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SAMMANFATTNING

konkurrensförhållandenUtredningen bred översikt inom bygg- ochger en av
boendeområdet. SPK har valt lägga tyngdpunkten bostadsproduktionatt
och boende. Skälet till denna prioritering dels bostadsmarknadensär stora
betydelse för konsumenterna, omfattande inslagen subventionerdels de av

på påverkarregleringar olika funktionssätt.och marknadenssättsom
SPK:s analys bygg- och bostadssektorn och dess delar visar denattav

påverkas flertal faktorer inneburit kostnadernaett sammantaget attav som
motståndetdrivits kostnadsökningar i olika försvagats.ledsamt att motupp

Såväl övrigabostads- byggnadsinvesteringar uppvisar klartettsom
årenkonjunkturmönster. Under de totala ihar det byggandet ökatsenaste

såvälomfattning med samtidig ökning bostadsbyggandeten av som sam-
hällets och näringslivets investeringar i anläggningar.byggnader och Detta

påmedfört kraftighar överhettning byggmarknaden och därav följandeen
kostnadsökningar i byggprocessens olika led.

årens föremålBygg- och bostadssektorn varit förhar under lopp mängden
åtgärder frånreglerande sida.statsmakternas Det bostadspolitiska huvud-

målet tillgånghar sedan länge varit alla, till rimlig kostnad, ska tillhaatt en
uppnåbra bostad i bostadsmiljö. främstabra Det medlet för dettaatten en

mål varithar generella subventioner i syfte stimulera stigande bostads-att en
beståndet.istandard hela Dessutom omfattandehar regelkomplex växtett

fram med statlig normgivning vid och ombyggnad.ny-
svårtregleringarMängden det dock bedöma dengör att sammantagnaav

effekten dessa samtidigt det lätt kan inträffa olika i regel-delarattav som
motverkar varandra. De omfattande inslagen generella sub-systemet av

ventioner har medfört för effektiv resursanvändning viktigadetäven att en
kostnadsmotståndincitamentet till försvagat i byggprocessens olika led.är

Inom byggindustri och byggmaterialindustri koncentrationen hög ochär
Samtidigttenderar öka. sker tilltagande vertikal integration mellan deatt en

Påolika leden i flestabyggprocessen. de delmarknader dessutom importenär
liten. En ökad import byggtjänster och byggmaterial skulle skapa bättreav
förutsättningar för ökat konkurrenstryck vilket inte minst viktigt,ärett samt,

efterfrågevariationer.förbättra möjligheterbranschens mötaatt
Hyresmarknaden betydande del den svenska bostads-utgör en av

marknaden. utredningenl konstateras den praxis för hyressättningenatt som
för tillämpasnärvarande inom för det is.k. bruksvärdesystemet endastramen

låta hushållensbegränsad omfattning klarar olika värderingar kommaattav
till uttryck. Systemet tänkt mellanting mellan marknads-ettsom var som
prissättning och hyresreglering, i dag ha karaktären hyres-synes mer av
reglering.



bestämmelserregleringar ochVid reformering de olika somen av
påverkar helhetsperspektiv.det viktigt habygg- och bostadssektorn är att ett

måstetill med delar helakomma överFör rätta systemetsystemetsatt ses
nåför bättreförändringar vidtas samverka med varandraoch de att ensom

måluppfyllelse effektivt fungerande marknad.ochbostadspolitisk en mer
åtgärder i syfte förbättraföljandeSPK bl.a. bör övervägas attattanser

boendeområdet:på ochkonkurrensen bygg-

i syfteplaneringsprocessen börEn den kommunala görasöversyn attav-
markanvändning.till effektivareundersöka möjligheten en

på kon-för anbudsinfordran med avseendeFormerna bör överses-
vid upphandling entreprenader.kurrensen av

funktionsansvar föri ökatDe olika leden byggprocessen bör avkrävas ett-
färdigaden byggnaden.

såvälinformella hinder för import byggmaterialFormella och somav-
så långttjänster möjligt avskaffasbör eller motverkas.

frånhjälpMöjligheten med konkurrenslagstiftningen motverkaatt av-
skadliga effekter vertikal integrationkonkurrenssynpunkt bör under-av

sökas.

Från konkurrenssynpunkt skadliga effekter horisontell prissamverkanav-
konkurrenslagstiftningen.motverkas med hjälpbör av

påtagligtOmfattningen byggnormer, boende-sättett styrav som-
på sikt internationell anpassning före-standarden, bör minskas och en av

och tillämpningarskrifter bör ske.

Bostadsfinansieringssystemet reformeras i riktning boende-bör den som-
kostnadsutredningen föreslagit.

så hushållens olikaHyressättningssystemet bör reformeras värderingaratt-
för till i hyressättningen.i högre grad närvarande kommer uttryckän

effektivitet och motverka onödiga kostnads-Det bästa sättet att garantera att
så långtstegringar i och bostadssektorn enligt uppfattningbygg- SPK:sär att

åtgärder låta påmöjligt undvika reglerande och i stället konkurrensen olika
berörda delmarknader, liksom konsumenternas värderingar, spelaäven en

roll för närvarande.större än



OCH SYFTEBAKGRUND1

dir.SPK konkurrenskommitténkonkurrensverk harpris- ochStatens av
fått pris- ochbeskriva och analysera hur1989:12 i uppdrag bl.a.att

konkurrensförhållandena hur konkurrensen skulle kunnahar utvecklats samt
på områden för och boende-varit betydelse bygg-förbättras de som av

utveckling under 1980-talet.kostnadernas
direktiv särskilt analyseraskall enligt sinaKonkurrenskommittén

föreslå åtgärderkonkurrensförhållandena ochinom reglerade sektorer som
konkurrenslagstiftningen i ökad utsträck-konkurrensenökar prövasamt om

ning kan tillämpas i dessa sektorer.
områden prisutvecklingen varitstudie första därSPK:s skall i hand sär-I

dåligt Vidare börocheller fungerar studeras.skilt kraftig konkurrensen
medfört och vilkaeffekter gällande regleringssystemendiskuteras vilka de

effekter negativaåtgärder till medvidtas för kommakan rätta äratt somsom
redovisningfrån skall SPK bl.a.konkurrenssynpunkt. Dessutom göra aven

pågående Efta EGintegrationssamarbetet inom Norden, ochi detläget samt
åtgärder kan vidtas för under-vilka eventuella ytterligareundersöka attsom

byggmaterial.lätta import av
särskild vikt vid vilken inverkanEnligt uppdragsskrivelsen skall läggas

på kostnadsutvecklingen, vilken inverkanstandardkrav i byggandet har reg-
byggområdet på företagsstrukturen i olikaharleringar inom bostads- och

förhållandenainstitutionellaförvaltningsled hur deproduktions- och samt
produktivitetsförhållanden påpåverkar konkurrens- ochsammantaget resp.

delmarknad.



GENOMFÖRANDEUPPLÄGGNING OCH2

Uppläggning2.1

betydelse ioch boendetsInledningsvis beskrivs i kapitel 3 byggandet störreett
omfattning ochi olika data byggandetsperspektiv. redovisas korthetDär om

på ochbostadsbeståndet fördelning olika hus-dessinriktning, ochom
utvecklingförvaltningskategorier, boendekostnadernas m.m.

från planerings- ocholika led,beskrivs byggprocessensI kapitel 4
själva byggandet medgrundberedning ochprojekteringsfasen, mark- ochöver

fram till boendet med dessbyggmaterialindustri,ochbyggentreprenörer
förvaltning.finansiering och

beståndsdelar ochboendekostnadernasVidare redovisas bygg- och
områdendelbranscherbetydelse olikatiden hurutveckling över samt stor

boendeområdet.inom ochför kostnadsutvecklingen bygg-har
genomgång konkurrenssituationenbranschvis hurI kapitel 5 görs seraven

redovisas olikaDärvidunder 1980-talet.den har utvecklatsoch hurut
företag, koncentrationsgrad,marknadens storlek,marknadsdata, störret.ex.

integration, utrikes-vertikalförekomst horisontell ochprisutveckling, av
konkurrens-etableringshinder ochförekomstenomfattninghandelns samt av

avtal.begränsande
återfinns i bilagabranscherbeskrivningarMer detaljerade resp.av

frånpå inhämtatsuppgifterBranschbeskrivningarna baseras i huvudsak som
statistik.offentligföretag, branschorganisationer ochbranschledande

innehåller genomgång olika regelsystemeffekterna deKapitel 6 av aven
åtgärderboendeområdet vilka skullepå bygg- ochgäller samt somsom

frånfrämstfunktion, konkurrens-till förbättra marknadenskunna bidra att
genomgång varit tidigareutgångspunkt har SPK:sför dennasynpunkt. En

bostadsområdet. Kartläggning och analysinomutredning Regleringar
1987:2.SPKUS

bl.a. boende-därordning behandlasI och ñnansieringssystemet,tur
dir. 1989:29 förslag kommenteras, byggnormerna,kostnadsutredningens

konkurrensinnehåller inverkandiskussionvilket bl.a. normernasen om
hand diskuterarhyresområdet, iförstaproduktutveckling,och samt som

tillämpning.effekter bruksvärdesystemet och dessav
i dethandelshinder lägetför olika formerI kapitel 7 redogörs samtav

pågår onödiga handels-undanröjai syfteinternationella samarbete attsom
procedureråstadkomma harmonisering standarder,hinder och av normer,en

m.m.
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Slutligen i kapitel 8 samlad bedömninggörs de problem finnsen av som
inom boendeområdetbygg- och påmed avseende konkurrens och effektivitet
i byggprocessens olika åtgärderled vilka skulle kunna vidtas församt attsom
förbättra konkurrenssituationen.

Genomförande2.2

Utredningen har genomförts vid SPK:s branschenhet för byggande och
beståendeboende projektgrupp utredarna Owe Gärdin samman-av en av

hållande, Johan Hansing och Göran Karreskog.
framtagandetFör återfinnsde branschbeskrivningar i bilaga har1av som

branschansvarig utredare ansvarat.resp.
Arbetet har under följtshand till konkurrenskommittén knutenav en

beståendereferensgrupp företrädare för olika intresseorganisationer ochav
myndigheter med verksamhet betydelse för bygg- och bostadssektorn.av

11



BOSTADSSEKTORNBYGG- OCH3

Byggandet3.1

investeringarbruttoinvesteringar utgörssamhällets totalahälftenDrygt avav
investeringarvisas hur dessabyggnader figuranläggningar. I 3.1i och

med1980-talen,ochårs 1960-, 1970-priser underi 1980utvecklats upp-
byggnadsinvesteringar.på bostadsinvesteringar och övrigadelning

De ökade underkonjunkturmönster.uppvisarByggnadsinvesteringarna ett
undersjönknådde 1970-talet,i börjanhela 1960-talet, resten avtopp aven

1980-talets andraåter öka underför sedan1980-taletbörjan1970- och attav
hälft.

milj. kr.,anläggningar 1963-1988,byggnader ochBruttoinvesteringar iFigur 3.1
års priser.1980

80000--

70000 Totalt

60000--

50000--
.Piägabyggneüsinves40000 ..........--

30000 ,w-NLLJfg
20000-- Bostadsinvesleringar
10000--

i0 rl l l Ii | | ii i . I
seaa7asa se 7a

SCB,nationalräkenskaper.Källa:

år till drygtbyggnadsinvesteringarna 1988totalapriser uppgick deI löpande
miljarder kronor63utgjordes drygtdessa113 miljarder kronor. Av av

utanför bostadssektorn.byggnadsinvesteringar
på bostadsinvesteringarna. DessainriktasframställningenföljandeDen

figur 3.2år miljarder kronor.till Avpriser 1988 50uppgick i löpande nära
års de harpriser hurtiden i 1980framgår utvecklatsde harhur över samt

småhus ombyggnad.ochflerbostadshusnybyggnadfördelats resp.
inriktning. Underförändringar i byggandetsskettfiguren deI somsyns

ibyggandetinnebar miljonprogrammetl970-taletbörjan1960- och attav
övergick sedan1970-taletflerbostadshus. Underinriktadeshuvudsak

12



nyproduktionentotalasmåhus denochtill närbyggandetdelenstörre av
ROT-hjälpmedbyggandet,förskötsbörjan1980-taletsminskade under av

ombyggnation.tillTillbyggnad,Ombyggnad,Reparation,programmet

årsmilj. kr.,bostäder 19801963-1988,Bruttoinvesteringar i permanentaFigur 3.2
priser.

Mil]kr
30000-

Totalt
25000--

20000- Flerbostadshus Småhus
Ombyggnad

15000-- gg

10000-

5000--

SCB.nationalräkenskaper.Kätla:

låren 1988.påbörjats 1960underlägenhetervisas antaletI figur 3.3 som -
årFemtonlägenheter.årligen 100 000påbörjades fler1960-talet änslutet av

färrepåbörjade lägenheter änantaletmitten 1980-talet,i varavsenare,
lägen-totala antaletrelation till detår. idock ställasSiffrorna ska00030 per

miljoner. Detår 3,8drygtbostadsräkningen 1985vid folk- ochheter, varsom
bostads-den totalaandelnybyggnationendåkan konstateras att avsom
%. Det0,7 och 330-årsperioden varierat mellandenstocken under senaste

åstadkomsbostadsstockensåledes förändringarmarginellaendastär somav
nybyggnation.då mycketäven satsasstora resurser
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Figur lägenheter påbörjadeAntal3.3 i hus, tusental.1960-1988,

120-e
Totalt

100--

Flerbostadshus80

60 --

40 -- Småhus x
J-f ti,,

20

Källa:SCB,bostadsbyggnadsstatistik,

Boendet3.2

Vid ården folk- och bostadsräkningen 1985 beräknades antaletsenaste
lägenheter till 3 863 000. dessa knappt 1,8 miljoner,Av eller drygt 46 %, ivar
småhus vilka till övervägande del enskilt ägda. Lägenheterna i fler-är

Årbostadshus har dock skilda ägarkategorier. 1985 ägdes drygt 40 % av
dessa lägenheter allmännyttiga bostadsföretag inkl. kommun ochstat,av
landsting, knappt 28 % ägdes bostadsrättsföreningar och resterande 32 %av

Ålderssammansättningenägdes privata och företag. varierarav personer
bestånd,mellan de olika framgårägarkategoriernas vilket figur 3.4.av

14



år efterflerbostadshuslägenheter i 1985,Olika ägarkategoriersFigur 3.4
tärdigställandeår.

lägenheterAntal
350000--

300000-u-

250000--

200000-

150000--

100000--

50000--

1981-19851971-19801961-19701941-1960-1940
ED Bostadsränslöreningarå ochföretagPrivatapersonerAllmännyttanrn

SCB. bostadsräkningen1985.folk-ochKälla:

före-ochprivatabeskrivastiden kan kortUtvecklingen över att personerav
år 1940. Allmän-förebyggdade lägenheter70 % ärdrygtägertag somav

1966 ochMellannybyggnationen.sin andelökathar sedan dessnyttan av
i fler-lägenheternyproduktionenför %exempelvis 60stod de1975 avavca

minskatnyproduktionenandelEfter allmännyttans1975 harbostadshus. av
År 1988 stodi betydelse.privata har ökatbostadsrättsföreningar ochoch

%landsting för 45inkl. kommun ochallmännyttan stat, ny-avca
% och privataför 35bostadsrättsföreningar stodbyggnationen, personerca

%.företag för 20och ca
antaletvisas i figur 3.5utvecklingåskådliggöra boendestandardensFör att

bostadsräkningarfolk- ochvid deinkl. kök boenderumsenheter somper
framgår rumsenheterfiguren har antaletgenomförts fr.o.m. 1945. Som perav

måttefterkrigstiden. Ettfördubblats underi detboende närmaste annat
trångboddhethushålltrångbodda därstandardökningen antaletär att

oräknadetvå kök och vardagsrumboendedefinieras än rum,persom mer
Ävenår utrustnings-år fyrtiofrån till %51 % 1945 3minskat senare.

år % hus-drygt 98hade 1987Enligt SCBstandarden har ökat avsevärt. av
tillgång till frys och drygttillgång % hadehållen tvättmaskin, drygt 92till

då markanttillgång hade ökat ävendiskmaskin. andelartill Dessa% hade40
tioårsperioden.under den senaste

15



inkl. kök boende, 1945-1985.RumsenheterFigur 3.5 per
g ..

19851975 19801965 197019601945
SCB, bostadsräkningen.Källa: folk-och

boendekostnaderochBygg-3.3

måtttvå kostnads-indexserierstatistiken redovisasoffentligaI den som
priser deFaktorprisindex mäterbyggnadssektorn.utvecklingen inom

priserdvs.byggnadsverksamheten,in iproduktionsfaktorer sättssom
Byggnadsprisindexmaskinutnyttjandematerial, arbetskraft, attavserm.m.

under be-nyproducerade lägenheter,samtligaprisutvecklingen förmäta
järn-1980-talet iUtvecklingen underkvalitetsegenskaper.aktande olikaav

framgår tabell 3.1.producentprisindexsåvälförelse konsument-med avsom

byggnads-,årsgenomsnitt; faktor-,förändringTabell Procentuell3.1 av
producentprisindex, 1980-1988.konsument- resp.

ProducentprisKonsumentprisByggnadsprisFaktorpris

12,913,616,914,21980
10,012,113,512,11981
12,08,66,7 5.71982
11,09,08,110.41983
8.98,08,9 5,51984
5,57,48.0 6,81985
2,04,26,14,71986
3,34,27,95,71987
5,85,89,21988

a finns publicerat.förByggnadsprisindex 1988
SCB.Källa:

16



framgår såvälsammanställningenAv inget tydligt Dock har faktor-mönster.
byggnadsprisindex årende haft snabbare ökningstakt deänsenastesom en

övriga indexserierna. En utförligare diskussion kring byggkostnaderna förs i
avsnitt 4.7.

Boendekostnadernas utveckling illustreras i figur 3.6 hyresutvecklingenav
i relation till övrig kostnadsutveckling. Relativpriset beräknat del-är som

hyror i konsumentprisindex dividerad med konsumentprisindex.totalaposten
framgårSom ökade hyran i relation till andra under 1960-talet. Undervaror

perioden 1970 ingen1985 trend, därefter har hyrorna för-ökat isyns men-
hållande till övrig prisutveckling. Boendekostnaderna kommenteras ut-
förligare i avsnitt 4.9.

Figur Relativ hyresutveckling,3.6 1960 1988.-

|ndex1960100
135--

130-

125

120

105r

Källa: SCB-data.Egnaberäkningar Serienärberäknad delpostenhyrori kpidivideradmedtotalakpi.av som
Index1960 100.
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KOSTNADSUTVECK-OCHBYGGPROCESSEN4
LINGEN

regleringar.ochmängd lagaromfattas i SverigeboendetochByggandet enav
från planeringmarknaden,delarstyrningen berörsamhälleligaDen stora av

boendet.markanvändning till självaav
förolika verksamheternabeskrivning deöversiktligHär attavenges

förkortredogörsgenomföra byggandet. Dessutombebyggelsen ochplanera
fastighetsförvaltning ochförkostnadernabyggkostnaderna,utvecklingen av

1980-talet.boendekostnaderna under

bebyggelsenPlanering4.1 av

lång inflytandehafttid överSverige underhar iKommunerna ett stort
åtgärder till bostads-kommunalaEnligt lagenboendet.byggandet och om

bl.a.1947:523 skall kommunerna upprättafrämjandeförsörjningens
bostadsproduktionen. lframtidaledning förtill denbostadsförsörjningsplan

reglerasjuli 1987,kraft denPBL, trädde i lbygglagenplan- och som
påverka markanvändningen.befogenheterochkommunernas attansvar

Enligt PBL kom-till 1990. ärÖvergångsbestämmelser gäller framVissa
kom-omfattar helaöversiktsplanaktuellskyldiga haatt somenmunerna

Översiktsplanen enskildamyndigheter ochförinte bindandeär menmunen.
kom-markanvändningen och huri den avseddagrunddragenskall visa

NRL.naturresurslagenriksintressen enligttillgodoseattavsermunerna
skall kommunernabebyggelseförändringarochnybebyggelseFör större

Detalj-kommunfullmäktige.vanligtvis skalldetaljplanupprätta antas avsom
enligt bygg-byggnadsplanernastadsplanerna ochtidigareplanen deersätter

detaljplanenskilda. Närmyndigheter ochbindande förnadslagen och är en
vilken markområde ärbeskedvisst skall planenförantas ett somomge

utformas. Enochskall placerasbebyggelsenför bebyggelse och hurlämpad
normaltbestämmelser kanförenlig med planensbygglovansökan ärsomom

alltså bygg-Detaljplanen reglerarsåavslås planen gäller.inte länge
genomförandetiddetaljplanenskyldig irättigheter. Kommunen är att ange en
får ändringarår. genomförandetidenpå Underminst högst 155 avmen

Sådana fastighetsägareändringar rättundantagsfall.iplanen endast ske ger
utgång får ändrasplanengenomförandetidens däremotEftertill ersättning.

tidigareenligträttigheter denbeaktande markägareseller upphävas utan av
planen.
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Dessutom kan kommunen för områdenbegränsade utanför detaljplane-
område områdesbestämmelser. Dessa skall komplettera översiktsplanenanta
och reglera bebyggelse och användningen mark och vatten.av

får iKommunerna och sinamed PBL planer själva. Tidigare gjordeanta
länsstyrelserna fastställelseprövning bestämmelserna. I stället gäller ettav nu

Ärsamrådsförfarande mellan kommuner och länsstyrelse. miss-länsstyrelsen
Ävennöjd med plan kan den begära regeringen planen.prövaratten

enskilda har viss besvärsrätt.personer
iEn nyhet PBL kommunerna möjlighet varieraär bygglovs-att attges

plikten. När kommunernas byggnadsnämnder ansökan bygglovprövar om
skall de kontrollera byggprojektet inte strider gällande detaljplan ochatt mot
andra föreskrifter. Vid genomförandet åtgärdericke bygglovspliktigaav
ligger för denna kontroll hos byggherren.ansvaret

I samband med PBL har stiftats lag exploateringssamverkanäven en om
ESL. Avsikten ESL skall för ståndär medel tillutgöraatt ett att sam-
ordnade insatser vid genomförandet planer där äganderätten till fastig-av

planområdetheterna inom påuppdelad flera enskildaär Genomägare.
fårexploateringssamverkan de deltagande fastigheterna del planensav av-

kastning, antingen i form byggrätt eller direkt ekonomiskav genom er-
sättning.

Möjligheten till exploateringssamverkan innebär kommunen i störreatt
frånutsträckning kan rådandebortse den fastighetsindelningen vid lokal-

isering framtida bebyggelse. Samtidigt underlättas för privata fastighets-av
i påsamverkan föra fram förslagägare bebyggelseförändringar. Antaletatt

planeringsalternativ kan därigenom öka.
Boverket årligensammanställer uppgifter det planerade bostads-om

byggandet inom kommunerna. I den publicerade undersökningensenast
redovisas kommunernas planer för årenoch ombyggnad bostäder 1989ny- av
och 1990. Uppgifterna inhämtade hösten dåär 1988. Kommunerna planerade

påbörjandeför totalt 86 000 lägenheter i flerbostadshus småhusochav ca
under 1989 och för 68 000 lägenheter under 1990. Den lägre siffran 1990ca

boverket huvudsakligen påbero det längre planeringsperspektivet.antas Iav
planerna för 1989 andelen flerbostadshus %är 68 och för 1990 andelenärca
flerbostadshus %.72ca

årenDe påbörjadehar antalet nåttlägenheter ungefär %70senaste av
det planerade antalet. Denna andel varierar kraftigt olikamellan kommuner.

svårigheterStörst nå till planerat bostadsbyggande har storstads-att upp
regionerna. I dessa regioner påbörjadehar årenantalet lägenheter de senaste
utgjort %64 kommunernas planerade Enligtantal. planeringsnämndenca av
i Stockholm kostnadsutvecklingen, tidsåtgångenär för detaljplanearbete och
uppbyggnaden nödvändig infrastruktur viktiga påverkarfaktorerav som
möjligheten nå önskad nybyggnadstakt.att

I samband införandetmed PBL har de tidigareäven bestämmelsernaav
enligt Svensk Byggnorm boverkets Nybyggnadsregler, trädde iersatts av som
kraft den januari1 1989. Föreskrifter för ombyggnad underär utarbetande. l
det regelsystemet har försökt begränsa detaljregleringen ioch ställetnya man
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på funktion. Medbyggnadersvissa kravbestämmelsernautforma som
förhoppningen bl.a.detaljregleringföri stället ärfunktionskrav att ut-

på byggområdet främjas.skallmetoderteknik ochvecklingen nyanyav
Övergångsbestämmelser tilltillämpas framregelverketdet gamlamedger att

iredovisasbyggnormernadiskussionutförligarejanuari 1991. Enden 1 av
avsnitt 6.2.

skall kontrollerastekniska kvalitetfärdiga byggnadensDen gentemot
tidig-i tillEnligt kan kommunerna,byggföreskrifter. PBLboverkets motsats

bedömstill byggherren denneöverlåta slutliga kontrollansvaretdet omare,
åtaga sig detta.ochha kompetens attresurser

fårföreskrifterna i PBLtillämpningenkommunalai den lokalaDet är som
olika kom-skillnader imycketutformning. Eftersom det ärsin faktiska stora

planeringen mark-så förväntasförutsättningar kan det även att avmuners
på olikaskeranvändningen sätt.

undersökningredovisas bl.a.byggandetkontrolleradeDetI boken aven
kommunen] belysaAvsiktenolikaplaneringen i tolvkommunaladen attvar

föregick tilli praktikenplaneringenkommunalahur den strax genom-
någrafanns analyserpåpekar knapptdetFörfattarnaförandet PBL. attav

och planeringenfaktiska kontrollendenundersökningar huroch avav
ellerenstaka problemgår gjorts belysertill. utredningarDebebyggelsen som

undersökningen konstaterades detverksamhet. Ienstaka kommuners att
gällerdetolika kommunerolikheter mellan närförefaller storavara

andra intressenter,ochmaktfördelningen mellan kommunenvariabler som
beslutsnivåer initiativtagare till planer.och nya

Bostadsfinansieringen4.2

investeringar. Vid bostads-anläggningar kräverochByggandet hus storaav
byggnadslån ochfinansieringslånen kortfristigai förstuppdeladebyggande är

fastighetslån.långfristigasedan
ochunder byggnadstidenByggnadslån finansiera utläggenföranvänds att

byggnadslånetstår färdigt bytslånas från bank. När husetvanligen motut en
från något statligtlån kreditinstitut ochlångsiktigakombination ettav

lån täckasmåste överstiger dessabostadslån. kostnaderDessutom avsom
topplån marknaden.deninsats eller öppnaett tassomegen av

erhålls kredit-bottenlån olikabostadslån deStatliga kompletterar avsom
till lokalerbåde och ombyggnadför nybyggnadinstitut. De lämnas samt som

i dag,bostadsområde. bostadshus byggssamtligabetjänar Nästanett som
bostadslån.både småhus har statligaoch flerbostadshus,

bostadslån förtill kostnadernahänsynansökanVid prövningen tasomav
inteför beviljashöga,kostnaderna bedömsoch Ombyggnaden tomten. som

bostadslånets fastställer läns-bostadslån. storlekVid beräkningstatliga av
låneunderlagetlåneunderlag. Vid nybyggnadbostadsnämnden motsvararett

1 Åström, Västeråskontrolleradebyggandet, 1989.Törnqvistoch DetBröchner,Fog,
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iordning-för och dessfastställda schablonbelopp markensumman av
byggnadskostnader vissa kostnader lägestilläggställande, för och andra samt

för regionala skillnader i kostnader ochtidstillägg skall kompenseraoch som
utgår låneunderlaget.Bostadslånet med viss andelproduktionstider. en av

vilken ägarkategori tillhör. För kommunerandel beror byggherrenDenna av
uppgår bostadslånet till %, för kooperativadet statliga 30och allmännyttan

lånesökande låneunderlaget. För% för övriga till 25 %företag till 29 och av
småhus fårfå bostadslån till nybyggnad med vissa undantag denatt av

m2.för inte överstigabostadsytan och biutrymmen 180sammanlagda ytan
lånenfastighetens förbedöma värde säkerhet de lämnadeFör att som

låneunderlagetfastställs pantvärde. Pantvärdet bestäms utökat medett av
tillandra tillägg höjer inte berättigarlokaler och värdepantenssom men

lån. fak-statliga dagens nyproduktion överstiger i de flesta fall deutökade I
kraftiga kostnads-tiska produktionskostnaderna pantvärdet. Orsaken deär

år eftersläpning beräkningsschablonerna.ökningarna under ochsenare en av
låneobjekstatistik produktionskostnadernaEnligt SCB:s 1987 översteg pant-
genomsnitt för % förmed i 23 % flerbostadshus och med 16värdet caca

småhus. Dessa s.k. överkostnader hade 1988 ökat till 26 %gruppbyggda ca
Årsmåhus.för hadeför flerbostadshus och 18% gruppbyggda 1987ca

% lägenheterna i nybyggda flerbostadshus och 26 % lägen-55ca av ca av
småhusi produktionskostnader 125 %heterna gruppbyggda överstegsom av

pantvärdet.
låneunderlag regionala skillnader ioch pantvärde tillFör att anpassa

återgeortskoefficient. Ortskoefficienten skallkostnader används s.k.en
frågakostnadsskillnader mellan olika regioner, främst i frakter och löner.om

låne-lånebeslutpreliminärt slutligt korrigerasUnder tiden mellan och
småhusflerbostadshus för inträffadeunderlaget för och gruppbyggda kost-

pånadsförändringar med tidskoefficienten Tik. baserasDenna ut-
vecklingen faktorprisindex TidskoefficientenSCB:s för bostäder. användsav

för till fastställa för-dessutom med hänsyn kostnadsutvecklingen högstaatt
småhus.säljningspris för gruppbyggda

Två måstevillkor uppfyllda för till statligagrundläggande rättattvara
bostadslån inte kommunen medger annat:om

frånförvärvats korn-Marken skall ha kommunen eller-
bostadslåninnebärmunalt bolag. Villkoret statliga och räntebidrag föratt ny-

påoch ombyggnad mark inte har förvärvats kommunen bara lämnassom av
saneringsområden.kommunen medger Vissadet. undantag gäller förom

Konkurrensvillkgrç Upphandlingen skall anbudsförfarande.ske genom-
frånKommunerna har dock lämna dispens villkor.detta Dessutomrätt äratt

småhus lånesökanden frånskall bebos undantagna villkoret.som av

bostadslånen upplåningfinansierasSedan den juli 19851 genom
kreditmarknaden Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, TidigareSBAB.av

utlåningenbelastade statsbudgeten.
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låne- utfärdartillsyn räntebidragsverksamheten,Boverket har ochöver
lånutbetalningen och bidrag.anvisningar skötersamt av

på preliminärabeviljar krediterna grundvalLänsbostadsnämnderna av
lånen.låneansökningar förvaltarslutliga ochresp.

lånesökandeförmedlingsorgan mellan ochfungerarKommunerna som
länsbostadsnämnderna.

lånen finns vissa statligastatliga för och ombyggnadFörutom de ny-
bostadslån ändamål.för speciella

bostadsfinansieringssystemetDen viktigaste stödformen inom är ränte-
Budgetåret 198990 utgifter för räntebidragbidragen. beräknas statens

uppgå skillnadenmiljarder Räntebidraget beräknastill 18 kronor. somca
bottenlånräntenivå, förfaktiska till viss ochmellan de räntekostnaderna, upp

lån.bostadslån räntekostnad för dessa Denoch garanteradstatenen av
lånen gårpå låntagarkategori tillberor ochgaranterade räntesatsen om

årligenhöjs visstnybyggnad eller ombyggnad. Den garanterade räntan sätt
uppnås. förtills Räntebidragen halveras dessutom kostnadermarknadsränta

125 %överstiger 110 % pantvärdet. För kostnader pantvärdetöver avsom av
såledesutgår Sådana måste finansierasinget räntebidrag. överkostnader av

utgårlån Räntebidrag för vissatill insats.marknadsränta eller med ävenegen
energisparåtgärder.underhålls, reparations- och

produktionskostnaderna.Länsbostadsnämnden totala Omdeprövar även
bostadslån räntebidragalltför ochdessa bedöms höga kan ansökan omsom

fåravslås bostadslånstatliga räntebidrag dethelt. Beviljandet och genomav
påeffekt ornbyggnadstakten. Defastställda kostnadstaket och senasteny-

lån mångaårens fall intekraftiga kostnadsökningar medfört statliga ihar att
påbyggnadsprojekt för dyra. Dess-beviljats grund de bedömtsatt varaav

påverkas utformning indirekt de minimikravbostädernasutom genom
lån. få bostadslån tillbostadsstandard skall uppfyllas för Föratt attsom

modernitetsgrad lägsta bostads-ombyggnad ställs bl.a. krav husets och
efterstandard ombyggnaden.

utförlig diskussion bostadsfinansieringssystemet och boende-En mer av
redovisas ikostnadsutredningens förslag till förändringar avsnitt 6.1.

Byggherrar4.3

från planeringsperspektivet byggherren denSett det kommunala är som
disponerar fastighet till vilken byggnadsrätt ochkommunen getten som

alltsåför investeringutnyttjar denna i byggande. Byggherren skallrätt seen
byggnadsinvesteringen omgivningens tilltill till krav, lagar ochatt anpassas

finansieras bli Byggherraroch den kan och lönsam. kanatt statvaranormer
allmännyttiga bostadsföretag, kooperativa företagoch kommuner,
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följande tabellbostadsrättsföreningar enskilda företag och Isamt personer.
färdigställtsfördelningen olika byggherrar för bostadshusvisas mellan som

under perioden 1980 1988.-

Fördelning mellan olika byggherrarTabell 1980-1988,procent.4.1

År Stat Kooperativa PrivataAntal Allmän-
lgh kommun nyttan

14 6451 438 2 191980
582 24 161981 51 597

21 5045 108 2 281982
29 4543 374 2 241983
28 4634 988 2 241984

4332 932 2 25 291985
4328 791 2 27 281986

884 2 27 32 391987 30
27 32 391988 40 574 2

SCB,bostadsbyggnadsstatistik.Källa:

kooperativa byggherrarna ökat sin andelUnder 1980-talet har de av ny-
nyproduktionen inte uppvisatproduktionen. andel harAllmännyttans av

någon trendmässig förändring. En orsak till de privata byggherrarnas
småhusproduktionnyproduktionen relativt harminskande andel är settattav

från % 1980minskat under perioden, 65 antalet nybyggda lägenheterca av
små-vanligt privata engagerade itill 45 % 1988. Det byggherrarär ärattca

kooperativa byggherrar till delhusproduktion medan allmännyttan och större
privataför flerbostadshus. Det bör dock tilläggas debyggandet attavsvarar

flerbostadshus underbyggherrarnas andel nyproducerade har ökatav
Nedanstående fördelningen olikaperioden. tabell visar mellan ägar-

i färdigställdakategorier för lägenheter hus 1988.

lägenheter färdigställda ågarkategoriAntal i hus efterTabell 1988.4.2

Ägarkategori,andel iHustyp Antal %
lägenheter

Stat, Allmän- Bostads Privata
rättsför.landsting, nyttan

kommuner

Småhus 33 5619481 1 11

Flerbo-
stadshus 41 32 2421 094 3

SCB,Källa: bostadsbyggnadsstatistik,

småhusi gruppbyggda har minskatAndelen lägenheter med äganderätt
år, från uppfördakraftigt ha utgjort 70 % lägenheternaunder att ca avsenare

småhusSamtidigt1980 till endast 7 % 1987. har andelen gruppbyggdaca
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upplåtna med bostadsrätt ökat under 1980-talet och uppgick 1987 till
63 %.ca

privata övrigtDen byggherrar egnahemsbyggarna. Istörsta ärgruppen
privata för försäkringsbolagde byggherrarna bostadshus bl.a. ochutgörs av

bostadsrättsföreningarbyggentreprenörer. Inom dominerar HSBgruppen
och Riksbyggen. för byggherreuppgiftenDe del deävensvarar en av
allmännyttiga bostadsföretagen. Allmännyttiga bostadsföretag skall drivas

vinstintresseenskilt och deras styrelser skall kommunerna. Statutan utses av
och kommuner bygger endast i liten utsträckning bostäder. Deras verksamhet

påfrämst inriktad offentliga byggnader och kontor anläggnings-är samt
byggande.

Med byggherrekostnader i faktorprisindex förSCB:s kostnaderavses
projektering, kreditivkostnader, inteckningsavgifteroch och centralaränte-

ingåendeadministrationskostnader. i faktorprisindexFörutom de kost-
naderna inräknas i förbyggherrekostnaderna kostnader mark,även ex-
ploatering, anslutningsavgifter för el, och avlopp I tabellvatten samt moms.

visas4.3 byggherrekostnadernas vägningstal i faktorprisindex. För en mer
utförlig redovisning faktorprisindex avsnitt 4.7.av se

Tabell vägningstalByggherrekostnadernas i faktorprisindex.4.3

småhusByggherrekostnader GruppbyggdaFlerbostadshus
% %

Räntor och kreditiv-
avgifter 10,1 6.8

Projektering 3,45,0

Allmänna byggherre-
kostnader 2,4 4,3

Totalt 17.5 14,5

SCB,Källa: faktorprisindex.

Dessa kostnadsandelar dock försiktigt.bör tolkas variation i deDet är stor
relativa för låneobjekt-kostnadsandelarna olika husbyggnadsprojekt. I
statistiken 1988 redovisar SCB bearbetning årenbyggherrekostnadernaen av
1984 till Byggherrekostnaden1988. redovisas där i den totalaprocent av

påbyggnadskostnaden med fördelning administration och konsulter, räntor
och kreditiv Kostnaderna fördelade efter iär antal lägenhetersamt moms.
låneobjektet småhusför gruppbyggda flerbostadshus.resp.
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totala byggkostnadenandel den 1988.ByggherrekostnadernasTabell 4.4 av

Räntor MomsTotalt AdministrationAntal lägenheter
kreditivoch konsulteri objektet

% %%%

småhusGruppbyggda
4.4 10,97,022,31-2
4,2 10,822,4 7,439

10,88,2 4,623,510-19
5,7 10,725,6 9,220-

Flerbostadshus
4,2 10,76,921,93-9
5,0 10,522,8 7,310-19

10,48,0 5,724,120-49
7,1 10,225,4 8,150-

SCB,låneobjektstatistikKälla: 1988.

innehållerlåneobjektetfler lägenheterUndersökningen visar att som
redovisade byggnadskost-deandelen byggherrekostnaderdesto högre är av

SCBkreditiv skulle enligtkostnaderna för ochhögrenaderna. De räntor
för objekt. SCBbyggnadstideni regel längrekunna förklaras den störreav

förnågon förklaring till de ökande kostnadsandelarnasig inte finnaanser
på istordriftsfördelarobjekt. Med tankeadministration ioch konsulter större

på flera lägenhetersprida fasta kostnaderprojekteringen möjlighetenoch att
förhållande. För analyseraförväntaskunde det omvänt attett or-snarare

måstei objekt docktill kostnadsandelarnasaken de högre större meren
genomföras.olika projektenundersökning vad skiljer dedetaljerad av som

låneobjekt medföri flera mindre vilketdessutom oftaStora projekt delas upp
uppgifterna missvisande.kanatt vara

Projektering4.4

utgångspunkt från fysiska planeringen sker utredning därMed den manen
ochskall nybyggnationenfastställer för vilka krav ställasprogram som

byggherrenförutsättningar skall gälla för det fortsatta arbetet. Närvilka som
kommunalagenomföra byggnation i enlighet med dehar beslutat att enom

projekteringsarbetet. Projek-utredningsfasen klarplanerna och är startar
ekonomiskkonstruktionomfattar arkitektonisk utformning, och vissteringen

kalkylering.
5,0 %faktorprisindex projekteringskostnaderna vägningstalenI SCB:s har

gruppbyggdavid byggande flerbostadshus 3,4 % vid bygganderesp. avav
småhus. till i tidigare byggprocessenDet del detta och skedenär stor somav

påverkas. själva byggandet harde totala produktionskostnaderna kan När väl
små.gång påverkai möjligheterna kostnaderna relativtde totalaärsatt att
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iOfta deltar antal konsulter byggprocessen. Dessa bl.a.utgörsett stort av
el-konstruktörer,arkitekter, byggnadskonstruktörer, VVS-konstruktörer,

trädgårdsarkitekterinredningsarkitekter, och byggledare. Konsulterna
anlitas ofta direktmedverkar vid projekteringsarbetet och byggherren. Detav

byggföretagen kommer in i tidigare skedeblir dock allt vanligare ochatt ett
står uppdragsgivare för konsulterna.som

årlig produktionsstatistikSCB framställer belyser byggnads- ochsom
byggkonsultverksamheten. Med byggkonsultverksamhet i produktions-avses
statistiken:

Samhällsplaneringochprogramarbetebehovsanalys,lokalisering,tomtval.-
Upphandling konsulttjänsterochentreprenader,projekteringsledningochbyggledning,av-

egentlig projektering och utarbetande bygghandlingargrundundersökningar,av upp-
rättande arkitekt- och konstruktionshandlingarför byggnader,projekthandlingarförav an-
läggningar,konstruktionshandlingarför ochel, inredningshandlingar,markplanerings-VVS
handlingarochkostnadsberäkningar.

Kontroll ochslutbesiktning.-

År fanns enligt statistik byggkonsultföretag.1987 det denna 2 920 De hade
årettillsammans i under anställda och detmedeltal 22 000 totala produk-ca

tionsvärdet uppgick till 8,8 miljarder kronor. För företag med tio eller flerca
anställda redovisas produktionsvärdet fördelat efter projekttyp. Omkring

avsåg% företags produktion produktionen17 dessa bostadshus. Restenav av
på påfördelade sig övriga %med 58 % byggnader och 22 anläggningar.ca

företagFör med färre tio anställda redovisar statistiken ingen uppdelningän
på olika projekttyper. tillsammans för %De svarade 37 branschensca av
totala produktionsvärde.

Upphandling4.5

Byggherren förupphandlar de arbeten nödvändiga genomförandetärsom av
byggnadsprojekt. I vissa fall genomför byggherren byggnadsarbetet iett egen

regi. Med bygge i regi enligt bostadsfinansieringsförordningenegen avses
sådan eller utförs tillombyggnad marken ellerägaren tomträtts-ny- som av

dåhavaren. Den byggnadsverksamheten skall minst den tradi-motsvaraegna
tionella byggnadsentreprenaden. Vid byggande flerbostadshus anlitas i deav
flesta fall eller flera genomför ibyggnadsarbetet enlig-entreprenöreren som
het med byggherrens specifikationer.krav och

Samspelet mellan byggherren och bestäms formenentreprenören genom
för anbudsinfordran, entreprenadformen priset.metoden bestämmasamt att

för4.5.1 Former anbudsintordran
finns påDet olika begära in anbud entreprenadarbeten.sätt att

Öppen anbudsräkning innebär begränsningbyggherren riktar in-att utan en
bjudan till alla företag intresse Vanligenhar lämna anbud. skerattsom av
detta tidningsannons.genom en

1
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mindredirekt tillanbudsräkning vänder sig byggherrenVid inbjuden en
utföra aktuella arbetet.lämpliga detföretag attsom ansesgrupp

byggföretag och diskuteratill endasig direktvändaByggherren kan även ett
benämningenSådant underförfarande brukarför arbetet.fram villkoren

underhandsförfarande.förhandlingsentrçprçnad eller

förlägenheter olika formernaantalet defördelningenvisasI tabell 4.5 av
anbudsinfordran 1988.

preliminärtlägenheter med beslutför anbudsinlordran,Tabell Former4.5 om
bostadslånstatligt 1988.

anbudsinfordranDäravi efterAntal %
Öppen Förhandlings-inbjudenlgh

entreprenadanbuds-anbuds-
räkning räkning

Flerbostads-
39hus 455 22 3919

Gruppbyggda
småhus 28 60006 128

SCB,låneobjektstatistik.Källa:

före-anbudsinfordran vanliga. Minstformer församtligaSom är tresynes
direktkontakt medvilket innebäranbudsräkning,kommande är öppen att en

och be-väljadet vanligasteflera entreprenöreller sättetentreprenörer är att
oftainnebär kommunernavillkoren för arbetet. Det ävenstämma att ger

lånegivning. Användningenfrån konkurrensvillkoret viddet s.k.dispens av
1980-taletflerbostadshus har underförhandlingsentreprenad vid byggande av

årtill % 1988.från entreprenadupphandlingen 1980 39%ökat 13 caavca
årsmåhus % 1980för gruppbyggda 14Motsvarande siffror är resp.ca

Även Detår i regi har ökat under 1980-talet.byggandet60 % 1988. egenca
fler-lägenheter iomkring 58% nybyggdainnebär sammantaget att av
för-småhus i regi elleruppfördaoch gruppbyggdabostadshus egenvar

således iupphandlade konkurrens.handlingsupphandlade och

Entreprenadformer4.5.2
ingåendeför olika arbetsmomentendeEntreprenadformen reglerar ansvaret

vid byggandet.

entreprenadform. Vid deladtidigare vanligDelad entreprenad entre-var en
varandra.inte medflera avtal med beställarenprenad har entreprenörer men

alltså och ledaför samordnavid delad entreprenadByggherren atttar ansvar
verksamheten vid byggarbetsplatsen.
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Generalentreprenad lösaär de samordningsproblemsätt och denett att
ansvarssplittring förekommer vid delad entreprenad. Vid general-som
entreprenad har beställaren bara avtal med general-entreprenör,en

i sin träffarentreprenören, avtal med underentreprenörer.tursom

Totalentreprenad innebär beställaren träffar avtal med endaatt entre-en
bådeoch denneprenör uppdrag projektera och uppföra den aktuellaattger

byggnaden.

Ett vidare begrepp tgtalåtagandännu totalentreprenadän Det innebärär .
frånmed åtarredan idéstadietentreprenören är och sig skötaatt även att

förvaltning, underhålldrift och vissunder tidsperiod.en
Gränserna mellan de olika entreprenadformerna inte glasklara. Mellan-är

former förekommer. T.ex. vid totalentreprenadkan olika grad projek-av
teringsarbete förekomma innan beställaren tecknar avtal med entreprenören.
I nedanstående tabell visas fördelningen de olika entreprenadformernaav
1988.

Tabell Entreprenadtorm, lägenheter4.6 preliminärtmed beslut statligtom
bostadslån 1988.

Antal Däravi efter upphandlingstorm%
lgh Egen regi Entreprenad

Alla Därav
Total- General- Delad
entr. entr. entr.

Flerbostads-
hus 23 493 17 83 64 28 7

Gruppbyggda
småhus 12 304 34 65 76 14 10

SCB.Iåneobjektstatistik.Källa

Totalentreprenad den vanligaste entreprenadformen både1988, vidvar upp-
förande flerbostadshus småhus.och gruppbyggda Denna entreprenadformav

Årårenhar de fått allt betydelse.större 1980 byggdes endast 24 %senaste ca
antalet lägenheter i nybyggda flerbostadshus totalentreprenad. Total-av

entreprenad innebär kommer in tidigt ientreprenörerna byggprocessenatt
fåroch möjlighet påverka utformning och byggnadsteknik. Total-att

entreprenadobjekt i regel relativt Enligtär siffror publicerade bygg-stora. av
branschorganisationentreprenörernas 1988 den genomsnittliga bygg-var

kostnaden projekt för bostäder uppförda i totalentreprenad 15 milj.kr.per ca
För övriga bostadsprojekt den genomsnittliga byggkostnaden knapptvar
10 milj.kr. Byggindustrin 91989. Totalentreprenader svarade för1988nr

44 % den totala volymen bostadsbyggande övrigtoch husbyggande.ca av
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Prisbestämning4.5.3
någrafinnspå Detolikaentreprenad kan bestämmas sätt.förPriset en

inom branschen.praxis utvecklatsvissdärvanliga ochvarianter är ensom
klumpsummakommerinnebär överensprisFast somparternaatt om en

stårändrasbeställningenintekontraktsarbeten. Omsamtligaförersättning
kostnadsreglering.ellerpris medfast kanEttoförändrat.priset utananges

indexserie.vissutvecklingenvanligen efterKostnadsreglering sker enav
fårinnebär entreprenörenpris.rgtligt Dettill fast pris ärMotsatsen att

då det harefterhand vadbetalar isjälvkostnader. Beställarensinaförbetalt
central-Entreprenörensutföra bygget.förkostat entreprenören att

procentpåslag ellerantingenadministration och vinst ersätts genomgenom
på belopp.förhand bestämtett

i förväginnebärincitamentsagal. Avtaletmellanform s.k.En är att man
sig entreprenörensedan visarpris. detvisst Om attkommer överens ettom
och entreprenörbeställareberäknat delarbilligareutfört arbetet än

beställareochPå delar entreprenörmotsvarandemellanskillnaden. sätt
in-Användningenpriset.ursprungligadetöverstigerkostnader avsom

inflationsriskensäljare delarochfördelen köparecitamentsavtal har att
till godo.beställarentill del kan kommakostnadsbesparingaroch att en

kommerdär överensmängdkontraktförekommer ettDessutom omman
iblanddetprisform ärdennaanvända ärmängdvolym. Skäletpris attattper

vidi förväg, störrearbetsmängdennödvändigasvårt denuppskatta t.ex.att
vägbygge.förschaktningsarbeten

prisbestämningförformernaolikaanvändningen devisastabell 4.7I av
bostadsbyggande 1988.vid

preliminärt beslutprisbestämning, lägenheter medförTabell Former om4.7
bostadslånstatligt 198g.

Flerbostadshus småhusGruppbyggdaPrisbestämning
%%

Fast pris utan
11kostnadsreglering 4

medFast pris
89kostnadsreglering 95

100Samtliga 100

låneobjektstatistik.SCB,Källa:

Detkostnadsreglering.pris medtill fastentreprenadarbeten skerflestaDe
förutomså prisökningar,fram skerpris förhandlatsväl harinnebär när ettatt

automatik.vissbeställningsändringar, medsådana föranledssom av
mycketkostnadsregleringinstrument för ärindexAnvändningen av som
främstanvändshusbyggnadsarbetenFörbyggnadsverksamheten.vanligt inom

Även tids-bl.a.förekommer,indexserierandraentreprenadindexen E84.
koefficienten Tik.
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Entreprenörföreningen har utformat standardiserade prisändrings-
klausuler avsedda fogas till anbud vid anbudsgivning.är Dessaattsom
branschbestämmelser innebär i korthet medlemsföretag vid anbuds-att
givning i första hand skall bifoga indexreservation. företagetOm ettavger
anbud med fast pris kostnadsreglering skall detta bara ske be-utan om
ställaren särskilt begärt fast pris. dåFöretaget skall bifoga indexreservation
jämte erbjudande utbyte fastprisreservation. Vid bestämningmotom av
priset för utbyte index fastprisreservationen rekommenderas med-motav
lemmarna använda föreningens framräknade fastpristal. Det kan iatt
sammanhanget näringsfrihetsombudsmannen NO förnoteras att när-
varande branschens tillämpningsföreskrifterprövar för användningen av
index vid anbudsgivning och de konkurrensbegränsningar därvid kansom
uppstå.

SPK någonhar inte till denna utredning gjort utvärdering bygg-av
branschens användning index. I utredningen Användning index i pris-av av
avtal och priskalkylering SPKUS 1983:20, gjorde SPK kartläggningen av
användningen index inom olika branscher.av

påGenom basera prisavtal index kan säljare och köpare gardera sig föratt
osäkerheten den framtida prisutvecklingen. Prisjusteringsklausuler medom
index förekommer inom flera betydande tjänsteområdenoch vid avtalvaru-

sträcker sig längre tidsperiod. Alternativ till indexklausuleröver ärsom atten
teckna till fast prisavtal räknas med den förväntade framtidaett som upp
kostnadsutvecklingen påeller uppdelning i flera följandevarandra avtal med
kortare löptid.

Problem kan viduppkomma omfattande användning indexerad pris-en av
sättning. Index förhållandenspeglar regel genomsnittliga och beaktarsom
vanligtvis inte den fortlöpande produktivitetsutvecklingen hos den enskilde
prissättaren. finns risk förDet index inte speglar den verkliga kostnads-att
utvecklingen för den påaktuella verksamheten. Detta kan bero indexdels att

generellt konstrueratär kpi, dels index inte faktiskadenmätert.ex. attsom
prisutvecklingen grund rabattgivning inköpoch till fasta priser etc.av
Stora företag kan själva ha betydande inverkan indexutvecklingen vilket
innebär viss rundgång och därmed automatisk kompensation för kost-egna
nadsökningar. Detta kan i sin hållaminska företagens incitamenttur att nere
de kostnaderna. Dessutom kan omfattande användning index-egna en av
baserad prissättning långsiktigtmedföra påstrukturella effekter bransch.en
Sådana effekter svåramycket bedöma ochär beror bl.a. den tekniskaatt av
utformningen index, tillämpningen konkurrensförhållandenadessa ochav av
inom branschen.

Entreprenadindex E84 konstruerat mängd delindexar vilketär för-av en
modligen ganska god träffsäkerhet det gäller sammansättningennärger en av
olika produktionsfaktorer. Däremot vid indexmätning inte fullt hänsyntas ut
till pårabattgivning byggmaterial.
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Byggnadsverksamhet4.6

olika producentkategorier. Dessautförs i huvudsak ärByggnadsarbetet treav
kommunaltstatligt ochbygghantverksföretagbyggnadsföretag, samt

regi.byggande i egen
inomproduktionsstatistik totala antalet anställdaEnligt SCB:s samt-var

år 1987. Detbyggnadsverksamhet 190 000producentkategorier medliga ca
år till miljarder kronor. Iuppgick 118produktionsvärdettotala casamma

två årsanställda,ingår byggnadsföretag med mindreintestatistiken än
egnahems-byggnadsverksamhet i regi ellerindustriföretag medmindre egen

ibruttoinvesteringarnade totalajämförelse kanbyggare. Som nämnas att
uppgick tillenligt nationalräkenskaperna 1987anläggningarbyggnader och

underhåll.ingår kostnaderna fördessa inte101 miljarder kronor. Ica
arbetenproduktionsstatistiken samtligabyggnadsverksamhet räknas iTill

ombyggnads-på anläggning. Hit räknas ochhusbyggnad eller ny-enen
underhålls-, reparations- och rivningsarbeten.arbeten samt

anläggningsföretagensärredovisas bl.a. bygg- ochproduktionsstatistikenI
anläggningsföretagens sammanlagdabygghantverksföretagen. Bygg- ochresp.

miljarder och det totalauppgick till 78 kronorproduktionsvärde 1987 ca
500 ellerfanns 19 företag med000. I branschenantalet anställda 103var ca

produktions-% totalatillsammans för 55 detfler anställda. De svarade avca
värdet.

efterredovisas produktionsvärdetfler anställdaföretag med tio ellerFör
på miljar-produktionsvärde 68totaltprojekttyp. hade tillsammansDe ett ca

utgjordeBostadsproduktionoch totalt 84 000 anställda.der kronor ca
svaradeproduktionsvärde. Därav% dessa företags sammanlagda30 avca

underhåll för %.reparationer och 31ca
Utredningenbyggindustrin.konkurrensbeskrivninggjorde 1988SPK aven

beskrivningenSamgåendet iABV och JCC NCC. Iföranledd mellanvar av
mindre grad konkurrerarendast ide större entreprenörernaattantogs

sålundatio anställda.företag färre Denmarknad med änsamma som
anställda stämdeföretag med fler tiodefinierade marknadsstorleken än

båda själva redo-de företagentämligen marknadsbedömningarväl med de
visade.

måleriarbeten. Bygg-installations-utför främst ochBygghantverksföretag
två fleraoch med ellerhantverksföretag verksamma entreprenörersom

produktionsvärde byggnads-hade 1987 sammanlagtanställda ett av
före-uppgående 6 826miljarder kronor. de totalttill 40,4 Avverksamhet ca

%tillsammans för 29svaradehade 68 fler 100 anställda. Dessaäntagen ca
produktionbygghantverksföretagensproduktionsvärdet. Omkring 17 % avav

underhåll för %.avsåg reparationer och 61bostadshus. svaradeDärav ca
för fler-vägningstalet 34,1 %Byggnadsmaterial i faktorprisindexhar

småhus. kostnaderoch 34,6 % för utgörbostadshus Av entreprenörens
Materialet anskaffasi faktorprisindex.materialdelen 40 % procent av en-ca

ochhuvudsakligen med tillverkaresluter leveransavtaltreprenören gros-som
konstruktionslösningartill beroende desister. Materialvalet delär stor av
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och den utformning såledesväljs och bestäms i tidigt skede bygg-ettsom av
På år har alltmer uppmärksammats de kostnads-processen. senare

besparingar uppnåskan förbättrad materialadministration.som genom en
Eftersom bygge beroende arbetet i vissär sker ordning det viktigtett ärattav

erforderligt material finns tillgängligt vid tidpunkt. Samtidigtatt deträtt är
kostsamt förenatoch med risk för svinn ha byggnadsmaterial liggandeatt
arbetsplatsen påeller lagrat under längre tid. effektivsätt En material-annat
hantering alltsåställer påkrav bra samarbete mellan leverantörenstora ett
och byggentreprenören. Priset har därför ofta underordnad betydelse som
bestämningsfaktor vid val leverantör. Viktiga konkurrensmedel, inte minstav
vid den byggefterfråganhöga råder för såledesnärvarande, kvalitetärsom
och leveranssäkerhet.

Byggkostnader4.7

Det finns utifrånolika befintligsätt statistik prisutvecklingmäta och kost-att
nadsutveckling inom byggproduktionen. De viktigaste indexserierna är
faktorprisindex, entreprenadindex och byggnadsprisindex. förekommerDet

andraäven indexserier används syftemed kompensera för kostnads-attsom
ökningar vid prissättningen olika tjänster inom byggbranschen. Dessutomav
redovisas låneobjektstatistiki SCB:s produktionskostnaderna för flerbostads-
hus småhus.och gruppbyggda

Entreprenadindex bestårE84 antal delindexar används förett attav som
kompensera för faktorpriserökade under byggnadstiden. Vid tillämpningen

E84 kostnadsregleringsinstrument finns särskildanämntsav som som
branschöverenskommelser

Även faktorprisindex prisutvecklingen för de produktionsfaktorermäter
in i byggnadsverksamheten.sätts För faktorprisindex beräknas, till skill-som

frånnad E84, totalindex vägd med produktionsfaktorernas relativaen
andelar de totala byggkostnaderna. Vid beräkning faktorprisindexav antasav
således produktutformning och produktionsteknik definitionsmässigt vara
oförändrade. De nuvarande Vägningstalen vidanvänds beräkningsom av
faktorprisindex infördes 1985. Vägningstalen för kostnaderentreprenörens

påbaseras underlaget till entreprenadindex E84. För byggherrens kostnader
baseras påvikterna frånuppgifter låneobjektstatistik.SCB:s
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VägningstalTabell i taktorprisindex.4.8

Kostnadsslag Flerbostadshus Småhus
000 000

Byggmaterial 341 346
Arbetslön exkl. Iöneglidning 238 263
Maskiner 42 39
Transporter, drivmedel,elkraft 66 74
omkostnader 138 133
8:a kostnaderentreprenörens 825 855
Byggherrenskostnader 175 145
Total byggkostnad 1000 1000

Källa:SCB,laktorprisindex.

Byggmaterial och arbetslöner exkl. Iöneglidning tillsammans omkringutgör
60 % de totala kostnaderna ide faktorprisindex. Faktorprisindexmätsav som
beräknas med och Iöneglidning. Skälet beräkna faktorprisindexutan att utan
Iöneglidning få indexserieär kan föranvändas kostnadsregleringatt en som
på motsvarande E84. Avsikten måndärvid isätt vissär kompenseraattsom
för produktivitetsökningar. Faktorprisindex inkl. Iöneglidning däremotger en
riktigare spegling de faktiska kostnadsökningarna för de produktions-av
faktorer används i byggandet. I tabell visas4.9 utvecklingen faktor-som av
prisindex exkl. Iöneglidning under 1980-talet.

Tabell Faktorprisindex årsmedeltal,4.9 exkl. Iöneglidning, 1980: 100.
År Flerbostadshus Gruppb. småhus

Total Entreprenörens Byggherre- Totala
index kostnader kostnader kostnader

löntot. mat.
exkl.
Iönegl.

