen, 

ett enligt hyresregleringslagen och ett enligt hyreslagen, medför vissa kom
plikationer. Allmänt kan sägas att det i liingden blir svårhanterligt att behöva 

arbeta med skilda regler för hyressättningen. Den nuvarande ordningen leder 
också till en hyressplittring mellan hyresreglerade och inte hyresreglerade 

liigenheter som i en del fall kan framstå som ogrundad. 

Av statistiska centralbyråns hyresstatistik för hyresreglerade liigenheter 
år 1972 framgår att del föreligger hyrcssplittring inom det hyresreglerade 

Higenhetsbeståndct. Delvis förklaras detta av skillnader i lägenheternas stan

dard och ålder. Hyressplittringcn forckommer emellertid iiven inom sådana 

delar av liigcnhetsbeståndet som tillkommit vid samma tidsperiod och med 
i stort sett jiimforlig modernitetsgrad. Vad detta beror på kan man inte 
uttala sig om metl full s~ikerhet men en forklaring kan ligga i det faktum 
att hyresrcgleringen mcdfort att sl\illnader i hyrcsnivt1, som förcl:ig niir reg

leringen infördes eller liigenheterna vid senare tidpunkt kom till, har för
stärkts under regleringens giltighetstid. Det iir naturligt att så skett, eftersom 
kompensation för stegringar i de löpande omkostnaderna för fastighetsför
valtning under 1950- och 1960-talen utgick i form av generella hyreshöj
ningar som hestiimdes till procenttal på utgående hyror. 

Det system för hyrcshöjningar som parterna på hyresmarknaden tillämpar 
inom hyresregleringen kan medföra hyreshöjningar som i det särskilda fallet 

inte iir motiverade. Det kan iiven intriiffa att bashyran för en viss liigenhet 
efter en schablonmiissig höjning kommer att överstiga den nivå som mec.l 

hiinsyn till hyrcsHiget för jiimförliga liigenheter i orten och övriga omstiin
digheter iir skiilig. Detta iir i och för sig inte förenligt mec.l 

lagen. Men for att effektivt motverka att sådana effekter uppstår, krävs 

en aktiv medverkan från c.le enskilda hyresgiisternas sida. Dessa har dock 

ofta svårt att effektivt ta till vara sina intressen, vilket huvudsakligen beror 
på att en jiimförelse med hyror för lik värdiga lägenheter kräver ingående 

kännedom om förhållandena på hyresmarknaden. 
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I det nuvarande systemet för hyresreglering ligger också att hyran får 

höjas för alt tiicka kostnader för undcrhållsarhete som inte iir av endast ringa 

omfaltning. Denna regel som står i principiell motsättning till hyresvärdens 

reparationsskyldighet enligt hyreslagen tillkom år 1968 i syfte att stimulera 

en behövlig upprustning av det reglerade liigenhetsbeståndet. Om nera re

parationer av samma slag med en tids mellanrum får leda till hyreshöjningar. 

medför dock regeln orimliga konsekvenser. Den kan diirf'ör inte behållas 

i liingden. 

Av det anförda framgår att hyresregleringen kommit att medföra !lera 

olägenheter, som alla hänger samman med att hyran inte längre utan en 

helt orimlig administrativ kontrollapparat kan anpassas till vad som iir skäligt 

med hänsyn till omständigheterna i de enskilda fallen. Detta får dock inte 

undanskymma det faktum att hyresregleringen haft stor betydelse för hy

resgästerna som skydd mot oskäliga hyreshöjningar. Av nera skäl finns 

emellertid inte liingre samma behov av ett skydd i hyresregleringens form. 

Bruksviirdereglerna i hyreslagen ger en garanti för att de enskilda 

hyrorna inte höjs i en utsträckning som inte kan godtas. Detta giiller i 

varje fall, om vissa justeringar görs i bruksvärdereglerna på det säll jag 

förordar i det följande. Av betydelse i detta sammanhang är också alt hy

resnivån i de hyresreglerade lägenheterna under senare år i betydande ut

sträckning närmat sig den hyresnivå som skulle ha gällt om bruksvärdcs

reglerna tillämpats. 

Sammanfaltningsvis kan därför siigas att hyresregleringen medför olä

genheter utan att samtidigt ge hyresgästerna ett skydd mot oskäliga hy

reshöjningar som är väsentligt bältre iin det som kan åstadkommas inom 

ramen för hyreslagens bruksvärderegler. Jag föreslår därför, efter samråd 

med statsrådet Lidbom, att hyresregleringslagens giltighetstid inte förlängs 

efter utgången av september 1975. Samtidigt hör ålgiirder vidtas för alt till 

hyresgiisternas förmån skiirpa hruksviinlcreglerna i hyreslagen. Också i delta 

hänseende har jag samrått med statsrådet Lidbom. De nu angivna åtgiirderna 

i förening skall på sikt ge hyresgästerna ett bätlre skydd mot omotiverade 

hyreshöjningar än de har enligt nuvarande ordning. Till frågan om jämk

ningar i bruksvärdesreglerna återkommer jag i det följande. I-lyresreglering

ens avveckling bör självfallet genomföras på sådant siitt att sociala olägen

heter inte uppkommer för de hyresgäster som nu har hyresreglerad hyra. 

Detta kräver övergångsvis vissa skyddsregler. Till denna fråga återkommer 

jag i följande avsnitt. 

Under senare tid har i bl. a. Stockholm funnits tecken på en prisstegring 

vid överlåtelse av hyresfastigheter. Detta kan ha olika orsaker. Det kan 

inte uteslutas att sådana tendenser i vissa fall kan förstärkas till följd av 

hyresregleringens avskaffande. Till betydande del torde prisstegringstenden

serna motverkas genom vad jag i avsnitt 10.4.2 föreslår om tillämpning 

av markvillkoret vid ombyggnads- och förbättringsarbeten. I övrigt hör frå-
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gan om värdestegring på hyresfastigheter beaktas vid utformningen av de 

skatteregler som skall giilla när fastigheten avyttras. Frågan om behövliga 

skärpningar av skattereglerna bör emellertid inte prövas i detta sammanhang 

utan niir bl. a. realisationsvinstskattckommittcn (fi 1970:79> lagt fram sitt 

förslag. 

10.7.4.2 Hyresspärr vid avveckling av hyresregleringen 

I stort sett torde en avveckling av hyresregleringen efter september 1975 

kunna ske lugnt och utan större påfrestningar för de enskilda hyresgästerna. 

Under senare år har det nämligen, som jag anfört i det foregående, skett 

en betydande utjämning av hyresskillnaderna mellan det äldre och det nyare 

liigenhetsbeståndet. Åtskilliga äldre lägenheter har därför en reglerad hyra 

som ligger i nivå med eller niira deras bruksvärde. Tillgängligt statistiskt 

material visar emellertid att det finns ett inte helt obetydligt antal lä

genheter som har hyror som ligger klart under vad som skulle ha kunnat 

tas ut, om lägenheternas bruksvärde lagts till grund för hyressättningen 

och hyrorna relaterats till nyproduktionens hyror. Siirskilt gäller detta i fråga 

om lägenheter i de centrala delarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Jag utgår från att man vid tillämpning av bruksvärdereglerna på det iildre 

liigenhetsbeståndet i allmänhet kommer till det resultatet att enbart lägen

heter som har fardigstiillts under i stort sett samma tidsperiod kan anses 

jiimforliga med varandra. Det råder niimligen så stora skillnader mellan 

iildre och nyare Higenheter bl. a. i fråga om planlösning och modernitetsgrad 

att det krav på jämförlighet som bruksvärdesystemet uppställer annars inte 

iir uppfyllt. Begränsas sålunda jämförelsematerialet till lägenheter som har 

färdigstiillts ungefär samtidigt och som vid samma tidpunkt gått ut ur hy

resregleringen, torde man i allmänhet få en måttlig och successiv höjning 

av hyresnivåerna i detta lägenhetsbestånd, i all synnerhet om bruksvär

deregeln iindras på det sätt som jag kommer att föreslå i det följande. Efter

som det såvitt kan bedömas förekommer hyressplittring också inom jiim

förbara delar av det reglerade lägenhetsbeståndet föreligger iindå risk för 

att en del hyresgiister får vidkännas hyreshöjningar, niir regleringen upphör. 

som blir oskäligt betungande om höjningarna utgår omedelbart. 

Av vad som har anförts torde framgå att hyreslagens bruksvärdesystem 

inte kan anses ensamt innefatta tillräckliga garantier mot att hyrorna i vissa 

äldre lägenheter höjs på ett sätt som blir betungande för hyresgästen. när 

hyresregleringen avskaffas. Frågan blir då om övergångslagens bestämmelser 

i sin nuvarande utformning ger hyresgästerna ett tillräckligt skydd mot hy

resökningar. 

Enligt 2 s första stycket övergångslagen skall ett hyresavtal som förut 

varit hyresreglerat anses uppta den hyra som skolat utgå, när hyresregle

ringen upphörde även om annat har bestämts i avtalet. Innebörden av be-

30 Riksdagen 1974. I sam/. Nr 150 
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stiimmelsen iir att hyran för tiden efter avve<.:klingstidpunkten fram till hy

rcsperiodens slut låses vid den hyra som gällde närmast dessförinnan. Vill 

hyresviirden höja hyran efter nämnda tidpunkt, är han på vanligt siitt hän

visad till att trMfa avtal med hyresgästen eller säga upp avtalet och vid 

hyresniimnd yrka högre hyra som villkor för en förliingning. Bestämmelsen, 

som syftar till att göra övergången från hyresregleringen till bruksvärde

systcmet i det enskilda fallet smidig, bör enligt min mening behållas. 

Övergångslagen ger vidare Kungl. Maj:t möjlighet att bestämma en över

gångstid efter hyresregleringens avskaffande under vilken endast en del 

av skillnaden mellan den förut utgående reglerade hyran och hyran enligt 

bruksvärdesystcmct (bruksviirdehyran) får tas ut. Meddelas sådant för

ordnande generellt, får man i och för sig möjlighet till en smidig anpassning 

av de hyrcsreglcrade avtalen till bruksvärdehyrorna. För att övergångslagens 

skydd för hyresgiisterna skall utlösas krävs emellertid i det enskilda fallet 

att hyresgästen vägrar att gå med på hyresviirdens förslag om högre hyra 

och i stiillet tar en tvist i hyresnämnden om villkoren för den fortsatta 

förhyrningen. !Ytan får riikna med att många hyresgäster väljer att betala 

högre hyra framför att bli uppsagda med åtföljande tvist vid hyresniimnden. 

Det iir också svårt för den enskilde hyresgästen både att bedöma vad bruks

viirdehyran för hans liigenhet kan vara och vad som iir en skälig höjning 

för att uppnå anpassning till hruksvärdehyran. 

En med det förut anförda sammanhiingande invändning mot övergångs

lagens reglering iir att man riskerar att få en starkt ökad tillströmning av 

villkorsiirenden till hyresnämnderna och svårigheter för fastighetsägarna, 

eftersom nämnda reglering förutsiitter att uppsägning sker. 

Vad som har anförts i det föregående visar att inte heller övergångslagen, 

jiimte förordnande som meddelas med stöd av den, utgör ett tillräckligt 

medel att förebygga betungande hyreshöjningar i enskilda fall där spänn

vidden mellan den reglerade hyran och bruksviirdehyran är mera betydande. 

Hiirtill kommer de administrativa problem som skulle bli följden av att 

övergångslagen ti!Himpades. Det är således nödvändigt att försöka finna 

en annan lösning av omstiillningsprohlemen. Därvid hör eftersträvas ett 

skydd fiir hyresgiisten mot obefogade hyreshöjningar som verkar utan att 

han måste viinda sig till hyresniimnd. 

För detta iindamål fordras till en början en särskild bestämmelse mot

svarande den som enligt övergångslagen kan sättas i kraft av Kungl. Maj:t 

och som sakligt sett innebär att hyran för lägenhet, som omfattas av hy

resregleringen, inte får höjas i vidare mån iin vad som är skäligt för att 

hyran vid övergångstidens slut skall vara anpassad till hyran för likvärdiga 

liigenheter enligt hyreslagens bruksviirderegel. Den högsta hyra som i en

lighet hiirmed får utgå under övergängstiden kan lämpligen benämnas över

gångshyra. 

Motsvarigheten i övergångslagen till den nu förordade skiilighetsregeln 
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förutsätter att det är den enskilde hyresgästens sak att se till att hans hyra 

inte höjs mer än vad lagen medger. Som jag redan antytt inrymmer denna 

ordning risker för att enskilda hyresgäster, av okunnighet om lagens innebörd 

eller av annan anledning, förleds att godta större hyreshöjningar än skä

lighetsregeln medger. Det är hos den samlade hyresgäströrelsen som till

räckliga erfarenheter finns för att bedöma vilka hyror som kan godtas när 

det gäller att smidigt anpassa de reglerade hyrorna till bruksvärdenivån. 

Det är därför nödvändigt att hyresgästernas organisationer f?lr möjlighet 

att öva inflytande i frågan om höjning skall få ske. 

Skälighetsregeln måste alltså kombineras med bestämmelser om en sär

skild förhandlingsordning. Förebilden till en sådan förhandlingsordning kan 

lämpligen hämtas från hyresregleringen. Hyresvärden bör alltså inte ha rätt 

att höja den hyra som gällde när hyresregleringen upphörde utan medgivande 

av hyresgästorganisation, dvs. riksorganisation eller förening ansluten till 

riksorganisation. Har förhandling med sådan organisation ägt rum utan att 

överenskommelse i saken uppnåtts eller har mot förhandling mött hinder 

som inte beror på hyresvärden eller hans organisation kan hyresvärden begiira 

prövning vid hyresnämnden av hyrans storlek. 

Har däremot överenskommelse träffats med hyresgästorganisation, bör 

alltså hyresvärden ha möjlighet att höja hyran i enlighet med överenskom

melsen. Detsamma gäller självfallet om hyresnämnden medgivit höjning. 

Skulle hyresvärd höja hyran utan stöd av förhandlingsöverenskommelse 

eller beslut av hyresnämnd bör straffansvar inträda och hyresvärden vara 

skyldig att betala tillbaka vad han uppburit för mycket. 

Självfallet bör det inte ställas upp något krav på att den enskilde hy

resgästen är medlem i hyresgästorganisationen för att en överenskommelse 

som rör övergångshyran för hans lägenhet skall bli giltig. När det sedan 

gäller att ta ut den högre hyran av den enskilde hyresgästen är det avgörande 

vad hyrcsavtalet mellan hyresvärden och hyresgästen innebär på den punk

ten. 

På det hyresreglerade området är läget det att de enskilda hyresavtalen 

i största utsträckning innehåller s. k. förhandlings- eller kollektivklausuler. 

Dessa bestiimmelser, som tillkom inför förhandlingarna mellan organisa

tionerna om bashyra på grundval av 1971 års reform, innebär att hyresgästen 

blir bunden av en förhandlingsöverenskommelsc eller ett beslut av myn

dighet om höjning av hyran. Om en sådan klausul gäller - vilket torde 

vara fallet beträffande det stora flertalet hyresreglerade lägenheter - kan 

alltså värden omedelbart av hyresgästen ta ut den övergångshyra som över

enskommits eller i förekommande fall beslutats av hyresnämnd. Skulle klau

sul av nämnda slag undantagsvis saknas. kan hyresvärden, om han vill 

att förhandlingsöverenskommelse skall bli omedelbart bindande för hyres

gästen, träffa avtal med denne om införandet av en sådan klausul i hy

resavtalet. Vägrar hyresgästen att gå med på det, har hyresvärden möjlighet 
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att säga upp hyresavtalel och som villkor för förlängning kriiva alt den 

hyra som överenskommits med hyresgästorganisation eller medgetts av hy

resnämnden också blir gällande för det enskilda avtalet eller all i avtalet 

tas in en förhandlingsklausul. 

När det nuvarande förhandlingssystemet infördes på hyresregleringens 

område år 1971, måste hyresgäst som ville komma ifrån en alltför hög hyra 

säga upp avtalet och nytta från liigenheten vid hyrestidens utgång om han 

inte kunde förmå hyresvärden att gå med på en hyressänkning. I det läget 

var det naturligt att hyresgästen tillerkändes möjlighet att underställa en 

förhandlingsöverenskommelse om höjning av bashyran hyresnämnds pröv

ning. Numera har emellertid förhållandena ändrats. Genom lagstiftning år 

1973 har bostadshyresgäst fått möjlighet att med bibehållet besittningsskydd 

säga upp hyresavtalet för ändring av hyresvillkoren. Ett av de skäl som 

föranledde den reformen var att den nya ordningen bedömdes göra det 

liittare för parterna att godta systemet med förhandlings- eller kollektiv

klausuler (prop. 1973:23 s. 103). 

Genom reglerna om uppsägning för villkorsändring har hyresgästerna möj

lighet att efter uppsägning av hyresavtalet i vanlig ordning få till stånd 

prövning av hyrans storlek. Delta är det systern som nu tillämpas generellt 

på bl. a. den allmännyttiga hyressektorn. Under sådana omständigheter finns 

det inte något behov av att i anslutning till avveckling av hyresregleringen 

införa bestiimmelser om rätt för hyresgäst att underställa förhandlingsöver

enskommelser om övergångshyra hyresnämnds prövning. Påkallar hyresgäst 

villkorsprövning enligt hyreslagen, har hyresnämnden att vid sin prövning 

av villkorstvisten tillämpa den förordade regeln om övergångshyra,om över
gångsordningen är tillämplig på hyresförhållandet. Uttrycklig bestämmelse 

härom kan inte anses vara påkallad. 

Den nu förordade övergångsordningen bör tillämpas under tre år efter 

det att hyresregleringen upphör den. t oktober 1975. 

Den nuvarande hyresregleringen gäller som tidigare sagts i 43 kommuner, 

i vissa kommuner dock endast i en del av kommunens område. Som förut 

antytts torde risken fik oskiiliga höjningar av hyran vara störst i Stm:kholms, 

Göteborgs och Malmö kommuner. Att övergångsordningen bör giilla i dessa 

tre kommuner synes mig diirför klart. Betriiffande övriga kommuner där 

hyresreglering nu gäller är det mera tveksamt i vad mån behov föreligger 

av en sådan ordning. Eftersom organisationerna på hyresmarknaden har 

bäst kännedom om i vad mån en övergångsreglering behövs på olika håll 

utanför de tre storstadsområdena, förordar jag att organisationerna ges be

hörighet att träffa överenskommelse om att viss eller vissa kategorier av 

liigenheter eiler lägenheterna i viss eller vissa orter skall vara undantagna 

från tillämpningsområdet för den föreslagna övergångsordningen. Detta bör 

dock, som nyss framhölls, inte gälla i fråga om de tre storstadskommunerna. 

Situationen kan vara den att det inte finns skäl att undanta ett visst 
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liigenhetsbestånd från övergångsordningen men att det i detta bestånd finns 
enstaka lägenheter för vilka den hyresreglerade hyran nära ansluter till bruks
värdenivån. För sådana fall bör möjlighet finnas att på det lokala planet 
triiffa överenskommelse om undantag från den förordade förhandlingsord
ningln. Träffas sådan överenskommelse, bör ändå den förordade övergång~
ordningcn giilla i övrigt, dvs. den materiella regeln om övergångshyra blir 

tilliimplig. 
Beträffande de niirmarc detaljerna i den förordade övergångsordningen 

kan följande anföras. 
Avsikten med förslaget är att hyrorna för de tidigare hyrcsreglerade lä

genheterna skall kunna anpassas till lägenheternas bruksvärde successivt 
och utan större påfrestningar för de boende. Utgångspunkten vid ställnings

tagandet till hyresvärdens krav är således att hyran för den aktuella lä
genheten fr. o. m. den 1 oktober 1978 skall motsvara lägenhetens bruksvärde. 
Det vid förhandlingstidpunkten aktuella bruksvärdet måste därför utrönas. 
Visar det sig vid en jämförelse mellan den utgående hyran och bruksvär
dehyran att spännvidden är måttlig, saknas anledning att motsätta sig hy
resvärdens krav. I sådant fall finns det inte heller anledning att i fortsätt
ningen behålla förhandlingsordningen för lägenheten i fråga. Är spännvidden 
större än som förutsatts i det föregående, kan det inte krävas att hyran 
i ett slag kommer upp i bruksvärdenivån. I ett sådant fall leder kravet på 
att hyrcshöjningen skall vara skälig till att endast en del av höjningen till 
bruksvärdehyran får tas ut. Givetvis får en hyreshöjning inte i n'ägot fall 
leda till att hyran för lägenheten blir högre än hyreslagens bruksvärderegler 
medger. Den bruksvärdeprövning som systemet förutsätter bör ofta kunna 
göras i tämligen grova drag. I många fall bör det vara tillräckligt att lä

genhetens bruksvärde uppskattas utan att någon egentlig jämförelseprövning 
sker. A andra sidan ökar anspråken på bruksvärdeprövningens tillförlitlighet 
ju närmare den utgående hyran ligger bruksvärdehyran. 

Om det enskilda hyresavtalet upptar erforderlig förhandlingsklausul, be
höver som nämnts hyresvärden inte iaktta hyreslagens föreskrifter om upp
sägningstid, om överenskommelse träffas med hyresgästföreningen. Av det
ta följer att överenskommelse eller beslut om ny hyra inte automatiskt kom
mer att gälla för bestämd tid, t. ex. en hel hyresperiod. Överenskommelse 
och beslut bör med detta synsätt få gälla utan begränsning till tiden, dvs. 
tills vidare. Även om någon enstaka fastighetsägare skulle vilja återkomma 
tämligen omgående med nya krav på hyreshöjningar, innefattar det före
slagna systemet tillräckliga garantier mot alltför täta höjningar av hyran. 
En ny höjning efter en kort tid kan inte gärna sägas vara skälig. Några 
uttryckliga regler i frågan behövs inte. 

Eftersom avsikten med övergångsordningen iir att jHmna ut eventuella 
övergångssvårigheter för enskilda hyresgäster. bör den i princip knytas till 

det individuella hyresförhållandet och inte till lägenheten som sådan. Detta 
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innebär att skyddsreglerna gäller till förmån för den hyresgäst som innehar 

lägenheten vid hyresregleringcns upphörande också vid förlängning av hy

rcsavtalet men att ny hyrcsgiist i liigcnheten fär betala bruksviirdchyra. Visst 

undantag bör dock, som jag närmare skall utveckla i specialmotiveringen, 

göras från denna huvudregel. 

Från den ordning vars huvuddrag har angetts i det föregående bör undantas 

sådana ersättningar som enligt 19 a ~ hyreslagen inte behöver vara till be

loppet bestämda, dvs. ersättning för den kostnad som hänför sig till lä

genhetens uppvärmning, förseende med varmvatten eller elektrisk ström 

eller avgifter för vatten och avlopp. Skäligheten av en sådan ersättning bör 

- om överenskommelse mot förmodan inte kan träffas direkt mellan hy

resvärd och hyresgäst - prövas som en vanlig villkorstvist, dvs. efter upp

siigning och hänskjutande till hyresnämnd. 

10.7.5 Bruks11ärdereglerna 

Enligt bruksvärdereglerna anses den av hyresvärden fordrade hyran o

skälig, om den väsentligt överstiger hyran för lägenheter som med hänsyn 

till bruksvärdet är likvärdiga. Bruksvärdereglerna innebär principiellt inte 

bara att jämförliga lägenheter får lika höga hyror utan också, åtminstone 

på längre sikt, att hyrorna i hela lägenhetsbeståndet anpassas till varandra 

efter lägenheternas varierande standard. Hyrorna blir därigenom relativt be

stiimda. En särskild spärregel får verkan i ett marknadsläge, när full balans 

inte råder mellan tillgång och efterfrågan på lägenheter. Denna spärregel 

innebär att vid jämförelseprövningen skall bortses från lägenhet vars hyra 

inte är rimlig med hänsyn till hyresläget i orten för närmast jämförliga 

lägenheter i nybyggda bostadshus. 

Den år 1971 beslutade avvecklingen av hyresregleringen fr. o. m. den I 

oktober 1972 beträtTande ett betydande antal lägenheter har såvitt nu kan 

bedömas gått smidigt. Erfarenheterna av den år 1973 införda rätten för 

bostadshyresgäst att säga upp hyresavtalet för omprövning av hyresvillkoren 

är ännu begränsade. Genomförs det i prop. 1974: 151 framlagda förslaget 

om inrättande av en ny, för hela riket gemensam överinstans över hy

resnämnderna i bl. a. hyressättningstvister, skapas bättre förutsättningar för 

att utbilda en enhetlig och fast praxis. 

Någon mera genomgripande ändring i bruksvärdereglerna behöver därför 

inte företas nu. Däremot finns behov av vissa jämkningar i regelsystemet 

i syfte att skapa ytterligare garantier för att bruksvärdesystemet medför skä

liga hyresnivåer. 

Den första frågan gäller de allmännyttiga bostadsföretagens prisledande 

funktion. När bruksvärdesystemet tillskapades, utgick man från att hyrorna 

i det växande beståndet av sådana företags lägenheter med sina självkost

nadsbcstämda hyror skulle få en stabiliserande betydelse. Det allmännyttiga 
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liigenhetsbeståndet borde tjiina som norm vid direkt jiimfOrclse i fråga om 

lägenheternas bruksvärde. Det borde vidare utgöra riktpunkt for den be

dömning som enligt den nyss berörda spärregeln skall göras niir man vid 

jämförelseprövningen har att bortse från lägenhet vars hyra inte är rimlig 

med hänsyn till hyresläget i orten (prop. 1968:91 Bih. As. 189). De hyror 

som tillämpas av de allmiinnyttiga bostadsföretagen får alltså betydelse 

främst i två hänseenden vid hyresprövning enligt hyreslagen. niimligen dels 

när det i jämförelsematerialet ingår lägenheter i hus som förvaltas av sådana 

företag, dels vid tillämpning av spärregeln. 

Det finns anledning att understryka vad som uttalades vid 1968 års reform, 

niimligen att de allmännyttiga bostadsföretagens hyressättning bör tjiina som 

riktpunkt vid hyresprövningen. Eftersom dessa företag tillämpar sjiilvkost

nadsprincipen, dämpas dlirmed den allmänna hyresnivån. Detta har bety

delse inte minst i orter med brist på lägenheter, där hyresgiister ibland kan 

vara benägna att godta hyror som väsentligt överstiger vad de skulle fått 

betala under normala förhållanden. Avsikten med att lagstiftaren gett de 

allmännyttiga bostadsföretagen en prisledande ställning har bl. a. varit att 

motverka att det på sådana orter uppkommer en okontrollerad hyrcsnivå 

som verkar i hyreshöjande riktning. Det är emellertid tveksamt om de all

miinnyttiga bostadsföretagens hyressättning i rättstillämpningen getts den 

prisledande funktion som lagstiftaren avsett och som är nöclviindig för att 

rida spärr mot opåkallat snabb höjning av den allmänna hyresnivån. Det 

förefaller som om hyrorna i det allmännyttiga lägcnhetsbeståndet tillmiitts 

betydelse bara i den mån sådana liigenheter dominerat i jämförelsematerialet 

eller, vid tillämpning av spiirregeln, i orten. 

Vad först angår principerna för jämförelseprövningen bör slås fast att, om 

jämförelsematerialet innehåller ett visserligen inte dominerande men rep

resentativt inslag av lägenheter från allmännyttiga bostadsföretags 1:1stig

heter, dessa hyror bör tillmätas avgörande betydelse. Hyror som ligger högre 

bör i sådana fall inte få påverka bedömningen utan bör kunna uteslutas 

från jämförelsematerialet utan särskild utredning (jfr. prop. 1968:91 Bih. A 

s. 190). Vad som har anförts innebär självfallet inte att avsteg skall göras 

från bruksviirdeprövningens metodik i övrigt. Sålunda tar vid jiimförelse

prövningen 01:ks1'\ framdeles i allmänhet beaktas bara sådana liigenhetcr i 

det allmännyttiga lägenhetsbeståndet som med hiinsyn till hl. a. storlek. 

modernitetsgrad. planlösning, läge i förhållande till samhällets w1trala delar 

od1 boendemiljön i stort iir jiimfOrliga med prövningsl;igenhctcn 1jfr av~nitt 

8.4.11. Sjiilvfallet mästc kriivas att hyressiittningcn i de allmiinnytti!,!a jiim

rörelscliigenhetcrna är korrekt och representativ för det allmiinnyttiga lii

genhetshcsttlndet. 

Hur stort inslaget av allmännyttiga lägenheter hör vara för att deras hyror 

skall få tjäna som norm kan inte preciseras närmare genom angivande av 

antalet eller andelen i jiimförelsematerialet, uttryckt i procent eller på lik-
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nande sätt. Som en allmän riktpunkt bör dock gälla att hyrorna i det all

männyttiga lägenhctsbeståndet bör godtas som norm vid fastställandet 

av hyran för prövningslägenheten. om antalet allmännyttiga liigenhcter i 

jiimförelsematerialet är så stort att det kan sägas ge underlag för tillförlitliga 

slutsatser om hyresnivån för allmännyttiga liigenheter av samma beskaf

fenhet som prövningslägcnheten. Kan en sådan hyresnivå konstateras. bör 

det sakna betydelse hur stor andel de allmännyttiga jämförelselägenheterna 

har i hela jämförelsematerialet. Detta betyder att hyresnivån i det privatägda 

fastighetsbeståndet får avgörande innytande vid jämförelseprövningen först 

om det i jämförelsematerialet inte ingår några allmännyttiga lägenheter eller 

så liten andel sådana lägenheter att det inte finns underlag för en bedömning 

av hyresnivån i jämförliga allmiinnyttiga lägenheter. 

De riktlinjer för hyresprövningcn som har angetts nu bör utan vidare 

kunna tillämpas i fråga om relativt nyproducerade prövningslägcnheter, 

eftersom det i det nyare lägenhetsbeståndet bör vara en förhållandevis enkel 

uppgift att få fram tillräckligt många direkt jiimförliga allmännyttiga lii

genheter. Även i lägen där jämförelsematerialet inte ger fullt tillförlitlig 

anvisning om hyresnivån för likvärdiga lägenheter hos de allmännyttiga 

bostadsföretagen bör deras hyror. om de genomsnittligt är lägre än hyrorna 

i andra hus, kunna utgöra en riktpunkt för hyresprövningen på så siitt att 

hyresnivån läggs lägre iin som skulle ha varit fallet, om det inte hade funnits 

någrajiimförliga allmännyttiga lägenheter. Det finns vidareanledning att erin

ra om uttalandet vid 1968 års reform att det ibland kan bli nödvändigt att 

vid jämförelseprövningen ta hänsyn till det genomsnittliga hyrcsliiget för 

lägenheter som inte är direkt jämförliga med prövningsliigenheten, t. ex. 

därför att det på grund av stark hyressplittring är svårt att fastställa någon 

vägledande hyresnivå (prop. 1968:91 Bih. A s. 53). I en sådan situation bör 

man söka ledning i första hand i det allmännyttiga lägenhetsbeståndet. 

När det sedan giiller tillämpningen av spärregeln har de allmiinnyttiga 

bostadsföretagen i praxis tillerkänts en prisledande funktion endast i den 

mån de dominerar nyproduktionen i orten. En följd härav är att på orter 

diir sådana företags andel av Wgenhetsbeståndet iir obetydlig, den högsta 

tillåtna nivån enligt spärregeln kommer att bestämmas av hyresnivåerna 

inom det privatägda fastighetsbeståndet. Delvis har också spiirregcln till

liimpats så att hänsyn tagits till att de allmiinnyttiga företagen inte dominerat 

nyproduktionen i j;imförclscmaterialet. Också vid tilliimpningcn av spiirr

regeln bör riittstillämpningen styras mot en närmare anknytning till de hyror 

som tilliimpas inom den allmännylliga hyressektorn. Diirvid får givetvis 

hiinsyn tas till att bruksvärdet för jämförelseliigenheten m:h liigenheterna 

i nyproduktionen på orten ofta inte är detsamma. Delta innebiir all faktorer 

somt. ex. storlek. modcrnitetsgrad och hyreshusens liige kommer all beaktas 

också vid tilliimpningen av spiirrcgeln. Lika litet som vid jiirnförelsepriiv

ningcn bör det kriivas att inslaget av de allmiinnyttiga bostadsförctagcns 
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liigenheter är dominerande för all deras hyror kan bli bestiimmande för 
hyresnivån. Vad som har anförts i det föregående om de allmiinnyttiga 
företagens prisledande funktion gäller i tilliimpliga delar också här. Det bör 
emellertid anmärkas att den iindring som föreslås i fråga om jämförclse
prövningen leder till att spiirregeln får minskad betydelse, eftersom redan 
vid jiimförelseprövningen hänsyn skall tas till ett representativt inslag av 
alh11iinnyttiga företags lägenheter i jiimförclsematerialet. 

För all säkersliilla all 1968 års principer för hyrcssli1tning skall slå igenom 

i full utsträckning i tilliimpningen bör i enlighet med det anförda en jämkning 
göras i 48 ~ hyreslagen. Den nuvarande bruksviirderegeln bör kompletleras 
med en bestämmelse av innehåll att vid hyresprövningen främst skall beaktas 

hymn för lägenheter i hus som förvaltas av allmiinnyttiga bostadsföretag. 

Hyreslagens regler ger utrymme för en viss prisskruv uppåt av den hy
rcsnivå som bestämts vid jämförelseprövningen och tilHimpningen av spärr
regeln. Den fordrade hyran skall nämligen godtas om den inte väsen t I ig t 
överstiger hyran för jämförliga liigenheter. Erfarenheten visar att lagtextens 

nuvarande utformning har gett utrymme för betydande hyreshöjningar och 
praxis torde på sina håll även i normala fall godta hyror som överstiger 
en konstaterad bruksvärdenivå med ända upp till 10 % . Del är givet alt 
det kan behövas ett utrymme för hyreshöjningar utöver den nivå som kunnat 
konstateras genom jiimförelseprövningen. Oella hör dock inte vara större 
iin vad som iir motiverat framför allt av önskemålet all skapa de nödvlindiga 
förutsiillningarna för rörlighet på hyresmarknaden. Den tolkning av viiscnt
lighetsrekvisitet som börjat utvecklas i praxis kan komma alt visa sig olycklig 
från Oera synpunkter. Dels ger den upphov till alltför kraftiga hyreshöjningar 
i de enskilda fallen. dels kan den leda till all del utbildas nya, alltför höga 
hyresnivåer som i sin tur kan åberopas till stöd för ytterligare hyreshöjningar. 

På grund av vad som har anförts nu föreslås att bruksvärderegeln jämkas 
även på det sättet all den får innehålla att fordrad hyra skall anses oskiilig, 
om den är påta g I i g t hög r e iin hyran for higenheter som med hiinsyn 
till bruksvärdet iir likviirdiga. 

De nu förordade jiimkningarna i bruksvärderegcln bör triida i kraft den 
I januari 1975. 
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10.8 Rostadstillägg 

De nuvarande bostadstilliiggen infördes den I januari 1969. Den kraftiga 

förb~itlring av bostadsstödet som därmed skedde bör delvis ses mot bakgrund 
av det iindrade bostadsfinansieringssystern som började tillämpas år 1968 

och som innebar en avveckling av tidigare generella subventioner. Avveck
lingen förenades med ett ökat stöd åt de grupper av befolkningen som av 

ekonomiska skäl har särskilda svårigheter att skaffa sig en bostad som mot
svarar deras behov och önskemål. 

Bostadstillägg utgår dels i form av statligt bostadstillägg, dels som stats
kommunalt bostadstillägg. Dessutom finns särskilda kommunala bo

stadstillägg till pensionärer ( KBTl. Det statliga tillägget utgår till barnfamiljer 
med 75 kr. per månad och barn under 17 år. Storleken av det statskommunala 

tillägget - som kan utgå också till hushåll utan barn - är i varje enskilt 

fall beroende på hyreskostnaden eller kostnaden för eget hem. Förutsiitt
ningen för att sistniimnda tilliigg skall utgå iirall bostadskostnaden överstiger 

viss nivå. Över denna nivå motsvarartilliigget 80 % av bostadskostnaden upp 

till en övre gräns. För båda tilliiggsformerna gäller vidare all det bidragsberät

tigade hushållets sammanlagda inkomst påverkar tilläggets storlek. Sålunda 

utgår fullt tillägg niir inkomsten understiger en viss griins, medan 
tilliigget trappas av i ökande takt, allt efter som inkomsten överstiger denna 

griins. Storleken av KBT bestiims av varje kommun för sig. Också detta 

tilliigg iir inkomstprövat och trappas av vid stigande inkomst. Oet stats

kommunala tilliigget linansieras till 70 ?il av staten och till JO 96 av kom
munen. Det statliga tilliigget finansieras av staten och KBT av kommunen. 

Genom de nya bostadstilläggen korn betydligt större befolkningsgrupper 
än tidigare i åtnjutande av direkt bostadsstöd. Man kan beräkna att ca 150 000 
barnfamiljer uppbar farniljebostadsbidrag år 1968. I december 1969 hade 
422 000 familjer bostadstillägg. Detta antal har sedan dess ytterligare vuxit 
till ca 525 000. Det innebär att nära hälften av landets barnfamiljer har 
bostadstillägg. Antalet barn för vilka bostadstillägg utbetalas är omkring 

I ,I milj. Av de 525 000 familjerna har knappt 30 % endast statligt bostads
tilHigg, 53 % si'1viil statligt som statskommunall tilHigg och niira 20 % endast 

statskommunalt tilliigg. 

Fr. o. m. den I januari 1974 har de statskommunala bostadstilläggen ut
vidgats till att omfatta iivcn låginkomsttagare utan barn. Man kan beriikna 

att ungefär 80 000 barnlösa hushåll får sådana bostadstilHigg. rnirrned skulle 

det riktade statliga och stalskommunala bostadsstödet i dag omfatta drygt 

600 000 hushåll. De totala kostnaderna för år 1974 uppgår till ca I A miljarder 

kr., varav staten svarar för niirmare L2 miljarder. 
Antalet pensioniirshushåll med KBT kan bcr~iknas till ca 700 000. Kom

munernas kostnad hiirlör år 1974 iir ca IJ miljarder kr. 

Genom att bostadstilläggen successivt har förstärkts har de fått allt större 

betydelse som ett medel att minska bostadskostnaclerna för många hushåll. 
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Frågan om den principiella uppbyggnaden av ett hushållsinriktat bo
stadsstöd i framtiden behandlas dels av 1972 års sk~ttteutredning, dels av 
boende- och bostadsfinansieringsutredningarna. Utredningarna har inte slut
fört sitt arbete i denna del. varför det enligt min mening inte finns för
utsiittningar att nu behandla frågor som rör grunderna ror det hushållsin
riktade bostadsstödet. Däremot finns det skiil att ta upp vissa avgriinsade 
problem inom stödsystemet som är av den arten att de nu kan och bör 

riittas till. 
Från olika håll har gjorts gällande att nuvarande regler för bostadstilläggen 

medför icke önskvärda konsekvenser i olika avseenden. Riksdagen har också 
funnit motivernt att det sker en översyn i vissa delar av regelsystemet (SoU 
1974:6, rskr 1974:88>. De brister som berörts har bl. a. giillt de skilda för
utsättningarna för olika grupper av sammanboende att erhålla bostadstillägg 

liksom den bristande samordningen mellan reglerna för statskommunalt 
bostadstilliigg till låginkomsttagare utan barn och KBT. Bland övriga regler 
som berörts kan jag nämna bestiimmelserna om minskning av bostadstill

liigget niir bostaden överstiger viss storlek och nedre hyresgriinsen för en
samstående och makar. 

Vissa av här angivna frågor, nämligen samordningen av reglerna för KBT 
och statskommunala bostadstilliigg samt den nedre hyresgriinsen, tas upp 
av boendeutredningen i dess fortsatta arbete avseende den framtida utform
ningen av bostadstilläggen. Övriga angivna frågor behandlar jag i det föl
jande. Jag tar därvid först upp frågan om sam man bo e n de -
begreppet. 

Nuvarande bestiimmelser för bostadstilliigg iir i viisentliga avseenden olika 
för äkta makar och för ensamstående. Med äkta makar jiimsUills - efter 
mönster av skattelagstiftningens regler om samtaxering - sådana samman

boende personer som antingen tidigare varit gifta med varandra eller som 
har eller har hart barn tillsammans. Övriga ogifta sammanboende behandlas 
som ensamstående. vilket i Oera hänseenden påverkar stödets storlek. Så
lunda är det av betydelse för såviil inkomstprövningen som bcriikningen 
av bostadskostnadens storlek om parterna skall jiimställas med lik ta makar 
eller inte. 

För den grupp av ogifta sammanboende som jämställs med makar läggs 
inkomsterna samman vid prövning av bostadstillägget och detta beräknas 

på basis av den totala bostadskostnaden. De sammanboende betraktas alltså 
som en familj eller ett hushåll. 

En annan grupp utgörs av ogifta sammanboende, varav den ena eller 
båda har barn som dock inte iir gemensamma. Dessa betraktas som två 
hushåll om de ej heller tidigare varit gifta med varandra eller haft gemen
samma barn. Varje hushålls inkomst beaktas för sig. Om de sammanboende 
innehar bostaden gemensamt delas bostadskostnaden i två lika delar. I annat 
fall fördelas kostnaden efter olika praxis i olika kommuner, t. ex. propor-
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tionsvis i förhållande till det antal barn som var och en av parterna har. 

Till den sammanboende. som inte gemensamt med den andra parten äger 

eller har nyttjanderätt till bostaden, utgår inte något statskommunalt bo

staclstillägg, eftersom en förutsiittning för sådant tillägg är att sökanden 

har egen bostad. Finns barn kan dock utan hinder härav statligt bostadstillägg 

utgå. 

En tredje grupp utgörs av de ogifta sammanboende som saknar barn 

och inte tidigare varit gifta med varandra och inte heller haft gemensamma 

barn. Även dessa betraktas som två hushåll och varje hushålls inkomst 

beaktas för sig. Om de sammanboende gemensamt innehar bostaden delas 

bostadskostnaden i två lika delar. Till följd av kravet på egen bostad blir 

den sammanboende, som inte innehar bostaden gemensamt med den andra 

parten, utan bostadstillägg. Bostadskostnaden förden som innehar bostaden 

reduceras med ett schablonbelopp som skall motsvara den inneboendes del 

i bostadskostnaden. 
Nuvarande regler förbostadstilläggen leder i vissa fall till lägre bostadstillägg 

för ogifta sammanboende än för motsvarande gifta och med dem jäm

ställda grupper. Detta gäller bl. a. när bostadskostnaden halveras eller re

duceras. vilket kan leda till att den bidragsgrundande hyran blir för låg 

för att statskommunalt bostadstillägg skall kunna utgå eller till att den be

riittigar endast till ett lågt tilliiggsbelopp. Dessa konsekvenser har starkt 

kritiserats, bl. a. mot bakgrund av att sammanboende under äktenskaps

liknande förhållanden blir alltmera vanligt, företrädesvis bland ungdomar. 

Dessa gruppers inkomstförhållanden och boendekostnader iir inte sällan så

dana att de skulle få ett högre bostadstilliigg om de behandlades som ett 

hushåll. För dem som lever i samma ekonomiska och sociala gemenskap 

som makar måste det framstå som oriittvist att inte från stödsynpunkt få 
behandlas som sådana. Ännu mera stötitnde måste skillnaden förefalla dem 

som tillsammans vårdar och försörjer barn i hemmet. låt vara att barnet 

inte iir deras gemensamma. Endast den omstiindigheten att barnet inte iir 

gemensamt fråntar dem här rätten att behandlas som ett hushåll niir det 

giiller bostadstilliigg. I vissa fall iir dock inkomstförh:lllandena sådana all 

den nuvarande ordningen innebiir fördelar för dem. 

En utvidgning av hushållsstödct till sammanboende synes ha visst fog 

för sig. Vid en sådan utvidgning skulle emellertid uppkomma stora svå

righeter att kontrollera de nya omstiindigheter som skulle anses grunda 

hushållsgemenskap. Ett krav på gemensamt bostadsinnehav skulle leda till 

att bara de som kunde få gemensamt hyreskontrakt skulle bli behandlade 

som gifta. Men många har inte möjlighet att åstadkomma ett sådant hy

resförhållande. En regel om gemensamt bostadsinnehav skulle diirför inte 

i tillriicklig grad lösa problemet med den stora grupp sammanboende utan 

barn som lever under iiktenskapsliknande förhållanden och finner det nu

varande stödsystemet oriitt vist. 
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En annan möjlighet att lösa problemet skulle vara att förutsätta hus

hållsgemenskap hos samtliga sammanboende. En sådan presumtion skulle 

kunna kombineras med en regel som ålade sammanboende som inte ville 

bli behandlade som gifta att vid ansökan om tillägg uppge och styrka att 

hushållsgemenskap inte förelåg. Genom regler av detta slag skulle den för

delen uppnås att samtliga grupper av sammanboende - även syskon, ar

betskamrater m. n. - som lever i en ekonomisk gemenskap kunde erhålla 

gemensamt bostadstillägg. 

Med nuvarande bestämmelser är det inkomst- och boendeförhållandena 

i varje enskilt fall som är direkt avgörande för om hushållsgemenskap innebär 

fördelar från stödsynpunkt eller inte. Regler av det slag som jag senast 

skisserat skulle i realiteten innebära obegränsade möjligheter att få det i 

varje enskilt fall mest fördelaktiga stödet, oberoende av den faktiska sam

levnadssituationen. För ett stöd som är inriktat efter varje hushålls eko

nomiska möjligheter att bära boendekostnaden måste en sådan lösning av

visas. I vart fall gäller detta för den vida grupp av sammanboendeförhål

landen som nu diskuteras. Å ena sidan skulle en grupp sammanboende 

med låga inkomster kunna få hushållsstöd, fastän någon annan gemenskap 

än att de delade på viss bostadskostnad inte förelåg mellan dem. Om det 

å andra sidan var fördelaktigt från stödsynpunkt om någon eller några med 

högre inkomster inte ingick i hushållsgemenskapen, kunde vederbörande 

lätt påvisas vara enbart inneboende. Enligt min mening kan man inte ändra 

reglernas innebörd i den här antydda riktningen. 

Mot bakgrund av de svårigheter som föreligger all på objektivt kontrol

lerbara grunder utöka kretsen av sammanboende som skall anses utgöra 

en hushållsgemenskap, vill jag likväl ifrågasätta om man inte beträffande 

vissa sammanboende bör överväga regler som i viss utsträckning medger 

att de själva kan välja mellan olika stödformer. 
De fall där speciellt missnöje med nuvarande regler föreligger torde vara 

när en kvinna och en man utan barn lever tillsammans under äktenskaps

liknande förhållanden utan att dock vilja gifta sig. Det är angeläget att 

dessa får bli behandlade som gifta i bostadstilläggssammanhang. Givetvis 

finns även inom gruppen sammanboende man och kvinna fall där den ena 
parten är inneboende i traditionell mening hos den andra. I dessa fall skulle 

en liberal regel kunna medföra ett stöd som inte är avsett. Enligt min mening 

bör emellertid det stora nertalets berättigade krav på att få betraktas som 

ett hushåll inte behöva stå tillbaka av hänsyn till den ändå relativt begriinsade 

oliigenheten av att ett fåtal skulle kunna få ett stöd som är omotiverat 

eller något för högt efter deras förhållanden. 

Sammanfattningsvis finner jag alltså att en objektivt riktigt verkande rcge! 

inte iir praktiskt möjlig att åstadkomma och att man i detta liige, fl.ir 

att uppnå det materiellt sett mest acceptabla resultatet, bör medge viss frihet 

för bostadstilläggstagarna att själva bestämma om de skall behandlas som 
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äkta makar eller inte. Jag förordar sålunda att sammanboende man och 
kvinna, som i ansökan uppger sig ha gemensamt hushåll, skall jämstiillas 
med äkta makar. Några speciella omständigheter som styrker att de har 

gemensamt hushåll bör inte behöva förebringas. Dilrmed uppnås iiven den 
fördelen att, niir ett barn föds i familjen, bostadstillägget inte behöver ändras 
i vidare mån iin att ytterligare bidrag erhålles på grund av barnet. Vad 
jag sålunda förordar bör giilla också om de hos sig har barn som inte iir 
deras gemensamma. 

Jag går därefter över till frågan om red u c er i n g a v bostads -
t i 11 ii g g på grund av bostadens stor I e k. Bostadskostnaden -
och diirmed bostadstillägget - kan reduceras i vissa fall. Vid beräkning av 
bostadskostnaden skall sålunda beaktas om kostnaden är oskiiligt hög med 
hänsyn till familjens bostadsbehov eller i förhållande till bostadskostnads
läget på orten eller i vissa fall om bostaden disponeras även av annan än 
bostads! i 1 läggstagaren. 

Bestiimmelsen om reducering av bostadstillägget när bostadskostnaden 
är för hög med hänsyn till familjens behov tillkom i anslutning till en i 
april 1972 genomförd höjning av de övre hyresgränserna för statskommunalt 
bostadstillägg. Syftet var att denna höjning inte skulle leda till en utrym
messtandard som väsentligt översteg de normer som gällde för bostadsbygg
nadsplaneringen enligt beslut av 1966 års riksdag. Den norm som hiir avses 
innebär högst två boende per rum, kök och ett rum oräknat. 

Erfarenheterna av reduktionsregeln visar att den under vissa omstän
digheter kan få inlt.! avsedda effekter, t. ex. niir familjen har en bostad som 
iir svår att avyttra och d;\ familjeinkomsten iir påtagligt !äg. 

I dessa fall bör enligt min mening undantag kunna göras från reduce
ringsregeln. Jag förordar att bestämmelsen iindras så att det blir möjligt 
att medge dylikt undantag niir synnerliga skiil talar hiirför. För att en sådan 
undantagsbestiimmelse skall kunna tillämpas krUvs en individuell prövning 
av tilläggstagarens inkomstförhållanden och bostadssituation. Denna pröv
ning skall utvisa att någon alternativ bostad som inte medför reduktion 
av tillägget inte går att erhålla inom rimligt avstånd. I de fall familjein
komsten ligger på en påtagligt låg nivå bör detta påverka bedömningen. 

I det följande tar jag upp vissa frågor som berör bl. a. inkomst -
prövningen och ad min is t r a tio n en av bostadstilliiggen. Dessa 

frågor har prövats av bostadstilliiggsgruppen, som avgett ett betiinkande 

(Os B 1974:1) Rostadstilliigg - inkomstprövning och administration. 
Rostadstilliiggsgruppen har vid sina överviig<inden angående vilket 

i n koms t be grop p som skall utgöra grunden lör inkomst prövningen 
undersökt två altern:1tiv. Det ena innebiir att man knyter an till den sjuk
penninggrundande inkomsten, det andra att man liksom hittills anviinder 

den taxerade inkomsten. 
Vid denna prövning har gruppen funnit att den sjukpenninggrundande 
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inkomsten har vissa fördelar. Den avspeglar inkomstsituationen niir riitt 
till sjukpenning föreligger och tillgodoser således krave1 på alt inkomstun
derlaget bör vara aktuellt. I ett inkomstprövningssystem som baseras på 
den sjukpenninggrundande inkomsten skulle emellertid behöva tas in sär
skilda uppgifter avseende vissa grupper av bostadstilläggstagare, som inte 
omfattas av sjukpenningsystemet. Den sjukpenninggrundande inkomsten 
skulle dessutom behöva kompletteras och korrigeras i !lera avseenden, bl. a. 
vad gäller inkomster av kapital och tillfällig förvärvsverksamhet samt sociula 

förmåner. 
Bostadstilläggsgruppen har på grund av det anförda funnit att den sjuk

penninggrundande inkomsten iir mindre lämplig att direkt läggas till grund 
för inkomstprövningen av bostadstilläggen. Denna prövning bör enligt grup
pen även i fortsättningen grundas på den taxerade inkomsten. 

Det övervägande antalet remissinstanser ansluter sig till gruppens upp
fattning i fråga om val av inkomstbegrepp. 

För egen del anser jag det angeläget att stödbehovet kan bedömas på 
grundval av en inkomst som så nära som möjligt avspeglar bostadstilliiggs

tagarnas ekonomiska situation vid prövningstillfallet. I och för sig kunde 
det synas som om en övergång till den sjukpenninggrundande inkomsten 
som det för bostadstillägget grundläggande inkomstbegreppet skulle inne
bära att prövningen generellt sett kom att grundas på ett riktigare inkomstun
derlag. Därmed skulle också behovet av omprövningar begränsas. Bos1ads
tilläggsgruppens utredning och remissbehandlingen har emellertid övertygat 
mig om att en sådan övergång skulle vara förknippad också med betydande 
olägenheler. Jag delar diirför gruppens uppfattning att förbättringar i nu
varande system bör eftersträvas på andra vägar än genom en ändring av 
inkomstbegreppet. Gruppen föreslår därvid att den sjukpenninggrundande 

inkomsten ~111viinds av de prövande myndigheterna i kontrollsyfte. 
Enligt förslaget skall inkomst uppgifter inom sjukförsäkringen fortlöpande 

föras över från försäkringskassorna till förmedlingsorganen. Förmedlings
organen skall liigga dessa aviseringar till grund för en kontroll av att anmälan 
om inkomstförändring även kommit in dit eller för en eventuell utredning 
av de berörda hushållens inkomstförhållanden. Jag delar gruppens uppfatt
ning att bostadsstyrelsen bör utveckla en dylik verksamhet i samråd med 
riksförsäkringsverket. Jag avser att i annat sammanhang föreslå att bo
stadsstyrelsen skall få ett sådant uppdrag. 

Bostadstilläggsgruppen har vid sina överväganden om möjliga in

kornstprövningssystem iiven behandla! frågan om de gränser inom vilka 
inkornslförändringar bör få ske utan att rätten till eller slorleken av bo
stadstilliigget påverkas. Gruppen finner att reglerna om väsen t I i g a i n -
k o rn st för ii n d r i n g ar hör ges en annan utf'örmning iin de nuvarande. 
Dessa regler bör enligt gruppen iindras så att begreppen väsentlig in
komstminskning resp. inkomstökning i princip blir lika för alla familjer 
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oavsell ursprunglig inkomst, barnantal och andra förhållanden. Detta skulle 

biist uppnås genom i krontal uttryi.:kta griinser för föriimlringarnas storlek. 

Övervägande antalet remissinstanser delar gruppens uppfattning att in

tervallet för väsentliga inkomstförändringar bör bestämmas till fasta kron

talsgränser. Enligt några instanser synes dock de föreslagna toleranserna 

tillåta alltför betydande inkomstförändringar utan att bostadstilliiggen på

verkas. 

Jag anser i likhet med bostadstilliiggsgruppen att gränserna för vad som 

skall anses vara viiscntliga inkomstforiindringar bör faslstiillas i krontal. Så

dana regler skulle vara mera liittförstt1eliga för allmiinhcll.!11 och myndig

heterna skulle få ett mera överskådligt system. llostadsstyrclsen bör ges 

uppdrag att hesliimma intervallets bredd. 

Jag går så över till frågan om ad 111 in is I r a tio n en av bostadstill

Higgen. Det alternativ till nuvarande ordning som övervägts i olika sam

manhang, bl. a. av familjepolitiska kommitten, har avsett en överföring 

av administrationen till försäkringskassorna. Bostadstilläggsgruppen redo

visar skiil som talar både får och emot en dylik överföring. Gruppen pekar 

bl. a. på de rationaliseringsvinster som kan uppnås genom all allt ner av 

de familjepolitiska förmånerna nyttas över till försiikringskassorna. Sam

ordningssynpunkter talar också enligt gruppen för en ändrad ordning. Del 

skulle sålunda innehiira väsentliga fördelar att databehandlingen av bo

sladstilliiggen centraliserades till el! enda organ i stiillet för all som nu om

besörjas av el! tiotal dataföretag. 

Mot en överföring talar emellertid enligt bostadstilläggsgruppen bl. a. den 

omständigheten all det i dag finns en utbyggd fungerande administrationsap

parat för bostadstilläggen. Några direkta oliigenheter med denna synes inte 

heller föreligga. Gruppen är därför inte beredd all i dagens läge - med 

hiinsyn till bl. a. pågående översyn av bostadstill1iggens framtida utformning 

- föreslå någon ändring i fråga om administrationen av bostadstilläggen. 

Flertalet remissinstanser, däribland bostadsstyrelsen och Svenska kom

munförbundet, finner att starka skäl talar mot en iindring av nuvarande 

organisation. Dessa instanser betonar främst bostadstilläggens betydelse som 

ett bostadspolitiskt medel och att denna skulle minska vid en förändring. 

Andra remissinstanser åter - exempelvis riksförsäkringsverket - förordar 

e.n överföring av administrationen till försäkringskassorna och anför som 

motiv möjligheten till rationaliseringar och kostnadsbesparingar. Man pekar 

l. ex. på förs(ikringskassornas utstriickta lokalniit, deras omfattande kon

takter med allmiinheten samt att kassorna handHigger de llesta familje

stödformerna, bl. a. KBT. 

För egen del kan jag delvis instämma med de remissinstanser som särskilt 

framhåller möjligheterna till samordnings- och rationaliseringsvinster vid 

en överföring av bostadstilläggen till försiikringskassorna. Det är angeläget 

att finna former för administrationen som så långt möjligt nedbringar per-



Prop. 1974:150 481 

sona!- och handliiggningskostnaderna. Emellertid hör även beaktas all det 

iir viirdefullt för de kommunala niimnder Ol:h förtroendemiin som har ansvar 

for hostadsfrågorna att ha niira kontakt med verksamheten kring bostadstill

liiggen och all kunna samordna denna verksamhet med andra åtgärder på 

bostadsområdet, som planeras och genomförs av de egna förvaltningarna. 

Med hiinsyn till att Oera frågor rörande bostadstilliiggens utformning f. n. 

utreds anser jag mig dock inte nu böra ta upp spörsmålet om bostadstilliiggens 

administration till niirmare prövning. 

Jag instiimmer i bostadstilliiggsgruppens uppfattning att databehandlingen 

av bostadstilliiggen bör samordnas på ett biillre sätt iin hittills. Det iir nöd

viindigt bl. a. med hiinsyn till all det kommer att krävas en betydligt mer 

fördjupad analys iin vad som hittills framkommit vad giiller effekterna i 

olika avseenden av det riktade bostadsstödet. Delta nödviindiggör bl. a. en 

utvecklad statistisk bearbetning avseende bostadstilliiggen. Det <li1kommcr 

pä bostadsstyrelsen att ta initiativ för detta ändamäl. 

Vad giiller frågan om i n d r i v n i n g av for d r a n på grund av fel

aktigt uthetalt bostadstilliigg finner hostadstilliiggsgruppen att handläggning

en av dessa ärenden bör föras över från bostadsstyrelsen till kommunerna. 

Kommunerna har enligt gruppen numera tillräckliga resurser för sådana 

ärenden. Övervägande delen av de rcmissinstanser som uttalat sig i denna 

fråga ansluter sig till gruppens förslag. Jag vill för egen del förorda att den 

av gruppen föreslagna iindringen genomfors och att således indrivnings

ärendena överförs till kommunerna. 

Jag går hiirefter över till frågan om inkomstgränserna för 

red u c er i n g a v bos t ad st i 11 ii g gen . Dessa gränser har tidigare 

justerats årligen i takt med den allmiinna inkomstutvecklingen. En dylik 

justering bör göras iiven lör hidragsåret 1975. 

lnkomstgriinsen för oreducerat bostadstilliigg iir för bidragsåret 1974 fast

stiilld till en till statlig inkomstskatt taxerad inkomst på 23 000 kr. för barn

familjer och 18 000 kr. för hushåll utan barn. Med hiinsyn till inkomstut

vccklingen förordar jag i likhet med 1972 ärs skatteutredning alt dessa griin

scr höjs med 3 000 kr. till 26 000 kr. resp. 21 000 kr. for bidragsåret 1975. 

1972 års skatteutredning har föreslagit en enhetlig reduktionsfaktor på 

15 96 för hostadstilliiggen i syfte alt mildra de marginaleffekter som upp

kommer vid avtrappning av tilläggen. Förslaget innebär en förstiirkning 

av bostadsstödet, framför allt för nerbarnsfamiljer i mellaninkomstliigen. 

En bieffekt av förslaget blir dock enligt utredningen att tillägg skulle utgå 

i påtagligt högre inkomstskikt iin i dagsl~iget. Utredningen förklarade sig 

vara medveten om all det såviil från administrativa som fördclningspolitiska 

synpunkter kunde resas inv~indningar mot alt låta inkomstprövade stöd

former utgå i så höga inkomstliigen som skulle bli fallet enligt utredningens 

förslag. Som exempel anfördes att bidrag i vissa fall skulle kunna utgå till 

familjer med en taxerad årsinkomst upp till 95 200 kr. Bl. a. med hänsyn 

31 Riksdagen 1974. I sam!. Nr 150 
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till att hela det bostadspolitiska området då var föremål för en översyn 
fann utredningen ingen anledning att niirmare gå in på denna fråga. 

Jag förordar att reduktionsfaktorn för avtrappning iindras i enlighet med 
utredningens förslag med det undantaget att reduktionsfaktorn siitts till 

24 96 för taxerade inkomster överstigande 54 000 kr.lår. 1-liirigenom undviks 
de av utredningen exemplifierade oliigenheterna med att inkomstprövade 

tillägg skulle utgå i ink"omstliigena 80 000-95 000 kr. Den principiella upp

byggnaden av ett hushållsinriktat bostadsstöd på liingre sikt behandlas som 

jag tidigare niimnt av hl. a. 1972 års skatteutredning. 

De föreslagna ändringarna i regelsystemet bör triida i kraft den I januari 

1975. Detta giiller dock inte i fråga om kontrollen av inkomstuppgifterna 

och viisentliga inkomstföriindringar. 

Kostnaderna för de förordade förbättringarna av hostadstilliiggen beriiknar 
jag för ett helt år till 80 milj. kr. Anslagshehovet för innevarande budgetår 
kan heriiknas öka med 40 milj. kr. De ökade kostnaderna för bostadstilliiggen 

skulle till viss del drabba kommunerna. För att mot verka detta förordar 

jag en uppräkning av statsbidragsprocenten från 70 till 72 96 av den stats

hidragsgrundade bostadskostnadcn. 

10.9 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad som sålunda anförts har inom bostadsdepartementet 

upprättats förslag till 
I. lag om ändring kommunallagen 11953:753), 
2. lag om iindring i kommunallagen (1957:50) för Stockholm, 
3. lag om iindring i lagen I 1969:215) med siirskilda bestiimmclser om 

Stockholms liins landstingskommun. 
4. lag om ändring i jordabalken, 
5. lag om Lindring i bostadssaneringslagen ( 1953:531 ), 
6. lag om iindring i anliiggningslagen 11973: 1149). 
7. lag om ändring i lagen (1973:189> med siirskilda hyreshestiimmelser 

för vissa orter, 

8. lag om iindring i lagen ( 1973: 188) om arrendeniimnder och hyresniimn-

der. 
9. lag om avveckling av hyresregleringen, 

10. lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928:370>, 
11. kungörelse om iindring i hyggnadsstadgan I 1959:612 ). 

Siirskilt samrtid har iigt rurn betriiffande förslagen. vid 1-3 med chefen 

för kornmundepartcmentet. vid 4 och 6-9 med statsrädet Lidbom samt 

vid 10 med chefen för finansdepartementet. 
Förslagen torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga 

2. 
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10.10 Specialmotivering 

l 0.10.1 Fiirslagcn 1il/ lag om ändring i ko111111111wllagen (/ CJ53: 753J. lag 0111 änd

ring i ko1111111111al/agcn (/ 95 7:50 J /iir Srockholm och lag om ä11dri11g i lagen 

(/ 969:] I 5) med .1iir.1kilda hc'.1/ä11111wl.1c•r 0111 Sruck/111l111s läns la11cl.11i11g1ko1111111111 

I den allmiinna motiveringen har jag förordat att bestämmelserna i kom

munallagarna iindras så att lån i intecknad fast egendom som kommun 

övertar vid förvärv av egendomen samt lån som kommun upptar genom 

all som betalning för fast egendom utge köpeskillingsrevcrs inte inkräktar 
på utrymmet för kommunens understiillningsfria lånerätt i de fall förviirvet 
avser sådan fast egendom som med hiinsyn till den framtida utvecklingen 
erfordras för tiitbebyggelse eller diirmed sammanhiingande anordning. Jag 
har vidare förordat alt motsvarande skall gälla vid förviirv av fast egendom 
som enligt kommunens saneringsplanering bör bli föremål för upprustning 
av icke ringa omfallning. Enligt mitt förslag skall de iindrade bestämmelserna 
i Lilliimpliga delar giilla iivcn Stockholms liins landstingskommun. 

Huvudbestiimmelserna om kommunernas understiillningsfria Jäneriitt 
linns i 58 § kommunallagen I I 953:7531 och 62 § kommunallagen 11957:50) 
för Stockholm. Utöver vad som sägs i dessa paragrafer har kommunerna 
enligt 59 tesp. 63 § n;imnda Jagar rätt all i siirksilda fall understiillningsfriu 
La upp lån. i allmiinhet dock bara i den omfatlning och pä de villkor Kungl. 
Maj:L bestiimmer. Föreskrifter i della iimne har gelts i kungörelsen 11962:581) 
med vissa besliimmclser angående kommuns upptagande av Jtm m. m. Jag 
förordar all utvidgningen av kommunernas understiillningsfria låneriill sker 
genom ett tilliigg till sista stycket i 59 resp. 63 § i niimnda lagar. 

Bestämmelser om landstingskommuns lånerätt finns i 64 § landstings
lagen (I 954:3 I 9). Enligt dessa bestämmelser får landstingskommun utan 
understiillning ta upp lån som löper på högst fem år. Hiirutöver l?tr land
stingskommun understiillningsfrill ta upp lån i vissa fall. i allmiinhet bara 
i den omfattning och på de villkor som Kungl. Maj:t bestiimmcr. För Stock
holms liins landstingskommun giiller i detla hiinseende samma regler som 
för andra landstingskommuner. De siirskilda bestiimmclser som enligt mitl 
förslag skall giilla rör niimnda landstingskommun har tagits in i en ny pa
ragraf, 9 b §. i lagen 1l969:215) med särskilda bestämmelser om Stockholms 
liins landstingskommun. Också i detla fall har Kungl. Maj:t bemyndigats 
att föreskriva om villkor för lånen. 

10.10.2 Förslager !il! lag om ä11dri11g ijordabalke11 

Genom prop. I 974: I 51 läggs fram förslag om inrättande av en ny över

instans över hyresnämnderna. Enligt förslaget skall talan mot hyresnämnds 
avgöranden föras genom besvär hos den nya överinstansen i de fall där 
enligt nuvarande regler klander- och besvärstalan är tillåten. Överinstansen 
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beniimns enligt förslaget bostadsclomstolen. Den föreslagna instans- och 
fullföljdsordningen föreslås träda i kraft den I juli 1975. 

Genomförs de förslag som jag har förordat i det föregående. kommer 
nya uppgifter att läggas på hyrcsniimnderna. Deras avgöranden i dessa frågor 

bör kunna föras vidare. Niir bostaclsclomstolen har inrättats den I juli 1975 
iir det naturligt att avgörandena överprövas där. Som jag har anfört i avsnittet 
10.7 i den allmänna motiveringen hör emellertid de reformer på hyresriittens 
område som jag nu liigger fram förslag till träda i kraft redan den I januari 
1975. Under en övergångs tid, innan bostadsdomstolen har triitt i verksamhet. 
bör överprövningen av hyresniimnds avgöranden i de frågor som det här 
gäller lämpligen kunna liiggas på de allmänna domstolarna. Niir diirefter 

bostadsdomstolen börjar sin verksamhet, får de överlämna eventuellt an
hiingiga mål till bostadsdomstolens prövning. 

En samordning mellan de båda lagstiftningsiirendena har skett genom 
att förevarande lagförslag utgår från fullfoljdsbestiimmelserna i hyreslagen. 
niimndlagen och RSL i deras nuvarande lydelse. medan förslagen enligt 

prop. 1974: 151 utgår från bestiimmelsernas lydelse enligt förevarande förslag. 

12 kap. 

4 a § 

Paragrafen upptar nu bestiimmelser om rätt för bostadshyresgäst med 
hyresavtal på bestämd tid, överstigande ett år, att säga upp avtalet till upp
hörande i förtid. På grund av utformningen av 54 § första stycket kan sådan 
hyresgäst, niir hyresförhållandet varat i nio månader eller liingre, också säga 
upp avtalet för villkorsiindring utan att behöva avvakta hyrestidens utgång. 

Som har anförts i avsnittet 10.7.2 i den allmänna motiveringen bör varje 
bostadshyresgäst ges riitt att, oavsett den avtalade hyrestidens liingd, säga 
upp avtalet till upphörande i förtid. Bestiimmelserna hiirom har tagits upp 
i denna paragraf. De nuvarande bestiimmclserna om riitt till förtida upp
sägning vid s. k. långtidsavtal kan därmed utgå (jfr 54 § tredje stycket i 

den föreslagna lydelsen). 
Enligt förslaget skall bostadshyresgäst kunna säga upp avtalet att upphöra 

tidigast vid det månadsskifte som inträffar niirmast etter tre månader från 
uppsiigningen. Häri ligger att hyresgästen har möjlighet att siiga upp avtalet 

till en senare tidpunkt iin den som anges i lagrummet. 

Sjiilvfallet kan hyresgästen alltid siiga upp avtalet till hyrestidens utgång 
med iakttagande av för avtalet i denna situation giillande uppsiigningstid. 

Den föreslagna bestämmelsen kan 111. a. o. siigas utgöra ett komplement 
till vad som i det enskilda fallet kan ha avtalats om hyrestid och uppsiigning 
och till bestiimmelserna i 3 §andra stycket och 4 §andra stycket hyreslagen. 

Bostadshyresgäst med tidsbestiimt avtal som vill bringa hyresforhållandet 
att upphöra kan således välja mellan att antingen i vanlig ordning säga 
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upp avtalet till hyrestidens utgång eller att siiga upp det med stöd av den 
föreslagna bestiimmelsen. Motsvarande giiller i de undantagsfall hyrestiden 
inte :ir bcstiimd (jfr 4 § andra stycket). 

Av vad som har an!Orts framgår att tilliimpningsområdet för 3 ~ andra 
stycket och 4 § andra stycket hyreslagen i praktiken kommer att bli något 
mindre iin f. n. Praktiskt sett får de åsyftade bestiimmelserna betydelse i 
första hand i lokalhyresförhållanden men också i de fall av förhyrning av 
bostadsliigenhet i vilka föreskrivs en kortare upps:igningstid än som 

följer av 4 a § i den lydelse som föreslagits. Dessutom blir de bestiimmande 
för till vilken tidpunkt uppsiigningen för villkorsiindring kan ske enligt 54 §. 