1980 100 100 100 100 100 100
1981 110 110 111 106 114 109
1982 119 119 122 112 118 117
1983 130 132 137 119 125 130
1984 142 144 151 126 136 142
1985 152 152 161 131 153 151
1986 158 160 172 136 150 157
1987 164 167 180 142 151 164
1988 176 179 196 148 165 176

SCB.Källa: faktorprisindex.
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kraftigt under perioden. Bygg-materialpriserna ökatDet kan attnoteras
låg fram tilluppvisat relativt ökning 1987 harharherrekostnaderna menen

Även varitavtalsenliga löneökningarna harkraftigare. dedärefter ökat
faktorprisindex inkl. löneglidninglåga. redovisastabell 4.10relativt I samt

industriprodukter.ppi förproducentprisindex

årsmedeltalIöneglidning,Faktorprisindex inkl. 1980-1988samtTabell 4.10
ppioch 1980:100.kv. 1989, 1980-1988.3:e

År småhusGruppbyggda ppiFlerbostadshus
kostnader industri-övriga totalalönTotal mat.

produkterinkl. kostn.index
Iönegl.

100100100 100100 1001980
110113 110111 1101981 111

118 123116 120120 1221982
137131137 126 1291983 131

143 149135 141143 1511984
154 157155154 161 1451985

160161171 157 1571986 161
166171180 175 1621987 170
175187196 193 1771861988

209kv 218 200209 21619893

SCB,Källa faktorprisindex.

och kost-1989 materialkostnadernatredje kvartalet svaradeMellan 1980 och
ökningen. Dessalöneglidning för denför arbetslöner inkl.naderna största

fler-% vid byggandemed 116 % 118periodenökade under avca resp. ca
olika kostnadsdelarnavisas utvecklingen defigur 4.1bostadshus. I genomav

indexutvecklingenfaktorprisindexvägningstalen i medframskrivningen av
från tredje kvartalet 1989.1980 till
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Figur Kostnadsdelar4.1 I faktorprisindex kvartalet1980 3:e 1989,resp.
1980:100

Totalindex209-
BYENERRE-KOSTNADER

HASKlNERTRANSPORTMKOSTNADER

ÅRBHSLUNER

Toulindex100-
BVGGMERRE-KOSTNADER
MASKINERTRANSPORT!KOSTNADER BYGGHATERIAL

ARBETSLDNER

BVGGHATERIÅL

1980 1989Jkv
Källa:SCB.faktorprisindexoch beräkningar.egna

frågaEn intressant hur de relativa faktorinsatsemaär varierar tiden.över
Faktorprisindex beräknas utifrån given insatsnämnts produktions-som en av
faktorer. Man kan förvänta sig relativprisförändringar medför vissatt en
substitution mellan användningen olika produktionsfaktorer. Detta skulleav
innebära faktorprisindex på längre sikt tenderar överskattaatt kostnads-att
utvecklingen för bostadsproduktion. sådanOm substitution inte sker,en

påvilket kortare sikt torde rimligt antagande, innebär det arbets-ett attvara
löner och material under 1980-talet ökat i andel de totala kostnaderna vidav
bostadsproduktionen.

I figur visas4.2 utvecklingen faktorprisindex vid byggande fler-av av
bostadshus i relation till producentprisindex ppi för årenindustrivaror
1980 1988.-
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förproducentprisindexmeddefinieratlöneglidningInkl.FaktorprlsindexFigur 4.2
åren 1980-1988.Industrivaror

Index

115 -- Material
,xjx- Lön110 -

105 -- övr
PPFWO

100

95 --
mg _

90 0

85 --

4.:1.11:80 1
198819871986198519841983198219811980

beräkningar.SCBochKälla: egna

så valetkandetta,diagramanvändandetvid avett sombörDet att avnoteras
basåret har1980Jämfört medsig.förändringarför hurfåbasår betydelse ter

underharfaktorprisindexTotalautveckling.olikauppvisatdelindexarna
periodensunderspecielltharppi. Lönerökat änhelhetperioden mersom

ppimarkant änökatMaterial harrelativt ppi.kraftigtår merÖkatsenaste
ochomkostnaderÖvriga maskiner,bl.a. transporter,kostnader,1983.efter

ppi.något änökatperiodenundertillsammansharbyggherrekostnader, mer
till1988från novemberfaktorprisindexutvecklingenvisas4.3figurI av

1989.november
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Iöneglidningför flerbostadshus exkl.FaktorprisindexFigur 4.3
novembernovember 1989.1988 -
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EKRAH
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1009070 80SO 6030 40O 2010
höjdfpi. Staplarnasviktandel iproduktionsfaktornspå staplarnaBredden mot svararsvarar

prisutvecklingen.mot
SCB.Källa:

12,2 %. Deperioden ökat medunderharByggherrekostnaderna genom-ca
8,0 %. Arbets-period medbyggmaterialpriserna ökadesnittliga casamma

tredje kvar-1988 ochtredje kvartaletökade mellanlöneglidninginkl.löner
%.med drygt 11talet 1989

relationgivenkostnadsutvecklingen förfaktorprisindex visarEftersom en
riktiginteproduktionsfaktorer,olika nämntsmellan insatserna enges somav

Produktionskost-utvecklats.husproduktion harförkostnadernahurbild av
prisutvecklingen förgenomsnittligadenpåverkas förutomnaderna av

faktor-relativai denförändringarproduktionsfaktorerna även av
kvalitetutformning ochförändradproduktivitetsutvecklingen,användningen,

mervärdeskatt.i tomtkostnader ochändringarhos byggnaderna samt
byggnaderprisutvecklingenbyggnadsprisindex mätaSCB:s att nyaavser

finnslokalisering. Efter 1987ifrån och olikheterkvalitetsförändringarrensad
SCB.indexserie framtagenberäkning dennaingenför närvarandedock avav

åren till1980 1987.byggnadsprisindexutvecklingenvisastabellI 4.11 av
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årsmedeltalTabell Byggnadsprisindex kpi 1980: 100.och4.11 1980-1987,
År GruppbyggdaFlerbostadshus kpi

småhus

1980 100,0 100,0 100,0
1981 113,5 111,9 112,1
1982 120,0 119,5 121,7
1983 129.8 127,9 132,6
1984 136,9 140,0 143,2
1985 146,2 148,1 153,8
1986 155,1 155,0 160.3
1987 167,4 168,8 167,0

SCB.Källa: byggnadsprisindex.

Fram till kpi1986 ökade byggnadsprisindex. Mellan 1986 och 1987änmer
ökade byggnadsprisindex kpi periodenoch helhet denän övermer som var

bådatotala ökningen de indexserierna likvärdig. finnshos ganska Tyvärr
årenbyggnadsprisindex förredovisat de kostnaderna för hus-närsenaste

produktion har stigit relativt kraftigt. perioden fjärdeUnder kvartalet 1986
till fjärde kvartalet 1987 ökade kpi med 5,4 % medan byggnadsprisindexca

småhusför flerbostadshus förökade med 10,4 % och gruppbyggda medca
10,7 %.ca

låneobjektstatistikI SCB:s beräkningar produktionskostnadernagörs av
småhus utgångspunkt frånför flerbostadshus och gruppbyggda med de kost-

bostadslån.nadsuppgifter byggherrarna lämnar in vid ansökan statligaom
Statistiken omfattar de byggnadsprojekt preliminärt beslut statligtdär om
bostadslån lämnats.

En uppdelning de produktionskostnaderna itotala byggnads-görs av
kostnader kostnader för förgrundberedning. I kostnadernaochsamt tomt

ingårgrundberedningoch priset för för fastighets-marken, kostnadertomt
engångsavgiftbildning, för anslutning till föroch avlopp, kostnadervatten

och avloppsanläggningar i övriga förmark, kostnader ochvägarvatten- gator,
äldreandra trafikanläggningar, rivning hus evakueringskostnader vidsamtav

upplåtitssanering. Har marken med har till kostnaderna förtomträtt tomt
och grundberedning förlagts beloppet den kapitaliseradeäven tomträtts-
avgälden. I tabell 4.12 visas produktionskostnadbyggnadskostnad och för

årenflerbostadshus 1980 1988.-
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produktionskostnad kvadratmetertotalByggnadskostnad ochTabell per4.12
småhus årengruppbyggdaflerbostadshus ochförprimär bruksarea

1980-1988.

År småhusGruppbyggdaFlerbostadshus
Tot. prodkostn.Byggkost.prodkost.Tot.Byggkost.
krmzkrmzkrmzkrmz

3 5622 7813 84424731980
40053112436336821981

309 4 34134 5983 8631982
4 9193 74607754 2761983
53584143553546831984
5 5774 3385 8424 9681985
6 0244 7286 2825 3831986
6 8345 344142103 761987

866270 7681947 0761988
Skva 8 74101591989 --

Ökning
121%125%113%118%1980-1988

a snabbstatistik.Enligt boverkets
Iåneobjektstatistik snabbstatistik.SCB, ochboverketsKälla:

faktorprisindex ochperioden Ökatunder änProduktionskostnaderna har mer
Produktionskostnadernabyggnadsprisindex.tillfram 1987 änäven mer

bygg-delokaliseringenpåverkas kvalitetsförändringar och av nyaavav
iingår finns medintehärinnebär kostnaderDettanaderna. att som

för. Förkompenserabyggnadsprisindexfaktorprisindex och attattavsersom
genomsnittligatabell 4.13 denvisas ilägesfaktorns betydelsevisa

i olika regioner 1988.produktionskostnaden

inomprimär bruksareakvadratmeter 1988ProduktionskostnaderTabell 4.13 per
olika regioner.

krmzkrmz småhusGrupgbyggdaFlerbostadshus
krmSanExpl

8 856Stor-Stockholm 2058 598 9
3808Stor-Göteborg 9 1737 874

7 739Stor-Malmö 8 4007 256
5067Länsregion 8 2387 499

n 7 733Länsregion 7 9427 592
III° 5617Länsregion 7 7317 172

8667Hela riket 8 3917 676
aY+Z+AC+ BD län.
b ochStor-Stockholmexkl. kommuner iAB+C+D+E+N+O+ P+R+S+T+U+w+X län
Stor-Göteborg.
° Stor-Malmö.G län exkl. kommuner iF H I K+ L+ M+ + + +

SCB,Iåneobjektstatistik.Källa:
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årgenomsnittliga produktionskostnaderna för flerbostadshusDe 1988var
genomgående saneringsområdenhögre inom jämfört inommed
exploateringsområden. Stor-Stockholm produktionskostnaderna för fler-l var

exploateringsornrådenbostadshus inom i genomsnitt 12 % högre änca
saneringsområdengenomsnittet för riket inomhela och 10 % högre änca

småhusgenomsnittet för genomsnittligahela riket. För de produktionsvar
i genomsnittet förkostnaderna 12 % högre Stor-Stockholm hela riket.änca

tabell visas för grundberedningI 4.14 kostnaderna och de redo-tomt som
låneobjektstatistiken.visas i Dessa kostnader skillnaden mellanutgör

byggkostnaderna produktionskostnaderna enligtoch de totala tabell 4.12.

Tabell Kostnader för och grundberedning andel totala4.14 tomt som av
årenproduktlonskoslnader 1980-1988.

År småhusFlerbostadshus Gruppbyggda
SanExpl

% % %

1980 15,7 15,2 21,9
1981 16,4 15.0 22,2
1982 16,0 16,0 23,8
1983 15,0 16,3 23,8
1984 15.5 15,3 22,7
1985 15,0 15,0 22,2
1986 15,5 13,7 21,5
1987 15,0 14,4 21,8
1988 17,5 15.2 25,4

låneobjektstatistik.SCB.Källa:

småhusVid byggande gruppbyggda förkostnaderna och grund-utgör tomtav
beredning betydligt högre andel produktionskostnaderna vidänen av

flerbostadshus,byggande vilket bl.a. beror flerbostadshus flerharattav
lägenheter kvadratmeter Kostnaderna för och grund-tomtyta. tomtper

påverkasberedning bl.a. priset för tomtmarken, exploateringskostnaderav
markens beskaffenhet.samt av

årEn del de flerbostadshus byggts uppförtsstörre harav som senare
Årsaneringsornråden.inom 1987 andelen lägenheter byggda i sanerings-var

områden år78 %. Motsvarande andel 1980 38 %. I Stockholms-ca var ca
området saneringsområden årandelen lägenheter byggda i 81 % 1987.var ca

ÅrAndelen hus byggda med har minskat under 1980-talet. 1987tomträtt
10 % antalet nybyggda lägenheter i flerbostadshus uppförda medvar ca av

småhusFör gruppbyggda motsvarande andel 3 % förtomträtt. ochvar ca
småhusstyckbyggda %.2 Som jämförelse motsvarande andelar 1980ca var

% för flerbostadshus, småhus23 15 för% gruppbyggda % föroch 2ca ca ca
småhus. återfinnsstyckbyggda De flesta storstadsområdena.i ltomträtterna

Stockholm 25 % lägenheterna flerbostadshusi uppförda med tomt-var ca av
1987.rätt
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Fastighetsförvaltning4.8

långsiktiga. hållaMöjlighetenByggnadsinvesteringar byggnadär att en
bådefungerande med god ekonomi längre tidsperiod beror kvali-och en av

effektiviteten fastighets-hos den uppförda byggnaden och iteten
Så forceradförvaltningen. inbesparingar byggnadstid ochkan t.ex. genom

för livslängdbilliga material medföra negativa konsekvenser byggnadens och
hålla årkostnader för den i godtagbar funktion. Speciellthöga att senare

på fukt-problem bristande kvalitet uppmärksammats, bl.a. ochhar grund av
dålig flera. Felaktighetermögelskador. Orsakerna till huskvalitet kan vara

och kvalitetsbrister uppkomma vid projekteringen, beroendekan redan t.ex.
undermåligmissriktade testning materialoch och metoder.av normer av nya

Dålig huskvalitet kan byggfusk, bristandeorsakas medvetet kompe-även av
svårigheter mångaalltför produktionstakt olikahög eller samordnatens, att

färdigproducenter och leverantörer. Dessutom kan brister uppkomma i en
på underhållbyggnad eftersatt drift.grund ochav

årligagenomför lKUSCB intäkts- och kostnadsundersökningar för fler-
bostadshus. Redovisning intäkter och kostnader för olikagörs ägar-av

framgår ålderssammansättningen beståndetkategorier. tabell 4.15 i fördelatI
olika ägare.

Ålderssammansättning beståndTabell ägarkategoriersi olika4.15 av
IKUa.flerbostadshus enligt1988

Färdig- Allmännyttan Privata Bostadsrättsföreningar
ställande Antal lgh Antal lgh Antal lgh
år 1000-tal 1000-tal% % 1000-tal %

-1940 33 4 36170 64 11
1941-1960 217 26 150 32 216 36
1961-1975 460 55 134 29 245 41
1976- 251 15 16 3 69 21

Samtliga 836 100 470 1OO 593 100

a För privata och bostadsrättsföreningarägare har genomförts urvalsundersökning.Vissa
frånkategorier bostadslägenheterhar dessutom uteslutits undersökningen.Det innebär att

beståndetdet totala underskattatsjämfört med folk- och bostadsräkningensuppgifter.t.ex.
SCB,Källa: intäkts-ochkostnadsundarsökning1988.

Beståndets ålderssammansättning varierar mellan de olika ägarkategorierna.
Andelen äldre lägenheter högst hos de privata fastighetsägarna. Allmän-är

beståndhar den högsta relativa andelen sitt i lägenheter. Vidnyttan av nyare
jämförelse intäkter måsteoch kostnader mellan olika ägarkategorierav

ålderssammansättning.hänsyn till skillnaderna itas
Gruppen bostadsrättsföreningar domineras HSB och Riksbyggen. Avav

lägenhetsbeståndet hos privata omkring tredjedel enskildaägare ägs en av
med eller fastigheter, tredjedel enskildaettpersoner en par en av personer
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minstmedföretagtredjedelochfastigheterniotillmedföretageller aventre
tio fastigheter.

i kronorintäkternavisarbearbetningfinns perför 1988IKUI somen
ilokalerAndelenoch 1988.åren 1981lokalytabostadsytakvadratmeter resp.

för privata%12för allmännyttan,%till 111988uppgickflerbostadshus caca
omkringmedräknarSCBbostadsrättsföreningar. att en% för5och ca

ingår i under-industrinutanförlokalernakommersielladetredjedel av
ochför bostäderhyresintäktergenomsnittligavisastabell 4.16Isökningen.

1988.åren och1981flerbostadshusilokaler

flerbostadshusilokalerbostäder ochhyreslntäkterGenomsnittligaTabell av4.16
åren och 1988.1981

krmz Procentuellintäkter,
förändring
1981-198819881981

BOSTÄDER
68347 +206Allmännyttan
75335 +191Privata
59261 +164Bostadsrättsför.

LOKALER
68565 +337Allmännyttan

105512 +249Privata
96350 +179Bostadsrättsför.

kostnadsundersökning1988.ochSCB.intäkts-Källa:

nivå förhögreförväntaskanliggerkvadratmeter enIntäkterna somper
intäkts-procentuellahögstaför denstårDebostäder. ävenförlokaler än

perioden.underökningen
på bl.a.uppdeladei IKUredovisasflerbostadshusförKostnaderna

redovisadeDedriftkostnader.ochunderhållskostnaderkapitalkostnader,
vilketinsamlingen görvidförutsättningarolikadeltillsiffrorna bygger en

rättvisande.heltägarkategorier inte ärolikamellanjämförelseratt
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Tabell krmz4.17 Totala Intäkter och kostnader för flerbostadshus, årentotalyta
1980och 1988.

1980 1988
krmz krm2andel % andel %

ALLMÄNNYTTAN
Kapitalkostnader 75,9 39 145,0 38
Underhållskostnader 33,6 17 75,5 20
Driftkostnader 86,8 44 156,7 42
Totala kostnader 196,2 100 377,3 100

Totala intäkter 198,8 389,9

PRIVATA
Kapitalkostnader 58,9 35 120,2 37
Underhållskostnader 39,5 23 73,3 23
Driftkostnader 70,0 42 131,8 40
Totala kostnader 188,4 100 310,4 100

Totala intäkter 170,4 350,1

BOSTADSRÄTTSFÖR.
Kapitalkostnader 50,8 37 102,1 38
Underhållskostnad 12,5er 9 38.2 14
Driftkostnader 72,8 53 125,2 47
Totala kostnader 136,1 100 255,2 100

Totala intäkter 144,0 276,6
KällazscB,intäkts-ochkostnadsundersökning1988.

Kapitalkostnaderna utgörs räntor, med avdrag för statligt räntebidrag, ochav
avskrivningar. Den genomsnittliga kapitalkostnadsandelen låg något högre
för allmännyttan och bostadsrättsföreningar för privataän ägare. En för-
klaring denär andelenstörre äldre hus hos de privata ägarna.

Underhållskostnader kostnader för bibehålla återställaelleravser att en
byggnads standard. Kostnader medför standardhöjning definierassom en

ombyggnadskostnader och redovisas inte här.som De privata ägarna hade
den högsta kostnadsandelen för underhåll vilket det tilläven del tordeen
kunna förklaras de privata fastighetsägarna iatt genomsnittav har äldreett
bestånd övrigaän kategorier. Lägst kostnadsandel för underhåll hade
bostadsrättsföreningarna. Det kan bl.a. förklaras det inre underhållattav

lägenhetsinnehavarna utför isom regi inte redovisas i statistiken.egen
Bostadsrättsinnehavare utför i allmänhet betydligt underhållsarbeteegetmer

hyresrättsinnehavare.än
Driftkostnaderna slutligen svarade för mellan 42 och 47 % de totalaav

kostnaderna. Högst driftkostnadsandel hade bostadsrättsföreningarna. Drift-
kostnaderna fördelar sig lite olika hos de ägarkategorierna. Fastighets-tre
skatten svarade för i genomsnitt 16 % driftkostnaderna hos de privataca av

förägarna, 9 % hos bostadsrättsföreningarna och förca 7 % hos allmän-ca
I driftkostnaderna ingårnyttan. s.k.även taxeberoende kostnader. Dessa

utgörs kostnader för och avlopp, elströmav vatten och för fastigheten,gas
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hushållen falli deförrenhållning ochsophantering ochsotning, samt gas
20 %utgjordekostnadernataxeberoendeingår Dei hyran.dessa ca avposter

utgjorde deprivatadeHos ägarnaför allmännyttan. taxe-driftkostnaderna
20 %bostadsrättsföreningaroch hos18 %kostnadernaberoende ca avca

taxeberoendeochfastighetsskattbränsle,förKostnadernadriftkostnaderna.
privatadriftkostnaderna hos%för 69tillsammanskostnader svarade avca
allmän-för 58 % hosbostadsrättsföreningar ochför 64 % hosägare, caca

ochför bl.a. löneråterstående kostnadernadeinnebärDet attnyttan.
ägarkategorierna. Ettolikakraftigt mellan derelativtadministration varierar

intearbetevärdarnas ärprivatadebl.a.skillnadernaskäl till är att egna
statistiken.imedräknat

årgångar. figurIi olikakostnadermellanuppdelningVidare kan görasen
färdigställandeår iefterboendeytakvadratmetervisas kostnaderna4.4 per
i statistikenuppdelning finns ävenMotsvarandeflerbostadshus.privatägda
fastigheter inominte förbostadsrättsföreningarfastigheter ägdaför menav

bostadsbeståndet.allmännyttigadet

krmz färdigställandeår, privatägda flerbostadshusi efterKostnaderFigur 4.4
år 1987.

KrmZ
450--

400--

350--

lillUnderhâllskostnadI
4250 i-- Drihkostnad

lm -P å Kapitalkostnad

1976-1961-19751941-1950-1940

kostnadsundersökningSCB. 1988.intâkts-ochKälla:

räntebidrageventuella ärframgår kapitalkostnaderna,figurenAv atttrotsatt
bristandeårgångarna. Detta skaparfråndragna, i dedominerar senaste en

genomsnittliga storlekårgångar. Räntebidragetsolikaparitet mellan per
efterflerbostadshusi privatägdafördelade sig 1988,boendeytakvadratmeter

färdigställandeår, följande:enligt
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krmzFärdigställandeår Räntebidrag
67,81940-
37,81941 1960-
17,919751961 -

227,21976 -

tidigarefastigheter färdigställda 1960 ellerhögre ikapitalkostnaderna ärAtt
på äldreperioden 1975 beror defärdigställda under 1961i fastigheterän att-

utsträckning ombyggda.ihusen ärstörre

Boendekostnader4.9

upplåtelseformerHushållens olika ochboendekostnader varierar mellan
påverkashushållskategorier. bl.a. det statligaBoendekostnadernaolika av

bostadsbidragen. Menavdragsmöjligheterna ochfinansieringssystemet, även
efterfråganproduktionenkostnadsökningar iränteutveckling,allmän samtav

bostäder.och utbud av
på fördelning mellanin boendekostnadernasVi inteskall här närmare

hushåll boendekostnadsutredningen harinkomstkategorier. Tillolika och
frågorsådana behandlasstudier bostadssektorn därgenomförts vissabl.a. av

översikt boendekostnadernas1989:39. Vi nöjer här kortDs med avoss en
upplåtelseformer.utveckling inom olika

framgår inkl.bostadskonsumtionennationalräkenskaperna den totalaI att
hushållens konsumtion.år totalaför %och 1988 svarade 24,3bränsle av

siffra för 1970 21,2 %.motsvarandejämförelse kanSom nämnas att var
vilkethushållsel vägningstalet % i kpi,1989 25,8Bostad, och harvärme

i privata konsum-alltså relativa betydelse denskall avspegla boendepostens
ochför bostad,visas indextalet i oktober 1989tionen. I tabell 4.18 värme

hushållsel.
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Tabell lndextal i oktober4.18 och förvikter bostadsposten1989 i kpi, 1980: 100.

Vikt i kpi Index okt 1989
000 1980 100

Hyreslägenhetinkl.
värme 71,5 219,2

Bostadsrätt
inkl. värme 26,3 217,0

Hushållselför
hyres-och bostads-
rätt 7,0 172,7

Egnahemenbart
bostad 126,0 156,4

Egnahemvärme och
hushållsel 27,2 196,8

Källa:SCB,konsumentprisindex.

Hyres- och bostadsrätter inkl. har under 1980-talet, enligt kpi,värme haft
högre prisökningar egnahem. Som jämförelseän hade totala kpi i oktober

indextalet1989 191,8 1980 100.
SCB någragenomför årsmed mellanrum bostads- och hyres-

undersökningar omfattar urval rikets bostadsbestånd.hela Denettsom av
undersökningen 1987. I undersökningen redovisassenaste bl.a. utveck-avser

lingen för årgångarolika hyreslägenheter och bostadsrättslägenheter. Förav
utvecklingen årsavgifthyra för jämförbara lägenheteratt enligtse av resp.

tidigare bostads- och hyresundersökningar visas i tabell 4.19 utvecklingen av
hyra kvadratmeter den genomsnittliga avgiften andel denper resp. som av
genomsnittliga hyran vid olika undersökningstillfällen, för trerumslägenheter
färdigställda åren 1971 1975.-

krmzTabell Hyra i4.19 och avgift andel % förhyran trerumslägenhetersom av
färdigställda åren 1971-1975.

Hyra Avgift i procent
m2kr hyranav

1978 150 87
9821 234 83

1985 282 84
1987 318 81

SCB,Källa: bostads-ochhyresundersökningen1987.

Den genomsnittliga hyran för dessa lägenheter har ökat med 112 % underca
perioden. Under period har kpi ökat med 104 %. Densamma ca genom-
snittliga avgiften har ökat mindre genomsnittshyran.än För visa skill-att
naden i hyra och avgift årgångarmellan olika visas i tabell 4.20 även mot-
svarande uppgifter för1987 lägenheter med olika färdigställandeår.
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krmz 36 för trerumslägenheterTabell Hyra i och avgift andel hyran4.20 som av av
årgångarolika 1987.

Hyra Avgift iFärdig- procent
m2ställandeår kr hyranav

940 305 67
941 950 296 771

1951-1960 300 75
961 965 307 811
966-1970 309 821

811971-1975 318
791976-1980 339
871981-1986 379

SCB,Källa: bostads-ochhyresundersökningen1987.

påavgiftDet relativt skillnad i hyra och beroende bosta-är storsom synes
årgångarålder. skillnaden i avgift mellan olikadens För bostadsrätter är

årgångarnågot skillnaden i olika hyresrätter. Viktigahögre hyra mellanän
påverkar avgiftfaktorer skillnaderna i hyra och bl.a. andelenärsom

årgångari allmännnyttans omfördelningombyggda lägenheter äldre och
enligt det s.k. bruksvärdesystemet.mellan och äldre hyreslägenheternyare

intressant hyresutvecklingen i nyproduktionen förDet studeraär även att
år.olika kostnadsutvecklingen förDenna avspeglar till delstor ny-

hyresområdet.produktionen. avsnitt I tabell 4.21 visasSe 6.3även om
genomsnittligutvecklingen genomsnittshyra i hyresrättslägenheter samtav

avgift genomsnittlig insats i bostadsrättslägenheter avseendeoch ny-
årenproducerade trerumslägenheter 1980 1988.-

trerumslägenheterTabell Genomsnittlig hyra, avgift och insats i nyproducerade4.21
åren 1980-1988.

BostadsrätterAllmânnyttan Privata
År Avgift InsatsHyra Hyra

krmzkrmz krmz krlgh

1980 240 264 218 29 100
21 9001981 266 302 248

329 270 22 7001982 299
1983 318 346 299 27 500
1984 345 360 310 29 800
1985 375 400 346 38 700
1986 388 396 386 28 200
1987 400 53 300425 418
1988 459 453 433 68 100

Ökning % 13491 72 99

statsbelånadeSCB,Källa: bostadshyrori flerbostadshus.
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Ökningen i nyproducerade trerumslägenheter under periodenhyranav var
i privata i allmännyttan. Avgiften för bostadsrätter harlägre hyresbostäder än

bådeökning allmännyttan ochuppvisat högre procentuell hyran hosänen
avgiftprivata genomsnittliga insatsen har ökat hyra ochDenägare. änmer

under perioden.
avgifter varierar olika regionerHyror och mellan och beror även av om

saneringsområde. visasbyggts i exploaterings- eller I tabell 4.22bostaden
för inom olika regioner,hyra och avgift kvadratmeter trerumslägenheterper

på saneringsområdefördelat exploaterings- 1988.resp.

trerumslägenheter inom exploaterings-Tabell Hyra och avgift i4.22 nya resp.
saneringsområde byggherrekategoriefter region och 1988.

Allmännyttan Privata BostadsrätterRegion
Avgift Insats

tkr
San San San SanExp Exp Exp Exp

Stor-Stockholm 479 451 465 80 76479 483 -

Stor-Göteborg 93512 535 468 562 464 456 111

Stor-Malmö 320 39401 415 435 459 410 26

Kommunermed
änmer

inv 43875 000 440 445 417 461 441 52 67

Övriga
kommuner 429 447 446 444 408 429 54 59

Hela riket 423 442 67 69454 462 447 455

årstatsbelånadeSCB, i flerbostadshusfârdigställdaunderKälla: bostadshyror 1988.

storstadsområdenför nyproduktionen ligger i genomsnitt högre iHyrorna än
saneringsområdeninomför riket i övrigt. Hyrorna i allmänhet högreär än

exploateringsområden.inom
året.byggdes 529 trerumslägenheter i privata hyreshus underTotalt 1

exploateringsornråden.inom flesta privataEndast 300 dessa byggdes Deav
byggdes i de mindre kommunerna. För allmännyttantrerumslägenheterna är

inom exploaterings-fördelningen jämn, med 1009 trerumslägenhetermer
saneringsområden.områden inom Motsvarandeoch 225 trerumslägenheter1

trerumslägenheter med kooperativ byggherre 1009 inom exploa-antal var
teringsområden saneringsområden.och 219 inom1

visats i kap. genomsnittliga utrymmesstandarden iSom 3 har den mätt
år.långantalet rumsenheter boende ökat under radenper

hushållens vanligen utgifts-För boendekostnader används olikamätaatt
mått. på lånenUtgiften för amorteringar de hos egnahemsägare ochegna

bådebostadsrättsinnehavare kan därvid tolkas boendekostnad och ettsom en
visas nettoutgiftens genomsnittliga sammansättning försparande. I tabell 4.23

småhus årägda 1987 enligt bostads- och hyresundersökningen.
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småhussammansättning iägdaTabell Nettoutgittens genomsnittliga 1987.4.23

FärdigställandeårVariabel
Samtliga-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1986

Ränteutgift 55 800 70015800 15400 20 800 32 600 24
Amortering 6803 720 3 460 4 320 4 130 4 4 000
Bränsle 6 840 780 6 820780 7 030 7 120 6 5
Avgifter 2302 970 3 190 3 560 3 520 3 3 290
Reparationer

underhålloch 5 080 5 240 5 320 4 720 1 410 4 770

Summa 34 300 34 400 41 100 51 800 70 900 43 600

Avgär:
Räntebidrag 390 66 660 20 200 2 12046 1
Skatteeffekt 4 970 4 450 6 370 200 13300 7 68011
Bostadsbidrag 1 110 460 600 670 1030 810

Nettoutgift 27 900 36 500 33 00029 400 34 100 38 200
SCB,Bostads-Källa: ochhyresundersökningen1987.

Ovanstående siffror genomsnittstal. spridning i boende-Det mycketär är stor
småhus årgångar.utgifterna för varia-ägda inom olika Orsaken delsär stora

småhusen,tioner i och standard dels det här finns fritt spel-hosutrymme att
låta slåför marknadskrafterna konsumenternas värdering lägeattrum av osv.

på småhusigenom priset. Vid förköp beror kostnaden nybyggda hus iav
fårhuvudsak produktionskostnaden marknadsvärdet i allmänhetmedanav

småhus.vid bruttoutgiftenbetydelse köp äldre totala ökarstörre Denen av
årgångar.förmarkant Fördelningen betydligt jämnare mellanärnyare

årgångarna effekterna skatteeffekter in.räntebidrag ochnär vägsav
hyresrättsinnehavare ingår utgifter förFör i nettoutgiften hyra och egna

underhåll ingårminskat bostadsrättslägenheter imed bostadsbidrag. För
underhåll,nettoutgiften avgiften till föreningen, utgifter för personligaegna

ränteutgifter lånoch amorteringar till minskat medbostaden skatte-
effekten, bostadsbidrag och inre reparations-eventuella medel uttagna ur
fond. hushållDen genomsnittliga nettoutgiften för samtliga i hyrelägenheter

hushålluppgick 1987 till 18 300 kr. För i bostadsrättslägenheter uppgick den
genomsnittliga årnettoutgiften till kr.18 900samma

Kommentar4.10

Byggprocessen komplex och i flera starkt reglerad.är avseenden Bostads-
byggandet finansieringssystemetpräglas begränsad kostnads-genom av
känslighet hos producenterna. kostnadsbegränsningarDe finns tillärsom

administrativtdel bestämda.stor
Vid planering bebyggelsen har kontaktvägar och relationen till kom-av

fårbetydelse för Det värdefulltbygga. medstormunen vem som vore en
undersökning planeringsprocessen i kommunerna, med syfte undersökaattav
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beträffande mark-konkurrensmöjligheterna till och effekterna ökadav
användningen.

till delbyggföretagupphandling sker valetVid entreprenader storavav
företag.eller flera Dessutomförhandling och direktkontakt med ettgenom

bostäder i regi. Regelrättrelativt omfattande byggande öppetsker ett egenav
Prissättningenförekommande.anbudsförfarande mindre vanligtär

vanligtvis indexerad.entreprenadtjänster är
årens tillprisökningar inom byggverksamheten harDe storstorasenaste

på Efter har bygg-priser material och löner. 1987utgjorts höjda ävendel av
påberoende ökaderelativt kraftigt, bl.a. ränte-herrekostnaderna ökat

kostnader.
fått inflytande bygg-tiden ökathar överByggentreprenörerna över ett

rationaliserings-förmodligenolika led. Härigenom finns storaprocessens
planering produk-övergripande styrning ochvinster hämtaatt avgenom

i olika vid byggandetSamtidigt minskar konkurrensen detionen. momenten
verksamhetenbyggföretagen integrerarytterligare, speciellt de stora ver-som

tikalt.
in kostnadernavid kostnadsbedömningangelägetDet även vägaär att en

underhåll. förmodligen vinster hämtaför drift Härvid finnsoch attstora om
funk-färdiga byggnadenstvingas för denproducenterna störreta ett ansvar

tion.
upplåtelseformerolikaBostadsmarknaden kännetecknas vars egen-av

åt. På hyresområdet förhandlingsvariabelsig prisetskaper delvis skiljer är en
hyressättningen.inflytandemarknadskrafterna har inget egentligtoch över

nyproducerade bostadsrätterkostnadsbestämd. FörHyran till delenär större
produktions-priset vid tillträde i huvudsakoch egnahem bestäms av

efterfråge-överlåtelse anpassning priset tillkostnaderna, vid sker avmen en
förhållandena.
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BRANSCHBESKRIVNINGAR5

tilldelatshänsyn till den korta tid SPK för detta uppdrag har detMed som
varit möjligt marknadsbeskrivningar för samtliga byggmaterialinte göraatt

påtillbyggtjänster. Varor och tjänster har valts med hänsyn betydelseoch
förhållandevismarknaden, dvs. omsättning och representerande olikastor

förädlingsgrad.
sålundaNedan beskrivs marknaderna för byggentreprenörer, byggkonsul-

entreprenadmaskintjänster, byggmaterialhandeln vissa byggmaterialochter,
och tjänster.

Byggentreprenörer5.1

5.1.1 Marknaden
underhållTotalt uppgick de svenska bygginvesteringarna inkl. 1988 till

157,5 miljarder kronor. De privata entreprenadföretagen svarade för drygt
Övrigahälften, miljarder byggarbeten utfördes i regieller 84 kronor.ca egen

offentligakommunala bostadsbolag, gatukontor, vägverket och andrat.ex.av
myndigheter eller direkt traditionella underentreprenörer och hant-av

underhållsarbeten.utför främstverkare. De ombyggnads- ochsenare

Tabell Den svenska byggmarknaden5.1 1988.

Sektor Bygg- Andel av
investeringar byggandet
miij.kr. %

Nyproduktion bostäder 29 000 18.4-
industri 8 500 5.4-
övrigt husbyggande 33 800 21,5-
anläggningar 20 509 130-

8003Summa nyproduktion 91 58,3

Ombyggnad 20 700 13,1

Underhåll 45 000 28,6

Totalt 157500 100
aexkl. mäklararvoden.
Källa:Byggentreprenörerna,april1989.
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ipå bestodtillgängliga marknadenbyggandet den80 %Totalt upp-ca av
Resterande 20 %någon hälften bostäder.i form,förande hus cavarvaravav

kraftverk ochexempelvis broar,anläggningsbyggande, vägar,gator,var
distributionsanläggningar.

befolkningstätatilli Sverige koncentreratsByggverksamheten har om-
% i Storstockholm.råden. Sverige utfördes 25allt byggande i 1988Av ca

medförtför %. Detta harför % och Malmö 8 över-svarade 13Göteborg en
i Stockholm och Göteborg därframför allthettning arbetsmarknaden,

kraftig löneglidning.på förorsakatarbetskraft vilketbristen är stor, en

Konkurrenstörhållanden5.1.2

marknadensvenskaDen
fåtalkaraktäriseras bygg-entreprenadmarknadensvenskaDen storaettav

fragmen-småföretag. mycketByggbranschenföretag antaloch ärett stort en
färre tioca3000 har4000 företag,bransch med drygt änterad varav

byggentreprenadverksamhetenanställda itotala antaletanställda. Det
försvaradetolv byggentreprenörernauppgick 1988 till 115 000. De störstaca

% produktionen.69 avca
ihelsttvå NCC AB, byggerföretag, Skanska AB ochEndast var som

40 % riks-företagen marknadsandelSverige. Tillsammans har avcaen
på byggmarknadenKonkurrensenför byggentreprenader.marknaden

på regionala marknader. Denantal lokala och störreutspelas dock ett
såvälsådan komplexitetbyggprojekt storlek ochandelen utbjudna är attavav

förmågarikstäckande byggföretag harregionala ochlokala att ettgesom
bud.lägsta

två och NCC,företagen, SkanskaVid jämförelse mellan de störstaen
sin storlekmånga har skapatlikheter och intressanta drag. Deframträder

på flesta i Sverige. I 22 24stark lokal förankring defrämst orter avgenom en
finns inombyggföretaget. DeSkanska eller NCC detlän i Sverige störstaär
stordrifts-produktområden storföretagenssamtidigt erbjudaoch kanalla

ligger i lokalbyggarens platskunnande ochfördelar och fördelarna närasom
marknadskontakter.

bådafrånockså påtaglig företags sida tilldessaIntressant strävanär en
områden, exempelvis underentre-vertikal integration in angränsande som

företagen fastighetsägarebyggmaterial. Utöver dettaprenader och är stora
fastighetsägareSveriges ochfinansförvaltare. Skanskaoch näst störstaär

fastighetsbestånd.betydandeNCC och övriga byggbolag harstörreäven ett
fastighetsbestånddå till-praktiskt hela dettamärkaDet är att att taget

byggprojekt, sedanutveckling och förädlingkommit somgenom av egna
behållits.
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största byggentreprenörernaTabell De tolv i Sverige 1988.5.2

SverigeKoncern Totalt Byggverksamheti
Omsättning antal Uppskattad ungefärlig
milj.kr. anställda marknadsandel

%°avrundat milj.kr.
inkl.JMb 127°Skanska 70018 29 23

NCC 14813 19500 17
BPA 9 467 14650 8
SIAB 4 461 4 700 5
Diös 4 200 3 800 3
Andersons 466 700 22 2
Conata-gruppen 2 265 2 300 2
Lundbergs 2 200 2 100 2
PEABEntreprenad 1 765 1800 2
Kullenbergs 1 519 1450 2
Hallström Nisses 21 412 1 500
PlatzerBygg 800 21 110

De tolv största 63 805 85 000 58 000 69ca

000dPrivatentreprenadi Sverigetotalt 84 100ca
Totalt byggverksamhet 157700
a års Sverigefakturering i entreprenadverksamheteni och i utlandet.1988
b SverigeModerbolagetsverksamhet i och i utlandet.
° JM:s omsättning milj.kr.1988 2 893vard Totalmarknaden Sverigeuppskattas tillför entreprenadföretagensbyggverksamhet i

kr.miljarder84ca
° Marknadsandel1987.
Källa:SPK.

decennietDen lönsamheten i byggverksamheten under det harsenastesvaga
framtvingat strukturomvandling i i korthet kanbyggbranschen be-somen

på följandeskrivas sätt.
organisationer förEtt antal företag har försökt skapa rikstäckandestörre

både Strategin inneburithusbyggnad och anläggningsverksamhet. har att
företagen efter tillväxt skalfördelar förvärv och fusioner.ochsträvat genom
Skanska har exempelvis förvärvat 30 bolag inom entreprenadbranschenca
med 000 sedan förvärvade Skanska6 anställda 1970. Utöver dettaca

åraktiemajoriteten i JM Byggnads och Fastighets AB 1987. Ytterligare
exempel ABV bildades Vägförbätt-AB Armerad Betong AB ochär som av

årringar AB 1977, Johnson Construction AB JCC skapadesCompany som
årfusion Svenska Väg AB och Nya Asfalt AB 1982 Nordicsamtgenom av

Construction NCCCompany AB bildades samordningensom genom av
årsskiftet 1988CCJ och ABV 89.

påEtt antal medelstora företag har koncentrerat sin verksamhet. Exempel
fråndetta SIAB, Diös och dragit sig geografiskaJM bort antalär ettsom om-

råden och vissa regioner med sin husbyggnadskompetens.satsarnumera
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väsentligt entreprenadverksamhetenEtt antal företag har i allt awecklat
på påfastighetsförvaltning. Ett exempel detta Fabege.och enbart ärsatsar

påföretag i fokus tid de s.k. bygg-hanmatEn ärtyp som senareannan av
upphandling kunder haledarföretagen sköter utan att entre-egensom

Åkepå sådanaExempel bolag Larson Byggare AB ochprenadrörelse. är
för 2-3 %endast liten del det totala bygg-De dockArcona. svarar en av

andet.
åta sigSammanfattningsvis antalet bolag kan avanceradehar som mer

påanläggningsarbeten minskat, specialisterhusbyggnadsprojekt och medan
verksamheten geografiskt.husbyggnad koncentrerat

intresseväckande faktor det gäller de svenska byggentreprenörernaEn när
så företagen börsintroduce-samtliga deär ärgott storaatt numerasom av

tillgånginnebär i till kapital för utvecklingsinsatserrade. Detta de dag haratt
helt förut. De tidigare oftaoch strukturgrepp än ägarna,sättett annat

tvingades inta betydligt passivare iprivatpersoner och grundarna, rollen
sådana frågor. Samtidigt börstillhörighetenställer rad kraven nya
företagsledningarna vad gäller resultat, strategiskt handlande och öppenhet.

ocksåutveckling i Sverige har iEn motsvarande den skett Norge ochsom
Finland. företagen efter fusioner AkergruppenDe och Selmer-största är

ocksåi Finland, vilka internationelltSande i Norge YIT betyd-ärsamt sett
skettNågon storleksstrukturering inteande företag. liknande har dock i

Danmark. danske byggentreprenören, Rasmussen Schiötz,Den största
på tolfte i nordiska storleksligan.kommer först plats den

år förvärvat aktieposter ioch Skanska har under deNCC storasenare
påbyggföretagen i Danmark. Exempel detta SkanskasNorge och ärstörsta

förvärv iförvärv i oktober 1988 33 % i norska Selmer-Sande och NCC:sav
AS.% i Nielsen-Nielsen Vidare harjuni 1989 33 norska Entreprenörav

nordiskatid rad olika samarbetsavtal slutits mellan deunder störresenare en
på Skanskas samarbetsavtal medbyggentreprenörema. Exempel dessa är

AS VerftSelmer-Furuholmen Anlegg och norska Moss Rosenbergnorska
AAS, Nielsen-NCC:s samarbetsavtal med norska Aker Contractors S och

ASoch Lundbergs samarbetsavtal med norskaNielsen SIAB:ssamt
AS.EnterpriseVeidekke och danska Larsen Nielsen Detta kan ses som

påi ini företagens vilja Norden och denävenöver gränsernasteg attett
europeiska marknaden.

samarbete och konsortiebildningar
Det vanligt förekommande byggentreprenörer samarbetar i konsortierär att

Ävenkonkurrenskraftigavid byggprojekt för kunna lämna anbud.större att
påkan erforderliga tillbyggbolag lokal marknad saknastörre etten resurser

konsortier. Konsortiebildning före-visst projekt vilket löses via samarbete i
också låtervid projekt. Ibland anbuds-kommer dock del mindreen

förståinfordraren konsortiebildning exempelvis visst lokalt företagmed äratt
önskvärd.

Enligt anbudskartellförbudet i konkurrenslagen KL för-14 § detär
frågaför näringsidkare vissabjudet bl.a. samarbeta angivna isättatt om
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frånanbudsupphandlingar. Det finns dock undantag detta förbud, närt.ex.
frågandet säljorganisation och vissa s.k. samfälldär typerom gemensam av

ocksåprestation. finns möjlighet söka dispens hosDet marknads-att
någondispens skall medges krävs form särskildadomstolen. För skäl,att av

såsom anbudssamverkan kan främja kostnadsbesparingar tillatt antas som
väsentlig konsumenterna till godo.del kommer

tolkning beslut 1986:16 frånEnligt marknadsdomstolens det undantagav
anbudskartellförbudet s.k. samfälld prestation undantagetsom avser anses

enstaka anbud särskilt omfattninggälla samarbete rörandenärmast storav
något påpraktiskt föroch samarbetet, krävs anbud den aktuellasett, attom

frånprestationen skall kunna de berörda företagen. lagförarbetenaAvavges
framgår också utmärkande för dessa undantagsfall viss prestationäratt att en

gårför för aktuella anbudsgivama därföroch de och deär stor atten avvar
för utföra denatt gemensamt.samman

fann vid granskning Nordstjernans förvärvNO ABV 1988 attav av sam-
arbete i konsortier och bolag förekom mellan Skanska ochgemensamma
JCCABV numera NCC. till framförtNO har Skanska och NCC detatt
från bådaallmän konkurrenssynpunkt angeläget i fall deär störstaatt vart

så långt möjligt bedriver sinbyggföretagen verksamhet inbördesutansom
hänvisningsamarbete. Vidare har NO med till marknadsdomstolens beslut

påpekat samverkan vid anbudsgivning, med andra kanävenatt parter,en
stridandekomma bedömas anbudskartellförbudet i KL.att motsom

fråndenna bakgrund begärde besked Skanska inställningMot NO dessom
pågåendetill framtidaaweckla samarbete med NCC, till samarbete medatt

ingåendeNCC till i konsortiebildning vid anbudstävlingar i allmänhet.samt
införstått avstå frånhar förklarat sig företagetSkanska med skallatt att

ingå i samarbeten med NCC. Vissa bolag har upplöstsnya gemensamma
ocksåunder 1989. Skanska det principiellt bäst verka självständigt iattanser

Sverige utanför konsortiebildningar konkurrenter. Liknande förklaring-med
har NCC.avgettsar av

europeiska marknadenDen
måttInternationellt med europeiska tillhör Skanska och NCC demätt,sett,

byggföretagen i koncentration antaletEuropa. En klar aktörer harstörsta av
år, påskett under i franskasynnerhet den marknaden. Byggentrepre-senare

i haftEuropa har under delen 1980-talet stark mark-nörerna senare av en
nad. Lönsamheten i byggverksamheten de brittiskaunder 1988 hosstörstvar
företagen.
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största byggföretagEuropasTabell 1988.5.3

OmsättningLandFöretag
år 1988
milj.kr.

Bouygues Frankrike 51 500
SGE Frankrike 33 8002.

StorbritannienPLCTarmac 30 900
House PLC StorbritannienTrafalgar 29 2004.

SAE Frankrike 24 4005.
Skanska Sverige 10023

FrankrikeDumez 60022
VästtysklandPhilipp Holzmann 20 300

Spie Batignolles Frankrike 19 100
StorbritannienGeorge Wimpey 1880010.
SverigeNCC 1830011.

GTM Entrepose Frankrike 1650012.
VästtysklandHochtief 1640013.
StorbritannienDalfour Betty 8001414.
StorbritannienJohn Laing 8001415.
StorbritannienBeazer 14 70016.
StorbritannienAmec 3001417.

Woodrow StrobritannienTaylor 1370018.
Costain Group Storbritannien 1260019.
Cegelec Frankrike 1220020.

SverigeBPA 9 70025.
SverigeDiös 4 50045.
SverigeSIAB 4 50048.

Le Frankrike,TidningenByggindustrin Moniteur,Källa: 36.1989.nr

europeiska präglas starka positions-byggentreprenörernas verksamhetDe av
förflyttningar inför skapandet den inre EG-marknaden 1992. Fusioner,av

diskuteras. Särskilt intressetjoint-ventures och olika samarbetsavtal ärstort
brittiska marknaden, där förändringar infrastrukturenför den ärstora attav

vänta.
franska och brittiska byggentreprenörer, likt deVästtyska, svenskasom

decennierna byggt i oljestaterbyggentreprenörerna under de ochsenaste
iu-länder, betydligt intresserade bygga Europa. Deär attmer avnumera

påsig därför in varandras marknader.söker
då stårbesvärligare SverigeFör de det docksvenska byggarna är att agera

utanför Byggbranschen skiljer sig i väsentligtEG:s inre marknad. ett
frånavseende industri produktion för inte kanvanlig fast att exportgenom

ske i hemlandet. lokala etableringar kräver lokalArbetsplatserna utgör som
utsträckning iarbetskraft, lokalt material i hög grad lokalasamtstor

kontakter olika slag. företag iMöjligheterna för svenska Västeuropaattav
utnyttja eventuella stordriftsfördelar därmed begränsade.äröver gränserna
Byggande för olikakan, lönsamt, däremot slagöver gränserna att avsevara

specialåtaganden t.ex. bergtunnelarbetengrundläggning och eller störreav
byggprojekt i konsortier med lokala byggare. Det enligt bedömare iär

framgångsrikamindre troligtbranschen allbyggande byggföretagatt stora
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fram inomi kommerverkar hela Europa vi;över atteget ennamnsom .
framtid.nära

byggentreprenörerUtländska Sverigei
få utländskabyggherrar i Sverige ochfinns i dag inga utländskaDet ytterst

byggandet traditionellt varit starkttill dettaOrsaken ärentreprenörer. att
tillståndsprocedurer. Det före-nationella regler ochnationellt inriktat med

byggföreskrifter lagar,olikheter iexempelvis skillnader ochkommer
-metoder, licens- ochnormer, prövningsbestämmelser ochstandarder och

gränsöverförelseformella problem rörandekontraktsbestämmelser samt av
finnsnordiska länderna. Utöver detta detmaskiner material mellan deoch

Oftaockså vid värderingen anbud.ofta protektionism hos köparnadold aven
Sverige lokal förank-önskar bygga ibyggentreprenörkrävs det ensomav en

nämnda handels-platskunnande och marknadskontakter. Ovanring med
minst följdinte tillhinder förstärks ytterligare det gäller EG-länderna,när av

skillnader i byggföreskrifterna.betydligt större
på byggprojekt i Sverige. Norska Selmerfinns dock exempel norskaDet

Hallström Nissesi konsortium med svenskaFuruholmen Anlegg bygger
Total-Anläggning mellan Holmsund och Obbola.AB bro Umeälvenöveren

milj.kr. för 75 milj.kostnaden för projektet ligger 170 Kontrakt caca
Åre.för inyligen byggennorska kronor har tecknats norska entreprenörerav

från tidningen Byggindustrin ligger de norskaEnligt uppgift entreprenörernas
%anbud 10 under de svenska konkurrenternas.ca
ocksåfinns reella hinder för utländska byggentreprenörerDet antalett

önskar bygga i Sverige.som
näringstillstångj bedrivs filial till detverksamhetenDet krävs enom som-

styrelseledamöterutländska företaget, eller godkännande utländskaett av
drivs dotterbolag. Ioch verkställande direktör företaget svensktettom som

båda fallen kommerskollegium för prövningen.svarar
tillståndförvärv fast egendom länsstyrelsen.För krävs ävenav av-

uppehålls- arbetstillstånd för verkställande direktören ochDet krävs och-
sig Sverigeden utländska arbetskraft företaget önskar använda i omsom av

tillståndinte nordiska medborgare. Dessa invandrarverket,dessa prövasär av
samråd enligt i utlänningslagen.efter med berörd länsarbetsnämnd, reglerna

Frågor arbetstillstånd remitteras till fackligalänsarbetsnämnden deom av
organisationerna, tidigare vanligtvis avstyrkte företagen med sigtogattsom

med motiveringen i Sverige fanns arbetssökanden inom denpersonal detatt
aktuella yrkeskategorin. Nuvarande konjunkturläge med arbetskraftsbrist har

medfört fackliga organisationerna Svenska Byggnads-dock deatt
tillståndsärendena.arbetareförbundet tillstyrker huvuddelen av

Bedömning5.1.3
tvåDen svenska marknaden domineras tidigare de störstanämntssom av

byggbolagen företagen i rikstäckande verk-de enda Sverige medärsom
samhet. Därtill kommer cirka tio företag intill rikstäckandemed verk-näst

ocksåsamhet regional Därefteroch med stark verksamhet. kommer tjugo-ett
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region. ytterligareföretag starka inom sin Till detta kommertal är ettsom
på förmågaregionföretag beroende projektstorlek och hartusental attsom

på imarknaderna huvudsak lokala. Marknaden kanbjuda konkurrens ärsom
också mindre byggprojekt.uppdelas i ochstörre

får finnsmarknaderna till följd det endast begränsat antalDe lokala att ett
på byggprojekten. före-I storstädernaföretag kan lägga anbud de störresom

vilket starkare konkurrens.antal företag bordekommer störreett gynna en
konsortier företagen medförasamverkan i mellan kan dockFörekomsten av

småVid byggprojekt kan konkurrensenförsvagad konkurrens. lokalaen
eftersomfungera bättre antalet byggentreprenörer kan läggaantas som

på be-anbud Strukturen entreprenadmarknaden kommerär större. att
pågående utredning koncentrations-ytterligare i SPK:shandlas om

förhållanden bostadsproduktionen, vilkenlönsamhetsutveckling inomoch
våren 1990.beräknas underpresenteras

träffade ochbörjan 1989 bostadsdepartementet Bygg-I av sommaren
långsiktiga planeringenöverenskommelse gällande denentreprenörena en

uppnåSyftet bostadsbyggande iframför allt i bostadsbyggandet. att ettvar
samtidigt tillgodoseendetillräcklig omfattning och till rimlig kostnad med ett

mål-långsiktig produktionsplanering. Enbyggföretagens behovav av en
inte stigaöverenskommelsen byggkostnaden skall snab-sättning med är att

inflationen i övrigt.bare än
åstadkomma intepriskonkurrens, där prishöjningar kan övervältrasFör att

påpå i effektiv konkurrensi sin helhet led byggprocessen, krävs ensenare
både materialmarknaden. utländska byggentreprenörerentreprenad- och Om

påpå konkurrensen entreprenad-in den svenska marknaden ökarkommer
byggföretagen möjlighet medföra im-marknaden, och har egetattom

påbyggmaterial byggmaterialmarknadenkan konkurrensenävenporterat
öka.

byggföretagenbegränsning i konsortier mellanEn användandet vore enav
åtgärd påmöjlig för byggentreprenadmarknaden. NOöka konkurrensenatt

framhållit för konsortie-varje anbudsgivare själv harhar att ett attansvar
förenlig anbudskartellförbudet i konkurrenslagstiftningen,bildningen medär

ingårdå viss anbudsgivare ianbudsinfordraren godtar eller önskaräven att
konsortium.ett

för utländska entreprenadföretagFör öka konkurrensen och underlättaatt
på den svenska marknaden liberalisering nämndaböratt agera en av ovan

reella hinder i regelverket genomföras. En anpassning regelverket ochav en
inför inre vidlikabehandling företagen öppnandet den EG-marknadenav av

utgången också innebära i positiv riktning.1992 kan ett stort stegav

Byggkonsulter5.2

Verksamhetsområdet för byggkonsulter omfattar bl.a. samhällsplanering och
programarbete, projektering, byggledning kontroll och slutbesiktningsamt av
färdiga byggnader. Byggkonsulterna kan ofta sitt inflytande övergenom
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påverkautformning och byggnadsteknik de totala byggkostnaderna. Deäven
åren genomgåtthar den tekniska konsultbranschen viss struktur-senaste

flertalförändring med fusioner och uppköp företag. Det finns ett storaav
Konkurrensbildenföretag verksamhetsfält.brettspänner över ettsom

varierar dessutom regionalt.
nedanstående visas tekniskI tabell de tio koncernerna inomstörsta

årkonsultverksamhet 1988.

årstörsta konsultverksamhet ochTabell De tio koncernerna inom teknisk5.4 1987
1988.

Koncern Omsättning Mkr Antal
anställda

1988 1987 1988 1987

GruppenVBB 5121077 958 1608 1
J W 872 668 749 17351

ÅngpanneföreningenAB 726 672 338 3851 1
Kkonsult 505 433 1 064 1 158
Viak 504 452 1 139 1 109
Scandiaconsult 402 349 1 036 1002

MannerstrâleKjessler 286 153 646 394
FFNSGruppen 252 211 462 425
SverigesGeologiskaAB 197 218 455 377
AB Knight lnd.konsuIt 174 153 457 228

Källa:Konsulttidnlngen 1989och 1988.nr nr

Några de byggkonsultföretagen kommunägda. bl.a.Dessastörsta är ärav
K-konsult, NAB-konsult och Konsultföretaget-GF. De konkurrerar i huvud-

påsak marknader övriga byggkonsulter.samma som
Flera de konsultföretagen i projektverksammastörre är även utom-av

lands.
Enligt SCB:s produktionsstatistik fanns det 2 920 byggkonsultföretag 1987.

Deras produktionsvärde uppgick till 8,8 miljarder kronorgemensamma ca
Åråretoch medelantalet anställda under 22 000. 1980 mot-var ca var

siffrorsvarande 3,9 miljarder kronor och 19 000 anställda. I SCB:s stati-ca ca
stik omsättning och lager inom varuhandel och vissa tjänstenäringaröver

omsättningen uppgåinom byggkonsultverksamheten 1988 till 10,1anges ca
miljarder kronor.

År fanns1987 det enligt produktionsstatistiken byggkonsultföretag24 med
100 anställda. Dessa förän svarade 33 % branschens totalamer ca av

produktionsvärde. Antalet företag med 10-99 anställda uppgick till 265 med
tillsammans 30 % det totala produktionsvärdet. I storleksklassen 0-9ca av

fannsanställda 2631 företag, vilka tillsammans svarade för %37ca av
produktionsvärdet.

företagFör med tio flereller anställda finns i produktionsstatistiken redo-
visning produktionvärdet fördelat efter projekttyp. Omkring %17 dessaav av
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avsågföretags produktion l987 arbeten för bostadshus. Resten produk-av
påpåtionen fördelade sig övriga byggnader och 22 %med 58 % ca an-ca

för-läggningar. företag anställda redovisas i statistiken ingenFör med 0-9
pådelning projekttyper.

Omkring privata byggkonsultföretag med tillsammans 10 000250 ca
konsultföreningen, SKIF. Sverigesanställda anslutna till Svenskaär

branschorganisation för arkitekternaPraktiserande Arkitekter, ochSPA, är
arkitektföretag tillsammans ca2000 anställda. Detansluter 275 medca

uppgårtotala arkitekter till 200.antalet 6ca
tio fler anställda för-Produktionsvärdet för byggkonsulter med eller

på milj.kr.delades olika 643 milj.kr. byggherrar, 4921987 beställare med 4
byggkonsultföretag. Enligtbyggnadsföretag milj.kr. andraoch 333 upp-

frångift omkring arkitekter sysselsatta iSPA uppskattningsvis 4700är
enskild tjänst, 600 byggherrar ochsysselsatta entreprenörerärvarav ca av

i andra konsultföretag.samt

Entreprenadmaskintjänster5.3

5.3.1 Marknaden
tjänster utförsMed entreprenadmaskintjänster de arbetenhäravses som

med schakt-, last- och grävmaskiner med dumprar och andra typersamt av
maskiner grävning, jordförflyttning och plane-med förare. Dessa tjänster -

friståendering, rivningsarbeten, Snöröjning utförs främst entrepre-avm.m. -
nadmaskinföretag.

årMEBranschorganisationen uppskattar detMaskinentreprenörerna att
för tjänster.1989 fanns totalt maskiner, kan användas berörda36 000ca som

eftersom entreprenadmaskiner, till skillnadDet exakta antalet kan inte anges
från exempelvis lastbilar, inte registreras.

tvåOmkring 25 000 eller tredjedelar det totala antalet entreprenad-av
påmaskiner förare, enligt marknaden förmed hyrs ME den öppnaut annans

räkning pris-s.k. produktiva maskiner. Det och konkurrens-är
förhållanden för tjänster i belyses i detta avsnitt. Antaletdessa huvudsaksom

uppgåttsådanföretag, bedriver uthyrningsverksamhet, beräknas 1989 hasom
till i storleksordningen 000 medlemmar i ME. Genom-9 000, 4 ärvarav ca

således tvåsnittligt innehar maskinföretag omkring till maskinerberörda tre
år.Ett genomsnittsföretag inom drygt milj. kr.ME 1omsättervar. per

Små företag ofta inom schaktkooperativ,och medelstora samverkar ett
områdeninom geografiska i vissa fall dominerandebegränsade harsom en

ställning. finns för kooperativ i varitDet närvarande 25 landet. Antalet har
någraoförändrat bedrivsunder 1980-talet. Inom schaktkooperativ begränsad

1Avsnittet bokseriebaserasfrämst Svenskinrikestransportmarknad,SPK:s 1989:1.

2 beräkningen maskinermaskiner, skillnadenmellan totala antaletDe 0011 utgörca som av
och uthyrda maskiner tillhör bl.a. försvaret och lant-ca 36000 ca 25000 t.ex. staten

brukare.
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åkeriverksamhet. Antalet företag tillhör uppgårkooperativ till totaltsom
2 000. Närmare 90 % företagdessa medlemmar i ME. Under 1989ärca av

beräknas kooperativens totala omsättning till miljarder3 kronor.närmare
I likhet med de lokala lastbilscentralerna samordnar kooperativett

medlemsföretagens områdenprissättning, vilket inom där konkurrensen är
frånbegränsad andra maskinföretag kan medverka till prisuppdrivandeen

påeffekt maskintjänster. I SPK:s utredning förMarknaden entreprenad-
maskintjänster prissättning och struktur SPKUS 1984:3 framkom, att av-

genomsnittligade priserna i fyra undersökta län avvek län, därett genom-
snittspriset högre jämfört med övriga län. I detta län hade schakt-ettvar
kooperativ dominerande ställning.en

friståendeDe maskinföretagen beräknas ha totalt miljarder8omsatt ca
kronor under 1989. Den totala marknaden för entreprenadmaskintjänster
inkl. byggföretagensbl.a. maskintjänster årberäknas underegna samma
enligt ME ha drygt miljarder11 kronor. Kostnaderna för dessaomsatt
tjänster uppskattas vanligen variera imed genomsnitt mellan 5 och 10 % av
de totala kostnaderna för olika bygg- och anläggningsprojekt.

dominerandeDen köparkategorien entreprenadmaskintjänster ärav
och kommunerna, beräknas för ungefär hälften denstaten som svara av

friståendetotala marknadsomsättningen för1989 maskinföretag. Med
utgångspunkt från SCB:s kommunala finansstatistik Kommunernas finanser
1988 kan kommunernas frånköp maskintjänster friståendeunder 1989av
maskinföretag beräknas till minst miljarder2 kronor.

sådanaTill ME anslutna främst entreprenadmaskinföretag,är utförsom
maskintjänster för räkning. Medlemsföretagen har i allmänhet ettannans
fåtal anställda. Arbetsgivareorganisationen på branschområdedetta heter
Maskinentreprenörernas arbetsgivareförbund, arbetsgivarpart vidärsom

angåendeförhandlingar löner till förare entreprenadmaskiner. De störreav
företagen bedriver egentlig byggverksamhet i utsträckningär storsom
medlemmar i bådaByggentreprenörerna. förbundenDe ME och Byggentre-

ytterligare antal intressenterprenörerna samverkar främst isamt ett -
MK3.maskinfrågor i den s.k. maskinkommittén Inom MK utarbetas-

maskinkostnadslistan MKL, redovisar kostnader byggdag försom per
500 olika maskintyper.1ca

i frånME den januari1 1986 entreprenadhandbokutger eget namn en
EHB innehåller,avseende entreprenadmaskiner förutom bl.a. lagarsom
och bestämmelser gäller för branschen, rekommenderad cirka-ävensom en
prislista för entreprenadmaskintjänster. årsskifte.EHB vid varjeutges

Samtliga maskiner ingårmedtagits i EHB i MKL. Skillnadernaävensom
tvåmellan de listorna vad maskiners prissättning kostnader äravser som

i EHB cirkaprisernämnts, maskinkostnader timme medanatt anges per
dessa kostnader eller priser redovisas i MKL byggdag 8 timmar.per

3 ingår förutomI MK Byggentreprenörernaoch bl.a. Kraflbyggarna fortilikations-ME, AB,
förvaltningen, EntreprenadmaskinleverantörernassamarbetsorganisationEMSA och Före-
ningenbyggmaskinuthyrare.
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också maskinförare ochlönekostnader förinkluderarCirkapriserna i EHB
drivmedel. sistnämnda kostnaderslitdelar ochdriftkostnadervissa anges

iinte MKL.
begränsad inter-enligt MEentreprenadmaskinföretag harSvenska

finskanorska ochantal fall harmindreInationell konkurrens. ett
till Sverige. Undererhållit gränstrakternai främstarbetenentreprenörer

samband medverksamhet. Iökat dennanorska företaghar främst1989
också maskin-holländskaVästsverige hargasledningsprojekt i Syd- och

slamsugning medochMuddringsarbetenengagerade.varitentreprenörer
åren utförtsnågra i Sverige detillfällenvidspecialmaskiner har senaste av

utsträckning svenskabegränsadiförekommerföretag. Detutländska att
oftastfall beror detI aktuellautomlands.entreprenadmaskinföretag arbetar

får ianläggningsarbetenbygg- ochpå byggentreprenörersvenskaatt som
från Sverige.bl.a.anlitar maskinentreprenörerländerandra

internordiskfrämstinternationellmotverkasnärvarandeFör en
entreprenadmaskintjänstområdet länders olika tull-påkonkurrens genom

maskiner tekniskabesiktningvidvarierande kravmomsregler,och av
Enligtför maskinförare. MEyrkesbevis utgörutfärdandestandarder samt av

för iavgörande hinder detnästintillSverigei Norge ocholika reglerdessa att
entreprenad-och svenskanorskakonkurrens mellanblivissa fall skall en

maskinföretag.
förnordiska samarbetet undan-pågår för detinomnärvarandeFör ramen

Ämbetsmannakomrnittén handelspolitikförhandelshinderröjande ettav
förreglernordiska ländernasharmonisera desyftar tillarbete att an-som

i sammanhanget deaktuellahandelshinder ärläggningsmaskiner. De ärsom
på för maskinförare.yrkesbevisexkl. kravetnämns ovansom

enligt kollektiv-Sverige reglerasmaskinförare iFrågan yrkesbevis förom
innebär iarbetsmarknaden. Detden svenskaberördamellanavtal parter

ochvill utföra bygg-företagoch norskafinskapraktiken, t.ex. an-att som
godkända demåste få anställda förarei Sverigeläggningsarbeten avegna

ordningmotsvarandeinte i nulägetEG finnsfackliga Inomsvenska parterna.
erhålla yrkesbevis.särskilda föreller krav att

Prissättning5.3.2
tillhandahåller enligtprissättsentreprenadmaskinföretagentjänsterDe som

timme för uthyrningvisst prisangivandefyra fall femME i peravgenomav
förare.maskin medav

beställaren avtalarochentreprenadmaskinföretagenfall gäller,övrigaI att
visstsig utföraförbindersäljareninnebärentreprenad. Det att ettattom en

visst lednings-för antalfundamenthusgrund, göraarbete gräva ettt.ex. en-
sådana fall för hela arbetetifast pris. Priset avtalastillstolpar ett menosv. -

visst prisöverenskommelseefter ackord, dvs.kan tonäven sättas peromen
pris längd-fast grävddikesgrävningvidkubikmeter ellereller ettt.ex. per

förekommapris kantimpris och ärfastKombinationer ton menmeter. perav
andelen avtalademedlemsföretagen skall ökaovanliga. ME:s ärsträvan att
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m3utifrånersättningar, prestation kr eller etc.,bestämts dvs.tonsom per
tidsåtgång.ersättningar inte tillkopplats projektetssom

åretPrisförändringar inom branschen vid olika tidpunkter under och isker
fastställsde flesta fall priset avtal säljare och köparemellan entre-genom av

Tvåprenadmaskintjänster. vanliga tidpunkter för revidering priser vidärav
års- halvårsskiften.och förekommer prisklausuler innebärI avtalen attsom

någotprisförändringar till bl.a. maskinkostnads-relateras exempelvis index
nedan.index, se

utgåvanME förstaentreprenadhandbok där dennämntsutger som en
från gånggällde januari EHB 86. reviderasden 1986 Handboken1 en per

år årsskifte.och omkring varje januari 1986 samarbetadeFöre den 1utges
nivån påME och Byggentreprenörerna inom MK maskinkostnader. Somom

framgår redovisningen vissanedan finns drag vadav gemensamma avser
beräkningen maskinkostnader och MK:s maskinkost-mellan EHB MKLav
nadslista.

Enligt ME klassificera viktigastemaskinerna den skillnadenär sättet att
bådade listorna.mellan Skillnaden innebär i korthet i EHB i förstaavgöratt

hand maskinernas prestanda och i inköpspris vilken klasstillhörighetMKL
innehålleroch därmed vilket listpris för maskin.skall gälla aktuell EHBsom

också någrapristillägg i fall för extrautrustning därmaskiners tillägget i
fall svåradetta baseras utrustningens inköpspris för arbetsförutsätt-och

hårdningar t.ex. onormalt mark vid schaktning. Dessa tillägg finns inte i
MKL.

Maskinernas påtotala kapitalkostnad inklusive kalkyleras likartatränta
utgångspunkti EHB och MKL. Avskrivningskostnaden beräknas medsätt

från maskinleverantörernas cirkapriser till maskinköparen.rekommenderade
I EHB inte i tillMKL hänsyn rabatter lämnas vid försäljningtas attmen av

bådamaskiner. I listorna används avskrivningstid vid beräkningsamma av en
maskins avskrivningskostnad. Vidare används räntesats.samma

årliga utgåvan innehåller,Den förutomEHB cirkapriserav
kronortimme för uthyrning förarkostnader,maskiner inkl. och exkl.av

försäkringsfrågor,information anbudsräkning, lagar, bestämmelser ochom
också rådaktuella för branschen. Vidare maskinfinansieringärsom ges om

tekniska föroch data olika maskinmodeller.
Cirkapriserna i inkluderarEHB beräknade kostnader för företagens

administration och arvode vinst, andelsmässigt i12-17 % ellerutgörsom ca
genomsnitt omkring 15 % Cirkapriserna. Vid beräkning maskinuthyr-av av
ningspriser någrahar vidare antagits maskinernamed undantag sysselsättsatt
i år.genomsnitt timmar4001 per

Cirkapriserna maskinkostnaderna exkl.timme i EHB lönekostnaderper
för förare utifrånjusteras utgivningstillfällenamellan i normalfallet för-
ändringen index för schaktmaskiner maskinkostnadsindexbenämndävenav -

påfram SCB Kommunförbundet.uppdrag ME och Svenskatassom av av-
lndexserien, beräkningsgrunder skall väsentligt revideras under 1990,vars

SÅ:spubliceras fortlöpande bl.a. i branschtidningaroch ME:s Lastbilen resp.
Maskinentreprenören. ocksåIbland förekommer cirkapriser reviderasatt
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maskinkostnad ändrasberäknadursprungskalkylen förtillhänsynmed att
t.ex.marknadsförutsättningarfrämstantagandenändradegrund om nyaav

maskingrupp.sysselsättningstid förminskad en
lönekostnadsändring-på index förockså MEuppdragberäknarSCB ettav

maskinkostnadsindex. Dettapubliceras samtidigtförare,för somsomar
utgångspunkt för beräknad index-lönenivåercentralt avtaladeindex har som

långfristiga avtaloftast imedtasbåda indexseriernanämndautveckling. De
för regleraentreprenadmaskintjänsteroch säljaremellan köpare attav
tillgängliga s.k.EHB denavtalsperioden. Ipriser under utgöravtalade senast

andrakvartalsstatistiken timme.förarkostnadunderlag för beräknad per
prissättningennågon hur oftaundersökninginte gjortsDet har avom

EHBS. relativtdetEnligt MEentreprenadmaskintjänster baseras är van-
pårelativt kraftiga rabatterocksåså enligt MEOfta lämnasligt sker.att

omkringuppgår vanligen tillenligt MErabattercirkapriserna i EHB. Dessa
förare. Rabatt-maskinerpå för uthyrningangivna cirkapriser%25 utanav

förekommeroch lägre rabatterbetydligt högredock dvs.spridningen är stor,
vanligt enligt ME,mindredockprocenttal. Detjämfört med nämnda är att

Vidare har MEför förare.timkostnadenredovisadedenrabatt lämnas
till kundernaindirekt rabattoftadet lämnasförklarat, attatt genomen

särskild betal-någon tilläggsdebitering eller kräverintemaskinuthyraren gör
maskinen.extrautrustningför kunden begärdning av

både sänk-198687 genomfördesfrån årsskiftetmed giltighetEHB 87I
föruppåt % cirkapriserna4,9höjningarintill % ochningar 3,3 av

i EHB 86. Genom-motsvarande priserjämfört medmaskiner förareutan
främst%, vilketprisnivån medsänkts 1totala hasnittligt denberäknas ca
Vidareunder 1986.räntekostnaderpå drivmedels- ochminskadeberodde

8,5 %.maskinförare i EHB 87 medförkostnadenökade
giltig-88 med198788 cirkaprislista EHBårsskiftetvidME utgav nyen

%.med 9,4i 88 ökadeFörarkostnaden EHBfrån lfebruari 1988.het den
i88 medhöjdes i EHBföraremaskinuthyrningCirkapriserna för utan

%.höjdes med 11för maskintypen dumprar%. Prisernagenomsnitt 6,7 ca
inköps-förutom ökademotiverades medhöjningenrelativt kraftigaDen -

på allmänframfördaför väg.skatteregler dumprarpriser ändradeäven-
cirka-höjde MEfrån januari 1989denutgåvan gällde 1EHB 89l som

genomsnitt 2,4 %.iförare medmaskineruthyrningpriserna för utanav
för maskin-lönekostnadengenomsnittligaArbetskraftskostnaden eller den

11,5 %.ökade medförare timme caper

4 löneområden ochsAFLOzslöneuppgifter frånStatistiken bygger gemensamma
innehåller ilönenivåerRedovisadetvå organisationerna.mellan deproducerasi samarbete

centralaavtal.löneökningarlöneglidningellerdetta fall utöveräven

5 från denTKL,timkostnadslistaundersökt tillämpningen ME:shar tidigareSPK somav
utgångs-visade, TKL1984:3utredningSPKUSljanuari SPK:sEHB. att1986 varersattesav

prissältningstill-allastorleksordningen %flesta fall eller i 80prissättningeni depunkt för av
fyra undersöktalän.fällen inom
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Vid maskin- förarkostnaderantaganden och vardera 50 %utgörattom av
det totala kostnaderna vid utförda tjänster höjdes cirkapriserna i EHB 89
med totalt i genomsnitt % 2,4 %ca7 0,5 11,5 % 0,5 jämfört med+x x
EHB 88.

Från januariden 1990 har enligt höjt1 ME EHB 90 cirkapriserna för olika
maskingrupper kostnader för maskinuthyrning förare med mellan 12utan
och % eller med i genomsnitt22 17 %. Lönekostnaden timme förper

ocksåmaskinförare har ökats med %, dvs.17 de cirkapriserna förca nya
entreprenadmaskintjänster har enligt EHB 90 höjts med totalt i genomsnitt

% jämfört17 med EHB 89.ca
nämnda lönekostnadsökning 17 % iAv EHB 90 drygt hälften löne-utgör

höjningar centrala löneglidning.avtal Bakgrunden tillutöver ME:s relativt
kraftiga cirkaprishöjningar mellan 12 och 22% entreprenadmaskin-av
tjänster exkl. förarkostnader främst vissa ökade maskinkostnaderär bl.a.
för maskininköp enligt utvecklingen maskinkostnadsindex under periodenav
november 1988 november 1989. Vidare ME, prisändringarnaattanser en-

lågtligt förEHB 89 blev beräknade beräkningsgrunderna förattgenom
maskinkostnadsindex inte till fullo beaktat kostnadsutvecklingen för maskin-

årinköp under 1988. Korrigering för detta och motsvarande efter-en
årsläpning för 1989 t.o.m. november har inkluderats i cirkapriserna för

maskinuthyrning enligt EHB 90. ME:s beräknade kostnadsökningar för
maskininköp utifrånhar därvid förändringarmätts maskinleverantörernasav
rekommenderade cirkapriser vid försäljning maskinerna till slutlig kund.av
Vid beräkningen har inte beaktats eventuella rabattändringar vid denna för-
säljning under t.o.m.1988 och 1989 november.

Konkurrenstörhållanden5.3.3
påbörjadesUnder 1988 samarbete mellan entreprenadmaskintjänst- ochett

åkeribranschen, syftar till teknisks.k. samverkan mellan främstsom en
schaktkooperativ och lastbilscentraler. Detta samarbete, inne-kanävensom

påfatta prissättningen frånberörda tjänster, branschhållbedöms till för-vara
för fråndel kunden samordningssynpunkt. Samarbetet innebär dock sam-

tidigt konkurrensbegränsning, riskerar bidra till ökade priseratten som
aktuella tjänster. Utvecklingen kan därför kräva fördjupad undersökningen

fråneffekterna pris- och konkurrenssynpunkt.av
marknadsförhållandenDe i övrigt kan begränsa konkurrensen vid ut-som

hyrning entreprenadmaskintjänster och bidradärmed till för höga priserav
dessa tjänster med undantag förär nämnda olika nationella regelverk i

två.huvudsak Det dels schaktkooperativen ochär i fallenstaka enskiltäven
maskinföretag, påkan dominerande lokal marknad, dels ME:ssom vara en
cirkaprislista.

Vad beträffar schaktkooperativen kan konstateras, dessa kan haatt en
prisuppdrivande effekt inom geografiskt område. I SPK:savgränsatett
nämnda utredning SPKUS 1984:3 framkom prisernat.ex., att
entreprenadmaskintjänster i områdegenomsnitt ihögre där det fannsettvar

dominerande schaktkooperativ jämfört områden.med övriga undersöktaett
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undersökts. Före-aldrigcirkaprislista harnuvarandeME:sTillämpningen av
enligtTKLtimkostnadslistanprislistagångaren till denna sammavar--

prissättningstillfällen i deallautgångspunkt vid 80%SPK-utredning av
områdena.undersökta

under-cirkapriserrekommenderadeförekomstellerUtgivning somav
tjänsteområde medförellerprissättninglagutgångspunkt vid oavsett varu-

påtotalt denprisuppdrivande effektochprisstelhetrisk för settalltid en
pris-bedömning förekommervarantjänsten. Enligt ME:s storaktuella en

jämfört medentreprenadmaskintjänsterprissättningfaktiskspridning vid av
också redo-listpriser. Detrekommenderadebranschorganisationens ettvar

prissättningen inomundersökningtidigareSPK:sivisat resultat av
på, i nulägetockså detandra tecken ärenligt SPKfinnsbranschen. Det att en

därförRiskenpå maskintjänster. börprisspridning berördarelativt varastor
medföra prisstelhet.cirkaprislista skulleME:sliten, att

på välhurprisuppdrivande berorcirkaprislistan skulleHuruvida vara
t.ex. kalkyle-beräkningsgrunderlistansdelsinformeradekunderna är om

genomsnittlig sysselsätt-maskinkostnadsnivåer antagandenmedrade om
förfaktiska kostnadernaavskrivningsperiod, dedelsoch entre-ningsgrad

exempelvisupphandlingstillfälle. Här kanenskiltvidprenadmaskintjänster
från%med 25sysselsättningstid ökasmaskinsnämnas, antagnaatt om en

maskin-timpriser förberäknadeME:stimmar reducerastill 750400 11t.ex.
%.förarkostnader med 20exkl.uthyrning

prissättningcirkaprislista vid faktiskME:sbetydelsesannolikt änstörreAv
vidmaskinentreprenörerolikamellankonkurrensgradensamtidigtär av

ingående undersökningprissättningstillfället. Endastupphandlings- eller en
på den aktuellamarknadsförhållanden korrektkandessa ett svargeav

frågan.
förhållanden, tydernämndaövrigaemellertid vissafinns attDet som

förhård marknadeninområder relativt konkurrensallmäntdet sett en
följande.i korthetentreprenadmaskintjänster. Dessa är

branschen,etablering inomföretagsför svenskaegentliga hinderInga1 som
uppmärksammas.här bör

entreprenadmaskintjänster.maskinföretag och utbudantalEtt2 stort av

myndighetert.ex. statliga störreförhandlingsstarka köpareochStora samt3
för delbyggföretag, tillsammansochkommuner storen avsvararsom

omsättning.marknadens

ME:smarknadsförhållanden till slutsatsennämndaleder attSammantaget
iprisuppdrivande densannolikt intecirkaprislista ärrekommenderade

på entreprenadmaskintjänsterprisertillämpadefaktisktmeningen genom-att
nivå inte förekomprislistanpåligga högreskulle änsnittligt sett omen

marknaden.
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påDäremot kan inte uteslutas priserna lokal marknad i vissa fallatt en
påkan bli för höga förekomstengrund cirkaprislista lågtME:s och ettav av

påkonkurrenstryck. kanDet bero faktisk utnyttjandetid maskint.ex. att av en
visst falli lägre påvad antagits i ME:s cirkaprislistaär än och detattsom

områdetinom finns schaktkooperativenskiltdominerande maskinföre-ett
tag.

också frånEnligt SPK det angeläget konkurrenssynpunkt,är det bliratt en
påökad internationell entreprenadmaskintjänstområdet.konkurrens En

förutsättningviktig därvid, bl.a. olika tekniska föreskrifterär elleratt
standarder för entreprenadmaskiner och krav yrkesbevis för maskinförare
i främst Finland, Norge och Sverige harmoniseras med motsvarande regler

fråninom EG den januari 1993, dvs. tidpunkten för genomförandet1 EG:sav
Utifråninre marknad. förutsättningarnuvarande bör svenska företag enligt

få svårigheterME inte med anpassning till kommande påEG-normeren
område.detta

Byggmaterialhandeln5.4

5.4.1 Marknaden
frånDistributionskanalerna tillverkare till slutliga förbrukarnadeagenter ut

byggnadsmaterial omfattande.mycket Distributionenär i branschen kanav
efter funktion indelas i regionala distriktsombud, platsåterförsäljarelokala
och tvåbyggvaruhandel. De förstnämnda kategorierna grossistledet,utgör

företag kan inneha flera funktioner. En produkt kan antingenmen samma
distribueras direkt till eller samtliga försäljnings-entreprenörernaut genom
led.

Enligt SCB partihandeln med byggnadsmaterial totalt 49,6omsatte
miljarder kronor under exkl.1988 mervärdeskatt. innebärDet värde-en
mässig ökning jämförtmed 15,5 % med 1987. Totalt finns det 1000ca
företag, vilkas verksamhet kan betecknas egentlig byggvaruhandel.som
Branschorganisation Sveriges Bygg- ochär Trävaruhandelsförbund SBT
med 700 medlemmar.ca

svårtDet någotgenerelltär hur konkurrensensäga fungeraratt om
dåmarknaden det förekommer betydande lokala variationer i konkurrens-

situationen. såvälI branschen verkar rikstäckande byggvaruhandels-stora
kedjor mindre lokala företag. SBT:s medlemmarAv har 57 %som en om-
sättning understigande 10 milj.kr.

Den byggvaruhandelskedjanstörsta Beijer Byggmaterial ABär som om-
milj.kr.2 341 under 1988 fördelat 40-tal helägda enheter.satte Före-ett

bådebedriver detaljist- och grossistverksamhet och ägdes tidigaretaget av
Electrolux AB. Beijer såldesByggmaterial i januari till1990 Det Danske

PåTraelastkompagni. förekommermarknaden s.k. frivilliga byggvaru-även
handelskedjor där medlemmarna någonsamverkar hautan att gemensam

Bland dessaägare. kan Interpares, mednämnas sammanlagd omsättningen
på 2,5 miljarder kr., Svebink och Byggtrygg. Järnia är motsvarandeca en
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främst imedlemmar,harjärnvaruhandeln,sammanslutning inom norramen
byggmaterial.säljerSverige, ävensom

år 1988 865ABByggprodukterTradegrossist Star omsatteEn är somren
TradeFörsäljnings AB. StarLindellnyförvärvade Nyströminkl.milj.kr.

Kitchen. Handels-handelsdivisionen inom StoraByggprodukter utgör
bestårhälften sortimentetOmkringbestår 10-tal enheter.divisionen ett avav

Marbodal,Stora-koncerneninomtillverkadevilkaprodukter är genomav
SP-Snickerier.ochSwedoor, Tarkett

återförsäljaresker mestadelsförsäljningByggmaterialindustrins genom
lager-två Antingen s.k.olikakan ske sätt.medan leveranserna genom

återför-från det lagerprodukteninhandlardär köparenförsäljning, som
produktendirektförsäljning därhåller ellersäljaren orten, genom

Även ibyggarbetsplatsen. detfrån fabriken tilldirekt ut senaretransporteras
återförsäljarledet. SBT:s medlemmarfrån För ärleveransenfakturerasfallet

gårmineralulldirektförsäljning. Förlagerförsäljning %och 19% är81 t.ex.
byggarbetsplatsen.tillförsäljningen direkt%minst 80 utav

består antal produkter. lmycketsortimentByggvaruhandelns stortettav
produktgrupperna.dominerandenedanstående redovisas detabell

påuppdelad produktgrupper.försäljningByggvaruhandelnsTabell 5.5

%relativandelProduktgrupp

14Byggskivor inkl. gips
11Isolering
15Snickerier
36Trävaror

Övrigt 24

100Totalt

SBT:s medlemmar.enbart förProportionernagällerAnm.
SBT.Källa:

till övervägande delskerfärger och lackerFörsäljningen tapetersamtav
butikerdominerasDetaljistledetfärgfackhandeln.s.k.den avgenom

och Färg-spektrum, Färgsamfackhandelskedjornaingående i de tre stora
försäljnings-dominerandedenspeciella golventreprenörerna ärDetema.

både byggföretag och konsumenter.golvmaterial. Kunderför ärkanalen
inläggningen dessa.samband medgolvmaterialen försäljs iHuvuddelen avav

områden;dessadistributionenbeskrivningutförligareFör se resp.aven
branschbeskrivning.

installa-i samband medinstallatörenförsäljs mestadelsVVS-material av
ingående iVVS-material butikerförsäljsVidareprodukterna.tionen avav

måni viss byggvaru-ochenskilda fackhandlareComfortkedjan, IKEA,
handeln.
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Konkurrensförhållanden5.4.2
I branschen förekommer såvälgrossister i form regionala distriktsombudav

platsåterförsäljare,och lokala rikstäckande byggvaruhandelskedjor ochsom
mindre lokala byggvaruhandlare.

Prissättningen i byggvaruhandeln baseras i påutsträckning de cirka-stor
priser vilka finns sammanställda i den s.k. prisboken. Denna sammanställning

Bygghandelns Prisboksystem AB BPAButges och omfattar nästanav
samtliga produktgrupper. Prisboken den enda i sittär slag efter det att
Administrationstjänst ADMAB och BPAB slagit sina artikel-samman

frånregister den januari1 1989.
påverkarLeverantörerna prissättningen i prisboken föroch isoleringt.ex.

fönstersnickerier ingåroch tillverkarnas cirkapris- och fabriksprislistor i sin
helhet. Trävaror prissätts tiotal regionala och byggvaruföreningar.trä-ettav

Prisboken samlad information leverantörernas prissättning ochger en om
underlättar det tidskrävande prissättningsarbetet för byggvaruhandeln.
Artikelregistren bådemedger manuell och datoriserad prissättning med hjälp

speciella SBT:s tillgångmedlemmar har tillav programvaror. systemet
medlemsskapet.genom

utgårByggvaruhandeln i frånutsträckning dessa rekommenderadestor
cirkapriser, företagen beslutar själva rabattgivningen och storlekenmen om
på rabatterna. Cirkapriset utgångspunktenbartär vid prissättningen ochen

påberäknatär enstycksförsäljning från lager. De flesta kunder betalar ett
faktiskt pris understiger cirkapriset.som

Rabattgivningen mycket omfattandeär i branschen och ökar vid större
volymer. Rabatternas storlek varierar också påberoende den lokala kon-
kurrenssituationen.

Vissa5.5 byggmaterial och byggtjänster

I detta avsnitt beskrivs kortfattat vissa delbranscher inom byggmaterial-
industri vissaoch byggtjänster. Beskrivningarna i huvudsakär sammanfatt-
ningar de utförligare beskrivningar och de faktablad finns samlade iav som
bilagorna 1 och De valda byggmaterialen täcker 65 % materialdelen ica av
faktorprisindex för flerbostadshus. Vidare redovisas i bilaga jämförelse3 en

påpriset vissa byggmaterial i de nordiska länderna.av

Cement
Den svenska cementmarknaden kan beskrivasnärmast monopol-som en
marknad. Cementa AB med produktion i Slite, Degerhamn och Skövde har

marknadsandel på 93 %. De övriga aktörerna på marknaden, Nordicen ca
Industrial Cement NICAB och Skandinaviska Cement AB importerarsom
polsk östtysk pådelar marknaden.cement,resp. resten av

Cementas moderbolag Euroc hade tidigare ägarandel 33 % ien
Skandinaviska Cement AB sitt helägda dotterbolag Cem-Trade AB.genom

årsskiftetFr.o.m. 1989-1990 har dock detta dåägarband upphört såltEuroc
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Akernorska koncernenDenJohansson.vd Sturetidigaretill dessCem-Trade
40-Trading ABConus%, harägarandel 20ärA vilken Eurocs eni genom

delartill likadessutomAkeroch ägeri NIC. Eurocägarandelprocentig
samordnadeför denABScancemScancem.företagsgmppen svarar

Castlecementverksamhet,hälftenägdaAkersochEurocsledningen av
främstiverksamhetInternational medStorbritannien och ScancemiCement

Västafrika.ochUSA
genomsnittiårliga prisutvecklingenden19881983periodenUnder var-

År tillorsakenprisförändringar. Främstagenomfördes inga1988%.4knappt
på kol,världsmarknadsprisersjunkandeprisutvecklingmåttligadenna var

På uppdragproduktion.i Cementasinsatsvaranviktigasteden avvilket är
SPK:sSPK.kostnadsutvecklingochpris-följs Cementasregeringen av

uppnås irationaliseringsvinstertill dedärviduppgift somattär att se
godo.tillkonsumenternaskälig del kommertillproduktionCementas

medbyggmaterialkoncernSveriges störstamoderbolag Euroc ärCementas
marknadsmässigmedcementbaserad ellermedföretagi radägarintressen en

såväl horisontelltintegration,produktion. Dennacementbaseradtillkoppling
indirektaeller ägar-direktaEurocsuttryck itillkommervertikalt,som
cementbaseradföretag medradiNIC ochcementimportöreniintressen en

till-bl.a.ABA-betongsådana dotterbolag ärExempelproduktion. som
BetongSabemalättbetong,tillverkarABSiporexbetongelement,verkar som
fabriks-tillverkarBetongindustri ABochABSkånsk ByggbetongAB, som
betong-tillverkareNordens störstaZanda AB ärbetong avsamt som

kunnaintegration ärmed dennamålsättning attm.fl. Eurocstakpannor
för byggnadensproduktsortimentheltäckande stommekundernaerbjuda ett

möjligheterintegration störrevertikal attSamtidigtfasader.och enger
färdigtfrån råvara tillproduktkedjanhelaprissättningenpåverka genom

byggmaterial.
Enbegränsad.synnerligentidigare nämntsImportkonkurrensen är som

transportfordonsilos,iinvesteringardetill detta somförklaring är m.m.stora
många företagandra orsak ärpå marknaden. Enetablering attförkrävs en

vadtoleransermycketofta har snävainsatsvaraanvänder cement somsom
produktionsanläggningarsinaharföretagDessacementkvaliteten.gäller

ställabesvärinteoch kancementkvalitetviss utanför omintrimmade en
produktiontotalaCementaskvalitet.importerad Avfördessa annanen
vilket%,eller 19,4455 ktonexporterades1988under var enkton2344

företagets%då eller 24,1kton5481987medjämförtminskningkraftig av
antagligen förklarasExportminskningen kanpåproduktion gick avexport.

byggkonjunkturen.svenskagodaden
transportavstånd.någratålt längreintepå tidigareharPriset cement

år, varförunderutvecklatsdocktransportmetoder harrationellaMer senare
utrikeshandel medökandenågot förhinderinte bör utgöradetta ennumera

varithittillsdockharmedhandelninternationellaDen cementcement.
funnitharEG-länderna cement-Inom attförhållandevis liten. t.ex.man

EG-ringa.varitprisskillnader,relativtländerna,mellanhandeln storatrots
Frankrike, Väst-i Belgien,cementtillverkaredärför besökthartjänstemän
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föreligger prisöverenskommelserItalien. Misstanke ochtyskland och att
marknadsuppdelning har skett mellan företagen.

Lättbetong
tvålättbetongmarknaden delas i princip företag, Siporex ABDen svenska av

frånsmå mängder lättbetong importerasoch Yxhult AB. Endast mycket
Danmark. Marknaden för lättbetong har vuxit kraftigt i värde under andra

något årenhälften 1980-talet volymmässigt minskat mellanmedan denav
förklaring till företagens produktmix för-1987 och 1989. En detta är att

år, frånunder oarmerade block andel färdigaändrats störremotsenare en
fasad- utveckling har framför allt inneburit tids-och takelement. Denna och

på företagensarbetskraftsbesparingar byggarbetsplatserna. produk-Avute
går gårtill objektmarknaden medan 35 % ition 65 % resterande huvudsakca

främsta substitutvarorna tilltill byggvaruhandeln. De lättbetong vidär
plåt stål.bostadsproduktion främst vid övrig produktion främst ochochträ

försäljningsbolag distri-Siporex och Yxhult hade tidigare samägtett som
försäljningssamarbetebuerade företagens produkter. Detta upphörde 1984.

årliga på iperioden 1983- 1988 prisökningen lättbetongUnder denvar
År priset Prissättningengenomsnitt 7,3 %. 1988 ökade med 8,1 %. inte deär

två tillverkarnas främsta konkurrensmedel. Det i första hand deär genom
utseendemässiga kvaliteterna lättbetong kan konkurreratekniska och som

plåt stål.med substitutvarorna ochträ,
ingårSiporex AB i Euroc-koncernen Sveriges ledande bygg-ärsom

produktionsanläggningar imaterialproducent. Siporex AB har 20-talett
fabriker verksamhet i Sverige har undervärlden Företagets 1989över.

också ingår isammanförts med A-betongAB Euroc-koncernen.som
A-betong tillverkar främst betong. Genom dennastommar av samman-
slagning räknar Euroc med företagets konkurrenskraft, framför alltatt

Äventillverkning mindre industribyggnader, kommer öka. Yxhult harattav
nyligen tillverkning betongstommar för komplettera sitt lätt-startat attav
betongprogram. Yxhult AB moderbolag i företagsgrupp huvud-är en vars
produkter kalksandsten Mexilättbetong, och takpapp. Yxhultsär ägare,

Örebro, ocksåPlenagruppen med i har internationell verksamhetsäte en
Österrikefabriker i förmed bl.a. Västtyskland, och Portugal ansvaretmen

verksamheten ligger iden hos Ytong AG Västtyskland.
NågonUtrikeshandeln med lättbetong begränsad. importmycketär av

förekommerlättbetong praktiskt inte och utgjorde i värdetaget exporten
företagens2,5 % totala försäljning under 1988.ca av

Armeringsstål
armeringsstålMarknaden för i Sverige utmärks tillverkare, Fundiastorav en

Welbond,Bygg AB och antal köpare.ett stort
armeringsstålperioden prisökningenUnder 1983 1988 ivar genom--

årår. på armeringsstål frånsnitt % Under sjönk priset Fundia2,2 1987ca per
med % till del energikostnader. höjdes4,4 beroende sänkta Däremotstor

årpriserna med 12,1 % under 1988, företaget förvärvadesamma som
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på den svenskaStål enda tillverkareoch blevABSmedjebacken-Boxholm
Även armeringsstålpå kraftigt underprisethöjdesi Västeuropamarknaden.

anledningpå beslut medskrotpriser. Ihöjdavilket delvis berodde1988 ett av
på siktNO det kortSmedjebacken-Boxholm skrevförvärvWelbonds attav

då prisnivån tillenligt vissa kunder,prishöjningförfanns visstett utrymme en
låg.förvärvet varitinnanföretagen,mellanföljd konkurrensenav

mån priset vik-i viss deochleveranssäkerhet ärFundia Bygg attanser
påverkar prissätt-viktigaste faktorernakonkurrensmedlen. Detigaste som

råvarorför ochkonkurrenssituationen och kostnadenrådandedenningen är
försäljningspriset.står tredjedelförEnergikostnadenenergi. aven

År byggvaru-försäljning till grossister ochFundias%1988 gick 74 av
såldes byggindustrin.direkt till%resterande 26handel medan

uppgick tillåterförsäljarna 20-25 00.och byggarnatill deRabatten största
något under defrån har ökattillverkareutländskaKonkurrensen senaste

från % till 20 %.importandelen 16ökadeåren. 1986 1988Under perioden -
åren ökatpräglatsunder deeuropeiska marknaden harDen senaste ettav

fått avsättningi ökadtillverkarna Västeuropainneburitbyggande, vilket att
många dragit till-tillverkarnaSamtidigt harproduktion.för sin nerav

föreuropeiska marknadenFundia har denverkningskapaciteten. Enligt
balans mellan utbud ochmed bättrekommit till lägearmeringsprodukter ett

efterfrågan.
StålgemenskapenEuropeiska Kol- ochmed EG ochSverige har avtal

stål-förpris- och marknadsreglerCECA innebär gemensammasom
för länder.produkter alla anslutna

från byggföretagen, SIS-på förts fram ärhandelshinder,Exempel som
armeringsstålinnehåller för ochdetaljerade bestämmelser attnormerna som

Byggstål-till Svenskanslutnanio godkända leverantörerendast finnsdet
SBS.kontroll

Mineralull
två företag representerade,På mineralullsmarknadensvenska ärden

i halva marknaden vardera.Rockwool AB, medochGullfiber AB stort sett
mineralull, förekommer iendastimport ochUtrikeshandel, dvs. export av

mineralull iförsäljningenVolymmässigt ökadeomfattning.obetydlig av
åren ökningen1988. I värde1986 och% mellanSverige med 26 varca

byggmaterialför flertalet andraperiod. Liksommotsvarande38 % underca
genomgåttår produktutvecklingmineralullen underhar mot ettensenare

för vissa speciella användnings-avpassadeantal olika varianter ärstörre som
områden.

såsom dvs.substitut cellulosa,Till byggnadsisolering kan nämnas tunna
Ävenbrandrisk. styrenplast,ochbehandlats rötamotpappersremsor som

golvisolering,ochofta i kombination prefabricerade betongelementmed som
Styrenplastensubstitutvara.i detta sammanhang är ävenär att som enanse

då tryckbeständigt.mycketlämplig markisolering detta material ärsom
tillsmå Vid användningrelativt marknadsandelar.substitut har dockDessa

isolering, rörisolering,markisolering vid tekniskgrund- eller utgört.ex.samt
Bådealternativ till mineralullen.konkurrenskraftigtemellertid plasten ett
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styrenplastisolering i sina produktsortimentGullfiber dockRockwool och har
fråga olika materialkonkurrens mellanvarför det i första hand är om en

olika företag.företagen och inte mellaninom
årliga prisökningen genomsnittden iperioden 1983- 1988Under var

År återförsäljarled%. har där-ökade priset med 5,9 Företagens5,5 %. 1988
inneburit nettoprishöjninggenomfört rabattförändringartill störresom en
Både företagens prislistor och derasredovisade.kund den härängentemot

likheter. Gullfiber och Rockwooluppvisar mycketrabatter dessutom stora
huvudåterförsäljaresin produktion viasäljer huvuddelen ävenmenegnaav

från till objektmarknaden faktureras viadirekt fabrikdel levererasden som
huvudåterförsäljare. produktionen tillCa 20 % levererasföretagens av

industrikunder.typhustillverkare och andra
kvalitethuvudsakligen med ochGullfiber och Rockwool konkurrerar

påårBåda kunna erbjuda sinaservice. företagen har under satsat attsenare
effektiv materialhanteringproduktsortiment ochkunder heltäckandeett en

i satsning har varit utökabyggarbetsplatserna. Ett led denna detattute
produkter. Rockwoolproduktsortimentet med kompletterande ochegna nya

förvärvat marknadsför bl.a.Gullfiber har därför rad dotterbolag somen
interiörprodukter VVS-isolering. Företagen har dessutomakustik- och samt

utför lösfyllnadsisolering medavtal med lösullsentreprenörer som resp.
differentiering vertikala integrationföretags produkter. Denna och ger

eftersträvade konkurrensfördelarföretagen de heltäckande produkt-ettsom
framför priset under-sortiment medför, allt konkurrensmedel ärnär avsom

ordnad betydelse.

Planglas
tvåtill svenska marknaden dominerasLeveranserna planglas den deavav

Holland Saint-Gobain Frankrike.koncemerna Pilkington och Dessutom
från Japanlevereras planglas verk ägda Asahi Glass och Pittsburgav

USA.Platglass PPG Pilkington producent planglas i Skandi-är ensam av
såledesnavien, övriga företags produkter den svenska marknaden är

importerade. för 50 % försäljningenImporten och störstaavsvarar ca
enskilda importföretag Saint-Gobain importerar via sittplanglasär som

bådePilkington Saint-Gobainsvenska dotterbolag Emmaboda Glas AB. och
bilglas distribuerarförädlar isolerrutor, härdat glas och ochplanglaset

Övrigaglaset via grossistkedjor. producenter representeradeäregna av
Ävendistributionen via oberoende grossister. Pilkingtonoch skeragenter

Saint-Gobain anlitar grossister distributions-och dock dessa oberoende som
för mindre sinkanaler del produktion.en av

på årenPrisökningarna planglas under 1983 1988 i genomsnitt 7,1 %.var-
påPrisökningen 10,5 % motiverade Pilkington Saint-Gobainunder 1988 och

prisnivån lågi övrigamed nordiska länder den svenska. Dessutomöveratt
efterfrågan frånville företagen 3-rnillimeters till 4-millimetersöverstyra

dåfloatglas, vilket den glastjocklek produktionsanläggningarna utnyttjasär
optimalt. Den glaskvaliteten prishöjdes därför med 18 % medantunnare ca
höjningen vid4-millimetersglaset stannade 5 %.ca
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glasråvaran,Priset den viktigaste konkurrensfaktorn för förmedan detär
förädlade i omfattningprodukter endast används begränsad konkurrens-som

produktdifferentieringmedel. Kvalitet, och service har perioden varitunder
viktigaste konkurrensmedlen för produkter. Pilkingtonde dessa kan sägas

påprisledarefungera marknaden.som
Pilkingtons tillverkning isolerrutor hittills relativt omfatt-blygsamärav av

ning medan Emmaboda Glas AB Sveriges tillverkare isolerrutor.är största av
ocksåBåda företagen har distributionsled täcker i helastort settegna som

integration sig uppnålandet. Genom denna företagensäger störreen
leveranssäkerhet, bättre kvalitetskontroll och bredare produkt-etten
sortiment. följdEn den vertikala integrationen prisförhand-dock deär attav

fårlingar försnormalt mellan säljare och köpare ofta mindre betydelsesom
ingårdessa i koncern.om samma

svenska byggnormernaDe inget glasets kvalitet ellersäger om samman-
någotsättning och typgodkännande för förekommer därförplanglas inte.

isolerrutor
påföretagen isolerrutemarknadenDe Emmaboda Glas, Combiglasstörsta är

ElitfönsterAB, AB och BT-Glas AB. De fyra företagens andel denstörsta av
uppgårförsäljningentotala till 60 %. främsta kundkategoriernaDe ärca

återförsäljare.fönstertillverkare och Combiglas Elitfönsteroch bedriver
ingårfönstertillverkning, där isolerrutan insatsvara, antingen i regisom egen

inom gåreller koncernen. Combiglas Elitfönsters isolerruteproduktionoch
således huvudsakligen till produktion fönster. Combiglas helägtäregen av
dotterbolag till Myresjö i sinAB helägt dotterbolag till Skanska.ärtursom
Myresjöfönster AB det helägt dotterbolag till Myresjö köperäven ärsom

frånhela sitt behov fönsterglas sitt systerbolag Combiglas. delEn storav av
Combiglas såledesproduktion till företag inomlevereras koncernen. Det

påföretaget marknaden, Emmaboda inga ägarmässigaGlas, harstörsta
kopplingar till produktionsled företaget tilldotterbolagärsenare men
franska Saint-Gobain frånoch importerar hela sitt behov företagplanglasav

ingår i koncernen.som
för årenDen svenska marknaden isolerrutor ökade mellan 1986 och 1988

m2 m2från 2,2 milj. till milj.2,6 eller med 18 %. Värdemässigt ökadeca ca
frånmarknaden 400 milj.kr. till milj.kr.600 eller med 50 % underca ca

värmeisoleringsförmågamotsvarande period. De allt högre kraven god är
främsta såvälorsaken till den snabba tillväxten, faktumdetäven attmen
bostäder kommersiella fastigheter i allt utsträckning förses medstörresom
inglasade balkonger, kommunikationsytor mellan byggnader hartorg, osv.
bidragit till denna utveckling.

på årenPrisökningen isolerrutor år.i genomsnitt1983 1988 6,9 %var per-År 1988 höjdes priset med %. insatsvarorna10,2 det främst prisutveck-Av är
på påverkatlingen prisnivån påplanglas och löneutvecklingen isoler-som
Isolerrutetillverkarna kvalitet, produktdifferentiering ochrutor. attanser

leveranssäkerhet viktigare konkurrensmedel priset.är än
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på 30 %. Detisolerrutemarknadenden svenska är ärImportandelen
från främstisolerrutor övrigaimporterarfönstertillverkareframför allt som

obefintlig.nordiska länder. Exporten är närmast

spånskivor
består tvåspånskivor tillverkare, Swedspan AB ochförMarknaden storaav

Orsaplattan antal köpare.tillverkareByggelit-KP, mindre ett stortsamten
spånskiveindustrinråder inom uppvisaröverkapaciteti EuropaTrots detatt

två god lönsamhet.företagende stora
i genomsnitt 4,9 %1988 ökade priserna medUnder perioden 1983 per-

år. priserna med i genomsnitt 4,8 %.ökadeUnder 1988
pris och leveranssäkerhetByggelit-KP och SwedspanInom attanser man

prisanmälningarnatill inkomnakonkurrensmedlen. De SPKde viktigasteär
årenbåda deföretagens prishöjningar undervisar dock de tre senasteatt

Troligenvarit storlek.vid tidpunkter och ärinfallit av sammasamma
viktiga konkurrensmedel. Däremot harleveranskapacitet, service och kvalitet

i med importörer och utländskapriset sin betydelse konkurrensensäkert
importvärdets andel den totalaimportandelen, dvs.tillverkare. Genom att av

år årfrån tillökat 19 % 1986 drygt 22 %försäljningen i landet, har knappt
fått konkurrensmedel.priset ha betydelse1988 kan större som

ingåringår boardtill-i Rottneros Bruk AB. I koncernenSwedspan även
Swedeboard i Vrena AB.Swanboard Masonite AB, Karlit AB ochverkarna

byggskivetillverkare.Rottneros Bruk landetsSammantaget störstaär
ingår sågverks-ingårByggelit-KP i AB Perssoninvest. l koncernen även en

plywoodtillverkning.rörelse och
spånskivorFrån exportföretagen ildecember 1986 haroch med den av

pååtagitTjeckoslovakien sig höja priserna tillPolen och att exporten
såltsspånskivor frånSverige, efter det konstaterats dessa länderdetta att att

spånskivorlåga priser jämfört med import och produceradetill mycket annan
prisåtagandet frånkraftigt minskad importEffekten blevi Sverige. av en

Kommerskollegium i föreslagithar november 1989dessa länder. att export-
få prisåtagandensinaTjeckoslovakien skall avbrytaföretagen i Polen och

påvisa från dessa länder haft negativinte kunnat importeneftersom attman
spånskiveindustrin.påverkan lönsamheten inom den svenska En

från pris-utlandet har ökatintressant tendens konkurrensenär trotsatt
åtaganden från tjeckoslovakiskapolska och leverantörer.

Spånskivans gipsskivan, lägrenackdel, framför allt dessärgentemot
brandpåverkanbrandmotstånd. föreskrifter har medförtRegler och rörande

ispånskivan lämplig i vissa sammanhanganvändaär t.ex.attatt som
tvåvård- flerbostadshus överskolbyggnader iadministrations-, och samt

våningar.

Board
Bruk AB,Sverige inom företag; RottnerosTillverkningen board i sker treav

tillverkningScharin-Unitex AB. Rottneros Bruk, medLjusne Board AB och
iMasonite Swedeboard Vrena AB ochvid dotterföretagen Swanboard AB,
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hård medelhårdtillverkare asfalt-Karlit AB, board, board ochär ensam av
Totalt för alla board, inkl. importen, uppgick koncernensboard. typer av

marknadsandel till 80 %. Ljusne Board och Scharin-Unitex1988 närmare
tillverkar enbart board.porös

Swanboard Masonite och Karlit har i första hand koncentrerat försälj-
ningen till grossister och byggvaruhandeln, har betydandeävenmen en
försäljning direkt till byggnadsindustrin.

i Vrena, den minsta boardtillverkaren inomSwedboard Rottneros,ärsom
förädlade till bil-, dörr- möbelindustrinsäljer boardprodukter hus-, och samt

Ljusne försäljningtill grossist och byggmaterialhandeln. Boards porösav
Karlitboard sker AB.genom

påperioden prisökningen i genomsnittUnder 1983- 1988 boardvar
år. utgårUnder priserna5 % 1988 ökade med 5,6 %. Rabatter tillca per ca

tillgrossister lagerför hela sortimentet med 10 % vid köpstora egetsom ca
erhåller någotMindre grossisterlager. lägre rabatter.

serviceleveranssäkerhetInom Rottneros Bruk kvalitet ochattanser man
viktigaste konkurrensmedlen. företagetsde Med tanke dominerandeär

påställning marknaden finns inget direkt incitamentdet konkurrera medatt
priset.

hård-finns Sveriges tillverkare asfalt-,Inom Rottneros Bruk enda ochav
medelhård spånskivetillverkare,board landets Swedspanstörstasamt en av
AB. Rottneros Bruk landets byggskivetillverkare.Sammantaget är största

Öst-från fråntillverkare, framförKonkurrensen kommer utländska allt
EfterEuropa. nedläggningen Royal Boards fabriker 1986 och 1988av

tappade Rottneros del försäljningen till utländska tillverkare vilketen av
frånbidrog till importvärdets andel totala försäljningenden ökadeatt av

år år20 % 1986 till 30 % 1988.
frånKonkurrensen öststatsländerna enligt uppgift avtagit efterhar det att

provisorisk på hårdantidumpningstull 1989 infördes boarden sommaren
tillverkad i Polen Sovjet. Antidumpningstullenoch upphörde sistaden

pånovember. Beslut i börjankommer 1990 huruvida det skall införas anti-en
dumpningstull eller inte.

Gipsskivor
fåtalsdominans.Gipsskivemarknaden kännetecknas Leverantörssidanav

består i aktörer Danogips importör,Gyproc, och Norgipsstort sett treav -
Gyproc marknadsledande. Under 1988 uppgick Gyproc-koncernensärvarav

fakturerade försäljning till milj.kr.738 Gyproc helägt dotterbolag tillär ettca
Industri AB Euroc. Exempel vertikal integration förvärvet under 1989är

Inlands AB, tillverkar kartong för gipskivor.av som
Gyproc och Danogips sin försäljninghar koncentrerat till grossister och

byggvaruhandel. En ringa säljs direkt tilldel byggnadsindustrin.
årliga prisökningen år.Den 1983 1988 i genomsnitt 4,0 % Undervar per-

1988 priserna %.med 3,8steg
Gyproc använder sig i första hand pris, kvalitet och leveranssäkerhetav

påkonkurrensmedel. Företaget prisledare den svenskaär marknadensom
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treårsperiodenoch under den har Danogips genomfört likasenaste stora
prisändringar Gyproc.som

periodenUnder 1986 1988 har importvärdets försälj-andel den totalaav-
uppgått frånningen till 25 %. Importen kommer huvudsakligen Norge ochca

fråntill vissDanmark del Polen.samt
Gipsskivans fördel, andra byggskivor, den har högreärgentemot att ett

brandmotstånd, dvs. genombränningstiden för gipskiva längre förär änen
brandpåverkanträbaserade material. Regler föreskrifteroch rörande har

medfört gipskivan vård-används i administrations-, och skolbyggnaderatt
två våningar.i flerbostadshus översamt

Dörrar
indelas i fyraDörrar kan huvudgrupper innerdörrar och förytterdörrar-

institutionsdörrarbostäder, Övriga dörrar. Endast företag, Swedoor,samt tre
Nordbo-Gruppen Ekstrands snickerifabrik,och tillverkar komplettett mer

Övrigadörrar. tillverkare har begränsat sortimentettprogram av mera
däribland ytterdörrtillverkaren BorDörren. De mindre dörrfabrikanterna har
specialiserat sig kraftigt ofta fåtaloch tillverkar endast eller dörrtyperetten
inom delmarknad. Importföretaget Jutlandia har samarbete medetten
Hemse Modul vilket företagen tillsammans kan säljagör brettatt ett
produktsortiment.

påSwedoor det dominerande företagetär marknaden. Företagets
marknadsandel för innerdörrar inkl. tvåinstitutionsdörrar tredjedelarär nära
och andelen %.ytterdörrar 45 Däremot har företagetärsegmentetav ca en

såsomliten andel förmarknaden övriga dörrar, fönsterytterdörrar,av
förrådsdörrar, glaspartiergarageportar, m.m.

årligaUnder perioden 1983 1988 den prisökningen dörrar ivar-Årgenomsnitt 9 %. 1988 ökade priset med 11,8 % och undernära sommaren
1989 höjde de dörrleverantörerna sina priser lika 8 %största myckettre

på månader.under tidsperiod treen
På de flesta delmarknader Swedoor självklara prisledaren.den Allt flerär

företag har dock valt konkurrera specialisering och Swedoor möteratt genom
Pådärför viss nischkonkurrens. objekt- och typhusmarknaden börjar deten

bli viktigare kunna erbjuda sortimentbrett vilket de till-att ett storagynnar
verkarna.

De kundkategorierna dörrmarknaden objektmarknaden medärtre
46 %, byggvaruhandeln med 39 % och typhusfabrikanter med 15 %.ca ca ca

Då återförsäljarnakoncentrationen bland ökat har de mindre dörrleverantör-
försäljning försvårats.ernas

På objektmarknaden arbetar företagen med anbudsförfarande. I anbudet
nettopris där eventuella rabatter dragits Kvalitet, service ochettanges av.

leveranssäkerhet tillsammans prisetmed de viktigaste konkurrensmedlenär
Ävenpå pådenna marknad. typhusmarknaden tillämpas anbudsförfarande.

Dörrleverantörerna aviserar Utifrånbygghandeln sina prisändringar. de
aviserade prisändringarna cirkapriserna i Bygghandelns prisboksystem.sätts
Prisboken sedan underlag till cirkaprislistorutgör de inom dörr-utsom ges
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genomsnitt-från cirkaprislistan branschensutgångspunkt ärMedbranschen.
ochtill40% och byggentreprenörerbyggvaruhandelntillliga rabatt ca

45 %.typhusfabrikanter uppemot
Stora-koncernenstill Stora. IdotterbolaghelägtSwedoor är ett nya

också SP-Snickerier, med till-Swedish Match, harförvärvetefterstruktur, av
förråds- och källardörrar,dörrarfönster och enklareverkning samttypav

inordnats i Swedoor.tillverkningCo, medGunnarsson garageportar,av
Dörrfabrik dess dotterbolagochLoveneförvärvade dessutomSwedoor

1988.i oktoberBoxholm Dörr
förutomoch tillverkarBarkman-koncernenNordbo-Gruppen ägs av
moder-sedan 1989Vätterleden Investinredningssnickerier. ärdörrar även

och Torupstidigare Traryd Fönstersedanochtill BorDörren ägerbolag
danska familjeföretagetdotterbolag till detJutlandia helägtSnickerier. är ett

i50-procentigt delägarskapharJutlandia Doere. Företaget även ytter-ett
Modul.Hemsedörrtillverkaren

sågverk.träråvara från Stora-koncernenStoras Idelvis sinköperSwedoor
huvudleverantör.har Swedooringår byggrossisten TradeStaräven somsom

Faluhus och Forsgrenssina dotterbolagtillgodoserNordbo-Gruppen
inredningssnickerier.både dörr- ochbehovTimmerhus av

tredjedel, huvudsakligenungefärSverigeproduktionen iAv exporteras en
åren ökathar delitenImportentill de nordiska länderna. är senastemen

något.

Fönster
ordning Elitfönster,på i ochfönstermarknadenföretagen ärDe största tur

Skellefteå Snickericentral.Traryd Fönster ochMyresjöfönster,SP-Snickerier,
uppgår tillförsäljningenden totalaföretagens andelfyraDe största av

65 %.ca
försäljning tillsinföretag koncentreratPå flertaletfönstermarknaden har

byggmaterialhandeln ochkundkategoriemakundkategori. De ärstörstaen
kundkategori.mindreTyphusfabrikanterna ärbyggentreprenörerna. en

Myresjöfönster,SP-Snickerier ochElitfönster,företagen,De störstatre
säljer till bygg-endastkundkategorier. Traryd Fönstertill allaförsäljninghar

Skellefteå endast till byggentreprenörer.Snickericentralmaterialhandeln och
på objektmarknaden, SP-försäljningsindelenElitfönster har största av

ungefäråterförsäljare Myresjöfönster harochförSnickerier marknaden
på båda marknaderna.försäljninglika stor

fönster i genomsnitt drygtprisökningen1988perioden 1983Under var-
Prisökningarnaår. priserna med 10,7 %.ökadeUnder 1988%8 or-per

prisökningenpå Under 1988planglas.prisökningarsakades bl.a. varav
på återförsäljarmarknaden.objektmarknaden betydligt högre än

på försäljningmarknadsledandemånga år SP-Snickerier varitharSedan
också på fönster-prisledaredärmedbyggmaterialhandeln ochfönster tillav

totaltElitfönster marknadsledareföretagetmarknaden. Det är numeranya
marknads-byggmaterialhandelnpå och inomfönstermarknaden harsett en

SP-Snickerier.storleksordningandel i somsamma
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kvalitet viktigareFönstertillverkarna och leveranssäkerhet är änattanser
påkonkurrensmedel. Dock priset viktigare objekt-priset ochsom anses vara

Påhos byggmaterialhandeln. objektmarknadentyphusmarknaden spelarän
bearbetningen föreskrivande led, arkitekter, viktig roll eftersomt.ex.av en

oftaarkitekterna rekommenderar byggentreprenören de produkter börsom
i byggprojektet.användas

utgår frånRabattsättningen cirkaprislistor flesta tillverkare ide desom
påRabatterna varierar, bl.a. beroende leveransernasbranschen ut. stor-ger

uppgår vanligen till % cirkapriset.mellan 40 och 50 Delek, storaavmen
på fårobjekt- typhusmarknaden de högsta rabatterna.kunderna och

dåElitfönster bildadesMarknadsledaren under 1988 Bahco-koncernen,
sin Etritidigare hade Elit-Snickerier i köpte Fönster och bildadeägo,som

ingår såledesElitfönster. SP-Snickerier dotterbolag till Swedoor och iär
Myresjöfönster tillsammans med Myresjökök, Myresjö-Stora-koncernen. är

och Combiglas helägda dotterbolag till Myresjö AB, i sin hel-hus ärtursom
tilldotterbolag Skanska.ägt

från sågverk.sågadeSP-Snickerier till vissköper del Storas Före-trävaror
två grossister säljer till ihar dels byggvaruhandelntaget egna som resp.

tillverkande företagetregion, dels till rikstäckande byggentreprenörer. Det
säljer till byggmaterialhandel och typhusfabrikanter.SP-Snickerier enbart

ingåendebyggmaterialhandeln iStar Trade, Stora-koncernen,Inom är en
kund till SP.stor

frånMyresjöfönster sitt fönsterglas sittköper hela behov systerbolagav
Två MyresjöfönsterCombiglas. kunder till systerbolaget Myresjöhusärstora

och moderbolaget Skanska.
Såväl import fönster begränsad och sker huvudsakligenärexportsom av

nordiskamellan de länderna.