Både hyresviird och hyresgäst har i vissa situationer rätt att efter upp
siigning frånträda hyresavtalet före hy restidens utgång. I 6 § hyreslagen med
delas bestämmelser om niir avt;det upphör att giilla till följd av sådan upp
siigning. I första stycket av paragrafen anges i vilka fall avtalet upphör att 
gälla genast. Övriga fall behandlas i andra stycket. Diir regleras bl. a. 

konkursbos rätt enligt 31 §att säga upp hyresavtalet. när hyresgästen försatts 
i konkurs, och hyresgästens uppsägningsrätt enligt 32 §, då hyresvärden 

utan skälig anledning viigrat samtycke till överlåtelse ~ller inte liimnat hy
resgästen besked i frågan. Vad som har anförts om tilliimpningsområdet 
för 3 §andra stycket och 4 §andra stycket hyreslagen gäller sjiilvfollet också 
6 §andra stycket. I fortsättningen fär således bestämmelserna i sistnämnda 
lagrum betydelse främst i fråga om lokaler. 

Att de föreslagna bestämmelserna i 4 a § är tvingande till förmån för 
hyresgiisten följer av I§ sista stycket hyreslagen. 

Till frågan om sambandet mellan de nya bestämmelserna i 4 a § och be
stämmelserna i 54 och 55 § § hyres lagen om rätt för bostadshyresgäst att 
siiga upp avtalet for iindring av hyresvillkoren återkommer jag i det följande. 

16 § 

I första stycket av paragrafen i nuvarande lydelse meddelas till en början 
bestämmelser om vad som gäller för det fall att hyresliigenhet skadas under 
hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan eller hyresvärden 
brister i sin underhållsskyldighet enligt 15 § andra stycket eller hinder eller 
men i nyttjanderätten uppstår på annat sätt utan hyresgästens vållande. 
De befogenheter som hyresgiisten har i de angivna situationerna är att s~iga 
upp avtalet, få skiilig nedsättning i hyran och att på hyresviirdens bekostnad 

avhjälpa bristen (sjiilvhjälpsriitt). För intriidet av påföljderna gäller delvis 

olika förutsiittningar (jfr 10 - 12 § § ). I lagrummet har även upptagits be
stiimmelser om verkan av att myndighet under hyrestiden meddelar förbud 
mot att liigenheten anviinds för avsett iindamål fjfr lO §andra stycket) eller 

beslut, varigenom del av lägenheten frångår hyresgästen eller denne på annat 
siitt lider intrång i sin nyttjanderätt (jfr 12 § ). 
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I andra stycket finns bestämmelser av innebörd all hyresvärden och hy
resgästen med bindande verkan kan träffa avtal om inskränkning i hy
resgästens rätt enligt första stycket att fä skii\ig nedsättning i hyran. 

I departementsförslaget har första stycket underkastats en rent formell 
jiimkning i det all de olika situationer i vilka lagrummet är tillämpligt angetts 
punkt vis. I förslaget har till paragrafen fogats ett nytt andra stycke av innehåll 
att, om avtalet avser bostadslägenhet, hyresnämnden fär på ansökan av 
hyresgiisten ålägga hyresvärden att avhjälpa brist i de fall då anledning till 
att det uppstått hinder eller men i hyresgästens nyttjanderätt iir sådan som 
anges i första stycket. Det sagda gäller dock inte när anledningen utgörs 
av myndighets beslut. Vidare_ har föreskrivits att sådant föreläggande - be

nämnt reparationsföreläggande - får förenas med vite och att i föreläggandet 
skall bestämmas viss tid inom vilken åtgärd som avses med föreläggandet 
skall ha vidtagits. Lagrummet innehåller även att den utsatta tiden får för

längas. om det föreligger särskilda skäl och om ansökan görs därom före 
utgången av den löpande tidsfristen. De föreslagna bestiimmelserna har be

handlats i avsnittet 10.7.1.4 i den allmänna motiveringen. 
Utöver vad som har anförts i anslutning till dessa bestämmelser i den 

allmänna motiveringen bör följande anmärkas. 
En förutsättning för att reparationsföreläggande skall kunna utfärdas är 

att skadan eller det eftersatta underhållet verkligen innebär hinder eller men 
i sökandens nyttjande. Till en början måste i andra fall än då det är fråga 
om åtgärd enligt 15 ~ andra stycket hyreslagen därför utrönas om så är 
fallet. Genom detta krav utesluts mer bagatellartade skador somt. ex. mindre 

repor på målade ytor och obetydliga sprickor på sanitetporslin. Enligt min 
mening bör kravet på att skadan skall vara till fört'ång vid utövandet av 
nyttjanderätten inte sättas för lågt. Det kan förekomma att man måste pröva 
om hyresgästen är ansvarig för skadan eller om han på annat sätt är vållande 
till hindret eller menet i nyttjanderätten. Frågan bör emellertid inte tas 
upp med mindre hyresvärden gör invändning om vållande från hyresgästens 
sida. Det torde också få ankomma på hyresvärden all styrka riktigheten 

av sin invändning. 
Är det fråga om skada i gemensamt utrymme i huset, torde nuvarande 

ordning innebära att endast den hyresgäst som är ansvarig för skadan går 

miste om de befogenheter som hyreslagen tillerkiinner hyresgästerna. Det 
medför att en invändning i ärende om reparationsföreläggande att annan 

än sökanden är vållande till skadan kan lämnas utan avseende. 
Ytterligare gäller som förutsättning för att reparationsföreläggande skall 

kunna utfärdas att hyresvärden underlåtit att efter tillsägelse ombesörja be

gärd åtgärd så snart det kan ske. All utröna om denna förutsättning föreligger 
torde i praktiken inte behöva vålla några svårigheter. Man har nämligen 
anledning utgå från att hyresgästerna inte använder sig av möjligheten att 
ut verka reparationsföreliiggande i andra fall än då de anser att möjligheterna 
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att på frivillighetens viig få en iimlring till stånd är helt uttömda. Skulle det 
någon gång inträffa att en hyresgiist direkt vänder sig till hyresniimnd med 

ansökan om rcparationsföreliiggande synes. om övriga förutsättningar får 
meddelande av sådant föreläggande föreligger, hyresvärdens intresse kunna 
tillgodoses genom att elen tid inom vilken åtgärden skall ha vidtagits bestäms 
något längre än annars. Däremot synes det, framför allt av processekono
miska skäl, vara mindre lämpligt all i del åsyftade fallet avslå ansökan 
om reparationsföreläggandc. 

Begär hyresgäst reparationsföreläggande får att förmå hyresvärden att full
göra sin reparationsplikt enligt 15 § andra stycket hyreslagcn, är det tänkbart 
att hyresvärden invänder att bristen beror. inte ·på normalt slitage utan på 
vanvård från hyresgiistcns sida. Innebörden av det nyss nämnda lagrummet 
är bl. a. att reparation skall kunna påfordras, om det finns behov av re

parationen och så lång tid har förflutit sedan motsvarande arbeten utfördes 
att det är rimligt att lägenheten repareras på nytt. Bara under dessa för
utsättningar kan reparationsföreliiggande meddelas. Är dessa fårutsiittningar 
för handen, torde hyresniimnden oftast kunna lämna en inviindning från 
hyresviirdens sida av det slag som angclls utan avseende. Någon gång kan 
emellertid omstlindigheterna vara sådana att det är uppenbart all rcpara
tionsbehovet uppkommit uteslutande genom vanvård av liigenheten. 1 så
dana fall får frågan om hyresgiistens vållande prövas som ett led i prövningen 
av hans ansökan om reparationsföreläggande. 

Det är viktigt att hyresnämnden i sitt föreliiggande noga anger vilka åt
gärder som enligt nämndens mening bör vidtas. Det är också angeläget 
att nämnden tar reda på parternas ståndpunkter i fråga om färgval. tapeter 

m.m. 

Som ett tredje stycke har i departementsförslagct utan ändring tagits upp 
paragrafens nuvarande andra stycke. 

Bestiimmelser om riitt för hyresnämnd att sjiilvmant ta upp fråga om ut
dömande av vite enligt reparationsföreliiggande m. m. har i förslaget tagits 
upp j 62 § hyreslagen. Att talan mot nämnds beslut om reparationsföre
läggande och om utdömande av vite kan fullföljas genom besviir hos Svea 
hovriitt följer av 70 § hyreslagen i förslaget. 

Som har anförts i det föregående har hyresgäst rätt till skälig nedsättning 
av hyran i de fall som anges i paragrafens första stycke. Är anledningen 
till hyresjämkningen brist i lägenheten, har hyresgästen denna rätt för hela 
den tid under vilken lägenheten iir i bristfälligt skick. Sådan nedsättning 

kan beslutas under löpande hyresperiod. Frågan om nedsättning prövas. 
om parterna inte kan enas, av allmiin domstol. Anser sig hyresgiisl ha riitt 
till nedsättning i hyran, kan han innan tvisten har avgjorts deponera hy

resbeloppet hos överexekutor enligt 21 § hyreslagen. Eftersatt lägenhets
underhåll tillmäts också betydelse vid bedömningen av lägenhetens bruks
värde (jfr prop. 1968:91 Bih. A s. 211 ). I bruksvärdesammanhang får dock 
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bristande underhåll betydelse för storleken av hyran bara för kommande 

hyresperiod. 

Beshimmelserna om rätt för hyresgäst att få nedsättning av hyran på 

grund av eftersatt underhåll eller annan anledning som niimnts nu torde 

ha tilliimpats i liten utsträckning. Förklaringen till det ligger sannolikt bl. a. 

i all det förfarande som hyresgiisten måste iaktta för att fä sin riitt 

är alltför bcsviirligt. Om den förordade ordningen med rcparationsföre

läggande införs. skulle det kunna överviigas all öppna möjlighet för hy

resnämnd att samtidigt förordna om nedsällning av hyran till dess all bris

terna har avhjälpts. Av framför allt utredningstekniska skiil torde det i så 

fall inte kunna komma i fråga all nämnden får medge nedsiittning for tid 

före beslutet. Det är då tveksamt, om så mycket står att vinna med den 

diskuterade ordningen. Den tid under vilken hyran kommer att utgå med 

det lägre beloppet torde bli kort i förhållande till den tid före beslutet under 

vilken lägenheten varit i bristfälligt skick, eftersom de åtgiirder som avses 

med ett reparationsföreläggande bör ha ombesörjts inom relativt kort tid 

efter beslutet. Det skall å andra sidan inte förnekas att en ordning inne

bärande att hyresnämnd prövar frågor om reparationsföreläggande och all

miin domstol tvist om nedsiittning av hyran kan tänkas medföra vissa pro

blem. Den utesluter nämligen inte att hyresnämnd och allmän domstol 

kan ta pröva i stort sett samma fråga, niimligen om reparationsbehov fö

religger, och därvid komma till olika resultat. Fallet får emellertid betraktas 

som rent hypotetiskt. Dels torde det inte förekomma siirskilt många fall 

där hyresgästen väcker talan för att få nedsättning i hyran, allra minst om 

han hos hyresnämnden utverkar reparationsföreläggande, dels torde dom

stolen i senare tvist komma att tilhigga hyresnämndens avgörande betydande 

bevisvärde och vice versa med följd att utgången av prövningen blir den

samma i båda fallen. Till vad som har anförts kommer att det torde behövas 

tämligen omfattande och komplicerade bestämmelser som löser de kom

petenskonflikter som uppstår mellan hyresniimnd och allmän domstol, om 

även hyresnämnd tillåts förordna om nedsiittning av hyran. 

Vad som har anförts i det närmast föregående gäller i tilliimpliga delar 

också hyresgästernas självhjälpsräll enligt hyreslagen. Förslag liiggs diirför 

inte fram om rätt för hyresnämnd att pröva frågor som sagts nu. 

Rubriken närmast före 23 § 

Med hänsyn till all i förevarande avsnitt av hyreslagcn har tagits upp 

nya bestämmelser om rätt för bostadshyresgäst all själv och på egen be

kostnad ombesörja vissa reparationer i sin liigenhet har rubriken niirmast 

före 23 § jämkats. 



Prop. 1974:150 489 

24 a § 

I paragrafen, som är ny, har i första stycket tagits upp bestämmelser 

som ger bostadshyrcsgiist rätt att på egen bekostnad i liigenhcten utföra 

målning, tapetsering och därmed jiim!Orlig åtgiird. Minskar diirigenom lii

genhetens bruksviirde har hyresviirden rätt t_ill ersättning för skadan. Be

stiimmelscrna är i princip tvingande till förmån för hyresgiiswrna (jfr I~ 

sista stycket) men genom en siirskild regel i andra stycket har 1mrtcrna 

getts riitt att i vissa fall avtala att annat skall giilla. De fall som avses är 

då iigare av enfamiljshus hyr ut det för liingre eller kortare tid men inte 

varaktigt och då hyresvärden innehar den uthyrda liigcnheten med bo

stadsrätt. 

Bestämmelserna har behandlats i avsnittet 10.7.1.4 i den allmiinna moti

veringen. Till vad som har anförts diir kan följande tilliiggas. 

Paragrafen gäller inte i fråga om större ingrepp i lägenheten eller dess 

inredning. Med stöd av de föreslagna bestämmelserna är det inte möjligt 

att t. ex. ändra liigenhetens planlösning genom att ta bort en viigg eller 

låta göra ett valv mellan två rum. Bestämmelserna ger inte heller hyresgästen 

rätt att utan föregående samtycke riva ut den befintliga, fasta köksinred

ningen och sätta upp annan i dess stiille. Andra exempel på åtgiirder som 

inte kan utföras med stöd av de nya bestämmelserna iir att bygga om separat 

duschrum eller en kliidkummare till bastu, dela av rum med fast monterad 

skiljeviigg och att montera spiskåpa med lliikturtag till befintligt vcntila

tionssystem. Däremot bör hyresgästen med stöd av paragrafen kunna lägga 

på heltäckande mattor på linoleumgolv, byta ut innerdörrar eller vred till 

sådana, sätta upp triipanel i hallar eller rum, montera persienner m. m. Sjiilv

fallet giillcr att dörrar och stu.lant som tagits bort fortfarande tillhör fas

tighetens iigare. 

En begränsning i hyresgiistcns möjligheter att förändra sin lägenhet efter 

sitt tycke och sin smak ligger i föreskriften all, om hyresgiistens åtgiird 

medför minskning av lägenhetens bruksvärde, hyresvärden har rätt till er

siittning för skada. Åtgärder som minskar lägenhetens efterfrågan hos de 

hyressökande och diirmed leder till att hyresvärden måste godta lägre hyra 

iin annars behöver han inte finna sig i. Avgörande för om ersättningsskyl
dighet skall inträda är som nämnts förut, om lägenhetens bruksviirde har 

minskat genom åtgiirdcn. Vid beriikningen av skadan torde det vara mest 

iindamålsenligt att utgå från vad det kostar att återstiilla liigcnhcten i normalt 

skick. Kan det emellertid visas att reparationsbehov förelåg vid den tidpunkt 

då hyresgästen vidtog åtgiirderna, skall ersättningen till hyresvärden sjiilv

fallct jiimkas. I vissa fall då det inre underhållet varit starkt eftersatt bör 

jiimkningen kunna leda till att någon ersättning inte alls utgår till hyres

viirden. 
Som har anförts i den allmänna motiveringen bör hyresniimnd pröva 

skadeståndsfrågan i dessa fall. Bestämmelser härom har tagits upp i pa

ragrafens tredje stycke. 
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Man har i fortsättningen att skilja mellan två huvudgrupper av åtgiirder 
som hyresgäst kan företa med sin lägenhet, nämligen dels målning. ta
petsering och jiimförlig åtgärd, dels andra åtgärder. De senare kräver. liksom 
f. n., samtycke från hyresvärdens sida för att de skall få företas. Företas 

de utan sådant samtycke, har hyresvärden rätt att fordra att lligenheten 
återställs i förutvarande skick. Åtgiirder av detta slag kan också innefatta 
ett åsidosättande av hyresgästens vårdnadsplikt. 

Den andra huvudgruppen av åtgärder - målning. tapetsering m. m. -
får däremot alltid vidtas utan föregående samtycke och kan i princip aldrig 
medföra skyldighet för hyresgästen att återstiilla lägenheten i tidigare skick 
och än mindre innefatta åsidosättande av vårdnadsplikten, inte ens i de 
fall då hyresgästens åtgärd medfört en minskning av liigenhetens bruksviirde. 
Är så fallet. har hyresvärden diiremot en skadeståndsrätt enligt denna pa
ragraf. Hyresgästen kan naturligtvis i den angivna situationen sjiilv återställa 
lägenheten i normalskick för att undgå skadeståndskrav. 

Har skada uppkommit på liigenheten utan samband med förbättrings
arbete, får den allmänna skadeståndsregeln i 24 § i stället tillämpas. Jag 

är självfallet medveten om att griinsen mellan de olika skadefallen i någon 
mån är flytande men detta torde inte medföra några större problem i prak
tiken. Självfallet bör skadeståndsskyldighet föreligga inte hara när hyres
gästen själv har utfört arbetet utan också när annan på hans uppdrag har 
gjort det. 

35 § 

I paragrafen meddelas bestämmelser om rätt för bostadshyresgäst att över
låta hyresrätten i syfte att genom byte erhålla annan bostad. Enligt andra 
stycket i paragrafen föreligger inte s. k. bytesrätt bl. a. om hyresförhållandet 
inte har varat längre än nio månader i följd (punkten 5). 

Undantagen från rätten att använda bostadsliigenhet för byte har moti
verats av att bytesrätt inte bör föreligga, då hyresgästen inte är berättigad 
till förlängning av hyresavtalet lprop. 1968:91 Bih. A s. 221). I avsnittet 

10.7.3 i den allmänna motiveringen har förordats att riitt till förliingning i 
princip bör föreligga även om hyresförhållandet inte har varat längre än 
nio månader i följd. Paragrafens andra stycke har jämkats i överensstäm
melse med den lydelse som 45 ~ första stycket 1 hyreslagen föreslås få. 

45 och 46 §§ 

45 § inleder det avsnitt i hyreslagen som behandlar besittningsskyddet 
för bostadshyresgäst. I paragrafen meddelas hestämmclscr varigenom vissa 
hyresförhållanden generellt tas undan från besittningsskyddet. I förslaget 

har första stycket 1 jämkats så att det endast omfattar hyresavtal som avser 
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möblerat rum och lägenhet som hyrs ur för fritidsändamål. Upphör sådant 
hyresförhållande innan det har varat längre än nio månader i följd. har 
hyresgästen inte någon kvarboenderätt. I övriga fall är hyresförhållandets 
längd utan betydelse för frågan om avtalet är förenat med besittningsskydd 
eller inte. Andra och tredje styckena har i förslaget tagits upp utan ändring. 

Med uttrycket möblerat rum i 35 och 45 §§ avses, oberoende av rums

antalet varje bostad som hyrs ut i möblerat skick och som inte kan anses 
som bostadslägenhet i vedertagen mening, dvs. bostad inrymmande, för
utom ett eller flera rum. kök eller kokvrå samt hygienutrymmen. Som ex
empel på möblerat rum kan anföras vanligt hotell- eller pensionatsrum men 
också hotellsvit. bestående av flera rum. För bos!adsli-igenhet som hyrs ut 
i möblerat skick gäller således samma besittningsskydd som vid förhyrning 

av omöblerad lägenhet. I dessa fall får hyresgästen, om lägenheten inte 
är uthyrd för fritidsändamål, besittningsskydd innan hyresförhållandet har 
varat i nio månader i följd. Också hyresgäst som hyr omöblerat rum som 

bostad åtnjuter i princip besittningsskydd. Det torde ligga i sakens natur 
att vissa krav måste stiill<1s upp i fråg<1 om möbleringen för att niomåna
dersregeln i 45 § första stycket skall bli tillämplig. För att bostadsrummet 
skall kunna sägas vara hyrt i möblerat skick bör det sålunda inte vara till
räckligt att det i rummet vid förhyrningen finns någon enstaka möbel eller 
möbler som närmast får anses vara kasserade. 

I 46 § meddelas bestämmelser om i vilka fall hyresgästen inte h<1r rätt 
till förlängning av hyresavtalet trots att detta i och för sig enligt 45 ~ är 
förenat med besittningsskydd. De s. k. besittningsskyddsbrytande grunderna 
är angivna i första stycket under tio punkter. Någon formell ändring i dem 
föreslås inte. Däremot kommer på grund av den förordade jämkningen i 
45 § första stycket den under punkt 10 upptagna generalklausulen i rea
liteten att få ett i visst mån annat innehåll. Öen blir med den ordning 
som jag har förordat sålunda tillämplig även på vissa hyresförhållanden 
som upphör innan de har varat så länge som nio månader i följd. Frågan 
huruvida hyresvärdens eller hyresgiisternas intresse bör få vika i dessa fall 
får bero av omständigheterna i det enskilda fallet. I vissa fall kan det stå 
klart att parterna redan från början tänkt sig ett tidsbegränsat hyresförhål
lande, t. ex. om hyresgästen for utbildning eller omskolning eller av liknande 
anledning hyn en lägenhet under några månader.Är så fallet får ofta hy
resviirdens anspråk på att kunna disponera lägenheten efter den avtalade 

hyrestidens utgång anses väga över. Är situationen däremot den att parterna 
tänkt sig ett mera varaktigt hyresförhållande men kontraktet av formella 
skäl anger en hyrestid understigande nio månader. bör hyresvärden. om 
uppsägning sker till den första hyresperiodens utgång, inte kunna åberopa 
enbart hyresförhållandets kortvarighet för att bli kvitt hyresgästen. I ut

rymmet mellan de nu angivna fallen finns det givetvis en rad gränsfall 
i vilka avvtigningcn mellan parternas intressen är svårare att göra. Det blir 
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en uppgift f(ir riittslilliimpningen alt dra upp riktlinjerna för generalklau

sulens lilliimpning i dessa fall. Jag vill hiir endast erinra om den möjlighet 

som bcsliimmclserna i 52 § första stycket hyreslagen om anstånd med av

flyllning erbjuder all rn lill stånd en kompromiss mellan förliingning av 
hyresavtalcl och viigrad förliingning. 

Enligl 48 § andra slyckel andra punk len hyres lagen (nuvarande lydelse) 

skall hyresliden i en förliingningssilualion normalt vara cll år med lrc må

naders uppsiigningslid. Den omständigheten att villkorsfrågan enligt den 

föreslagna ordningen kan uppkomma innan hyrcsförhållandet har varat så 

liinge föranleder enligt min mening inte till alt denna lagregel jämkas. Vad 
som har anförts giiller sjiilvfallet bara om i förliingningsiircndet lvisl upp

kommer om hyresvillkoren. Påkallas inte ändring i dem, skall enligt 48 § 

tredje stycket i den föreslagna lydelsen samma villkor som förut giilla. 

Enligt 3 ~ första stycket hyreslagen skall hyresavtal som iir triiffat för 

bestiimd tid alltid siigas upp - antingen av hyresviirden eller hyresgiisten 

- l(ir att upphöra att gälla vid hyrestidens utgång, om hyresförhållandet 

har varat liingre än nio månader i följd. Sägs avtalet inte upp förlängs det 
automatiskt (jfr 3 § tredje stycket). Sker uppsiigning, blir i stället besitt

ningsskyddsbestämmelserna tilliimpliga när det iir fråga om bostadsliigenhet. 
Har hyresförht1llandc1 varat kortare tid iin nio månader, giiller en annan 

ordning. I dessa fall upphör avtalet att giilla vid den avtalade hyrestidens 
utgång utan uppsiigning, om avlalcl inte innehåller bestämmelser om att 

uppsiigning skall ske. Har emellertid hyresgästen suttit kvar i lägenheten 

en månad efter hyreslidens utgång utan att hyresviirclen har anmanat honom 

alt tlylla. anses avtalet enligt 4 § första stycket förliingl på obesliimd lid. 
Tillsvidareavlal måsle alltid siigas upp för all upphöra att giilla (4 § andra 

slyckel). 
för alt hyresgästen skall ha riitt till förlängning av avtalet enligt bestäm

melserna om direkt besittningsskydd för bostadshyresgäst förutsiitts all hy
resviirden har sagt upp avtalet !46 § första stycket). Dennes uppsiigning ut

löser således det direkta besiltningsskyddet. Görs i enlighet med vad jag 
har forordal i del föregående bestiimmelserna om direkt besiltningsskydd 

tilliimpliga iiven på vissa hyresförhållanden som varat kortare tid iin nio 

månader i följd - och som alltså kan upphöra Ulan uppsiigning - måste 

en jiimkning vidtas i regelsystemet. Man kan då länka sig antingen att 

införa bestiimmclserom obligatorisk uppsägning, i vart fall från hyresvärdens 

sida, vid de ticlshestiimda korttidsavtalen eller att göra hesittningsskydds

bestiimmelserna lilliimpliga också i de fall avtalet inte har sagts upp. 

Enligt min mening bör den först angivna lösningen inte viiljas. I det 

alldeles överviigande antalet fall av korttidsförhyrning torde båda parterna 

vara helt införstådda med alt hyresförhållanclet skall upphöra niir hyrestiden 

gåll till iinda. I de fall åter där den första hyresperioden bestämts kortare 

iin nio månader av formella skäl trots att parterna har avsett att etablera 
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ell mera permanent hyresfOrhållande, torde avtalet i allmänhet innehålla 

förbehåll om all uppsiigning skall ske för all avtalet skall upphöra att giilla. 

All införa bestiimmelser som generellt äUgger hyresviirden all siiga upp 

korttidsavtal kan på grund av vad som har anlörts inte gärna komma i 

fråga. I stiillet bör 46 §första stycket hyreslugenjiimkas så att bestämmelserna 

om direkt besittningsskydd blir tilliimpliga också i de fall uppsägning inte 

erforclrns enligt nuvarande bestiimmclser. I praktiken blirclct fråga om sådana 

fall diir hyresgästen har ett tidsbestiimt avtal utan förbehåll om uppsiigning 

och sitter kvar i liigenheten efter hyrestidens utgång trots att hyresvärden 

inom en månad därefter har anmodat honom att !lytta. dvs. i sådana fall 

då s. k. tyst förlängning enligt 4 § första stycket hyres/agen inte sker. 

Hur den av mig förordade ordningen iir avsedll all fungera i praktisk 

tillämpning torde enklast kunna belysas med ett exempel. Som utgångspunkt 

kan viiljas cll enligt förslaget besittningsskyllclat hyresavtal som utan för

behåll om uppsiigning iir träffat för viss tid, se.x månader. Siller hyresgästen 

kvar efter hyrestidens utgång och är diirvid omständigheterna sådana som 

anges i 4 § första stycket. omvandlas avtalet till ell tillsvidareavtal som 

enligt paragrafens andra stycke måste siigas upp för att upphöra. Det innebär 

att hyresgästen åtminstone t. v. iir tryggad i sin hesillning till liigenhcten. 

Siiger hyresviirden sedan upp honom till avllyllning. blir bestämmelserna 

om del direkta besittningsskyddet tilfönpliga oavsell om hyrcsförhåll<mdet 

vid den tidpunkt till vilken uppsägningen görs har varat nio månader i 

följd eller inte. Anmodas diiremot hyrcsgiistcn all llytta inom en månad efter 

hyrestidens utgång. är läget ett annat. Någon tyst förHingning sker då inte. 

Hyresgiisten har emellertid enligt den av mig förordade ordningen också 

i detta fall rätt att bo kvar t. v. i liigenheten men på annan riiltsgrund iin 

som angetts förut. Med den jämkning av 46 § första stycket hyreslagen 

som jag föreslår utlöses i detta fall det direkta besittningsskyddet. Det innebär 

bl. a. all hyresgästen har riitt att sitta kvar i Wgcnheten till dess att for

liingningstvisten avgjorts slutligt (jfr 50 § hyreslagcnJ. I sammanhanget bort

ses från bestiimmelserna om anstånd med avllyttningen enligt 52 § första 

stycket. 

Enligt 49 s första stycket skall hyresviirden tillstiilla hyresgästen siirskilt 

meddelande, s. k. avllyttningsmeddelande. för att bostadshyresgiist med be

sittningsskyddat avtal skall bli skyldig all liimna l~igenheten. Lämnas sådant 

meddelande, har hyresgästen att hiinskjuta tvisten till hyresniimnden inom 

tre veckor från delfåendet. Annars förfaller hans riill till förliingning, och 

skyldighet intriider då för honom att flytta. Härvid bortses från att hiin

skjutande kan ha skett med stöd av 54 § tredje stycket hyreslagen <i nu

varande lydelse, jfr 49 § tredje stycket sista punkten). Avllyttningsmed

delandet iir rättsligt sett fristående i förhållande till uppsägningen och kan 

närmast betraktas som det rullföljande av denna varigenom besittnings

skyddsproceduren utlöses. Också i de fall då enligt den föreslagna ordningen 



Prop. 1974:150 494 

bcsittningsskyddsreglerna blir tillämpliga trots att hyresavtalet inte sagts 
upp bör självfallet skyldighet föreligga för hyresvärden att liimna hyresgästen 

avllyttningsmeddelande. Uimnas inte. i de fall uppsägning krävs. sådant 
meddelande senast inom tre månader efter hy restidens utgång. iir enligt 49 § 

andra stycket hyreslagen uppsägningen utan verkan, om hyresgästen inte 
före tremånadersfristens utgång har hiinskjutit tvisten till hyresnämnden 
eller iindå har tlyttat. Någon motsvarande påföljd torde inte behövas. om 
hyresvärden underlåtit att siinda avtlyttningsmeddelande i de fall skyldighet 
inte föreligger för honom att säga upp avtalet till upphörande. I dessa fall, 
som kännetecknas av att hyresgästen bor kvar i liigenheten trots att hy
resvärden har anmodat honom att flytta, ligger det nära till hands att anse 
att hyresvärden har tagit tillbaka sin anmodan, om han inte inom i stort 
sett motsvarande tidsfrist fullföljer saken genom att liimna avflyttnings
meddelande. Det skulle innebära att avtalet enligt 4 § första stycket hy
reslagen genom hyresvärdens underlåtenhet förlängts på obestiimd tid. 

En konsekvens av den förordade ordningen är att hyresglist inte utan 
vidare kan avhysas från lägenheten i de fall den avtalade hyrestidcn gått 
till ända trots att hyresförhållandet varat kortare tid än nio månader. Även 
i dessa fall måste således undersökas, om hyresgästen har någon rättslig 
grund för sin vägran att lämna lägenheten. 

Åtskilliga bestämmelser i hyreslagen knyter an till hyresförhållandets 

liingd på så sätt att en ordning gäller, om det har varat längre än nio månader 
i följd, och en annan om hyresförhållandet har varat kortare tid. I det fö
regående har en del av dessa bestämmelser behandlats, nämligen 3 § första 
stycket. 4 § första stycket och 35 § andra stycket 5. Andra bestämmelser 
av det slag som har angetts är 3 § tredje stycket, 8 § första stycket, 45 § 

andra stycket. 54 § första och andra styckena och 56 § första stycket hy
reslagen. 

Enligt 3 § tredje stycket anses tidsbestämt hyresavtal förlängt på i lag
rummet angiven tid, om det saknar bestämmelse om verkan av utebliven 
uppsägning och det inte sägs upp inom riitt tid I automatisk förllingning). För
längningstiden är ett år, om hy restiden överstiger nio månader och i annat 
fall tid som motsvarar hyrestiden. Bestämmelsen kan behållas oförändrad, 
eftersom anknytningen till hyrestiden endast fyller funktionen att dra grän
sen mellan å ena sidan de fall där den automatiska förlängningen skall 

vara ett år och å andra sidan övriga förlängningsfall. 
Enligt 8 § första stycket skall uppsägning i princip vara skriftlig, om hy

rcsförhållandet har varat längre än nio månader i följd. Bestämmelsen gäller 
både vid hyra av bostadslägenhet och i lokalhyresförhållanden. Önskemålet 
har varit att ha ett skriftlighetskrav beträffande hyresavtal inom det direkta 
besittningsskyddets tillämpningsområde. Skriftlighetskravet sammanfaller 
dessutom med uppsägningsplikten för tidsbestiimda avtal (prop. 1968:91 
Bih. A s. 208). Uppenbarligen kan kravet på i princip skriftlig form för upp-
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siigning inte uppriitthållas över hela fältet. På ett eller annat siitt måste man 
kunna dra gränsen mellan de situationer i vilka uppsiigningsförfarandet bör 
kunna gestaltas enklare och övriga situationer. Den utvidgning av bestiim
melserna om direkt besittningsskydd som jag har förordat kräver i och för 
sig inte någon jämkning av bestiimmelserna om hur uppsägning skall göras. 
En utvidgning av skriftlighetskravet så att det täcker alla de situationer 
där besittningsskydd föreligger enligt departementsförslaget skulle medföra 
betydande praktiska olägenheter för hyresvärdarna och en ökad påfrestning 
på dclgivningsorganisationen. Den nuvarande förutsiittningen för intriicle 

av skriftlighetskravel bör därför behållas. 
I 45 § andra stycket hyres/agen anges under vilka förutsättningar över

enskommelse om avstående från besittningsskydd iir bindande. Har över
enskommelsen träffats, innan hyrcsförhållandet varat längre än nio månader, 
gäller den endast om den har godkänts av hyresnämnden. Bestämmelsen 
tillgodoser närmast intresset av att besittningsskyddet inte skall kunna åsi
dosättas alltför lättvindigt lprop. 1968:91 Bih. A. s. 89). Den ordning som 
jag har förordat innebär en utvidgning av besittningsskyddet. Enligt min 
mening saknas därför anledning all göra någon ändring i bestiimmelserna. 

56 § första stycket l hyreslagen. slutligen, äger tilliimpning i lokalhy
resförhållanden och påverkas till ingen del av den förordade jämkningen 

av besittningsskyddsbestämmelserna. Inte heller beträffande 56 ~ första 
stycket föreslås därför någon ändring. 

Bestiimmelserna i 54 § behandlas siirskilt i det följande. 
Till 46 § har i förslaget vidare fogats ett nytt stycke av innehåll att, om 

hyresgäst avträder lägenhet eller del av lägenhet med anledning av att huset 
skall undergå större ombyggnad, han om möjligt skall beredas tillfälle att 
efter ombyggnaden hyra likvärdig lägenhet i huset. Avsikten är, som jag 
framhållit i den allmänna motiveringen, att denna bestiimmelse skall tjäna 
som ledning vid den billighetsprövning som skall ske när genomgripande 
ombyggnad åberopas som grund för upplösning av hyresförhållande. 

I förlängningstvist föranledd av förestående ombyggnad bör hyresniimn
den la upp frågan med parterna om möjlighet för hyresgästen att efter om
byggnaden ilytta tillbaka till lägenheten. Det bör nämnden göra alldeles 
oberoende av om hyresvärden anses böra ställa ersättningsliigenhet till för
fogande eller inte. Förklarar hyresgästen att han i och för sig är intresserad 
av att llytta tillbaka, bör hyresnämnden medverka till att hyresgästens möj
lighet till åtcrilyttning tryggas. Man kan därvid tänka sig olika former för 
hur det skall ske. Vilken lösning som skall väljas får bero på omständig
heterna i det siirskilda fallet. En lösning är att parterna triilbr avtal om 
att hyresgiisten - mot befrielse att betala hyra under tiden - skall ut

rymma lägenheten och ställa elen till fastighetsägarens disposition under 
ombyggnadstiden. Företes ett avtal med sådant innehåll, bör hyresnämnden 

kunna förlänga hyresavtalet. Ett annat still varigenom återilyttningsrättcn 
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kan tryggas är att parterna triiffor nytt hyresavtal betriiffande viss lägenhet 

i det ombyggda huset. Denna utdg torde emellertid stå öppen bara i de 

fall då parterna i förviig kan enas om hyrans storlek efter ombyggnaden 

eller om att den nya hyran skall best:immas efter förhandlingar med hy-

- resgiistförening (jfr 19 al? hyreslagen) och då återflyttningstidpunkten inte 

iir alltför avliigscn. I allmiinhet bör det vara tillräckligt att hyresviirden i 

skrii'tlig handling utfäster sig att. innan han hyr ut liigenhetcn till annan, 

bereda hyresgiisten tillfälle att sluta nytt hyresavtal. I vissa fall kan det 

vara himpligt att utfästelsen siikerstiills genom avtalsvitc. För all tvist inte 

skall behöva uppkomma framdeles. bör i handlingen anges bl. a. inom vilken 

tid hyresglisten efter delfåendet av erbjudandet måste ha slutit det nya av

talet. Också andra lösningar för att trygga hyresgiistens anspråk på att få 

flytta tillbaka kan möjligen tänkas. 