Inredningssnickerier
påföretagen marknaden för inredningssnickerier Stora KitchenDe största är

Marbodal Kök, Ballingslöv, Nordbo-Gruppen och Myresjökök.och HTH
uppgårfyra företagens försäljningen till %.De andel knappt 80största av

åren år.Prisökningen under 1983 1988 i genomsnitt drygt 6,5 %var per-
genomsnittUnder 1988 ökade priserna med i 6,6 %.

Vid försäljning till byggmaterialhandeln konkurrerar företagen främst med
garantiåtaganden. Service innebär före-service, leveranssäkerhet och bl.a. att

tillhandahåller dataritningssystem vid utformning kök och iordnings-tagen av
På påutställningar. objektmarknaden spelar priset rollställer större änen

år leveranssäkerhet, serviceandra marknader, under har ochmen senare
garantiåtaganden där ökat i betydelse.även

på inredningssnickerier ligger % cirka-Rabatterna mellan 40 och 50 av
på erhållerpriset. Det kunderna objekt- och typhusmarknaden deär som

högsta rabatterna.
återförsäljarled.vikt konkurrensmedel utbyggtAv väl Deärstor ettsom

två ingårtillverkarna, i Ballings-Marbodal Stora-koncernen ochstörsta som
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dåkonkurrensfördelar de haringår har klarai Electrolux-koncernen,löv som
återförsäljare koncern.inom samma

Stora-koncernen världensKitchen inom störstaDivisionen Stora är en av
säljs inrednings-inredningssnickerier. industrisektornInomproducenter av

HTH Kök. Marbodal huvud-Sverige Marbodal ochsnickerier i ärav
Försäljningen HTH Kök skerbyggrossist Trade.till StarStorasleverantör av

franchisebutiker.omfattandeviadock nätett av
ingående tilli huvudleverantörElectrolux-koncernen,Ballingslöv, är

Hushålls sina vitvarubutiker iElectrolux AB medBeijer Byggmaterial och
förutomtill 1990 ingick Elektroluxoch Malmö. FramStockholm, Göteborg

Hushåll I januari 1990Beijer Byggmaterial i Elektroluxkoncernen.även
Traelastkompagni skall fort-Beijer Det Danskeförvärvades ävenmenav

köksinredningar.sälja Elektrolux vitvaror ochsättningsvis
till Nordbo-Gruppen i sinmoderbolagBarkman-koncernen ärär tursom

MyresjökökTimmerhus. dotter-till Faluhus och Forsgrensmoderbolag är
Påi sin dotterbolag till Skanska. grundtill Myresjöbolag ärtur resp.avsom

Myresjökök huvudleverantör tillkoncerntillhörighet Nordbo-Gruppen ochär
Timmerhus och Myresjöhus. Bygg-typhustillverkarna Faluhus, Forsgrens

kund till Myresjökök.Skanska orsakföretaget är storsammaav
åren inredningssnickerier Ökat. Denhar importenDe störstasenaste av

ingående IKEA hade tidigareKök i Stora-koncernen.importören HTHär
sittkökssnickerier i Sverige täcker helalegotillverkning men numeraav

årproduktionen uppgick tillExportens andel 1988import.behov avgenom
övrigagick huvudsakligen till Norden.25 % ochknappt

skåpbranscheninom byggnormerna visst hinderEnligt företagen utgör ett
och smak har ändrats ochproduktutveckling. Konsumenternasför vanor

efterfrågan.inte med l produkternuvarande standard stämma överensanses
frångåttföretagen svensk standard,säljs via byggmaterialhandeln harsom

på inte arkitekterna och byggentreprenörernaobjektmarknaden harmen
förändring standarden.accepterat aven

Golv
på sig olikaFörsäljningen svenska golvmarknaden fördelar golv-den

material enligt tabell 5.6.
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Tabell De olika pågolvmaterialens fördelning5.6 den årsvenska marknaden 1988.

m2Golvmaterial Mill. %

Plast 19,7 59,5
Textil 5,0 15,1
Linoleum 4,2 12,7
Trä 2,9 8.8
Övrigt 1 3,9
Totalt 33,1 100,0

3 inom övrigt golvmaterial ingår bl.a. gummi-, kork-, kokos-gruppen och sisalmattor samt
laminatgolv.

GBR.Källa:

På plastgolvmarknaden Tarkettär och Forbo-Forshaga tvåde till-stora
verkarna. fyraDe företagensstörsta andel marknaden år 1988av var

%.80ca
I Sverige finns endast marginell tillverkning textilgolv.numera en av

Tarkett, marknadsledare påär textilgolvmarknaden, förvärvade 1987 detsom
västtyska golvföretaget Pegulan och beslutade på grund överkapacitetatt av
successivt flytta textilgolvtillverkningenöver till Västtyskland. Flyttningen var
genomförd 1989. De fyra företagensstörsta andel textilgolv-sommaren av

årmarknaden 1988 50 %.var ca
Forbo-Forshaga har nära monopolställning på marknaden förnog

linoleumgolv. Företaget importerar från bolag i Holland ståroch föreget
95 % försäljningen den svenska marknaden. Resten marknadenca av av

innehas DLW Svenska AB importerar från Västtyskland.av som
Marknaden för trägolv domineras två tillverkare Tarkett ochstoraav -

Gustaf Kähr. De fyra företagensstörsta andel marknaden åruppgick 1988av
till 95 %.ca

laminatgolv relativtär påprodukt. Företagen den svenska mark-en ny
naden först iär Europa med tillverka och sälja dennaatt produkt i skala.stor
Golven produceras delvis andra företag de påän verkar övriga golv-av som
marknader.

Prisökningarna har varit relativt på alla golvsorter textilgolv.stora utom
Den årligagenomsnittliga prisökningen under perioden 1983 1988 förvar-
plastgolv 8,8 %, för textilgolv 6,3 %, för linoleumgolv 8,2 % föroch trägolv

År9,8 %. 1988 prisökningen på plast-, textil-, linoleum- och trägolvvar resp.
9,5 %, %,4,2 10,5 % 11,2 %.samt

Golvmaterialen tillverkade i Sverige högär kvalitet och funktion. Påav
plast- och textilgolv konkurrerar företagen med färg, mönster och varumärke
på produkten påoch trägolv med sortimentbredden, dvs. försäljning av
många olika träslag, tjocklekar och sorteringar i träslag. Service ochsamma
leveranssäkerhet konkurrensmedelär värderas högt, främst undersom
perioder med efterfrågan.stor
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produkt-viktigt ha brettdettyphusmarknadenPå objekt- och är att ett
högkvalitativt,försäljningmedForbo-Forshaga,ochTarkett ettsortiment. av

Båda bedriverföretagenhelt.marknadendominerarproduktsortiment,brett
skallproduktersyfte derasled iföreskrivandebearbetningaktiv attaven
före-På objektmarknaden arbetarbyggnadsritningarirekommenderas m.m.

samarbetarbyggprojektvid anbudanbudsförfarande och störremedtagen
så villkorbraför kunnamed golvleverantörengolventreprenören att somge

möjligt.
på produkternasgrundfrån Asien harochEuropaLågprisimporten av

harobjektmarknadensvårt inhaftkvalitet trängaenklare att men
konsumentmarknaden.påsin andelökatdäremot

cirkaprislistaGBR denRiksorganisationGolvbranschcns ut somger
golvfackhandlaregolventreprenörer,finnsGBRbranschen. Inominomfinns

priskommitté,finnsGBRrepresenterade. Inomleverantöreroch samman-en
prissätt-beslutarfackhandlare,ochgolventreprenörerolika omsomsatt av

isåledes representeradeinteGolvfabrikanterna ärcirkaprislistan.iningen
priskommittén.

på85 %försäljning skerföretagetsingår i Stora-koncernen. AvTarkett
försäljningsmarknaderna ärenskildaSverige. Deutanför störstamarknader

grossist-förvärvades1988UnderSverige.Nordamerika ochVästtyskland,
idistributionsterminalertill Tarkettsombildades uteSvegabföretaget som

ochplast-Sverigeförsäljning iTarkettstredjedelCirkalandet. avaven
distributionsterminaler.går via dessaträgolv

InternationalForboingår schweiziska koncerneni denForbo-Forshaga
på golv ochinriktad vägg-delentill ärstörstakoncernvilket är somen

material.
Interiöragenturföretaget ODOGustaf KährträgolvtillverkarenSåväl som

världsmark-%25Gustaf Kähr harSkåne-Gripen.ingår i koncernen avca
distribuerarmarknadsför ochInteriörODOlamellparkettgolv.förnaden

väggmaterial.ochplastgolvfrämst
år likatillbörjan 1988iförvärvadeForbo-ForshagaochInteriörODO av

medgolvgrossistkedja har byggtsDepån. EnGolvgolvgrossistendelar upp
försäljning före-Sverige. Allhelaspriddadistributionsterminaler över avsex

viadistribuerasframtidenikommergrossistledettillprodukter atttagens
Depån.Golv

På plastgolvmarknaden ärrelativtgolvSåväl import är stor.export avsom
motsvarandedel importen,%. En35tillförselnandel näraimportens avav

itillverkareärinom de koncernerskeddetillförseln, storaca5 % somav
På förår marknadernaexporterades 1988.produktionen%Sverige. Ca 38 av

Sverige.tillverkning iingenmarginellfinnslinoleumgolvtextil- och resp.en
årendelåga importandelen harDen senasteTrägolv är exportvara.storen

svenska tillverkarna.hos deunderkapacitetberoendefrämstökat,
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Färger och lacker
Alcro-Beckers AB och Nordsjö AB dominerar marknaden för färger och
lacker till konsument- yrkesmåleri.och De främsta konkurrenterna till de

företagennämnda HP Färg-Kemiär AB, Tranemo Färg AB, Dickursbyovan
Färg AB och Jotun Sverige AB. Den sammanlagda marknadsandelen för de
fyra uppgårföretagen tillstörsta ungefär 85 %.

Utrikeshandeln mindre omfattningär och importandelen för produkt-av
området uppskattas till består10 %. Importen huvudsakligen produkterca av

tillverkas det norska moderbolaget till Jotun Sverige AB och detsom av
finska moderbolaget till Dickursby Färg AB.

fyraDe tillverkarnastörsta har samtliga integrerats med företag till-som
närståendeverkar och säljer någotprodukter slag, industri- och tryck-av som

färg, konstnärsfärg, spackel, lim andra kemiska produkter måleri-ochsamt
tillbehör. Alcro-Beckers AB har leveransavtal med Wilhelm Beckers dotter-
bolag SOAB AB, skall tillverka och leverera Alcro-Beckers hela behovsom

emulsioner och bindemedel. Vidare har Alcro-Beckers samarbetsavtalav ett
med Alfort Cronholm Grosshandel AB AC Gross, samordnadom
distribution lagerhållning måleritillbehöroch och kemiska artiklarav m.m.

Prisutvecklingen för färger och lacker starkt beroendeär inter-av
förhållanden.nationella förklarasDet insatsvaror till övervägandeattav

delen importeras råvaroroch raffinerade petroleumprodukteratt ochsom
påverkasplaster oljeprisets utveckling. Den vägda prisutvecklingen för deav

fyra företagenstörsta marknaden uppgick till 8,0 % under 1988. Mot-
svarande tal för 1987 5,0 %.var

Färger påoch lacker den svenska bestårmarknaden relativt homogenaav
produkter enligt företagen genomgående är mycket hög kvalitet,som av
vilket innebär prissättningen på produkterna likartad.att är Derätt största
företagen inte heller priset det betydelsefullaär konkurrens-attuppger mest
medlet. Det viktigaremycket tillgångär ha till distributionskanaler föratt att

nå påkunna marknaden. Varumärken också dåviktigaut är märkestroheten
inom framförär yrkesmåleri.alltstor

Detaljistledet domineras ingåendebutiker i de fackhandels-treav stora
kedjorna Spektrum Alcro-Beckers, Färgsam Alcro-Beckers och Färgtema
Nordsjö. Dessa för omkring 80 % färgfackhandelns försälj-totalasvarar av
ning. Distributionskedjorna förhållandehar i sinatill huvudleverantörerresp.

bonussystem med köptrohetsfrämjande inriktning.ett Huvudleverantörernas
ställning förstärks dessutom fackkedjorna enligt överenskommelseattav
skall motverka förekomsten konkurrerande tillverkares färg i butikerna.av

återförsäljarledetI finns tvåytterligare rikstäckande butikskedjor. Det är
Nyansabutikerna vilka har Tranemo Färg AB huvudleverantör, och densom

HP Färg-Kemi AB helägda butikskedjan.av
Fackhandelskedjorna och märkestroheten hos detaljisterna försvårar för

leverantörer påetablera sig marknaden. Deatt hänvisadeär tillnya att
försöka etablera butikskedjor eller bli komplementfabrikat till deattegna

i Svårigheterbranschen. finnastora kanaler marknaden ocksåatt ärut ett
hinder för importerandede företag verkar i Sverige.som
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cirkaprislistorutsträckning deii detaljhandelnPrissättningen storstyrs av
ungefärtäckerSFR SFRRiksförbundFärghandlaresSveriges ut.gersom

för Färgtema-betydligt lägreandelenmedan ärmarknaden,%80 av
särskildcirkaprissätts FärgtemaprodukterNordsjösbutikerna. engenomav

kalkyllista.
inköpsvolym.varierar medtillverkarnade rabatterStorleken gersom

åretpå ochtotalinköp underårsbonus baserasförekommer ävenDet som
erhåller dockenskilde konsumentenårsskiftet. Denefterförstutfallersom

enligtrekommenderasCirkaprisfår detnågon betalarabatt,sällan utan som
kalkyllistor.

Tapeter
förmarknadenBoråstapeter dominerandeABAB och ärECO Tapeter
till-30-talfinnsbranschen totaltIvinyltapeter.och ettpappers-

fyraför demarknadsandelen störstaberäknadeverkareimportörer. Den
uppgår ungefär 60 %.tillföretagen

produktområdet före-på och detrelativt omfattandeUtrikeshandeln är
Importandelenpå vinyltapeter.framför alltimportkonkurrenskommer

till 20 %.exportandelenuppgår % ochungefär 25till ca
andraVäggfärg ochi form vägg-förekommerSubstitutionskonkurrens av

tjänaavseddavilkastrukturtapeter,glasfiberväv och ärbeklädnader atttyp
målning.förunderlagsom

iBoråstapeter AB och dessmellan ägareförekommerintegrationVertikal
färgfackhandlare% 160-170till 50T-konsortiet. Företaget ägss.k.det somav

iTapetterminalengrossistendominerandedäribland deningår konsortiet,i
färgfack- ochuteslutande tillförsäljningBoråstapeters skerBorås AB. tapet-

säljer iForbo-Forshaga ABföretagetsföreträdesvis till ägare.handeln och
till före-komplementimporterade plasttapeteromfattningmindre ettsom

plastgolv.försäljningtagets av
uppgick tillföretagfyraför branschensprisutvecklingen störstavägdaDen

%.för 1987 5,0Motsvarande tal% under 1988.9,5 var
måni visskonkurrensmedlen,viktigastekvalitet deDesign och är samt

främstkonkurrerarvinyltapeternaimporteradeleveranssäkerhet. Depris och
priset.med

frånutgår rekommenderadedetaljhandelsledetisamtliga butikerNästan
finnsleverantörsprislistor ellerframgår olikacirkapriser, vilka samman-av

SFR cirkaprislista, SvenskaRiksförbundsFärghandlaresi Sverigesställda
kalkylblad.prislista eller FärgtemasTapethandlareföreningens

defi-omfattande rabatteni detaljhandelsledetRabattgivningen är om
faktiska prisCirkapris och detmellan rekommenderatskillnadennieras som

och kundernafår vid volymerökarbetala. Rabatten störrekunden omsom
förpackningar.obrutnaköper
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Måleri
Måleribranschens åromsättning 1988 kan totalt uppskattas till 5-6 miljarder

årfannskronor. Det 1985 totalt 5 300 företag vilka konkurrerade om upp-
Påanbudsförfarande. smådrag finnsmarknaden antal ochett stortgenom

medelstora företag. årEnmansföretagen anställda uppgick 1985 tillutan
eller ungefär4 000 75 % det totala antalet företag.ca av

MåleriMarknadsledande påBPA AB medär andel drygt 20 %en av
totalmarknaden. Företaget räknar drygt 3 000 anställda och etableratär

i Måleri60-tal platser Sverige. BPA rikstäckande och har starkär ävenett en
dålokal förankring företaget årunder följd har köpt antalett storten av upp

måleriföretag. Målerilokala BPA tillsammans med dotterbolagenutgör BPA
affärsområdet måleriGolv AB och BPA Glas AB inom BPA-koncernen. Mer

% faktureringen90 uppdrag för företag utanförän koncernen.av avser
måleriföretagentillStora kunder kommuner och landsting, privataär

entreprenad- och fastighetsföretag allmännyttiga bostadsföretag. Upp-samt
måleriföretagenshandling tjänster sker anbudsförfarande.av genom

Måleriföretagen tvåorganiserade i Målare-branschorganisationer,är
Riksförening Målarmästaresi Sverige och Sverigesmästarnas Samorganisa-

MålaremästarnasSMS.tion Riksförening sluter de centrala avtalen och ut-
Måleribranschenskalkylhjälpmedel benämnt kalkyleringsnorm.ettger

Riksföreningen har 1 100 medlemmar 250 enmansföretag.är Unge-ca varav
fär 60 % samtliga anställda ej företagare finns i medlemsföretagen.av egna

MålarmästaresSveriges samorganisation SMS har 600 medlemmar be-ca
stående mindre och medelstora företag.av

startkapitalDet erfordras vid lågtnyetablering enmansföretag ärsom av
jämfört vad krävs för såledesandra byggnadshantverk. förekommerDetsom

livlig sådananyetablering främst företag inom branschen.en av
Måleribranschens Kalkyleringsnorm utsänds till samtliga medlemmar

utomståendeoch till de företag önskar köpa den. kalkylerings-Avsom
framgårunderlaget genomsnittlig påslaglön och procentuella denen

Påslagendirekta bestårlönen. lagstadgade sociala avgifter och avgifterav
enligt kollektivavtal. Vidare beräkningsexempel för olika förtjänstlägen.ges
Pålägg för administration, arbetsledning vinstoch räknar företagen själva ut.
Riksföreningen såledesrekommenderar någoninte timdebiteringskostnad.

MålarmästaresSveriges någrasamorganisation har inte centralt ut-
arbetade prissättningshjälpmedel. Kalkyleringsunderlag utarbetas dock
regionvis de anslutna lokalföreningarna.av

MålaremästarnasMarknadsdomstolen förbjöd i juni 1989 Riksförening att
tillämpa vissa undantagsbestämmelser i kollektivavtalet. Dessa hindrade en
arbetsgivare arbetade eller hjälpmed endast lärling utföraattsom ensam av

uppdrag. Arbetsobjekt överstigande årsstörre 198812 000 kr. avtal kunde
åtaarbetsgivaren såsig endast hade beslutats i s.k. distriktsskilje-om en

nämnd. En enstaka villa eller lägenhet i flerfamiljshus kunde undantas
liksom målningstorlek, utvändig enstaka flerfamiljshus.oavsett av
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WS och el
ventila-traditionsenligt in i delmarknadernadelas värme,VVS-marknaden

består till-i principdelmarknadsanitet. Varjetion och ettav
grossistdistributionsled installationsled.verkningsimportled, och ettett

ii Sverige 4,5 miljarder kronorsanitetsmarknadernaoch omsätterVärme- ca
imiljarder kronor2,2Ventilationsmarknaden omsättertillverkarledet. ca

tillverkarledet.
installationsleden.i grossist- ochelmaterial belyses endastförMarknaden

likheter medbetydelse, och uppvisaravgörandehandelsled ärDessa storaav
på ElgrossistmarknadenVVS-marknaden. omsätterledmotsvarande om-

miljarderelinstallationsmarknaden 10ochkring 5 miljarder kronor ca
kronor.

fåtalskonkurrens på samtliga delmark-Tillverkningsledet kännetecknas av
ventilation existerarPå ochdelmarknadernainom VVS.nader värme en

Industrierpå Enertech ABmarknad,dominerande leverantör resp.resp.
genomgått omstrukturering underBåda delmarknaderna harFläkt AB. en

Enertechkoncentrationsökning.medfört betydande1980-talet ensom
tvåbranschenssammanslagningbildades 1984Industrier AB avgenom en
sinAB förvärvadeoch CTC-gruppen. Fläktledande företag, Parca-gruppen
tillfrämsta orsakenVentilation AB 1987. Denkonkurrent Bahcostörste

efter 1970-taletsbyggkonjunkturens utvecklingomstruktureringen svagavar
försämradöverkapacitet, överetablering ochmedfördehögkonjunktur, som

inom branscherna.lönsamhet
flesta marknaderna och tillhörandekaraktärisera deVidare kan pro-man

påVVS-området Strategin förmogna. aktörerinomdukter mognasom
påefter dominansposition den aktuellaoftamarknader strävaär att en

marknaden.
både elinstallationsmaterialoch utmärksför VVS-Marknadsstrukturen av

på finns ingen egentligventilationsmarknaden detcentrala rollgrossisternas
lagerför och sanitetsproduk-VVS-grossistergrossistverksamhet, värme-rör-,

efterfrågan kanaliserasinstallatörernasSåväl fabrikanternas utbudter. som
Grossistledet kännetecknasgrossistledet.övervägande deltill helt avgenom

VVS-grossister med full-rikstäckandefåtalskonkurrens. finns endastDet tre
totalagrossister för 80-90 % branschenssortiment. Dessa tre av om-svarar

elgrossisterna förfyrapå kronor. Desättning miljarder största7,6 svararca
på miljarder kronor.omsättning 4,7branschens totala80 % caca av

antaloch det existerarinte lika koncentreratInstallationsledet är ett stort
både elinstallationsmarknadernainom VVS- ochföretag. Men ettsvarar

omsättningbranschernas totalaföretag för 50 %mindre antal stora avca
företagenuppgår miljarder Den övervägande delentill vardera.10 avcasom

små anställda förankrade.mindre tio och lokaltänär
VVS-området varit för produkter medinom har snabbastPrisutvecklingen

råmaterialpriserna kraftigt koppar, nickel,ökatmaterialandel och därhög
råvaror priserna internationelltbasplaster. gäller i huvudsakFör dessa äratt

kraftigVVS-material har varit särskilt underPrisutvecklingenbestämda.
rå-flestakraftig prisutveckling för deOrsaker till detta kan1988. vara
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byggindustrin företagen kom-högkonjunkturen inommaterial, samt att
dåliga åren början decenniet.sig för ide avpenserar

kraft-inom och elinstallationsbranscherna har ökatArbetslönerna VVS-
påstarka byggkonjunkturen och brist arbets-främsta orsaken denigt. Den är

förekommer inom branschernahorisontella prissamverkankraft. Den som
också verkat prisuppdrivande.kan ha

påPå ofta Rabattsystemet bygger delistpriserna rabatter.stora attges
bruttoprislistafabrikanterna och grossisterna har med rabatterenskilda en

formerkundkategorier. förekommer antal rabatter. Dessatill Det ett stort av
på pris efter prestation. enskilda fabrikanternaprincipen De ochskall bygga

rabattnivåerhåller sina och rabattintervaller hemligagrossisterna flertalet av
varandra.för

påverkas omfattande horisontellt pris-Prissättningen dessutom ettav
elgrossistbranschen och VVS- och elinstallationsbransch-inomsamarbete

sin branschorganisation SverigesElgrossisterna kalkylerar, genomerna.
omfattarElgrossistförening SEG, fram prislista huvud-en gemensam som

installationsbranschernasortiment. Prissamarbetet inomdelen branschensav
Bådebranschorganisationernas regi. Elinstallatörorganisationenbedrivs i

Riksförbund R prislistor till sina medlem-EIO och Rörfirmornas utger
både material Samtliga bransch-prissättning och arbete.mar, som avser av

organisationer huvuddelen branschernas företag medlemmar.har av som
prislistorfrämsta motivet för utgivning kostnads-Det ärav gemensamma

både omfattarbesparingar. Sortimentet inom VVS- och elgrosshandeln
inköps-inkl. varianter. Vidare underlättar den kundernas40 000 artiklarca

jämförbarhet.rutiner ökadgenom
ocheller integration inomförekommer vertikal horisontell VVS-Det

branschens samtliga delmarknader.
ingårPå i Trelleborg-koncer-värmemarknaden Enertech Industrier AB

Sveriges VVS-grossist, Ahlsell VVS AB.Trelleborg störstaäger ävennen.
långtgående integra-Ventilationsmarknaden kännetecknas vertikalav en
Skanska AB företagtion. Tre företag, Fläkt AB, Trelleborg AB och äger som

säljer ventilationsprodukter.tillverkar, distribuerar och installerar
På integration.sanitetsmarknaden förekommer viss horisontelldet en

Industri företag tillverkar flertalet produktgrupperGustavsberg AB äger som
sanitetsområdet, sanitetsporslin, badkar, duschar, sanitetsarmaturinom dvs.

plaströrtillverkare Sverige basplast-segjärn. Samtliga ioch VA-rör ägsav av
tillverkare.

installationsföretagenVVS-installationsmarknaden deInom ägs större av
ingår i BPA-koncernen,de byggentreprenadbolagen. BPA VVS ABstora
ventilationsområdena.installationsföretag inom el- ochdessutom ägersom

Även integration.i Sverige kännetecknas vertikalelmaterialmarknaden av
ABB har dotterbolag verk-Den sig främst uttryck inom ABB-koncernen.tar

inom elmaterialmarknadens alla led. Inom tillverkningssektorn ägersamma
AB och KEA Elektriska AB.företaget bl.a. ABB Cables, Cewc AB, Elge

installationsledetelgrossist Asea-Skandia och iABB Nordens ledandeäger
Även vertikal integra-Installation Ericsson AB kännetecknasABB AB. av
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tillverkningsbolag främst Ericsson Cables AB Ericssontion. Förutom äger
två elgrossist resterandetredjedelar Sveriges Selga tredje-näst störstaav

ABB-koncernen. Närkes Elektriska AB har förutom sindelen ägs av
elgrossiströrelse.elinstallationsverksamhet även en

framgår beskrivningen de horisontella och vertikalaSom det ärovanav
bindningarna omfattande. inom sanitetsmarknadenDet endast detär som

förekommer omfattande vertikal integration tillverknings-,inte mellanmer
installationsleden. existerardistributions- och Det dock VVS-grossist,en

installationskedjanHollingworth, Reko. Den byggkonjunk-ägssom av svaga
första hälften 1980-talet orsakerna till integrations-under ärturen av en av

integration möjligheternasträvandena. Genom vertikal ökas avsättningatt
för produktionen.

för flertalet liggerExportandelen produkter hög och mellan 30 ochär
%. exportmarknaden de nordiska länderna. Importandelen50 Den största är

låg, lågaför flertalet importendäremot under 20 % produkter. Den berorär
på påfrämst fabrikanterna väletableradede svenska sedan länge ochäratt

till sin omfattningden svenska marknaden begränsad och underäratt en
tid omfattande försäljnings-längre har varit vikande. Vidare krävs ochen

serviceorganisation för skapa förtroende hos grossister och installa-att ett
På kringvärmemarknaden bidrar osäkerheten Sveriges framtidatörer. även

energipolitik till liten.importen äratt

Sammanfattande slutsatserdiskussion och5.6

påByggverksamhet beroende flertal aktörer verkar olika del-är ettav som
marknader. detta kapitel har antal delmarknader för bygg-I dessaett av
material och byggtjänster beskrivits. Här sammanfattas och diskuteras de

påviktigaste dragen hos dessa marknader med avseende konkurrens-
situationen.

Koncentration
fåtalbyggentreprenadmarknaden karaktäriserasDen svenska ett storaav

småföretag. påföretag och Konkurrensen sker främst antalantalett stort ett
lokala och regionala marknader. Under 1980-talet har strukturomvandlingen

fusioner rikstäckandebranschen genomförts dels och skapandegenomav av
bådeorganisationer för husbyggnad anläggningsverksamhet,och dels genom

företag till vissaantal medelstora koncentrerat verksamheten regioner.att ett
Antalet företag husbyggnadsprojektkan avancerade och anlägg-tasom mer

således påningsarbeten har minskat, medan specialister husbyggnad
koncentrerat verksamheten geografiskt.

Även åren genomgåttförmarknaden byggkonsulter har de visssenaste
strukturförändring med fusioner uppköp företag.och Byggkonsulternaav

in tidigt ikommer byggprocessen och kan ofta sitt inflytande övergenom
påverkautformning och byggnadsteknik de totala byggkostnaderna.
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Entreprenadmaskintjänster utförs främst fristående mindre maskin-av
företag förstai hand påkonkurrerar lokala marknader. Maskinföretagensom
samverkar ofta i s.k. schaktkooperativ, ibland pådominerandeärsom en
lokal marknad.

Byggmaterial för omkring tredjedel de totala byggkostnader-svarar en av
Marknaden för byggmaterial består mängd olika delmarknaderna. av en

med varierande struktur. I de undersökta branscherna företags-är
koncentrationen, fyrademätt företagensstörsta andel marknaden,som av
genomgående hög. I tabell 5.7 redovisas detta koncentrationsmått årenför

Ökad1975, 1982 och 1988. koncentration såvälkan skönjas årenmellan 1975
och 1982 årenmellan 1982 och 1988. Det skall det färreär änsom noteras att
fyra verksamma företag inom flera delbranscher. Detta gäller exempelvis för
produkterna lättbetong, mineralull och byggskivor. Det ocksåcement, är
vanligt delbranscher där fyrade företagensstörstaatt andel mindreär än
100 domineras fåtaleller företag. på sådanaExempelprocent ett del-ettav
branscher planglas,är dörrar och golv.

Tabell De fyra största5.7 företagens sammanlagda andel marknaden 1975, 1982av
och 1988, procent.

Produkt 1975 1982 1988

Cement 100 100 100
Lättbetong 100 100 100
Armeringsstål 75 100 100
Mineralull 100 100 100
Planglas 70 75 95
Isolerrutor .. .. ..Spånskivor 65 100 100
Board 65 100 100
Gipsskivor 100 100 100
Dörrsnickerier 60 65 65
Fönstersnickerier 50 55 66
Inredningssnickerier 60 70 78
Plastgolv 80 81..Textilgolv 52.. ..Linoleumgolv 100 100..Trägolv 100 95..Färgeroch lacker 80 78 85
Tapeter 65 80 60
Vattenradiatorer 80 95 100
Sanitetsporslin 95 100 100
Badkar 100 100 100
Diskbänkar 95 100 100
Sanitetsarmatur 70 90 98

Orsakerna till den ökade koncentrationen flera.är
dåligaDen byggkonjunkturen, och därav följande bristande lönsamhet

inom byggmaterialindustrin, under 1970-talets andra och 1980-talets första
hälft påskyndathar sannolikt omstrukturering.en

Möjligheterna konkurrera internationelltatt inter-mötasamt att en
nationell konkurrens ökar företagen är och starka. Den kommandeom
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ochbåde möjlighetmånga företagförsannoliktEG-anpassningen utgör en
marknad.påverkakan störrebestår i företagenMöjlighetenhot. att enett

marknaden kommer mötasvenskaden attbestår företageni enHotet att
konkurrens.utländskallt större

hemmamarknadomfattning Nordeni alltbetraktas störreVidare ensom
Ytterligareökat.Norden harinomföretagsförvärvantaletinneburitvilket att

framförviktigare,blivit alltdetkoncentrationen ärökadetill denorsak atten
produktsortiment.bretterbjudakunnapå objektmarknaden, ettallt att

på dörrmarknaden.utveckling kanDenna noteras ex.

Integration
horisontell inte-vertikalsåvälförekommerbyggverksamhetenInom som
Vertikal integra-integrationssträvandena.tillorsakerfinns fleragration. Det

sinakontrollvill ha överpå företagenoftastled berortidigareition att
företagengrund isinharledintegration i attmedaninsatsvaror senare

integration berorHorisontellprodukter.sinaavsättningen försäkraönskar
omfattaellersubstitutvarorkontroll övervill ha ävenpå företagenattt.ex.

för-särskilt vidområde. gällerDettasittinomproduktvariantersamtliga
bådeUtvecklingenobjektmarknaden.tillbyggproduktersäljning avav

åren.under deintegration har senastehorisontell accentueratsvertikal och
Stora,integration ärgradhar högföretagkoncernerpåExempel avsom

och Euroc.Skanska
snickerier ochsortimentfå omfattandekomStora-koncernen ettatt av

förvärvs-vidingickStoraMatch. ISwedish1988förvärvetgolv avgenom
dörraroch enklarefönster samttillverkningmedSP-Snickeriertillfället av

ItillverkningmedC0 garageportar.AB GunnarssondotterbolagSP:s av
ingår iSwedoor,ytterdörrar.tillverkarBorDörreningick somStora även som

förvärvade underdörrar,tillverkarebetydandeochMatchSwedish är aven
ochallmogedörrarmassivatillverkningDörrfabrik med1988 Lovene av

valdeStorainstitutionsdörrar.tillverkningbetydandemedBoxholm Dörr av
på denfrån grundNOingripandeefterBorDörrendotterbolagetsälja avatt

Swedoor.förvärvetviduppstodytterdörrmarknadenpådominans avsom
köks-producentervärldens störstaKitchen ärDivisionen Stora aven av

inredningssnickeriertillverkasimporterasindustrisektornsnickerier. Inom
förvärvetblevStoraHTH Kök.ochMarbodalföretagen avgenomav

till-Tarkettgolvmarknaden. ärbetydande storMatchSwedish enäven
ingår deävenStora-koncernentextilgolv. Iochplast-verkare en avträ-,av

vilkenABByggprodukterTradebyggvarugrossisterna Star engenomstora --
säljs.golvsnickerier ochbetydande del Storasav

tillgång tillm.fl.SwedoorTarkett,fickSwedish MatchförvärvetGenom av
lamellträ.ochplywoodsågadefrån trävaror,Stora,insatsvaror t.ex.
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Figur Stora produktområde5.1 AB, bygg- interiörprodukter,och årsredoenligt
visning 1988.

STORA, produktområde bygg- och interiörprodukter

Stora Timber

Sågade Stora Timber,trävaror TimberVanern
TrävarugrossistFredriksson C0

SwedplyaPlywood,lamellträ

Tarkett

Golvtillverkning i Sverige, plast-ochkeramikgolvträ-, Tarkett
Golvtillverkning i Västtyskland,Italien, USA, Danmarkoch Irland

Stora Kitchen

Tillverkning inredningssnickerieri SverigeMarbodalav
Tillverkning inredningssnickerieri Danmark, ochNorge VästtysklandHTHav
Kök, Sigdalmfl.
ByggmaterialgrossisterBoström Gross,CeosGross, Eriksson,N.A. E. Leksell,
StarByggterminal,Nils Troedsson

Swedoor

Dörrtillverkning BorDörrena,i SverigeSwedoor, BoxholmDörr,m.m.
Gunnarsson Co, LoveneDörrfabrik, SP-Snickerier
Dörrtillverkning i FinlandochNorge

a Sålt 1989.

I ingårSkanska bl.a. Myresjö med flertal dotterbolag med snickeritill-ett
verkning. Myresjöfönster köper hela sitt behov fönsterglas från sittav syster-
bolag Combiglas. Myresjöfönster och Myresjökök säljer sina produkter till
Skanska till Myresjöhus tillverkar småhus.samt Myresjö förvärvade 1989som
Nordiska Trähus i Vrigstad AB och stärkte förvärvet sin positiongenom
marknaden småhus.för

Skanska landetsär byggföretag såvälstörsta med betydande vertikal
integration i bakomliggande led verksamhet inom fastighetsbranschensom

finansförvaltning.och Således ingår i Skanska-koncernen verksamheter inom
betong och asfalt. Engdahls stålteknik AB stålbyggnads-detgrus, är största

företaget i landet och har 1989 förvärvat stålbyggnadsdelen inom Götaverken
Mekan. Företaget har därefter bytt till stålteknik.Skanska Götaverkennamn
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SkanskaCityterminalen.Globen ochprojektendeltagit ihar bl.a.Mekan nya
ventila-företag ioch harbetongelementtillverkarelandets störstanästär av

iaktieägarendessutomSkanska störstainstallationsbranschen. ärochtions-
%.26Euroc

koncentrationen hög. Cementa,cementmarknaden ärdet gällerNär som
deoch dessutomdominerandehelt ägeringår Euroc-koncernen, etti är av

i Aker-delägarskapharföretagensmå cementimporterandetvå samt genom
Euroc-importföretaget NIC.i det andrainflytandemöjlighet tillkoncernen

företag medflertaliägarintressen cement-har även ettkoncernen stora
produktion.cementbaseradkoppling tillmarknadsmässigmedbaserad eller

och intresse-dotterbolagföljandeintegrationpå vertikala ärExempel denna
industri-förfrämstbetongelementbl.a. tillverkarABAbetongbolag. som

lättbetong-ochtillverkar lättbetongSiporexABkontorsbyggnader.och som
ABSverige. Sabema betongpå % i50marknadsandeloch harelement caen

anläggningarvid tiofabriksbetongtillverkarSkånsk ABbyggbetongoch som
% i40ägarandelarSkåne. kommerTill dettaiochvästkustenlängs

träffades1989I decemberStrömstadsbetong.% i ABoch 33Ess-betongAB
igrusverksamhetenochfabriksbetong-förvärvaskulleEurocavtal attom

ägarandel iZS-procentighafttidigarehadeABBetongindustri. Euroc en
fabriksbetongverksam-ochförvärvetsamband medBetongindustri. I av grus-

bl.a.Betongindustris övriga verksamhet,isitt ägandeEurocsläpperheten
fabriksbetong-Betongindustri den störsteärbetongelement.avseende

Gävle ochUppsala,i Stockholm,verksamhetmedi landetproducenten
till-ledandeNordensZandaAB är1988förvärvadeEurocBorlänge. som

Sverige.% i70marknadsandelmedbetongtakpannorverkare caenav
ledande tillverkareSverigesfem tegelbrukmed ärSydtegelAB, avsom

från Imurbruk Cementa.försäljningsbolag förfungerarfasadsten,bränd som
för gips-marknadendominerandeingår Gyproc, ärävenkoncernen som

skivor.
sinaerbjudamöjligheterframåt barainteintegration Euroc attDenna ger
ochbyggnadensförproduktsortimentheltäckande stommekunder ett

helapåverka prissättningenockså möjligheterfasader större att genomutan
då ochflera dessa dotter-byggmaterialfärdigtproduktkedjan cement av-

prisledande.både ochmarknads-intressebolag är
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affärsområden,Figur Euroc, årsredovisning5.2 enligt 1988.

affärsområdenEuroc,

Byggmaterial

Betongelement Abetongm.m.
LättbetongSiporex
FabriksbetongSabema,SkånskByggbetong

Sabema,NorrköpingsGrus Sandm.m.
Gipsskivor Gyprocm.m.

Cement och Mineral

Cement,SverigeCementa
internationelltCement, Scancem

FasadstenSydtegel
BctongtaktegelZanda

Handel

ByggmaterialgrossisterPaulssons Joh.Kock,Järn, Malmö Trä

Skåne-Gripen på århar förvärvat företag inom snickeri- och golv-senare
industrin. Det västtyska kökstillverkarföretaget Poggenpohl förvärvades 1987

tvåoch under 1989 förvärvades golvföretag, Holmsund Golv och västtyska
Skåne-GripenSchlotterer. I ingår Kährs, efteräven Tarkett världensärsom

tillverkarenäst lamellparkettgolvstörsta golvföretaget ODO.samtav
Det företagetnäst största marknaden för kökssnickerier Ballingslöv.är

ingårFöretaget i Electrolux-koncernen och huvudleverantör till Electroluxär
vitvarubutiker och till de byggmaterialhandlarna, Beijer Bygg-storaen av
material, tidigare ingick i koncern.som samma

Ahlsell VVS påmarknadsledandeär VVS-marknaden ingåroch i
Trelleborg-koncernen. Trelleborg förvärvade stålgrossistföretaget1988
Bröderna Edstrand, har del sin verksamhet inom VA-området.som en av
Trelleborg stärkte därmed sin ställning fickoch cirka tredjedel VA-en av
grosshandeln. ingårl koncernen dessutom elgrossist, Ahlsell El,stor samten
från 1989 EnertechAB betydandeär producent värmetekniskasom av
produkter med varumärken Parca, CTC och Bentone Electro Oil.som
Trelleborg Plåtlunadessutomäger AB plåt-ledande ochär ventila-som en
tionsgrossist. Mataki påmarknadsledandeär taktäckningsmaterial och
landets takentreprenadföretag.största
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årsredovisningverksamhetsområde ByggDistribution, enligtTrelleborgFigur 5.3
1988.

Byggverksamhetsområde DistributionTrelleborg,

Grosshandel Ahlsell El, JirvaAhlsell WS,

Ventitech,AhlsellVentilation Rosenlund,Stifab,Byggplåt,OlssonPlåtluna, Stockholms
IndustriñlterVentilationsunion,Kyl,

Byggsystem ProfilMataki, Gavleverken,Ahlsell

Energisystem Enertech

Stålgrosshandel EdstrandBröderna

elinstallationsmaterial-inomverksammadotterbolagharABB-koncernen
Cables, Cewe,tillverkning bl.a. ABBalla led. Inommarknadens äger man

grossistverksamheten Asea-Elektriska. Inom ägerElge och KEA man
ingår Installa-installationsledet ABBelgrossist.ledande ISkandia, Nordens

påföretag ventila-också Sveriges ledandeingår Fläkt ABtion. ABB ärI som
installations-försäljnings- ochtionsområdet i produkti0ns-,med verksamhet

ledet.

Prissättning
områden, på marknadernaflera bl.a.vanliga inomprislistorGemensamma är

måleri, VVSfärger och lacker,entreprenadmaskintjänster, golv,för tapeter,
prisboksystembl.a. bygghandelnsdetaljistleden användsgrossist- ochoch el. I

föranvänds grund devägledning för prissättningen. Denna även somsom
i sin prissättning,siganvändercirkaprislistor leverantörerna t.ex.avsom

dörrmarknaden.
mindre före-hjälp för speciellt deprislistor kanGemensamma vara en

förutsättningarfall dessa bättrepriser och kan i bästasätta attatttagen ge
formbransch. Dennaföretagen inommedkonkurrera de större aven

för minskar pris-samtidigt risk prisstelhet,prissamverkan medförhorisontell
kostnadsökningar vidareför företagen föraoch underlättarkonkurrensen att

beteendekonkurrenternasDessutom ökar kännedomentill led. omsenare
prissamverkan.jämfört med system utanett

formellt pris-inget käntprislistor förekommerFörutom gemensamma
undersöktaflertal deföretag. Inommellan olikasamarbete ett av

isig bl.a.prisledarskap. Dettaförekommer dockbranscherna yttrar som
på marknaderna förprishöjningar,sammanfallande likatiden och t.exstora

VVS-marknaden.färger lackerbyggskivor, ochmineralull, lättbetong, samt
såväl vertikal integrationhorisontellförekomstentordeDessutom somav

påverka prissättningsbeteendet.flertal delmarknaderinom ett
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Viktiga konkurrensmedel service, sortimentsbreddär och leverans-
säkerhet. Leveranssäkerhet speciellt viktigt underär perioder med hög efter-
frågan. Dessutom etablerade distributionskanalerär betydelsefulltett
konkurrensmedel och etableringshinder föräven importen. Menett t.ex.
naturligtvis inte priset oviktigt. Priskonkurrens förekommerär speciellt vid

påanbudsgivning och försäljning objektmarknaden.
priskonkurrensDär förekommer sker denna främst via rabattgivning

listpriserna. Höga rabatter listprisema vanligt förekommande,är bl.a.
armeringsstål,marknaderna för mineralull, dörrar, fönster, inrednings-

snickerier, färger och lacker, VVS- elmaterial.och Stort rabatt-tapeter samt
företagen möjlighet variera prissättningen till olika kunderutrymme attger

ocksåoch kundkategorier kan prisuppdrivande.verka Dessutom före-men
ligger risker för diskriminering kunderna inte har möjlighet tillatt attom se

fårde de rabatter deras prestationer motiverar. innebärDet desom att
pånominella priserna nivåhamnar hög jämfört med pris ochuttageten att

möjligheten för köparen jämföra priser mellan olika företag begränsas.att
På flera delmarknader utmärks tillverkningen höga fasta kostnader ochav

sjunkande styckkostnad vid påökad sådanavolym. Exempel marknader är
Påplanglas och mineralull. monopolmarknad,cement, t.ex. cement-en som

marknaden, kan nettointäkten maximeras företaget gör avväg-attgenom en
ning mellan sjunkande styckkostnad, pris och försäljningsvolym. sådantEtt

påverkasbeteende naturligtvis påkonkurrensenäven utlandsmarknaden,av
exportmöjligheterna och exportpriserna.

På flera påverkasdelmarknader prisförändringarna starkt ändradeav
faktorkostnaderråmaterialpriser. Det gäller bl.a. lättbetong,cement,
armeringsstål, färger och lacker och vissa VVS-material. Om konkurrensen
fungerar väl medför påkostnadsökningar producenterna atten press
rationalisera verksamheten samtidigt de effektiva företagenmestsom gynnas
vilket bidrar till fortlöpande Påstrukturomvandling. marknader meden
bristande konkurrens, vilket gäller flera delmarknaderna för byggmaterial,av
övervältras kostnadsökningar till påövervägande del nästkommande led. Det
finns dessutom tendens till fallande faktorkostnaderråmaterialpriseratten

i motsvarande grad leder till prissänkningar återhållsammaeller pris-
ökningar.

På spånskivor,bl.a. marknaderna för board, och förekommergolvtapeter
lågprisimport skapar faktisk eller potentiell importkonkurrens ochsom
därigenom effektivt medverkar till prisutvecklingen.bromsaatt

Prisutveckling
De cirkapriserna för entreprenadmaskintjänster sänktes 1987gemensamma

imed genomsnitt 1% för maskiner förare, främst påberoendeutanca
minskade drivmedels- och räntekostnader under 1986. Samtidigt kost-steg

Årnaden för maskinförare med 8,5 %. 1988 höjdes cirkapriserna för maskin-
uthyrning förare med i genomsnitt 6,7 % och förarkostnaden ökade medutan

År9,4 %. 1989 höjdes den genomsnittliga maskinkostnaden med 2,4 % och
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cirkapriserna förFrån januari har1990den 111,5 %.medförarkostnaden
genomsnitt %.i 17varderahöjts medföraremaskin resp.

medelvärde för de undersöktaovägtprisökningengenomsnittligaDen
år. Under%åren 1988 6,81983underbyggmaterialen sammapercavar -

faktorprisindex,enligtallmänhet,byggmaterialpriserna itidsperiod ökade
ökningstakten förår. genomsnittligaDen%genomsnitt 7,9imed perca

industriprodukter under tidtillverkadeproducentprisindex sammavar
år.%5,8 perca

År medelvärde för deovägtprisökningengenomsnittligaden1988 var
för byggmaterial-ökningMotsvarande9,5 %.byggmaterialenundersökta ca

%.producentprisindex 10,3 % 7,4förfaktorprisindexi resp.varposten resp.
årundersåväl 1988således perioden 1983underByggmaterial har som-

för övriga producentvaror.genomsnittetprisökningaruppvisat än1988 större
inom vissaprisförändringarnafaktiskaanmäldatill SPKDe varugrupper

framgår 5.8.tabellav

årenbyggmaterialförprisökning vissa 1986anmäld faktiskSPKTillTabell 5.8 -
årsgenomsnittet för perioden procent.1983 1988,samt1988 -

Årsgenomsnitt
19873 1983-198819881986Produkt

4,000,86,9Cement
7,38,14,43,4Lättbetong
2,212,1Armeringsstål -4,41,3
5,55,92,5Mineralull 4,3
7,110,56,49.3Planglas
6.910,24,013,1lsolerrutor
4,94,85,4Spånskivor 3,1
5,35.65,1Board 4,2
4,03.83.5Gipsskivor -0,6
8,811,84.1Dörrsnickerier 4,5
8,410,77,1önstersnickerier 6,5F
6.56,66.5lnredningssnickerier 4,7
8.89,53,7Plastgolv 4,3
6,34,23,6Textilgolv 3,2
8,210,54,5Linoleumgolv 5,5
9,8116,34,3Trägolv

8,05,0och IackerFärger .... 9.55,09.6Tapeter ..7,011,64,2Vattenradiatorer 6,1
7,212,92,6Sanitetsporslin 5,4
7,814,22,15,3Badkar
9,228,36,25,5Diskbänkar
6.89,05,5Sanitetsarmatur 5,0

a råddeår delvis prisstopp.Under 1987

står kostnader förfinna i ökadeprisökningarkraftigatill delOrsaken atten
disk-plastgolv, fönster ochprodukternaråvaror. gällerDettainsats- och t.ex.

uppvisat kraftiganickelplanglasbasplast,insatsvarorbänkar resp.vars
produkterenergipriserna vilket gynnadeperioden sjönkUnderprisökningar.

exempelvisenergikostnader,med höga cement.
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Ett visst kanmönster skönjas i de olika prisökningstakt.varugruppernas
Under perioden har de förädlade produkterna haft prisökningarmer större

de mindreän förädlade. Exempel på den förra kategorin dörrar,är fönster
och VVS-produkter. Exempel på den kategorin är mineralull,senare cement,
byggskivor och armeringsstål. Detta kan delvis förklaras rådandedenattav
högkonjunkturen tycks ha medfört brist påstörre de förädlade påen änmer
de mindre förädlade varorna.

Utrikeshandel
Det finns i dag få utländskaytterst entreprenörer verksamma i Sverige.
Däremot deär svenska ientreprenörerna högre utsträckning verksamma

Ävenutomlands. de större svenska byggkonsultföretagen i vissär ut-
sträckning verksamma i utländska projekt. Nationella regler för entreprenad-
maskiner och varierande påkrav yrkesförarbevis motverkar konkurrensen
mellan bl.a. finska, norska och svenska maskinföretag, där geografisk närhet

förhållandenoch i övrigt borde medge gränsöverskridande handelmer med
entreprenadmaskintjänster vadän sker för närvarande.som

Ökad import viktigtär för åstadkommaatt ökad inhemsk pris-en
konkurrens på både byggtjänster och byggmaterial. Om utländska bygg-t.ex.

kommerentreprenörer in på den svenska marknaden ökar konkurrensen
entreprenadmarknaden samtidigt även ökad konkurrens påsom bygg-en
materialmarknaden kan uppstå utländska entreprenörerom använder eget
importerat material.

För de olika byggmaterialen tycks samband föreliggaett mellan hög
importandel importens andel tillförseln och motsvarande högav export-
andel exportens andel produktionen, dvs. utrikeshandelnav oftaär
antingen hög lågeller bådai riktningarna. Import- och exportandelar för de
undersökta byggmaterialen framgår tabell 5.9.av
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och 1988.byggmaterial 19871986,för vissaexportandelarochImport-Tabell 5.9
Exportandel.%lmportandel,%

198819871986198819871986Produkt
80113777Cement
37120O0Lättbetong

484453201016Armeringsstål
589310Mineralull

707277484965Planglas
000282623lsolerrutor

262928222320Spánskivor
534851352820Board
141916252625Gipssklvor
323537876Dörrsnickerier
457324Fönstersnickerier

232832141313Inred
383640343031Plastgolv
373636747672Textilgolv

100100100Linoleumgolv ...... 65686815109Trägolv
9111113IackerochFärger .... 2128Tapeter ........ 137120181818Vattenradiatorer

414553212321Sanitetsporslin
30332989Badkar .. 353538221115Diskbänkar
202320Sanitetsarmatur ......

lägreimportandelen änär export-konstateraskanundantag attnågraMed
importenbyggmaterialenförädladedebland somfrämstDetandelen. är mer

samtidigtökarimportentilltendens somdock attfinnsDetliten.är en
bygg-inhemskagodadenförklaraskanvilketminskar avexporten

konjunkturen.
gårimportendelförekommande genomstorvanligt att avDet är en

gårDetSverige.imarknadsdominerandeärkoncernerellerföretag som
ochimportandelmellanlikhetstecken storgenerellt sättaalltså inte att

import-medbyggmaterialpåExempel storimportkonkurrens.fungerande
isolerrutor,planglas,importkonkurrens ärlitenrelativtändockandel men

sanitetsporslin.ochgipsskivorlinoleumgolv,
import-efter delsgrupperadebyggmaterialenolikade5.4figur ärI

inteIndelningen görprisökningstakt.delsdelbranschen,ikonkurrensen
skallrättvisandeavseendenalla utaniellersig exaktanspråk att varevara

importkonkurrenstvå variablernadeefteruppdelningenbart grovsomses
prisökning.och

%importandelen 30använde1968:5SOUKoncentrationsutredningen
bedömtdockSPK harimportkonkurrens.fungerandedefinitionensom

föreliggerallmänhetiundersökta endeinomdet varugruppernaatt
Bygg-% eller20 större.importandelendå ärimportkonkurrensfungerande

genomsnitti1988och1987åren 1986,importandel varmedmaterial somen
import-meddärför storklassificeraseller varugrupper% större som20

medexemplenÖvriga, nämndade varugrupperkonkurrens. samt ovan
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importandel liten importkonkurrens,stor klassificeras delbranschermen som
med liten importkonkurrens. Prisökningen klassificeras denstorsom om

årenunder 1986, 1987 och 1988 i genomsnitt 6 % eller år.större Avvar per
de 23 klassificeras enligt uppdelningen 13 tillvarugrupperna medgruppen

prisökning 6 till med importkonkurrens.stor samt storgruppen

Figur undersökta5.4 byggmaterlalgrupper klassificerade efter variablerna
imponkonkurrens och prisökning. Varugrupper markerade med har

importandelstor liten lmportkonkurrens,men texten.se

lmportkonkurrens

stor Liten

Stor Tapeter Dörrar
Diskbânkar Fönster

Trägolv
Färgeroch lacker
Badkar
Sanitetsarmatur
Vattenradiatorer
Planglas
Isolerrutor
Linoleumgolv
Sanitetsporslin

Liten Spånskivor Cement
Board Lättbetong
Plastgolv Mineralull
Textilgolv lnredningssnickerier

Armeringsstál
Gipsskivor

Som tidigare diskuterats, och framgår figuren, har de förädladesom av mer
byggmaterialen generellt haft prisökningarstörre deän mindre förädlade.
Vidare visar klassificeringen i figur på5.4 med liten import-att varugrupper
konkurrens i allmänhet haft prisökningar.större Det svårtdockär avgöraatt

förädlingsgraden eller förekomsten importkonkurrensom är avgörandeav
förklaringar till de skillnader i prisutveckling faktiskt föreligger.som
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REGLERINGAR6

Finansieringssystemet6.1

med dendirektiv i samarbete...enligt sinaKonkurrenskommittén skall av
föreslå åtgärder olikautredningsmannentillkalladebostadsministern som

ikonkurrenstrycketsåväl kostnadsmedvetandettill ökabidrarsätt att som
boendekostnadsutredningensDärför berörsbostadssektorn.ochbygg-

avsnitt. Det haröversiktligt i dettarelativtutredningsmannens förslag
förslageffekter dessamöjligadiskuteraviktigastbefunnits samthärvid att av

förslagentillgodosessyftena bör kunnamån uppställdadevilkeni om
genomförs.

finansieringssystemetnuvarandemed detProblemen6.1.1
bostadspolitiken har sedansvenskautgångspunkten för denviktigasteDen

rimligbostadsmiljö tilli brabostadtill godvarit allas rättlänge enenen
målsättninguppnå dennai syftemedletfrämsta använtsDetkostnad. attsom

bostads-till stigandevilka stimuleratsubventioner,varit generellahar en
uppnåtts, bl.a.också vilketdelbeståndet. tillharDettai helastandard stor

bostadsstandard.allmänhöginternationelltisig uttrycktagit setten
också medfört effek-emellertidharfinansieringssystemetnuvarandeDet

positiva. I SPK:sodelatutgångspunkter inte kanfrån andra ses somter som
bostadsområdet diskuteradesinom1987:2 RegleringarSPKUSutredning

effekter de subven-delsi allmänhet,subventionereffekterolikadels avav
detBl.a. konstateradesinom bostadssektorn.tillämpas atttioner nu-som

sina väl-bostadssubventioner,olika formermedvarande trotssystemet av
medfört fleraverkningar,positivamånga avseendenoch isyftengrundade
målsättningarbostadspolitiskavissa centralasamtidigteffekternegativa som

behovetanfördesutsträckning. Vidarei önskvärduppfyllts attinte att av
år blivit akut,alltmerfinansieringssystemetnuvarandeförändra det senare
kraftiga ökningstaktbostadssubventionernassamladepå grund defrämst av

budget.belastningoch statens
fortfarande idåvarandeförelåg tidpunktvid ärproblembildDen som
inneburitdess harUtvecklingen sedanhuvudsak densamma. snarast att

gjort behovetförstärkts ochverkningar harnegativasubventionernas av
dettafler blivit medvetnasamtidigt alltförändringar större,än omsom

åstadkomma positiva för-kunnaFörutsättningarna förförhållande. att
goda. Genomläge mycketområde därför i nuvarandeändringar detta är

utredningsmansärskildtillsattesi januari 1989bostadsministernbeslut enav
i bostads-förändringarutredningtillfram underlagarbetaför att aven

finansieringen.
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De problem bostadspolitiken, bl.a. finansieringssystemet ochsom genom
dess utformning, medfört främst följande:är

Dålig måluppfyllelse-

målsättningarnaDet främstär neutralitet och paritet det socialaom samt
målet dåligt uppfylldaär i dagens subventionssystem.som

Neutralitetsmålet innebär likvärdiga priser för likvärdiga bostäder i skilda
upplåtelseformer.

Enligt boendekostnadsutredningens BKU Ds 1989:39 Studierrapport
bostadssektorn 1989 kan det ifrågasättas... bostadsstödet i dag till-av om

pågodoser kravet neutrala ekonomiska såvälvillkor vid nyinvesteringen som
beståndet.i Genom olikheterna i skattereglernas utformning för olika ägar-

kategorier har de subventionerna till egnahemsammantagna och hyres och
bostadsrätter blivit mycket känsliga för förändringar i inflationstakt och
räntenivåer tid.över

Paritetsmålet innebär finansieringssystemet skall förutsättningaratt förge
prisskillnaden mellan äldre ochatt bostäder skillnader imotnyare svarar

bruksvärdet.
BKU:s slutsats subventionerär: och beskattning samverkar inte på ett

sådant bostäder åldersätt olika rimliga skillnaderatt i utgifterav ges om
hänsyn till standard och förslitning.tas

Det måletsociala innebär främst inkomstsvagadeatt ställninggruppernas
på bostadsmarknaden skall stärkas.

framhållerBKU ... det alltjämt finns systematiska skillnaderatt i bostads-
standardens fördelning hushållmellan med olika ekonomisk styrka och att
räntebidragen inte leder någontill entydig utjämning hushållens standard iav
boendet, detta till följd bl.a. underskottsavdragens betydelse förstoraav
bostadskostnaderna.

Minskat kostnadsmotstånd-

De kraftiga subventionerna till bostadssektorn leder till kostnads-att
medvetandet försvagas varken producenter eller konsumenteratt tillgenom
fullo drabbas kostnadsökningar. Därmed marknadenssätts funktion i högav
utsträckning spel konsumenternas efterfråganatt ökar samtidigtur genom

kostnadspressen producenterna minskar.som

Stor inflations- och räntekänslighet-

BKU skriver: Med snabb inflation och högt ränteläge ökar snabbt kost-
naderna för den låntagarnasgaranti räntenivå med ränte-av systemetsom
bidrag på.bygger sådanaI situationer ocksåär skattebortfallet grund av
underskottsavdragen störst. Den inbyggda automatiken isom statens
kostnadsökningar mycketär besvärande, eftersom den inte kan kontrolleras.
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subventionernaKapitalisering av-

på fri marknadblir lägrepriset änsubvention innebärEftersom att enen
försäljningvidsubventionernakapitaliseramöjlighetermedför detta attstora

Även i vissakanmarknadsvärdehyresrättersvillan.ellerbostadsrättenav
bytesaffärer.medsambandikapitaliseras,situationer t.ex.

rörlighetMinskad-

år-olikamellan bostäderboendeutgifteri ärskillnaderna storaEftersom av
i äldre hus.borflyttbenägenhet hos deminskaddettagångar, skapar somen

bostads-bostadsbristenökatillbidra attsinikanDetta att genomtur
ineffektivt utnyttjat.beståndet blir

Boendekostnadsutredningen6.1.2
Studierfram iunderlagbl.a. det rapportenPå grundval togs avsomav

förutredaresärskildjuni 1989iregeringentillsatte1989bostadssektorn en
fram-direktivenbostadsfinansieringssystemet. Avnuvarandedetöveratt se

följande:går bl.a.

bostadspolitikensocialamålen för denskallför dennaUtgångspunkten översyn attvara
till-mål kansådant dessapåskall utformas sättboendetill de attStödet ettfast.ligger

i dag.effektivtoch ängodosesbättre mer
effekter och till-till sinadetsådantpå sättutformassålunda attbörStödsystemet ett - upplåtelseformerochtill olikaförhållandeineutraltmed skattesystemet ärsammans - ålder börlikvärdiga bostäder olikaförutgifternai frågaParitetenägarkategorier. avom

samtidigt leder tilldettill boendet,gårutformasså det utan attStödetbörförbättras. att
led.i tidigarekapitaliseraseller ägareproduktioneniprisstegringar av

villkor i alla delarlikvärdigahållaskanbostadsproduktionenviktigt avDet är att uppe
vidarebörtillgodoses.Förslagenbehovbostadsförsörjningenssådantlandet sätt attett

ökningenautomatiskaoch denstimulerasskallsparandetförutsättningenpå avbygga att
utgifter begränsas.statens

generella bostadsdesambandetmellananalyseraocksåskallsärskilde utredarenDen
till sådanaförslaghushållen läggatillbostadsstödetdirekta samtoch detsubventionerna

för-utredarensSkattereglerochmotiverasbostadsbidragenanpassningar avnyaavsomav
i övrigt.slag

ifrågasättaalltså varit intearbete harutgångspunkt för BKU:s attviktigEn
utgångspunkt varitharviktigmålen. En attbostadspolitiskade annan

fyrafram delagtsförslagtill debostadsstödetförformerna avsomanpassa
olikaEftersom dejuni 1989.arbeten isinaredovisadeskatteutredningar som

förutsättningarnapåverkargradiförslag högskatteutredningarnas
utredningarfrån i sitt arbete. Deutgått demBKUbostadsmarknaden har

SOUboendeområdet betänkandetärförbetydelsedärvid har störstsom
1989:35SOUbetänkandetinkomstbeskattning ochReformerad1989:33

utredningarmån i dessaförslagenI denmervärdeskatt m.m..Reformerad
försvåras möjlig-genomförs,intedelvisellerpåtagligt eller heltförändras

förslag.BKU:sgenomföraheterna att
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förslagBoendekostnadsutrednlngens
SOUförslag boendekostnadsutredningen fram i sittDe lagt betänkandesom

återges1989:71 bostadsfinansiering sinaNy m.m. här endast i huvuddrag.
Figur visar översiktligt principerna bostadsfinansierings-6.1 bakom det nya

föreslagit.utredningensystem som

bostadstlnanslerlngssystem.Figur Nytt6.1

Egnahem Bostadsrätt Hyresrätt

J l
30 skattesubvention%30 skattssubvention° paInsatslán

l
30 räntebidrag94 30 rantebldrag%

i

Grundsubvention

Toppsubventton
Räntelán

i
Faslighetsskalt

Drlitskosmad Boendekostnad Bostadsbidrag

SOU1989:71Källa:Nybostadstinansioringm.m.

Grundsubvention

skattereduktionEgna hem med 30 % ränteutgifterna.av

Hyres- och Ett räntebidragbostadsrätt %30 ränte-motsvararsom av
utgifterna för ursprungligaden investeringen fastigheten.i

På uppnåsdetta neutralitet, subventionsminskrüngensätt skulle enligtmen
utredningen det omöjligt för efterfrågavanliga inkomsttagaregöra att ny-
producerade bostäder. Dessutom förvärras paritetsproblemet. Därför måste
grundsubventionen kompletteras.

Toppsubventionräntelån
upplåtelseformer.Lika för påalla Finansieras den allmänna kapital-

marknaden. Säkras kreditgarantier och statlig skuldutvecklings-genom en
garanti.
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och den garanterademellan 70 % bruttoräntanSkillnadenPrincip: netto-av
på förräntas. För-räntelån skulden ochläggsutgiften utgörs ett somav

Räntelånen garanteradeår år. adderas tills denförfarandet netto-upprepas
räntelånenDå Denbörjarutgiften överstiger nettoräntan. amorteras. garan-

återbetalade.lånen Om utvecklingentillsnettoutgiften ärterade trappas upp
i takt vadlåntagarens skuld ökar snabbaresamlade änmedföraskulle att

statligaminskning, förhindras detta med densuccessivrealmotsvarar ensom
föreslås såutformas skul-den totalaskuldutvecklingsgarantin. Garantin att

minskning linjärtrealmaximeras till värdensuccessivtden motsom svarar en
årföreslås femte med tillår. i efterhand hänsynpå prövning skeEn60 vart

nettoutgiften fastgaranteradevarit. Sedan läggs denprisutvecklingden som
femårsperiod.för nyen

5560års lånetid överstigafem skulle denefterExempel: Om skulden av ur-
stå förinflationen, skalluppräknad medsprungliga skulden staten

mellanskillnaden.

ååretförsta försammansättning det egnahemränteutgifternasvisarFigur 6.2
åupplåtna bostadsrätt den andra.med hyres- ochför bostädersidan ochena

åretspå ränteutgifter.räntelån. första ProcentExempelSystem medFigur 6.2 av
den ursprungliga skulden.

11,00 bostadsrättochHyres-Egnahem
RäntebidragSkatteminskning
avdragskompensationavdragsettekt

RäntelánRänlelán g

GaranteradGaranterad 3 75 nettoutgihnettoutgilt

SOU1989:71bostadstinansieringKälla:Ny m.m.

Några kapitaliseras finns Boendekostnaderna isubventioner kan ny-som
rimliga. Utgiftssplittringenblir enligt utredningenproduktionen ökar men

automatiska ökningenbostäder minskar. Denoch äldremellan statensavnya
utgifter begränsas.

räntelånesystemi i grad beroendeSkuldutvecklingen högär ränte-ett av
Långanivån hög realränta skulleinflationstakten. perioder medoch en

råttpåfrestningar. förhållandenför Under deutsätta storasystemet som
årende första 1980-talet skulleoch 1970-talen underunder 1960- samt

räntelånesystemetskuldutvecklingsgarantin utlösts skulle hahainte om
år. utbetalningar enligt garantin emeller-dessa Vissa skulleundertillämpats
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tid ha behövts under år,göras detta visar enligt utredningensenare men
garantin inte baraatt är teoretiskt intresse innebär reellt ökadutanav en

trygghet för fastighetsägarna.

Bostadsbidrag
En kraftig utbyggnad bostadsbidragen till barnfamiljer föreslås. Den före-av
slagna skattereformen möjliggör sådan utbyggnad kanatt skeen utan att
marginaleffekterna blir för Enligt BKU kommer destora. samlade marginal-
effekterna bostadsbidragen intetrots överstiga 50 % för flertaletatt hus-ca
håll med inkomster 200 000över kr. Enligt nuvarande regler inte bostads-ges
bidrag till sådan inkomstnivå. Detta omöjliggörs denen samladeattav
marginaleffekten statlig och kommunal inkomstskattav avtrappningensamt

bostadsbidragen skulle bli 93 %. Redan vid 150av 000 kr. marginal-ärca
effekten Då82 %. ändåär inte effekten inkomstprövadeca barn-t.ex.av

inräknad. Den maximalaomsorgstaxor marginaleffekten i BKU:s förslag sägs
uppgå till 70 %. För majoriteten barnfamiljerna består hushålls-ca av
inkomsten två förvärvsinkomster och för dessa kommer enligtav BKU:s för-
slag den lägre marginaleffekten gälla. Detta påberoratt progressionen iatt
inkomstbeskattningen träffar individen, medan avtrappningen bostads-av
bidragen träffar hushållet.

Statens kostnadsökning för bostadsbidragen uppskattas till 1-1,5 miljarder
kronor. Frågan eventuella bostadsbidrag till hushållävenom barn börutan
enligt utredningen studeras ytterligare.

Ovrigt
Som tidigare utgårnämnts boendekostnadsutredningen i sina förslag från att
de förändringar föreslagits i de olika skatteutredningarsom presenteratssom
under 1989 genomförs.

Det förslag till breddning föreslagits kommittén förav momsen som av
indirekta skatter KIS och innebär den nuvarande reduceringsregelnattsom
för byggverksamhet slopas, skulle medföra byggkostnaderna ökaratt med

%.10 Detta skulle enligt boendekostnadsutredningenca medföra icke önsk-
värda konsekvenser i form svårigheterdels förena kravet rimligaav att
boendeutgifter med behovet tillräckligt robust räntelånesystem,ett delsav en
värdetillväxt på befintliga bostäder. Utredningen föreslår därför effekt-att

momshöjningen neutraliseras med hjälperna av investeringsbidragettav av
storlek. Investeringsbidraget, till vilket knytssamma vissa påkrav kvalitet och

energihushållning, föreslås utgåt.ex. till och ombyggnadny- permanent-av
bostäder.

Förslaget till fastighetsskatt avgivits utredningen reformeradny som av om
inkomstbeskattning RINK innebär fastighetsskatten skallatt utgöra 1,5 %

taxeringsvärdet för upplåtelseformer.alla Frånav huvudregeln görs ett
undantag viss rabatt för årgångar hyres-genom en och bostadsrätts-nyare av
hus. Denna rabatt saknar motsvarighet i småhusbeståndet. Egnahem skall i
stället enligt förslaget få övergångsvis nedsättning skatten tillen 1,2 %av av
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få fastig-föreslås halv1990årgångarna 1986samtidigttaxeringsvärdet som -
år 1991.hetsskatt

konstruktiondennamedförboendekostnadsutredningen en av-Enligt
upplåtelseformernamellanvillkorneutrala sam-från principenvikelse om

väsentligtbliregnahemssektorniboendeutgifternaökningentidigt avsom
enligtdessa,motverka ut-upplåtelseformer. Förövriga attihögre än

föreslåsegnahemssektorn,boendeutgifter inomoacceptabelt högaredningen
förutformningrabatterochfastighetsskatt egna-förreglerna sammagesatt

upplåtelseformer.övrigaförhem som

och slutsatserDiskussion6.1.3
olikai defrån förslagenavsnittiÄven dettautgår attiSPK resonemangen

genomförs.huvudsakiskatteutredningarna
effekternapå negativadepekattidigareSPKhar avsammanhangolikaI

subventioneringenkraftigadenframförtochbostadsstödet attnuvarandedet
kostnadsmotstånd marknadenshosminskatmedförtbostadsområdetpå ett

börsubventionernagenerelladeframförtsbl.a.Vidare har attaktörer.
stödriktatförmån förtillpå avvecklassikt ettmöjligtoch merminskas om

detta.i behovkanfördelningspolitiska skäl avvaratill ansessom avgrupper
utsträckningioch börriktningi storhuvudsakipekarförslagBKU:s samma

problemflera depå eliminerasiktminska ochkraftigttillbidra avkunna att
föreligger.nusom

utifrånföljandei detkommenterasförslagBoendekostnadsutredningens
nämligen:syften,viktigastefyrauppfattningSPK:senligtsina

upplåtelseformer.olikamellanNeutralitet
ålder.olikafastighetermellanparitetFörbättrad av

. förutgifterökningenautomatiskaden statensBegränsning avav
bostadsstödet.

eko-målsättningen ävensocialaden attUpprätthållande av
rymligt.bra ochbomöjlighethushåll skall ha attnomiskt svaga

awägninglämpligtill hurställningintesammanhangi dettaSPK entar
Fastighets-åstadkommas.finansieringsregler börochfastighetsskattmellan
instrument,bostadspolitisktanvändasutsträckning ettikanskatt somstor

årgångar.olikamellanparitetönskvärdåstadkommasyfteibl.a. att en
bidragitintefastighetsbeskattningen harutformningennuvarandeDen av

fastighets-bostadsrättsfastigheter harochparitet. För hyres-förbättradtill en
taxerings-på grundparitet,försämrad attbidragit tilli stället avskatten en

beståndet jämförtårgångarna iför dehögremycketrelativtvärdena är yngre
bostadshusen.äldredemed

förgrundtillliggabörprincipervilkabetydelsefråga ärEn somstorav
nuvarandedenskäl övervägaflerafinnsfastighetstaxeringen. Det att om
önskvärdaickemedfördenrimlig ellerfastighetstaxering ärförmetoden om

faktorerstället bestämmasistorlekskattensBKU bör somEnligt aveffekter.
fråganförslagBKU:sstöderSPK attbostadsnyttan.förbetydelsedirekthar
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särskilt fastighetsskatteunderlag införutreds den fastighetstaxeringettom
frågagenomförs i hyreshusenheter år småhusenheter1994 och årsom om

1996 förreglerna fastighetsskatt och rabatter tills vidaresamt att ges samma
utformning för egnahemsscktorn upplåtelseformer.för övrigasom

Utredningens förslag medför de villkor förgäller olika upplåtelse-att som
former och därmed olika kategorier bostadskonsumenter blir betydligtav

rättvisa i dagensän Den 30-procentiga subventionsnivånsystem.mer genom
den s.k. grundsubventionen tillsammansutgör med toppsubventionen i form

räntelån enkelt lättöverskådligtoch finansieringssystemett samtidigtav som
kraftigt förbättrad neutralitet upplåtelseformerna.mellan de skildager en

Den kraftiga utgiftssplittring för rådernärvarande mellan bostädersom av
årgångar påolika grund de kraftigt ökade boendekostnaderna iav ny-

produktionen, påkommer sikt utjämnas de föreslagnaavsevärtatt ränte-om
lånen genomförs. De nuvarande räntesubventionerna har visserligen haft

syfte och har bidragitäven till kraftigt nedbringa boende-samma att
kostnaderna i nyproduktionen. räntelånenPoängen med dockär deatt
skapar rimliga utgifter i pånyproduktionen och sikt förbättrad pariteten
samtidigt de totala räntesubventionerna minskar, i stället försom att som nu
öka okontrollerat.

Genom den statliga skuldutvecklingsgarantin ocksåskapas den trygghet
för bostadskonsumenterna absolutär nödvändig för eliminera riskensom att
för orimligt och okontrollerad skuldökning. Enligtstor utredningenen
kommer boendeutgifterna långsamt minska i reala Den före-att termer.
slagna konstruktionen också enligtär de olika simuleringar BKUsom
genomfört med alternativa utvecklingar inflation räntenivåoch relativtav
tålig, i situation långsiktigtmed hög realräntenivå.utom en en

Det finns emellertid icke obetydlig osäkerhetsfaktor utgörsen som av
svårigheten bedöma hur den framtida prisutvecklingenatt fastigheter
kommer gestalta sig. Det föreslagna räntelånesystemetatt bör leda till att
prisutvecklingen dämpas. Hur mycket svårtdockär bedöma och regionaltatt
kan det naturligtvis bli variationer. En åtminstonereal minskning,stora
kort sikt, inte osannolik.är Om skillnaden mellan fastighetsägarens skuld och
fastighetens marknadsvärde blir alltför liten eller skulden överstigerom
marknadsvärdet, har icke önskvärd situation skapats. Risken fören att ett
sådant uppstår, åtminstoneläge regionalt, betydligtär medstörre det före-
slagna jämfört med dagens. Eftersom denna risk bådesystemet svår-är
bedömd slåoch skulle kunna hårt dem drabbas borde detmot övervägassom

det möjligt inomär det föreslagna räntelånesystemetsatt skapaom ram
ytterligare trygghetsgarantier för bostadskonsumenterna. Detta kan sket.ex.

andra faktoreräven den allmännaatt än prisutvecklingen beaktasgenom vid
den prövning skuldutvecklingsgarantin skall ske femte år. Enav vartsom
sådan viktig faktor deär breda inkomstskiktens reallöneutveckling.t.ex.

En risk de föreslagna räntelånen kan medföra, bådeannan ärsom att
enskilda och allmännyttiga fastighetsägare kan bli mindre benägna att
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underhållsåtgärder i framtiden, eftersom dereparations- ochgenomföra
längre tids-undermed skuldsummorliggakommer störretroligen uteatt

framför allt realräntanbli problem,kanförut. Dettaperioder än ett om
leda till fastighets-olyckligt skulledettablir Dethög.framöver attomvore

åtgärder uteblir.nödvändigaunderhållet eftersätts attgenom
också utredningensfrågetecken förkanvisst sättasEtt attresonemang om

risken för1970-talen skulle visaframför allt 1960- ochunderutvecklingen att
påvisadeframöver. Detskuldutvecklingsgarantin litenärutlösande av

realräntenivån inte skullegaranti förnaturligtvis ingenförhållandet utgör att
Förhoppningsvisoch 2000-talen.långvarigt under 1990- ärbli högkunna

ekonomiska poli-Målsättningen för denrimliga.antagandenutredningens
långsiktigt stabilframöverutvecklingönskvärd ärinnebärtiken att enen

låg rimlig realränta.inflation ochmedsituation en
invändningar i huvudsak kunnaräntelånen bör dessaföreslagnaDe trots
på medföra förbättratsikträntebidrag ochdagensbättrefungera än ett

ålder.i bostäder olikaparitetsförhållande bostadskostnadernamellan av
inlåsningseffekter finns,också till minska dekunna bidrabörDetta att som

rymlig bostadi äldreattraktivt bo kvardet mindregöra attatt ent.ex. genom
sådan.med mindre modernjämfört en

räntelånen osubventioneradeprincipieffekt ärpositivEn attavannan
kapitalisera bostads-försäljningsnabbmöjlighetenblir attatt genom en

försvinna.subventioner kommer att

vidlåderutvecklingokontrolleradeochautomatiskabesvärandeDen som
utredningen upphöra.enligtkommerräntebidragssystemetnuvarandedet att

subventioner till boendesektornsammanlagdakommerSamtidigt attstatens
räntesubvention, fastighetsskatt ochNettoeffektenminska.kraftigt av

förutsättningar kunnaunder vissaskullemervärdeskatt ett netto-t.o.m. ge
till statskassan.överskott

framförårens ökning alltkraftiga ränte-deAtt senastestoppa av
målsättning. skulleviktigmåste mycket Annarssubventionerna vara enanses

bostadssubventionermedstatsbudgeten belastasandelalltför storsnart aven
hushållgår inkomster. Dentill med högautsträckningidessutom storsom
på osubventionerad marknadblir prisernapositiva effektenandra att en

medför kostnads-vilketverkliga kostnaderna,speglar debättre att
öka.både konsumenter kommerproducenter ochmedvetandet hos att

frånmåste konkurrenssynpunktförändring välkommenDenna genomanses
dämpadeffektivitet ochbidra till bättrebör kunnadenatt en meren

boendeornrådet.påprisutvecklingkostnads- och

föreslås kommerbostadsbidragssystemetutbyggnadDen attsomav
till ekonomisktfördelningspolitiskt motiverade stödetkraftigt öka det svaga

utredningenspå innebär, tillsammans medhushåll Dettabostadsmarknaden.
kraftigtbostadssubventionerna minskarförslag, de generellaövriga att

får prioritet.det riktade stödet högresamtidigt ensom
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Eftersom bostadsbidragen har hög fördelningspolitisk precision medfören
föreslagnaden förändringen ökade möjligheter genomföra den gradatt av

social utjämning i boendet kan politisk önskvärd. Risken försom anses att
subventionerna hamnar hos inte behöver dem minskargrupper som sam-
tidigt.

Sammanfattningsvis SPK de förslag boendekostnads-attanser som
utredningen lagt i huvudsak bör kunna medföra flera dagens problematt av
på bostadsfinansieringens område kommer upphöra eller kraftigt be-att

Det finns dockgränsas. anledning överväga det behövsatt ytterligareom en
förstärkning låntagarnasansvarstagande förstatens skuldutveckling iav
förhållande till prisutvecklingen på fastighetsmarknaden. Samtidigt bör över-

åtgärdereventuellavägas för nödvändigt fastighetsunderhåll inteatt skall bli
eftersatt ekonomiska orsaker.av

Genom det samlade generella statliga stödetatt till bostadssektorn
minskas, skapas bättre förutsättningar för önskvärd konkurrens mellanen
olika boendeformer samtidigt de verkliga kostnaderna bättre kommersom

hushållensiavspeglas utgifter för sitt boende.att Bostadskonsumenterna får
härigenom ökat incitament sitt boendeett efter sin familje-att anpassa
situation och övriga förutsättningar, vilket kan bidra till ökad rörligheten
bostadsmarknaden något också kan bidra till minskning bostads-som en av-
bristen.

Det ökade kostnadsmedvetandet från konsumenternas sida kommer
vidare påeffekter efterfrågan i nybyggnationen,att vilket i sin börtur
kunna medföra högre kostnadspress föräven producenterna. Genomen
denna förändring skapas bättre förutsättningar för ökad konkurrens i allaen
led och därmed effektivt utnyttjandeett produktionsresursernamer av

område. Pådetta sikt bör detta fåkunna dämpande effekt kostnads-en
utvecklingen i byggandet och hålladärigenom tillbaka ökningar i hushållens
boendeutgifter.

ocksåDet bör gångän understrykas förutsättningarna för bi-atten att
behålla rimlig målsättningsocial för bostadspolitiken förbättrasen avsevärt

statsmakterna lättare i dagensatt än kan kontrolleragenom system vart
stödet hamnar och lättare kan det till ändrade förutsättningar.anpassa

Slutligen vill SPK peka det nödvändiga i skapa rimliga övergångs-att
regler, eftersom förslagde framförts innebär mycket förändringarsom stora

de spelregler många individer tagit för givna i sina boendekostnads-av som
kalkyler. Om inte övergångsproblematiken tillräckligt allvar kantas stort

svårigheterdessa bli det kanske hotetstörsta den välbehövligamot re-
formeringen finansieringssystemet.av
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Byggnormer6.2

ekonomiskabyggnormernasomfattande debattförekommitharDet omen
på området. Viforskningganskadäremoteffekter. Det ärandra ontoch om

mätningarnågra skattningar ellergenomförahärhellerinte normer-ska av
diskussion de svenskaföraMålsättningen dockeffekter. är att omennas

påha kon-vilka effekter de kanutformade ochdehur ärbyggnormerna,
samhällsekonomi.produktutveckling ochbyggkostnader,kurrens,

Föreskrifter6.2.1
utförande ochföreskrifter förPBL vissabygglagen ut-ochplan-I ges

föreskriver och bygg-plan-ombyggnation. Vidarevid ellerformning ny-
verkställighetsföreskrifter och defår meddela deboverketförordningen att

avseenden.itillämpningen PBL dessaförbehövsföreskrifterövriga avsom
skalljanuari 1989 ochkraft den 1trädde iNybyggnadsreglerBoverkets

Föreskrifter förSvensk Byggnorm.enligtbestämmelsernatidigaredeersätta
får denjanuari 1991till den 1utarbetande. Framunderombyggnation är som

skall tillämpas. Igamla regelsystemetdetellervälja detbygglovsöker nyaom
fortfarandegamla reglernadeinneburithittillshar dettapraktiken att

någon möjlighetfinnsintesin deti att ut-innebäranvänds. Detta tur att
Nybyggnadsreglerna skall dessutomverkan.Nybyggnadsreglernasvärdera

januari 1991.gälla den 1upphörSvensk Byggnorminnanrevideras att
framgår gällerföreskrifternaNybyggnadsreglernatillinledningen attI

Vid uppförandetbyggnadslov.kräverbyggnaderuppförandet avsomnyaav
itillämpasföreskrifternaskallbyggnadslovfår uppförasbyggnader utansom

byggnads-byggförordningen kanochEnligt plan-utsträckning.skälig en
frånawikelsermindreförutsättningar medgevissaundernämnd

Nybyggnadsreglerna.
vissaNybyggnadsreglerna ävenföreskrifterna imedsambandI ges

tillhänvisningrekommendationer ochinnehållerråd. Dessaallmänna
någon ellerkanhurföreskrifterna ochtillämpningenvidstandard angerav

står enskilde frittdendockföreskrifterna. Detuppfylla attförhandlabör att
föreskrifterna.uppfyllerdessametoderlösningar ochtekniskaandravälja om

sådana förelägga sökandenfall kaniframgår byggnadsnämndPBLI att en
prövningen.utredning förbehövligansökan medkompletteraatt

både självakravföreskrifter ochomfattarbyggnormernasvenskaDe
föreskrifter bl.a.i byggnaderlokalerochbostäderutformningen samt omav

olikabärighetskravochbrandsäkerhetavlopp,ventilation, värme,
finns bransch-fastställdaboverketdekonstruktioner. Förutom normernaav

förenklai syfteanvändsbl.a.standarderolikaöverenskommelser och attsom
produktionsprocessen.
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Boverkets nybyggnadsregler innehåller nio huvudkapitel reglerarsom
utformning och utförande vid byggande. Dessa är:

Förbindelser
reglerar bl.a. byggnads tillgänglighet och utryrrmingsmöjligheteren
Rum
reglerar bl.a. rumshöjd, dagsljus, vissa skyddsanordningar barn-mot
olycksfall, avfallsutrymmen, rumsstorlekar och mmsplacering i

påbostäder, vissa krav skolor, daghem och arbetslokaler m.m.
Värme
reglerar energihushållning,bl.a. rumsklimat, värmedistribution och
värmeproduktion
Luft
reglerar bl.a. luftväxling, luftkvalitet, installationer för luftbehandling
och vissa brandsäkerhetskrav
Vatten och avlopp
reglerar bl.a. tillförsel och kallvatten och avledningav varm- av
spillvatten
Konstruktioner
reglerar bl.a. dimensionering och belastningskrav för olika material
och konstruktioner i byggnaden
Fukt
reglerar bl.a. dränering och skydd fuktmot
Brandskydd
reglerar tålighetbl.a. brand, skydd brandspridning och anord-mot mot
ningar för brandsläckning
Tillsyn
reglerar säkerhetsåtgärderbl.a. påoch materialkontroll byggarbets-
platsen

Vid utformningen Nybyggnadsreglerna målsättningenhar varit i högreattav
utsträckning tidigare ställa funktionskrav.än målsättningTrots dennaupp

påfinns områdenflera detaljreglering kvar. De regler i Svensksom
fåttByggnorm kanske debattutrymme utanför fackmannakretsenmest är

Ävenpåkraven utformningen påoch storleken irumsutrymmen.
Nybyggnadsreglerna finns vissa föreskrifter angående rumsutformning i
bostäder. föreskrivs minimimåttHär bl.a. för olika i bostad, möbler-rum en
barhet och placering förhållandei till varandra tillgänglighetsamtrummens
för rörelsehindrade. När det gäller utformningen bostäder finns i Nybygg-av
nadsreglerna specificerat kombinationer och utrustning för olikaav rum
lägenhetsstorlekar. Avvikelser månmedges endast i den ingrepp iutanman
den bärande konstruktionen kan ändra utformningen någontill de specifi-av
cerade typerna.

Det kan i de s.k. fribyggen där vissa har gjortsnoteras att inormavsteg
syfte bygga billigare bl.a. i Uppsala och Sävja i början 1980-talet,att harav
den uppnåttsinbesparingenstörsta lägenhet minskningper genom av
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påverkades däremotboendeytakvadratmeterKostnadenlägenhetsytan. per
utsträckning.i mindreendast

Typgodkännande6.2.2
typgodkännande ochanvändandetregleras bl.a.PBL kap. 16I av
innebär visstboverketTypgodkännandetillverkningskontroll. ettattav

får särskildanvändas i byggnadsverkkonstruktion pröv-material eller utan
ansöka typgodkännande, s.k.kanbyggnadslov. En producentning omav

motiveratdet bedömskan,typgodkännande. Desutomfrivilligt avom som
obligatorisktsäkerhetsrisker, föreskrivasallvarliga hälso- ochskydd mot om

förenas med kravprodukter kanTypgodkännande äventypgodkännande. av
färdigaden produkten.tillverkningen ellerpå underkontroll av

föreskrivas medsambanddessutomTillverkningskontroll kan utan typ-
några undantag, förekommandemednärvarandegodkännande. För är,

frivilliga.typgodkännanden
tillverknings-får typgodkännande ellerbeslutBoverket meddela om

inte följs. Förut-i Nybyggnadsreglernaföreskrifternakontroll även om
bli tek-särskilda och produkten kanfinns skälsättningen detär antasattatt

någon olägenhet.inte finns avsevärdtillfredsställande och detniskt att annan
typgodkänts skall godtasanordningarMaterial, konstruktioner eller som

sammanställerbygglovgivning. Boverketvidbyggnadsnämndenav
uppgifter vilka produktergodkännandelistor med aktuella ärom som

framgår typgodkännanden och kravvilkatypgodkända. I dessa
på områden.olika Indelningen iutfärdadetillverkningskontroll ärsom

fältoch brettgodkännandelistorna följer Svensk Byggnorrn överspänner ett
leverantörer.av

frånTidsåtgången få typgodkänd kan variera mycket,produktför att en
år. variationen hos de produk-månader dennågra till flera Orsaken är stora

myndigheter ochOfta flerai krav ställs.typgodkänns och de ärter somsom
föri allmänhetprovningsanstaltinblandade. Statensandra svararorgan

testningen och materialkontrollen.själva
således fritthuvudsak frivilligt. DetiTypgodkännande ärnämntsär som

konstruktioner förutsattmaterial ochanvända icke typgodkändafram attatt
övrigt. dock förekommaföreskrifter i Det läruppfyller boverketsde att

förtypgodkända produkter användsbyggnadsnämnder ställer krav attatt
något viss arbetsbesparingvisserligen kan innebärabygglov;medge ensom

möjligheten användasamtidigt begränsarför byggnadsnämnden, attsommen
lösningar.normenliga icke typgodkändamen

påPåverkan produktutvecklingochkonkurrens6.2.3
Nordiskahandelshinder, inrättatsför tekniskaExpertgruppen som av

kartläggningministerrådet, NU 1985:10 föriredogör rapport avenen
tredjedel anmäldaOmkring dehandelshinder inom Norden.tekniska en av
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tekniska handelshindren berörde eller tjänster inom byggbranschen.varor
I påpekas bl.a.rapporten att

...handelshinderproblem regel beror på skillnader i de berördasom ländernas för-fattningar. Även i de fall, där skillnader mellan standardermedför handelshinder,berordessaofta hänvisning orts tillatt standard i myndighetsförfattningar.Ofta fram-kommer dessaproblem tydligast i uppföljandekontrollmekanismer typprovningellersomcertifiering, där produkten följd skilda krav inte kangodkännas.som av

Det förefaller alltså typgodkännandeverksamhetensom om i många fall
uppfattas tekniskt handelshinderettsom och därigenom kan ha negativ
inverkan på importmöjligheterna. En utförlig diskussionmer rörande
handelshinder inom byggbranschen redovisas i kapitel

Genom användningenatt beprövadeav normer materialgynnar och
konstruktioner finns risk för negativ inverkan påen produktutveckling och
innovationsbenägenhet. I publiceradrapporten industriverk,statensav
Byggnadsmaterialindustrin och byggandet SIND 1986:3, påvisas in-att

inom forskningsatserna och utveckling FoU lågaär inom byggbranschen.
År 1983 andelen FoU omsättningenvar i genomsnittav 0,7 % inom bygg-
materialindustrin och 0,06% inom byggindustrin. För hela tillverknings-
industrin FoU-andelen i genomsnitt 2,15var %.

I avhandling med titeln Byggbranschensen innovationsbenägenhet,
framlagd Sune Björklöf, redogörs bl.a.av för studie byggbranschensen av
inställning till och typgodkännandeprocedurennormer Hos de flesta före-

i undersökningentagen ansågs inte alls eller i mycketnormer obetydlig grad
någotutgöra hinder i byggandet eller i utvecklingsarbetet. Björklöf drar två

slutsatser resultatet, dels ...byggbranschenav såatt sig vid det byrå-vant
kratiska den intesystemet, att upptäckt den blivit delatt det, delsen av att

företagen uppfattasnormerna av stöd i arbetet.ettsom
När det gäller typgodkännandet konstaterar Björklöf de ansågatt för-somfarandet hinder företrädareettvara för materialtillverkarnavar och

materialförsäljarna. Det framkom även typgodkännandetatt del ansågsav en
branschengagna bort småskuttarnaattgenom ochrensa en del oseriösa

företag. Några företagsrepresentanter hade dessutom uppfattningen deatt
företagenstörre gynnades typgodkännandeverksamheten.av

Även vid SPK:s kontakter med byggbranschen har det övervägande in-
trycket varit ochatt typgodkännande intenormer har uppfattats någotsomhinderstörre för verksamheten. Det tyder på de etablerade företagenatt är
väl anpassade till vilketnormsystemet, stärkersnarast antagandeett attom

och typgodkännandenormer verkar för bevara etableradeatt företags-
strukturer och bidrar till hindra nyetableringatt och import.

Tillämpningen och typgodkännandeav normer ställer krav kvalitet och
utförande medför vissa produktersom att inte påanvänds den svenska mark-
naden. Vi kan inte vilken kvalitetsnivåveta på byggandet skulle gällasom

regleringar.utan Vid fri konkurrens dessaär krav i stället bestämda av

l Björklöf, Byggbranschensinnovationsbenägenhet,LinköpingsUniversitet,1986.
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faktorerandraförmodligendetkvalitetsgolv, somärdettaGivetmarknaden.
ochnyetableringarnafårelativtdelåga importen,för denbetydelsehar stor

såtypgodkändblivitprodukt välHarFoU.inomaktivitetenlåga enden
ibeskaffenhetsådanmarknadenVoreförsäljningen avsevärt. avunderlättas

skullegoda,nyetableringochimporttill voremöjligheterövrigt att
etableringshinder.betydelsemindrehatypgodkännandeverksamheten som

inomstarkrelativtkoncentrationenutredning äri dennatidigarevisatviSom
vilketbyggbranscheniintegrationvertikalförekommerområden. Detflera

vidarekännetecknas storMarknadenmaterial. avvalvideffekttorde av
fordrasdetgörregleringar attsammantagetomfattandeochkomplexitet som

sig. Dessutometableraförkontaktergoda attochkunskapsuppbyggnadgod
incitamen-därmedochkostnadskänsligheten,subventionssystemetbegränsar

uppstått vissförmodligenharDetlösningar. enbilligareochsökaatt nyaten
på mark-etableradevälärföretagde störrehosintressegemenskap som

till deverksamhetsinoch harpå anpassatinkörda systemetDe ärnaden.
komplexitetByggprocessensmarknaden.påverkarreglerochlagarolika som

statligadet,medför även utanproduktionen attindustrialiseringoch aven
företagenetableradeför derationelltbyggandet, ärförreglerochnormer

branschsamarbetetOmstandarder.ochbranschöverenskommelserolikamed
sådanakanföretagfåtal störredominerasmarknaden ettellerstarkt avär

innovations-nyetablering,påeffektprincipifrivilliga sammanormer
normbildning.statligbenägenhet somm.m.

före-uttryckavaritbl.a.målsättningen attharNybyggnadsreglernaI
olikahurdetalj bestämmaiförställetifunktionskrav attskrifterna som

Förhoppningen är attmetodnormer.s.k.utförda,skallkonstruktioner vara
billigastochbästlösningardefinnastimuleras somskall attproducenterna

kontrollenproblem ärpåtagligt norm-avEttkrav.dessauppfyller
bygglovsförfarandetförenklaförbranschentroligt attuppfyllandet. Det är att

rådallmännadeanvändakommer somhuvudsaki attlåneansökningaroch
typgodkändatillhåller sigochNybyggnadsreglerna attiåterfinns man

styrningennegativaproduktutvecklingochkonkurrensförDenprodukter.
byggnadsnämndertillämpning hosidel normsystemetstilluppkommer stor

därförsystemanpassning. Det ärbranschensiochlånemyndigheteroch
påutvecklasfunktionskravdessakontrollenochtillämpningenviktigt avatt

sökandeochproduktutvecklingtillstimulerarverkligendesådant sätt attett
praxisdenRisken är attlösningar. storbilligalångsiktigt annarsochbraefter

befrämjartillåter ellerinte an-innebärsig systemetutvecklar attsom
föreskrifterna.ifinnsmöjligheteninteräckerteknik. Det attvändandet nyav

ochsökaproducenternaförrationellt att nyaekonomisktmåsteDet vara
lösningar.bättre

tillämp-lokalavariera denmöjlighetervissadet attpåpekats finnsSom
tillanpassningflexibilitet ochmedgekanDettabyggnormerna.ningen av

stordriftsfördelarderiskdärmeddetfinns attSamtidigtförhållanden.lokala
ochreglerenhetligaanvändningenifinnsrationaliseringsvinster avoch som

begränsas.normer
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6.2.4 Marknadseffekter
Normerna och dessas tillämpning i samband med lovgivning låne-och
bestämmelser medför olika påeffekter marknaden. Här ska kort försöka
beskriva de viktigaste områden där effekter kan uppstå.

Konk inom ch Tillämpningenrr nsen ochr n n typ-av normer-
godkännande till del vilka produkter ochstyr tekniskastor lösningar som
väljs vid byggnation. Konkurrenshämmande effekter kan därvid uppstå,en

med påavseende importbenägenhett.ex. och nyetablering. Det finns däri-
risk för konserverande effekter på marknadsstrukturen.genom en

Bostadsutformnin boch endek påverkarReglerna kvaliteten ochna er -
utformningen byggnader. fårVi alltså styrning utbudssidansav nya en av
kvalitetsegenskaper. En intressant fråga dåär uppnårom man genom normer

bättre eller anpassningsämre utbudet till efterfråganen änav utan normer.
minskadEn omfattning reglerna för bostadsutformning skulle samtidigtav

kräva bättre fungerande bostadsmarknad för mekanismer fören utbuds-att
efterfrågeanpassningoch skulle spelrum. Hos konsumenterna informa-är

tionen bristfällig. Genom vissa minimikrav på kvalitet och bostadsstandard
minskas konsumenternas sökkostnader. Samtidigt kan medföranormer att
bredden mångfaldenoch i utbudet begränsas, vilket i sin fåkan negativtur en
effekt på konsumenternas möjlighet välja boende utifrån sinaatt egna pre-
ferenser och ekonomiska möjligheter.

Bostadsmarknaden karaktäriseras förändringar bostadsbeståndetattav av
går långsamt. Beståndet förhållandeiär till nytillskott avgångar.stort och
Förändringar bostadsutbudet lång tid eller medförtar mycketav höga kost-
nader. Efterfrågan kan däremot förändras relativt snabbt t.ex.genom
ändrade inkomster hushållen,hos ändrade sociala demografiskamönster,
förändringar, strukturella förändringar i näringslivet och därigenom ändrat
geografiskt boendemönster. Samtidigt efterfrågeförändringar kan skesom
relativt snabbt finns det även trögheter hushållensi bostadsefterfrågan.stora
Höga transaktionskostnader och social förankring i viss miljö detgör finnsatt
skäl priselasticiteteten iatt bostadsefterfrågananta att låg.är

Ovanstående faktorer talar för marknadsmekanismen försvagadatt är när
det gäller anpassningen utbud till efterfrågan. Byggnormer innebär i dettaav
perspektiv på sig del kvalitetskomponentenatt staten tar hushållensien av
efterfrågan. Detta skulle möjligen tala för bra konstrueradeatt kannormer
medföra förbättrad långsiktig anpassning utbudet till efterfråge-en av
förändringar medverka till bostadsbeståndetattgenom att viss minstages en
nivå på användbarheten för konsumenterna. Samtidigt borde delen av
problemen med konsumenternas bristande kunskaper och informations-
möjligheter kunna förbättras själva bostadsutförandetutan att behöver speci-
ficeras påkrav lättillgängligstaten, t.ex. informationav genom avseende en
bostads kvalitet och utformning. Sådan information kan tvingandegöras och
övervakas boverket. Man skulle härigenomt.ex. vinna ökadeav möjligheter

115



be-debostadvissavgöra egnabostadskonsumenterna passarattför om en
konsumtionsmöjligheterna.ochhoven

för konsumen-finnasdetbostadsmarknad bör utrymmefungerandePå en
Boende-preferenserna.deefterboendestandardvälja egnaattterna

påkvalitetsnivånstyrningdenbl.a.påverkas nämntskostnaderna avavsom
intressantsammanhangetiDet attinnebär. ärbostadsutbudet normernasom

påpå kravvissaavkallkan görasinbesparingarde genomsomnotera
Uppsalai bl.a.experimentbyggenanämndatidigareDebostadsstandard.

slopandei kök,utrustningminskadlägenhetsvolym,minskadvisade att t.ex.
lokalerkällarförråd ochslopande m.m.sopnedkast, gemensammaavav

viktigaDenbelopp.relativtmedlägenhet storakostnadensänkakunde per
vissönskvärdhetenbedömainteförsökdessa är enatt avslutsatsen av

billigare görabyggamöjligt attutanförefaller det attDäremotlösning. vara
bedömningriktigEnanvändbarhet.bostädernasavseendestörre avsteg

Dessutomkostnadsaspekterna.långsiktigainnefatta dehärvidmåste även
habostadsstandard kangenerellt högpåpekassammanhangetidet attbör en

betydelse.bostadssocialochfördelningspolitiskviktigen

förkostnadernapå olikapåverkar sättNormerByggnadskostnadern -
utförandepå ochkvalitetminimikravdefrämstkanskebyggandet, genom

låne-ochbyggnadsnämnderhostillämpningenställs, även genommensom
både företagenhosadministrativaochtidDettamyndigheter. resursertar

måni deneffekteruppstår dynamiska normerDessutommyndigheterna.och
produkt-ochimportkonkurrenspå företagsstruktur,effektkonserverandehar

utveckling.
samhälls-vilkautvärderingar skernödvändigtdärför att avDet är

Svårig-kostnadspåverkan.intäkterekonomiska mot normernassvararsom
vilkaberoendeförmodligenvarierarsådana studiergenomföra avheten att

tydligganskaharVissatillämpas.dessaoch hur normer enavsessomnormer
iutrustningochpå rumsstorlekoch kravhisskravkostnadseffekt,direkt t.ex.

kostnadseffekter. Dedirektasvårbedömda storaharAndrabostäder. mer
effekternastrukturellalångsiktigtdebedömadock iliggersvårigheterna att

olikaintäkternasamhällsekonomiskadeoch normer.byggmarknaden av

slutsatserochDiskussion6.2.5
tillämpningenochpå utformningenställaskrav börföljande avSPK attanser

byggnormer.

metodnormer ärföri ställetfunktionskravMålsättningen sättaatt upp
utvecklanödvändigtdärvidDet attutveckla. ärochfullföljaviktig att

tillstimulerarverkligentillämpningar attochkontrollmetoderkriterier, som
skerinte dettaOmutvecklas.lösningarmaterial ochförbättradeochnya

byggnormereffektpositivbegränsad attmycketuppnås förmodligen aven
funktionskrav.föreskrivs som
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Tillämpningen bindande föreskrifter hos byggnadsnämnder låne-av och
myndigheter bör utformas enhetligt. Det viktigaste skälet härför påär att
bästa utnyttjasätt de stordriftsfördelar och rationaliseringsvinster finns isom

förfarande.ett normerat

För till del motverkaatt konserverande effekter påen normernas mark-
naden och för fortlöpande utveckla och förbättraatt bör i olikanormsystemet

tillåtassammanhang försök frånmed gällande praxisavsteg och tillämpning
byggnormer. Bl.a. det värdefullt skapaav goda möjligheteratt tillvore ex-

perimentbyggen, dvs. byggen där frånmedges byggnormernaavsteg med syfte
bygga billigare eller byggaatt bättre i olika avseenden. Det bör därför under-

sökas hur på smidigt kansätt skapaett ökat förman olikautrymme experi-
och vid byggande.ment normavsteg

För förbättra samhälletsatt resursutnyttjande bör omfattningen av normer
på påtagligt boendestandardensättettsom kunnastyr minskas, under förut-

sättning samtidigt följande villkoratt påuppfylls bättre isätt dag:änett

Konsumenternas informationsmöjligheter och kunskaper bostads-- om
utbudet förbättras.

Rörligheten på bostadsmarknaden underlättas inlåsnings-deatt- genom
effekter och trögheter finns minskas.som

Det självklartär inte någon lätt uppgift skapa förutsättningar föratt för-en
bättrad resursallokering på bostadsmarknaden. Ett viktigt problem är att
bostadsmarknaden speciellär till sin karaktär och kännetecknas av
marknadsimperfektioner. Detta medför bl.a. kopplingen mellanatt
konsumenternas efterfrågan och bostadsutbudet begränsad.är Ett annat
problem bostadsutgiftenär såatt är del hushållsbudgetenstor fören pass av
de flesta tendensen till påsegregationatt boendeområdet skulle kunna för-
stärkas effekt uppstår spridningen i boendestandarden som ökar mellanom-
olika inkomstklasser och inte inom olika inkomstklasser. Om bostads-
marknaden bättre förutsättningar fördela bostäder efterges hushållensatt
värderingar borde det dock finnas möjlighet uppnå ytterligare för-att en
bättring resursutnyttjandet ökad spridningav i boendestandardattgenom en
medges.

Normer och tillämpningen bör i större utsträckningav normer ges en
ömsesidig internationell anpassning för minimera de negativa effekternaatt
på utrikeshandeln. Målet i det internationella samarbetet på området bör
bl.a. produkter godkändaatt fårutomlandsvara användas inom landet utan
ytterligare prövning.
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Hyresområdet6.3

Marknaden6.3.1
bostads-års folk- och1985enligtfinnsbostadsmarknadensvenskaPå den
miljoner1,8knapptdessa ärAvlägenheter.miljoner3,8drygträkning

tillSmåhusen ärflerbostadshus.imiljoner2,1småhus knapptochibelägna
flerbostadshusen ärilägenheternamedanägdaenskiltdelövervägandehelt

privataallmännyttan,ägarkategorier: personerhuvudsakpå iuppdelade tre
flerbostadshus ärilägenheternabostadsrättsföreningar. Avföretagoch samt

andelen hyres-lägenheter ärantalettotaladetoch% hyresrätter75 avca 56 %landsting ägerochkommuninkl. caAllmännyttan stat,%.40rätter ca
ochprivataandel ägsresterandeoch personerhyreslägenheterna avav medanbeståndetäldredetidominerarägandetprivataDetföretag. Ålders-nyproduktionen.åren dominerat30under de senasteallmännyttan

beståndet hyres-privataallmännyttiga avdetinomfördelningen resp.
3.4.framgår figurlägenheter av

bostads-svenskadendelbetydandesåledesHyresmarknaden utgör aven
pris-intedockdelmarknaderna ärfrån övrigadeskillnadTillmarknaden.

bruksvärde-s.k.enligt detreglerasfri. Hyranhyresmarknadenpåbildningen
systemet.

förtill,ledaskullemarknadfrimednormaltmotiveras attregleringEn en
befarasmarknadsmisslyckandendeförkostnader somoacceptablasamhället,

fungeraförförutsättningarha att som enhyresmarknadenuppstå. Om antas
existerandekritik riktasåtskillig mot reg-konkurrensmarknad kanperfekt

tyderhyresmarknadenhosegenskaperemellertid somfinnsDetleringar.
finnskonkurrensmarknad. Detperfektbeskrivaskaninteden som enatt

Detberättigas.regleringardärför kanochmarknadsmisslyckandentillkällor
iSettregleringar.både för och ettskälhitta emotord lättandramed attär
ochmånga länder,ihyresmarknadenocksåperspektiv ärinternationellt

reglerad.gradolikaitillbaka,lång tidsedan
pågåttharellerreglerasskahyresmarknadenhuruvidaDebatten om

effektivitets-på depekat1960-taletbörjanalltsedanharEkonomer avlänge.
friare hyres-följaskulleresursutnyttjandeförbättrade enavoch somvinster

sättning
ochuppvisarmarknadenimperfektionerframhålls dehållFrån andra som

hyres-friarekonsekvensernafördessatill av enhänvisningmed varnas
konsekvenserråda vilkadocktycksosäkerhet enbetydandeEn omsättning.

debatten.försvårar sakligadenytterligarefå, vilketskullehyressättningfriare
förskälanföraskanmarknadsimperfektionerdå somdeVilka somär

regleringar
dendvs.heterogenitet,bostädernautmärks enaBetraktade avvarorsom

läge,gällersig vadskiljerLägenheternalik.andradenintelägenheten är

Hyrcskontroll ochLindbeck,1963, A.Stockholm2 Bostadsbristen,m.fl.Bentzel,R.Set.ex. bostadsområdet,SPKUSRegleringar inomSPKoch1972Stockholm,bostadsmarknad,
1987:2.
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standard, storlek, planlösning I varje lägenhet i någotkanetc. stort sett
avseende unik. Teoretiskt beståsägas kan marknaden sägas ettvara stortav
antal lokala monopol, vilket från de förutsättningarär skaett avsteg som

pågälla perfekt konkurrensmarknad.en
En egenskap hos hyresmarknaden anföraskan skäl förannan som som

regleringar påde trögheter finnsär marknaden. Bostadsmarknadensom
beståndutmärks och litet flöde. Det innebär ökad efter-ett stort ett attav en

frågan långbara mycket sikt kan tillfredsställas ökad produktion.genom
således på svårEn bostadsbrist kort siktär bygga bort. efterfråge-Ettatt

påöverskott fri hyresmarknad påleder kort sikt tillenbart hyreshöjningaren
gåreftersom utbudet inte variera. Vidare föreligger i formtröghetatt en av

höga omflyttningskostnader. bytaAtt bostad kostar idels direkta flytt-
kostnader, idels sociala kostnader eftersom omflyttning ofta innebär atten
hushållets allmänna levnadsmiljö skolor, etc. förändras. Trög-grannar

Ävenhushållen, åtminstoneheterna medför på kort sikt, prisokänsliga.äratt
förhållandevis hyreshöjningar kan eftersom flyttkostnadernastora accepteras

högaär
Vidare har de allmännyttiga bostadsföretagens monopolställning i vissa

bostadsförsörjningsområden framförts marknadsimperfektionf Ensom en
sådan monopolställning innebär frihetökad i hyressättningen i jämförelseen

perfektmed fungerande konkurrensmarknad. Exempelvis företagetskanen
fåekonomiska ställning inverkan på hyressättningen. Ju det allmän-större

nyttiga företaget förhållandei till sinaär konkurrenter inom bostads-
försörjningsområdet, desto dess möjligheter tillstörre är hyressättningen

inte bestäms efterfrågeförhållanden.utbuds- ochsom av
Vid fri hyressättning skulle imperfektionerdessa kunna innebära pris-en

bildning i flera frånavseenden skulle awika den skulle gälla påsom som en
perfekt fungerande konkurrensmarknad. T.ex. har tidigareSPK visat att ett
utbudsöverskott vid fri hyressättning hyreshöjningarskulle kunna leda till
Skälet den totala hyressänkningär skulle behövas i visst beståndatt ettsom

fåför de lägenheterna uthyrda kan deatt större än hyres-tomma extravara
intäkter följer ökat antal uthyrda lägenheter. Vidare hävdarettsom av
Turner förekomsten lokala monopol och marknadströgheter kanatt av ge

för prisdiskrirninering och i jämförelse medutrymme homogenen, en mer
hyresnivåFhyresmarknad, högre

Sammantaget dessa för hyresmarknadengör specifika förutsättningar att
statsmakterna har det nödvändigt reglera marknaden. Skälen tillansett att
detta förstärks ytterligare den betydelse bostaden förhar indi-storaav som

3 Hårsman,I BostadspreferenserB. ochbostadsefterfrågan,Stockholm,1976 uppskattasden
utgiftsökningvid vilken genomsnittligthushållskulle flytta till knappt % denett 40 av genom-
snittliga månadshyran.

4 Se HyrorTurner, B. ochhyrespolitiki Sverige,Gävle,1983t.ex. 63.s.
5 SPKRegleringar inom bostadsområdet,SPKUS1987:2.

6 HyrorTurner, B. ochhyrespolitiki Sverige,Gävle,1983.
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utgifts-flestaför de denlevnadsförhållanden. Bostaden är tyngstavidernas
allmännaviktig för individernashushållsbudgeten denochi ärposten

besittningsrättentryggandetexempelvismedförlevnadsmiljö. Detta att av
regleringar.framhålls skäl förstarkasegregationför socialriskenoch som

förut-alltså deinte hyresmarknadenmånga uppfylleravseendenI
konkurrensmarknad. Konsekvensernaperfektförska gällasättningar ensom

bruksvärde-beaktasmåste därför närhyressättningfri nogsamtav en
ihågkomma hyres-viktigtdockdiskuteras. Detnackdelar är att attsystemets

efter-på förändringar i utbud,marknader,likt andramarknaden, reagerar
på marknads-grunddock,priser. Effekternafrågan och är av

hindrar integånger svåra förutsäga. Dettamångaimperfektionerna, attatt
viktig rollspelaskulle kunnapå hyran,hyreslägenheten, dvs.priset somen

fördelningsinstrument.
hyresnivånkonkurrensmarknad skulle bestäm-fungerandePå perfekten
efterfrågeöverskottefterfrågeförhållanden. Ettrådande ochutbuds-avmas

ivinsterna bostads-hyreshöjningar. De ökadepå tillsikt ledakortskulle
skulle ökalägenheterdå nyproduktion, utbudetstimuleraskulleföretagen av

existerandelångsiktigaåtergå jämviktsläget. Dentill detpriserna skulleoch
storlek skullenyproduktionenseffektivt ochutnyttjasbostadsstocken skulle

hushållens preferenserefterfrågan. Vidare skullemarknadensbestämmas av
påuttryck marknaden.tillboende kommaolikabeträffande typer av

jämviktsnivån inte längrenivå fungerarunderregleras tillhyranOm en
då överstigaEfterfrågan utbudet.kommerfördelningsfaktor.priset attsom

effekter,många observerbaradirektpå hyresmarknadenhar t.ex.Detta som
också för-innebärmarknad. Men detbostadskö och attuppkomsten svartav

hushållens betalningsvilja.utbudet inte bestämsdelningen avav
får skallfritt välja hur dedetvå hushåll inkomst ochhar lika attAntag att

konsumtion. Detbostadskonsumtion och övrigmellankonsumtionsinfördela
hushållensrättvis fördelningeffektiv ochdå uppenbartär att aven

hushållbetalningsvilja. Detderasbostadskonsumtionen ska bestämmas av
förhållande konsumtiontill övrigiutbjuden bostad högtvärderar ensom

hyranbetalningsvilja för bostaden. Om sättshöguttrycker detta genom en
efter andraskefördelningen kommadockjämviktshyran kanlägre attän
hushållsådå bli detmycket välkanbetalningsviljan. Detprinciper attän som

får iden tillfaller ställetinte den,lägenhet högstutbjudenvärderar utanen
konsumtion.övrigförhushållet preferensermed starkare

inkomstfördelningen accepteradrådande ärdenantagandeUnder attom
förutsättningar fungeraövrigt harihyresmarknadenoch att ensomatt

hyresnivå i samhälls-regleradkonkurrensmarknad innebärperfekt en,en
kan skälhyreslägenheter. Dockfördelningineffektivekonomiska termer, av
följandeinkomstfördelningen och den däravrådandetillfinnas denatt

hushållens betalningsvilja inteefterfördelningen hyreslägenheter accep-av
frieffekterna hyres-åtgärd korrigeraDå måste någon till för att av enteras.

åtgärder till samhälls-då lägstafrågan vilkaväsentligasättning. Den är som
åstadkommer detta.ekonomiska kostnad bäst
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såvälSverigeI används riktade åtgärdergenerella för underlättasom att
för hushåll,alla deras inkomst, bo bra till rimligoavsett kostnad.att en

påExempel åtgärderriktade bostadsbidrag. påär Exempel åtgär-generella
der bostadssubventioner ochär den reglering hyressättningen sker viaav som
bruksvärdesystemet.

6.3.2 Bruksvärdesystemet

Tillkomst
När förutvarandeden hyresregleringen började awecklas i slutet 1960-av
talet befarades helt oreglerad hyresmarknad skulle medföraatt fleraen
oönskade konsekvenser. Bl.a. farhågoruttrycktes tillfälliga knapphets-attom
situationer skulle kunna leda till oskäliga hyror och därmed urholkatett
besittningsskydd.

Som för hyressättningen infördes år 1968 bruksvärdesystemet.ny norm
Systemet så långttänkt möjligt efterlikna ordningatt med marknads-var en
bestämda hyror och dess främsta syfte hyresgästernasatt garanteravar
besittningsskydd. Det skulle motverka alltför hyreshöjningar vidstora
knapphetssituationer rättvis hyresstruktur årgångarmellan olikasamt ge en
och lägen.

Utformning
Bestämmelserna bruksvärdesystemet återfinns i 12 kap. 55 jorda-§om
balken. Inledningen lyder:

hyresvärdenOm och hyresgästentvistar hyrans storlek, skall hyran fastställas tillom
skäligtbelopp.Hyran därvidinteär skälig, den påtagligthögreatt är hyranänansesom om
för lägenheter medhänsyntill bruksvärdet likvärdiga.ärsom
Vid prövningenligt förstastycketskall främstbetraktashyranför lägenheteri hus ägssomoch förvaltas allmännyttigabostadsföretag.av

Lagen alltsåsäger hyressättningen i princip såfriatt är länge bådade
kan komma överens. Om de inte kommerparterna såöverens säger

bruksvärdebestämmelsen hyran påtagligtinte får överstigaatt hyran i en
likvärdig lägenhet i det allmännyttiga beståndet. Eftersom allmännyttan antas

sina såhyrorsätta självkostnadema för bostadsförvaltningenatt täcks, anses
inga, i förhållandesystemet tillgarantera kostnaderna,att oskäliga hyror

uppkommer i knapphetssituationer. Enligt den proposition 1983 84:137ens
föregick den ändringen bestämmelsernasenaste bruksvärde-som av om

principen finns dock visst för marknadsanpassningarett utrymme denav
allmänna hyresnivån påtaglighetsrekvisitet.det s.k. Det innebär enligtgenom
propositionen ...hyran kan någotsättas högre hyresnivånatt än för jämför-
liga lägenheter detta motiveras situationen på hyresmarknaden.om av

I propositionen förklaras också vad med lägenhets bruks-som menas en
värde:

Med lägenhetsbruksvärde vad den med hänsyntill beskaffenhetoch förmåneren avses
övriga faktorer kan värd konsumentenssamt hyresgästenssynpunkti för-ansesvara ur -
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inverkaromständigheterDelägenheterlikvärdiga ort.till somhållande samma
värderingarellerenskildehyresgästensdenavseendeskall bedömasbruksvärdet utan

förvaltnings-drifts- ellerpr0duktions-,frånbortseskallbedömningenVidbehov. man
ikostnader.

dockbruksvärdet begränsasdefinitionutnyttja dennaför avUtrymmet avatt
allmännyttigai detlägenheterlikvärdigaförhyresnivå gällerden som

gällerhyressättningsprincip därdenbostadsbeståndet. innebärDet att som
iallmännyttanbostadsbeståndet. inteOmövrigai detockså gällakommer att

ocksåmarknadshyrormed ärefterliknaförsökerhyressättning ett systemsin
sina hyrormarknadsanpassa ytterstmöjligheterhyresvärdarsövriga att

hyressättning ska kunnavad gällerintentionerhyreslagensOmbegränsade.
hyressättningallmännyttansviktdärfördetpraktiken atti är storfungera av

med dessa.i enlighetsker

Tillämpning
bostadsföretag,allmännyttigaSverigesdärHyresmarknadskommittén

förriktlinjer huringår utarbetatharRiksförbundHyresgästernasochSABO,
hyressättningenriktlinjernatillgå. med ärSyftet attskallhyressättningen

intentionerfölja debostadsbeståndet skallallmännyttiga somdetinom
hurRekommendationerbruksvärdeparagrafen.itill uttryck omkommer
hurHyressättningskriftentvå Iskrifter.ifinnsskall angessättashyrorna

bostadsområden och iolikafördelasskallhyresbelopptotalaföretagets
inomlägenheterfördelasskallhyranhurHyresfördelningskriften anges

bostadsområde.ett
hyressättnings-bostadsområde åsättasvarjeskallhyressättningenVid en

bostads-ochålderskomponenttvå tal,utgör enpoäng enavsummansom
Ålderskomponenten standardutvecklingfånga in denskallvärdekomponent.