I de fall som angetts i det föregående bör hyresviirdens åtaganden inte 

utesluta att han åläggs att tillhandahålla hyresgästen ersiillningslägenhet. 

Stiills sådan liigenhet till hyresgiistens förfogande. ankommer det på hy

resgiistl.!n att se till all hyreskontraktet avseende ersättningslägenheten ges 

såuan utformning att hyresgästen inte behöver betala dubbla hyror under 

nägon liingre tid. om han vill flytta tillbaka till sin gamla lägenhet. Vill 

i något fall hyresvärden inte medverka till att hyresgästen bereds möjlighet 

att, om han vill det, !lytta tillbaka. för hans vägran vägas samman med 

andra omstiindigheter som iir av betydelse i billighctsprövningen. Därvid 

bör gälla att om hans viigran iir obefogad, hyresavtalet i allmiinhet bör för

längas vilket i så fall leder till all ombyggnaden inte kan genomföras. 

Vad som har anförts i det föregående har tagit sikte på de fall där om

byggnaden visserligen är så omfattande att hyresgästen inte lämpligen bör 

ho kvar i liigenheten under ombyggnadstiden men inte medför någon iinclring 

i fråga om liigenheternas antal eller disposition. Fall kommer naturligtvis 

att finnas diir antalet Higcnheter blir llirre efter ombyggnaden, exempelvis 

diirför att !lera små liigenheter slås samman till en större eller vissa lägenheter 

tas i anspråk för lokaler, avsedda att anviindas gemensamt av de boende, 

t. ex. motionsrum eller tvättstuga. Oftast får man emellertid riikna med 

att inte alla de förutvarande hyresgiisterna vill flytta tillbaka m:h då löser 

sig i allmiinhet problemen. Det ter sig diirvid naturligt att hyresgiisterna 

till de liigenheter som försvunnit får möjlighet att flytta in i de lägenheter 

som blivit lediga genom att en förutvarande hyresgäst inte vill !lytta tillbaka. 

,:\r läget undantagsvis det att flera hyresgiister vill flytta tillbaka iin det 

finns lägenheter för efter ombyggnaden, talar mycket för att man tilWmpar 

principen att de som har bott längst i huset ges företriide. Går det inte 

att tillförsiikra en hyrcsgiist rätt att efter ombyggnadens slutförande flytta 

tillbaka till sin lägenhet, bör det vara möjligt att tillförsiikra honom riitt 

till liigenhct som blir ledig genom att meclhyresgiist inte utnyttjar sin möj

lighet att flytta tillbaka, dvs. en återllyttningsriitt i andra hand. 
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Frågan om åternyttning m. m. bör tas upp i ett så tidigt skede som möjligt,. 

helst redan i samband med all fastighetsiigaren informerar om det tillämnade 

om byggnads företaget. Om möj I igt hör erforderliga överenskommelser - både 

om siiltet all tillförsiikra hyresgiisterna åternyttningsriitt och, i förekom

mande fall, om fördelningen av de nya liigenheterna - föreligga, om och 

niir sjiilva förliingningsfrågan behandlas i hyresniimnden. Även om en för

Hingningstvist är att betrakta som en tvist mellan hyresvärden och den 

enskilde hyresgästen bör i ombyggnadsfallen nämnden företa samtliga för

liingningsärcnden i huset till gemensam handläggning. I annat fall saknar 

niimnden möjlighet att göra elen avviigning mellan hyresgästernas intressen 

som enligt vad som har sagts förut bli aktuell i en konkurrenssituation. 

Av den föreslagna hestiimmelsen följer att, om ombyggnadsforetagct leder 

till all en del av hyresgiistens liigenhet frångår hyresgiisten, han har anspråk 

på att efter ombyggnaden få flytta tillbaka till en lägenhet i huset som 

är likvärdig med den han lämnade. Detta innebär exempelvis att, om hy

resgästen förhyr en femrumslägenhet och liigenheten efter ombyggnaden 

kommer att innehålla endast tre rum, hyresgästens önskemål att hyra en 

annan femrumslägenhet i samma hus bör tillgodoses, om det är möjligt. 

Som jag nyss har anfört bör hyresniimnden handlägga de för

liingningstvister som ett och samma ombyggnadsföretag aktualiserar ge

mensamt. Sådan gemensam handliiggning torde emellertid knappast kunna 

genomföras i överinstansen. Innebär hyresnämndens beslut att endast vissa 

av hyresgästerna ges möjlighet att flytta tillbaka, är det bara de andra. dvs. 

de som inte fått omedelbar åternyttningsrätt, som har intresse av att fullfölja 

talan i förlängningsdelen. Överinstansen kan dti bara konstatera all de lä

genheter som finns i huset efter ombyggnaden sannolikt kommer att tas 

i anspråk av dem som inte iir parter i målet och att någon ändring såvitt 

gäller återflyttningsmöjligheten inte kan göras i det överklagade beslutet. 

Med nuvarande principer för riittegången i högre instans, vilka föreslås gälla 

även i hostadsdomstolen. kan i överinstansen inte företas den samman

viigning av alla hyresgListernas intressen som för hyresnämndernas vidkom

mande förutsatts i det föregående. Eftersom den angivna konkurrenssitua

tionen torde uppkomma jämförelsevis sällan och då möjlighet som niimnts 

bör finnas att uppstiilla krav på återllyttningsriitt i andra hand. synes an

ledning saknas att införa speciella processbestlimmelser för dessa fall. 

I detta sammanhang vill jag något beröra ell par andra frågor som har 

anknytning till hostadshyresgästs besittningsskydd. 

Enligt 46 § första stycket 5 hyreslagen får hyresgästernas besittningsskydd 

vika, om lägenheten inte vidare skall anviindas för bostadsändamål och 

det inte är obilligt mot hyresgiisten att hyresförhållandet upphör. Normalt 

behöver någon utredning om behovet for fastighetsägaren att genomföra 

omläggningen av brukningsiindamålet inte förebringas men sker omlägg

ningen väsentligen i syfte att siitta hyresgiistens besittningsskydd ur spel, 

32 Riksdagen 1974. 1 sam/. Nr 150 
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bör den anses vara obillig mol hyresgästen. På så sätt kan skiilen till fas

lighetsiigarens önskan all disponera liigenheten för annat iindamål fä viss 

betydelse (prop. 1968:91 Bih. A s. 92J. 

Det är möjligt att vissa hyresvärdar kommer att förs~)ka att kringgå de 

bestämmelser om bestämmanderäll för hyresgästerna som har föreslagits 

i det föregående genom att lägga om lägenheternas brukningsändamål. På 

de orter där det alltjämt råder viss brist på bostadslägenhcter får hyresviirden 

enligt lagen ( 1973: 189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter emel

lertid inte utan hyresnämndens tillstånd hyra ut eller själv ta i bruk bl. a 

bostadslägenhet får väsentligen annat iindamål (jfr kungörelsen, 1973:198, 
om tilliimpning av lagen. 1973:189, med särskilda hyresbestämmelser för 

vissa orter). På sådana orter torde risken för omliiggning av brukningsän

damålel vara liten. Pil andra orter torde i viss utstriickning byggnadslag

stiftningen lägga hinder i vägen för att anviinda bostadshus för annat än 

bostadsändamål. Sålunda förekommer det i sannolikt inte så liten utstriick

ning all stadsplane- eller byggnadsplanebestiimmclserna lägger fast hur bygg

nadskvarteren skall anviindas. t. ex. för bostadsiindamål. En omläggning 

av brukningsändamålet på sådana orter kan inte ske utan planändring eller 

dispens. Tillräckliga garantier mot illojalt förfarande från hyresviirdens sida 

torde därmed föreligga. Skulle mot en ornliiggning inte möta hinder av 

det slag som har antylls. blir det hyresnämndens sak all ta stiillning till 

frågan i samband med prövning av förliingningstvist. Nämnden bör diirvid 

ha sin uppmiirksamhet riktad på all den planerade omläggningen kan ha 

det illojala syftet <lit kringgå bestämmelserna om ökat boendeinnytande. 

Med hänsyn hiirtill torde hyresniimnden inte kunna framdeles undandra 

sig uppgiften att granska hyresviirdens skiil för omliiggningen. Kan det diirvid 

antas all hyresviirden försöker urholka boendeinflytandet bör obillighets

prövning utfalla till hyresgiisternas förmån. Det hör ankomma p{1 hyres

viirden all visa all han har sakliga skiil all disponera lägenheten på annat 

siitt. 

Under hänvisning till vad som har anförts kan det inte anses påkallat 

att ändra de nuvarande reglerna om hyresgästens besittningsskydd vid om

läggning av brukningsiindamålet. I de säkerligen fåtaliga fall där frågan upp

kommer torde de rättstillämpande myndigheterna med stöd av de nuvarande 

bestämmelserna kunna förhindra att orättvisor sker. 

Uppriikningen i 46 §av de besittningsskyddsbrytande grunderna avslutas 

med en allmänt hållen bestämmelse av innehåll att besittningsskyddet bryts, 

om det inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller eljest iir obilligt 

mot hyresgästen ull hyrcsförhållandet upphör <46 § första stycket 10 hy

reslagen). Generalklausulen har kommit till därför att det inte har ansetts 

möjligt all i lagtext närmare reglera alla de situationer där fråga kan upp

komma att bryta besittningsskyddet. Bland de situationer diir intresseav

vägningen vid tillämpning av bestämmelsen kan komma att utfalla till hy-
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res värdens förmån nämns i förarbel ena !SOU 1966: 14 s. 207 och prop. 1968:91 

Bih. As. 102) mindre genomgripande ombyggnad än som avses i paragrafens 

punkt 4, dvs. sådan som inte kräver att hyresgästen nyttar från huset. I 
ett sådant fall skall hyresvärden kunna säga upp avtalet och som villkor 

för förlängning kräva garantier för att få obehindrat tillträde till lägenheten 

under ombyggnadstiden och begränsning av hyresgästens rätt till skadestånd 

och till nedsättning i hyran (jfr 26 § hyreslagen). 

Generalldausulcn torde i detta sammanhang kunna liimnas utanför dis

kussionen, eftersom det i de ombyggnadsfall där klausulen enligt motiven 
är tillämplig inte rör sig om hyresforhållandets fortsatta bestånd utan i första 

hand om hyresavtalets innehåll under följande hyres period. Den tvist som 

hyresvärdens uppsägning utlöser är således i första hand en villkorstvist 

och inte en förlängningstvist i egentlig mening. Skulle emellertid fråga om 

hyresförhållandets definitiva upphörande i något fall aktualiseras inför mind

re ombyggnad. får man utgå från att hyresniimnden mot bakgrunden av 

vad som har anförts förut är restriktiv niir det gäller att använda den möjlighet 
att upplösa hyresförhållandet som generalklausulen formellt öppnar. I all

mänhet bör den intresseavvägning som alltid skall äga rum utfalla till hy

resgästens förmån på så sätt att hyresgästens kvarboenderätt får bestå åt
minstone i princip. 

De föreslagna bestämmelserna om ökat boendeinnytande aktualiserar ock
så frågan om tilliimpningen av besittningsskyddsbestiimmelserna i de fall 
hyresviirden vill riva huset. Som har anförts i avsnittet 10. 7.1.2 läggs inte nu 

fram förslag om direkt innytande för hyresgästerna i rivningsfallen. I stället 

bör den f. n. gällande rivningsregleringen bestå, vilket innebär att bl. a. bo

stadssociala skäl kan hindra rivning. Därutöver får hyresgästernas intressen 

tillgodoses i besittningsskyddsproceduren. Av särskilt intresse är därvid ver
kan av de s. k. rivningsklausuler som åtskilliga hyreskontrakt upptar. Den 
billighetsprövning som enligt 46 § första stycket J skall företas i rivnings
fallen kan leda till att en alltför gammal rivningsklausul lämnas utan av
seende. Jag har emellertid kommit till den uppfattningen att de tillämpande 

myndigheterna i allmänhet är mindre benägna alt bortse från en rivnings
klausul annat än då avsevärd tid har förnutit från dess tillkomst och att 
enhetlig rättstillämpning inte har utbildats med följd att rätt stora olikheter 
förekommer vid bedömningen av frågan vilken verkan som en rivnings
klausul bör tillerkännas. 

Enligt min mening bör en rivningsklausul tillmätas betydelse i långt mind

re utsträckning iin vad nu vanligtvis är fallet. Redan efter några få år efter 

rivningsklausulens tillkomst bör det krävas mycket starka skäl för att hy
resvärden skall kunna åberopa klausulen. Riktm~irket bör vara all, om hy

resförhållandet har varat under en inte alltför kort tid och hyresgiisten kom

mit att uppfatta det som permanent, en rivningsklausul bör kunna från

kännas betydelse. Ett annat krav som bör kunna uppstiillas iir att rivningen 
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varit någorlunda aktuell vid den tidpunkt, då rivningsklausulen togs in i 
avtalet. liar den tillkommit s. a. s. för säkerhets skull bör den kunna Wmnas 
helt utan avseende även om förlängningsfrågan uppkommit redan ett eller 
annat år efter klausulens tillkomst. 

Ett väsentligt syfte med de lagförslag som nu liiggs fram är att stiirka 
hyresgästernas rätt till den egna bostaden. Det ligger i linje med detta syfte 
att vid den billighetsprövning som sker enligt 46 ~ första stycket 3 tillmäta 
rivningsklausuler den mer begränsade innebörd jag nyss angav. Jag anser 
mig kunna räkna med att riittstillämpningen i fortsättningen blir mer rest
riktiv när det gäller att låta rivningsklausulen fälla avgörandet till hyres
värdens förmån. Några uttryckliga lagregler i den delen föreslås diirför inte. 

48 § 

I paragrafen meddelas bestämmelser om villkoren för den fortsatta för
hyrningen i samband med förliingning av hyresavtal. 

Ändringen i paragrafens första stycke innebär att utrymmet för höjning 
av hyran inskränks. I paragrafens nuvarande lydelse anges att fordrad hyra 
är att anse som oskälig, om den väsen t 1 i g t överstiger hyran för lii
genheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. Enligt den fö
reslagna lindringen skall fordrad hyra anses oskälig redan om den är 
påta g 1 i g t högre än jämförelsehyran. 

I ett nytt andra stycke föreskrivs att vid jämförelseprövning enligt 
första stycket främst skall beaktas hyra för lägenheter i hus som förvaltas 
av allmiinnyttigt bostads företag. Vidare tas upp en regel om att ombyggnads-, 
iindrings- eller underhållsarbete eller åtgtird av diirmed jämförlig betydelse 
som bekostats av hyresgästen inte får beaktas vid hyressättningen enligt 
första stycket såvida inte siirskilda skäl föreligger. 

Betriiffande bakgrunden till den föreslagna iindringen i paragrafen hänvisas 
till vad som anförts i den allmänna motiveringen tavsnittet 10.7.4.3). 

Som jag anfört i den allmiinna motiveringen svarar den föreslagna andra 
punkten i andra stycket mot 3 § tredje stycket hyresrcgleringslagen. Till
komsten av en sådan motsvarighet torde i praktiken inte behöva medföra 

några niimnvärda tillämpningsproblem. I flertalet fall blir det knappast ak
tuellt för hyresgästen att åberopa bestiimmelserna diirför att de arbeten han 
utfort och bekostat iir av begriinsad omfattning och bara har marginell be

tydelse vid en bruksviirdeprövning. Det bör i sammanhanget framh<illas, 
au det är hyresgästen som iir skyldig att styrka att han vidtagit förbiitt

ringsåtgiirder i liigenheten och all dessa medfört att Higenhetens hruksviirde 

har ökat. 
BctrMfandc tilliimpningen i visst fall av 48 § tredje stycket andra punkten 

i paragrafens lydelse enligt föreliggande förslag hiinvisas till vad som har 

anförts under 45 och 46 § §. 
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Amlringen i paragrafens sista stycke enligt förslaget iir rent redaktionell. 

49 § 

I paragrafen meddelas bestiimmelser om besittningsprocedurens inledan

de. Den jiimkning som har vidtagits rör tredje stycket av paragrafen och 

iir rent formell. 

54 § 

I paragrafen meddelas bestiimmelscr om riitt för bostadshyresgiist att siiga 

upp avtalet för villkorsiindring. I första och andra styckena anges förut

siittningarna för att hyresgästen med bibehållet besittningsskydd skall få 
säga upp avtalet lör att få villkoren omprövade och i tredje stycket meddelas 

bestämmelserna om vad hyresgiisten har att iaktta för att få till stånd en 

omprövning. 55 §upptar normerna för hur de nya villkoren skall bestämmas. 

För att hyresgästen skall ha rätt att siiga upp avtalet för villkorsiindring. 

kriivs enligt paragrafens första stycke i dess nu giillande lydelse hl. a. att 

hyresförhållandet har varat längre än nio månader i följd vid den tidpunkt 

då avtalet skulle ha upphört enligt lag eller avtal. om uppsiigningen i stället 

hade giillt dess upphörande, orh att liigenheten inte utgör del av upplåtarens 

egen bostad. Genom besUimmelserna i andra stycket har möjlighet öppnats 

för hostadshyresgiist med hyresavtal för kortare tid iin nio månader att siiga 

upp avtalet för villkorsiindring. Uppsägning får då ske till den tidpunkt 

då han har vunnit besittningsskydd. Han behöver således i detta fall inte 

avvakta den nya hyresperiodens utgång. 

Nuvarande bestiimmclser i 54 § första och andra styckena skall samman

stiillas med bl. a. bestiimmelserna i 4 a § i dess nuvarande lydelse. Sist

niimnda lagrum ger bostadshyresgiist med tidsbestiimt hyresavtal. översti

gande ett år, rätt att siiga upp avtalet till den fardag som inträffar närmast 

efter se.x månader från uppsiigningcn, om hyrcslOrhMlandet på fordagen har 

varat liingre iin nio månader i följd. På grund av utformningen av 54 § 

forsla stycket kan sådan förtida uppsiigning från hyresgästens sida avse vill

korsiindring i stället för avtalets upphörande. 

Genomförs den av mig i det föregående förordade ordningen att bostadshy

resgiist skall kunna siiga upp avtalet att upphöra i förtid vid det månadsskifte 

som intriilTar niirmast efter tre månader från uppsiigningen <4 a § i förslaget! 

och att han i princip skall kunna få avtalet lörliingt trots att hyresförhållandet 

har varat kortare tid iin nio månader i följd <45 § första stycket i förslaget), 

mäste bestiimmelserna i 54 § jämkas. 

Till att börja med bör den nuvarande förutsiittningen lör hyresgiistens 

uppsiigning för villkorsiindring som ligger i kravet på att hyresforhållamlct 

skall ha varat liingre iin nio månader i princip utmönstras. Avser hyn.::savtalet 

inte möblerat rum eller liigenhet för fritidsiindamål. åtnjuter enligt förslaget 
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hyresgästen redan dessförinnan besittningsskydd och spärregeln kan därför 
utgå som obehövlig i dessa fall. Diiremot bör spiirregeln behållas betriiffande 
hyresförhållanden i vilka hesittningsskydd enligt förslaget inte föreligger 
förriin efter nio månader. Härigenom uppnås överensstämmelse med 45 § 

första stycket i den föreslagna lydelsen. Föreskrifterna hiirom har, jiimte 
kravet att lägenheten inte får utgöra del av upplåtarens egen bostad, tagits 

upp i ett särskilt stycke närmast efter det nuvarande första stycket. 
FörutsiHtningen i första stycket att hyresavtalet kan sägas upp för vill

korsiindring till den tidpunkt då hyresgästen enligt lag skulle ha kunnat 
siiga upp avtalet till upphörande kommer att avse även 4 a § i den föreslagna 
lydelsen, om 54 § första stycket i förevarande del behålls oförändrat. Det 
skulle innebära att bostadshyresgäst skulle kunna säga upp avtalet för vill
korsändring under löpande hyrestid med i princip tre månaders uppsäg
ningstid. Som har anförts i avsnittet 10.7.2 i den allmänna motiveringen 
bör det inte vara möjligt. Uppsägning från hyresgästens sida för villkors
ändring bör kunna göras bara till den tidpunkt, då hyresgästen enligt avtalet 
eller enligt huvudreglerna i 3 § andra stycket eller 4 § andra stycket hy
reslagen om uppsägning av avtal kan bringa det att upphöra. Som har fram
hållits i den allmänna motiveringen torde den ordning som jag sålunda 

förordar leda till att hyresvärdarna undviker att sluta tidsbestämda avtal 
med kort löptid. I överensstämmelse med vad som har anförts har i första 
stycket tagits upp en direkt hänvisning till de nyss nämnda lagrummen. 
Av lagtexten framgår att hänvisningen inte gäller den särskilda uppsäg

ningstid en månad som föreskrivs i 4 §andra stycket sista punkten för 
det fallet att hyresförhållandet beror av annan anställning än som avses 
i 46 § första stycket 7 (jfr prop. 1973:23 s. 180). 

Enligt giillande ordning har som niimnts hyresgäst med tidsbestämt hy
resavtal. överstigande ett år, möjlighet att säga upp avtalet för villkorsändring 
utan att behöva avvakta hyrestidens utgång. Denna möjlighet bör finnas 
kvar. Till paragrafen har diirför fogats ett nytt tredje stycke. Qet har utformats 
efter f()rebild av 4 a § i den nuvarande lydelsen. Fjärde stycket upptar be
stämmelserna i det nuvarande tredje stycket med en redaktionell jiimkning. 

62 § 

Till paragrafen, som innehåller bestämmelser som ger domstol rätt att 
i mål om förlängning av hyresavtal pröva även talan av hyresvärden om 

åläggande för hyresgästen att flytta, har fogats två nya stycken. I dem fö

reskrivs att hyresnämnd självmant skall ta upp fråga om utdömande av 
vite som förelagts med stöd av de nya bestiimmelserna om reparations
föreläggande, att vite inte får dömas ut, om iindamålet har förfallit, och 

att utdömt vite inte får förvandlas. 
Att niimnden självmant kan ta upp fråga om utdömande av vite innehiir 
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sjiilvfallet inte att niimnden skall vara skyldig att efterforska i vad mån 
hyresvärden har vidtagit de åtgärder som föreliiggandet avser. Man för räkna 
med att hyresgästen normalt kommer att hålla nämnden underrättad om 
utvecklingen. men skulle niimnden på annat sätt få kiinnedom om att fö

reliiggandet inte har iakttagits, bör niimnden således vara oförhindrad att 

ta upp frågan om utdömande av vitet. 
De föreslagna bestämmelserna kriiver ingen ytterligare motivering. 

De nuvarande bestämmelserna i paragrafen. vilka enligt förslaget har tagits 
upp som första stycke. föreslås i prop. 1974: 151 bli upphiivda från den I 

juli 1975. 

66 § 

Paragrafen upptar bestämmelser om skiljeavtal i hyresförhållanden. Den 
jiimkning paragrafen har underkastats i förslaget hiinger samman med att 
bestämmelserna om förstagångshyra har upphiivts i och med utgången av 
maj 1973 ISFS 1973: 187; jfr punkten 7 av övergångsbcstiimmelserna till 
lagiindringen). 

70 § 

Paragrafen anger i vilka fall hyresniimnds beslut får klandras och hur 

part som är missnöjd med beslutet skall förfara !första stycket). Vidare med
delas bestämmelser om i vilka fall beslut av hyresnämnd inte får klandras 
landra stycket). 

Enligt förslaget liiggs en del helt nya uppgifter på hyresniimnderna, näm
ligen att meddela reparationsföreläggande enligt 16 §andra stycket, att döma 
ut vite som förenats med sådant föreläggande 162 § andra stycket) och att 
döma ut skadestånd i fall som avses i 24 a §. Sjiilvfallet bör part som iir 
missnöjd med nämndens beslut i dessa fall kunn<t få frågan överprövad. 

Jiimkningen i första stycket av paragrafen innebiir att klander skall anfOras 
liven mot hyresniimnds beslut i fråga om skadestånd enligt 24 a §i förslaget, 
om part iir missnöjd med beslutet. 

Till paragrafen har fogats ett nytt andra stycke av innebörd att talan mot 
hyresnämnds beslut i fråga om reparationsföreläggande enligt 16 § andra 
stycket i förslaget och vite som sådant föreläggande har förenats med skall 
föras genom besviir inom samma tid som giiller för viickande av klandertalan. 

I följande paragraf. 71 § har tagits upp bestiimmelserna om var klander 

resp. hesviir skall anföras. 
Paragralcns nuvarande andra stycke har med en endast forml.!11 jiimkning 

tagits upp i forslaget som ett tredje stycke. 
De föreslagna fullföljdshcst~immclscrna bör ses som ett provisorium i 

avvaktan pä att hostadsdomstolcn inriittas. Det iir. som har niimnts förut, 
enligt prop. 1974: 151 avsett att ske den I juli 1975. 
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71§ 

I paragrafen meddelas forumbestiimmclser. Enligt första stycket skall hy

restvist som inte ankommer på hyresniimnds prövning och inte heller rör 

kollektivavtal tas upp av den fastighetsdomstol inom vars område fastig

heten iir beWgen. Klandertalan skall tas upp, om den rör kollektivavtal. 

av arbetsdomstolen och annars av fastighctsdomstol som niimnts nyss. I 

andra stycket föreskrivs att tvist som efter klander mot hyrcsniimnds beslut 

iir anhiingig vid domstol får återförvisas till niimnden. 

Till första stycket har i förslaget fogats en ny punkt av innehåll att be

svärstalan som avses i 70 § andra stycket i den föreslagna lydelsen skall 

tas upp i första hand av Svea hovriitt. I ett nytt andra stycke har tagits 

upp vissa bestiimmelser om handläggningen av sådant besvärsmål i hov

rätten. Bestämmelserna har utformats efter förebild av 21 § andra stycket 

BSL. Av paragrafen i den föreslagna lydelsen följer att besviiren skall anföras 

hos arbetsdomstolen i stiillet för hos hovrätten, om tvisten rör kollektivavtal. 

och alt därvid de särskilda handläggningsreglerna i andra stycket kommer 

att giilla också i arbetsdomstolen. 

Paragrafens nuvarande andra stycke har i förslaget tagits upp som ett 

tredje stycke. 

72 § 

Paragrafen upptar bestiimmelser om begränsningar i fullföljdsriitlen i mål 

som överprövas av allmän domstol. 

Enligt min mening hör fräga om skadestånd enligt 24 a § hyreslagcn llimp

ligen kunna prövas av hovriitl som sista instans. Anledning saknas vidare 

att öppna möjlighet för part att fullfölja talan mot beslut av Svea hovrätt 

i fråga om reparationsföreliiggande eller utdömande av vite som sådant fö

reliiggande har förenats med. Detta kan visserligen siigas inneblira att man 

bryter parallelliteten mellan den föreslagna fullföljds- och instansordningen 

och BSL:s system, men det är enligt min mening motiverat av hänsyn 

till frågornas olika beskaffenhet och till att fr{1ga om reparationsforeliiggande 

bör kunna avgöras jämförelsevis snabbt. 

Paragrafen har utformats i överensstämmelse med vad som har anförts. 

73 § 

Enligt paragrafen i dess nuvarande lydelse skall rättegångskostnaderna 

i princip kvittas när det iir fråga om hyrcstvist som avses i 49 eller 55 § §. 

Departementsförslaget innebär att detsamma skall g:illa i besviirsmål som 

skall prövas av Svea hovrätt eller arbetsdomstolen. 
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Övergtingsbestiimmelscrna 

I. De nya bestiimmelserna bör triida i kran den I januari 1975. 

2. Det iir en allmiin princip att civilriittslig lagstiftning inte bör ges till

bakaverkande kraft. Vid tidigare reförmer på hyresrättens område har det 

emellertid ansetts ofrånkomligt att göra vissa avsteg fn'\n denna princip. 

Så har skett bl. a. vid 1968 års och 1973 års reformer av hyreslagstiftningen. 

De överviiganden som hiirvid gjorts bör vara vägledande iiven i detta sam

manhang. Övergångsbestiimmelscrna bör således utformas med utgångs

punkt i huvudregeln att de civilriittsliga bestiimmelserna i lagen inte iiger 

tilliimpning på avtal som har slutits före lagens ikraftträdande men med 

vissa avsteg härifrån som framgår av vad jag anför i det följande. 

Till skillnad från vad som i övergångshänseendc anses giilla i fråga om 

civilriittsliga bestiimmelser blir förfaranderegler omedelbart tillämpliga vid 

ikrafttriidandet, om inte annat siirskilt anges. I förslaget har i 62 och 70-73 §§ 

hyreslagen nya sådana bestämmelser tagits upp. De nya bestämmelserna 

innefattar emellertid inte ändring i gällande ordning utan utgör tilliigg till 

nuvarande bestämmelser. Särskilda övergångsbestämmelser behövs därför 

inte. De nya bestiimmelserna blir således tilHimpliga i den mån fråga som 

regleras i dem uppkommer efter ikraftträdandet. 

Bestiimmclser motsvarande dem som tagits upp i punkt 14 av övergångs

bestiimmelserna till 1973 års iindringar i JB och som iiger tillämpning i 

fråga om vissa tillsvidareavtal torde kunna undvaras. 

De nya bestämmelserna i 4 a § hyreslagen om rätt för bostadshyrcsgiist 

att siiga upp avtalet till upphörande med i princip tre månaders uppsäg

ningstid bör äga tillämpning iiven i fråga om avtal som har triiffats fore 

ikraftträdandet. Den möjlighet som 4 a § i nuvarande lydelse öppnar för 

bostadshyresgiist med tidsbestämt långtidsavtal att i förviig befria sig från 

avtalet. behöver diirmed inte i och för sig ges fortsatt tillämpning. Emellertid 

kan det inträffa att sådan bostadshyresgiist inlett ett förfarande genom upp

siigning före ikrafttriidandet. Det hör i så fall få fortsättas. I överensstiimmelse 

hiirmed bör 4 a § i den äldre lydelsen alltjämt vara tilliimplig, om uppslig

ningen har skett innan lagen triitt i kraft. Härigenom uppnås också över

ensstiimmelse med vad som i övergångshiinseende föreslås giilla i fråga om 

54 §. 

De nya bestämmelserna i 16 § om reparationsförcliiggande bör bli till

liimpliga utan inskriinkning i fråga om avtal som ingåtts före lagens ikraft

triidandc. 

På motsvarande siitt som har skett vid tidigare iindringar i hyrcslagens 

hcsittningsskyddsrcgler hör de föreslagna iindringarna i 45, 46 och 48 § § 

göras tilliimpliga iiven på avtal som har slutits före lagens ikrafttriiclande. 

I !ar avtalet sagts upp dessförinnan, bör emellertid iildre bestiimmclscr gälla 

(jfr punkt 6 i övergångsbestämmelserna till 1973 års ändringar i JB). 
Ilar i hyrcsförhållande, som varat kortare iin nio månader i följd, avtalet 
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sagts upp av hyrcsviirden före ikraftträdandet. har hyresgiisten således inte 
besittningsskydd och någon skyldighet för hyresviirden att lämna avflytt
ningsmeddelande enligt 49 § föreligger inte. Motsvarande bör sjiilvfallet giilla 
då ett enligt förslaget besittningsskyddat korttidsavtal löper ut före ikraft
triidandet (jfr 4 § första stycket). 

Också de nya bestämmelserna i 54 § om förutsiittningarna för att bo
stadshyresgäst skall kunna siiga upp hyresavtal för villkorsändring bör iiga 
tillämpning på äldre avtal. Äldre bestiimmelser bör dock tillämpas, om hy
resgäst sagt upp avtalet för det angivna iindamålet före ikraftträdandet. Hiir

igenom uppnås den erforderliga samordningen med vad som bör gälla över
gångsvis i fråga om de nya bestämmelserna i 45 §. I förslaget har i 54 § 

tredje stycket tagits upp särskilda bestiimmelser om uppsägning för vill
korsiindring i de fall hyresavtalet iir bestämt för längre tid iin ett år. De 

bör gälla också i fråga om äldre avtal med samma begränsning som har 
föreslagits i fråga om de nya bestämmelserna i 4 a §. 

Blir avtal efter uppsägning förlängt på grund av lag för tid efter ikraft
trädandet genom dom eller beslut eller överenskommelse som triiffats i 
förlängningstvist, bör de nya bestämmelserna utan hinder av uppsägningen 
bli tillämpliga på avtalet (jfr punkt 13 av övergångsbestämmelserna till 1973 
års ändringar i JBJ. En övergångsbestiimmelse med denna innebörd bör 
avse endast det fallet att förlängningen kommit till stånd enligt bestäm
melserna om direkt besittningsskydd. Uppsägning av avtal som inte är för
enade med sådant besittningsskydd gäller alltid avtalets upphörande. Träffas 
i ett sådant fall efter uppsägning överenskommelse om fortsatt förhyrning, 
blir avtalet att betrakta som en ny upplåtelse på vilken de nya bestäm
melserna blir omedelbart tillämpliga vid ikraftträdandet (jfr prop. 1973:23 
s. 197). 

Bestämmelser med det innehåll som har angetts i det föregående har 
tagits upp i punkt 2 av övergångsbestiimmelserna. 

3 .. Även de nya bestämmelserna i 24 a § om riitt för bostadshyresgäst 
att utföra målning m. m. i lägenheten bör äga tillämpning på äldre avtal. 
Undantag bör emellertid göras för det fall att avtalet avser lägenhet i en
familjshus. I sådant fall bör de nya bestämmelserna inte kunna tillämpas 
före den tidigaste tidpunkt till vilken hyresviirden genom uppsägning som 

görs efter ikraftträdandet kan säga upp avtalet för jämkning av hyresvill
koren. Hyresvärden får därigenom möjlighet att. om avtal inte kan träffas 
med hyresgästen om undantag från regleringen, få prövat av opartiskt organ 

vad som i detta hänseende hör gälla i avtalsförhållandet. Bestämmelser med 
den avgivna innebörden har tagits upp i punkt 3 av övergångsbestiimmel

serna. 
Det torde ligga i sakens natur att den i 24 a § upptagna skaqeståndsregeln 

inte är tilliimplig i andra fall iin då den åtgärd som minskat liigenhctens 
bruksviirde har företagits efter ikrafttriidandet. dvs. med stöd av 24 a §forsla 

sty<.:ket första punkten. 
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4. Ändringen i 35 § hyreslagen innebiir att bostadshyresgäst i vissa fall 
kan utöva sin bytesrätt utan hinder av att hyresförhållandet har varat kortare 
tid än nio månader i följd. Det nuvarande kravet på viss varaktighet av 
hyresförhållandet bör upprätthållas i fdga om äldre avtal som inte cnligt 
punkten 2 av övergångsbestämmelserna är förenat med direkt besittnings
skydd. Annars bör 35 § i den nya lydelsen äga tillämpning även på iildre 
avtal. I punkt 4 av övergångsbestämmelserna har tagits upp en föreskrift 

av denna innebörd. 

10.10.3 Förslaget till lag om ändring i hostadssaneringslagen 

Som har anförts i avsnittet 10. 7.1.2 bör hyresgästernas inflytande över 
fastighetens förvaltning ökas bl. a. genom att de ges rätt att genom sin 
organisation förhindra att vissa åtgärder företas i fråga om fastigheten. Ge
mensamt för de åtgärder som åsyftas är att de inte behövs för att lägenheten 
skall uppnå den standard som vid varje tidpunkt är fastlagd som lägsta 
godtagbara standard för bostadslägenhet. De materiella bestämmelser som 
behövs ha tagits upp i BSL. 

Anknytningen till BSL medför att de nya bestiimmelserna om bocnde
intlytande i 2 a § inte blir tilliimpliga i fråga om hus som tillhör staten eller 
kommun. Någon risk för lyxsanering inom detta liigenhetshestånd l'öreligger 
inte. Bestiimmclserna iir emellertid tilliimpliga i fråga om hus som iigs av 

kommuniigda bolag eller kommunala stiftdscr. 
Som också har anförts i den allmiinna motiveringen bör tills vidare de 

föreslagna bestiimmelserna iiga tillliimpning i stockholms- göteborgs- och 
malmöområdena. Vad som anförs i det följande i anslutning till de olika 
lagrummen utom 2 b § iir således begränsat till förhållandena inom niimnda 
områden. 

Till stockholmsområdet bör i detta sammanhang hänföras följande kom
muner niimligen Botkyrka. Danderyd, Ekerö. 1 laninge. 1 luddingc. farfalla, 
Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö. 
Tiiby, Upplands-Bro, Upplands-Viisby, Vallentuna. Vaxholm och Viirmdö. 

Till göteborgsområdet bör hänföras Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, 
Kungälv, Lerum, Mölndal. Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Till 
malmöområdet slutligen bör hänföras följande kommuner nämligen Bara, 
Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund. Malmö. Staffanstorp. Svedala. Trelleborg 
och Vellinge. 

Den möjlighet att förhindra genomförandet av vissa åtgiirder som enligt 

förslaget tillkommer hyresgästkollektivet är självfallet inte begränsad till 
åtgärder inom de olika bostadslägenhetcrna i huset. De föreslagna bestäm
melserna kan tillämpas exempelvis om hyresviirden önskar renovera husets 
fasad eller trapphus eller bygga om vinds- eller källarutrymmen. 

De föreslagna fullföljdsbestiimmelserna utgår från nuvarande ordning. De 
får ses som ett provisorium i avvaktan på att bostadsdomstolen inriittas 
den I juli 1975 tjfr prop. 1974:1511. 
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Samtidigt med de iindringar som föranleds av förslagen i avsnittet I 0. 7.1.2 

fört·slt1s iiven upphiivande av 2 § tredje stycket od1 införande av en nya 

paragraf 2 b ~- Denna iindring iir föranledd av bcstiimmclserna bctrii!Ti.mdc 
riksdagens m:h regeringens normgivni ngsmak t, i den nya rcgcri ngsformcn 
(Rl·l 

paragrafen meddelas allmiinna bestiimmelser om lagens tilliimpnings

område. Det inflytande för hyresgiisterna som föreslås bör, som har fram
hållits i den allmänna motiveringen, utövas genom hyresgiiströrelsen. Till 

paragrafen har diirför fogats ett nytt tredje stycke med en definition av 

det i följande paragrafer anviinda uttrycket organisation av hyresgiister. Med 

sådan organisation förstås i övercnsstiimmelse med vad som giiller enligt 
exempelvis hyresregleringslagen, riksorganisation av hyresgäster eller före
ning, som iir ansluten till sådan organisation och inom vars verksamhets

område fastigheten iir belägen. 

2 § 

paragrafens första stycke meddelas bestämmelser bl. a. om vem som 

iir behörig att ansöka om upprustningsåliiggande eller anviindningsförbud. 

Sådan riitt tillkommer f. n. kommun. I förslaget har lagrummet jämkats 

så att också hyresgiistorganisation kan göra ansökan. Frågan har behandlats 

avsnittet 10.7.1.2 i den allmiinna motiveringen. 
I andra styl'ket av paragrafen föreslås inte någon iindring. 
Tredje styl'ket upptar i nuvarande lydelse ett bemyndigande för Kungl. 

Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestiimmer att meddela bestiim

melser om vad som skall förstås med den liigsta godtagbara standard, varom 
talas i första styl'ke\. Med stöll av detta bemyndigande har utfärdats kungö

relsen ( 1973:5321 om liigsta godtagbara standard får bostadsliigenhet i vissa 
foll. Som jag utvecklar niirmarc nedan under 2 b §innefattar bestiirnmclserna 

i RF inte någon möjlighet for riksdagen att fullstiindigt delegera norm

givningen avseende sådana föreskrifter som meddelas i kungörelsen. Jag 

föreslår diirför att bemyndigandet i förevarande stycke upphävs och att vissa 

av reglerna i niimnda kungörelse intas i denna lag. 

2 a § 

I paragrafen, som iir ny. har tagits upp bestiimmelser som öppnar möjlighet 

för hyresgiistkollcktivet alt förhindra att vissa åtgiirder vidtas i fråga om 
fastighet. I första stycket ges regler bctriiffande <°Hgiirder som inte kriivcr 

byggnadslov. Andra stycket behandlar :°1tgiirder som kriiver byggnadslov. 
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Enligt första stycket får hyresniimnd pä ansökan av hyrcsgiistorganisation 

förbjuda fastighetens iigare att i fastigheten utfora förbiittringsarheten eller 
liknande ätgärder, om de inte behövs för att lägenhet skall uppnä sådan 
standard som avses i 2 s första stycket. dvs. liigsta godtagbara standard. 

Som förutsättning för förbud giiller att det iir uppenbart att åtgärden inte 

iir påkallad av boendehänsyn. Härigenom utesluts till en början alla de åt

giirder som fastighetsiigaren i egenskap av hyresviird iir på grund av lag 

eller avtal skyldig ombesörja i huset. Åtgiirder som iir att hiinföra till det 

löpande underhållet eller ingår i hans reparationsskyldighet kan således inte 

förbjudas med stöd av de föreslagna bestämmelserna. Samma sak giiller 

i fråga om reparationer eller förbiittringsarbeten som företas for att uppfylla 

föreskrifterna i exempelvis hiilsovårdsstadgan eller byggnadsstadgan. Åt

gärder som fastighetsägaren vill utfora för all uppfylla utfästelser gentemot 

utomstående, exempelvis en långivare, är däremot inte uteslutna från för
budsregelns tilliimpningsområde. 

Av lagtexten framgår således att det iir bara i mera uppenbara fall som 
förbud skall kunna meddelas. Förbudsregeln är tiinkt att i första hand tjäna 

som en spärr mot all fastighetsiigaren förser liigenheterna eller huset med 

inredningsdetaljer eller andra anordningar som närmast får betecknas som 

onödig lyx. Vid ställningstagandet till frågan om förbud bör kunna meddelas 

hör emellertid också beaktas i vad mån den tilliimnade åtgiirden kan antas 

inverka i höjande riktning på hyrorna. Kan det förutses att en sådan effekt 

inte intriilfar, torde som regel anledning saknas att inte tillåta företaget. 

Med uttrycket boendehiinsyn menas den hänsyn som skall tas till de 

boendes intresse i allmänhet. Med de boende åsyftas i detta sammanhang 

således inte de personer som för tillfallet bor i huset som hyresgäster. Ut
trycket boendehiinsyn har m. a. o. en objektiv innebörd. Niir det giiller all 

bestiimma en sådan innebörd skall de bostadspolitiska mål som samhället 
vid tillfallet har uppstiillt tjiina som vägledning. 

En annan förutsättning för att förbudsregeln i första stycket skall vara 

tilliimplig är. som förut niimndes, att den åtgiird som avses inte kräver 
byggnadslov. För att underWtta hyresniimndens bedömning av den frågan 
kan det vara lämpligt att inhLimta byggnadsniimndens uppfattning i saken. 
BestLimmelser om hörande av byggnadsniimnd har i förslaget tagits upp 
i niimndlagen I 17 ~ ). 

Har förbud meddelats med stöd av förevarande bestämmelser, bör fas
tighetsägaren ha möjlighet att få förbudet upphiivt. Det ligger emellertid 

i sakens natur att det krävs vägande skäl för beslut om det. /I. v första 

stycket sista punkten framgår att fastighetens iigare kan ansöka om upp

hävande av förbud som meddelats med stöd av lagrummet. 

Slutligen bör något beröras frågan om beslut om förbud skall vara giillande 

mot ny ägare av fastigheten. 
Enligt 8 § i dess nuvarande lydelse iir upprustningsåläggande och an-
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viindningsförbud gällande mot ny ägare med undantag för vite. Niimndcn 
kan dock utsätta nytt vite. Denna ordning måste ses mot bakgrund av 
att upprustningsåläggande och användningsförbud skall antecknas i fastig

hetsbok. Anteckning i fastighetsbok bör rimligen inte komma i fråga be
träffande förbud enligt första stycket i denna paragraf. Av principiella skäl 
kan då förbudet inte tillåtas triiffa ny ägare av fastigheten. F. ö. skulle inte 
så mycket vara vunnet med en sådan ordning, eftersom det knappast kan 

undvikas att frågan tas upp i hela sin vidd, när det blir aktuellt att siitta 
ut vite för den nye ägaren. Förslaget innebär därför att förbud enligt första 
stycket inte gäller mot ny ägare av fastigheten. 

Enligt andra stycket av förevarande paragraf får, om hyresgästorganisation 
motsiitter sig att i fastigheten vidtas annan åtgärd som kräver byggnadslov 

iin som behövs för att lägenhet skall uppnå lägsta godtagbara standard. 
åtgärden vidtas endast om hyresnämnd på ansökan av fastighetens ägare 
medger det. Medgivande får liimnas bara, om särskilda skäl föreligger för 
det. 

Hyresgästförening har inte möjlighet att med stöd av andra stycket stoppa 

atgärder som utgör en teknisk förutsättning för att lägsta godtagbara standard 
skall uppnås. Är det t. ex. vid inredande av bad- eller duschrum i lägen
heterna nödvändigt att nya ledningar för vatten och avlopp dras i huset, 
måste det arbetet få göras. Självfallet kan det vara tveksamt om en viss 
åtgärd kan anses vara nödvändig för att den önskvärda standarden skall 
kunna uppnås. Det kan också ofta komma att röra sig om bedömningar 
av lämpligaste planlösning från funktionell och ekonomisk synpunkt. 

Frågan om särskilda skäl föreligger för hyresniimnd att mot hyresgästorga
nisations bestridande tillåta viss åtgärd måste bedömas utifrån omstän

digheterna i det enskilda fallet. 
Fall kan förekomma där det av fastighetsekonomiska eller liknande skäl 

ter sig befogat att utföra vissa arbeten utöver dem som behövs för att uppnå 
lägsta godtagbara standard. Om dessa tilläggsarbeten kan bedömas ha obe
tydlig inverkan på lägenheternas bruksvärde, kan det i vissa fall anses fO
religga särskilda skäl att tillåta fastighetsägaren att genomföra dessa till
läggsarbeten. Som ett allmänt riktmärke bör gälla att fastighetsägaren måste 

kunna anföra mycket starka skäl för att tillåtas utföra andra, mera omfattande 
arbeten än som innebär upprustning av lägenheterna till lägsta godtagbara 

standard, om hyresgästorganisationen motsätter sig åtgärderna. Det är inte 

tillräckligt att han kan visa att ombyggnaden blir mer lönsam för honom, 
om han får utföra de åtgärder han önskar. Endast i de fall där en mindre 
omfattande ombyggnad inte uppfyller det lönsamhetskrav som uppställts 
i 5 ~ BSL bör en större ombyggnad eller de arbeten som behöver utföras 
för att investeringen skall ge skäligt ekonomiskt utbyte kunna tillåtas. Pröv

ningsmyndigheten bör således stiilla sig frågan, om det från lönsamhcts
synpunkt skulle ha varit möjligt att i motsvarande situation meddela åliig-
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gamle för fastighetsägaren enligt BSL att vidta bara de åtgiirder som behövs 
för att lägenheterna skall få liigsta godtagbara standard. Uttalandena i för

arbetena till BSL om den prövning som skall ske vid tillämpning av BSL 
torde vara viigledande också i ombyggnadsfallcn (jfr prop. 1973:22 s. 76>. 

Enligt kungörelsen om lägsta godtagbara standard får vissa avvikelser 
göras från de standardkrav som har uppställts. Genom att standardkraven 
på alla punkter inte är absoluta kan skillnader i fråga om det iildre fas
tighetsbeståndet av teknisk eller ekonomisk natur beaktas. Skulle fastig
hetsiigaren i ett visst fall vilja rusta upp liigenheterna till den standard som 
kungörelsen anger för normalfallet, t. ex. installera toalett i varje liigenhet. 
men hyresgästerna anse att förutsättningar finns för det billigare alternativet 
som bestäf11melscrna medger, nämligen i det anförda exemplet att toalett 
anordnas i niira anslutning till lägenheterna, bör det enklare alternativet, 
som sett från hyresgästkollektivets synpunkt är en nödlösning, inte viifjas 

utan alt starka skäl talar för det. 
En följd av den föreslagna bestämmanderätten för hyresgiisterna i om

byggnadsfallen kan bli att en fastighetsiigare skrinlägger planerna på att 
rusta upp liigenhetsbeståndet till liigsta godtagbara standard. I ett sådant 
fall kan enligt föreliggande förslag hyresgiisterna genom sin förening göra 

ansökan om upprustningsåliiggande (jfr 2 § i den föreslagna lydelsen). 
Som framhållits i den allmänna motiveringen I avsnitt I 0. 7.1.2) kan hy

resnämnden meddela godkännande på villkor att ändringar görs i ombygg
nadsföretagct. 

2 b § 

Enligt 8 kap. 3 § RF skall föreskrifter om förhållandet mellan enskilda 
och det allmiinna. som gäller åliggande för enskilda eller i övrigt avser ingrepp 
i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, meddelas genom lag. 
Utan hinderav bl. a. 3 §kan riksdagen enligt 8 kap. 7 §bemyndiga regeringen 
att meddela föreskrifter förutsatt att dessa avser de ämnen som anges i 
paragrafen. Kungörelsen (1973:532) om lägsta godtagbara standard, för bo
stadslägenhet reglerar emellertid inte ett iimne som kan anses hänförligt 
till något av dem i fråga om vilka delegering till regeringen kan ske. Reg
leringen i den niimnda kungörelsen avser alltså ett iimne som faller inom 
det obligatoriska lagområdet, dvs. regleringen kan efter den I januari 1975. 

då den nya Rr triider i kraft, ske endast i form av lag. De föreskrifter 
som nu ges i kungörelsens 2 och 3 §§bör alltså tas in i BSL under dessa 
paragrafer. Om förslaget godtas avser jag all föreslå Kungl. Maj:t att kungö
relsen upph[ivs samtidigt med att lindringen i RSL träder i kraft. 

3 § 

Paragrafen upptar bestämmelser om mot vem ansökan om upprustnings-
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åliiggande och anviindningsförbud kan riktas m. m. Paragrafen har jiimkats 
med hiinsyn till de nya ansökningsiirendcn som anges i 2 a §. 

lkstiimmelserna i paragrafens första stycke om i vilka fall beslut får förenas 
med vite har ut vidgats till att avse förbud enligt 2 a § första stycket. 

Som har anförts vid 2 a § innebär förslaget att förbud enligt första stycket 
i niimnda lagrum inte gäller för ny iigare av fastigheten. I andra stycket 

har vidtagits en redaktionell jiimkning. 

19 ~ 

I paragrafens första stycke meddelas bestiimmclser som ger kommun, 

som avser att föra talan enligt BSL, riitt att besiktiga fastigheten. om det 

iir nödvändigt. Motsvarande befogenhet bör tilliiggas organisation av hy

resgiister som avser att göra ansökan enligt 2 § eller 2 a § första stycket 

eller som har att föra talan i hyresniimnden angående medgivande enligt 

2 a § andra stycket. 
Enligt andra stycket får hyresniimnden vid vite förelägga tredskande fas

tighetSligare att hålla fastigheten tillgänglig för besiktning. Vitesföreliig

gamle bör kunna anviindas också niir hyresgästorganisation vägrats tillträde 

för besiktning. Paragrafen har jiimkats i överensstiimmelse med vad som 

har anförts. 

20 § 

I paragrafen föreskrivs nu att fråga om uttagande av vite som förelagts 
med stöd av lagen skall prövas av hyresniimnden på yrkande av kommunen. 

Enligt l"örslaget skall även hyresgästförening kunna ansöka om upprust
ningsåliiggande och anviindningsförbud. Det bör tillkomma föreningen att 
ocks<I föra talan om utdömande av vitet. Samma ordning bör självfallet 

giilla niir föreningen har utverkat förbud enligt 2 a § första stycket och fos

tighetsiigaren har handlat i strid med förbudet. Paragrafen har jiimkats i 

iiverensstii m melse hiirmcd. 

21 ~ 

Paragrafen upptar bestiimmelser om fullföljd av talan mot hyresniimnds 

beslut i fråga enligt lagen. 
Den provisoriska fullföljds- och instansordning som gäller i fråga om 

beslut om upprustningsåliiggande. anvlindningsförbucl eller åtgiird enligt 12 ~ 

och som inneb;ir att talan skall fullföljas genom besvär hos Svea hovrätt, 
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bör till dess att den nya överinstansen över hyresnämnderna, bostadsdom
stolen, inrättas den I juli 1975 (jfr prop. 1974:151) kunna tillämpas också 
i fråga om förbud enligt 2 a § första stycket och medgivande enligt 2 a § 

andra stycket. Paragrafen har utformats i enlighet hiirmed. 

23 § 

I paragrafen upptas bestämmelser om fördelning av kostnadsansvaret i 
besviirsmål. Enligt min mening bör fastighetens ägare kunna tillerkännas 
ersättning för riittegångskostnad i överinstansen av statsverket, om han vin
ner besviirsmål i vilket hyresgiistorganisation är motpart. Detta bör giilla 
inte bara när talan fullföljs i fråga som avses i 2 a § utan också när hy

resgästförening med stöd av de föreslagna bestämmelserna för talan om 
upprustningsåläggande eller användningsförbud. Paragrafen har utformats 
i överensstämmelse härmed. 

Övergångsbestämmelserna 

Lagen föreslås triida i kraft den I januari 1975. 
Som jag har framhållit förut bör de föreslagna besliimmelserna i 2 § första 

stycket om initiativriitt och i 2 a § om inllytande för hyresgiisterna i bl. a. 
ombyggnadsfrågor tills vidare giilla bara i stockholms-, göteborgs- och mal
möområdena. En bestiimmclse hiirom har fogats till ikrafttriidandebestiim
melsen. Det torde ligga i sakens natur att de nya bestämmelserna på de 
orter diir de föreslås giilla blir omedelbart tilliimpliga vid ikraftträdandet, 
om inte annat anges. För alt inte bl. a. de byggnadslovsärenden som redan 
har anhiingiggjorts skall försenas, bör föreskrifterna i 2 a § andra stycket 
inte vara tilliimpliga i fall då byggnadslov har sökts före ikrafttriidandet. 
I övrigt synes anledning inte finnas att meddela undantag från den förut 
angivna huvudregeln. 

Övergångsbestä m melscrna 

Kungörelsen föreslås träda i kraft den I januari 1975. På motsvarande 
sätt som har föreslagits i fråga om BSL bör de nya bestämmelserna inte 
glilla, när ansökan om byggnadslov har gjorts före ikraftträdandet. Någon 
uttrycklig övergångsbestämmelse hiirom kan inte anses påkallad utan det 
torde följa av den till BSL föreslagna övergångsregleringen. 

33 Riksdagen 1974. l sam/. Nr 150 
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I0.10.4 Förslaget till lag om ändring i a11liigg11i11gslagen (1973:1149) 

Som anförts i avsnittet 10.7.1.2 i den allmänna motiveringen bör 

hyresgiisternas ställning enligt anliiggningslagen stärkas. I egenskap av 

inne~avare av särskild rätt till fastighet som tas i anspråk för gemensam

hetsanliiggning har de visserligen redan nu ställning som sakägare vid för

rättning (jfr 20 § ), men därigenom iir deras intressen enligt min mening 

inte tillräckligt tillgodosedda. Den förstiirkning av hyresgästernas ställning 

som sålunda bör genomföras är att de får rätt att ta initiativ till inrättande 

eller förändring av gemensamhetsanliiggning '18 § ), att vid tillämpning av 

det s. k. opinionsvillkoret deras synpunkter tillmäts samma betydelse som 

fastighetsägarnas (7 §)och, slutligen, att de får föra talan vid förriittningen 

iiven i det fallet att fastighet skall ingå i anliiggningen utan att tas i anspråk 

för densamma 120 §l. I de nu angivna hiinseendena bör hyresgiisterna fö
retriidas av sin organisation. Med hyresgiistorganisation menas iiven i detta 

sa111manhang riksorganisation av hyresgiistcr eller förening som iir ansluten 

till sådan organisation och inom vars verksamhetsområde fastighet.::rna iir 

beliigna. På motsvarande siitt som har föreslagits i fråga om BSL bör de 

nya bestiimmelserna tills vidare iiga tilliimpning i stockholms-. göteborgs

och malmöområdena. Vad som anförs i det följande tar således sikte p;'1 

J"örhållandena i dessa områden. 

7 § 

I paragrafens första stycke upptas det s. k. opinionsvillkoret. Enligt detta 

får gemensamhetsanlliggning inte inriittas. om ägarna till de fastigheter som 

skall delta i anliiggningen mera allmiint motsätter sig åtgärden och har be

aktansvärda skäl för det. I överensstämmelse med vad som har anförts 

i det föregående har i förslaget hyresgästerna i de berörda fastigheterna jiim

stiillts med iigarna till fastigheterna. Det förutsätts diirvid att de fön.:triids · 

av sin organisation. En definition av begreppet hyrcsgiistorganisation har 

tagits upp i paragrafens första stycke. Andra stycket behålls ofiiriindrat. 

18 § 

I första stycket anges vem som i normalfallet har rätt att ansöka om 

förriittning enligt anläggningslagen. S;'1dan riitt har r. n. endast iigare av 

fastighet som avses skola delta i anliiggningen samt byggnadsnämnden. 

1 andra och tredje styckena, som inte föreslås iindrade, ges spccialbestii111-

melser om initiativriitt. 

1 förslaget har första stycket jiimkats sil att initiativriill också tillkommer 

hyresgiisterna i de berörda fastigheterna. 1-Iyresgiisterna skall diirvid vara 

J"öretriidda av sin organisation. 
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19, 30 och 31 §§ 

Om som förordats i det föregående hyresgiistorganisation ges rätt att an

söka om anliiggningsförriittning och dess mening skall beaktas vid tilliimp

ning av opinionsvillkorct, måste hyresgiistorganisationcn också ges möj

ligheter att dels föra talan vid förriittningen. dels fullfölja talan mot beslut 

vid denna som kan angå organisationen, dels också föra talan vid domstol 

i mål om anliiggningsfråga. Diiremot synes det inte böra komma i fråga 

att rent generellt ge hyresgiistorganisation stiillning som sakiigare. 

Med anledning av det anförda föreslås i 19 §att. om hyresgiistorganisation 
• påkallat förrättningen, organisationen skall underrättas om tid och plats för 

anläggningsförrättning eller. om förrättning kan handliiggas helt utan sam

manträde, om förrättningen, innan den avslutas. Hyresgästorganisationen 

bör underrättas också om förrättningen i annat fall kan röra hyresgästers 

rätt. Självfallet behöver fastighetsbildningsmyndigheten vid tillämpning av 

sistnämnda bestämmelse bara beakta mera påtagliga inverkningar på hy

resgästernas nyttjanderätt av ifrågasatt åtgärd. Finns hyresgästförening för 

det område som förrättningen avser. behöver fastighetsbildningsmyndig

heten självfallet inte underrätta också riksorganisationen. 

I 30 § föreslås att hyresgästorganisation i den ordning som giiller för ~a

kiigare skall rn föra talan mot anliiggningsbeslut och beslut mol instiillande 

av forriittning som organisation begärt. Av 30 § jiimfört med 15 kap. 2 § 

sista stycket fastighetsbildningslagen (I 970:988> framgår att hyresgästorga

nisation också får föra talan mot beslut varigenom dess ansökan om an

liiggningsförrättning avvisats. Mot andra beslut av fastighetsbildningsrnyn

digheten. t. ex. siirskilt beslut om fördelningen av kostnaderna för anliigg

ningen, får diiremot organisationen inte föra talan. 

Om hyresgiistorganisation har fört talan mot fastighetsbildningsmyndig

hetens beslut. bör organisationen i processuellt hUnseendc behandlas som 

sakiigare i målet. Bestiimmelse hiirom har tagits upp i 31 §. Detta inncbiir 

bl. a. att hyresgiistorganisationen får föra talan i målet och överklaga domstols 

avgörande enligt vad som giiller for sakiigare. Fullföljs talan av annan och 

kan talan beröra hyresgästers rätt, bör organisationen ha sUllning som sak

ligare. Finns hyresgästförening. bör denna och inte riksorganisationen be

handlas som sakiigarc. 

I fr:'tga om kostnader inneb~ir mitt förslag att hyresgiistorganisation. som 

påkallat förriillning. enligt 29 § andra stycket jiimfört med 2 kap. 6 § fas

tighetsbildningslagen kan ni betala ersiittning. om ansökningen avvisas eller 

förr~ittningen instiills men inte kostnaderna för förriittningen i andra fall. 

I mål vid domstol giiller. om inte annat följer av 18 kap. 6 eller 8 § riit

tegångsbalken. att hyresgiistorganisation som förlorar målet kan efter skii

lighet förpliktas utge ersiittning lör annan sakiigares riiltegångskostnader. 

Med hiinsyn till den s;\lunda begriinsade risken för hyresgiistorganisation 
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att behöva ersiilla kostnader oL:h till arten av de iirenden som nu iir i fråga 
lin ner jag inte skiil föreslå all kostnaderna i delta fall skall utgå av allmiinna 
medel. 

Övergångsbestämmelserna 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 1975. 
Till ikrafttriidandehestiimmclsen har fogats en bestämmelse av innehall 

all de nya bestiimmelscrna äger tilliimpning i stm:kholms-. göteborgs- och 
malmöområdena. Har fi.irriinning enligt anhiggningslagen påbörjats före 
ikrafltriidandet. uppstår betydande svårigheter all tilliimpa de nya bcstiim
melserna i 7. I 9, 30 oL:h 31 § §. Dessa bör diirför giilla endast om sammantriide 
med sakiigarna ännu inte har iigt rum. En föreskrift hiirom har fogats till 
ikrallträdandebestiimmelsen. 

10. 10.5 Förslaget till lag om ii11clri11g i lagen (/97J:Ul9J mecl särskilda hyreshe

.\fämnwlser .för 1•issa orter 

Enligt 2 § lagen <1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa 
orter, i det följande benämnd bristortlagen, är det inte tillåtet all ta emot 
eller begära ersättning av hyressökande för anvisning av bostadsliigenhet. 
Sådan ersättning fär dock utgå vid yrkesmässig bostadsförmedling enligt 
grunder som bestäms av hyresnämnden. Föreskriften är strafTsanktionerad 
( 6 § ). I fråga om förfarandet bl. a. i ärende om förmedlingsprovision äger 
enligt 4 §andra stycket bristortlagen 4 §andra stycket, 14, 17-21 och 24-
30 §§ nämndlagen motsvarande tillämpning. 

Bestämmelser motsvarande dem som nu återfinns i 2 § bristortlagen har 
till utgången av maj 1973 funnits i hyresregleringslagen. 

I skrivelse den lO juli 1974 till chefen för justitiedepartementet har statens 
hyresråd aktualiserat ett par frågor i anslutning till bristortlagen. En fråga 
gäller i vad män beslut om fastställande av bostadsförmedlingstaxa kan 
bli bindande också för andra yrkesmässiga bostadsförmedlare än den som 
gjort ansökan. Härmed sammanhänger frågan om myndighet har befogenhet 
att utan föregående ansökan inskrida för att ändra tidigare fastställd taxa. 
Slutligen har hyresrådet väckt frågan om verkan efter bristortlagens ikraft

trädande av beslut om fastställande av bostadsförmedlingstaxa som hyres
nämnd meddelat med stöd av hyresregleringslagen. I sin skrivelse erinrar 

hyresrådet bl. a. om all rådet genom utslag den 12 juli 1974 undanröjt ett 

beslut, varigenom en hyresnämnd utan att ansökan gjorts därom faststiillt 

bostadsförmedlingstaxa för område som lyder under nämnden. 
För egen del vill jag, efter samråd med statsrådet Lidbom, anlägga följande 

synpunkter i frågan. De som efter bristortlagens ikraftträdande sysslar med 
yrkesmässig bostadsförmedling mot ersättning enligt grunder som hyres-
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nämnd har faststiillt med stöd av hyresregleringslagen kan enligt mitt sätt 
att se inte siigas handla i strid med bristortlagens föreskrifter. Denna utsäger 
inte annat eller mera än att förmedlingsprovision är tillåten, när den tas 
ut enligt grunder som hyresnämnd författningsenligt har fastställt. 

Uppkommer fråga om fastställande av bostadsförmedlingstaxa på ort där 
sådan inte finns eller om ändring i tidigare fastställd taxa följer av hän
visningen i 4 § andra stycket bristortlagen till vissa bestämmelser i nämnd
lagen att frågan skall anhängiggöras genom ansökan (jfr 14 §första stycket 

nämndlagenJ. Uppenbarligen utgår bristortlagen från att ansökan görs av 
enskild bostadsförmedlare. Det är tydligt att beslut om fastställande av taxa 
i ett sådant fall inte kan bli bindande för annan yrkesmässig förmedlare. 
Detta torde emellertid inte överensstämma med hur beslut om bostadsför
medlingstaxa vanligtvis uppfattas bland dem som sysslar med yrkesmässig 
bostadsförmedling. Av naturliga skäl uppfattas ett sådan! beslut som nor

merande för alla dem som på samma ort driver sådan verksamhet. Kravet 
på ansökan medför också att hyresnämnd inte på eget initiativ kan ingripa 

mot fastställd taxa som med tiden kommit att missgynna de hyressökande. 
Enligt min mening bör bristortlagen jämkas så att fråga om bostadsfcir
medlingstaxa kan tas upp av hyresnämnd ex officio. Beslut som nämnden 
meddelar kan därigenom göras bindande för alla dem som bedriver yr
kesmässig bostadsförmedling inom del eller de områden som anges i be
slutet. 4 § andra stycket har ändrats i överensstämmelse härmed. 

Enligt 6 § bristortlagen kan den som uppsåtligen bryter mot 2 eller 3 § 

samma lag dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Någon uttrycklig 
bestiimmelse om skyldighet för den som under samma förutsättning upp
burit otillåten ersättning för anvisning av bostadslägenhet att återbetala er
siittningen finns inte. En sådan bestämmelse bör meddelas. I förslaget har 
den tagits upp som en andra punkt i 6 §. 

Lagen föreslås träda i kraft den I januari 1975. 

10.10.6 Förslag<'l till la~ om ändring i /ag<'n (JCJ7J:188) om al'l'<'fld<'nämnd<'r och 

hvr<'snämnclff 

De jämkningar som föreslås i fråga om nämnd lagen hänger samman med 
de ändringar som jag har förordat i det föregående. Jämkningarna har när
mast karaktär av följdändringar. 

Vissa av iindringarna ansluter helt eller delvis till de föreslagna bestäm

melserna i 2 a § BSL. Detta giillcr 17, 22 och 23 §§ niimndlagen. Som 
har anförts förut hör de nya bestiimmclscrna om hoendcinnytande i hl. a. 
BSL tills vidare ges tilliimpning i stockholms-. giitchorgs- och malmöom
rädena. Vad som anförs i det följande om tilliimpningen av n:imndlagen 

i iirenden enligt 2 a § BSL tar således sikte på förhållandena i de angivna 

områdena. 



Prop. 1974:150 518 

4 § 

I paragrafen räknas punkt vis upp de uppgifter som ankommer på hy
resniimml. Uppräkningen är inte uttömmande. Sålunda finns ärenden enligt 
hyresregleringslagen och bristortlagen inte omnämnda. I förslaget har första 
stycket 2 jämkats så att det omfattar även tvist om skadestånd enligt 24 a § 
samt fråga om reparationsföreläggande enligt 16 § andra stycket hyreslagen. 
Det torde inte vara nödvändigt att i uppräkningen särskilt ange att hy
resnämnd även har att besluta om uttagande av vite som reparationsfö
reläggande har förenats med, jfr 62 § andra stycket hyreslagen enligt för
slaget. 

De nya uppgifter som föreslås ankomma på hyresnämnd enligt BSL kräver 

inte något tillägg till förevarande paragraf. Punkten 6 av första stycket i 
nuvarande lydelse omfattar också dessa frågor. 

Tvist om skadestånd och fråga om reparationsföreläggande bör lämpligen 
hänskjutas till hyresnämnds prövning på samma sätt som exempelvis för
längnings- eller villkorstvist, dvs. genom skriftlig ansökan. Även i övrigt 
bör det förfarande som enligt nämndlagen gäller i ärenden som nyss sagts 
kunna tillämpas i skadeståndsärenden och ärenden om reparationsföreläg
gande. I enlighet med vad som har anförts bör bestiimmelserna i 8 § om 
hur tvist anhängiggörs vid nämnd m. m., i 9 § första stycket om kallelse 
till sammanträde och i 10 § om verkan av parts utevaro äga tillämpning 
också i sådana ärenden som det här gäller. Det innebiir bl. a. att fråga om 
skadestånd kan avgöras av nämnden utan hinder av att hyresvärden uteblir 
(jfr 10 § första stycket sista punkten). Även de allmänna bestiimmelserna 
i 12 § om nämnds mediande verksamhet bör vara tillämpliga. 

Självfallet bör utöver de nyss anförda bestämmelserna de allmiinna pro
cessuella regler som i och för sig gäller i alla typer av ärenden som ankommer 
på nämnd att handlägga äga tillämpning i de nytillkommande ärendeka
tegorierna. Som exempel på sådana allmänna bestämmelser i nämndlagen 
kan anföras bestämmelserna i 17-18 §§om besiktning av fastighet, i 21 § 

om vad niimnds beslut skall innehålla och i 23 § om särskild talan mot 
vissa beslut. Till frågan om rättskraftsverkan av nämnds beslut återkommer 

jag i det följande. 
Till vad som har anförts kan tilläggas att föreskriften i 24 § om högsta 

vitesbelopp giiller bara vite som har förelagts med stöd av nämndlagen och 
således inte vite som reparationsföreläggande kan förenas med enligt 16 § 

andra stycket hyreslagen. 
De särskilda bestämmelserna i 16 § niimndlagen om handläggning av 

ärende enligt BSL vid hyresnämnd blir direkt tillämpliga i ärende om förbud 
för hyresvärden att utföra viss åtgiird som inte kräver hyggnadslov (2 a § 

första stycket BSL enligt förslaget) eller om medgivande att företa viss hygg
nadslovskriivande åtgiird 12 a §andra stycket). Av 16 §första stycket andra 
punkten niimndlagen följer att det i princip iir sökanden som skall till-
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handahålla den utredning som behövs i ärenden enligt BSL. Enligt förslaget 
skall hyrcsniimnd dock kunna inhiimta yttrande fn1n byggnadsniimnd (jfr 

17 ; niimncllagen). 
Någon ändring föreslås inte i fråga om paragrafens andra stycke, som 

innehåller forumregler. 

17 ~ 

Enligt paragrafens första stycke, som inte föreslås ändrat, får arrende

eller hyresnämncl besiktiga elen fastighet som iirendet rör. I andra stycket 
meddelas bestämmelser om skyldighet för arrendenämnd att i vissa fall 
inhiimta yttrnncle från lantbruksnämncl. 

Till andra stycket har i förslaget fogats en föreskrift av innehåll att hy
resnämnd i ärende som avses i 2 a ~ BSL får inhämta yttrande från bygg
nadsnämnden. Bestämmelsen har behandlats i specialmotiveringen till 2 a ~ 
BSL och 56 ~ I mom. byggnadsstadgan. Här skall tilläggas att, medan ar
rendenämnd i de fall som anges i lagrummet är skyldig att inhämta yttrande 
från lantbruksniimnd, hyresnämnden endast getts befogenhet att inhämta 
yttrande från byggnadsnämnd. Någon formell skyldighet att göra det fö

religger således inte. Man får emellertid räkna med att det ofta blir nöd
vändigt för nämnden att höra byggnadsnämnden, innan ärende enligt 2 a ~ 
BSL avgörs. 