ålder. Vidolikafastigheterochlägenhetermedassocieraskan avsom
årdettabyggdbasår lägenhetochår 1950användspoängsättningen ensom

såår sedan poäng,tillkommande attextraVarjefår en85 poäng. enger
tänktBostadsvärdekomponenten ärfårår 1151980 poäng.byggdbostad t.ex.

följandeåldersberoende ochinte ärbruksvärdefaktorerfånga somatt upp
Hyresmarknadskommittén:rekommenderaskorrektionsp0äng av

8i lägenheternaavvikelserSärskilda t
6anläggningariavvikelserSärskilda tgemensamma

fråga bostads-iavvikelserSärskilda om
6serviceåtagande och iföretagets

Läge -
116Miljö

8service ikulturellSocial och
6iserviceKommersiell

Övriga bedömsfaktorer orten varasom
8iväsentliga
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Genom sedan ålders- och bostadsvärdekomponentenatt erhållssummera en
hyressättningspoäng hyrcsrelationema mellan i övrigt likvärdigasom ger
lägenheter i olika bostadsområden.

Nästa lägenheternaär inom fastigheternasteg att relativa hyrestal vilkage
bestäms bl.a. antal kökstyp och lägenhetsyta. Dessa relativa hyrestalav rum,
kan korrigeras enligt princip används vid bostadsvärde-samma som
komponenten. De rekommenderade korrektionspoängen är:

Marklägenhet 41
Avvikande utrustning i 5
Störningsmoment, lägeskvaliteter 3i
Övriga faktorer 3i
Det totala antalet enheter bör maximeras till 9i

De relativa hyrestal detta erhålls försätt varje lägenhetsom summeras
sedan ihop för alla lägenheter i bostadsområde. Områdessummanett multi-
pliceras områdetsmed hyressättningspoäng och bostadsområdespoängalla i
företaget sedan ihop. I dividerasnästa företagets hyrespottsummeras steg
med och den dåpoängsumman kvot erhålls uttrycker hyran i kronorsom per
relativ enhet. Slutligen erhålls så den enskilda lägenhetens hyra attgenom
multiplicera lägenhetens relativa hyrestal med ovannämnda kvot.

framgårSom hyressättningen,är den ska följa Hyresmarknads-om
kommitténs rekommendationer, omständlig Tvåprocedur. frågor framståren

intressanta vad beträffar bruksvärdesystemets marknadsanpassningsom av
hyrorna. första fråganDen rekommendationernaär verkligen kan sägasom

vad Ärkanmotsvara rättvis hyresstruktur.som poäng-anses vara en
beräkningssystemet bra nåmetod för rättvisa hyresrelationeratt mellanen
olika lägenheter Skulle marknadshyressystem värdesättaett olika lägen-
heters egenskaper annorlunda fråganDen andra intresse är hyres-av om
sättningen i praktiken följer Hyresmarknadskommitténs rekommendationer.

Beträffande hushållens boendepreferenser refereras i Bergenstråhle några
undersökningar.7 Bergenstråhle konstaterar någon enhetlig bild hyres-att av

värderingar svårgästernas fåär klara preferensskillnaderatt kanattmen
konstateras mellan olika bostadsområdens attraktivitet. Det tveksamtär om
denna attraktivitet kan mätas med det sofistikerade poäng-mestens
sättningssystem. måsteDet därför konstateras nuvarande utformningatt av
hyressättningsrekommendationema knappast tillåter hushållens olika pre-
ferenser komma till uttryck.att

Frågan Hyresmarlcnadskommitténs rekommendationer någoniom större
utsträckning ianvänds det praktiska hyressättningsarbetet måhändaär lättare

7 Bergenstråhle, Hyresmarknaden,bruksvärdeprincipenochhyresgästernasvärderingaravboendet,i Forskare bostadspolitikochbostadsmarknad,Stockholm,1985.om
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Bergenstråhle°Turner undersökt allmännyttansharSåvälbesvara. somatt
allmännyttiga bostads-omfattar 83studiehyressättningsprincip. Turners

i Stockholm ochföretagendock de störstahela landet,spridda överföretag
Bergenstråhles undersökningdärförkompletterasStudienGöteborg. avav

BådaMalmö.Göteborg ochi Stockholm,bostadsföretagallmännyttigasju
byggnadsår, den klartäråldersfaktorn, lägenhetensvisarstudierna att

enligt Hyres-faktorerAndrahyressättningsfaktorn.dominerande som
någotintebeaktas verkarrekommendationer skamarknadskommitténs

exempelvis:konstaterarhyressättningspraxis. Turnerigenomslagbetydande
någonföretagenskattningsresultatetutläsa targår inte att somDet att ur

hyrornadå delägecentralt sättertillhänsynhelst ett
tveksamtsammanfattningsvis det ärstudierna konstaterar attBåda om

bostadsföretagenallmännyttiga överens-i dehyressättningenpraktiskaden
medrekommendationer ellerHyresmarknadskommitténsmedstämmer

beskrivasbättre kunnaHyressättningen verkarintentioner.hyreslagens som
ålder marknads-fastighetens änbestämdkostnadsanpassning som enaven

olika lägenhetermellanskermån omfördelning hyrornaI denanpassning. av
hyrornamarknadsanpassasyftet intefrämsta utandet snarareverkar attvara

tillNågra förklaringartänkbaranyproduktionen.isubventionera hyrornaatt
intentionernamedintetillämpning överenstämmerbruksvärdesystemetsatt

avsnitt 6.3.4.idiskuteras

bruksvärdesystemetEffekter6.3.3 av
konstateraskannågra effekterdeuppmärksammasavsnittI detta somav

kanhyressättningspraxis. Effekternarådandeföljdbostadsmarknaden avsom
samhällsekonomisk analysiskallderegleringskostnader ochtolkas ensom

hyressättningfrimarknadsmisslyckandenförkostnaderde som envägas mot
bruksvärdesystemetsalltså avsnitt enbarti dettamedföra. Det ärbefaras

alltså uteblivnavilketIntäktssidan, äruppmärksammas.kostnadssida som
främstDet berorsvår uppskatta.mycketmarknadsmisslyckanden, är att

svåra överblicka och kostnads-hyressättningfriare är atteffekternaatt enav
beräkna.

bruksvärde-kostnadsberäknatillgenomgång syftar integörs attDen som
syftaravsnittetkortfattat ochendastEffekterna berörseffekter.systemets
år alltunderdetuppmärksammasDockheltäckande.tillinte senareatt vara
inågot utförligtinbyteslägenhetermedfenomenet ettvanligare mer

avsnittet.appendix till
tillåts fördelnings-fungeraprisetPå därmarknadBostadskö. somen

någon för kommalångsiktigt, inte kö överåtminstonefinns, attinstrument
fördelnings-priset inefterfrågeöverskott träderVidprodukten. somett

8 Gävle,1983.i Sverige,hyrespolitikochHyrorB.Turner,

9 Stockholm,i storstadskommuner,hyressättningochBruksvärderingBergenstråhle,
1984.

10 Gävle,1983, 35.hyrespolitiki Sverige,ochHyrorB.Turner, s.
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instrument och jämviktsläge mellan utbud efterfråganochett nytt etableras.
på beståendeEn längre sikt alltsåbostadskö definitionsmässigtär följden av
priset hyran nivåregleras till lägre jämviktspriset.att änen
Svart påmarknad. En indikation marknaden värderar hyreslägenheteratt

högre vadän kommer till uttryck i hyran är svart marknad försom att en
hyresrätter existerar. Det finns individer betalar för hyreskontraktettsom

formellt någotinte har värde. Fenomenet förekommer i flera former,som
frånallt direkta försäljningar hyreskontrakt till hyreskontraktatt användsav
dellikvid vid villa- och bostadsrättsköp.som

Omvandling till bostadsrätt. Under framför allt 1980-talet har antalet
hyresrätter i Stockholm omvandlats till bostadsrätter ökat markant. Somsom
framgår tabell 6.1 det främst iär attraktiva stadsdelar fenomenetav ärsom
vanligt. Det i områdendessaär skillnaden mellan marknadens värderingsom

hyresrätten och den värdering kommer till uttryck i hyranav är störst.som
Det troligtär det Ökade antalet omvandlingar tillatt del beror påstor
möjligheten kapitalisera detta övervärde och inte påatt enbart deatt

föredrarboende bostadsrätt boendeform.som

Tabell Bostadsrättsföreningen6.1 förvärv bostadshus Stockholmi 1983-1987,av
lägenheter.antal

1983 1984 9851 1986 1987
lnre staden 1814 1532 1583 1609 1 714

Vasastadsomrádet 356 398 239 171 282
Östermalmsområdet 548 745 611 541 571
Kungsholmsområdet 318 208 288 247 492
Södermalmsomrádet 562 177 425 617 347

Yttre staden 173 250 232 317 594
ÅrsbokKälla:Statistisk förStockholm,1939.

Bristande årgångar.paritet mellan Eftersom den nuvarande tillämp-
ningen bruksvärdesystemet liknanärmast vidär kostnadspris-av att en
sättning föreligger avsevärda skillnader i boendekostnader mellan olika
årgångar, detta det bruksvärde lägenheten kanoavsett ha. I figursom antas
6.3 visas den skillnad månadshyrai föreligger mellan hyreslägenheter isom

årgångarskilda i Stockholmstrakten. framgårSom månadshyraskillnaden iär
mellan den billigaste årgångenoch dyraste i genomsnitt drygt 1 000 kr. Antag

dessa lägenheter hushållenföratt har ungefär bruksvärde. Skillnadensamma
dåmedför godtycklig inkomstomfördelning mellan hushåll.olika Fören hus-

hållen hyr lägenheter i årgångarnadet billigaste förmånensom motsvarar
bruttoinkomstårlig vid 50 % marginalskatt på 24 000 kr.en

förhandlingarnaI års1990 hyror har hyresgästföreningen gått påmedom
mycket höga hyror i nyproduktionen. Enligt uppgift kommer under åren
1990 producerad normaltrea i Stockholm månadshyraha 3 750att kr.en
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årgångarna DN,billigastemånad i dehyran500 kr. änvilket 1är mer perca
någon skillnad imedmotiverasknappastskillnad kan1989-11-09. Denna

bruksvärde.

år RK.årgångar I Stockholm 1987, 3rnånadshyra I olikaGenomsnittligFigur 6.3

Krmánad
3000

i2500

1000-

500-

81-8676-8071-7561-7051-6041-50-40

hyresundoraökningenSCB.bostnds-ochKälla:

delmarknaderövrigaEftersomboendeformer.mellanneutralitetBristande
till hyres-marginalmarknaderdelvis fungerarpå bostadsmarknaden som

prisernapå hyresmarknadenefterfrågeöverskott attinnebärmarknaden ett
lika. hyressättning skulleVid frialltökar,bostadsrätterpå exempelvis annat

hyres- ochdentvå likvärdiga lägenheter,iboendekostnadensannolikt ena
bli högreFöljden skulleungefär lika hög.andra bostadsrätt,den envara

föröverlåtelsepriser för bostadsrätteroch lägreboendekostnad i hyresrätt
bostads-Regleringar inomSPK,effekternapå beräkningarexempel seav

i dagmissgynna dekortsiktigt,åtminstoneskulle,området. Detta som
förändringarMotståndetbostadsrättslägenheter.eller motinnehar hyres-

etablerade.redanfrån bostadsmarknadendedärförtorde stortvara
500undersökning hurVidlägenhetsbyte.vidIransaktionskostnader aven
dethyresrättenkonstateraserhållit sinainnerstadhushåll atti Stockholms

byte. hyres-Det bästa sättetvanligaste tagattsättet engenomvar
bytesaffärer säker-Dessa äralltså hyreslägenhet.haredanlägenhet är att en

lägenheterflertalOftasökkostnader. äriofta kostsamma ettligen termer av
höga.kanförkostnaderochi bytetinblandade varam.m.annonser

u bostadsrättslägenheter,på DsBoomsättningPriser ochBostadsdepartementetSe Lex.
1981:2.

12 1989.Stockholm,Gävle,hyresrättiBorgegård, PrivatL-E.ochSiksiö,O.
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Appendix till 6.3.3.

Hyreslägenheter Inbyte vlllaattärervidsom

Orsaker
vanligare påEtt allt fenomen den ochsvenska kanske framför påallt den

stockholmska bostadsmarknaden hyresrättslägenheterär användsatt som
inbytesobjekt vid köp villa eller bostadsrätt. Inbytesfenomenet orsakas iav
grunden marknadens värdering framför allt centralt belägna, hyres-attav av,

inte hyresnivån.rätter överensstämmer med Det finns värde i hyres-ett
inte kommer tillrätten uttryck i hyran. åskådliggörasResonemanget kansom

hjälpmed figur 6.4, illustrera hyresmarknaden i Stockholm.av som avser

Figur l-Iyresrittsligenheten6.4 marknadsvärdet

BOENDEXOSTNAD

ä .. tZNVRESNWÅ

AVSTANDFRÅN
CENTRALASTOCKHOLM

Den vertikala axeln visar boendekostnaden i hyresrättslägenhet och denen
horisontella avståndetaxeln visar från centrala Stockholm. Generellt gäller

hyran för i övrigt likvärdig hyreslägenhet någoninte iatt nämnvärd graden
avståndetvarierar frånmed centrala Stockholm. Detta illustreras figureni av

den horisontella hyresnivån.linjen Det kan dock konstateras centraltatt en
belägen lägenhet marknaden värderas högre i övrigt likvärdig,änav en,
lägenhet avståndmed längre till centrala Stockholm. Vad förklararett som
detta i sammanhanget inte viktigt såär fallet kan konstaterasärattmen

studera bostadsrättsmarknaden, hushållensdär preferenseratt t.ex.genom
får genomslag priset. Marknadens värdering i boendekostnadtermer av

hyresrätter i olika lägen illustreras i figuren den streckade linjen omav av
såldaboendekostnaden i nyligen bostadsrätter erhållsräknas sambandut ett
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avstånd från Stockholmcentralaoch lägenhetensboendekostnadmellan som
bådaområdet deskuggade mellanutseende. Detfår principielladetta

ha.i olika kan Dettalägenhyresrätt sägasvärdedetlinjerna utgör som en
oftakapitalisera, densvårt hyresrättsinnehavaren ärfördockvärde attär

inbyteanvända lägenhetendettamöjlighetenrealistiska göraenda attatt som
inbyteskravet ofta detvillasäljarebostadsrättsköp. För ärvilla- ellervid ett en

skaffa sig lägenhet i innerstaden.fördelaktigaekonomiskt sättet attmest
Brzeski vid Tekniska Högskolaningående JanstuderatsharFenomenet av

Stockholm. till fastighetsmäklare ienkätundersökning ställdGenomi en
motiv förin villasäljarnasStockholmsområdet Brzeski ringaförsöker att

motiven intevanligaste oväntat,krävaacceptera inbyteslägenheter. De var,
bostadsförmedlingen de högaerhålla lägenhetsvårigheten samtatt genom

sighyresrättsinnehavarna användaMotiven förpå bostadsrätter.priserna att
kapitaliseramöjligheten hyresrättensdelsinbytelägenheten attvarsomav

många ekonomiskt möjligtgjorde detinbytesmöjligheten fördelsvärde, att
skaffa villa.kunnaatt

existera hyresvärdenkunnaför fenomenet ska ärförutsättningEn attatt
använder lägenhetenhyresrättsinnehavarenskyldigär attatt acceptera som

för hyresvärdenlagstiftningen, inget skälenligtbytesobjekt. Bytesaffär är, att
bytesaffärensåvida inte kan visahanhyresgästen,deninte attacceptera nye

i fallet innebärdet härEftersom pengarsvartaomfattat svarta pengar. en
svårti realiteten mycketvillapriset detprisreduktion, rabatt, är atten

ocksåuppfattningen tycks denpåvisa allmännaförekomsten. Den attvara
gråzon. Lagstiftningenlagligbefinner sig i sägeraffärerhär typen enav

någotfår åsättas ekonomiskt värde.intehyresrättdock att en

hyresrätters värdeOmfattningen och
uppkommitha underinbyteslägenheterfenomenet medBrzeski verkarEnligt

omfattningen blev be-början 1980-taletdock i1960-talet. Det somavvar
Brzeski för-dramatisk ökning.skeddemitten 1980-taletoch itydande enav

vid villa-inbyteslägenheterförekommandevanligtuppskatta hursöker var
Stockholmsområdet år Uppskattningarna mycket1986.under äriaffärer

villasäljarenvillaaffärer därmajoritet deslutsatsenosäkra, är att avenmen
också direkt eller indirekt bytes-inkluderartill hyreslägenhetflyttar ett

villaförsäljningar inkluderar% allauppskattas 40förfarande. Vidare att ca av
någon form byte.av

två för skatta hyresrättersmetodersig vidareBrzeski använder attav
jämförsmetoden kvotenEnligt den förstadå inbyte.de användsvärde som

småhusaffärervid medtaxeringsvärdeförsäljningspris ochmellan utanresp.
då inbyten förekommer,lägredenna kvot skaHypoteseninbyte. är att vara

påBrzeski uppskattar detta denockså fallet. sättvisar sigvilket genom-vara
%. Dettill drygt 16prisreduktionen vid inbytensnittliga motsvarar en

300 kr. kvadrat-000 kr. ellerprissänkning drygt 100 lgenomsnittlig perca
relativtbehäftade medsiffror docklägenhetsyta. Dessa är stormeter en

13 transactions,Stockholm,resale-home 1988.Rental trade-insBrzeski,WJ. apartement
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osäkerhet. Trovärdigheten ökas Brzeski ocksåatt använder siggenom av en
metod för skatta inbyteslägenheternasattannan värde. Ett urval avfastighetsmäklare i Stockholm ombads jämföra det begärda priset vid

villaförsäljningar där inbyteslägenhet förekom med det faktiskt erhållna.
Resultaten från bådade undersökningarna visar god överensstämmelse.

Mätt inbyteslägenhet alltså denper genomsnittliga prisreduktionenvar
1 300 kr. kvadratmeter lägenhetsyta.ca Om dennaper användssumma som
ungefärligt mått påett det övervärde finns i hyreslägenheter isom centrala

Stockholm kan det totala värdet erhållas multipliceraatt med dengenom
Årsboktotala lägenhetsytan. Enligt Statistisk för Stockholm denär totala

lägenhetsytan i hyreshus i m2.centrala Stockholm 7,3 miljoner Det skulleca
innebära det totala påvärdetatt hyresrättema i centrala Stockholm, utöver
det kommer till uttryck i hyran, årsom 1986 med denna metod kan
uppskattas till 9,5 miljarder m2.kronor 1 300 kr. 7ca 300 000x

påEffekter vlllamarknaden
Ett ofta framfört försvar för möjligheten använda sigatt hyres-av
lägenheter vid inbytesaffärer är det möjliggör föratt hyresrättsinnehavare att
skaffa sig villa. Man då villaprisernaen att drivitsmenar till så högupp ennivå det svårtär elleratt omöjligt för normal inkomsttagare köpaen att
villa. Det dockär troligt själva inbytesfenomenet,att allt lika, i sigannat
medfört villapriserna i dagatt högreär deän skulle varit. figurI 6.5annars
visas schematisk beskrivning villamarknaden,en där denav kvantite-omsatta

och prisetten bestämdaantas utbuds-vara och efterfrågesamband.ettgenom

Figur Utbud6.5 efterfråganoch på villamarknaden.

PRIS

KVANTITET
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jämvikts-och attförekommer antarinbytesaffärerfrånutgår först attVi
utbuds-mellanskärningspunktendå bestämsvillamarknadenpå avläget

såldaantaletkvantitetenDenE. omsattaefterfrågekurvanochUkurvan
blirprisetgenomsnittligadetdå ochq0blirtidsperiodvissundervillor en

för hyresrätts-möjlighetsigdet öppnar ensedan attantarOmpO.
ochvillaköpvidbytesobjektsin hyresrättsiganvända sominnehavare att av

marknads-lägre änpå hyraberoendevärde enhar etthyresrättenatt situa-utåt DenE.tillförskjutsefterfrågekurvan nyadettainnebär atthyran
potentiellaflerfinnstidigareprisviddet sominnebär sammaatttionen
skärnings-bestämsmarknadsjämvikt avblir somFöljden nyköpare. en

denViE.efterfrågekurvan attoch serUutbudskurvanmellanpunkten
från p0ökarmarknadsprisetochfrån till qlq0 attökarkvantitetenomsatta betalainbytei atthyresrättlämnardeintedock enkommerNu sompl.till

ökadejust derasEochEmellan motsvaras avskillnadeneftersomplpriset
Deinbyte.användslägenheten somgrundbetalningsförmåga attav

pris-denp2 utgörplskillnadenochp2prisetbetalaistället att -kommer
ökade omsätt-Denundersökning.siniuppskattarBrzeskireduktion som in-följerinlåsningseffekten avminskning somdenql ärq0 avningen -

bytesmöjligheten.
marknadspristvåexisterakommerdet attdettainnebär attSom ser

köperochinbyteslägenhetattraktiv somlämnakandemförEtt envillor. som
inbytet.prisreduktion accepterabenägen motvillasäljaren attärdärvillaen in-däraffärer, dvs.övrigaigälladockmarknadspris kommer attEtt annat

villapriset ärgenomsnittligadetEffektenförekommer.byteslägenhet
förekommandefrekventpå hurberoendebl.a.uppskatta,svår menatt

hamnapå villorprisetgenomsnittliga attdetkommerinbyteslägenheter är
och pl.p2mellannågonstans

tillåtsintehyrornaigrundsin varahar atteffektpåexempel somDetta en
påregleringtillillustration enatttjäna enkanmarknadsbestämda, ensom
svårtvisserligenDetmarknader. ärandraeffekter ävenmarknad kan

troligthögst attdet äreffekterna, t.ex.monetäraexakta mendeuppskattaatt fåri daginbyteerbjudanågon hyresrätt att somharintevillaköpare somen exi-inbytesfenomenetpå grundjust attvillanförpris avhögrebetala ett
prishöjandedentillförhållandeilitentroligendockeffekt ärDennasterar.

medfört.efterfråganstarkadeneffekt som mellaninkomstomfördelningavseddickeocksåvisarExemplet en
ochhyresrättslägenheterattraktivaskaffakanellerinneharhushåll som

marknads-ochhyranmellanföreliggerskillnadhushåll. Ju större somövriga
inkomstomfördelning.blir dennadesto störrelägenheter,attraktivaivärdet
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6.3.4. Diskussion och slutsatser
Det önskvärtär hyressättningen sker så hushållensatt värderingaratt
kommer till påuttryck marknaden. Helt fri hyressättning innebär deatt
utbjudna lägenheterna fördelas till hushållde har högst betalningsvilja.som

sådantEtt frånvaroskulle, i marknadsimperfektioner,system innebäraav en
optimal lägenhetsfördelning och därmed samhällsekonomiskt effektivtett
resursutnyttjande.

Hyresmarknaden kan dock marknad med källor tillses som en
marknadsrnisslyckanden. såvälDet finns strikt ekonomiska sociala skälsom

berättigar olika former regleringar. Den avvägning måstesom skeav ärsom
dessa marknadsrnisslyckanden tillräckligtär allvarliga förom olika slagatt av

regleringskostnader tillåtas.ska Om slutsatsen blir visst inslagatt ett av
regleringar måste finnas, återstår finna de regleringaratt till lägstasom
kostnad uppfyller de bostadspolitiska målen.

Vid genomgång förarbeten och propositioneren där bruksvärde-av
behandlas målsättningarkan femsystemet identifieras:

Rimlig hyresnivå

Rättvis hyresstruktur

Besittningsskydd

Marknadsanpassad hyresstruktur

Förhindra fastighetsägare från oskäligagöra vinsteratt

målsättningenDen första berör hyreskostnaden förhållandei till hushålls-
inkomsterna. Att enbart reglerad hyressättning uppnå detta målgenom en

svårt.torde Sannolikt faktorerär allmän inkomstnivå,vara bygg-som
kostnader och statliga subventioner viktigare måluppfyllelsen.för Genom
bruksvärdeparagrafens hyresnivån i allmännyttigaatt bostads-passus om
företag ska normgivande måluppfyllelsendock underlättas.vara Efter-anses

allmännyttan enbart ska täcka sina självkostnader, eliminerassom riskent.ex.
för efterfrågeöverskott skaatt alltförett kraftigt genomslag hyrorna.ge I
detta fåravseende därför bruksvärdesystemet, på hyresmarknaden, anses
bidra måluppfyllelsen.till Dock kan, tidigare diskuterats, tillämpningensom

bruksvärdesystemet, med hyressättning under jämviktsnivån,av föranledaen
prisökningar på alternativa boendeformer. Exempelvis fungerar bostadsrätts-
marknaden marginalmarknad till hyresmarknaden. Jusom en bostads-större
bristen på hyresmarknaden,är desto högre blir sannolikt påpriserna bostads-

Således måluppfyllelserätter. kan hyresmarknaden leda till målupp-att
fyllelsen på andra marknader försvåras.

Målet rättvis hyresstruktur berör hyresrelationerom mellan olika lägen-
heter. Enligt intentionerna ska vid hyressättning enligt bruksvärdesystemet en
rad olika faktorer såsom standard, läge, service, miljö beaktas. Dem.m.
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på dessadockvisari avsnitt 6.3.2refererasundersökningar attempiriska som
ipraktiken beaktadeshälft, iförsta1980-taletsåtminstone underfaktorer,

på för-situationentyderingetfinnsomfattning. Detmycket ringa attsom
måste bruks-därför konstaterasnågon omfattning och attändrats i större

uppnå rättvisförmedelfullgotttycks fungerainte attvärdesystemet ettsom
hyresstruktur.

intei lägenhethyranbruksvärdeparagrafeniBestämmelsen att enom
likvärdigtill bruksvärdet,i med hänsynfårpåtagligt överstiga hyran en,

effektivt be-bostadsbeståndetallmännyttiga utgöri det ettlägenhet
flertaletbostadsutgiften för det utgörEftersomsittningsskydd. storstora en

för denbetydelsepå bostadenshushållsbudgeten grundoch storaandel avav
i bostads-tyngd denbesittningsskyddetlevnadsmiljön, tillmätsallmänna stor

därför starktBesittningsskyddet argumentpolitiska debatten. ettvarasynes
bruksvärdesystemethyresmarknaden och ärregleringnågon formför av

mål.uppnå dettasätt attett
detavskaffades det tänkthyresregleringenförutvarande attdenNär var

marknadsbestämda hyror.ordning medefterliknaskullesystemet ennya
förpå Utrymmetmarknaden.rörlighetenunderlätta attSyftet attvar

påtaglighets-det s.k.dockbegränsashyrornamarknadsanpassa genom
fårpåtagligt överstigaintei lägenhethyraninnebärrekvisitet, att ensom

beståndet. allmän-Eftersomallmännyttigalägenhet i detlikvärdigihyran en
kan det konstate-sina hyror,marknadsanpassarkostnads- ännyttan snarare

möj-hyressättningspraxis ochnuvarandemålet meduppfyllsinte attattras
rörlig-därmed underlättahyressättningen, ochmarknadsanpassaligheten att

liten.iheten, dag varasynes
förhindraskaidentifierasmålet kan ärfemte systemetDet attsom

måste uppfylltmålDettafastighetsägarna.vinster hososkäliga anses vara
vinstgivande all-icketillmäts defunktionprisledandedenföljd somsom av

bostadsföretagen.männyttiga
ihyressättningspraxis dagdenSammanfattningsvis kan konstateras att som
låtainte tycks klarabruksvärdesystemetförinom atttillämpas avramen

Visserligen begreppettill uttryck. ärhushållens preferenser kommaolika
står deklartsvårt definierarättvis hyresstruktur att ytterstatt avmen

olika lägen-hyresrelationer mellanrättvisatänkas skapakanfaktorer som
tillåts marknads-förändradhyressättningen. hellerInteibeaktasheter en

hyressättningen.genomslagbostadsmarknadensituation
enligt intentionernafungerar ärintebruksvärdesystemettillOrsakerna att
detförsta bör konstateras poängsystemflera. detantagligen För att som

föralltför omständligtsannoliktHyresmarknadskommittén utarbetat är att
vidare dis-Det kanhyressättningsarbetet.praktiskaianvändas detkunna

rättvisautnyttjas fullt skapardetkuteras ut,poängsystemet, ens omom
olika lägenheter.mellan

bruksvärdesystemframgått fungerandevälförutsättertidigare attSom ett
hyressättningspraxis i enlighet medbostadsföretagen harallmännyttigade en

förhållandennågrafinns dockintentioner. Detbruksvärdeparagrafens som
sådanåstadkomma hyressättning.försvårar för allmännyttan att en

132



årDen under försvårarallt dyrare nyproduktionen tillämpningensenare
bruksvärdesystemet. För inte hyresskillnaderna mellan nybyggda ochattav

äldre lägenheter ska bli vad motiveraskan skillnaderstörre än isom av
bruksvärde, krävs allmännyttan i allt omfattning omfördelar kost-störreatt

årgångar.naderna mellan olika Ju dyrare och nyproduktionen istörre är
förhållande beståndet,till äldredet desto tryck för.större utsätts systemet
Risken omfördelningen årgångarmellan olika dåär minskar kostnadernaatt
för nybyggda hus Ökar, vilket ytterligare förstärker tendenserna till ett mer
kostnadsrelaterat hyressättningssystem. årsBeträffande 1990 hyror tyder

påutfallet i Stockholm årgångaromfördelningen mellan olika minskar.att
Hyresgästerna tycks ha sig omfördelning ioch ställetmotsatt accepterat
mycket höga hyror i nyproduktionen.

Ett problem allmännyttans omfördelningär mellan olikaannat att
årgångar på svårigheter.praktiska Som finnsstöter exempel allmännyttiga
bostadsföretag dels i Stockholms istad, dels kranskommunerna. De tre stora
allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholms fastigheter bådestad har i den

kommunen ioch kranskommunerna. En ökad omfördelning inom dessaegna
företag, i syfte betona lägesfaktorn, hyresnivåskulle innebära höjdt.ex. att en
i regionens centrala delar områden.och hyressänkning i perifera Deen mer
allmännyttiga bostadsföretagen i kranskommunerna saknar däremot denna
möjlighet till omfördelning, eftersom de saknar äldre lägenheter i regionens
centrala delar. Följden skulle bli de Stockholmsföretagen medatt stora
möjlighet till omfördelning hyresnivåskulle ha lägre ytterområdenai änen
det lokala allmännyttiga bostadsföretaget. på svårigheternaDetta visar att
inom region marknadsanpassa hyresrelationerna.större Dock det fulltären
möjligt inom varje företag efter exempelvis betona lägesfaktornsträvaatt att

idag.vad sker Bruksvärdesystemetän skulle kunna fungera för attmer som
företagvarje efterlikna fri marknad, kan inte kompensera föratt en men

skillnader mellan olika allmännyttiga bostadsföretag.
påEn tredje dimension problemet den intressekonflikt bl.a.är som

diskuterar.Turner Resonemanget kan sammanfattas enligt följande. De tre
intressenterna hyresmarknaden hyresgästerna, allmännyttiga privataoch-
bostadsföretag mål.har olika målHyresgästerna har minimera detattsom-
totala hyresuttaget, de allmännyttiga bostadsföretagen eftersträvar kostnads-
täckning och de privata bostadsföretagen efter maximera detsträvar att

hyresuttaget.totala Eftersom enskilt beståndetdet ägda i genomsnitt är av
årgångäldre och bättre beläget, intressedet för hyresgästernaär attav

hålla hyrorna i likvärdiga allmännyttiga lägenheter. Hyresgäströrelsensnere
målsättning minimera det totala hyresuttaget ståkan därför isägasatt
konflikt med de allmännyttiga bostadsföretagens försök marknadsanpassaatt
hyrorna. påvisar ocksåTurner statistiskt påsamband mellan storleken denett
enskilda åldersberoendetsektorn och i hyresstrukturen vilket skulle stödja
hypotesen hyresgästernas starka inflytande hyressättningen.överom

14 HyrorTurner, B. ochhyrespolitiki Sverige,Gävle,1983.
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bruksvärdesystemetpå konstaterasavsnittet kansammanfattning attSom
intentionerna. Systemetenligtfungerainte verkarhyresmarknaddagens

hyres-marknadsprissättning ochmellanting mellantänkt ettsomvarsom
hyresreglering. Hyranha karaktärenidagreglering anpassasavmersynes

därigenombruksvärdefaktorer ochefterkostnadernaefter änsnarare
värderingar.iskillnader hyresgästernashyresskillnaderintemotsvaras av

framför alltkostnader,samhällsekonomiskaradmedförTillämpningen en
måste idockkostnaderresursutnyttjande. Dessaineffektivtformi enettav

avseendemedför samhälleteffekternapositivadeanalyssamlad vägas mot
negativauppnås, vissamålenbostadspolitiskamånsåväl dei vad attsom

frågancentralaDen ärmotverkas.ohämmad konkurrenshelteffekter enav
på effektivtuppnåseffektermål kanpositivaemellertid dessa ett merom

nuvarandestyrmedel demed andra änkostnadtill lägreochsätt en
svår Sammantagetbedömningen göra.samlade ärregleringarna. Den att

tillämpas, innebärdetbruksvärdesystemet, ettdock analysenvisar att nusom
Tillätssamhället.effektivitetsförluster förpåtagligamedregleringssystem

också kunnaskulle detuttryck,tillkommalägesfaktorn bättreexempelvis att
från samhälletsochhyresmarknadenrörlighettill ettleda störreen

bostadsbeståndet.utnyttjandebättresynpunkt av
föreslagits kan dockbostadsfinansieringssystemetiförändringarDe som

bruks-marknadsanpassatövergången tilllångsiktigt underlätta ett mer
bli dyrarerelation till andraibostadenDels kommer attvärdesystem. varor

olikapariteten mellanefterfrågeöverskottet, dels kommerlindratordevilket
marknads-underlättatordelång vilketförbättrasårgångar siktatt

subventioner tillminskadeemellertidPå ledersikt attanpassningen. kort
årgångar,i äldrekostnadernarelativtnyproduktionen ökarikostnaderna

diskussion isepåfrestning på bruksvärdesystemetytterligarevilket utgör en
1990.Långtidsutredningen15 tillbilaga

bostadskonsumenternasbetonasammanhang,i tidigarevill, attSPK som
viduttryck hyres-tillkommautsträckning börivärderingarolika större

bidrar till dettaförändringen ärenskildaviktigastesättningen. Den som
bostadsområdets attraktivitet,ellerbostadens läge, rättaresannolikt sagtom

får genomslag.störreett
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INTERNATIONELLTHANDELSHINDER,7
M.M.lSAMARBETE

Inledning7.1

hög koncen-delar byggsektornframgått utmärkskapitel 5Som stora avavav
potentiella importörerunderlätta för ärlåga importandelar. Atttration och

uppnå förbättring konkurrens-i syfteuppgiftangelägendärför att avenen
förekommandeöversiktlig bilddärförkapitelI dettasituationen. avenges

syftar tillinternationella samarbeteti detoch lägethandelshinder attsom
finns bygg-nationella reglerharmonisering deåstadkomma somaven

området.
i samband medpågående harmoniseringen inom EGdenDet är genom-

in-tilldrar sig detnärvarandeför störstainre marknadförandet EG:s somav
området. intresseSverige har därvidpå handelspolitiskadet attstorttresset

inom EGgällavilka regler kommerförvad skerbevaka attatt somsesom
genomföra under be-EG-anpassning möjligmån svenski vilken äroch atten

Målet integrationsarbetetneutralitetspolitiken. ärden svenskaaktande attav
åtaganden för medborgare,ochtill fördelarskall ledai Västeuropa samma

medlemsländer. Deni EG:si Sverige detinstitutioner företag göroch som
första handii sitt närmande till EG prövaSverige har valt ärlinje attsom

målen EFTA-länder.uppnå med övrigai samverkanmöjligheten att
icke-tariffäratariffära ochuppdelas ikanhandelshinderBegreppet

icke-tariffära handels-schematiskt hur devisarhandelshinder. Figur 7.1
indelas.ytterligare kanhindren

informella,handelshinder förekommerformella ävendessaFörutom mer
på olika för-branschorganisationer sättsig uttryckkan attt.ex.ta genomsom

försvåra diverse regler och procedurereller importförhindrasöker genom
importör.för presumtivbesvärliga igenomkan trängaatt envarasom

1 källor:bl.a. följandeFramställningeni dettakapitel bygger

byggeforskrifter 1989:38,i NORDovervindehandelshindringeriNorden Europa atom- KöpenhamnNordiskaministerrådet, 1989
för tekniskafråni NordenUndanröjande tekniskahandelshinder rapport expertgruppenav -

ministerrådet,Stockholm1986handelshinder 1985:10,NordiskaNU
Utrikesdepartementetsintegrationsarbetetvåren1988 1989,Redovisning det svenska marsav -

handelsavdelning,Stockholm1989
Nordiska1988:101,nordiske land NORDlikeverdige regler i deProduktomräder med

Köpenhamnministerrådet, 1988
handelshindringeri Norden NORD 1987:24,afskaffelseafNordisk samarbejdsprogramom

ministerrådet,KöpenhamnNordiska 1987
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Olika handelspolitiska begrepp.Figur 7.1

Tullarp

Pálagor vid import

Kvantitativa importregleringar,Handels-
motsvarande

hinder
Exportrestriktioner

Offentliga stödåtgärder

Icke tarifiära Offentlig upphandling

hinder NTB Konkurrensbegränsningar,
restriktioner vid etablering etc

Tekniska handelshinder TBT
myndigheters tekniska iöre-pga-

radskrifter eiler allmänna m.m.
standarder och andra ickepga-

tvingande bestämmelser
t.ex. iörsäkringsnormer

Ex.importavgifter,minimiprissystem,depositioner,utjämningstullar,
olikakontrollavgifter,statistiskaoch antidumpingavgiiter.

Ex.kvoter,licensierings-ochövervakningssystem,olikatuII-ochadministrativa
iniörselbestämmelserex. iormaliteier dokument,urspmngsbevis.ang.

KommerskollegiumKälla:

boendeområdet beträffandefrämst byggmaterialbygg- och detInom är som
svårigheternahandelshinder Förutomproblemen med är stora. att anpassa

uppstårmaterial konstruktionersig till nationella traditioner och krav och
svårigheterprodukter accepterade. Dessalöpande problem med att nya

mångårigt nordisktstadigvarande existerat samarbetehar trots ett
långbyggnormsområdet. i avsnitt 5.1.2 föreligger radSom ävennämnts en

för iformella informella hinder bedrivande entreprenadverksamhetoch av
nordiskt land.annat

Även problemen ungefär före-i relationerna till EG desamma, dockär
svårigheterbetydligt övervinna förekommandemed handels-nade större att

hinder.
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Pågående harmoniseringsarbete7.2

Norden
De nordiska länderna har sedan länge omfattande samarbete efter-ett som

såenhetliga mångaregler isträvar avseenden möjligt i syfte undan-attsom
röja hinder för handeln länderna emellan.

på byggområdetSamarbetet har speciellt påkoncentrerats de olika
ländernas byggnormer. Detta samarbete koordineras Nordiska minister-av

ÄK-BYGG.rådets ämbetsmannakommitté för bygg- och boendesektorn
Bland påde olika inblandade i det nordiskasätt är samarbetetorgan som

områdedetta kan NordiskaNKBnämnas Kommittén för Bygg-
bestämmelser, INSTA-B lNternordisk STAndardisering inom Bygg-
området, NORDTEST ett samarbetsorgan provningsområdetinom och
NBS det nordiska byggforskningssamarbetet.

ministerrådetsNordiska riktlinjer för det nordiska samarbetet undan-om
röjande handelshinder kan sammanfattas i följande fyra punkter:av

Samordning nationella reglerav
utgångspunkt så långtEn möjligt beaktaär resultaten in-motsvarandeatt av

ternationell och europeisk harmoniserings- och standardiseringsverksamhet.
Det vidare viktär myndighetsorgan, arbetar medyttersta attav som

nordisk samordning regler, samarbetar med nationellamotsvarandeav
standardiseringsorganisationer.

Resultat det nordiska församarbetet samordning nationella reglerav av
såvittskall möjligt införlivas i nationella regelverk i alla nordiska länder.

ömsesidigt erkännande provningsresultatav
Behöriga i de nordiska såvittländerna skall möjligt för importeradeorgan

erkännavaror

a provningsresultat i form provningsprotokoll, godkännandemärkning ochav
certifikat, utfärdade nationellt behörigt i nordiskt land, förut-av annatorgan

dessa provningsresultat avfattade enligtsatt är regleratt gäller inom detsom
importerande områdelandets samt

b frånegendeklarationer leverantörer i nordiskt land underett annat samma
villkor, motsvarande frånegendeklarationer inhemska leverantörer.som

I övrigt förskall importerade inte gälla andra villkor dem gälleränvaror som
för motsvarande inhemska varor.

Om provningsresultat eller egendeklarationer inte kan erkännas, skall det
hos vilket erkännandet förvägras, på begäran skriftligen skälenorgan, ange

härför.
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till debör hänsynprovningsresultaterkännandeutökat tasFör av
erbjuderför provningsorganauktorisationssystemnationellamöjligheter som

tillit.ömsesidigerforderligutvecklaför att

Godkännande varorav
demimporteradeför änvillkorandrainte gällaGenerellt skall somvaror

möjligaiFör störstainhemska ut-motsvarandeförgäller att varorvaror.
nordiska ländernai övrigaanvändas desaluföras ochskall kunnasträckning

nordiska samarbetsorgan,skallpå godkännande,kravytterligare somutan
existerandeförteckningar översamordning regler, upprättamedarbetar av

arbetsområden. förteckningarDessasinainomlikvärdiga reglernationella
nordiska län-två flera dei ellerlikvärdigaregleromfatta alla ärskall avsom

likvärdiga reglerlistaaktuellårligen En överuppdateras.skallochderna
återfinns i bilaga 4A.

nordiskaexporterandei detgällerlikvärdiga reglerför vilkaOm varor,
skall detimporterande landet,i detmåste godkännaslikvällandet, nytt

på skriftligenbegäranfordras,godkännandevilkethos angenyttorgan,
härför.skälen

riktlinjernaUppföljning av
medforumriktlinjernauppföljningen permanentFör ett repre-svararav

årligenVerksamhetsuppföljningen skallländerna.från nordiskadesentanter
ministerrådet.Nordiskatillavrapporteras

mångaåterstårsamarbetetnordiskaomfattandelångvariga ochdetTrots
nationellaolikasinsemellanorsakasfrämsthandelshindertekniska avsom

på förfaran-ellergäller kravstandarder vadföreskrifter ochtekniska varor
Även tillcertifieringsprocedurer.ellerprovnings-i formmedden avvaror

för-tillämpning kani derasellermellan reglernaavvikelserobetydligasynes
handeln.hinder iavsevärdaorsaka

ÄK-BYGG, ochNKBigenomgås arbetetföljande närmaredetI
INSTA-B.

ÄK-BYGG
ministerrådetÄmbetsmannakommittén och arbetarNordiskalyder under

årligavid deutarbetasmandatochhandlingsplanerdegrundval somav
bostadsministermötena.

prioriterabeslutadesaugusti 1988Sverige iibostadsrninistermötetVid att
marknad vidinreEG:söppningensamband med ut-projekt har avsom

ÄK-BYGG tillsatthardetta beslutgenomförandetgången 1992. För enavav
ochpå grunderdessa övervägaochfölja EG-arbetetskaarbetsgrupp som

ÄK-BYGG. NKB ochbeslutadesSamtidigttillföreslå projektansökningar att
iprojekt och dettaEG-relateradehandhabevaka principiellaINSTA-B skall

ämbetsmannakommittén.förockså referensorganverkasammanhang som
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NKB
pågått 1950-talet, har-Målet mittenför NKBzs arbete, sedan är attavsom

främja nordisktbyggbestämmelsernordiska ländernasmonisera de samt att
viktig delbyggnormer. Enutbyte erfarenheter rörandesamarbete och avav

går på tillgällande reglerdärförharmoniseringsarbetet ut att anpassa varan-
uppstår in-handelshinder i samband medförhindrasamtidigtdra och att

också för det nordiskasamarbete grundförandet Detta utgör enav nya.
internationella harmoniseringsarbetet.i detsamarbetet

byggmaterialnordiska handeln medspeciell betydelse för den ärAv
frågan kontrollregler. NKB hargodkännande- ochgemensammaom

godkändaför ömsesidigt erkännande centraltnordiska riktlinjerutarbetat av
officiella kontrollprocedurer.byggmaterial och

nordiskaklagoordning, de bygg-Slutligen NKB etablerathar som geren
kommittén det tek-möjlighet vända sig tillmaterialproducenterna att om av

uppstår försäljningen bygg-problem medniska eller formella orsaker av
material i nordiskt land.ett annat

INSTA-B
standardiseringsfrågor INSTAför harnordiska samarbetsorganetDet

bestårbyggområdetsärskild arbetsgrupp förinrättat som av repre-en
från byggstandardiseringsorgan. Arbetet inordiskade ländernassentanter

olika organiseradbyggstandardiseringenINSTA-B har varit präglat ärattav
ocksåi respektive länder. har medförtoch finansierad Detta att synen

frånstandardiseringsuppgiften tid skiljt sig mellan länderna.till harannan
i ISO:s den interna-huvuduppgift följa, främja och deltagaEn är att

boendeområdet.påstandardiseringsorganisationentionella arbete bygg- och
oftavisat resultat i form rad ISO-standarder,Detta arbete har goda av en

nordiskt inslag.med starktett
prioritering INSTA-B-projekt gjortsUnder 1989 har även tarsomen av

påverkafrån nordisk sida arbetet i den europei-hänsyn till möjligheterna att
Normalisa-standardiseringsorganisationen CEN Comitée Européen deska

tion.
framtagandetmed det forcerade arbetet i EG medParallellt starkt av

EN byggvarudirektiv se nedan, hareuropastandarder grundval EG:sav
sikteinletts och INSTA-B, bl.a. medsamarbete mellan NKBnäraett en

hållning i CEN.nordisk till utarbetandet europastandardergemensam av
Såväl iEFTA-länderna tolv EG-länderna medlemmarde de ärsomsex

fått standardiseringsarbetei uppdrag genomföra detCEN EG att somsom av
nedan.till byggvarudirektivet se vidareskall utföras med hänsyn

ocksåmellan NKB och INSTA-B kommer braSamarbetet utgöraatt ett
ÄK-BYGG ställning EG-prioriteringunderlag för kommittén skall tillnär ta

ministerrådet.projekt stöds Nordiskaavav som
tillnordiska internationella förpliktelser kan relaterasDe ländernas

speciellt tekniska handelshinder, ECEGATT, GATT-överenskommelsen om
se nedan, EG, EFTA och samarbetet mellan EG och BETA-länderna.
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avskaffandekring tek-multilaterala samarbetetväsentlig del detEn avav
försiggår GATT-överenskommelseninom förniska handelshinder omramen

TBT-koden. Syftet med TBT-kodentekniska handelshinder, den s.k. är att
certifieringssystemföreskrifter standardertekniska ochsäkerställa samtatt

varuutbytet. TBT-kodenhinder för internationellainte skapar onödiga det
fårföreskrifter inteinnehåller tekniskagenerella förpliktelser, bl.a.rad atten

så internationella handeln,tillämpas de hindrar denellerutarbetas attatt
får importerademedföra diskrimineringtekniska föreskrifter inte varorav

så långt i nationellamöjligt skall användasinternationella standarderoch att
tekniska föreskrifter.

Norden-EG
utgången årvidgenomförandet inre marknadendenEG:s beslut avom av

europeisk hemmamarknad bl.a.medföra1992 kommer att stor somen
förtekniska tariffära hinderborttagande fysiska, ochkommer krävaatt ett av

människor de fyra fri-tjänster, kapital och s.k.fria flödetdetatt av varor,
mål uppfyllasbl.a.heterna genomföras. Detta kommerskall kunna att

fördirektiv inom olika sektorer, däribland bygg-300 raddrygtgenom en
ocksådirektiv kommers.k.byggvarudirektivet. Flera andrasektorn det att

påverka byggområdet, samordning procedurernadirektiven rörandet.ex. av
anläggningsarbeten.för offentlig upphandling ochav varor

EG-rådet det direktivslutet 1988I rörByggvarudirektivet: antog somav
administrativalagar ochinbördes närmande medlemsstaternasett av

kraft juliträda i denbestämmelser byggmaterial, vilket 1är avsett attom
ramdirektiv, vilket innebär detDirektivet utformat1991. är attettsom

innehåller för de enskilda ländernas bygg-vissa överordnade kravendast
överlåtsdetaljerade bl.a. tilllagstiftning. de reglernaUtarbetandet av mer

europeiskastandarsiseringsorganisationen CEN. Deden europeiska
möjligt utformas kravstandarder EN utarbetats CEN skall om somsom av

beskrivningen produkternasfunktionsduglighet. Iprodukternas av
uppdelning i olikasamtidigt kravklasser,funktionsduglighet fastställs en

välja den klass bästvilket det möjligt för de olika länderna ärgör att som
klimatförhållandenbyggtraditioner,till respektive lands olikaanpassad m.m.

tillåter Sverige speciella klimatbetingade kravDetta land hat.ex. ett attsom
isoleringsförmåga fönsterhos och dörrar m.m.

EFTA EG-
På Luxemburg-ministermöte mellan EG och EFTA och den s.k.ett genom

år uppnåddes europeisktdeklarationen 1984 enighet bredare eko-ettom
handelshindernomiskt bl.a. avskaffande tekniskasamarbete med somav

informationsförfarande rörandeprioritet. Detta resulterade i avtalett ettom
hållastill EG-direktiv och mellan EG och EFTA skallutkast expertmötenatt

så tidigt direktiv-utkastens behandling i EG-regi. Dettamöjligt undersom av-
frånbortsett Danmarktal möjlighet för de nordiska länderna attger en
till föreskrif-i vilken utsträckning de skall söka närmande EG:söverväga ett

utgår frånEGEFTA-avtalenför information direkt EG tillInomter. ramen
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i detta sammanhang inrättat fleraEPTA. EPTA har inomexpertgrupper som
fackområdevarje tillsammans med EFTA-sekretariatet förhar kon-ansvar

byggområdetmed EG-kommissionen. Vad beträffar finnstakten expert-en
på områdenbehandlar samarbete med EG de i EG regleras igrupp som som

byggvarudirektivet. Expertgruppens uppdrag bl.a. förbereda kom-är att
gångmande förhandlingar skall syfta till i Västeuropa godkändattsom en en

iakttagandebyggvara, med nämnda klassindelning, skall kunna säljasav ovan
påi hela Västeuropa krav förnyad kontroll. Vidare förbereds i andrautan

förhandlingarkommande icke-diskriminering vid offentligexpertgrupper om
upphandling inkl. kommunal upphandling.

EFTAEG-samordningenUnder sitter för närvarande 17 expertgrupper
frågorarbetar med tekniska handelshinder. En dessarörsom som av grupper
Frånbyggmaterial. sidasvensk deltar boverket, kommerskollegiumrör och

branschorganet Byggstandardiseringen.
årVid sidan denna s.k. Luxemburg-process har under 1989 komplet-av en

förterande samarbetet mellan EFTA och initierats. InriktningenEGansats
denna s.k. Oslo-Bryssel-process varithar möjligheternaprövaatt attav

åstadkomma frånfullt deltagande EFTA-ländernas sida i EG:s inreett
påi områden.marknad EG:s samarbete vissa angränsande Förut-samt

påbörjasättningarna för kunna förhandlingar med denna inriktning haratt
femundersökts arbetsgrupper, förnärmare BETA-ländernaav gemensamma

och har rörlighet,EG, behandlat rörligheten för tjänster ochsom varors
på områdenkapital, rörlighet, samarbetet angränsande legalasamtpersoners

frågor.institutionella konkurrensfrågoroch En särskild ad-hoc-grupp för har
åstadkommabehandlat möjligheterna enhetliga konkurrensförut-att

EG-EFTA-området.sättningar inom hela Mot bakgrund de resultatav som
redovisatarbetsgrupperna beslöt det ministermötet för EG ochgemensamma

EFTA-länderna den december förhandlingar19 1989 under förstaatt snarast
halvåret påbörjas1990 skulle rörande samarbetet mellan EG och EFTA-
länderna inom för European Economic Space EES.ettramen -

Sverige EG-
Den EG lanserade principen koncentrera harmoniseringsarbetet inomattav
byggnormsområdet till väsentliga krav rörande säkerhet, hälsa, miljö och
energihushållning ligger bådehelt i linje med den politikensvenska i det
internationella områdesamarbetet detta ioch det nationella arbetet med
den plan- och bygglagen.nya

1987propositionenI 88:66 Sverige och den västeuropeiska integra-
tionen drog regeringen riktlinjer för integrationsarbetet framöver. Dessaupp

riksdagen med bred majoritet.antogs senare av
Den kraftigt höjda ambitionsnivå fastställdesdärmed medförde nöd-som

vändigheten förstärkt organisation och bättre samordning allaav en en av
ärenden den inre marknaden. Det övergripande samordnings-rörsom

för alla ärenden den inre marknaden handhas därförröransvaret som av en
nyinrättad enhet vid UD:s handelsavdelning, det s.k Integrationssekretariatet
lSEK. sekretariatet koordinerar integrationsarbetet med övriga departe-
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samtliga de-sammanlagt 24 arbetsgruppermyndigheter. Ioch medment
utförs det grundläggandepartementsområden försvarsdepartementets,utom

EG:s regel-i dessa arbetsgrupperDeti integrationsprocessen.arbetet är
anpassning utreds.för svenskförutsättningarnaochanalyserassystem

Övrigt samarbete
för EuropaekonomiskaECE FN:s organ-

ingår bådePlanning ochHousing, Building andCommittee öst-ECE:sI on
och KanadaUSAmedlemmarvästeuropeiska länder ävensamt somsom

fattapå beslutgrundval olikaECE kanobservatörer. expertrapporter omav
byggbestämmelserharmoniseringanpassning ellerrekommendationer avom

inte bindande,rekommendationerländerna. Dessa ärmellan sam-men
informationsutbyte skapandeändå ochi formvärdearbetet har ett stort avav

förståelse.ömsesidig

byggforskningsorganisationeninternationelladenCIB -
samarbetsorganisation,område internationellPå finnsbyggforskningens en

olika CIBmängd arbetsgrupper.sekretariat ochCIB, har ett eget ensom
och resultatenår med hundratals deltagarehåller tredje möteettvart av

regelbundet.publicerasCIB:s arbete

i mängd olikahärutöverförekommerInternationellt samarbete organen
långt i översiktligaföra för dennainriktning. skulleolika speciell Detmed att

dessa.framställning igenom alla

typgodkänts ibyggmaterial annatImport7.3 somav
landnordiskt

på nordiska planetframgått detbeskrivningen detärSom som manovanav
uppnått samordningsresultaten.flestade

tillåta byggmaterialensidigt importjuli 1989fr.o.m. den 1Genom att av
åtgärdSverige genomförtdocki nordiskt land hartypgodkänts annat ensom

avskaffaarbeteti internationellaunik detkan betraktas attsomsom
handelshinder.

rådandebakgrund dengenomförtslagstiftningen,Den mot avsomnya
följande.innebär i korthetpå byggmarknaden,svenskaöverhettningen den

nordisktigodkäntsskall produkterVid bygglovsprövningen annatsom
tillverkningskontrolleratsellertypgodkäntslikställas med produkterland som

typgodkännandemyndigheten plan- ochsåvida svenskainte deni Sverige, -
ändamålfråga för visstgodkännandenibostadsverket beslutat annat om-

årutgången 1991.fram tillskall gällaeller visst slag. Detta avav
åtgärdens införande detPå förflutit sedan ärtidgrund den korta somav

avsedda. Detbli deneffekten kommer ärför tidigt bedömaännu attatt om
uppnå effekterpositivai syftemöjligheteremellertid viktigt alla prövas attatt

område.prisutvecklingen dettaochkonkurrensen
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områdetpå konkurrenspolitiskadetSamordningen7.4

för depågående inommål integrationsarbetetför det ärSveriges att ramen
uppnåbl.a. friA-länderna och EGförhandlingarna mellan EFIbeslutade en

områdeeuropeisktinomtjänster, kapital ochrörlighet för ettpersonervaror,
förberedande samtalenEFTA-länder. I desamtliga EG- ochomfattarsom

fråganhar konstateratsför och EFTA-ländernaföreträdare EGmellan att
ikonkurrensförutsättningar avgörande betydelsei enhetliga ärsak avom

åstad-rörlighet. Föroch tjänstersspeciellt försammanhanget, attvarors
i sinsådan konkurrensförutsättningarna krävsenhetlighet ikomma tur enen

konkur-effektiv tillämpningövervakning ochordning för gemensammaav
påverkas konkurrens-kanhandelni fall därrensregler över gränserna av

sålundasamordningen inom EESkonkurrenspolitiskabegränsningar. ärDen
EG-EFTA-förhandlingarna.uppgift för de kommandeviktigen

någotministerrådets finns intei dagNordiskaEFTAzs ellerInom ram
frågor, såsomkonkurrensområdet. antidumpning,på närliggandeIsamarbete

inrättats. Deupphandling, dockoffentlig harstatsstöd och expertgrupper
årliga vid vilkakonkurrensmyndigheterna harpris- möten, ävennordiska och

frågor västeuropeiskaanknytning till denkonkurrensrättsliga medbehandlas
förhållande EG-kommissionentillkontaktforum iintegrationen. Ett

område konkurrenskommitté. Kommitténkonkurrenspolitikens OECD:sär
gånger årligen föroch behandlar när-haroch dess arbetsgrupper möte tre

konkurrensförhållanden internationell handel,frågor ochvarande bl.a. som
immateriella rättig-förkonkurrenspolitiken och skyddetavreglering samt

heter.
informationOECD-samarbetet sker utbyteförInom även samtavramen

konkurrensbegränsningar berörnotifieringar ingripanden annatmot somom
regler för kontrollantagit principerFN har kodlands intresse. om avomen

tillämp-följer kodenskonkurrensbegränsningar. I den expertgrupp som upp
ingår Sverige.i dag bl.a. EG-länder ochning

Antidumpningsåtgärder7.5 m.m.

tillsubventioneringDumpning innebäreller exporteras ett annatatt en vara
handelspolitiska regel-pris normala värde. Dettill lägreland änett varans

på snedvrids skadligkonkurrensen intebygger bl.a.systemet att genom
sig tillsubventionering. Sverige anslutadumpning eller har attgenom

försubventionering inom det allmännadumpningkoderna ramenom resp.
enligt bestämmelserna iGATT förbundit sigoch handelsavtalettull- att

såvälskyddsåtgärder skadlig dumpning skadlig subven-dessa vidta mot som
tionering.

innehåller förutomsubventionskodernaAntidumpnings- och en
undersökningar bestämmelserhandläggningsordning för även om
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antidumpnings- utjämningstullar.och GATT:s kommitté för antidumpnings-
åtgärder utjämningsåtgärderkommitté föroch GATTzs subventioner och har
till uppgift bl.a. övervaka hur signatärstaterna genomför tillämparoch deatt
åtaganden koderna innebär. Kommittéerna i sinhar givit särskildatursom

i rekommendationer påarbetsgrupper uppdrag utarbeta hur kodernaatt om
vissa punkter skall tillämpas.