Jag vill i detta sammanhang anföra några synpunkter på hur samspelet 
mellan hyresnämnd och byggnadsnämnd kan gestalta sig. 

Genom kravet på att erforderligt samtycke eller medgivande skall föreligga 
redan niir ansökan om byggnadslov görs, riskerar man att hy

resnämnden och bostadsdomstolen får företa en prövning som blir helt onyt
tig därför att byggnadslov inte kan lämnas, t. ex. därför att ombyggnaden 
strider mot meddelade planbestämmelser. Det kan diirför vara lämpligt att 
hyresnämnden inhämtar yttrande från byggnadsnämnden bl. a. i frågan hu
ruvida byggnadsnämnden från de synpunkter som denna har att anlägga 
vid saklig granskning av byggnadslovsiirendet ser något hinder mot bifall 
till kommande ansökan om byggnadslov eller i frågan huruvida byggnads
förctaget får anses utgöra en sådant fullföljande av en faststHlld plan att 
enligt byggnadsniimndens mening särskilda skäl föreligger att bifalla an
sökan. Byggnadsniimnden får diirvid även tillfälle att ta eventuellt initiativ 
att inom område med föråldrad plan utverka byggnads förbud. Redan frågan 
om det planerade företaget över huvud taget kräver byggnadslov bör i tvek
samma fall avgöras med ledning av yttrande från byggnadsnämnden. fall 
kan naturligtvis tiinkas cliir det uppenbarligen inte föreligger krav på bygg
nadslov. Då behövs självfallet inte något yttrande från byggnadsniimnden. 

De jiimkningar i övrigt som har vidtagits i andra stycket av paragrafen 

är redaktionella. 
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22 § 

I paragrafen meddelas bestämmelser om verkan i rättskraftshänseende 

av vissa beslut som meddelas av arrende- eller hyresnämnd. Bestämmelserna 

innebär, såvitt nu är i fråga, att hyresnämnds beslut i bl. a. villkorsfråga 

och fråga enligt BSL äger rättskraft, om talan inte förs mot beslutet. Be

träffande paragrafens närmare innebörd hänvisas i första hand till prop. 

1973:23 s. 205. 

Genomförs de förslag som jag har förordat i det föregående, får hyres

niimnd att pröva bl. a. frågor om reparationsföreläggande enligt 16 ~ andra 

stycket hyreslagen, om utdömande av vite med vilket sådant föreläggande 

har förenats (jfr 62 § andra stycket hyreslagenl och om skadestånd enligt 

24 a § hyreslagen samt fråga om förbud eller medgivande enligt 2 a § BSL. 

Enligt min mening bör hyresnämndens lagakraftvunna beslut i dessa ären

den i princip äga rättskraft. Undantag bör dock göras för beslut varigenom 

ansökan om reparationsföreläggande enligt 16 § andra stycket hyreslagen 

eller ansökan om förbud eller medgivande som avses i 2 a § BSL har liimnats 

utan bifall av nämnden. 

Tilläggas bör att den nuvarande bestämmelsen om verkan i rättskrafts

hänseende, när hyresnämndens beslut innefattar avgörande av villkorstvist, 

inte påverkas av att enligt departementsförslaget hyresgäst generellt skall 

kunna säga upp hyresavtal med i princip tre månaders uppsägningstid (jfr 

4 a § hyreslagen). Sådan uppsägning avser enligt förslaget alltid hyresför

hållandets upphörande (jfr 54 § första stycket enligt förslaget) och utlöser 

således inte någon prövning från hyresnämnds sida av villkoren under lö

pande hyrestid. 

23 § 

I paragrafen meddelas bestämmelser om när särskild talan får föras mot 

beslut av arrendenämnd eller hyresnämnd. Paragrafen har jiimkats i formellt 

avseende med hänsyn till att enligt förslaget besvär skall kunna anföras 

hos Svea hovrätt dels i ärende om reparationsföreläggande enligt 16 §andra 

stycket eller om utdömande av vite enligt 62 § andra stycket hyreslagen, 

dels i ärende om förbud eller medgivande enligt 2 a § BSL. Tvist om ska

destånd enligt 24 a § hyreslagen faller in under begreppet hyrestvist. 

32 § 

I paragrafen meddelas bestämmelser av innehåll att arrendenämnds beslut 

om ersättning enligt 9 kap. 14 § JB får verksHillas som laga kraftägande dom. 

Motsvarande bör gälla i fråga om hyresnämnds beslut om skadestånd enligt 

24 a § hyreslagen. 

Lagen föreslås träda i kraft den l januari 1975. 
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I 0.10. 7 Förslag er ri/l lag om a1•vcckling m• hyresrcglcringc11 

I den allmänna motiveringen (avsnillet 10. 7.4.1) har jag förordat all hy

resregleringslagen inte förlängs efter utgången av september 1975. Som har 

anförts där behövs emellertid en särskild övergångsreglering för all över

brygga övergången från hyresregleringslagens hyressiillningssystem till hy

reslagens bruksvärdesystem. Bestämmelserna om vad som bör gälla över

gångsvis har tagits upp i denna lag. Lagen ersäller 1956 års övergångslag 

som således kan upphävas. 

§ 

Paragrafen motsvarar med vissa redaktionella jämkningar 2 § första och 

andra styckena övergångslagen. Innebörden av första stycket är att, om 

ett hyresavtals giltighetstid löper över den dag då hyresregleringen upphör, 

avtalet skall anses uppta samma hyresvillkor under hela giltighetstiden. Om 

ett hyresavtal förlängs den I oktober 1975, blir paragrafen inte tillämplig. 

Bestämmelserna i I§ innebär - för alt ta ett exempel - att ell hyresavtal, 

som löper på ett år per den I april, skall för tiden den I oktober 1975-31 
mars 1976 anses uppta den hyresreglerade hyra som utgick den 30 september 

1975. Är hyresgästen bunden av förhandlingsklausul, kan emellertid hyran 

för tiden efter den 30 september komma att höjas, nämligen om förhand

lingsöverenskommelse träffas därom eller hyresnämnden så beslutar. 

2 § 

Övergångsregleringen i 3 och 4 H denna lag bör tillämpas på hyrcsför

hållande i vilket hyran den 30 september 1975 är reglerad enligt 3 och 4 § § 

hyrcsregleringslagen. Övergångsregleringen bör emellertid, som förut anförts 

(avsnittet 10.7.4.2), inte omfatta sådana ersättningar som enligt 19 a §hy

rcslagen inte behöver vara till beloppet bestämda, nämligen ersättning för 

kostnad som hänför sig till lägenhetens uppvärmning, förseende med varm

vatten eller elektrisk ström eller avtifter för vatten och avlopp. 

Av lagtexten framgår att 3 och 4 ~~denna lag inte blir tilliimpliga om 

hyresavtal sluts med en ny hyresgäst efter den 30 september 1975, jfr även 

8 §. 

Andra stycket upptar den möjlighet för riksorganisationerna att göra 

undantag från lagens tillämpningsområde som nämnts i det föregående (av

snittet 10. 7.4.2). Viss eller vissa kategorier av lägenheter eller Higenhcter 

i viss eller vissa orter kan enligt stycket tas undan från övcrgångsregleringen 

genom central skriftlig överenskommelse mellan partsorganisationcrna på 

hyresmarknaden. 

Överenskommelse om undantag från 3 och 4 §§skall anmälas till myn-
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dighct som regeringen bestämmer. lliirmed skapas garantier för att intres

serade parter kan få reda på i vad mån det i 3 och 4 § § angivna systemet 

gäller. Jag iimnar i annat sammanhang ta upp frågan till vilken myndighet 

anmälan bör ske. 

I 26 § andra stycket hyresregleringslagcn ges hyresnämnd rätt att efter 

framställning från hyresvärd eller hyresgäst förordna att hus eller del av 

hus som undergått omfattande ombyggnad, som avslutats efter utgången 

av år 1968, skall undantas från hyresregleringen. När hyresreglcringen av

vecklats, kan det inträffa att en sådan ombyggnad avslutats dessförinnan 

utan att framställning om hyresreglcringens upphörande beträffande huset 

kunnat göras. Det kan också inträffa att ombyggnaden avslutats sedan hy

resregleringen avvecklats men innan övergångsregleringen upphört. I båda 

dessa situationer bör det vara möjligt att låta bruksvärdereglerna gälla ome

delbart för de berörda lägenheterna med det undantag som följer av I :: . 

Jag föreslår därför att det även under denna lags giltigshetstid skall få med

delas undantag från regleringen i 3 och 4 §§ betriiffande hus eller del av 

hus som undergått omfattande ombyggnad. Möjligheten till undantag bör 

vara densamma som enligt hyresregleringslagen, dvs. avse fall diir ombygg

naden avslutats efter 1968. Tredje stycket har utformats i enlighet härmed. 

3 § 

I denna paragraf anges den förut omtalade principen för höjning av hyran 

under en övergångstid av tre år efter hyresreglcringens avveckling (avsnittet 

10. 7.4.2>. Den innebär att hyresvärden under övergångstiden får ta emot 

högre hyra än som utgått tidigare endast efter överenskommelse eller pröv

ning som avses i 4 ~- Överenskommelsen kan innebära fastställelse eller 

ändring av övergångshyra. Den kan också innebära att hyresförhållandet 

i fråga undantas från bestämmelserna i 4 § första och andra styckena. se 

4 § fjärde stycket. 

Den materiella skälighetsregeln i paragrafen innebär, all hyresgästen inte 

är skyldig all godta större höjning av hyran än som motsvarar en skälig 

andel av skillnaden mellan utgående hyra och bruksvärdehyran. Senast 

den I oktober 1978 skall den utgående hyran vara anpassad till bruksvär

dehyran. I lagen fixeras alltså endast tidpunkten niir den totala anpassningen 

till bruksvärdehyran skall ha skett. Hur många etappvisa höjningar som 

det kan hli fråga om anges däremot inte niirmare. Inte heller preciseras 

storleken av de etappvisa höjningarna. Behöver hela övergångstiden tas i 

anspråk för anpassning till bruksvärdehyra. bör denna dock normalt sk;: 

i fyra etapper. Skulle skillnaden mellan utgående hyra och hruksviirdehyrn 

vara förhållandevis obetydlig. kan det finnas skiil att genomföra höjningen 

på en gång i stiillet för all dela upp den i etapper. Paragrafen lägger inw 

hinder i viigen för ett sådant förfaringssiitt. 
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Som förut nämnts gäller reglerna i paragrafen i princip (jfr dock 8 § andra 
punkten) inte betriitfande ny hyresgiist. Upplåts liigenhet till annan hyresgiist 
efter den 30 september 1975, är hyresviirden således oförhindrad att ome
delbart ta ut bruksviirdehyran. 

Skälighetsprövningen skall ske med utgångspunkt i förhållandena sådana 
de är när prövningen görs. Självfallet kan förhållandena ändras efter pröv

ningen, t. ex. i fråga om lägenhetens skick. I så fäll får frågan om hyrans 

storlek tas upp igen med utgångspunkt i de nya förhållandena. Detsamma 
gäller beträffande ökade fastighetsomkostnader. Vid en prövning som sker 
exempelvis hösten 1975 har man alltså att utgå från det kostnadsläge som 

då gäller. 

4 § 

Denna paragraf innehåller i första stycket regler om att övergångshyra 

faststiills eller ändras genom förhandlingsöverenskommelse. Bestämmel
serna ansluter nära till 3 a § första stycket hyresregleringslagen. 

Andra stycket reglerar förfarandet då överenskommelse enligt första styc
ket inte träffats. Hyresniimnden kan då på framstiillning av hyresviirden 
pröva frågan om faststiillelse eller ändring av övergångshyra. Det bör fram
hållas att, om hyresvärden underlåter att göra framställning till hyres nämn
den, den tidigare hyran skall fortsiitta att u1gi'1 med oföriindrat belopp och 
att 19 a § hyreslagen liigger hinder i viigen för hyresparterna att triiffa över
enskommelse om preliminär hyra i avvaktan på att övergi'mgshyran fastsfalls 
eller iindras. 

Inom hyresregleringen gäller att om överenskommelse om bashyra inte 
kunnat träffas, hyresnämnden får pröva frågan endast om förhandling ägt 
rum med organisation av hyresgiister eller mot förhandlingen mött hinder, 
som inte berott på hyrcsviirclen eller dennes organisation eller hyresviirden 
inte skiiligen varit skyldig att förhandla tJ a § andra stycket hyrcsn.:glcrings
lageni. Nämnda bcstiimmelser infördes for all friimja frivilliga uppgörelser. 
Enligt min mening bör motsvarande regler giilla i avvccklingslagcn. Bc
stiimmclserna har intagits i andra stycket. 

I 19 a § hyreslagen föreskrivs att hyran - med undantag för ersiittning 
för vissa kostnader-skall vara till beloppet bestämd i hyresavtalet. Undantag 
från denna huvudregel gäller vidare när hyresavtalet innehåller förbehåll 
om att hyran skall utgå med belopp som bestäms genom skriftlig över
enskommelse mellan å ena sidan hyresvärden eller organisation av fastig
hetsägare, i vilken han är medlem, och å andra sidan organisation av hy

resgäster. Sådan överenskommelse blir omedelbart bindande för hyresgästen. 
Flertalet av de hyrcsavtal som omfattas av hyresregleringcn torde innehålla 

en klausul som gör att inte bloll överenskommelse om höjning av hyran 
utan även myndigheters beslut h~irom blir omedelbart förpliktande för hy-
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resgiisten. Som exempel på en sådan klausul kan tas följande avtalsbestiim

melser, som 1971 utformats av Sveriges fastighetsiigareförbund och Hy

resgästernas riksförbund inför de kommande förhandlingarna enligt 3 a § 

hyresregleringslagen: 

"Kontraktet gäller med förbehåll att den hyra skall utgå, som medgivits 
eller kan komma att medgivas av vederbörande myndighet eller som kan 
komma alt bestiimmas vid förhandlingar antingen mellan hyresvärd, som 
för fastigheten är medlem av förening ansluten till Sveriges Fastighetsäga
reförbund, eller mellan dylik förening, till vilken hyresviirden och fastigheten 
är ansluten, å ena sidan, och hyresgiistförening, ansluten till Hyresgästernas 
Riksförbund. å andra sidan." 

Om en sådan klausul gäller, bör något hinder inte möta mot att klausulen 

tilliimpas iiven i fråga om överenskommelse enligt 4 § första stycket denna 

lag. 

I 19 a § hyreslagen finns inte någon regel om att hyran kan ändras på 

grund av hyresnämnds beslut. Självfallet måste emellertid en hyresnämnds 

beslut rörande övergångshyra kunna få verkan för de enskilda hyresavtalen, 

om dessa innehåller bestämmelse diirom. I tredje stycket har därför i tyd

lighetens intresse angivits att 19 a § hyreslagen inte utgör hinder för hy

resvärden att ta ut övergångshyra med stöd av bestämmelse i hyresavtalet. 

Det kan förekomma att den utgående hyran i ett visst fall ligger så nära 

bruksvärdehyrans nivå att det inte finns något skiil att tillämpa den särskilda 

förhandlingsordning som regleras i första och andra styckena. Huruvida 

så är fallet prövas bäst i samband med organisationsmässiga förhandlingar. 

I tjärde stycket föreskrivs därför att överenskommelse får träffas i den 

ordning som anges i första stycket om att första - tredje styckena inte 

skall gälla för visst hyresförhållande. 

I 2 § andra stycket förutsätts att överenskommelse skall kunna träffas 

på riksplanet om att vissa kategorier av lägenheter eller lägenheter på vissa 

orter skall tas undan från systemet med etappvisa höjningar .• Reglerna, som 

inte gäller för de tre storstadsområdena, tar sikte på att ett större antal 

lägenheter skall tas undan från tillämpningen av 3 och 4 § §. Undantagande 

i sådan ordning medför alt inte heller den materiella skiilighetsregeln i 3 § 

andra stycket blir tillämplig. Fjärde stycket i förevarande paragraf syftar 

däremot till en mer individualiserad prövning. Ett visst hyresförhållande 

kan enligt detta stycke tas undan från den siirskilda förhandlings- och pröv

ningsordning som anges i 4 § första och andra styckena. Diiremot kan i 

detta fall undantag inte göras från 3 § andra stycket. Det betyder att den 

individuella hyresgiisten har möjlighet att i en villkorstvist vid hyresniimn

den åberopa den materiella skälighetsregeln i 3 § andra stycket. 

Frågan om undantagande enligt fjärde stycket kan inte prövas av hy

resniimnd. 
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5 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om förfarandet inför hyresnämnd 

iirende enligt denna lag. Den motsvarar 18 § hyresregleringslagen. 

6§ 

I paragrafen meddelas efter förebild av reglerna i 20 § första stycket hy

resregleringslagen bestämmelser om den tidpunkt från vilken hyresnämn

dens beslut om övergångshyra blir gällande. Huvudregeln är att beslutet 

blir gällande för tiden fr. o. m. den dag då beslutet meddelas. Nämnden 

kan dock bestämma att beslutet skall gälla först fr. o. m. senare dag. Om 

det av siirskild anledning finns skäligt, får nämnden bestämma att beslutet 

skall avse förfluten tid. I sistnämnda fall får nämnden medge skäligt anstånd 

med betalning som hyresgästen kan bli skyldig all utge för förfluten tid. 

7 § 

Paragrafen innehåller regler om talan mot hyresnämnds beslut i ärende 

om övergångshyra. Talan skall föras hos bostadsdomstolen genom besvär 

inom tre veckor från beslutsdagen och besvärshandlingen skall inges till 

domstolen. I övrigt skall de i prop. 1974: 151 föreslagna reglerna om fullföljd 

av talan mot hyresnämnds beslut i förlängningstvist enligt 49 § hyreslagen 

äga motsvarande tillämpning. 

I andra stycket behandlas verkan av hyresnämnds beslut i ärende om 

övergångshyra. Motsvarande regler finns i 20 § tredje stycket hyresregle

ringslagen. 

Tredje stycket innehåller regeln om rättegångskostnad i bostadsdomstolen. 

I likhet med vad som enligt 73 § hyreslagen gäller i fråga om förlängningstvist 

enligt 49 §samma lag föreslås vardera parten skola svara för sin rättegångs

kostnad i den mån denna inte gäller kostnad som motparten förorsakat 

genom sådan vårdslöshet eller försummelse som avses i 18 kap. 6 § rät

tegångsbalken. I sistnämnda fall kan motparten åläggas att ersätta kostnaden. 

8 § 

Bestämmelserna om övergångshyra bör inte kunna kringgås genom att 

hyresvärden och hyresgästen för tiden efter avvecklingstidpunkten träffar 

nytt hyresavtal beträffande liigenhet som varit hyresreglerad när hyresreg

leringen upphör. 

I paragrafen anges därför all 3 och 4 § § iiger motsvarande tillämpning 

på nytt hyresavtal mellan hyresv~irden och hyresgiisten betriiffande samma 

eller i huvudsak samma Higenhet. 

Som förut nämnts gäller 3 och 4 § § i princip inte om ny hyresgäst inträtt 
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i hyresförhållandet. Från denna huvudregel bör dock göras undantag fö~~ 

fall då den nye hyresgästen förut bott i lägenheten och inträtt i hyrcsför
hållandet med stöd av 33 § hyreslagen I efterlevande make eller samboende), 
34 § hyreslagen (närstående som varaktigt sammanbott med hyresgiisten), 
47 § hyreslagen lmedhyresgäst samt make som inte haft del i hyresriittenl 
och 47 a § hyrcslagen (ogift samboende som inte haft del i hyresriittenl 
Motivet för dessa undantagsbcstämmelser iir att den nye hyresgiisten i de 
angivna fallen har en sådan personlig anknytning till liigenheten att dc1. 
framstår som rimligt att likstiilla honom med den ursprungliga hyresgiisten. 

9 § 

Paragrafens första stycke innehåller straffbestämmelser för det fall att 
hyresvärd tar emot högre hyra än den som får utgå enligt denna lag. for 
att åtal skall få ske, bör krävas att sådant är påkallat från allmän synpunkt. 

I likhet med vad som giiller enligt 24 § hyresregleringslagen bör hyresvärd 
som mottagit otillåten hyra vara skyldig att återbära denna. Bestämmelse 
härom upptas i paragrafens andra stycke. 

10 § 

Paragrafen har sin motsvarighet i 5 § övergångslagen. Den reglerar för
farandet beträffande sådant ärende enligt hyresregleringslagen som inkom
mit innan hyresregleringslagen upphört att gälla. Dylikt ärende bör hand
liiggas och avgöras enligt iildre bestämmelser. Till följd av de ändringar 
i hyresregleringslagen som föreslås i prop. 1974: 151 skall överprövning av 
hyresnämnds avgörande efter den I juli 1975 ske i bostadsdomstolen. 

Il § 

Paragrafen motsvaras i huvudsak av 6 § övergångslagen. Föreskrift eller 
beslut som meddelats med stöd av hyresregleringslagen bör i princip inte 
gälla sedan hyresregleringslagens giltighetstid löpt ut. Från denna huvudregel 
görs i paragrafen undantag för vad som följer av I § denna lag, nämligen 
att hyra och andra hyresvillkor som fastställts av hyresniimnden skall till

lämpas hela avtalstiden - beträffande långtidsavtal dock endast för tiden 
intill den fardag som infaller näst ett år från det hyresregleringen upphörde 

- om den fortsätter att löpa även efter avveeklingstidpunkten. 

12 § 

Paragrafen innehåller en bestämmelse för det fall att otillåten hyra enligt 
hyresregleringslagcn uttagits. För sådant fall bör hyresregleringslagens regler 
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om straff och återbetalningsskyldighct kunna tilliimpas iiven i fortsiiltningcn. 

Paragrafen motsvarar 7 § övergångslagen. 

13 § 

I paragrafen fastslås den sjiilvklara principen att lagen iir tvingande till 

förmån för hyresgästen. Detsamma gäller för ny hyresgäst i de fall som 

anges i 8 §. 

Övergångsbestii m melserna 

Hyresregleringslagens giltighetstid löper ut vid utgången av september 

1975. Det iir angeliiget att de avvccklingsfrågor som uppkommer kan tas 

upp av partsorganisationerna vid förhandlingar i god tid dessförinnan. Att 

förhandlingar kan inledas och överenskommelse träffas redan innan av

vecklingslagen träder i kraft torde vara uppenbart. Däremot kan handlägg

ning vid hyresnämnd för prövning av övergångshyra inte ske före ikraft-

trädandet. Det synes mig lämpligt att hyresnämnderna får möjlighet att 

pröva sådana ärenden redan någon tid innan hyresregleringslagen upphör 

all gälla. Jag föreslår därför att avvecklingslagen triider i kraft den I juli 

1975. Enligt prop. 1974: 151 skall bl. a. lagen om bostadsdomstol och vissa 

nya regler beträffande förfarandet i hyresnämnd träda i kraft samma dag. 

Eftersom reglerna i lagen skall ersätta övergångslagens bestämmelser, bör 

övergångslagen upphöra att gälla vid samma tidpunkt. Övergångslagen bör 

emellertid alltjämt tillämpas när hyresregleringen upphört att giilla före ut

gången av juni 1975. I fråga om lagen ( 1942:4 70) om kontroll av upplåtelse 

och överlåtelse av bostadsrätt m. m., som upphörde att giilla den I januari 

1969, bör alltjämt övergångslagen vara tillämplig. 

I 0. I 0.8 Förslagl'f till /ag om ändring i komm11nalska11e/age11 (! 92N:3 70) 

I enlighet med vad som har anförts i avsnitt 10.5.4 angående höjning 

av intäktsprocenten för vissa villafastigheter föreslås ändring i 24 § 2 mom. 

första stycket kommunalskattelagen. Beträffande innebörden av iindringcn 

får jag hiinvisa till den allmLinna motiveringen i nLimnda avsnitt. 

De Lindrade bestiimmelscrna avses, i överensstiimmelse med förslag hiirom 

i avsnitt 10.5.6. bli tilliimpliga första gången vid 1976 års taxering. 

10.10. 9 Förslaget till kungörelse om ändring i hyggnadsstadgan ( / 959:612) 

56 § I mom. 

I paragrafen meddelas allmänna besliimmelser om vad byggnadsniimnd 

har att iaktta vid prövning av ansökan om byggnadslov. Till den nuvarande 
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uppräkningen av författningar som nämnden skall beakta i byggnadslovs

ärende har fogats BSL. Den bestämmelse i nämnda lag som åsyftas med 

hänvisningen är i första hand 2 a § andra stycket. Innebörden av hänvis

ningen är att byggnadsniimnd inte får ge byggnadslov till sådan åtgärd i 

hyresfastighet som avses i 2 a § andra stycket, om hyresgästförening mot

siitter sig att åtgärden vidtas och hyresnämnd inte medger åtgärden. Som 

har framhållits i den allmänna motiveringen är de nya bestämmelserna inte 

avsedda att leda till någon större ändring i byggnadsnämndens prövning. 

Förändringarna i prövningsförfarandet ligger mera på det formella planet. 

Nämnden har endast att tillse att bestridande inte föreligger från hyres

gästföreningens sida eller, om så skulle vara fallet, att erforderligt med

givande av hyresnämnden finns. Bevis om att hyresgästorganisationen inte 

motsätter sig det företag som ansökan om byggnadslov avser eller, i fö

rekommande fall, beslut om medgivande till åtgärder skall som har fram

hållits i den allmänna motiveringen vara fogat till ansökan i byggnads

lovsärendet. 

Som jag har anfört förut förutsätter den föreslagna ordningen visst samspel 

mellan hyresnämnd och byggnadsnämnd. Härför krävs bl. a. att hyresnämncl 

kan inhämta yttrande från byggnadsnämnd. En bestämmelse härom tas 

upp i 17 § niimndlagen. I specialmotiveringen till den paragrafen utvecklas 

några ytterligare synpunkter på samspelet mellan hyresnämnd och bygg· 

nadsnämnd. 

I övrigt hiinvisas till vad som har anförts i avsnittet 10. 7.1.2 i den allmänna 

motiveringen. Av vad som har anförts diir framgår att bestämmelserna i 

2 a § BSL tills vidare bör iiga tilliimpning bara i stockholms-, göteborgs

o.:h mal möområdena. 
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10.11 Hemställan 

Under åberopande av vad jag har anfört i det föregående hemställer jag 
att Kungl. Maj:t 

dels föreslår riksdagen att 

I. avge yttrande över vad jag har anfört 0111 bostadsbyggandets 

inriktning och omfattning. 
2. godkänna av mig förordade grunder för bidrag till förbiittring 

av boendemiljön, 

3. godkänna de av mig förordade ändrade grunderna för bo
stadsfinansieringen, 

4. godkänna vad jag har förordat om ett mark villkor, 
5. avge yttrande över vad jag i övrigt har förordat i fråga om 

markpolitik samt uttalat i fråga om planfrågor, 

6. godkänna de av mig förordade åtgärderna för att främja kon

kurrens på byggmarknaden. 
7. godkänna de av mig förordade ändringarna i grunderna för 

statliga och statskommunala bostadstillägg, 

dels föreslår riksdagen 
all antaga förslagen till 

8. lag om iindring i kommunallagen 11953:7531. 
9. lag 0111 ändring i kommunallagen ( 1957:50) för Stockholm, 

10. lag om iindring i lagen ( 1969:2151 med siirskilda bestämmelser 
om Stockholms liins landstingskommun, 

I I. lag om ändring i jordabalken, 
12. lag 0111 ändring i bostadssaneringslagen 11973:53 I), 
13. lag 0111 iindring i anläggningslagen !1973:1149J. 
14. lag 0111 iindring i lagen ( 1973:189) med siirskilda hyresbestäm

melser för vissa orter, 
15. lag om iindring i lagen ! 1973: I 88l om arrendenii111nder och hy

resnä111nder. 
16. lag om avveckling av hyresregleringen, 
17. lag 0111 iindring i kommunalskattelagen ( 1928:J70J, 

dels bereder riksdagen tillfälle att yttra sig över förslaget till 
18. kungörelse om ändring i byggnadsstadgan I 1959:612>. 

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande av 
statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Ko

nungen att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse 
bilaga till detta protokoll utvisar. 

Ur protokollet: 
Hri11a Gvllensl<'ll 

34 Riksdagen 1974. 1 sam/. Nr 150 
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1 Förslag till 

530 

Bilaga I 

Byggkonkurrensutredningens förslag 

Lag om ändring i kommunallagen (1953:753) 

Härigenom förordnas att 58 § kommunallagen <1953:753') skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Nul'Grande (vdelse 

Kommunen äger upptaga lån intill 

ett sammanlagt belopp motsvarande 

för varje å kommunen belöpande 

skattekrona enligt den under näst

föregående år fastställda taxeringen 

en utdebitering av sju kronor, såvitt 

angår kommun som ej tillhör lands

tingskommun, och en utdebitering 

av fem kronor. såvitt angår annan 

kommun. Lån, som här avses, skall 

vara ställt att återbetalas inom fem 

år och, därest lånetiden är mer än 

ett år, att årligen avbetalas; dock 

må kommun vid .fiirvärl' av intecknad 

egendom ö1•ertaga betalningsansl'Gr 

även .för sådan i egendomen intecknad 

gäld. som är ställd att betalas inom 

längre tid eller i annan ordning. 

Kommun äger ock upptaga lån. 

vilket enligt uttryckligt beslut skall 

användas för att gälda äldre lån och 

återbetalas inom de betalningstermi

ner. som gälla för det äldre lånet. 

Föreslagen (vdels<' 

58 § 

Kommun äger upptaga lån intill 

ett sammanlagt belopp motsvarande 

för varje å kommunen belöpande 

skattekrona enligt den under näst

föregående år fastställda taxeringen 

en utdebitering av sju kronor, såvitt 

angår kommun som ej tillhör lands

tingskommun, och en utdebitering 

av fem kronor, såvitt angår annan 

kommun. Lån. som här avses, skall 

vara ställt att återbetalas inom fem 

år och, därest lånetiden är mer än 

ett år, att årligen avbetalas. 

Kommun äger ock upptaga lån, 

vilket enligt uttryckligt beslut skall 

användas för att gälda äldre lån och 

återbetalas inom de bctalningsterm;.

ner, som giilla for det äldre lånet. Vid 
.förvärv avfast eg<'ndom äger kommu-

nen intill ett belopp motsvarande kö'

peskillingen .för egendomen upptaga 

lån m• säliaren eller övertaga betal

ningsansvaretför lån mot säkerhet a1• 

panträtt på grundval av inteckning i 

egendomen. 

Med lån - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - även borgen. 

I u1gcn omtryckt SFS 1969:765 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i kommunallagen (1957:50) för Stockholm 

Härigenom förordnas all 62 § kommunallagen ( 1957:50') för Stockholm 

skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu1•arande lvdelse 

Kommunen äger upptaga lån intill 

ett sammanlagt belopp motsvarande 

en utdebitering av sju kronor för var

je å kommunen belöpande skatte

krona enligt den under näst föregåen

de år fastställda taxeringen. Lån, 

som här avses, skall vara ställt alt 

återbetalas inom fem år och, därest 

lånetiden är mer än ett år, att årligen 

avbetalas; dock må kommunen vid 

. förvärv av intecknad egendom över

taga betalningsansvar även för sådan 

i egendomen intecknad gäld, som är 

ställd att betalas inom längre tid eller 

i annan ordning. 

Kommunen äger ock upptaga lån, 

vilket enligt uttryckligt beslut skall 

användas för att gälda äldre lån och 
återbetalas inom de betalningstermi

ncr. som gälla för det äldre lånet. 

Föreslagen ~ydelse 

62§ 
Kommunen äger upptaga lån intill 

ett sammanlagt belopp motsvarande 

en utdebitering av sju kronor för var

je å kommunen belöpande skatte

krona enligt den under näst föregåen

de år fastställda taxeringen. Lån. 

som här avses, skall vara ställt att 

återbetalas inom fem år och, därest 

lånetiden är mer än ett år, att årligen 

avbetalas . 

Kommunen äger ock upptaga lån, 

vilket enligt uttryckligt beslut skall 

användas för att gälda äldre lån och 
återbetalas inom de betalningstermi

ner, som gälla för det äldre lånet. Vid 
förvärv avfast egendom äger kommu
nen intill ett belopp motsvarande kö

peskillingen för egendomen upptaga 

lån av sä/iaren eller Öl'l'rtaga betal
ningsansvaret .för lån mot säkerhet av 

panträtt på grundval av inteckning i 

egendomen. 

Med lån - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - även borgen. 

'Lagen omtryckt SFS 1957:766 
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1 Förslag till 

532 

Bilaga 2 

Propositionens förfallningsförslag 

Lag om ändring i kommunallagen (1953:753) 

Hiirigenom förordnas all 59 § kommunallagen ( 1953:753>' skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nuvarande ~vdelse Föreslagen ~vdefse 

59 § 

Kommun äger jämväl upptaga dels lån av statsmedel. som av Konungen 
beviljats kommunen. dels ock. i den omfattning och på de villkor Konungen 

bestämmer. lån av statsmedel. som beviljats kommunen av statlig myn
dighet, samt lån for bostadsbyggnadsföretag. som godkänts för statlig be
låning. 

Kommun äger diirjitmte, i den omfattning och på de villkor Konungen 
bestämmer. åtaga sig ansvarighet gentemot staten för lån. som av statsmedel 
beviljas annan iin kommunen, så ock borgensansvar för lån för bostadsbygg

nadsföretag. som godkänts för statlig belåning. 
Likaså må kommunen. på de vill- Likaså må kommunen, på de vill-

kor Konungen bestämmer. upptaga kor Konungen bestämmer. dels upp-
lån till vatten- och avloppsanliigg- laga lån till vatten- och avloppsan-
ningar. liiggningar. dds 1•idfön•än• 01•.fast e·

gendom, som med hänsyn till den 

/i"amtida 11tvl'Cklinge11 kräi•esfiir täthe·

hvgge/.\e eller därmed sa111111a11häng·

a11de a11ordni11g eller som hehiii•er ntS·· 

ras llflfl. intill ett belopp 111ot.wara11cle 

köp1'skillingen jjjr ege11domen ltflfl/aga 

ldn OI' säljaren eller öi•ertaga hetaf.. 

ni11gsans1•arc't /jjr lån mot säkerhet ai· 

panträll i egendomen. 

Denna lag träder kraft den I januari 1975. 

'Lagen omtryckt 1969:765. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i kommunallagen (1957:50) för Stockholm 

Härigenom förordnas att 63 § kommunallagen ( 1957:501' för Stockholm 

skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagf'n (ydelsf' 

63 § 

Kommunen äger jiimviil upptaga dels lån av statsmedel. som av Konungen 
beviljats kommunen. dels ock. i den omfattning och på de villkor Konungen 
bestiimmer. lån av statsmedel, som beviljats kommunen av statlig myn
dighet, samt lån för bostadsbyggnadsföretag, som godkänts för statlig be
låning. 

Kommunen iiger diirjiimte, i tlen omfattning och på de villkor Konungen 
besliimmer, åtaga sig ansvarighet gentemot staten för li\n, som av statsmedel 

beviljas annan än kommunen. så ock borgensansvar för lån för bostadsbygg
nadsföretag, som godldnts för statlig belåning. 

Likaså må kommunen, på de vill- Likaså må kommunen, på de vill-
kor Konungen bcstiimmcr, upptaga kor Konungen bestämmer, dels upp-
lån till vatten- och avloppsanliigg- taga lån till vatten- och avloppsan-
ningar. läggningar, dels 1•id /(in•ärv a11 /åst 

ege11dom. som med hä11sv11 till c/('11 

/i"amtida 1111•ffkli11ge11 kräves /(ir täthf'

h.vggelse eller därmed sam111a11llii11g

a11de a11urd11i11g eller som behä1•er rus

tas llflfl, i111ill ert helo{lfl mo1s1·arwulf' 

körwski/lingf'n/iir ege11du111c•11 llflfllaga 

lcin al' säliaren eller iil'<'r/aga he1al-

11i11gsans1•arf'/ ,tör få11 mot säkerhet av 

pa11trä/I i f'ge11domc11. 

Denna lag träder kraft den 1 januari 1975. 

'Lagen omtryckt 1969:766. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1969:215) med särskilda bestämmelser om 
Stockholms läns landstingskommun 

Hiirigenom förordnas alt i lagen (1969:215) med särskilda bestiimmelser 

om Stockholms läns landstingskommun skall införas en ny paragraf, 9 b§, 

av nedan angivna lydelse. 

Numrande lydelse Föreslagen (rde/se 

9b§ 

Utöver vad som./öfjer av 64 § tands

rings/agen (1954:319) får /andstings

kommunen på de i•illkor regeringen 

bestämmer vid förvärv av fast egen

dom. som med hänsyn till denfiwnti

da utvecklingen krävesför 1ä1beby!{gel

se eller därmed .mmmanhängande an

ordning eller som hehövl'/" rus/as upp, 

inrill ell belopp mo/svarande köp('skil

lingen .tör egendomen uppraga lån a1• 

säfjaren eller ö1•er1aga he1a/ningsan

svare(/ör lån 11101 säkl'l"hN av panlräl/ 

i egendomen. 

Denna lag träder kraft den 1 januari 1975. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i jordabalken 

Hiirigenom förordnas i fråga om jordabalken' 

dels all i 8 kap. 29§, 12 kap. 44 och 68 §§, 13 kap. 2 §, 18 kap. 5 och 

6 § §, J 9 kap. 2. 23 och 24 § § ordet "Konungen" skall bytas ut mol "re

geringen", 
dels alt 12 kap. 4 a, 16, 35, 45, 46, 48, 49, 54, 62, 66 och 70-73 § § samt 

rubriken närmast före 12 kap. 23 § skall ha nedan angivna lydelse, 

dds all i balken skall införas en ny paragraf, 12 kap. 24 a 3, av nedan 

angivna lydelse. 

Nuvarande (vdelse Föreslagen (vdelse 

0 12 kap. 

4 a §' 

Ar hyresavtal som avser bostadslä- Avser hvresal'fal bostadslägenhet. 

genhet trqflat Jör bestämd tid och är tär hyresgästen uppsäga hyresavtalet 

hyrestiden längre än ell år. /är hyres- all upphöra vid månadsskifie som in-

gästen uppsäga avtalet till den fardag träffar tid(l{ast efier tre månaderfi·ån 

som intrqffar närmast (;'fier sex måna- uppsägningen. 

der från uppsägningen. om hyrqför-

hållandet påfardagen varat längre än 

nio månader i /ölid. 

16 § 

Skadas lägenheten under hyres tiden 

och är hyresgästen ei anwarigför ska

dan eller brister hyres1•ärden i sin un

derhållsskyldighet enligt 15 § andra 

s~vcket eller uppstår på annat säll utan 

hyresgästens 1•ållande hinder eller men 

i nyttianderätten. äger W-12 §§mot

smrande tillämpning. Detsamma gäl

ler. om myndighet under hyrestiden 

meddelar beslut som avses i 10 § 

' Omtryckt 1971:1209. 

' Införd 1973:187. 

Bestämmelserna i /0-12 §§ äger 

motSl'arande tillämpning. om 

I. lägenheten skadas under hyresti

den utan all hyresgästen är ansvarig 

jijr skadan. 

2. hyresvärden brister i sin under

hållsskyldighet enligt 15 § andra styc

ket. 

3. hinder eller men' på annat säll 

uppstår i ny1tianderä1ten utan hyres-



Prop. 1974:150 

Nuvarande ~vdelse 

andra stycket eller 12 § utan att hy

resgästen givit anledning till det, 
dock ej förrän beslutet länder till 
efterrättelse. 

536 

Föreslagen lwlelse 

gästens vållande. eller 
4. myndighet under hyrestiden 

meddelar beslut som avses i lO § 

andra stycket eller 12 § utan att hy
resgästen givit anledning till det, 
dock ej förrän beslutet länder till 
efterrättelse . 

.41•scr hvresavtalet bostadslägenhet. 

/är hyrcsnä11111dr11 i fall so111 ai•ses i 

./iinta stvcket 1-3 på ansöka11 a\' hy

resgäst<'// dlägga hyresl'ärde11 att m•

hjäl{la hristcn (reparations/(irdägga11-

deJ. I /örrläggandet. som får förenas 

med l'itc. skall hrstäm111as l'iss tid inom 

l'ilken åtgärd som al'ses med /iireläg

gallllc>I skall ha vid1agits. Fiire/~~ger 

särskilda skäl. /är tidenfijr/ä1igas. om 

c111söka11 därom giin's före 111gå11gen av 

den liipande tids/i"isten. 

Hyresvärden och hyresgiisten kan med bindande verkan träffa avtal om 
inskränkning i rätten att enligt första stycket erhålla nedsättning i hyran 
för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter 
utföra arbete för att sätta lägenheten i avtalat skick eller för att utföra sed
vanligt underhåll av lägenheten eller fastigheten i övrigt eller annat arbete 
som särskilt anges i avtalet. 

Hyresgästens skyldigheter 1•id nytt- Hyresgästens ny11iande G\' lägenhe-

jandet av lägenheten 1en 

24 a ~ 

Bostadshyresgäst har räl/ att på 

egen bekostnad i lägenheten utföra 

målning. tapetsering och därmedjä111-

förlig åtgärd. i\1inskar därigenom lä

genhetens bruksvärde, har hyre.wär

de11 räll till ersättning för skadan. 

A 1·ser hyresa\'/ale1 enfamiljshus so111 

icke är a1·sett att uth.was mraktigt eller 

/iigl'11iw1 som llflf1/åtare11 i1111ehar med 

bostadsrätt. gäller första strckC't c11-

dast 11111 ej annat har m•ta/ats. 

Fråga om skyldighet fiir hyresgäs

ten all utgim ersällning enl(r,:t .första 

stvcker prövas av hyresnämnd. 
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Nul'Grande ~vdelse Föreslagen lydelse 

35 §' 

Hyresgästen får överlåta hyresrätten till bostadslägenhet i syfte att genom 

byte erhålla annan bostad, om hyresnämnden lämnar tillstånd till över

låtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om hyresgästen har beaktansvärda 

skäl för bytet och detta kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. 

Har hyresgästen erhållit lägenheten genom byte och innehaft liigenheten 

mindre än tre år, får tillstånd dock lämnas endast om synnerliga skäl fö

religger. 

Första stycket gäller ej, om 

I. lägenheten är förhyrd i andra hand, 

2. lägenheten utgör del av upplåtarens bostad, 

3. lägenheten är belägen i enfamiljshus som icke är avsett att uthyras 

varaktigt eller i tvåfamiljshus, 

4. upplåtaren innehar lägenheten med bostadsrätt, 

5. hyresförhållandet ej varat läng- 5. hyresai'falet avser möblerat rum 

re än nio månader i följd. eller lägenhet /ör fritidsändamål och 

hyresförhållandet ej varat längre iin 

nio månader i följd. 

Medverkar kommun till att hyresgästen far annan bostad genom att anvisa 

eller förmedla denna, får kommunen göra framställning hos hyresnämnden 

om tillstånd som avses i första stycket. Vad som sagts nu gäller även kom

munalförbund, som handhar för två eller flera kommuner gemensam bo

stadsförmedling. 

45 §• 

Bestämmelserna i 46-53 §§gäller vid upplåtelse av bostadsliigenhet, om 
ej 

I. hyresförhållandet upphör in

nan det varat längre än nio månader 

följd, 

I. hyresui•talet avser möblerat rum 

eller lägenhet /ör ffitid.~ändamål och 

hyresförhållandct upphör innan det 

varat längre än nio månader i följd, 
2. lägenheten utgör del av upplåtarens egen bostad, eller 

3. hyresförhållandet upphör på den grund att hyresrätten iir förverkad 

eller förhållande som avses i 28 § föreligger samt annat ej följer av 47 eller 

47 a §. 

Har hyresvärden och hyresgästen i siirskill upprättad handling överens

kommit, att hyresrätten icke skall vara förenad med rätt till förlängning, 

är överenskommelsen giillande. Har överenskommelsen triiffots innan hy

resförhållandet varat längre än nio månader i fölicL gäller elen dock endast 

' Senaste lydelse 1973:187. 
' Senaste lydelse 1973:660. 



Prop. 1974:150 538 

Nm•arande lydelse Föreslagen (vdelse 

om den godkiints av hyresnämnden. Hade make som ej har del i hyresriitten 

sin bostad i lägenheten när överenskommelsen träffades, gäller överenskom

melsen mot honom endast om han godtagit den. 
Vad i andra stycket tredje punkten föreskrives om make iiger motsvarande 

tillämpning på sådan samboende som enligt tagen It 973:651) om ogifta sam

boendes gemensamma bostad har rätt att övertaga hyresrätten vid upp

lösning av samlevnaden. 

46 §' 
Om hyresvärden uppsagt hyresav- Om hyresviirden uppsagt hyresav-

talet. har hyresgiisten rätt till för- talet eller. ifall som avses i 4 §första 

liingning av avtalet, utom när s~vcket, anmodat hyresgästen attPvt

ta. har hyresgästen rätt till för

liingning av avtalet, utom när 

I. hyresrätten är förverkad eller avtalet kan uppsägas enligt 28 § utan 

att likviil hyresvärden uppsagt avtalet all upphöra på någon av dessa grunder, 

2. hyresgästen i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att 

avtalet skäligen icke bör förlängas, 

3. huset skall rivas och det ej är obilligt mot hyresgästen att hyresför

hållandet upphör, 

4. huset skall undergå större ombyggnad och det icke är uppenbart att 

hyresgiisten kan sitta kvar i lägenheten utan nämnvärd olägenhet för om

byggnadens genomförande samt det ej är obilligt mot hyresgästen att hy

resförhållandet upphör, 

5. lägenheten ej vidare skall användas för bostadsiindamål och det ej 

är obilligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör, 

6. avtalet avser liigenhet i en- eller tvåfamiljehus eller liigenhet som upp

låtaren innehar med bostadsrätt och upplåtaren har sådant intresse att förfoga 

över liigenheten alt hyresgästen skäligen bör nytta. 

7. hyres förhållandet beror av sådan anställning i statlig eller kommunal 

verksamhet som är förenad med bostadstvång eller av anställning inom 

lantbruket eller av annan anställning, om den är av sådan art att det är 

nödvändigt för arbetsgivaren all förfoga över lägenheten för upplåtelse åt 

anställningens innehavare, samt anställningen har upphört, 

8. hyresförhållandet i annat fall iin som avses i 7 beror av anställning 

för skötsel och tillsyn av fastighet samt anstiillningen har upphört och det 

ej är obilligt mot hyresgästen all iiven hyresförhållandet upphör, 

9. hyresförhållandet beror av annan anstiillning iin som avses i 7 eller 

8 och som upphört och det ej iir obilligt mot hyresgästen att även hy

resförhållandet upphör samt, om hyresförhållandet varat längre än tre år, 

' Senaste lydelse 197 3: 18 7. 
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hyresviirden har synnerliga skäl för att upplösa hyresförhållandet, 

10. det i annat fall icke strider mot god sed i hyresförhållanden eller 

eljest är obilligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör. 

Om hyresvärdens intresse blir tillgodosett genom att hyresgästen avträder 

endast en del av lägenheten och avtalet lämpligen kan förlängas såvitt avser 

lägenheten i övrigt, har hyresgästen utan hinder av första stycket rätt till 

sådan förlängning. 

Avträder bostadshyresgäst lägenhet 

eller del därav med anledning av att 

huset skall undergå större ombyggnad. 

skall hyresgästen om mqiligt beredas 

til(/älle att efter ombyggnaden hyra 

likvärdig lägenhet i huset. 

48 §' 

Vid förlängning av hyresavtal ut

går hyran med skäligt belopp. Den 

hyra som hyresvärden fordrar skall 

godtagas, om den ej är oskälig. Ford

rad hyra är att anse som oskälig, om 

den väsentligt överstiger hyran för lä

genheter som med hänsyn till bruks

värdet är likvärdiga. Härvid skall 

bortses från lägenhet vars hyra icke 

är rimlig med hänsyn till det allmän

na hyresläget i orten för närmast 

jämförliga lägenheter i nybyggda bo-

stadshus. 

Vid förlängning av hyresavtal ut

går hyran med skäligt belopp. Den 

hyra som hyresvärden fordrar skall 

godtagas, om den ej är oskälig. Ford

rad hyra är att anse som oskälig, om 

den är påtagligt högre än hyran för lä

genheter som med hänsyn till bruks

värdet är likvärdiga. Härvid skall 

bortses från lägenhet vars hyra icke 

är rimlig med hänsyn till det allmän

na hyresläget i orten för närmast 

jämförliga lägenheter i nybyggda bo

stadshus. 

Vid prövmng enligt första stycket 

ska//jfämst beaktas hyran för lägen

heter i hus som .fön•altas av allmän

nyttigt bostadfi/Öretag. liar ombygg

nads-. ändrings- eller underhållsarbe

te eller åtgärd av därmedjäm/örlig be

tydelse bekostats av hyresgästen, /är 

vid bestämmande a11 hyra enligt/brsta 

styckrt hänsyn tagas till åtgärden en

dast om särskilda skäl förel('<{ger. 

Annat av hyresvärden uppställt villkor skall giilla, om det ej strider mot 

god sed i hyresförhållanden eller eljest är obilligt. Hyrestiden skall dock 

• Senaste lydelse 1973:187. 
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utgöra ett år med tre månaders uppsägningstid, om ej annan hyres- eller 

upps1igningstid av särskild anledning iir lämpligare. 

I den mån ändring i hyresvillkoren ej påkallas. skall samma villkor som 

förut gälla. 

Träffas vid f"örliingning av hyres

avtal överenskommelse om villko

ren för det fortsatta hyresförhållan

det, skall överenskommelsen, oav

sett bestiimmelserna i första O\:h 

andra styckena, liinda till efterriittel

se i den mån ej annat följer av be

stiimmelserna i övrigt i denna balk. 

Triilfas vid förliingning av hyres

avtal överenskommelse om villko

ren för det fortsatta hyresförhållan

det, skall överenskommelsen. oav

sett bestiimmelserna i första och 

tret(ie styckena, liinda till efterrättel

se i den mån ej annat följer av be

stiimmelserna i övrigt i denna balk. 

49§' 

l'örcligger tvist om förlängning av hyresavtalet enligt 46 eller 4 7 § eller 

om villkor för sådan förlängning, åligger det hyresvärden att skriftligen med

dela hyresgästen att denne. om han icke går med på att flytta, har att senast 

tre veckor efter det att han fått del av meddelandet hiinskjuta tvisten till 

hyresniimnden. Meddelandet skall liimnas i den ordning som t:nligt 8 § 

giiller för uppsiigning. Bestiimmclsen i 8 §tredje stycket tredje punkten gäller 

dock ej. 

Meddelande som avses i första stycket skall lämnas senast inom tre må
nader efter hyrestidens utgång. Iakttages ej tiden. iir uppsägningen utan 

verkan, om hyresgästen ej före tremånaderstidens utgång har hänskjutit 

tvisten till hyresnämnden eller iindå avtlyttat. 

Om hyresvärden fullgjort vad som 

åligger honom enligt första och and

ra styckena. har den som fordrar för

längning att hänskjuta tvisten till 

hyresn1imnden inom den i första 

stycket angivna tiden. Iakttages ej 

denna. förfaller rätten till för

liingning av avtalet. Vad som har 

sagts nu giiller ej, om inom samma 

tid tvist hänskjutes till niimnden en

ligt 54 § andra stycket. 

Om hyresvärden fullgjort vad som 

åligger honom enligt första och and

ra styckena, har den som fordrar för

längning att hänskjuta tvisten till 

hyresnämnden inom den i först.:1 

stycket angivna tiden. Iakttages ej 

denna, förfaller rätten till för

liingning av avtalet. Vad som har 

sagts nu giiller ej. om inom samm.oi 

tid tvist hänskjutes till nämnden en

ligt 54 § fjärde stycket. 

54 ~· 
Bostadshyresgiist har riitt att till Bostadshyresgäst har rätt att till 

tidpunkt då han enligt lag eller avtal tidpunkt då han enligt 3 § andra 

' Senaste lydelse 1973:187. 
'Senaste lydelse 1973:187. 
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kunnat bringa hyresförhållandet att 

upphöra i stället med iakttagande av 

den uppsägningstid som i sådant fall 

skulle ha gällt uppsäga hyresavtalet 

för iindring av hyresvillkoren, om hy

res/örhållandl'T vid den tidpunkten \'O

ral längre än nio månader i/ö(id och 

lägenheten ~i utgör del m· upplåtarens 

egen bostad. I lyresgästen skall i upp

siigningen uppgiva att han begär 

ändring av hyresvillkoren. 

Har hyre~/örhål/ande 1•id tidpunkt 

som a1•ses iförsta stvcket ~i 1•arat läng

re än nio månader i .följd, fär upp

sägningen ske till utgången av kalen

dermånad då hyres/örhållandet varat 

längre än nio månader men längst ell 

år i.fö(id. 

Har hyresgästen uppsagt hyresav

talet enligt första eller andra stycket, 

skall han inom tre veckor från upp

sägningen hänskjuta tvisten till hy

resnämnden. Gör han det ej, är upp

sägningen utan verkan. Vad som har 

sagts nu gäller ej, om inom samma 

tid tvist hänskjutes till nämnden en

ligt 49 § tredje stycket. 

541 
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stycket eller 4 § andra stycket .fiirsta 

punkten eller enligt avtal kunnat 

bringa hyresförhållandet att upphöra 

i stället med iakttagande av den upp

sägningstid som i sådant fall skulle 

ha gällt uppsäga hyresavtalet för 

iindring av hyresvillkoren. Hyres

gästen skall i uppsägningen uppgiva 

att han begär ändring av hyresvill

koren. 

Färsta stycket äger ej tillämpning. 

om hyresavtalet avser möblerat rum 

eller lägenhet för fritid.~ändamål och 

hyres/iirhållandet vid den tidpunkt då 

det kunnat bringas all upphöra ~i 1•ara1 

längre än nio månader i /iilid eller om 

lägenheten utgör del m• upplåtarens 

egen bostad. 

A."r hyresavtal som avser bostadslä

genhet träflåt för bestämd. tid och är 

hyrestiden längre än e(( år. får hyres

gästen uppsäga al'lalet .för ändamål 

som avses iforsta stycket till den/årdag 

som inträffar närmast e/ier sex måna

der från uppsägningen. om hyres/ör

hå/landet påfardagl'l1 l'arat längre än 

nio månader i.fo(jd. 

Har hyresgästen uppsagt hyresav

talet enligt första eller treq;e stycket, 

skall han inom tre veckor från upp

sligningen hänskjuta tvisten till hy

resnämnden. Gör han det ej, är upp

siigningen utan verkan. Vad som har 

sagts nu gäller ej, om inom samma 

tid tvist hänskjutes till nämnden en

ligt 49 § tredje stycket. 

62 § 

Beror fråga om förHingning av hyresavtal på prövning av rätten, får denna, 

utan hinder uv all tiden för liigenhetens avtriidande ännu icke intriitt, i 

samband med nämnda frågas avgörande till prövning upptaga talan av hy

resvärden om åliiggande för hyresgiisten att flytta. 
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Föreslagen (vdelse 

Hyresnämndrn skall siälwnam upp·· 

taga.fråga om utdömande m• 1•ite som 

förelagts med stöd m• 16 § andra styc-· 

kr/. Har ändamålet med 1•i1e1förfallit, 

får vitet ej utdömas. 

Vite som avses i andra s~vckelfär C'.i 

.förvandlas. 

66 §' 

Avtal mellan hyresvärd och hy
resgäst, att framtida tvist med an
ledning av hyresförhållandet skall 
hänskjutas till avgörande av skilje
män utan förbehåll om rätt för par
terna att klandra skiljedomen, får ej 
göras gällande i fråga om hyresgäs
tens rätt eller skyldighet att tillträda 
eller behålla lägenheten, nedsällning 

av förstagångshyra, fastställande av 
hyresvillkor i fall som avses i 51 eller 
52 § eller bestämmande av ersätt
ning enligt 57 §. I övrigt gäller skil
jeavtalet ej såvitt därigenom skilje

män utsetts eller bestämmelse med
delats om skiljemännens antal. sät
tet för deras utseende eller förfaran
det vid skiljenämnden. I berörda 
hänseenden skall lagen () 929: 145) 
om skiljemän tillämpas. Vad som 
sagts nu utgör dock ej hinder för att 
i skiljeavtalet utse hyresnämnden till 
skiljenämnd eller bestämma kortare 
tid för skiljemannaåtgärdens avslu
tande än den tid om sex månader 
som anges i nämnda lag. 

Om part ej godtager hyresnämnds 

beslut i fråga som avses i 34, 36, 49, 
52 eller 55 §, får parten klandra be
slutet genom att väcka talan mot den 

' Senaste lydelse 1972:252. 
•• Senaste lydelse 1973: 187. 

Avtal mellan hyresvärd och hy
resgäst, att framtida tvist med an·· 
ledning av hyresförhållandet skal I 
hänskjutas till avgörande av skilje·· 
män utan förbehåll om rätt för par·· 
tema att klandra skiljedomen, får e:i 
göras gällande i fråga om hyresgäs·· 
tens rätt eller skyldighet att tillträda 
eller behålla lägenheten, fastställan-
de av hyresvillkor i fall som avses 
i 51 eller 52 § eller bestämmande av 
ersättning enligt 57 §. I övrigt gäller 
skiljeavtalet ej såvitt därigenom skil
jemän utsetts eller bestämmelse 
meddelats om skiljemännens antal. 
sättet för deras utseende eller förfa
randet vid skiljenämnden. I berörda 
hänseenden skall lagen <1929: 145) 
om skiljemän tillämpas. Vad som 
sagts nu utgör dock ej hinder för au 
i skiljeavtalet utse hyresnämnden till 
skiljenämnd eller bestämma kortare 

tid för skiljemannaåtgärdens avslu· 
tande än den tid om sex månader 
som anges i nämnda lag. 

70 §" 

Om part ej godtager hyresnämnds 
beslut i fråga som avses i 24 a, 34, 
36, 49, 52 eller 55 §,får parten kland

ra beslutet genom att väcka talan 
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andra parten inom tre veckor från 
den dag heslutet meddelades. 
Klandras icke beslutet inom denna 
tid, iir parts riitt till talan förlorad. 

Hyresnämnds beslut i fråga som 
avses i 35, 40, 45, 56 eller 59 § får 

~i klandras. 

543 
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mot den andra parten inom tre vec
kor från den dag beslutet medde
lades. Klandras icke beslutet inom 
denna tid. iir parts riitt till talan för

lorad. 
Talan mor hyresnämnds beslut ifrå

ga som avses i 16 § andra stycket eller 

61 § andra stvcketfiires genom beSl'är 

inom tre l'l'C'kor !i'cin den dag beslu

tet meddelades. 

Mot hyresnämnds beslut i fråga 
som avses i 35, 40, 45, 56 eller 59 § 

får klander eller be.wär ~i at//oras. 

71 § 

Hyrestvist som ej enligt 69 § an
kommer på hyresnämnds prövning 
och ej heller rör kollektivavtal skall 
upptagas av den fastighetsdomstol 

inom vars område fastigheten är be
lägen. Klandertalan som avses i 70 § 

upptages, om den rör kollektivavtal, 
av arbetsdomstolen och i annat fall 
av domstol som nyss nämnts. 

Hyrestvist som ej enligt 69 § an
kommer på hyresnämnds prövning 
och ej heller rör kollektivavtal skall 
upptagas av den fastighctsdomstol 
inom vars område fastigheten är be
lägen. Klandertalan som avses i 70 § 

fiirsta stycket upptages, om den rör 
kollektivavtal, av arbetsdomstolen 
och i annat fall av domstol som nyss 
nämnts. Bes1•ärstalan som avses i 70 § 

andra stycket upptages. om den rör 
kollektil'avtal, GI' arbetsdomstolen och 

i annat fåll ai• S1•ea hovriill. 

Besvärshandlingen skall ingivas till 

den domswl som har att upptaga be

sviiren. Finnes hewärsta/an e; 1•ara 

fi//l/ii/id på /iiresk1frct säll eller inom 

rät/ tid, skall d('J] a1•1•isas. Har hr>wä1:s

handlingcn fiirc hesvärstidens utgång 

kommit in till hvrcsnämndcn, skall he

wiirC'll ändå 11p111agas till pröl'lling. 

Tvist som efter klander mot hyresnämnds heslut är anhängig vid domstol 
får återförvisas till nämnden. 
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72 §" 

Talan får ej föras mot fastighets

domstols dom i fråga om tillstånd 

som avses i 34 eller 36 § eller i fråga 

om fastställande av hyresvillkor i fall 

som avses i 51, 52 eller 55 § och ej 

heller mot hovrätts dom i fråga om 

förlängning av hyresavtal, uppskov 

med avnyttning i fall som avses i 

52 § eller fastställande av hyresvill

kor i fall som avses i 51 eller 52 §. 

Talan f'år ej föras mot faslighets

domstols dom i fråga om tillstånd 

som avses i 34 eller 36 §eller i fråga 

om fastställande av hyresvillkor i fall 

som avses i 51, 52 eller 55 § och ej 

heller mot hovrätts dom i fråga om 

förlängning av hyresavtal, uppskov 

med avflyttning i fall som avses i 

52 § eller fastställande av hyresvill-· 

kor i fall som avses i 51 eller 52 §: 

eller i /'l'(]ga om skad<'stånd i fall som 

O\'S<'S i 24 a §. Talanfdr icke hell<'r.f<i

ras mot b<'slut O\' Svea hovräll ifråga 

som al'ses i I fi § andra stycket eller 

fi2 § andra stycket. 

73 § 

I hyrestvisl som avses i 49 eller 

55 § skall vardera parten svara för 

sin rättegångskostnad i fastighets

domstolen, i den mån annat ej följer 

av 18 kap. 6 § rättegångsbalken. 

I hyrestvist som avses i 49 eller 

55 § skall vardera parten svara för 

sin rättegångskostnad i fastighets

domstolen, i den mån annat ej följer 

av 18 kap. 6 § rättegångsbalken. 

Motsvarande gäller i he.wärsmål vars 

prö1•11ing ankommer på S1•ea ho1•räti' 

eller arbC'lsdomstofen. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1975. 

2. De nya bcstiimmclserna i 12 kap. 4 a, 16, 45, 46, 48 och 54§§ 

giiller även i fråga om hyresavtal som slutits före utgången av år 1974. 

Har avtalet uppsagts eller har i fall som avses i 12 kap. 4 § första stycket 

hyrcstiden löpt ut dessförinnan äger dock 12 kap. 4 a, 45, 46, 48 och 54 §§ 

i deras äldre lydelse fortfarande tillämpning. Vad som sagts om verkan 

av att avtalet uppsagts före den tidpunkt då de nya bestämmelserna träder 

i kraft giiller icke om avtalet på grund av lag har förlängts efter uppsägningen 

för tid efter ikraftträdandet. 

3. De nya bestiimmelserna i 24 a § gäller även i fråga om avtal som slutits 

före ikrafttriidandct. Avser hyresavtalet enfamiljshus, giiller de dock först 

från och med den tidpunkt till vilken hyresviirden genom uppsägning som 

göres efter ikraftträdandet kan säga upp avtalet. 

" Senast~ lydelse 1973:187. 
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4. Bestämmelserna i 12 kap. 35 § i den nya lydelsen giillcr iiven i fråga 
om avtal som slutits före ikrufttriidandet. om 12 kap. 45 §i den nya lydelsen 
iir tilliimplig på avtalet enligt punkt 2. 

35 Riksdagen 1974. I sam/. Nr 150 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i bostad-,saneringslagen (1973:531) 

Hiirigenom förordnas i frtiga om hnstadssancringslagen t 1973:531 I 
dels att 1-3, 13, 19-21 och 23 §§skall ha nedan angivna lydelse. 
del\ att i lagen skall införas l v;°1 nya paragrafer, 2 a och 2 b § §, av nedan 

angivna lydelse. 

Nuvarande (yde/se Föreslagen lydelse 

§ 

Denna lag iiger tillämpning på fastighet på vilken finns bostadslägenhet 
som fastighetens iigare regelmässigt uthyr för annat ändamål än fritidsän

damål och som ej utgör del av hans egen bostad. Lagen gäller dock ej 
fastighet som tillhör staten eller kommun. 

När byggnad tillhör innehavare av inskriven tomträtt, äger bestämmel
serna i denna lag motsvarande tillämpning på tomträtten. I fråga om byggnad 
som eljest tillhör annan än ägaren av marken gäller lagen i tilliimpliga delar. 

Har bostadslägenhet ej den lägsta 
standard som kan godtagas. får hy
resnämnd på ansökan av kommu
nen och under förutsättning som 
anges i 5 eller 6 § ålägga fastighetens 
ägare att vidtaga åtgiird som behövs 
för att lägenheten skall uppnå sådan 
standard (upprustningsåläggande) 

eller förbjuda att lägenheten an
vänds för bostadsändamål (använd

ni ngsförbud ). 

2 § 

.~ed organisation av hyresgäster av

ses i denna lag riksorganisation eller 

förening. som är ans/uren till sådan or

ganisation och inom vars verksamhets

område fastighcren är belägen. 

Har bostadslägenhet ej den lägsta 
standard som kan godtagas, får hy
resnämnd på ansökan av kommu
nen eller organisation av hyresgäster 

och under förutsättning som anges 
i 5 eller 6 § ålägga fastighetens ägare 
att vidtaga åtgärd som behövs för att 
lägenheten skall uppnå sådan stan
dard ( upprustningsåläggande) eller 
förbjuda att lägenheten användes för 

bostadsiindamål tanvändningsför-
bud). 

Står fastigheten under förvaltning enligt lagen <1970:246) om tvångsför

valtning av bostadsfastighet, skall hyresnämnden, i stället för att meddela 
upprustningsåliiggande. föreskriva all i förvaltningen skall ingå att vidtaga 
de upprustningsåtglirder som nämnden föreskriver. Vad i lagen sägs om 
upprustningsäläggande skall liga motsvarande tillämpning på sådan före

skrift. 
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Konungen eller myndighet som kon

ungen bestämmer meddelar bestäm
melser 0111 l'(U/ som skall .fbrstås med 

lägsta godtagbara standard. 

547 
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2a§ 

Hyresnämnd f<ir /iirbiuda fastig

hetsägare all i /i:Istighetcn utfiira /ör

hällringsarhete eller liknande åtgärd. 

som ei kräver byggnads/uv. om ei åt

gärden hehiil's för all hostadslägcnhet 

skall uppnå lägsta godtagbara stan

danl. Förhud meddelas. om dl't är 

11ppenhart all åtgärden ei är påkallad 

av hoendehänsvn. Fråga omfiirhud el

ler hä1•ande m• /iirhud 11ppwges på an

sökan av organisation av hyresgäster 

eller a1· ,läst~l{hetsägaren. 

Om organisation al' hvresgäster 

motsäller sig all ifåstighet vidtages an

nan åtgärd. som kräver byggnadslov. 

än som behövsfbr all bostadslägenhet 

skall uppnå lägsta godtagbara stan

dar</. får åtgärden vidtagas endast om 

hyresnämnden på ansökan av .fastig

hetsägaren medger det. Sådant med

givande/är lämnas endast om särskil
da skä(!öreligger därtill. 

2 b§ 

Hoswd~lägenhet skall anses ha läg

sta godtagbara standard om den är 

./ifrsedd med anordning inom lägenhe
ten för 

I. ko11ti1111erlig 11pprärmning, 

2. kontinuerlig tillgång riff l'Grmt 

och kallt rafl<'n /iir lwsluifl och hvgien. 
3. avlopp fiir spilfra11rn. 

4. personlig hvgien. omfattande 

toalett och trällstäfl samt badkar rllN 

dusch. 

5. fiirsiirjning med elektrisk striim 

tiir normal l111shåflstörbruk11ing. 
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Ansökan om 11rrr11st11i11gsålägga11-

de eller anl'ändningsfiirbud kan riktas 

mot den för vilken lagfart senast ~ir 

beviljad eller sökt, ;iven om denne 

har överlåtit fastigheten innan ansö

kan göres. 

Överlåtes fastigheten sedan ansö

kan gjorts eller är fall som avses i 

första stycket, skall rättegångsbal

kens bestämmelser om verkan av att 

det varom tvistas överlåtes och om 

tredje mans deltagande i rättegång 

äga motsvarande tillämpning. 

Om tvist angående äganderätten 

är antecknad i fastighetsboken, kan 

548 

Föreslagen ~vdelse 

6. ma1/ag11i11g, omj'alfande spis, 

diskho, kylskåp . ./Örvaringsmrym!nen 

och avställningsytor. 

3 § 

Vidare skall tillgång finnas till /iir

rådsut1ymme inom .fastigheten och till 

anordning .fbr hushållstl'älf inom fas

tigheten <'I/er inom rimligt a1•.wå11d /i"ån 

denna. 

Utöl'er .första och andra styckena 

gäller i /i"åga om lägsta godtagbara 

standard alf huset ei har sådana brister 

som ai•ses i 48 a § andra stycket bi·~~g

nadsstadgan ( 1959:612 ). 

Föreligger särskilda skäl, skall bo

stadslägenhet 111a11 hinder a\' .fbrsra 

s(w'ket 4 anses ha lägsta godtagbara 

standard, om tillgång till toale11 Ji1111s i 
nära anslutning till lägenheten och an

ordning .fbr bad eller dusch .finm i hu

set. Förekommer e!iest al'l'ikelser/i"ån 

vad somfiireskril•es i.första eller andra 

s~vcket, skall lägenheten anses ha så

dan standard, om särskilda skä/.före

l~~ger och avvikelsen ei är b<'fvdande. 

Ansökan i ärende enligt 2 eller 2 a § 

.första s~vcket kan riktas mot den för 

vilken lagfart senast är beviljad eller 

sökt, även om denne har överlåtit 

fastigheten innan ansökan göres. 

Överlåtes fastigheten sedan ansö

kan som al'ses i l § eller 2 a § gjorts 

eller är fall som avses i första stycket, 

skall rättegångsbalkens besliimmel

ser om verkan av att det varom tvis

tas överlåtes och om tredje mans del

tagande i rättegång äga motsvarande 

tilliimpning. 

Om tvist angående äganderätten 

är antecknad i fastighctsboken, kan 
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Nurnrandc lrdclsc 

ansökan riktas mot den som innehar 
fastigheten med iiganderättsanspråk. 
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Föreslagen ~vdelse 

ansökan enligt 2 § ef/er 2 a § .första 

s~vcker riktas mot den som innehar 
fastigheten med äganderättsanspråk. 

13 ~ 

Upprustningsåläggande och an
vändningsförbud får förenas med 

vite. 
I tilfl som a1'sl's i 8 §gäller utsatt 1•ifl' 

<'i 11101 den nr<' ägaren. men lrl'!'<'S
näm11de11 !dr wsärra 1•if<' för d<'nne. 

Upprustningsåläggande, använd
ningsförbud och fiirbud enlif.U 2 a § 

.första stvcket får förenas med vite. 
Ursarr 1•ire gäller ei mot ny ägar<'. I 

fall som a1·ses i 8 § far dock hyrcs-

11ämndc11 utsärra l'ite /iir denne. 