Enligt förordning SFS 1985:738 dumpnings- och subventions-om
åliggerundersökningar kommerskollegium efterdet beslut regeringenatt av

sådanagenomföra undersökningar. Kommerskollegium har därefter nio
månader på sig genomföra sin undersökning. Under tiden finns möjlighetatt

införa provisorisk antidumpnings- utjämningstulleller finnsdet till-att en om
räcklig bevisning skada.om

dumpnings- subventionsundersökningEn eller kan avslutas innan den är
åtarfullständigt genomförd, sig ändra sina priser s.k.exportören attom

prisåtagande sineller upphöra med till dumpade eller subventioner-export
ade priser. Regeringen fattar sedan efter kommerskollegiums yttrande beslut

prisåtagandet skall godtas.om
innehållaResultatet kommerskollegiums utredning skall slutsatser be-av

träffande förekomsten dumpning kausalitet.skada och Regeringenssamtav
införandet fårbeslut antidumpnings- utjämningstulleller formenom av en av

Åtgärdernaförordning. uppgåendeförutsätts ha begränsad giltighetstiden en
år.till högst tre

Från antidumpningsåtgärdersida någrasvensk har videndastanvänts
frånenstaka tillfällen. importenDet exemplet Polen ochrörsenaste

hårdaSovjetunionen träfiberskivor. någotRegeringen har inte fattatännuav
fråga.ibeslut denna SPK har i yttrande 1989-11-09 kommerskollegiumsöver

undersökning i fall införandet antidumpningstull.detta avstyrkt Enligtav en
SPK:s mening i enlighetbör, med den svenska inställningen till frittett

åtgärder lågprisimporthandelsutbyte, normalt tillgripas medmot stor
ifrågasättas sådana åtgärderrestriktivitet. Det kan huvud böröver tagetom

dåtillämpas i fall fåtalden svenska marknaden domineras ellerett ettav
åstadkommaföretag. Möjligheten sådanafungerande konkurrens i fallatt en

ligger främst i främja import, inte förhindra importkonkurrens.att att
vårenI Redovisning det integrationsarbetetsvenska 1988 1989,av mars-

handelsavdelningUD:s 1989, bl.a. följande:sägs

På konkgrrensgmrådet det mycketangelägetmål antidumpningsåtgärdcrär ett att an-
otillbörligtvänds i samhandelnmellan Sverige såoch svenskaföretag isätt EGett att

detta avseende kommer i konkurrenssituation företageni EG-länderna.Församma som
framgångi detta fordras skyddssystemträder i stället fullgodagarantieratt ett nytt somger

konkurrenssnedvridningar grund företagsprissättningspolitik.Såsomframhölls imot av
198788266 tänkbar möjlighet i förstället antidumpningsåtgärderär användaattprop. en

konkurrensregler.Frågan konkurrensreglerför handelnmellan Sverigeom gemensamma
och har också koppling till andra förhållandenEG kan motverka konkurrensen som
lika villkor för offentligprocedurer upphandlingochstatligastödåtgärder.som

144



Förekommande7.6 tekniska handelshinder i Norden

År 1984 tillsatte Nordiska ministerrådet särskild för be-expertgrupp atten
frågorhandla tekniska handelshinder TBT. Expertgruppen följde fort-om

löpande det nordiska kartläggningsarbetet förekommande tekniskaav
handelshinder och redovisade i sin NU 1985:10 Undanröjanderapport av
tekniska handelshinder i Norden, ministerrådetNordiska 1986, bl.a. följande
kommentarer:

Bland de produktomräden berörshar byggsektorn domineranderoll. Omkringsom en en
tredjedel de anmälda tekniska handelshindrenberör eller tjänster inom byggav varor
branschen.

Detta kan dock följd den nordiska påhandeln just byggvaru-attvara en av
området ganska omfattande.är Vidare sägs att:

Granskningenvisarockså handelshinderproblem regelberor skillnaderatt i de be-som
Ävenrörda ländernasförfattningar. i de fall, där skillnader mellan standarder medför

handelshinder,beror dessaofta hänvisninggjorts till standardi myndighctsförfatt-att
ningar. Ofta framkommer dessaproblem tydligasti uppföljandekontrollmekanismersom
typprovningeller certifiering, där produkten följd skilda krav inte kan godkännas.som av

behöverDetta dock inte innebära samordningen provning och certifieringatt otill-ärav
fredsställandei dessafall. förekommerDäremot i ganskamångafall de administrativaatt
procedurernaför provningoch certifiering skiljer sig i olika länder så handelshinderatt
uppstår, kravenpåäven självaproduktennär väl samordnade.är

Vid nordiskt utrikeshandelsministermöte årett 1983 initiativ tilltogs en
kartläggning förekommande icke-tariffära handelshinder i Norden.av
Expertgruppen har kunnat urskilja fyra principiella orsaker till tekniska
handelshinder, nämligen:

Skillnader i lagar, förordningar författningaroch utfärdas före-som av
skrivande myndigheter. Ur TBT-synpunkt spelar det mindre roll reglernaom

bindandeär eller har formen råd.allmänna Den handelshindrandeav
effekten likartad.är

Skillnader i standarder utfärdats standardiserande organisationsom av en
och ikraftsatts hänvisningar i myndighetsföreskrifter.som genom

Skillnader i standarder utfärdats standardiserande ochsom av organ, vars
tillämpning frivillig.är Den handelshindrande effekten sådana skillnaderav

påkan grund marknadstrycket såväl i de tidigare två fallen.av storvara som
Handelshinderproblem uppkommit andra orsaker, skillnader isom t.ex.av

standarder utfärdats olika intresseorganisationer, olikheter isom av
försäkringsvillkor och varierande tillämpning accepteradgemensamtav
standard.

bilagaI 4B redovisas den förteckning de avsnittöver berör bygg-som
området den lista över anmälda tekniska handelshinderur expert-som

redovisade i sin NU 1985:10.gruppen rapport
listans påfallAv 33 byggmaterialområdet utpekades Sverige i nioensamt

fall och i de elva allmänna nordiska problemfallen. områdentre De därav
Sverige utpekades byggvaror långsam handläggning typgodkän-var av
nanden, trävaruprodukter särkrav beträffande uppfyllande standard förav
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långsam vanskligochbyggkonstruktioner träkvalitet,dimensioner och av
entreprenadverksamhetförproduktertypgodkännande,förprocedur

standardisvenska särkravkökssnickeriertypgodkännandeproblem, samt
tidsödanderegler ochskildabyggnader,för värmeisoleringsmaterial

problemområden därSverige. Deochi Norgesärskiltgodkännande,
betongpålar,förelåg brand-nationella särkravmedproblemallmänna var:

isoleringsmaterial försanitctsmaterial,brandsläckningssystem,ochalarm
monteringsfärdiga trähus.värme ochbyggnader

dessaolika slag. EnarbetsgrupperfleraföljtsharExpertgruppen avavav
STH,i NordenhandelshindertekniskaavvecklingförStyrgruppenär av

frågor. I bilagadessamednärvarande arbetarför1987 ochtillsattes somsom
byggområdetpå be-handelshindertekniskaaktuellaredovisas de4C som

i STH.handlas

slutsatserochDiskussion7.7

till kapacitets-letthar bl.a.byggkonjunkturårens svenskastarkaDe senaste
koncentrationen iEftersombyggkostnader.ökadekraftigtbrist och

medförproduktområden dettahög,flera ärinom atttillverkningsledet en
upprätthållamöjlighetenendaomfattning dennågorlunda ettär attimport av

efterfrågan i sigökadedenfall kommer attkonkurrenstryck. Iönskvärt annat
tillsituationnuvarandeiangelägetdärför taprisökningar. Dettill är attleda

markeringdärför viktigökad import. Dettillmöjligheteralla envarenvara
tillåta import bygg-från Sveriges sidagjordesnyligen att avgenomsom

land.nordisktitypgodkäntsmaterial annatsom
renodladefaktorerandra ändet ärävendockDet bör poängteras att

bransch.inomimportbenägenhetenförbetydelseharhandelshinder ensom
måstehandelshinderformellaonödigaförsöka avlägsnaAnsträngningarna att

informellasyfte avlägsna deåtgärder iandramedkompletterasdärför att
dåblir kan-svårgenomtränglig Detoftastvilkahandelshindren, är art.merav

på invandaattityder ochändrafråga försökahandi förstaske attomen
frågor. Exempelvisinformation dessaökadbeteendemönster omengenom

hittills knappastentreprenadledetiimportkonkurrensfrånvaronhar av
flera svenskaförhållandenågot anmärkningsvärt attuppfattats trotssom

utomlands.verksamhetomfattandebedriverbyggföretag en
insamlat detuppgifter SPKbyggmaterial visar de attNär det gäller som

prisökningarhögaområden importkonkurrensmed litenfrämst är som
områden med störrelägreallmänhet tycksde imedankan noteras, vara

importkonkurrens.
fönstersnickerier medochkategorin dörr-på förraden ärExempel en

faktiska pris-anmäldaår till SPKochpå % 19888resp.3importandel
år.%uppgående 10,7till 11,8höjningar sammaresp.

spånskivor med import-textilgolv ochkategorinpå andraden ärExempel
uppgående tillprishöjningar% ochår och 22741988andelar resp.

år.%och 4,84,2 sammaresp.
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Även områdenpå år,intedessa samband gäller alla under alla indike-om
ändå i handelshinder förde det önskvärda onödiga undanröjs iatt attrar

mån frånmöjligaste positivunderlätta konkurrenssynpunkt importen av
byggmaterial. Samtidigt möjligheterna för entreprenadföretagbör utländska

månbedriva i Sverige i möjligaste för-verksamhet underlättas,att attgenom
på företagen.enkla de krav därvid ställssom

ändamålByggmarknaden i vid mening har till tillgodose kon-yttersta att
på boendeområdet.i förstabehov, hand De krav konsument-sumenternas

mångfald valfrihet,ställer gäller och produktutveckling och förnyelse förerna
varierande och tiden föränderliga behov effektivitet imöta överatt samt en

samtliga produktions- och distributionsled det möjligt tillhanda-gör attsom
hålla efterfrågade påkvaliteten till möjligaden produkterna lägsta kostnad.

åstadkommaviktigt anpassningEtt medel denna till konsumenternasatt pre-
påferenser effektiv konkurrens berörda marknader. iDet har utred-är en

påningen konstaterats inte i samtligakonkurrensen alla led eller del-att
områden så effektiv åstadkommaBland olikaönskvärt.år vägar attsom vore

på åtgärderökat konkurrenstryck marknader med hög koncentration intarett
åstadkommaför importkonkurrens eller underlätta förekommandeatt -

import de viktigaste.en av-
Den 19 december 1989 beslöt EG:s ministermöteoch BETA-ländernas i

Bryssel förhandlingar mellan EG och EFTA-länderna struk-att ettom mer
påbörjas halvåretförstasamarbete skall under 1990. Dessaturerat snarast

förhandlingar åstadkommaskall bl.a. syfta till fri rörlighet föratt en varor,
områdetjänster, kapital inomoch europeiskt ekonomiskt EESettpersoner -

bestående frånsamtliga EG- och EFTA-länder. Det svensk konsu-ärav-
och konkurrenssynpunkt väsentligt friheternade nämnda ävenment- att om-

fattar byggmarknadens olika led och delar. Genom fri rörlighet för varor
sålunda förekommande frånskall handelshinder för import byggmaterialav

Västeuropa undanröjas. En fri rörlighet för tjänster inom byggverksamheten
bör bidra till skapa möjligheter för importkonkurrens i entreprenad-att

sådanverksamheten. En konkurrens bör ytterligare fri rörlighet förgynnas av
kapital exempelvis i samband med finansiering byggnadsprojekt ochav- -

såsom vissa specialister anställda vid utländska byggföretagpersoner, som
bedrivaönskar byggverksamhet i Sverige. Om de beslutade förhandling-nu

framgångsrikablir inteoch leder till delar byggmarknaden und-attarna av-
från såledesden västeuropeiska marknadsliberaliseringen börantas avse--

förbättrade förutsättningar för effektiviseringskapas konkurrens-värt en av
förhållandena område.detta
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BEDÖMNINGSAMMANFATTANDE8

på bostadsproduktion och boende. Skälettyngdpunktenutredningen liggerI
för kon-betydelsedels bostadsmarknadensprioriteringtill denna är stora

regleringarsubventioner ochinslagenomfattandedels desumenterna, av
redovisas kort-påverkar funktionssätt. Härpå marknadensolika sättsom

områden iberörsde olikabedömningarslutsatser ochfattat SPK:s somav
utredningen.

och bostadssektornBygg-
samhällsekonomin. Byggnads-förbetydelseByggproduktionen har stor

samhällets totala brutto-hälftenför drygtinvesteringarna avsvarar
år 1988 bostads-byggnadsinvesteringarna svaradeinvesteringar och av

Såväl byggnads-bostads- Övriga%.för omkring 44investeringarna som
konjunkturmönster.uppvisar klartinvesteringar ett

hushållens konsumtionsutgifter ökathar överandelBostadspostens av
privatafjärdedel. De konsum-uppgår till drygtåren för närvarandeoch en

kostnadsutvecklingen förpåverkas således starkttionsmöjligheterna av
boendet.

konjunkturläge ochberoendeUtvecklingen byggkostnaderna är avav
såvälråder på bygg-högkonjunktur det bristVidkapacitetsutnyttjande.

medför snabba pris- och löne-arbetskraft vilketmaterial utbildadsom
lågkonjunktur situationen; byggnads- och bygg-förbytsVidstegringar.
får samtidigt arbetslösheten blandmaterialindustrin lönsamhetsproblem som

åren vidtagitstatsmakterna harblir problem.byggnadsarbetare ett genom
konjunktursvängningar. Underåtgärder effekterna dessaför lindraatt av

investeringsavgifter i stabili-ochROT-programmet1980-talet användes t.ex.
syfte.serande

åren i omfattning medbyggandet ökathar det totalaUnder de senaste en
näringslivetssåväl samhällets ochbostadsbyggandetsamtidig ökning somav

kraftigmedförtanläggningar. Detta harinvesteringar i byggnader och en
på kostnadsökningar i olikaföljandeöverhettning byggmarknaden och därav

årens till del utgjortsfaktorprisökningar harled. De storsenaste stora av
årpå 1988 har byggherre-material och löner. Sedanhöjda priser även

på tidenökade räntekostnader. Enökat, bl.a. beroende överkostnaderna
nivå på sannolikt motverka de kostnads-skullebyggandetjämnare stora

såväl byggmaterial- bygg-kapacitetsbrist inomföljerökningar somsom av
industrin.

årensför bostadsektorn den underutmärkande drag bygg- ochEtt är att
frånåtgärderföremål statsmakternasför mängd reglerandevaritlopp en

betydelse för samhälls-förklaras byggandetssida. Detta kan bl.a. storaav
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ekonomin hushållen,och boendets såvälbetydelse för ekonomisktstora som
socialt.

Framför allt bostadsproduktionen och boendet har inslagstora av
regleringar och statliga subventioner. Systemet har fram för uppfyllaväxt att

mål.olika bostadspolitiska huvudmåletDet bostadspolitiska har sedan länge
i princip inneburit alla, till tillgångrimlig kostnad, skall ha till braatt en en
bostad i bra bostadsmiljö. Det främsta uppnå målmedlet detta haratten
varit generella subventioner i syfte stimulera stigande bostadsstandardatt en

beståndet.i hela Dessutom har omfattande regelkomplex fram medväxtett
statlig normgivning för utförandet bostäder vid och ombyggnad.av ny-

Regleringarna och subventionerna har naturligtvis tillkommit med de
ocksåbästa syften och mångade har medfört i avseenden positiva effekter.

Emellertid har de medfört flera effekter,även avsedda i vissa fall för-som
svårat uppfyllelsen mål.bostadspolitikens svårtMängden regler detgörav av

bedöma den effekten samtidigt det lätt inträffakanatt sammantagna attsom
olika delar i regelsystemet motverkar varandra.

Det gällande reglerings- och subventionssystemet medför byggandetnu att
boendetoch kostnadsmotstånd.präglas begränsat De kostnads-ettav

begränsningar finns till del administrativt påär bestämda. Prisetstorsom ny-
småhusbyggda bostadsrätter och lånesystemet.regleras det statliga Påav

prisnivånhyresmarknaden bestämdär eller mindregenom mer cen-
traliserade förhandlingar vilka regleras bruksvärdesystemet.ytterst genom
Till utgårnyproducerade bostäder dessutom omfattande subventioner. Sam-

medför detta kostnadsökningar i byggprocessen i sin helhetmantaget att
förs vidare till de enskilda bostadskonsumenterna. Det för effektiven resurs-

såanvändning viktiga incitamentet kostnadsmotståndtill därmed försvagatär
i byggprocessens olika led.

Vid reformering gällande regelsystem det viktigt helhets-ären attav
perspektivet inte glöms bort. För komma till med bristerna irättaatt syste-

måstedelar hela och de förändringaröver vidtasmets systemet ses som sam-
nåverka med varandra i syfte måluppfyllelse.bättre bostadspolitiskatt en

Planering markanvändningenav
Vid planeringen styrkeförhållanden,bebyggelsen har kontaktvägar ochav
relationen till kommunen betydelse fårför bygga. Detstor vem som vore
värdefullt genomgångmed grundlig planeringsprocessen i olika kom-en av

syftemed bl.a. undersöka möjligheterna till och effekternaattmuner, av
ökad konkurrens beträffande markanvändningen.

Byggindustrin
Totalt uppgick de svenska bygginvesteringarna underhållinkl. 1988 till

miljarder158 kronor. Drygt hälften, eller 84 miljarder kronor, svaradeca ca
Övrigade privata entreprenadföretagen för. byggarbeten utfördes i regiegen

kommunala bostadsbolag, gatukontor, vägverket och offentligaandrat.ex.av
myndigheter eller direkt traditionella underentreprenörer och hant-av
verkare. De utför främst ombyggnads- underhållsarbeten.ochsenare
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NCCtvå Skanska ochföretagendedominerasmarknadensvenskaDen av
företag med10Därtill kommerverksamhet.båda rikstäckandehar casom

ställning. Dess-regionalmed starkochverksamhetrikstäckandeintillnäst
region. Till dettasinstarka inomföretagomkring 20 ärfinnsutom som
projektstorlek ochberoendeföretagtusentalytterligarekommer ett avsom

På marknadernade lokalalokalt.förmåga bjuda konkurrensregion har att
anbudläggaföretag kanantalsåledes begränsatendastfinns ett som

vilketföretag,antaldockförekommer störrestorstädernabyggprojekten. I ett
i konsortierSamverkankonkurrens.för starkareborde skapa utrymme

försvagad konkurrens.medföradockföretagen kanmellan en
får alltbyggföretagentill störrefinns tendensPå byggmarknaden atten

möjligheterkan skapaolika led. Dettaproduktionsprocessensinflytande över
Samtidigt finnseffektivitet i byggandet.ökadrationaliseringsvinster ochtill

specielltminskar,på delmarknadernaolikadekonkurrensenrisk somatten
Särskilt all-vertikalt.verksamhetenintegrerarde entreprenörernastörre

nuvarandei detkostnadsökningarsådana blieffekter närvarliga kan
nästkommande led.tillmotstånd föras vidarekanstörreutansystemet

till delbyggföretagsker valetentreprenaderupphandlingVid storavav
flera företag. Dess-ellermeddirektkontakterochförhandlingar ettgenom

regi. Regelrättbyggande i öppetomfattanderelativtsker ett egenutom
vanligt-Prissättningenförekommande. ärvanligtmindreanbudsförfarande är

fram pris-skerpris förhandlatsvälvilket innebärindexerad närvis ettatt
i pris-indexanvändningomfattandeautomatik. Enmed vissökningar av

medföraomständighetervissakan underanbudsgivningsättning och en
kostnadsmotstånd.producenternasbegränsning av

hålla byggnadlångsiktiga. MöjlighetenByggnadsinvesteringar är att en
både på kvalitetenberorlivslängdekonomi under dessgodfungerande med

fastighetsförvaltningen.ieffektivitetenbyggnaden ochuppfördadenhos
medföramaterialbilliga kanbyggnadstid ochforceradInbesparingar genom
hållaförkostnaderpå högalivslängden ochnegativa konsekvenser att en

ansvarsfördelning,många oklaraktörerna,funktion. Dei godtagbarbyggnad
sig statligalutamöjlighetenmarknadsmekanismer ochstela att mot normer

kvalitet debristandegår medbygga husfaktisktdet attinnebär utanattatt
påverkas. leden iDe olikapå marknadenverkamöjligheternafortsatta att

Kostnadernafunktionsansvar.därför avkrävasborde störrebyggprocessen ett
förvaltnings-60underhåll genomsnitt drygtiför drift och utgör procent av

både samhälls-siktlängrekanflerbostadshus. Detikostnaderna vara
dyrare husbyggalönsamtföretagsekonomiskt mycketekonomiskt och att

underhåll.minskatdrift och kräverblir billigare idärigenomdeom
förvaltnings-bygg- ochför totaladeproducentsansvarökatOm ett

ikostnadsbegränsningarstånd detill börkommer ävenkostnaderna som
låne-vidlänsbostadsnämndernafinansieringssystem bestämsnuvarande av

tillämpning.ellerslopas generösaregivningen kunna ges en
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Entreprenadmaskintjänster
%i genomsnitt mellan 5 och 10 deEntreprenadmaskintjänster, utgör avsom

fri-anläggningsprojekt, utförs främstvid ellerkostnaderna bygg-totala ett av
tvågenomsnitt till maskiner varderastående maskinföretag. iDessa äger tre

i första hand lokala marknader.och konkurrerar
marknadsförhållanden vid upphandlingkonkurrensenVissa begränsar

pris-för första det horisontellatjänster. Det deteller köp dessa ärav
officiella uttryck bransch-förekommer i branschen,samarbete ärvarssom
cirkaprislistor förrekommenderadeorganisationens utgivning entrepre-av
maskinföretag i schakt-ofta s.k.nadmaskintjänster. det andra samverkarFör

medlemsföretagens prissättning ochsamordnar bl.a.kooperativ. ärDessa
på marknad. tredje konkurrens-dominerande lokal Enibland helt en

för främst olika tek-faktor olika länders nationella reglerbegränsande är
varierandeentreprenadmaskiner ochstandarder förniska föreskrifter eller

på maskinförare. motverkar konkurrens bl.a.yrkesbevis för Dettakrav
geografisk närhet ochmaskinföretag därfinska, norska och svenskamellan

förhållandena gränsöverskridande handel medi övrigt borde medge en
förutsträckning vad närvarandeentreprenadmaskintjänster, i änstörre som

fallet.är
på entreprenadmaskintjänster kanmarknaden förEn ökad konkurrens

åtgärdenuppnås på två de olikaviktigastehuvudsakligen Den ärsätt. att
entreprenadmaskintjänstområdetpå samordnasnationella i Nordenreglerna

inom vidmotsvarande regler EGharmonisering tilli samband med en
entreprenad-inre marknad. Vidare bör köparnagenomförandet EG:s avav

erhålla ingående beräknings-sig kunskapmaskintjänster försäkra omom en
bransch-maskintjänster,för listprisergrunderna de utges avsom

utgångspunktfall vid denlistpriser i de flestaorganisationen. Dessa är
faktiska prissättningen.

Byggmaterialindustrin
totala byggkostnaderna.för omkring tredjedel deByggmaterial en avsvarar

består olika delmarknader medbyggmaterial mängdMarknaden för av en
uppvisar olikabranscher SPK undersöktvarierande struktur. De mönster

ochellerförekomst horisontellantal verksamma företag,avseende t.ex. av
utrikeshandel.prissättningsbeteende, prisutveckling ochvertikal integration,

genomgåendeföretagskoncentrationenbranschernaI de undersökta är
årensåväl mellan 1975 och 1982koncentration kan skönjashög. En ökad

åren domineras mark-flera delbranscher1982 och 1988. Inommellansom
fåtal företag.ellernaden ett storaettav

följande bristande lönsamhetbyggkonjunkturen, och däravDen svaga
förstaandra och 1980-taletsinom byggmaterialindustrin, under 1970-talets

påskyndatsannolikt omstrukturering.hälft har en
inter-Möjligheterna konkurrera internationellt mötaattatt samt en

få och starka. Den kommandenationell konkurrens ökar företagen ärom
många både möjlighetsannolikt för företag ochEG-anpassningen utgör en

består i företagen kan verka marknad.hot. Möjligheten störreattett en
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bestårHotet i företagen den svenska marknaden kommer mötaatt att en
utländskallt konkurrens.större

Vidare betraktas i allt omfattning Norden hemmamarknadstörre som en
vilket inneburit antalet företagsförvärv inom Norden har ökat. Ytterligareatt

till koncentrationen det blivit allt viktigare, framförorsak den ökade är atten
på objektmarknaden, produktsortiment.allt kunna erbjuda brettatt ett

Horisontell prissamverkan i form prislistor hos leveran-gemensammaav
vanligt flera grossist-inom marknaderna för byggmaterial. I ochtörerna är av

detaljistleden används bl.a. Bygghandelns prisboksystem vägledning försom
prissättningen. Denna används i vissa fall för de Cirkapris-grundäven som
listor sig prissättning.leverantörerna använder i sinsom av

Gemensamma prislistor kan hjälp för speciellt de mindre före-vara en
priser och i fall förutsättningarkan bästa dessa bättresättaatttagen attge

företagen inom formkonkurrera med de bransch. Dennastörre en av
horisontell prissamverkan medför samtidigt risk för prisstelhet, minskar pris-
konkurrensen underlättar för företagen föra kostnadsökningar vidareoch att
till led. Dessutom ökar kännedomen konkurrenternas beteendesenare om
jämfört med prissamverkan.ett utansystem

Förutom prislistor förekommer inget känt formellt pris-gemensamma
samarbete mellan olika företag. flertal deInom undersöktaett av

förekommerbranscherna dock prisledarskap. Detta sig bl.a. iyttrar som
tiden sammanfallande lika prishöjningar. före-och Dessutom tordestora

såvälkomsten horisontell vertikal integration inom flertal del-ettav som
påverkamarknader prissättningsbeteendet.

Viktiga konkurrensmedel service, sortimentsbredd och leverans-är
perioder efter-säkerhet. Leveranssäkerhet speciellt viktigt under med högär

frågan. Dessutom etablerade distributionskanaler betydelsefullt kon-är ett
kurrensmedel och etableringshinder för importen. Menäven ett t.ex. natur-

inte priset oviktigt. specielltligtvis Priskonkurrens förekommer vidär
anbudsgivning och försäljning objektmarknaden. priskonkurrensDär
förekommer denna främst via rabattgivning listpriserna.sker Höga

på listpriserna förekommanderabatter vanligt flera delmarknader.är
Stort rabattutrymme företagen möjlighet variera prissättningen tillattger

ocksåolika kunder och kundkategorier kan verka prisuppdrivande.men
föreligger risker för prisdiskriminering inteDessutom kunderna harom

fåmöjlighet till prestationer motiverar.de rabatter derasatt attse som
På påverkasflera delmarknader priserna starkt ändrade faktor-av

råmaterialpriser. Påkostnader, speciellt marknad väl fungerandemeden
konkurrens medför kostnadsökningar producenterna atten press
rationalisera effektivaverksamheten samtidigt de företagenmestsom gynnas
vilket bidrar Påtill fortlöpande strukturomvandling. marknader meden
bristande vilketkonkurrens, gäller flera delmarknaderna för byggmaterial,av

påövervältras kostnadsökningar till övervägande del nästkommande led. Det
finns dessutom till fallandetendens faktorkostnader i motsvarandeatten

återhållsammatill prissänkningargrad leder eller prisökningar.

152



På lågprisimportvissa marknader förekommer skapar faktisk ellersom
återhållandepotentiell importkonkurrens påoch därigenom verkar pris-

utvecklingen.
Byggmaterial periodenhar under uppvisat1983 1988 prisökningarstörre-
genomsnittet för övrigaän producentvaror. Orsaken till del kraftigaen

stårprisökningar finna i råvaror.ökade kostnader för insats- och Underatt
perioden sjönk dock energipriserna vilket gynnade produkter med höga
energikostnader.

visstEtt kan skönjas i de olikamönster prisökningstakt.varugruppernas
Under perioden har förädladede produkterna haft prisökningarstörremer

de mindre förädlade. Detta delvis förklaras rådandeän kan den hög-attav
konjunkturen påtycks ha medfört påbrist de förädladestörre deänen mer

förädlademindre varorna.
Vidare har med liten importkonkurrens i allmänhet haftvarugrupper

prisökningar. Det vanligt förekommandestörre är del importenatt storen av
går företag eller koncerner marknadsdominerande iär Sverige.genom som

går alltsåDet inte generellt likhetstecken mellan importandelsättaatt stor
och fungerande importkonkurrens. svårtDet dock för-är avgöraatt om
ädlingsgraden eller förekomsten importkonkurrens för-är avgörandeav
klaringar till de skillnader i prisutveckling föreligger.som

några fåMed undantag kan konstateras importandelen lägreär änatt
exportandelen. Det främst bland de förädladeär byggmaterialenmer som
importen liten. finnsDet dockär tendens till importen ökar samtidigtatten

minskar vilket kan förklaras den goda inhemska bygg-exportensom av
konjunkturen.

Integration
Inom byggverksamheten förekommer såväl vertikal horisontell integra-som
tion. Det finns flera orsaker till integrationssträvandena. Vertikal integration
i tidigare påled beror oftast företagen vill ha kontroll sina insats-överatt

medan integration i led har sin grund i företagen önskarvaror attsenare
säkra avsättningen för sina produkter. Horisontell integration beror t.ex.

företagen vill ha kontroll substitutvaroräven över eller omfattaatt samtliga
produktvarianter inom område.sitt Detta gäller särskilt vid försäljning av
byggprodukter till objektmarknaden. bådeUtvecklingen vertikal ochav
horisontell integration har åren.under de Exempelaccentuerats senaste
företag har hög grad integration Stora, Skanskaär och Euroc.som av

Stora-koncernen fåkom omfattande sortiment snickerier ochatt ett av
förvärvetgolv 1988 Swedish Match. Divisionen Stora Kitchen ärgenom av en

världens producenterstörsta kökssnickerier. industrisektornInom till-av av
verkasimporteras inredningssnickerier företagen Marbodal ochav
HTH Kök. Stora blev förvärvet Swedish Match betydandeävengenom av
golvmarknaden. Tarkett tillverkareär plast- och textilgolv.trä-, Istor av

ingårStora deäven byggvarugrossisterna Star Trade Bygg-storaen av -
produkter vilken betydande del Storas snickerier och golvgenom en av-
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tillgångm.fl.fick Tarkett, SwedoorSwedish Matchförvärvetsäljs. Genom av
lamellträ.sågade plywood ochfråninsatsvaror Stora, trävaror,till t.ex.

såväl vertikalbetydandebyggföretag medlandetsSkanska störstaär
fastighetsbranschen.iverksamhetbakomliggande ledintegration i som

asfalt.och Iinom betongingår verksamheterSåledes i bl.a.koncernen grus,
snickeritill-meddotterbolagingår Myresjö med flertalSkanska även ett

i Euroc.aktieägareverkning. Skanska dessutomär störste
ingår ikoncentrationen hög. Cementa,På cementmarknaden är som

norska Aker-koncernendessutomdominerande och harheltEuroc, är genom
två importföretagen. Euroc har äveni deägarintresse NIC, storaett av

marknads-eller medcementbaserad,flertal företag medägarintressen i ett
ingårproduktion. I koncernen ävencementbaserad,mässig koppling till t.ex.

gipsskivor.på förmarknadendominerandeGyproc ärsom
snickeri- och golv-år inomförvärvat företagSkåne-Gripen har senare

förvärvades 1987Poggenpohlkökstillverkarföretagetvästtyskaindustrin. Det
västtyskatvå Holmsund Golv ochgolvföretag,förvärvades1989och under

ingår efter Tarkett världensSkåne-Gripen Kährs, ärSchlotterer. I även som
ODO.golvföretagetlamellparkettgolv,tillverkarenäst största samtav

Ballingslöv.på kökssnickerierförmarknaden ärföretagetDet störstanäst
till Electroluxoch huvudleverantöringår Electrolux-koncerneni ärFöretaget
Beijerbyggmaterialhandlarna, Bygg-vitvarubutiker och till de storaen av

i koncern.tidigare ingickmaterial, sammasom
ingår i Trelle-på ochVVS-marknadenmarknadsledandeAhlsell VVS är

stålgrossistföretaget Brödernaförvärvade 1988Trelleborgborgkoncernen.
VA-området. T relleborgsin verksamhet inomdelEdstrand, har en avsom

VA-grosshandeln. ltredjedelfick cirkasin ställning ochstärkte aven
från 1989 Ener-elgrossist, Ahlsell El,ingår dessutomkoncernen samtstoren

Trelleborgprodukter.värmetekniskabetydande producenttech är avensom
plåt- ventilationsgrossist,Plåtluna, ochledandedessutom äräger ensom

på taktäckningsmaterial och landetsmarknadsledandeMataki, ärsamt som
takentreprenadföretag.största

elinstallationsmaterial-inomverksammadotterbolagABB-koncernen har
ingår också Sveriges ledandeFläkt,alla led. I ABB ärmarknadens som

försäljnings-ventilationsområdet i produktions-,på verksamhetmedföretag
installationsledet.och

Bostadsmarknaden
års folk- och bostads-enligt 1985På finnsbostadsmarknadenden svenska

1,8 miljonerknapptmiljoner lägenheter. dessaräkning 3,8 Av ärdrygt
Småhusen tillflerbostadshus.småhus miljoner i äri och knappt 2,1belägna

flerbostadshusenienskilt medan lägenheterna ärdel ägdaövervägande upp-
enskilda ochägarkategorier: allmännyttan,delade i huvudsak tre personer

i flerbostadshusbostadsrättsföreningar. lägenheterna ärAvföretag samt
hyresrätterlägenheterdet totala antalet utgör% och75 hyresrätter avca

svenskasåledes betydande del denHyresmarknaden40 %. utgör avenca
intefrån delmarknaderna dockövrigaTill skillnad de ärbostadsmarknaden.
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påprisbildningen hyresmarknaden fri. Hyran regleras enligt bruksvärde-
systemet.

främsta syftet med bruksvärdesystemet hyresgästernasDet är att garantera
alltförbesittningsskydd. Det skall motverka hyreshöjningar vid knapp-stora

årgångarhetssituationer rättvis hyresstruktur mellan olika ochsamt ge en
århyressättningenlägen. Bruksvärdesystemet infördes vid 1968som norm

så långtoch tänkt möjligt efterlikna ordning med marknads-attvar en
bestämda hyror.

praxis hyressättningenkan konstateras den för i dag tillämpasDet att som
för bruksvärdesystemet i omfattning klararinom endast begränsadramen av

låta hushållens olika värderingar komma till uttryck. Visserligen äratt
svårt står fårättvis hyresstruktur definierabegreppet klart ytterstatt attmen

faktorerde kan tänkas skapa rättvisa hyresrelationer mellan olikaav som
lägenheter beaktas i hyressättningen. tänktSystemet, mellan-ettsom var som
ting marknadsprissättning hyresreglering, imellan och dag hasynes mer

hyresreglering.karaktären av
omfattandeEn och dyr nyproduktion bostäder potentiellt hotutgör ettav

måsteeftersom allt omfördelas mellan olikastörremot systemet summor
årgångar. Ett reformerat finansieringssystem högre kostnader imed ny-

övergångsskede påfrestningarproduktionen skulle i medföra ytterligareett
på bruksvärdesystemet.

reformering hyressättningssystemet tillSPK bör kommaattanser en av
stånd. Det därvid viktenangeläget betona bostads-är att attav
konsumenternas olika värderingar i högre grad för börnärvarandeän
komma till uttryck i hyressättningen. viktigaste enskilda förändringenDen

skulle bidra till sannoliktdetta bostadens läge, eller rättare sagtsom vore om
bostadsområdets attraktivitet, fick genomslag i hyressättningen.störreett

Finansieringssystemet
finansieringssystemet påDet nuvarande bygger tillgenerellt stödsom

boendet bör sikt Därigenomawecklas. skapas bättre förutsättningar för
de verkliga kostnaderna i utgifterna föravspeglas boendet. Detta torde iatt

medföra kostnadsmotståndsin ökat vid produktionen bostäder. Detur ett av
fördelningspolitiska därvidproblem kan uppkomma bör i första handsom
åtgärdas med riktat stöd. Bostadsbidragen har hög fördelningspolitisken
precision och möjlighet genomföra politiskt socialönskvärdatt ut-ger en
jämning i boendet generella subventioner.utan

En viktig bostadsfinansieringenaspekt möjligheterna minska denär att
utgiftssplittring för råder årgångar.närvarande mellan bostäder olikasom av

bristande lånesystemetDenna paritet har orsakats det nominella ochav
avdragsmöjligheterna i kombination inflation inneburitmed hög attsom

låntagarnakostnaderna för minskat åren.drastiskt samtidigaDeöver
ökningarna kostnaderna för nyproduktion medför utgiftsökningar förstoraav

i form räntebidrag för Påinitialkostnaderna.sänka egnahems-staten attav
marknaden och förmarknaden bostadsrätter finns möjlighet vid vidare-att
försäljning kapitalisera uppnåsdessa subventioner. förbättradEn paritet över
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frånåsätts avvikermarknadsvärdelägenhetertiden dessa ettatt somgenom
medförasubventioner dock siktMinskade kanproduktionskostnaden. att

risk för marknadshushållens blir ökadriskexponering större attgenom en
understigaegnahemsmarknaden skulle kunnaframför alltvärdet

bristande paritet delvisPå medhyresmarknaden problemenskulderna. är av
paritetpriserna och förbättradförhandlingkaraktär. Här sker enen avannan

räntelån bordeboendekostnadsutredningens förslagmedi enlighet om
bruksvärde-marknadsanpassning hyrornasikt underlätta genomaven

systemet.
förslag till utformningboendekostnadsutredningensSPK ettatt avanser
riktning bidra tilli och börför bostadsfinansiering verkar rätt attnytt system

upplåtelseformer pariteten för-målen olika ökar,neutralitet mellan attom
lånesystem belastningenochrealtbättras attett anpassatgenom mer

minskar.statsutgifterna

Byggnormer
krav kvalitet ochtypgodkännanden ställerTillämpningen ochav normer

lösningar används dentekniskaför de produkter ochutförande som
utsträckning självai vissbyggmarknaden. Dessutom reglerassvenska ut-

lokaler och bostäder.formningen av
företags-till etableradeTillämpningen byggnormer bidrar bevaraattav

incitamenten tillimportbenägenheten och begränsadämpastrukturer,
påpekas byggprocessensdockforskning och utveckling. Det bör att

medförindustrialisering produktionen det,komplexitet och ävenatten av
rationellt för de etableradeför byggandet,statliga och regler ärutan normer

Dåbranschöverenskommelser och standarder. bransch-olikaföretagen med
fåtal företag kandominerasstarkt och marknadensamarbetet är ettav

få effekter denmotsvarande negativasådana i principfrivilliga somnormer
normbildningen.statliga

på tillämpningenutformningen ochställasSPK följande krav börattanser
byggnormer:av

detaljreglering viktigMålsättningen funktionskrav i förställa stället äratt
kriterier,samtidigt nödvändigt utvecklafullfölja och utveckla. Det är attatt

stimulerar till ochtillämpningar verkligenkontrollmetoder och att nyasom
uppnås för-inte detta skerförbättrade material och metoder utvecklas. Om

föreskrivspositiv effekt byggnormermodligen mycket begränsad attaven
funktionskrav.som

byggnadsnämnder och läns-Tillämpningen bindande föreskrifter hosav
viktigaste härförutformas enhetligt. Det skäletbostadsnämnder bör är att

finns istordriftsfördelar rationaliseringsvinsterutnyttja de ochbästa sätt som
förfarande.normeratett
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påFör till del motverka konserverande effekt marknadenatt en normernas
för fortlöpande utveckla och förbättra bör i olikaoch att normsystemet sam-

tillåtas.manhang Bl.a. det värdefullt goda möjlig-skapanormavsteg attvore
fråntill experimentbyggen, där i syfteheter medgesavsteg attnormerna

billigare i olikabygga eller bättre avseenden.

förbättra samhällets resursutnyttjande omfattningenFör böratt av normer,
på påtagligt boendestandarden, kunna minskas.sätt Förut-ett styrsom

sättningen dock konsumenternas informationsmöjligheter och kunskapär att
utbjudna förbättrasbostäder och bostadsmarknaden bättre förut-attom ges

hushållenssättningar fördela bostäder efter olika värderingar.att

tillämpningenNormer och dessa bör i utsträckningstörre ömse-av ges en
sidig internationell anpassning för minimera effekternade negativaatt

Målet på områdetutrikeshandeln. i internationelladet samarbetet bör bl.a.
fårprodukter godkända utomlands inomanvändas landetatt utan ytter-vara

ligare prövning.

Handelshinder
På främstbyggmarknaden det vid handeln med byggmaterial handels-är som

råder svårigheterhinder direkt märkbara. Det importär stora att anpassa
och export till nationella traditioner formella materialoch krav och
konstruktioner. Ett viktigt tekniskt handelshinder kraven typgod-är
kännande och användningen nationella standarder. Inom Norden existerarav
sådana svårigheter mångårigt på området.samarbete I relationernatrots ett

utanförmed länder Norden problemen desamma och medär ännu större
svårigheter övervinna förekommande handelshinder.att

rådandeMot bakgrund på tillåterden Överhettningen byggmarknadenav
Sverige fr.o.m den juli 1989 byggmaterial1 typgodkänts iatt annatsom

fårnordiskt land användas i Sverige ytterligare prövning.utan
finns i ingaDet dag utländska byggherrar i Sverige och utländskaytterst

Orsaken byggandets traditionellt nationellaentreprenörer. är starka in-
riktning varierandemed regleringar, affärstraditioner och arbetsmarknads-

på områdebestämmelser. Det detta önskvärtäven med svenskvore en
anpassning sågällande regler någotdessa inte hinder för ökadutgörattav en

på såvälimportkonkurrens, tjänste- materialsidan. Därmed förut-skapassom
sättningar för ökat inhemskt konkurrenstryck vilket inte mindreärett samt,
viktigt, förbättring branschens möjligheter efterfråge-mötaatten av
variationer.

Ökad import viktigt åstadkommaför Ökad inhemskär pris-att en
på bådekonkurrens byggtjänster och byggmaterial. Om utländska bygg-t.ex.

kommer in den svenska marknaden ökarentreprenörer konkurrensen
entreprenadmarknaden samtidigt ökad konkurrens bygg-ävensom en

uppståmaterialmarknaden kan utländska använder egetentreprenörerom
importerat material.
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på användningen byggmaterialRegleringar och krav byggandet och ärav
något Långsiktigtspecifikt för Sverige. förbättrade möjligheter tillinte

byggtjänster kräver därför internationellthandel med byggvaror och ett
föreskrifterömsesidig harmonisering och tillämpningensamarbete och aven

dessa.av

Slutsatser
delar visaranalys bygg- och bostadssektorn och dess denSPK:s attav

påverkas antal faktorer inte för sig kunnat förklara den snabbaett varav som
olika faktorerna inneburitkostnadsutvecklingen. Sammantaget har de att

motståndet kostnadsökningardrivits i olika ledkostnaderna samt att motupp
åtgärderutredningen diskuteras för motverka de faktorerförsvagats. I att

från effektivitetssynpunkt, negativa effekter.medfört, kostnads- och Ensom
ifrågasättautgångspunkt varit inte de bostadspolitiskaför analysen har att

målen.
påpekats viktigt helhetsperspektivtidigare det mycket ha vidSom är ettatt

påverkarreformering olika regleringar och bestämmelser bygg-de somen av
måstetill delarbostadssektorn. För komma med helaoch rättaatt systemets

förändringar vidtas samverka med varandra föroch deöversystemet somses
nå bättre fungerande marknad för byggandet och boendet.att en

åtgärdersammanfattningsvis följande iSPK bl.a. bör övervägasattanser
boendeområdet.påsyfte förbättra bygg- ochkonkurrensenatt

planeringsprocessen bör i syfteEn den kommunala görasöversyn attav-
markanvändning.möjligheten till effektivareundersöka en

anbudsinfordran med avseendeför bör kon-Formerna överses-
kurrensen vid upphandling entreprenader.av

funktionsansvar förDe olika leden i byggprocessen bör avkrävas ökatett-
färdigaden byggnaden.

såvälhinder för import byggmaterialFormella och informella av som-
så långt möjligt avskaffas eller motverkas.tjänster bör

frånkonkurrenslagstiftningenMöjligheten med hjälp motverka kon-att av-
integrationskadliga effekter vertikal bör undersökas.kurrenssynpunkt av

Från skadliga effekter horisontellkonkurrenssynpunkt prissamverkanav-
med hjälp konkurrenslagstiftningen.bör motverkas av

påtagligtOmfattningen byggnormer, boende-sättett styrsomav-
internationellsikt minskas och anpassning före-standarden, bör en av

skrifter tillämpningar bör ske.och
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Bostadsfinansieringssystemet bör reformeras i den riktning boende-som-
kostnadsutredningen föreslagit.

Hyressättningssystemet reformeras så hushållensbör olika värderingaratt-
i högre grad för närvarande kommer till uttryck i hyressättningen.än

Det bästa effektivitet ochsättet motverka onödiga kostnads-att garantera att
stegringar i bygg- och bostadssektorn enligt så långtSPK:s uppfattningär att

åtgärdermöjligt undvika låtareglerande påoch i stället konkurrensen olika
berörda delmarknader, liksom konsumenternas värderingar,även spela en

roll för närvarande.större än
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Cement1

marknadenochProdukten1.1

Produkten
ingårDessutomkalksten.krossadhuvudsakligeni ärRåmaterialet cement
Storasammansättningen.kemiskadenjusteraförsandnågra attprocent

rå-därde brännugnaruppvärmningfördessutomenergi krävsmängder av
klinkermaldgips tilltillsättningEfterklinker.tillbrännsmaterialet av

substitut-främstaDenhuvudbeståndsdel i betong.erhålls Cement ärcement.
ochbroarkonstruktioner,bärandeianvändning t.ex.vidtill betongvaran

formtaktäckning ioch förfasadmaterialstål. Som avbyggnadsstommar, är
plåtochplåt, takpapptegel, att anse sombetongtakpannor är även m.m.

viktigasteSverigesvaritlängesedandock ettharBetongsubstitut. av
byggnadsmaterial.

medbelagtsuteslutandepraktiskthittillshar tagetsvenska vägnätetDet
vägsträckor medvissaanläggafattatsbeslutdockhar attNyligenasfalt.

förmycket talarochvälfallerförsökdessaOm ut,ytbeläggning.betong som
ierfarenheterår godamedmånga ochunderanlagtsdå betongvägardetta

betong.marknad förövriga Europa, öppnas en ny

Marknaden
på drygtfrån försäljningi volymminskadecementmarknadensvenska enDen

1988ochvände trendenDärefter1986.under671 ktontill1970 1kton0004
ktoni 2 038försäljningen cement.totaladen uppevar

Sverige, 19864988.icementmarknadenTabell 1.1

198819871986
ktonmilj.kr.ktonmilj.kr.ktonmiI|.kr.

2 3442 2751042Produktion
201127127Import
507550560Export
038991 2852895 1671771 1Tillförsel

Skövdeoch ärDegerhamni Slite,produktionmed ensamAB,Cementa
NICIndustrial CementNordicTvå företag,Sverige.iproducent cementav

via Cem-Skandinaviska Cementfrån Polen ochimporterar somcementsom
Östtyskland, också representeradefrån ärimporterarABTrade cement

låg underexportandelenochBåde import-cementmarknaden.svenskaden
kapacitetsutnyttjandeårhade%. Cementa7-8 ett ca1988 sammaca

driftstörningarsäkerhetsmarginaldentill mothänsynmedvilket%,92
högt.får myckethålla,måsteföretaget anses som
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Tabell påMarknadsandelar för1.2 den svenska marknadencement 1968.

Cementa %92.5
NIC %4,5
SkandinaviskaCement 3,0 %

På den svenska cementmarknaden har Cementa AB, med produktion i Slite,
Degerhamn och Skövde, mycket dominerande ställning meden en

påmarknadsandel knappt %.93 De övriga aktörerna marknaden, Nordic
Industrial NICCement och Skandinaviska Cement AB importerarsom

Östtysklandfrån Polen pådelar drygt %7 marknaden.cement resp. av

Konkurrenstörhållanden1 .2

Ägarrelationer
Cementa dotterbolag i Euroc-koncernen.är Euroc 95 % aktiernaäger iav
Cementa. Resterande 5 % ägs staten.av

Euroc-koncernen ägde tidigare 33 % aktierna i Skandinaviska Cementav
sitt helägda dotterbolag Cem-Trade Från årsskiftetAB. 1989-1990 ägsgenom

inte längre Cem-Trade tidigare Inter-Cem AB Euroc. Den ägarenav nye
Sture Johansson tidigare VD i Cem-Trade. Företaget kommer fort-ävenvar
sättningsvis importera östtysk via Skandinaviskaatt Cementcement som
distribueras på de svenska och norska marknaderna. Cem-Trade har en
terrninal depå i Vara, försäljningen frånlastas järnvägmerpartenmen av om
direkt till lastbil för vidare till kunderna.transport ut

Den norska cementproducenten AS,Aker i vilken Eurocs ägarandel är
%, innehar20 40 % aktierna i Conus Trading AB moderbolagärca av som

till NIC.
Aker och Euroc dessutomäger företagsgruppen Scancem.gemensamt

ScancemAB för den samordnade ledningen Eurocs och Akerssvarar av
hälftenägda cementverksamhet, Castle Cement i Storbritannien och Scancem
International, med verksamhet i främst USA och Västafrika.

Euroc Sverigesär byggmaterialkoncernstörsta med ägarintressen i raden
företag med cementbaserad, eller med marknadsmässig koppling till, cement-
baserad påproduktion. Exempel detta bl.a. följandeär dotter- intresse-och
bolag.

Abetong AB, bl.a. tillverkar betongelement främst för industri-som-
och kontorsbyggnader.
Siporex AB, tillverkar lättbetong och lättbetongelement.som-
Sabema SkånskBetong AB och Byggbetong AB tillverkar fabriks--
betong.
Zanda AB, Nordensär tillverkarestörsta betongtakpannor.som av-
Sydtegel AB, Sveriges ledande tillverkareär bränd fasadstensom av-
och försäljningskanal för murbruk producerat Cementa.av
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på och 33 % i AB% i AB Ess-betongägarandelar 40har EurocDessutom
fabriksbetong-januari 1990den 8 ävenStrömstadsbetong. Fr.o.m. är

betongproducent,Betongindustri, landets störstainom ABverksamheten
helägd Euroc.av

bådeingår i marknads-koncernende dotterbolag ärflertalEtt somav
respektive marknader.sinaoch prisledandeledande

Prissättningen
årligen,redovisarföretagetkostnadsbaserat ochprissystemCementas är

NO, sin kostnads-näringsfrihetsombudsmannenregeringen ochuppdrag av
förprisutveckling SPK.och

årliga prisutvecklingen i genomsnitt1988 denperioden 1983Under var-År prisförändringar. tillinga Främsta orsakengenomfördes%. 1988knappt 4
påvärldsmarknadspriser kol,måttliga sjunkandeprisutvecklingdenna var

produktion.viktigaste insatsvaran i Cementasdenvilket är

periodenCementprisets utveckling under 19861988.Tabell 1.3

198819871986

%% 0Prisökning % 0.86.9

År så premierar högkallad bulkbonusinförde Cementa1978 ensomen
erhöll under 1988Kunder med bulkbonusCementa.köptrohet gentemot en

på genomsnitt %.listpriserna med i 1rabatt ca
emellertid minskat sedan Cementa 1982bulkbonusen harBetydelsen av

Drygtingå med de cementkunderna.speciella leveransavtalbörjade större
gick till kunder med vilkaunder 1988leveranserhälften Cementasav

genomsnittlig rabatterhöll högreleveransavtal Dessa kunderupprättats. en
kunder med bulkbonus.än

transportavstånd.tålt någrapå tidigare inte längreharPriset cement
år, varförutvecklats underhar docktransportmetoderrationellaMer senare

något utrikeshandel medhinder för ökandeinte bördetta utgöra ennumera
hittills varithar dockinternationella handeln medDen cementcement.

har funnitförhållandevis EG-ländernaliten. Inom attt.ex.man
varit ringa.relativt prisskillnader,länderna,cementhandeln mellan storatrots

i Belgien, Frankrike,cementtillverkarehar därför besöktEG-tjänstemän
prisöverenskommelser ochItalien. Misstanke föreliggerVästtyskland och att

företagen.marknadsuppdelning har skett mellan
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Lättbetong2

2.1 Produkten och marknaden

Produkten
Lättbetong bådebyggmaterialär bärande, isolerandeär och brand-ett som
härdigt. Materialet sågas,kan dessutom skäras eller huggas. Littbetongen

frånhar utvecklats mindre oarmerade block till armerade element förstora
både golv och tak. Utvecklingen gårväggar, kompletta byggsystem medmot
färdiga fasader och tak. Insatsvarorna vid den energikrävande tillverkningen

lättbetong huvudsakligenär kalk, sandsten armeringsstål.ochcement,av
svårasteDen för lättbetong konkurrensen kommer det gäller bostädernär

från träkonstruktioner och det gäller övriga från stål-,när byggnader plåt-
Ävenoch betongkonstruktioner. block bränd expanderad lera s.k. lecaav

substitut, framför vidutgör allt grundläggningsarbeten.ett

Marknaden
På lättbetongmarknaden finns tvåi dag bara företag representerade,
SiporexAB och Yxhult AB. Utrikeshandeln med lättbetong är närmast
obefintlig.

Tabell Lättbetongmarknaden2.1 Sverigei 1986-1988.

1986 1987 1988
1000m3 1000m3 1000m3miIj.kr. miuzkr. milj.kr.

Produktion 239 242 291 269 321 261
Import 0 0 0 0 0 0
Export 26 30 18 1a a 7
Tillförsel 213 212 263 251 313 254

Den svenska lättbetongmarknaden har vuxit kraftigt i värde under perioden,
medan den volymmässigt varit i oförändrad årenmellan 1987 ochstort sett
1988. En förklaring till detta företagensär produktmix förändrats underatt

år, från oarmerade block färdigaandel fasad-större ochsenare mot en
takelement. fasadelementDessa kan utformas mycket individuellt, vilket
blivit lättbetongens främsta konkurrensfördelar, framför allt ien av
förhållande plåt.till

Kapacitetsutnyttjandet har stigit inom bådebranschen, ökadgenom
produktion och företagens totala kapacitet något.minskatsattgenom

Tabell driftsnlvå,Faktisk2.2 1986-1988.

1986 1987 1988

Drittsnivá %70 78 % °o80
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små importerasmängdermycketobetydlig. Endastlättbetong ärImporten av
såledesAB delaroch Yxhultbåda Siporex ABföretagenfrån Danmark. De

på marknaden.
byggnadsindustrin, i Siporexgår tillförsäljningföretagensMerparten av

går grossister% tillca 30medanofta inom koncernen,fall samtresten
byggmaterialhandeln.

Konkurrenstörhållanden2.2

Ägarrelationer
förproduktionsanläggningaroch haringår i Euroc-koncernenSiporexAB

i Sverige harverksamhetSiporexfabriker världeni 20-tal över.lättbetong ett
betong,tillverkarsammanförts med Abetongs,1989under stommar avsom

därmed medräknaringår Manockså i Euroc-koncernen. attoch som
på mindretillverkningalltkonkurrenskraft, framförföretagets av

Öka.industribyggnader, kommer att
Även förtillverkning betongstommarnyligenYxhult AB har attstartat av

imoderbolagABYxhult ärsitt lättbetongprogram.komplettera en
s.k.kalksandlättbetong,huvudprodukter ärföretagsgrupp murstenar avvars

övriginomFöretagetsmexitegel takpapp.och engagemang
omfattning. Yxhultsmindre ägare,dockbyggmaterialindustri i Sverige är av

Örebro, också verksamhetinternationelli harmed sätePlenagruppen en
Österrike förPortugalochVästtyskland,i bl.a.fabriker ansvaretmed men

Västtyskland.iAGligger hos Ytongverksamhetenden
försäljningsbolagtidigarehade samägtoch YxhultSiporex ett som

vidupphörde docksamarbeteprodukter. Dettaföretagensdistribuerade
årsskiftet 1983-1984.

Prissättningen
framgår1986 1988periodenpå underlättbetongPrisutvecklingen av-

nedan.tabellen

IättbetongPrisutvecklingen 1986-1988.Tabell 2.3

198819871986

%% 8,14,43,4 %Prisöknlng

årliga i genomsnitt 5,3 00.prisökningen1988 denperioden 1983Under var-
i förstakonkurrensmedel. Dettvå främsta ärtillverkarnasinte dePriset är

lättbetongkvaliteternautseendemässigatekniska ochdehand somgenom
plåt stål.ochsubstitutvarornamed trä,konkurrerakan
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Armeringsstål3

marknadenochProdukten3.1

Produkten
tvärsnitt,stål, mednormaltvarmvalsatArmeringsstål runtstängerär av

uppgift iArmeringens ärbetongkonstruktioner.iingjutningföravsedda
betongkonstruktionen,sådana ärdelarförstärkahandförsta somatt av

Armeringsstål användstryck.ellerskjuvspänningarochför drag-utsatta
minska uppkomstenförhindra ellerförytarmering yt-dessutom att avsom

stål ungefäroch harmöjliggörs betongArmeringensprickor. att sammaav
erhållsvidhäftningrelativtlängdutvidgningskoefficienter och storattav

armeringsståletvidhäftningen försesstål. ökningFörochbetongmellan av
s.k. kammar.tvärgående upphöjningar,eller snedarakamed

Marknaden
Fundia Bygg AB.armeringsstål Sverige i dagi ärtillverkarenEnda av

tillverkareSveriges ledandeingår Welbondkoncernen, äriFöretaget avsom
År Welbond den endaförvärvade1988armeringsprodukter.stång- och

Stål Smedjebacken-AB.Smedjebacken-Boxholmkonkurrenteninhemska
armerings-förvärvat SSAB:sjanuari 1988dessförinnanhadeBoxholm AB

försäljningen ökade medvisar värdetnedanstålsproduktion. Tabellen att av
försäljningenminskadeoch 1988Mellan 1987och 1987.1986% mellan10

1988 till 82,2ochmellan 1987milj.kr.med 40,3något. ökadeImporten
årårfrån till 20 %16 % 1986ökadeförsäljningenandelmilj.kr. Importens av

den redovisadeunderFundia Bygg harinomKapacitetsutnyttjandet1988.
medräknat.Smedjebacken-Boxholm% är100uppgivitsperioden vara

från % 1986perioden 17underminskadepå kapitalsysselsattAvkastningen
% 1988.till 14,4

armeringsståltillförsel 1986-1988,Utrikeshandel ochProduktion,Tabell av3.1
milj.kr.

198819871986

812,0673.2684.0Produktion
291,3295,7365,5Export
82.241,361.8import

4o2,9°418,8380,3Tillförsel

a SPK.gjordaberäkningarPreliminära av
uuikeahandelsstatistikSCB,industriochKälla:

frånJBF ellerfrån JärnbruksförnödenheterStålskrotet antingenköps
stålanvändare Sverigei medför allasamarbetsorganutlandet. JBF är ett

Stålskrotet fördelasstålskrot medlernsföretagen.tillinsamlauppgift att
stål frånsittfår %Fundia 70storlek. I dagefter derasbland användarna av

import.täcksResterande behovJBF. av
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påUnder fördelade1988 sig 74 % Fundias försäljning grossister ochav
såldesbyggvaruhandel medan direkt tillresterande 26 % byggindustrin.

Konkurrensförhållanden3.2

År 1972 undertecknade Sverige avtal dels med EG, dels med Europeiskaett
Stålgemenskapen FrånKol- och CECA. och med 1973 började Sverige

tillämpa CECA-systemet, innebär pris- och marknads-som gemensamma
stålprodukterregler för för alla anslutna länder. Förutom tullawecklingen

handelsstålprodukterför ska pris- och fraktberäkning ske enligt gemen-
råderoffentliga Konkret innebär det det full insyn i priserattsamma normer.

ingårövriga villkor.och I bestämmelserna 1 Förbudäven: osundmot
får vidtaga tillfälligakonkurrens. Företagen och lokala prissänkningar för

uppnå fårmonopolställning, 2 Diskriminering. Säljaren tillämpa olikaatt
villkor vid jämförbara affärstransaktioner 3 Respekt för reglersamt om
prisanpassning alignering. Verken har konkurrera med varandrarätt att

sina offentliggjorda priser.attgenom anpassa
den löpandeFör övervakningen dessa regler kommers-av ansvarar

kollegium. Om handeln mellan Sverige och andra länder anslutna till CECA-
grund karteller, stödåtgärder,monopol ellerstörssystemet av

påsanktioneras detta vid störningar grund brottsätt motsamma som av
prisreglernal.

från armeringsstålKonkurrensen kommer utländska leverantörer ärvars
ByggstålkontrollSvensk SBS. Enligtgodkänt SBS:s godkännandelistaav

finns nio godkända idet leverantörer Europa. Mot importkonkurrensen talar
armeringsstål lågfaktumdet produkt med förädlingsgrad och däräratt en

transportkostnaden för relativt andel försäljningspriset. Destorsvarar en av
tillverkare pånordiska ländernas torde ha lättare konkurrera den svenskaatt

Sålunda frånmarknaden. kommer importen främst Norge försom svarar
frånungefär hälften. övrigt förekommer viss importI Nederländerna och

Spanien.