19 § 

Kommunen får besiktiga fastighet 

i den mån det är nödvändigt för att 
förbereda eller utföra talan enligt 
denna lag. 

Lämnas kommunen ej til(fäll<' tifl 

besiktning som avses i första stycket, 
får hyresnämnden förelägga .fastig

hetsägaren all vid vite hålla fastig
heten tillgänglig för besiktning. 

Kommunen och Ol'Kanisarion av 

hyresgäster får besiktiga fastighet i 
den mån det är nödvändigt för att 
förbereda eller utföra talan enligt 

denna lag. 
Lämnar/astiglwtsägaren ej tillträde 

.f(fr besiktning som avses i första 
stycket, får hyresniimnden förelägga 
honom att vid vite hålla fastigheten 
tillgiinglig för besiktning. 

20 § 

Fråga om uttagande av vite som 
förelagts med stöd av denna lag prö
vas av hyresnämnden på yrkande av 
kommunen. Vite får ej förvandlas. 

Fråga om uttagande av vite som 
förelagts med stöd av denna lag prö
vas av hyresnämnden på yrkande a1• 

den på vars ansökan 1•itet har .fbre

lag1s. Vite får i;:j förvandlas. 

21 § 

Mot beslut i fråga som enligt den
na lag skall prövas av hyresnämnd 
föres talan genom besvär, om beslu
tet avser fråga om upprustningsåläg
gande eller användningsförbud eller 

åtgärd enligt 12§, hos Svea hovriitt 
och eljest hos den fastighetsdomstol 
inom vars område fastigheten är be
liigen. 

Mot beslut i fråga som enligt den
na lag skall prövas av hyresnämnd 
föres talan genom besvär, om beslu
tet avser fråga om upprustningsåläg
gande eller användningsförbud eller 
åtgärd enligt 12 § eller fråga enligt 

2 a §,hos Svea hovrätt och eljest hos 
den fastighetsdomstol inom vars 
område fastigheten är belägen. 

Besvärshandlingen skall inges till hovrätten eller, om talan skall fullföljas 

hos fastighetsdomstolen, till denna inom tre veckor från den dag beslutet 

36 Riksdagen 1974. I sam/. Nr 150 
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meddelades. Finnes besvärstalan ej vara fullföljd på föreskrive\ sä\\ eller 

inom rätt tid, skall den avvisas. Har besvärshandlingen före besvärstidens 

utgång kommit in till hyresnämnden. skall besvären ändå upptagas till pröv

ning. 

23 § 

Bifalles fastighetsägarens talan i 

besvärsmål, kan kommunen åläggas 

att ersätta honom hans rättegångs

kostnad. I övrigt svarar vardera par

ten för sin r'Jttegångskostnad, i den 

mån ej annat följer av 18 kap. 6 § 

rättegångsbal ken. 

Bifalles fastighetsägarens talan i 

besvärsmål i vilket kommunen är 

motpart. kan kommunen åläggas all 

ersätta honom hans rättegångskost

nad. Om han vinner besvärsmål i vilket 

orxanisation av hyresgäster är mot

part, kan sådan ersättning tillerkännas 

honom av statsverket. 1 övrigt svarar 

vardera parten för sin rättegångs

kostnad i den mån ej annat följer av 

18 kap. 6§ rättegångsbalken. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975. 

Har ansökan om byggnadslov gjorts före ikraftträdandet, äger bestäm

melserna i 2 a § andra stycket ej tillämpning. 

De nya bestiimmelserna i 2 och 2 a §§äger tills vidare tillämpning endast 

i nedan angivna kommuner 

Stockholms län: 
Botkyrka. Danderyd, Ekerö. Haninge. Huddinge. Järfälla. Lidingö, Nacka. 

Sigtuna. Sollentuna. Solna, Stockholm. Sundbyberg. Tyresö. Täby. Upp

lands-Bro. Upplands-Väsby, Vallentuna. Vaxholm och Viirmdö kommuner 

Malmöhus län: 
Bara. Burlöv. Kiivlinge. Lomma. Lund. Malmö, Staffanstorp. Svedala, Trel-

leborg och Vellinge kommuner 

Hallands liin: 

Kungsbacka kommun 

Göteborgs och Bohus län: 
Göteborg. Hiirryda. Kungiilv. Mölndal. Partille. Stenungsund. Tjörn och 

Öckerö· kommuner 

Älvsborgs län: 

Ale och Lerum kommuner. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149) 

Hiirigcnom förordnas i fråga om anliiggningslagen (1973:1149) 

dels att i 9 och 23 §§ordet "Kungl. Maj:t" skall bytas ut mot "regeringen", 

dels att 7. 18, 19, JO och 31 §§skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande (vdelse 

Gemensamhetsanläggning får ej 

inrättas, om ägarna av de fastigheter 

som skall deltaga i anläggningen 

mera allmänt motsätter sig åtgärden 

och har beaktansvärda skäl för det. 

Vid denna prövning skall främst de

ras mening beaktas som har störst 

nytta av anläggningen. 

Föreslagen lydelse 

7 § 

Gemensamhetsanläggning får ej 

inrättas. om ägarna av de fastigheter 

som skall deltaga i anliiggningen och 

hyresgästerna i sådana /åstigheter 

mera allmänt motsätter sig åtgärden 

och har beaktansvärda skäl för det. 

Vid denna prövning skall främst de

ras mening beaktas som har störst 

nytta av anliiggningen. Hyresgäster-

11a /Ör<'träd<'s av riksorganisation av 

hvre.\gäster el/er/örening, som är a11-

sl11t<'11 till såda11 mxanisarion och inom 

vars 1•crksamhetsområde./astighetema 

är helägna (hyresgästo1;~a11isation). 

Första stycket gäller icke, om behovet av anläggningen är synnerligen 

angeläget. 

18 § 

Rätt att påkalla förrättning enligt Rätt att påkalla förrättning enligt 

denna lag tillkommer iigaren av fas- denna lag tillkommer ägaren av fas-

tighet, som avses skola deltaga i an- tighet. som avses skola deltaga i an-
läggningen, samt byggnadsnämn- liiggningen. byggnadsniimndcn och 

den. hvl'<'\~ä.W<J1"R<mimtio11. 
Länsstyrelsen kan påkalla förrättning för inrättande av anlägg~ing som 

styrelsen finner vara av större betydelse från allmän synpunkt. 

Vid expropriation eller liknande tvångsförvärv får förvärvaren påkalla för

rättning för inrättande av sådan anläggning varigenom olägenhet av förvärvet 
kan undanröjas, minskas eller förebyggas. 
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Nuvarande ~wlelse Föreslagen lydelse 

19 § 
I fråga om förrätlning enligt denna lag äger 4 kap. 1-24, 27-40 och 42 § § 

fastighetsbildningslagen ( 1970:988) motsvarande tillämpning. 
I !ar hy/"C'sgäst1nga11isatio11 pi/kalla! 

!brrällningcn eller kan den eli<'sl herö·· 

ra hrr<'sgästers rätt. skall /ästiglwts·· 

hildni11gsm1•11dighete11 11nderrä11a or·· 

ganisationen 0111 tid och plats.för sa/Il·· 

11w111räde eller. i.fall so111 m·w.1 i 4 kap. 

15 § fastighNshildningslagt'n. om /iir·· 

rättningen innan denna m•slt11as. 

30 § 
I fråga om fullföljd av talan mot beslut eller åtgärd av fastighetsbild·· 

ningsmyndigheten enligt denna lag äger 15 kap. fastighetsbildningslagen 
(1970:988) motsvarande tillämpning. BesUimmelserna om fastighetsbild·· 
ningsbeslut skall därvid tillämpas på anläggningsbeslut. 

Mot anläggningshesllll ellN heslu! 

om inställande a11.förrä11ning som he·· 

gärts m• hvrcsgä.st01ga11isatio11 .kir or·· 

ga11i.1atio11e11 .fiira talan i likhet med 

l'{UI som gäller /iir sakägarc. 

Mot fastighetsbildningsmyndighetens beslut enligt 4 § andra stycket den
na lag föres talan särskilt på sätt och inom tid som anges i 15 kap. 2 $i 

fast ighctsbi Id n ingslagen. 
Vid tillämpning av 15 kap. 6 § fastighetsbildningslagen i iirende om god

kännande enligt 43 § denna lag räknas besvärstiden från dagen för fastig
hetsbildningsmyndighetens beslut. Mot beslut om sådant godkännande får 
byggnadsnämnden och länsstyrelsen föra talan såsom mot anliiggningsbe

slut. 

31 § 

Bestämmelserna i 16-18 kap. fastighctsbildningslagen (J970:988l om rät·· 

tegången i fastighetsbildningsmål äger motsvarande tillämpning på mål som 

fullföljts enligt 30 §. 
I räl/cgdngen likställes hvr<'sgiist-· 

nrga11isatio11 med enskild sakägare. 

0111 01ga11isatio111•n tiirt talan 11101 fils·· 

t fghetshilt /11ingsm1·1u /fgflt' 11•11s he.111 li' 

ell<'r saken dit'Sf kan heriira h1'l'<'\'.!.iis .. 

INS riill. 

Denna lag träder kraft den I januari 1975. 
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Har vid förriittning enligt anliiggningslagen f 1973: 1149/sammantriide med 

sakägarna hållits före ikraftträdandet, gäller äldre bestiimmelser. 

De nya b.:sliimmclserna iiger tills vidare tilliimpning endast i nedan an

givna kommuner 

Sto.:kholms liin: 

Botkyrka, Danderyd, Ekerö. I laninge, Huddinge, Jiirfiilla, Lidingö, Nacka, 

Sigtuna, Sollentuna, Solna. Stockholm. Sundbyberg, Tyresö. Tiiby, Upp

lands-Bro. llpplands-Viisby. Vallentuna, Vaxholm och Viirmdö kommuner 

Malmöhus liin: 

Bara, Burlöv, Kiivlingc. Lomma, Lund, Malmö. Stal'fonstorp, Svedala. Trel

leborg och Vellinge kommuner 

Hallands liin: 

Kungsbacka kommun 

Göteborgs och Bohus hin: 

Göteborg. lliirryda. Kungiilv, Mölndal. Partille. Stenungsund, Tjörn och 

Öckerö kommuner 

Älvsborgs liin: 

Ale och Li.:rum kommuner. 
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7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1973: 189) med särskilda hyres bestämmelser 
för vissa orter 

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1973:189) med särskilda hyres

bestämmelser för vissa orter 

dels alt i I § ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen", 

dels alt 4 och 6 § § skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lvdelse Föreslagen lydelse 

4 § 

Ärende om ersättning enligt 2 § eller tillstånd enligt 3 § prövas av hy-

resnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken. 

I fråga om förfarandet inför hy

resnämnd äger 4 §andra stycket, 14, 

17-21 och 24-30§§ lagen (1973:188) 

om arrendenämnder och hyres

nämnder motsvarande tillämpning. 

6 § 

Den som uppsåtligen bryter mot 

2 eller 3 § dömes till böter eller fäng

else i högst ett år. 

I fråga om förfarandet inför hy

resnämnd äger 4§ andra stycket, 

17-21 och 24-30 §§lagen(! 973: 188) 

om arrendenämnder och hyres

nämnder motsvarande tillämpning. 

Den som uppsåtligen bryter mol 

2 eller 3 § dömes till böter eller fäng

else i högst ett år. Han är ä1•en ifall 

som avses i 2 §skyldig att återbära otil/

låten ersättning. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975. 



Prop. 1974:150 555 

8 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyres

nämnder 

Härigenom förordnas i fråga om lagen (1973:1881 om arrendenämnder 

och hyresnämnder 
dels att i 3, 5. 6 och 19 §§ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "re

geringen", 
dels att 4, 17, 22. 23 och 32 § § skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~rdelse Föreslagen ~vdelse 

4 §' 

Hyresnämnd som avses i 12 kap. 68 § jordabalken har till uppgift att 
1. medla i hyres- eller bostadsrättstvist, 
2. pröva tvist om överlåtelse av 

hyresrätt enligt 12 kap. 34-36§§, 
upplåtelse av lägenhet i andra hand 
enligt 12 kap. 40 §, förlängning av 
hyresavtal eller villkor för sådan för
längning enligt 12 kap. 49§, hyres
villkor enligt 12 kap. 55§ eller upp
skov med avnyttning enligt 12 kap. 
59 §, allt jordabalken. 

2. pröva tvist om reparation!j{öre

läggande enligt 12 kap. 16 § andra 

s~vcket, skadestånd enligt 12 kap. 

24 a §. överlåtelse av hyresrätt enligt 
12 kap. 34-36 §§, upplåtelse av lä
genhet i andra hand enligt 12 kap. 
40 §, förlängning av hyresavtal eller 
villkor för sådan förlängning enligt 
12 kap. 49 §, hyresvillkor enligt 12 
kap. 55 §eller uppskov med avnytt-
ning enligt 12 kap. 59 §. allt jorda
balken, 

3. pröva tvist om hyresvillkor enligt 7 § sista stycket, upplåtelse av lä
genhet i andra hand enligt 30 § andra stycket eller medlemskap enligt 52 §, 

allt bostadsrättslagen (1971:479), 
4. pröva fråga om godkännande av överenskommelse som avses i 12 

kap. 45 eller 56 §jordabalken eller av beslut som avses i 60 § första stycket 
I bostadsrättslagen, 

5. vara skiljenämnd i hyres- eller bostadsrättstvist, 
6. pröva frågor enligt lagen ( l 970:246)om tvångsförvaltning av bostadsfas-

tighet och enligt bostadssaneringslagen ( 1973:531 ). 

Ärende upptages av den hyresnämnd inom vars område fastigheten är 
belägen. 

17 § 
Om anledning därtill förekommer, skall nämnd eller den nämnden för

ordnar besiktiga den fastighet som ärendet rör. Parterna skall beredas tillfälle 

' Senaste lydelse 1973:542. 
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Ntll'arande lydelse Föreslagen ~vdelse 

att närvara vid sådan hesiktning. Nämnd får också föranstalta om annan 

nödvändig utredning. 

I ärende som avses i 9 kap. 18 eller 

21 §jordabalken skall arrendenämn

den inhämta yttrande från den lant

bmksnämnd inom l'Qrs område fastig

heten är belägen. 

Beslut av nämnd äger, sedan tid 

för klander eller besvär utgått när ta

la·n får föras mot beslutet, rättskraft, 

såvitt därigenom avgjorts fråga som 

avses i I § första stycket 2 eller 4 § 

första stycket 2, 3 eller 6. Vad som 

sagts nu gäller dock ej beslut, var

igenom ansökan om tillstånd enligt 

12 kap. 34-36 eller 40 §jordabalken 

eller 30 § andra stycket bostadsrätts

lagen (1971:479) eller ansökan om 

uppskov enligt 12 kap. 59 § jorda

balken lämnats utan bifall. 

I ärende som avses i 9 kap. 18 eller 

21 §jordabalken skall arrendenämn

den inhämta yttrande från lantbruks

nämnden. Hyresnämnd .tär i ärende 

som avses i 2 a § bosradssaneringsla

gen (1973:53/) inhämra yttrandeji'ån 

bygwwdsnämndrn. Yllrande som 

sagrs m1 inhämtas fi"ån den lafllhmks

nämnd ellff byggnadsnämnd inom 

mrs område fasriglwren är belägen. 

Beslut av nämnd äger, sedan tid 

för klander eller besvär utgått när ta

lan får föras mot beslutet, rättskraft, 

såvitt därigenom avgjorts fråga som 

avses i I § första stycket 2 eller 4 § 

första stycket 2, 3 eller 6. Vad som 

sagts nu gäller dock ej beslut, var

igenom ansökan om reparationsfb

reläggande enligr 12 kap. 16 § andra 

stycket eller tillstånd enligt I 2 kap. 

34-36 eller 40 § jordabalken eller 

30 § andra stycket bostadsrättslagen 

(1971:479) eller ansökan om uppskov 

enligt 12 kap. 59 § jordabalken eller 

ansökan om förbud eller medgivande 

som al'ses i 2 a § bosradssaneringsla

gen (1973:531) lämnars utan bifall. 

23 §• 

Om rätt för part att klandra beslut 

av nämnd i arrende-, hyres- eller bo

stadsrättstvist och om fullföljd av ta

lan mot hyresnämnds beslut i fråga 

om godkännande av beslut på för

eningsstämma eller i ärende angåen

de tvångsförvaltning eller bostadssa

nering finns bestämmelser i 8 kap. 

31 § och 12 kap. 70 § jordabalken, 

'Senaste lydelse 1973:542. 

Om rätt för part att klandra beslut 

av nämnd i arrende-, hyres- eller bo

stadsrättstvist och om fullföljd av ta

lan mot hyresnämnds beslut i fråga 

om reparalionsföreläggande enligt 12 

kap. 16 § andra stycker. utdömande 

m· vilt' enligt/ l kap. 61 § andra stycket 

jordabalken ellff godkännande av 

beslut på föreningsstämma eller i 
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16 § lagen (1957:390) om fiskear

rendcn. 76 § bostadsrättslagen 

( 1971 :479), 17 § lagen (1970:246) om 

t vångsförvaltning av bostads fastig

het samt 21 § bostadssaneringslagen 

(1973:53 Il. 

557 

Föresla?,en lydelse 

ärende angående tvångsförvaltning 

eller bostadssanering finns bestäm

melser i 8 kap. 31 §och 12 kap. 70 § 

jordabalken, 16 § lagen '1957:390) 

om tiskearrenden. 76 § bostads

rättslagen 11971:479), 17 § lagen 

( 1970:246) om tvångsförvaltning av 

bostadsfastighet samt 21 § bo

stadssaneringslagen (1973:53 ll. 
Mot beslut av nämnd får talan i annat fall än som avses i sjätte stycket 

föras hos fastighetsdomstolen genom besvär, när nämnden 

1. avvisat ansökan som avses i 8, 11 eller 14-16 §. 

2. avskrivit ärende enligt 8-IO eller 16 §,dock ej när ärendet kan åter-

upptagas, 

3. förordnat angående ersättning för någons medverkan i ärendet, 

4. utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga före

läggande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet. 

Besvärshandlingen skall inges till elen fastighetsdomstol som avses i 8 

kap. 32 § och 12 kap. 71 § jordabalken, 17 § lagen (1957:390) om fiske

arrenden, 77 § bostadsrättslagen (! 971 :479), 11 §lagen <I 970:246) om tvångs

förvaltning av bostadsfastighet samt 21 § bostadssancringslagen (1973:53)) 

inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Finnes besvärstalan ej 

vara fullföljd på föreskrivet sätt eller inom rätt tid, skall den avvisas av 

fastighetsdomstolen. I övrigt äger 52 kap. 3 och 5-12 §§ rättegångsbalken 

motsvarande tilliimpning. Bestämmelse som avser hovriitt gäller därvid i 

stiillet fastighetsdomstolen. Mot fastighetsdomstolens beslut med anledning 

av besvär enligt andra stycket 1-3 får talan ej föras. 

Mot annat beslut av nämnd än som avses i första och andra styckena 

får talan föras endast i samband med sådan talan som avses i första stycket. 

Undanröjes nämnds beslut om avskrivning eller avvisning, återupptages 

ärendet av nämnden. 

Andra-femte styckena äger mot

svarande tillämpning i ärende enligt 

bostadssancringslagen angående 

upprustningsåläggande eller an

vändningsförbud eller åtgärd som 

avses i 12 § samma lag, dock skall 

vad som sägs om fastighctsdomstol 

i stiillet giilla Svea hovrätt. 

37 Riksdagen 1974. 1 sam/. Nr 150 

Andra-femte styckena äger mot

svarande tillämpning i ärende angå

ende reparation~/öreläl{[!,ande enligt 

I 2 kap. 16 § andra s(vcket eller utdö

mande av vite enligt I 2 kap. 62 § and

ra s(vcketjordabalken och i ärende en

ligt bostadssaneringslagen angåen

de upprustningsåläggandc eller an

vändningsförbud eller förbud eller 

medgivande som avses i 2 a § samma 
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Nu1•arande ~vdelse 

558 

Föreslagen ~ydelse 

lag eller åtgärd som avses i 12 §sam· 

ma lag, dock skall vad som siigs om 

fastighetsdomstol i stället gälla Svea 

hovrätt. 

32 § 
Föres ej talan mot arrendenämnds 

beslut om ersättnin.i:enligt 9 kap. 14 § 

jordabalken, får beslutet verksHillas 

såsom lagakraftägande dom. 

Föres ej talan mot nämnds beslut 

enligt 9 kap. 14 §eller 12 kap. 24 a § 

jordabalken, får beslutet verkstiillas 

såsom lagakraftägande dom. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1975. 



Prop. 1974:150 559 

9 Förslag till 
Lag om avveckling av hyresregleringen 

Härigenom förordnas som följer. 

J § Har lagen 11942:429) om hyresreglering m. m. varit tillämplig på hy
resavtal. som även omfattar tid efter det lagen upphört att gälla, skall avtalet 
för niimnda tid anses upptaga den hyra som utgick då hyrcsreglcringen 
upphörde. Är annat hyresvillkor bcstiimt genom hyresnämnds beslut eller 
domstols dom, skall avtalet i denna del anses ha det innehåll. som framgår 

av beslutet eller domen. 
Är hyresavtalet slutet för en tid av minst fem år, skall vad i första stycket 

föreskrives gälla endast för tiden intill den fardag som infaller näst efter 
ett år från det hyresregleringen upphörde. 

2 9 Bestämmelserna i 3 och 4 §§äger tillämpning på hyresförhållande i vilket 
hyran den 30 september 1975 är reglerad enligt 3 och 4 § § lagen () 942:429) 
om hyresreglering m. m. I fråga om särskilt erlagd ersättning för kostnad 
som avses i 12 kap. 19 a § jordabalken gäller dock icke 3 och 4 § §. 

Riksorganisation av fastighetsägare och riksorganisation av hyresgäster 
kan träffa skriftlig överenskommelse om att 3 och 4 §§icke skall gälla be
träffande viss eller vissa kategorier av lägenheter eller lägenheterna i viss 
eller vissa orter. Överenskommelsen skall anmälas till myndighet som re
geringen bestämmer. Vad nu sagts gäller ej i fråga om lägenhet i Stockholms. 
Göteborgs eller Malmö kommun. 

Ilar hus eller del av hus undergåll omfattande ombyggnad som avslutats 
efter utgången av år 1968, skall hyresnämnden på framställning av hyresvärd 
eller hyresgäst förordna att 3 och 4 §§icke skall gälla för huset eller husdelen. 

3 ~ Under tiden den 1 oktober 1975--<len 30 september 1978 får hyresvärden 
ta emot högre hyra lin som utgått tidigare endast efter sådan överenskom
melse eller prövning som avses i 4 §. 

Om den utgående hyran understiger hyran för lägenheter, som med hän
syn till bruksvärdet är likvärdiga, får hyran under den i första stycket angivna 
tidsperioden icke höjas i vidare mån än som motsvarar skälig andel av 
skillnaden mellan utgående hyra och hyran för likvärdiga lägenheter. An
delens storlek skall bestämmas så all lägenhetens hyra den 1 oktober 1978 

iir anpassad till hyran för likvärdiga lägenheter. Den högsta hyra som sålunda 
får utgå vid varje tidpunkt under övergångstiden betecknas i denna lag 
som övergångshyra. 
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4 § Övergångshyra fastställes eller lindras genom skriftlig överenskommelse 

mellan å ena sidan hyresvärd eller organisation av fastighetsägare, i vilken 

hyresvärden är medlem, och å andra sidan organisation av hyresgäster. Med 

organisation avses därvid riksorganisation eller förening, som är ansluten 

till sådan organisation och inom vars verksamhetsområde lägenheten är 

belägen. 

Har överenskommelse ej träffats, får hyresnämnden på framställning av 

hyresvärd pröva frågan om fastställelse eller ändring av övergångshyran. 

Hyresnämnden får upplaga frågan endast om förhandling har ägt rum med 

organisation av hyresgäster, som avses i första stycket, eller mot förhand

lingen mött hinder, som ej berott av hyresvärden eller organisation av fas

Lighetsiigarc. i vilken han är medlem. eller hyresviirden eljest icke skiiligen 

kan anses ha varit skyldig att triida i sådan Rirhandling. 

Bestämmelserna i 12 kap. 19 a § jordabalken utgör ej hinder för hyresvärd 

att uttaga övergångshyra med stöd av bestämmelse i hyresavtalet. 

I den ordning som anges i första stycket får överenskommelse träffas 

om att första-tredje styckena icke skall gälla för visst hyresförhållande. 

5 ~ I fråga om förfarandet inför hyresnämnd i ärende enligt denna lag äger 

4 § andra stycket, 8, lO och 12 §§, 17-21 och 24-30 §§ lagen <1973:188) 

om arrendenämnder och hyresnämnder motsvarande tillämpning. Bestäm

melse om tvist som avses i 4 § första stycket 2 sistnämnda lag gäller därvid 

ärende enligt denna lag. 

Nämnden skall kalla parterna att inställa sig inför nämnden, om för

handling ej är onödig. Skall part inställa sig personligen, får nämnden fö

relägga vite. 

6 § Hyresnämndens beslut om övergångshyra gäller för tiden från och med 

den dag, då beslutet meddelades, eller den senare dag som nämnden be

stämmer. Nämnden får dock bestämma att beslutet skall avse förfluten 

tid, om det av särskild anledning finnes skäligt. I sådant fall får nämnden 

förordna om skäligt anstånd med betalning av vad hyresgästen kan bli skyl

dig att ytterligare utgiva för tid före nämndens beslut. 

7 ~ Talan mot nämndens beslut enligt denna lag föres hos bostadsdomstolen 

genom besvär inom tre veckor från den dag beslutet meddelades. Besvärs

handlingen skall inges till domstolen. I övrigt äger 23 § andra stycket och 

23 b § första stycket lagen ( 1973: 188) om arrendenämnder och hyresnämnder 

motsvarande tillämpning. 

Nämndens beslut skall, om bostadsdomstolen ej annorlunda förordnar, 

lända till efterrättelse utan hinder av anförda besvär. I vad beslutet avser 

förfluten tid skall vad nu sagts dock gälla endast såvitt fråga är om besvär 

av den som vid beslutet upphört eller sedermera upphör att vara hyresvärd 

eller hyresgäst beträffande lägenheten. 
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Vardera parten skall svara för sin rättegångskostnad i bostadsdomstolen 

den mån annat ej följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken. 

8 ~Bestämmelserna i 3 och 4 §§äger motsvarande tillämpning på nytt hy

resavtal mellan hyresvärden och hyresgiisten beträffande samma eller i hu

vudsak samma lägenhet. Detsamma gäller beträffande hyresförhållande där 

ny hyresgäst inträtt med stöd av 12 kap. 33, 34, 47 eller 47 a §jordabalken. 

9 9 Den som bryter mot vad som sägs i 3 § första stycket dömes till böter 

eller fängelse i högst ett år. Gärningen får icke åtalas av åklagare, om ej 

åtal finnes påkallat ur allmän synpunkt. 

I fall som avses i första stycket första punkten iir hyresvärden skyldig 

att återbära otillåten hyra. 

10 ~ Ärende enligt lagen ( 1942:429) om hyresreglering m. m., som kommit 

in till hyresniimnden innan lagen upphört att giilla, skall handliiggas och 

avgöras av niimnden i den ordning som förut giillt. 

11 9 Föreskrift eller beslut, som meddelats med stöd av lagen ( 1942:429) 

om hyresreglering m. m., äger ej tillämpning efter det lagen upphört att 

gälla i vidare mån än som följer av 1 §. 

12 9 Bestämmelserna i 23 § lagen ( 1942:429) om hyresreglering m. m. om 

straff och i 24 § samma lag om återbetalningsskyldighet skall, i fråga om 

överträdelse som begåtts under giltighetstiden, tillämpas även därefter. 

13 9 Förbehåll som strider mot bestämmelse i denna lag är utan verkan 

mot hyresgästen eller ny hyresgäst som inträtt i hyresförhållandet med stöd 

av 12 kap. 33, 34, 47 eller 47 a §jordabalken. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1975, då lagen (1956:567) med vissa 

bestämmelser, som skola iakttagas sedan hyresregleringen upphört !1956 

års lag) skall upphöra att gälla. r den mån lagen ( 1942:429) om hyresreglering 

m. m. upphört att giilla före utgången av juni månad 1975, skall dock 1956 

års lag fortfarande tillämpas. 1956 års lag skall även äga tillämpning i den 

del den avser lagen ( 1942:430) om kontroll av upplåtelse och överlåtelse 

av bostadsrätt m. m. 
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10 Förslag till 
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 

Härigenom förordnas att 24 § 2 mom. kommunalskattclagen ( 1928:370)' 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande (vde/se Fiireslagen (vdel~e 

24 § 

2 mom. Är annan fastighet inrät
tad till bostad åt en familj jämte per

sonliga tjänare (enfamiljsfastighel) 
eller två familjer jämte personliga 
tjänare (tvåfamiljsfastighet) och fö
religger ej fall, som avses nedan i 
sista stycket, upptages såsom intäkt 
av fastigheten ett belopp motsvaran
de för helt år räknat två procent av 
den del av fastighetens taxeringsvär
de året näst före taxeringsåret som 
icke överstiger 150 000 kronor, fyra 
procent av den del av taxeringsvär

det som överstiger 150 000 kronor 
men icke 225 000 kronor och åtta 
procent av den del av taxeringsvär
det som överstiger 225 000 kronor. 
Finnes ej taxeringsviirde åsatt för 
året näst före taxeringsåret, beriiknas 
intlikten på grundval av fastighetens 
viirde, uppskattat enligt de grunder. 
som gmlt för åsättande av taxerings
viirde för året näst före taxeringsåret. 

2 mom. Är annan fastighet inrät
tad till bostad åt en familj jämte per
sonliga tjänare (enfamiljsfastighet) 

eller två familjer jämte personliga 
tjiinare (tvåfamiljsfastighet) och fö
religger ej fall, som avses nedan i 
sista stycket, upptages såsom intäkt 
av fastigheten ett belopp motsvaran
de för helt år räknat två procent av 
den del av fastighetens taxeringsvär
de året näst före taxeringsåret som 
icke överstiger 150 000 kronor, fyra 
procent av den del av taxeringsvär
det som överstiger 150 000 kronor 
men icke 225 000 kronor, åtta pro
cent av den del av taxeringsviirdet 
som överstiger 225 000 kronor men 

icke 300 0()() kronor och tio procent ar 

den del m• taxerings1•ärdet som Öl'ersti

ger 300 000 kronor. Finnes ej tax
eringsviirde åsatt för året niist före 
taxeringsåret. beräknas intäkten på 
grundval av fastighetens viirde, upp-

skattat enligt de grunder, som giillt 

för åsiittande av taxeringsviirde för 

året näst före taxeri ngsårct. 

Vad i niistföregående stycke sagts skall giilla jämviil fastighet, som delvis 
använts i iigarens egen rörelse. därest fastigheten i övrigt iir inriittad för 
ändamål som i niimnda stycke avses. I sådant fall skall till grund för be
riikningen av intiikten av fastigheten liiggas i niistföregående stycke avsedda 

viirde å fastigheten minskat med den del av samma viirde, som kan anses 

'Senaste lydelse 1973:93. 
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N111•arandc (vdelsc Fiires/agcn f vde/se 

belöpa på den i rörelsen anviinda fastighetsuelen. 

Har fastighet, som i första eller andra stycket siigs och som iir avsedd 

för anviinding under hela året. på grund av eldsvåda eller diirmed jiimförlig 

hiindelse eller till följd av iigarens avflyttning från orten eller annan sådan 

siirskild omstiindighet icke kunnat utnyttjas under viss tid eller har i sådan 

fastighet för uthyrning avsedd liigenhet icke kunnat uthyras, må den enligt 

första eller andra stycket beriiknade intiikten nedsiittas med hiinsyn till den 

omfattning, vari fastigheten icke kunnat användas eller uthyras. Har så 

varit folie! under endast kortare tid av beskanningsåret. skall någon ned

siittning dock icke ske. 

Vad i detta moment stadgas skall icke iiga tilliimpning beträffande fas

tigheter eller, i fall som i andra stycket avses, fastighetsdel, vilken i icke 

allenast ringa omfattning brukar i förvärvssyfte utnyttjas på annat siitt än 

för uthyrning till stadigvarande bostad eller såsom bostad för ägaren. Ej 

heller skola bestiimmelserna i detta moment tilliimpas betriiffande publikt 

bostiille. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1975 och tilliimpas första gången 

vid 1976 års taxering. 
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11 Förslag till 
Kungörelse om ändring i byggnadsstadgan (1959:612) 

Härigenom förordnas i fråga om byggnadsstadgan ( 1959:612)' 
dels att i 20, 22 och 29 §§, 56 § 3 mom., 66 §, 71 § 2 mom. samt 76 § 

I mom. ordet "Konungen" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "re

geringen" i motsvarande form, 

dels att 56 § I mom. skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen ~ydelse 

56 § 

mom.' 

Vid prövning av ansökan om 

byggnadslov skall byggnadsnämn

den tillse, att det tillämnade företa

get ej strider mot byggnadslagen 

(1947:385), väglagen (1971:948), la

gen (1939:608) om enskilda vägar, 

naturvårdslagen ( 1964:822), miljö

skyddslagen ( 1969:387), arbetar

skyddslagen ( 1949: I), denna stadga 

eller med stöd av nämnda författ

ningar meddelade föreskrifter. Är 

tomtens ägare enligt byggnadslagen 

skyldig att giilda bidrag till kostnad 

för gata eller att anordna utfartsväg 

eller avlopp från tomten, må bygg

nadslov får nybyggnad ej beviljas in

nan skyldigheten fullgjorts eller nöj-

aktig siikerhet ställts. 

Vid prövning av ansökan om 

byggnadslov skall byggnadsnämn

den tillse, att det tillämnade företa

get ej strider mot byggnadslagen 

(1947:385), väglagen (1971:9481, la· 

gen 11939:608) om enskilda vägar., 

naturvårdslagen ( 1964:822), miljö

skyddslagen ( 1969:387), arbetar

skyddslagen ( 1949: I), bostatfssane

rings/agen (1973:531). denna stadga 

eller med stöd av nämnda förfall·· 

ningar meddelade föreskrifter. Är 

tomtens ägare enligt byggnadslagen 

skyldig att gälda bidrag till kostnad 

för gata eller att anordna utfartsväg 

eller avlopp från tomten, må bygg·· 

nadslov ej beviljas innan skyldighe·· 

ten fullgjorts eller nöjaktig säkerhet 

ställts. 

Byggnadslov för byggnadsföretag som avses i 55 § 4 mom. får beviljas 

endast om utlåtande föreligger från yrkesinspektionen och av detta framgår 

att skyddsombud, skyddskommitte eller organisation som företräder arbets·· 

tagarna fått tillfälle att yttra sig över byggnadsföretaget. Vad nu sagts gäller 

dock icke om det ej är känt för vilket slag av verksamhet arbetslokalen 

är avsedd. 

'Omtryckt 1972:776. 
'Senaste lydelse 1973:840. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen (vdel~e 

Har i utlåtande från yrkesinspektionen angivits att erforderlig prövning 

ej kunnat ske i arbetarskyddshiinseendc, skall i beslut om byggnadslov erin

ras om skyldigheten att göra anmälan enligt 8 a § andra stycket arbetar

skyddslagen. 

Inom område, som icke ingår i stadsplan eller byggnadsplan, må lov ej 

givas till nybyggnad som skulle innefatta tätbebyggelse, i vidare mån än 

får tillgodoseende av jordbrukets. fiskets. skogsskötselns eller därmed jäm

förligt behov. 

Denna kungörelse träder i kraft den I januari 1975. 
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