Handelshinder
frånExempel handelshinder, förts fram byggföretagen, SIS-ärsom

innehåller detaljerade bestämmelser för armeringsstål och attnormerna som
det endast finns nio godkända leverantörer anslutna till SBS.

Standardiseringskommissionen i Sverige SIS faställer standarder för
olika På metallområdetprodukter. finns särskiltett organ,
Metallnormcentralen MNC, utarbetar de standarder sedermerasom som
fastställs SIS. Standarder för armeringsstål stålprodukterfinns och andraav

1 särskildlag utfärdadesvid införandetEn för stödjaCECA-systcmet kommers-attav
kollegiumsövervakning tillämpningen de pris- ochmarknadsregler linns i avtaletav av som

Sverigemellan ochCECA.
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inomanvänds byggandet. Dessa standarder innebär i princip kravsom att
stålet ställs med avseende kemisk måttsammansättning, hållfasthet.och

SBS stiftelseär huvudsakliga uppgift förär utformningen attvars svara
och efterlevnad för tillverkningskontroll. Kontrollenett system utförsav
enligt statliga byggnormer eller andra bestämmelser. Bland byggnormerna
finns förregler betongkonstruktioner innefattar påkrav armeringen isom
vissa avseenden. I reglerna provningsägs byggmaterial skall utförasatt av
byggplatsen. SBS-kontrollerat material byggstålproduktergör ochatt
stålbyggnadskonstruktioner inte behöver underkastas kontroll efterny
ankomst till arbetsplatsen. De företag ansluter sig till påSBS visar dettasom

levererarsätt produkter utförandemed och kvalitetatt i enlighet medman
SBS:s krav. De anslutna företagen övervakas SBS huvudsakligenav genom
återkommande inspektionsbesök och provning.extern

Inom Europa finns standardiseringsorgan, ComitéeCENett gemensamt
Européen de Normalisation, bådedär EG och BETA-länderna medlem-är

På stålområdet bildade EG-länderna två årför sedan ECISS Europeanmar.
Committee for Iron and Steel Standardisation. Sverige och Övriga EFTA-
länder deltar i detta standardiseringsarbete, dock fullvärdigasom
medlemmar. Ett omfattande arbete med harmonisering inom EG och mellan

pågårEG-EFTA för närvarande, bl.a. led i före utgången 1992ett attsom av
etablera den inre marknaden inom EG.

På nivåglobal finns InternationalISO Organization for Standardisation.
På stålområdet EG-länderna prioritera ECISS och framförCEN ISOanses
vilket gjort fåttSverige sig härtill.att anpassa

Prisutvecklingen
Nedanstående tabell visar prisutvecklingen för armeringsstål från Fundia
Bygg AB jämfört med producentprisindex ppi.

Tabell Utvecklingen3.2 producentprisindex ppi och prisförändring påav
armeringsjärnñ19a6-1988.

1986 1987 1988
Armeringsstål 1,3 -4,4 12,1
Producentprisindex 1,1 4,2 7,7

Då Fundla Bygg är landets enda tillverkare armeringsstål får företagetsav
genomsnittligaprisförändring marknadensrepresentera under perioden.

Källa:SCB SPKoch

årenMellan 1986 och 1988 ppi Fundias genomsnittligasteg prisresp.
armeringsstål med 13,5 8,2%. Under perioden 1983 1988resp. var-
prisökningen armeringsstål i genomsnitt år.2,2 % Notabel denärper

prisökning ägde under dåstora 1988 Fundia Bygg blev landets endasom rum
tillverkare armeringsjärn. I sitt beslut Welbonds förvärvav om av
Smedjebacken-Boxholm skrev NO det kort sikt fanns visstatt att ett

för prishöjning då prisnivånutrymme enligt vissa kunder, till följden av
konkurrensen mellan företagen, innan förvärvet låg.varit Prisstoppet under
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medförarmeringsstål. CECA-bestämmelsernaprisetpåverkade inte1987
medlemsstaterna.prisregleringar inomhandelsstålprodukterna undantasatt

rådandepåverkar prissättningen denärfaktorernaviktigasteDe som
råvaror energi.ochförkostnadenkonkurrenssituationen samt

försäljnjngspriset.står tredjedelförEnergikostnaden aven
återförsäljarna och byggarnatill derabatterna störstaharUnder 1988

25%.uppgått 20 ochtill mellan

Mineralull4

marknadenochProdukten4.1

Produkten
framställdapå isolerprodukterbenämningendenMineralull är gemensamma
tillverkadeantyderstenullGlasull ochstenull. ärglasull och namnensomav

bunditsfibrer ochtill finadiabas spunnitsglas sammansten somresp.av
skivor ellerihop tillbindasFibrerna kanfibermaterial.till poröstett

isoler-godkännetecknasGlasullenlösfyllnadsisolering.användas avsom
nominell volym,fjärdedeltillkomprimerasförmåga den kanoch avatt ca en

Stenullen har godlagring.ochvidfördelarmedförvilket transportstora
stenullenGlasullen ochoch högtryckbelastningartolerans temperatur.mot

med varandra.många substituerbarasammanhangidockär
såsom substitutbyggnadsisolering kan nämnastillanvändningVid

brandrisk,ochbehandlats rötadvs. motcellulosa, tunna sompappersrernsor
prefabriceradekombination medanvänds ioftaststyrenplastoch som

lämpligStyrenplasten ävengolvisolering. är attellerbetongelement som
tryckbeständigt.mycketdå materialdetta ärmarkisoleringanvända som
användning tillVidsmå marknadsandelar.relativtsubstitut har dockDessa

rörisolering,isolering, utgörvid tekniskmarkisoleringgrund- eller t.ex.samt
Bådealternativ till mineralullen.konkurrenskraftigtemellertid plasten ett

styrenplastisolering i sina produkt-dockGullfiber harochRockwool
olikafråga mellankonkurrensdelvarför det till ärsortiment, stor omen

olika företag.mellanmindre konkurrensochföretagenmaterial inom en

Marknaden
oljekriser harefter 1970-taletsinleddesenergisparandetintensivaDet som
åren 1986 ochkraftigt. Mellanför mineralull ökatbidragit till marknadenatt

och26 % i volymmedför mineralullmarknadensvenskaökade den1988 ca
ökad andeltill viss delVolymökningen berori värde.% att28 enca

1986.jämfört medingår produktmixen 1988istenullmaterialtyngre
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mineralullsmarknadensvenskaTabell Den 1986-1988.4.1

1987 19881986
mllLkr. kton milj.kr. ktonmil].kr. kton

518 227 1658 250Produktion 386 215 11
20 3 55 9Import 4 1

Export 125 21 87 14122 21
209 626 244Tillförsel 194 1413 11268

Gullfiber glas stenulltvå mineralull i Sverige ochDe producenterna ärav
omfattningSverige endast mindrestenull. Importen tilloch Rockwool är av

båda företagen Rockwool ochi huvudsak deoch sker dessutom genom
Gullfibers marknadsandelar 45 %Gullfiber. Rockwools och är ca resp.

år oförändrade. Företagensunder varit i55 % och har stort settsenareca
frånstigit 1982 till 90 % 1988.kapacitetsutnyttjande har 70 %ca ca

Konkurrenstörhållanden4.2

Ägarrelationer
Saint-Gobain ISG och tillGullfiber AB till 90 % International SA.ägs av

båda ingående Saint-Gobain. Saint-Gobaini franska10 % Isover SA. ärav
brettledande byggmaterialkoncerner med mycketEuropas ettaven

på i Sverigeproduktsortiment, företaget marknadsledande isolerrutorbl.a. är
bestårGullfibergruppendotterbolaget Emmaboda Glas AB. avgenom

Gullfiber Ecophongruppen, Formtecgruppen ochmoderbolaget AB samt
Minwool AB.

marknadsför akustikprodukteri Hyllinge tillverkar ochEcophon AB
ingårhuvudsakligen glasfiber. dessutom OnyAB iI Ecophongruppenav

AS i försäljningsbolag i Norge, HollandStockholm, Ecophon Danmark samt
England.och

marknadsför inredningskomponenter tillFormtec AB tillverkar och
aktierna ibilindustrin. Formtec AB 100 % Isover Formtec SA.äger av

ASFrankrike. Gullfiber 25 aktierna i Scan GlasuldAB dessutom %äger av
i Danmark.

Saint-Gobain har licenstillverkning glasull i Norge, Danmark ochävenav
år förFinland. Dessa licensavtal löper vanligtvis 20-25 och gäller enbartca

påtillverkningen lokaliserad. företag tillverkardär De glasulldet land är som
från såledesSaint-Gobain förbinder sig inte marknadsföra sinalicens att

uppstårutanför det landets Om kapacitetsbrist iprodukter gränser. ettegna
får emellertid mineralullsproducenterna i sinaland övriga länder exportera

dock denna sker till systerbolagprodukter. Ett krav endast detär att export
således förhindradedrabbats kapacitetsbrist. Företagen är attsom av

konkurrera finns betydligt fler företag producerarmed varandra. Det som
företagstenull med teknik producerar glasull med teknik.änegen som egen
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minskar dock varför utveckling liknande denAntalet stenullsproducenter en
åtföljande licensavtal, kan förväntas.för glasull, med

ingår SverigeRockwool i den finska koncernen Partek. IAB är
till Rockwool Akustik Interiör iAB moderbolag AB Skövde ochRockwool

Örebro påbedriver entreprenadverksamhet inriktad VVS-AB iIsenta som
marknadsför produktermarknaden Dotterbolaget Ecomax Ltd Rockwools

.på brittiska marknaden. Intressebolaget Rockwool Ecoprim ABden
isolermaterial cellplast.och tillverkarutvecklar av

återfinnsviktigasteBåde Gullfibers kunder blandRockwools och
industrikunder. Försäljningengrossister, trähustillverkare och skerstörre

återförsäljaregrossister eller direkt via anbud tillantingen via egna
trähustillverkare och entreprenörer.större

Prissättningen
huvudsakligen kvalitet service.Rockwool konkurrerar med ochGullfiber och

påBåda år kunna erbjuda sina kunderföretagen har under satsat attsenare
effektiv materialhanteringproduktsortiment ochheltäckande uteett en

i satsning varit utöka detbyggarbetsplatserna. Ett led denna har att egna
Gullfiberproduktsortimentet kompletterande produkter. Rockwool ochmed

marknadsför bl.a. akustik-därför förvärvat rad dotterbolag ochhar somen
interiörprodukter VVS-isolering. Företagen har dessutom avtal medsamt

företagsutför lösfyllnadsisolering medlösullsentreprenörer som resp.
differentiering vertikala integration företagenoch deprodukter. Denna ger

heltäckande produktsortimenteftersträvade konkurrensfördelar ettsom
underordnadmedför, framför allt priset konkurrensmedel ärnär avsom

betydelse.

förTabell Prisutveckling mineralull ,1986-1988.4.2

19881986 1987

Prisökning % % %3 64 caca ca

årliga påprisutvecklingen mineralull iperioden 1983 1988 denUnder var-
genomsnitt 5,5 %.

Båda företagsföretagen tillämpar utbrett rabattsystem därett resp.
Återförsäljarnaåterförsäljare erhåller frånviss fabrik. lämnarrabatten

efter köptrohetsedan i sin rabatt till kunderna allt storlek,tur osv.
bådaredovisade prisförändringar har företagensUtöver ovan

återförsäljarled inneburitgenomfört rabattförändringar störresom en
framgår Bådenettoprisökning tabellen.kund vadängentemot som av

företagens prislistor och rabatter uppvisar dessutom mycket likheter.stora
säljer sin produktion viaGullfiber och Rockwool huvuddelen deav egna

återförsäljarnäten fråndirekt fabrik tillden del levereras denävenmen som
huvudåterförsäljare.objektmarknaden faktureras företagenss.k. via Ca 20 %
industrikunder.produktionen levereras till trähus- och andraav
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Planglas5

5.1 Produkten och marknaden

Produkten
bestårPlanglas eller floatglas råvarornahuvudsakligen sand, soda, kalkav

Råvarornaoch glaskross. smälts i cal 00O° C och flytertemperaturen av
därefter s.k.tennbad floatbad, därav floatglas. Tackut ett namnet vare
tennbadets jämna har iloatglaset mycket goda optiska egenskaper.yta

Planglaset används insatsvara vid tillverkning fönster isoler-ochsom av
och efter vidareförädling vid tillverkningäven bilrutor ochrutor t.ex.av

Någrahärdat glas. substitut vid tillverkning fönster, isolerrutor bilglasochav
finns Härdat glas kan användas fasadbeklädnadäven byggnadersom av
s.k. fasadglas och kan inom detta speciella användningsområde betraktas

substitut till övriga fasadmaterial. Marknaden för fasadglas dockett ärsom
relativt liten, varför planglas i huvudsak områdenanvänds inom där substitut

förekommer.

Marknaden
Den svenska marknaden för planglas har Ökat mycket kraftigt under senare
år. Främsta orsaken den goda byggkonjunkturen,är faktumdetäven attmen
såväl bostäder kommersiella fastigheter i allt utsträckning försesstörresom

inglasademed balkonger, kommunikationsytor mellan byggnadertorg, osv.
har bidragit till efterfrågan påden ökade planglas.

Tabell Planglasmarknaden i Sverige5.1 1986-1988.

1986 1987 1988
miIj.kr. kton miIj.kr. kton miIj.kr. kton

Produktion 569 145 765 221 798 220
Import 243 68 204 54 218 62
Export 437 110 552 140 562 156
Tillförsel 375 103 417 135 454 126

Pilkington Floatglas AB Skandinaviens endaär producent planglas.av
Övriga företag påetablerade denär svenska planglasmarknaden iärsom
första hand Saint-Gobain Frankrike, produkter importeras och säljs viavars
det svenska dotterbolaget Emmaboda Glas AB. Dessutom levereras planglas
från verk ägda Asahi Glass Japan Pittsburgoch Platglass PPG USA.av
Pilkington bådeoch Saint-Gobain förädlar planglaset till isolerrutor, härdat

egna Övrigaglas, bilglas och distribuerar glaset via grossistkedjor.m.m.
producenter representeradeär och distributionen sker viaagenter ettav

Ävenantal oberoende grossister. Pilkington och Saint-Gobain anlitar dock
dessa oberoende grossister distributionskanaler för mindre del sinsom en av
produktion. Dessa och grossister förser %20 marknaden medagenter ca av
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på för 75 %1970-taletPlanglasgrossistema svaradeplanglas. ca av
hartotala glasmarknadenGrossistandelen denplanglas.försäljningen avav

nivå på främst%. beror20 Dettaminskat till dagensalltsedan dessdock ca
fönsterindustrin ökat starkt.tilldirektleveranserproducenternasatt

på har mellansvenska planglasmarknadendenoch exportandelenImport-
från till 70 %.från 77 %% till 48 %åren minskat 651986-1988 resp.

svenska marknadenutrikeshandel denminskandetill denna ärOrsaken att
samtidigt Pilkingtonexportmarknadernai volymvuxit snabbare än som

företageni Sverige. De fyramarknadsandelsin störstaperioden ökatunder
%.marknadsandel 95tillsammanshade 1988 caen

lång råtttid besvärandePå för har det undervärldsmarknaden planglas en
Pilkington,förhållande under 1989kvarstodöverkapacitet. Detta även men

produktionsanläggningar i har detNorden,företaget medenda trotsärsom
både 1987 ochkapacitetsutnyttjande under100-procentigthaft näraett nog

1988.

Konkurrenstörhållanden5.2

Ägarrelationer
till Pilkingtonhelägt dotterbolagPFABFloatglasABPilkington är ett

tillverkningslinjer förhari Holland. KoncernenInternational Holdings BV
Finland. Sverige PFABoch ISverige, Tyskland äri England,planglas

består Triplexföljande företag: AB,i koncernmoderbolag avsomen
Sietex SafetySäkerhetsglas AB,Säkerhetsglas AB, SunexPilkington

dotterbolag, FloatexBilglasAB medSvensktFloatex Glas AB,Glass AB,
AS Pilkington Floatglasi Danmark,Luleå Floatglasi AB, PilkingtonGlas

i Finland.A Floatglas OYPilkingtoni NorgeS samt
bådei Sverigetillverkningslinjer för planglasFloatglas harPilkington

i Danmark ochLahtis försäljningsbolagHalmstad och Finland samt
PilkingtondotterbolagenplanglasetförädlasNorge. Dessutom av

Safety En delSietex Glass.Pilkington BilglasAB ochSäkerhetsglas, av
ytskiktmed olikabeläggs glasetdirekt i Halmstad. Därförädlasplanglaset

solskyddsglas.energiglas ochför tillverkaatt
SIPförening ochIsolerruteproducentersi SverigesPilkington medlemär

Glasmästeri-Förbundet.
och sand.kalk, dolomitBasråvarorna tillverkning planglas soda,vid ärav

råvaror importerasenergi. Samtligamycketkräver dessutomTillverkningen
utomståendefrån leverantörer.Sverigetill

isoler-bilindustrin, nordiskakundkategorierfrämstaPilkingtons är
glasmästare.ochglasgrossister, glasentreprenörerrutetillverkare,

på svenska planglasmarknaden,denGlas,Emmaboda störstär nästsom
ingårfrån i denföretagplanglasimporterar hela sitt behov egnasomav

ledandeSaint-Gobain EuropasModerbolaget ärkoncernen. en av
ingår.Gullfibermineralullsproducenteni vilken bl.a.byggmaterialkoncerner,

i belägnavid floatverk Europa. Dessatillverkar planglas tolv ärSaint-Gobain
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Emmaboda GlasItalien och Spanien.Frankrike, Belgien, ärTyskland,i
förädlarliksom PilkingtonisolerrutorSveriges tillverkarestörsta menav

bilglasockså planglaset till härdat glas,Emmaboda m.m.

Prissättningen
glasråvaran, förför medan detkonkurrensmedletviktigastePriset detär

omfattning. Kvalitet,i begränsadendast användsprodukterförädlade
varit viktigasteperioden deservice har underproduktdifferentiering och

fungeraPilkington kanför produkter.konkurrensmedlen dessa sägas som
på marknaden.prisledare

på periodenårliga planglas undergenomsnittliga prisökningenDen var
årenpå under 1986- 1988Prisökningarna planglasca7%.1983-1988

framgår nedan.tabellenav

påPrisutveckling planglas 1986-1988.Tabell 5.2

198819871986

%% % 10.5Prisökning 9,3 6,4

påårliga prisutvecklingen planglas i1988 denperioden 1983Under var-
genomsnitt 7 %.ca

Pilkington Saint-på motiverades och% under 1988Prisökningen 10,5 av
lågprisnivån nordiska länder denEmmaboda i övriga överGobain med att

efterfrågan från 3-millimetersville företagensvenska. Dessutom överstyra
vid vilken produktions-glastjocklekfloatglas, vilket dentill 4-millimeters är

prishöjdesglaskvalitetenoptimalt. Denanläggningarna utnyttjas tunnare
vid4-millimetersglaset stannadehöjningen% medandärför med 18ca

%.5ca

isolerrutor6

Produkten och marknaden6.1

Produkten
sammanfogadebestår två hermetiskteller flera glasIsolerrutor ärsomav

stål- Luftenaluminiumprofil. mellan glasenmellanliggande eller ärmed en
distansprofilen till den vidTorkmedel ioch dammfri.helt atttorr ser

luften blir avfuktad. Isoler-inneslutnatillverkningstillfället mellan glasen
förmåga värmeförluster.skyddafrämsta egenskap dessär motattrutans

luften i mellanrummenkan förstärkas ersättsDenna egenskap attgenom
beläggs medflera glasenoch ellermed att ettt.ex. av engenomargongas

strålningsförluster.material minskarfilmtunn ett somav
fönster förtillverkning ochinsatsvara vidIsolerrutan används attavsom

balkongeringlasa torg, uterum, m.m.
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värmeisoleringsförmågakraven god medförtDe allt högre har att
tagit delen för nyproduktionisolerrutorna marknaden byggnaderstörre av av

från Påfönsterrutorna. relativt reparations-de enklare kopplade den stora
fönster fortfarandeoch renoveringsmarknaden dock koppladeutgör en

betydande andel.

Marknaden
påföretagen isolerrutemarknadenDe Emmaboda Glas AB,ärstörsta

fyraCombiglas AB, Elitfönster AB och BT-Glas AB. De företagensstörsta
uppgårförsäljningen till främstaandel den totala 60 %. De kund-av ca

kategorierna fönstertillverkare grossisteroch byggvaruhandel.är samt
Combiglas Elitfönster däroch bedriver fönstertillverkning isolerrutan utgör

insatsvara antingen i regi eller inom koncernen. Combiglas ochen egen
går såledesElitfönsters isolerruteproduktion huvudsakligen till egen

produktion fönster. ytterligare företagIsolerrutor tillverkas antalettav av
i mindre enskilda snickerieroch skala hos glasmästare, och hus-även

fabrikanter.
på isolerrutemarknadenImportandelen den svenska 30 %. Detär ärca

frånframför fönstertillverkare importerar isolerrutor, främst övrigaallt som
nordiska obefintlig.länder. Exporten är närmast

SverigeTabell isolerrutemarknaden i milj.kr.6.1 1986-1988,

1986 1987 1988

Produktion 347 412311
Import 94 122 160
Export 0 00
Tillförsel 405 469 572

årDen svenska marknaden för isolerrutor har ökat kraftigt under senare
åreneller med 15 % i 40-45 % i mellanvolym och värde 1986 och 1988.ca

byggkonjunkturen,Främsta orsaken den goda den alltär ävenmen mer
vanligt förekommande inglasningen balkonger, har bidragituterumav osv.
till volymökningen.

Konkurrensförhållanden6.2

Ägarrelationer
Emmaboda Glas till Saint-Gobainhelägt dotterbolag danskaär ett

AS ingår ingåriGlass Saint-Gobain-koncernen. Emmaboda Glassom
således i Europas byggmaterialkoncerner, där bl.a.största ävenen av

ingår.mineralullsproducenten Gullfiber AB Insatsvaran planglas importeras
från ingårföretag i ingakoncernen. Emmaboda har dock ägarintressen isom

såsomproduktionsled, fönstertillverkare.t.exsenare
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Combiglas helägtär dotterbolag tillett Myresjö AB i sin är ärtursom ett
helägt dotterbolag till Skanska AB.

Prissättningen
De företagen påstörre isolerrutemarknaden konkurrerar i första hand med
kvalitet, heltäckande produktsortiment och leveranssäkerhet. För mindre
företag spelar priset viktigare roll konkurrensmedelen som .

Tabell Prisutveckling6.2 lör isolerrutor 1986-1988.

1986 1987 1988

Prisökning 18,1% %4,0 10,2%

årligaDen prisökningen på isolerrutor under perioden 1983 1988 ivar-genomsnitt knappt 7 %. insatsvarornaAv det främstär prisutvecklingen
planglas och löneutvecklingen under perioden påverkat prisnivånsom
isolerrutor. Isolerrutetillverkarna kvalitet, produktdifferentieringattanser
och leveranssäkerhet viktigareär prisetän konkurrensmedel.som

7 Byggskivor

Byggskivor används inom byggnadsverksamheten beklädnadsmaterial,som
vindskydd, fasadmaterial golv- och takmaterial.samt I dag finns drygt tio-ett
tal olika byggskivetyper till försäljning i Sverige. Detta avsnitt beskriver
marknaden för de efterfrågadetre spån-mest gips-,typerna: och träfiber-
skivor board. Dessa skivtyper kan i de flesta fall ersätta varandra harmen
på grund skivmaterials olika pris och kvalitetav kommitresp. användasatt
inom skilda områden. I vissa fall bestäms valet skivmaterial statligaav av
byggnormer eller andra bestämmelser.

Figur 7.1 beskriver produktionsutvecklingen i volym för de skivtypernatre
under perioden 1975 till 1987.
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Sverige 1975-1987.gipsskivor ispån- ochboard,ProduktionenFigur 7.1 av

1001975Index -
180-

Glpsskivor

Spånskivor-

Board-..

r
1975767778798081828384858687

årsbok1988Skogsstyrelsen,SkogsstatistiskKälla:

medangipskivorförökandevaritiproduktionen settvisar stortFiguren att
boardDensjunkande.varitboard typframför alltspånskivor och avförden

medfrån länder,andrahårdfått konkurrensharSverigeitillverkassom
från andraKonkurrensenföljd.boardtillverkningeninomöverkapacitet som

boardengjortspånskivor, hargipsskivor och att numerafrämstskivmaterial,
områdesådantvanlig. Etttidigareområden där deninomanvänds varsällan

asfaltimpregnerad porösasfaltboardpå därskikt väggar,utvändigtär som
special-därskivmaterialetdominerandedet numenboard tidigare var

deUndermarknaden. senastedelen tretagit störregipsskivoranpassade av
endaBoard, landetsRottnerosnumeraMasoniteSwanboardåren har

tillverkningenasfaltboard, lagtmedelhård- och poröshård-, nertillverkare av
uppnå godtagbarförSkinnskattebergPiteå och atti enenheternavid

byggande harökandeårens kraftigtDetillverkningen.i senastelönsamhet
board-spånskivor medanochbåde gips-produktionökadmedfört aven

produktionsökningentillorsakbidragandeEn avstabiliserats.produktionen
prisåtagande exporttjeckiska leverantörernasochpolskadespånskivor är

Sverige.till

Spânskivor7.1

marknadenochProdukten7.1.1

Produkten
bindemedeltillsatsefterochträspån torkastillverkasSpånskivor avsomav
Vedråvaranhögochtryckhögt temperatur.underlim sammanpressas

sågverk ochkutterspån frånsågspån ochspån form annaniutgörs avav
tillhandahållerspånskiveindustrin ettsvenskaindustri. Denträbearbetande
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för30-tal olika produkter byggnads- golv, och innertak, möbel- ochväggar
snickeriändamål. Substitutvaror inom gipsskivor,byggnadssektorn boardär

främst gipskivanoch plywood. Bland substituten det i vissaär som sam-
spånskivan.t.ex. innerväggar förmanhang används istället

Marknaden
spånskivorProduktionen i Sverige relativt liten jämfört med den iärav

milj.m3,7,5övriga Europa. Största producentlandet Västtysklandär
Österrike.därefter följer Belgien, Frankrike och Sverige, ungefärligmed en

milj.m3, på sjunde-åttondeproduktion hamnar plats bland1 de europeiskaav
Enligt skivfabrikanternasproducenterna. Svenska Träskivor, bransch-

råder spånskivororganisation, det överkapacitet i produktionen i Europa.av
detta kapacitetsutnyttjandet i Sverige %Trots 91 under 1988.var ca

spånskivoruppgick produktionenEnligt SCB i Sverige 1987 tillav
milj.kr. Preliminära beräkningar gjorda visar1012,6 SPK värdetattav av

årenproduktionen ökade 29 % mellan 1986 och 1988.ca

spånskivortillförselTabell Produktion, utrikeshandel och milj.kr.7.1 1986-1988,av

19871986 1988
168,53Produktion 907,1 1012,6 1

Export 253,6 288,0 298,8
Import 158.5 215,7 250,9

120,8Tillförsel 812,0 940.3 1
a SPK.Preliminäraberäkningargjorda av
Källa:SCB.industriochutrikeshandelsstatistik.

spånskivor:Det finns svenska tillverkaretre av

ingår LaxåSwedspanAB i Rottneros Bruk AB med tillverkning i och- ÅrHultsfred. 1988 uppgick företagets fakturerade försäljning till
Över går503,2 milj.kr. hälften företagets försäljning till möbelindustrin.av

En dryg tredjedel säljs till grossister och byggvaruhandeln. Resterande säljs
direkt till byggindustrin. finnsInom Rottneros-koncernen landets endaäven

hård medelhårdtillverkare och board asfaltboard.porössamtav

Byggelit Perssoninvest. gårKP företagets försäljning omkringAv hälften-
till möbelindustrin och till grossister byggvaruhandeln.och Underresten
19871988 uppgick omsättningen till ingår527,0 milj.kr. I koncernen bl.a. en
sågverksrörelse och plywoodtillverkare.en

spånskiveförsäljningOrsaplattan. Företagets uppgick 1988 till 58,3 milj.kr.-
gårFörsäljningen uteslutande till möbelindustrin.

De viktigaste kundkategorierna bygghandeln, byggindustrin, möbel-är och
snickeriindustrin, köksindustrin tillverkare prefabricerade småhus.samt av
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År spånskivor iovanstående försäljningföretagsfördelade sig1988 av
byggindustri övriga %.5 % och 54följande: handel 41%,Sverige enligt

frånminskat %inköpen 46andel de totalaSedan 1982 har handelns av
köksindustrin,småhusfabrikanter, möbel-, snickeri- ochövriga, dvs.medan

varit oförändrad.från iByggindustrins andel har50 %.ökat stort sett
såspånskiveindustrinråder överkapacitet inomidet EuropaTrots att

År påavkastningentvå lönsamhet. 1988företagen goduppvisar de stora var
för Perssoninvest.och 25,2 %% för Swedspansysselsatt kapital 16,9

står hälften totala tillverkningskostnaden.för cirka denInsatsvarorna av
stå för kostnaden. VadVedråvaran limmet 20 %för 30 % ochberäknas av

spånskivefabrikanternavedråvara antal leverantörergäller hardet ett stort
vedråvara från sågverkenfår sin inomByggelit delvälja mellan.att en av

i Sverige Casco-tillverkare limPerssoninvest. finns det baraDäremot en av
Östtyskland.frånlimförekommer viss importNobel det en avmen

Konkurrenstörhållanden7.1 .2
pris leveransäkerhetochByggelit KP och Swedspan ärInom attanser man

prisanmälningarnatill inkomnakonkurrensmedlen. De SPKdet viktigaste
båda prishöjningar under deföretagens beslutadevisar dock de treatt

storlek.åren tidpunkter och varitinfallit vidsenaste sammaavsamma
någotvarierat i storlek demprisutveckling har dockfaktiskaFöretagens

på totaladvs. importens andel dettanke importandelen,emellan. Med att av
såår årfrån till19,5 % 1986 22,4 % 1988försäljningsvärdet i landet, har ökat

fått konkurrensmedel.betydelsepriset hakan större som

Handelshinder
spånskivor iexportföretagenFrån december 1986 haroch med den 1 av

åtagit priserna tillsig höjaTjeckoslovakienPolen och att exporten
spånskivor från dessai Sverige konstateratsSverige. Detta efter det attatt
frånsålts låga länder ochpriser jämfört med import andratill mycketländer

spånskivor producerade i Sverige.
frånprisåtagandet kraftigt minskad import dessablevEffekten enav

År m3. Efter inledandetimporterades 37 500länder. 1984 av
provisorisk1985 och införandetdumpningundersökningen av ensommaren

från Tjeckoslovakienoch minskaantidumpningstull kom importen Polen att
m3. spånskivorproduktionen minskade medsvenskatill 17 000 Den avca

m3m3 fråndärefter stegvisför öka 809 000000 mellan 1985 och 1986100 att
m3 år1986 till 863 000 1988.under

exportföretagen ii 1989 föreslagitKommerskollegium har november att
prisåtaganden. AnledningenTjeckoslovakien avbryta sinaPolen och ska är

frånpåvisas negativimporten dessa länder harinte kunnatdet attatt
spånskiveindustrin. Visserligeninverkan lönsamheten inom den svenska
åren, importökningenunder deimportandelen ökat ärhar senaste tre men
tvåhänföra till andra de berörda.uteslutande länder änatt
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Prisutveckling
Nedanstående tabell visar utvecklingen de svenska tillverkarnasav
genomsnittliga faktiska prishöjningar den procentuella förändringensamt av
producentprisindex under perioden 1986 på spånskivor1988. Priset och den-
genomsnittliga prisutvecklingen för producentvaror har under den senaste
treårsperioden åt.följts påPriset producentvaror spånskivoroch medsteg
13,5 13,8%. Under perioden 1983 årliga1988 den prisutvecklingenresp. var-
i genomsnitt 5 %.nära

Tabell förändringProcentuell7.2 producentprisindex på spånskivoroch prisetav
1986-1988.

1986 1987 1988
Spånskivor 3,1 5,4 4,8
Producentprisindex 1,1 4,2 7,7

SPKKälla: ochSCB.

Träfiberskivor7.2 board

7.2.1 Produkten och marknaden

Produkten
Board tillverkas antingen s.k. MDF-board, tillverkastorrgenom en process

i Sverige våteller våttillverkadeDen boarden ärgenom en process. en
skivprodukt tillverkad träfibrer fått det sin styrka ochmestaav som sta-av
bilitet hopfiltning de i uppslammade fibrernavatten träetsgenom av samt
naturliga innehåll hartser och lignin. Boarden liknar inte limmade produk-av

som bestårplywood sammanlimmade fanérskikt spånskivorter ellersom av
som består sammanlimmade träspån eller flis i vilka limmet den endaärav
sammanhållande beståndsdelen. Det finns i princip fyra våttillverkadtyper av
board; vindskydd, dörrfyllningarporös etc., medelhård väggskivor, tak-
skivor, hårdskyltning etc., möbler och snickerier, dörrar, emballage, golv,

och takbeklädnadervägg- etc. och oljehärdad hård golvbeläggningar, enk-
lare taktäckningar, arbetsbänksytor etc.. Substitutvaror framför allt gips-är

spånskivorskivor, och plywood.

Marknaden
m3.Sverige tradition tillverkareär board 374 000 Istor Europa,av en av

där huvudsakligen producerar s.k. MDF-board torr board, detärman
m3 m3endast Polen 662 000 och Rumänien 400 000 producerarsom mer

år.per
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milj.kr.board 1986-1988,tillförselochutrikeshandelProduktion, avTabell 7.3

198819871986
725,5757,7753.0Produktion
341,7365,3387,3Export
163,6154,092,1Import
548,4546,4457.8Tillförsel

SPK.gjordaberäkningarPreliminära av
utrlkashandel.ochSCB.industriKälla:

till1987SverigeiboardproduktionenvärdetuppgickEnligt SCB av
visarSPKgjordaberäkningarPreliminärapriser.löpandeimilj.kr. av757,7

undermilj.kr.648,5till%med 14minskadeproduktionenvärdet caatt av
tillverkningenAB ladeBruki Rottnerosförklaringsinhar1988. Detta att ner

ifabrikendärefter vidochPiteå 1986iförstBoard,Royalvid
priseri löpande%med 78ökadejuni 1988. ImporteniSkinnskatteberg

fråni branschenKapacitetsutnyttjandet steg1988.åren och1986mellan
år 1988.%år till 911982%82

Sverige:board itillverkarefinnsDet tre av

iMasonite ABSwanboardtillverkningsenheternamedAB,BrukRottneros- iKarlit ABAB ochi VrenaSwedboardSvanskog,Rundvik och
tyngdpunktenRundvik harochSvanskogiFabrikernaKarlholmsbruk.

Karlholmsbrukifabrikenochbyggproduktertillverkning av
i alltanvändningsändamål. tillverkarVrenaoch allmännasnickeriprodukter

formpressningförblandspecialkvaliteter,board annatutsträckningstörre av
alltframförproducerasförpackningsändamål. företagsgruppenInomföroch

uppgick1988asfaltboard. Undermedelhård porösboard ävenhård och men
milj.kr.802,1board tillförsäljningenfaktureradesamladeden av

ingår även%. I koncernentill 15,8uppgickkapitalsysselsattAvkastningen
AB.spånskivor, Swedspantillverkarelandets största aven av

på tillverkningspecialiserat sigharFöretagetLjusne.i avBoard ABLjusne- Karlit AB.marknadsföring skerochFörsäljningboard. genomporös

BoardLjusneliksomharFöretagetUrsviken.iUnitexABScharin-
board.tillverkning porössigspecialiserat av

till%handeln, 25tillhälftendrygtgickförsäljning 1988företagens caAv
snickeri-, trähus-,såsom möbel-,industritill20 %byggindustrin och annanca

såtillvidaförskjutningskett attdet1982 harSedanbilindustri enetc.
industritillförsäljningenmedanhandeln ökattillförsäljningen annan

minskat.
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Konkurrenstörhållanden7.2.2
obefintlig.i dettillverkarna närmastesvenska ärmellan deKonkurrensen

medelhårdhård boardochenda tillverkareBruk landetsRottneros är av
inklusive importen,board,för allaTotaltasfaltboard.porös typersamt av

Vid sidan%.till 801988marknadsandel närmareuppgick koncernens av
ochBoard ABLjusnesmå board,två tillverkare porösfinnsRottneros av

hårdmedelhård porös harkvaliteternaolikaUnitex AB. DeScharin -
för varandra.substitutanvändningsområden därmedoch ärskilda

ökat undervilken harimportkonkurrens,obetydligickefinns detDäremot en
tillförseln, harandelimportens värdeår. dvs.Importandelen, avsomsenare

år% 1988.år till 30från % 198620ökat caca
leveranssäkerhetservice ochkvalitet,BrukRottnerosInom attanser man

imponerande boardendel denEnkonkurrensmedlen.viktigastede storär av
möjligtdet intelåga Enligt Rottneros ärpriser.mycket atttillsäljs

från Sovjet.lågprisimporten Polen ochmedprismässigtkonkurrera
anti-provisoriskförordningutfärdadesjuli 198913Den omen
utgåförordning skall tullEnligt dennapå träfiberskivor.vissadumpningstull

gcm3 hård board.0,8densitetträfiberskivor med änför av meren
40 %lackerad board ochvärdet30 %Antidumpningstullen utgör avav

införsel ochförhindraförtillkompå tullboard. Dennavärdet attannan
Tullenfrån Polen.Sovjet ochdumpade prisertillboardförsäljning av

från hadeländerdessaimportenmedkommerskollegiummotiverades attav
provisoriska tullenboardindustrin. Denpå svenskadenskadlig inverkan

under 1990,Beslut kommerutgången november 1989.vid tasupphörde attav
alternativ tillEtteller inte.dumpningstullinförasskahuruvida det enen

åtar höjasigpolska leverantörernasovjetiska ochdumpningstull de attär att
exportpriser.sina

Prisutveckling
från svenskapå deboardprisetutvecklingenvisarnedan treTabell 7.4 av

producentprisindex underförändringenprocentuelladentillverkarna samt av
underprisökningen harfaktiskaangivnaföretagenåren 1986 1988. Den av-

medproducentpriserna ökatSamtidigt har%.treårsperioden totalt 14,5varit
boardårliga prisutvecklingenden1988perioden 198313,5 %. Under var-

genomsnitt 5,3 %.i

på boardprisetproducentprisindex ochförändringProcentuellTabell 7.4 av
1986-1988.

198819871986

5,64,14,2Board
7,74,2Producentprisindex 1

SCB SPK.ochKälla:
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Gipsskivor7.3

7.3.1 Produkten och marknaden

Produkten
Gips huvudbeståndsdelaroch i gipskivan. Gipsär framställspapp genom
upphettning bränning gipssten 120°till varvid del kristall-av ca en av

i materialet försvinner. Processen kallas kalcinering erhållnaoch denvattnet
produkten kallas stuckgips eller modellgips. Tillverkning gipsskivor skerav
helt kontinuerligt. tvåEn gipsmassa gjuts mellan valsförsedda pappskikt och

tillkapas sedan skivor ugnstorkas.som
Gipsskivor används för invändig beklädnad tak och inner- och mellan-av

spånskivorSubstitut oftastväggar. i vissa fallär plywood, boardäven ochmen
betong.

Marknaden
Försäljningen gipsskivor har ökat kraftigt i Sverige. Enligt SCB:s statistikav

försäljningen åruppgick 1987 till 553,3 milj.kr. Preliminära beräkningar för
såldes1988 visar det gipsskivor till värde 703,9 milj.kr., dvs.att ett av en

ökning i löpande priser med 27 % jämfört med 1987. Under periodca samma
ökade värdet importen med 26 % något.medan minskadeexportvärdetav
Produktionsvärdet ökade i löpande priser med 38 % mellan 1986 och 1988.
Samtidigt frånkapacitetsutnyttjandet 74 till %.79steg

Tabell Produktion,7.5 utrikeshandel tillförseloch gipsskivorav
milj.kr.1986-1988,

1986 1987 1988

616,03Produktion 445,1 505,3
Export 72,9 93,7 89,3
Import 123,2 141,7 177,2

703,93Tillförsel 495,4 553,3
a Preliminäraberäkningargjorda SPK.av

SCB,Källa: industriochutrikeshandelsstatistik.

tvåfinnsDet tillverkare gipsskivor i Sverige, Gyproc AB och Danogips.av
Bålsta,Gyproc har tillverkning i Ljungby och Varberg vidsamt en

hälftenägd fabrik i Finland Gyproc OY. ingårGyproc i Euroc-koncernen
och dotterföretag tillär IndustriAB företagetsEuroc. försäljning gårAv
95 till% grossister och byggvaruhandeln. Resterande 5 % säljs direkt till
byggnadsindustrin. Företaget för hälften marknaden iänsvarar mer av
Sverige. Exempel vertikal integration förvärvet underär 1989 av
Inlands AB tillverkar kartong för gipskivor.som

ÅhusDanogips AS har tillverkning i viss import från moder-samt
företaget i Danmark. Huvuddelen gårförsäljningen till grossister ochav
byggvaruhandel.
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Konkurrensförhållanden7.3.2
I jämförelse spånskivormed och board har användningen gipsskivor ökatav
kraftigt. Gipsskivans fördel är den har högre brandmotstånd,att ett dvs.
genombränningstiden för gipsskiva längreär förän träbaserade material,en
vilket innebär gipsskivan iatt större utsträckning träbaseradeän byggskivor
används i administrations-, vård- och skolbyggnader flerbostadshussamt
över två våningar. Däremot gipsskivan, påär grund dess känslighet förav

intestötar, lämplig användas till prefabriceradeatt konstruktioner hus etc..
Största konkurrenten till Gyproc Danogipsär och därefter följer det

norska företaget Norgips. Under perioden 1986 1988 har importens andel-
tillförseln uppgått till 25 %. Importen kommerav huvudsakligen frånca

Norge och Danmark Danogips till viss fråndel Polen.samt
Gyproc använder sig i första hand pris, kvalitet och leveransäkerhetav

konkurrensmedel. Företaget prisledare påärsom den svenska marknaden
och under den treårsperioden harsenaste Danogips genomfört lika stora
prisändringar Gyproc.som

Prisutvecklingen
Tabell 7.6 nedan visar prisutvecklingen på gipsskivor från de svenska
tillverkarna årenunder 1986 1988 den procentuella förändringensamt- av
producentprisindex.

Tabell 7.6 Procentuella förändringen producentprisindex påochav priset gipskivor
l Sverige 1986-1988.

1986 1987 1988
Gipsskivor -0,6 3,5 3,8
Producentprisindex 1,1 4,2 7,7
Källa:SPKochSCB.

Under perioden producentprisernasteg och priserna på gipskivor med 13,5
9,9 %. Fr.0.m. år 1983 årresp. 1988 dent.o.m. genomsnittliga årligavar

prishöjningen på gipsskivor 4 %.
Gyproc tillämpar selektivt försäljningssystemett återförsäljarnamed

uppdelade i huvudombud övriga återförsäljare. Prissänkningenresp. under
1986 beror på införde årsbonussystematt förett sinaman huvudombud.

årsbonusenUtöver återförsäljarnaalla generell påger man rabatt drygten
10 %. Huvudombuden erhåller ytterligare mindre aktivitetsersättning.en
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Snickeriprodukter8

Dörrar8.1

marknadenochProdukten8.1.1

Produkten
tillverkasDörrbladetkarm.dörrblad ochbestårdörrenhet ett enEn av

fanér. Vissaskivor,träbaseradeträ,träprodukterolikanormalt typer avav
tillverkasKarmenför trä.i ställetmetallhar avdörrar stomme aven

före-Stålkarmarplastbeläggning.medeller träenbart träantingen enavav
också.kommer

förytterdörrarochinnerdörrarhuvudgrupperfyraiindelasDörrar -
0.d.sjukhus, kontor samtskolor,tilldörrardvs.institutionsdörrar,bostäder,

dörrtyper,floraingår rik t.ex.övriga dörrar avIdörrar.övriga engruppen
glaspartierförrådsdörrar, m.m.garageportar,fönsterytterdörrar,

tillsubstitut trä-falli vissabetraktasaluminiumdörren somStål- och
krävssäkerhetsegenskaperochbrand-speciella somStåldörren hardörren.
stål-mindre änAluminiumdörren vägersjukhus.hotell ochi kontor,bl.a.

offentligaifrämstanvändsDenstöttålig trädörren.änoch ärdörren mer
butiker.ibl.a.miljöer,

Marknaden
medhar ökatmarknadensvenskapå dendörrsnickerierFörsäljningen av

uppskattningsvistillmilj.kr.från 7901988,och1986% mellan45 caknappt
%från till 85ökatperiodunder avharmilj.kr. Importen135 sammacal

ökat,harNordenövrigafrån menimportenfrämst somDettillförseln. är
fåtthar störreThailandochsåsom Taiwanfrån länderimportenäven

enklareallmänhetiländerna ärasiatiskafrån de avProdukternabetydelse.
sinamodifieratharTillverkarnalöpande.förbättringar görsutförande men

marknaden.svenskadenställsde kravuppfyllaförprodukter att som
starkt kon-ärExportenproduktionentredjedel exporteras.Ungefär aven

detilltal störsti absolutaärAB. ExportenSwedoorföretag,tillcentrerad ett
marknaden.europeiskatill densuccessivtökarländernanordiskaövriga men

till1985uppgickdörrförsäljningentotaladenandelTrädörrens av
%13tilluppgickandelaluminiumdörrens var-caStåldörrens%.73 resp.ca

växande.totalmarknaden ärandelStåldörrensdera. av

Konkurrenstörhållanden8.1 .2

Företagsstruktur
Bor-ochABNordbo-GruppenAB,Swedoordörrtillverkarna ärDe största

SwedoorAB.Jutlandia Dörrdörrar svararärimportörStörstaAB.Dörren av
ytterdörrarochför inner-marknadernapåförsäljningenhälftendrygtför av

denandelföretagensfyra störstainstitutionsdörrar. De avbostäderför samt
Nordbo-GruppenSwedoor,%. Endastuppgår 70till näraförsäljningentotala
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kompletttillverkarSnickerifabrikABEkstrandsoch ett program avmer
Övriga ytterdörrtillverkaren BorDörren,däriblanddörrtillverkare,dörrar.

samarbete med HemseJutlandia harsortiment.begränsathar ettett mer
sälja brett dörr-kanföretagen tillsammansvilketModulAB gör ettatt

sortiment.
påandelar deföretagenspå främstdörrmarknadenKonkurrensen styrs av

övrigainstitutionsdörrarochinner-,olika delmarknaderna samtytter--
Swedoorstotala marknaden.denderas andelardörrar än avsnarare av-

uppgår tillinstitutionsdörrarinkl.för innerdörrarmarknadenandel av
till 45 %.ytterdörrartvå dess andeltredjedelar ochknappt segmentet caav

för övriga dörrar.marknadenföretaget liten andelharDäremot en av
sin tillverkningpå specialiseratsmå dörrmarknaden harsnickeriernaDe

fåtal inomdörrtyperellerexempelvis endastoch tillverkarkraftigt ett enen
påfunnitsnischkonkurrensstarkUnder 1989 hardelmarknad. t.ex.en

allmogedörrar.
hårdnat i samband med ökadpå dörrmarknaden harKonkurrensen en

aktiviteten inom byggnads-från Danmark. Under 1988Norge ochimport var
vilket har bidragiti Danmark,och stagnerandeminskande i Norgeindustrin

frånkonkurrens detill Sverige. Endörrartill den ökade typexporten avnyav
för offentlighelhetspaketförsäljningtillverkarna derasnorska är ettav

kombinationbestår i medsortimentet dörrarFörsäljningen helamiljö. av
glasskjutdörrar, glasväggarglaspartier, dvs. etc.

ståldörren ipå år fått svårare med dekonkurreraTrädörren har attsenare
ståldörrmarknadenpåbrandhärdighet. Koncentrationenförklassernahögsta

tidigareOptimus redanutvecklingsbolaget AB,i samband medhar ökat att
Dessaförvärvade Nykroppaverken och Sentâr.Dörrar,till Hellbergsägare

ståldörrmarknaden. Johansson ABDahlstedt och75 %företag hartre avca
på marknaden.andre tillverkarendenär

Koncernstruktur
strukturI Stora-koncernenshelägt dotterbolag till Stora.Swedoor är ett nya

enklare dörrartillverkning fönster ochSP-Snickerier AB, medhar avegen
dotterbolagABGunnarssonCo,förråds- och källardörrar, och SP:styp

förvärvade iinordnats i Swedoor. Swedoortillverkningmed garageportar,av
dotterbolag Boxholmjämte dess1988 Dörrfabrik ABoktober Lovene

sortimentutökat vadSwedoorFörvärvet Lovene harDörr AB. ettgettav
produktion.delen Lovenesmassiva allmogedörrargäller utgör största avsom

marknadsandelen inomtillförde ökningBoxholm Swedoor segmenteten av
långt-hafttidigareoch Boxholm har redaninstitutionsdörrar. Lovene ett

omfattningi begränsadgående och har endastsamarbete med Swedoor
med företag.konkurrerat detta

bådetillverkningmedNordbo-Gruppen ABBarkman-koncernen äger av
tillsin moderbolag typhus-inredningssnickerier. ioch Nordbodörrar är tur

Timmerhus ABProduktion och Forsgrenstillverkarna Faluhus AB samt
i SkillingarydEkdahls Möbler AB.
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förvärvadefamiljeägda investmentbolaget Vätterleden Invest ABDet
våren efterSäljare Stora-koncernen,under 1989 BorDörren. var som

från NOnäringsfrihetsombudsmannen valde sälja Bor-ingripande att
påpåför undvika alltför dominans dörrmarknaden.Dörren detta sätt storatt

befarade BorDörrens sammanlagda marknadsandelarSwedoors ochNO att
uppgå till 50 % ytterdörrmarknaden och därmedskulle komma överatt av

tidigare klara marknadsdominans.förstärka Swedoors redan
till danska familjeföre-Jutlandia AB helägt dotterbolag detDörr är ett

företagetSverige exportlandetJutlandia Doere AS. detär störstataget men
Skottland och Japan. Jutlandiatill Norge, England, Irland,ävenexporterar

50-procentigt delägarskap i ytterdörrtillverkaren Hemse Modul. Etthar ett
innebärJutlandia och Beijer Byggmaterial bl.a.avtal 1985 mellanupprättat

fråga försäljning Jutlandias dörrsortiment.viss exklusivitet för Beijer i om av
till Ekstrands Snickerifabrik AB ochEkstrand AB moderbolagBo är

omfattande legotillverkningEkstrands Snickerifabrik harLiwa AB. en av
kraftigttill har därmed expandera dekomponenter dörrar och kunnat

gåråren. Cirka hälften företagets produktion export.senaste av

integrationVertikal
fråningår bl.a. Storasi Stora-koncernen, köperSwedoor, trävaror sexsom

sågverk. tillgodosett tillhela sitt behov SwedoorFör trävaror äratt av
till utanför Stora-koncernen. Gamladelen hänvisat leverantörerstörre

handelsdivisionen inom Swedish Star Trade Bygg-Match heter numera
Kitchen inomAB dotterbolag till Stora Stora-produkter och är ett

åter-sammanslutning tio byggrossisterkoncernen. Star Trade är av somen
återförsäljareSverige. Swedoors försäljning tillfinns i södra och mellersta Av

viasäljs drygt tredjedel Star Trade.en
tillgodoser sina dotterbolag Faluhus och ForsgrensNordbo-Gruppen
både inredningssnickerier.Timmerhus behov dörr- ochav

får tillgodosettEkstrands Snickerifabrik sitt behov färghela syster-av av
Liwa.bolaget

Leverantörs- kundstrukturoch
Antalet leverantörer insatsvaror till företagen dörrmarknaden ärav

spånskivor Spånskive-många och board.avseende avseendeträvaror men
marknaden AB Swedspan ABleverantörerna Persson Investär samt

ingående ii Rottneroskoncernen. Rottneros Board den endeär stort sett
snickeri-Användarnas omdöme den svenskaleverantören board.av om

kvaliteten kraftigt försämrats. orsakerna tillboarden Detär är attatt en av
frånbörjat importera snickeriboard Brasilien. befarar branschenhar Numan

regeringen snickeriboard precisskall införa tulltemporäratt somen
påtidigare gjorts byggboard. byggboard infördes förredan Tullen att

frånlågprisimportenstävja öststaterna.
På dörrmarknaden finns det kundkategorier: byggmaterialmarknadtre en

grossisterdit och byggvaruhandlare hör, objektmarknad där bygg-en
där typhusfabrikanterna verkar.och husmarknadentreprenörer agerar en
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Försäljningen till objektmarknaden, 46 %, är ca7störst, procentenheterca
högre försäljningenän till byggmaterialhandeln. Försäljningen till typhus-
fabrikanter påhar ökat bekostnad byggmaterialhandeln och utgör 15 %av ca

den totala försäljningen.av
på återförsäljarmarknadenKoncentrationen ökar kontinuerligt. De stora

kedjorna inom byggmaterialhandeln, såsom Star Trade Byggprodukter, Elof
Hansson Gruppen AB och Beijer Byggmaterial AB, köper allt fler deupp av

återförsäljarna.mindre Den ökade koncentrationen försvårathar småde
dörrleverantörernas försäljning. Antingen läggs den uppköpta byggvaru-
handeln ned ocksåeller byts såleverantörer leverantörsstrukturenatt
sammanfaller med den köpande enheten.

Köptrogenheten på objektmarknaden liten. Byggföretagenär in anbudtar
för varje byggprojekt och väljer den dörrleverantör förmånligastedesom ger
villkoren. Köptrogenheten hos typhusfabrikanter däremotär större.

Konkurrensmedel
Konkurrensmedlen skiljer sig delvis påberoende vilken kundkategori
företaget vänder sig till. påKvaliteten produkten värderas högst hos alla
kundkategorier. Service och leveranssäkerhet konkurrensmedel fåttär som
successivt betydelse.större Service innebär för byggentreprenörerna bl.a.
nedbrutna leveranser vid tidpunkträtt i byggprocessen. återförsäljareFör
innebär service såbl.a. kort tid möjligt mellan order och leverans. Vidsom
förhandlingar med typhusfabriker har priset framskjuten roll änen mer
serviceförfarandet och leveranssäkerheten.

På år har köpare lägenheter småhuseller hyresgäster hossenare samtav
allmännyttiga bostadsföretag fått påverkamöjlighet bostadens utseendeatt
och maskinella utrustning via s.k. personliga tillval andraattgenom
produkter dem erbjudsän standard. För leverantörer dörrarsom ärsom av
det därvid viktigt konkurrensmedel kunnaett erbjuda typhusfabrikanteratt
och byggentreprenörer inte bara standardvaran också tillvalsprodukterutan

högre kvalitet. Förutom produktvalbarheten börjar bredden produkt-av av
sortimentet spela rollstörre konkurrensmedel vad den tidigareänen som
gjort.

Prissättningsbeteende
Prissättningsbeteendet beroende företagensär storlek marknaden.av
Grunden till prissättningen är täckning för sina kostnader. Denatt
enskilda skall bära sina kostnader. Konkurrenssituationen kanvaran egna
medföra prisomfördelning inom produktsortiment så konkurrens-en ett att

produkter betingar lägre prisutsatta och övriga produkter högreett pris.ett
Swedoors ställning prisledare Påklar. den regionalaär marknaden kansom
konkurrensen från enskilda företag medföra nedåtanpassning pris-en av
ledarens prisnivå. Detta gäller främst olika nischprodukter.typer av

Rabattsättningen på dörrar beroende återförsäljarensär prestation. Enav
graderad rabattskala beroende volym inköp den vanligasteär rabatt-av per
formen. Vissa leverantörer årsbonusäven baserad den inköptager
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lagerhållning ellerproduktenförår. Rabatt kan enäven avvolymen gesper
Fraktfri leverans överproduktsortiment.leverantörens enutställning avegen

rabattform.också användinköp ärviss volym enper
föri ställetanbudsförfarandemedföretagenarbetarobjektmarknadenPå

redanrabattereventuellanettopris däranbudetprislistor. Imed ettanges
avdragits.

tillverkareEn1989.underskärptsobjektmarknaden harpåKonkurrensen
harbyggnadsprojekt,objekt, dvs. att tapå visstanbudlämnaskall ettsom

konkur-priservilkatillkostnader äventill sina utaninte barahänsyn egna
på marknaddennaanbud. Detsina äri somkan komma utatt tarenterna

möterleverantörernahäroch detsker ärpriskonkurrensenverkliga somden
köpare.jämbördigaprofessionellt sett

på likartatprissättningensker etttyphusfabrikanternatillförsäljningVid
efterleverantörerna,Skillnaden ärobjektmarknaden. attpåsätt som

volymerpriser ochvilkaavtal iskriveri regelkund,medförhandlingar resp.
år iförgällervanligtvis taget.och ettregleras som

två typhustillverkaresedanökathartyphustillverkarnaKonkurrensen -om
från deytterdörrarbehovsitthelabörjat köpaABoch LB HusAB avBoro -
Bruks-ochABClassic Doordörrtillverkarnaingåendekoncerni resp.

AB.dörren
prisändringardebygghandelnaviserar somDörrleverantörerna om

prisändringarna sättsaviseradeUtifrån degenomföra.beslutarföretagen
underlagsedanPrisboken utgörprisbokssystem.Bygghandelnsicirkapriserna

frånutgångspunktMeddörrbranschen.inomcirkaprislistortill de utsom ges
byggmaterialhandelntillgenomsnittliga rabattbranschenscirkaprislistorna är

%.45typhusfabrikanteroch uppemottill byggentreprenörer% och40ca
periodenår under%genomsnitt 8,8ipå dörrarPrisökningen pervar

År 1989%. Sommaren11,8tillprisökningenuppgick1988-1988.1983 ca
belopplikamedprisersina stortdörrleverantörernade störstahöjde tre av

pris-självklaredenmånader. Swedoor ärtidsperiodunder8 % treen
pris-innebärpå marknaden attföretagenövrigaför devilketledaren,

gårinteprisledarens,högreeller äni tidentidigare ärliggerhöjningar sorn
genomföra.att

Fönster8.2

marknadenochProdukten8.2.1

Produkten
bågarKarm och ärbågar och glas.tillbestår karm,fönster treEtt enenav

isolerrutorformienkel ellerGlasningen kangjordavanligtvis trä. avvaraav
glasskivortvåbestår ellerIsolerrutan tredessa.kombinationeller avaven

ivanligastvarierartjocklekGlasetsluftmellanrum.slutetåtskilda ett -av
reflekteraförutformadespeciellt attkanFönstren3Sverige är varamm.
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bräckage ocheller skyddaoch ljus, ljudisoleraabsorberaeller värme mot
brand.

träfönstertvå kombinationsfönster;Substitut till träfönster bl.a.är typer av
på aluminiumfönster medutsidan ochaluminiumbeklädnad trä-med

underhållettvåpå fönstertyperinsidan. Fördelen med dessa ärbeklädnad att
underhållsfritt plastfönstret. Hel-fönstertredjeminimeras. Ett ärnästan

aluminiumzink fönsterkombinationsfönstretaluminiumfönstret och är som
i offentlig miljö.uteslutande används

Marknaden
från till Försäljningen1986 1988.med %Fönstermarknaden har ökat 40ca

till uppskatt-355 milj.kr. och 1988fönstersnickerier uppgick 1986 till 1caav
låg, %. Exportenstillförseln 3milj.kr. Importens andelningsvis 900 är1 caav

uppgår till %.ca4 Importen ochproduktionen minskat ochharandel av
åren skala och har ivarit blygsamfönster har under stort settexporten avav

huvudsakligen mellan de nordiskavarandra. Handeln skerbalanserat
länderna.

årtill 67 %fönstermarknaden uppgicktotalaTräfönstrets andel den caav
träaluminium har ökat snabbtkombinationsfönstrenFörsäljningen1987. av

pååren marknadsandel 27 %.1987och dessa hadedeunder senaste caen
på tillverkarträfönstermarknadenföretag ävenflestaDe

Träaluminiumfönster sin försäljning delvishar ökatträaluminiumfönster.
Många tillverkare varitförsäljningen plastfönster.bekostnad somav av

håller påpå eller läggaplastfönstermarknaden har lagtverksamma attner,
uppgick 1987 tillmarknadentillverkningen. Plastfönstrens andel avner,

årfönsterrelativt dyrt och hadeHelaluminiuntfönstret%.ca3 är settett
% marknaden.1987 3 avca

Konkurrenstörhållanden8.2.2

Företagsstruktur
Elitfönster AB, SP-Snicke-fönstermarknadenföretagenDe ärstörsta

Skellefteå Snickeri-ochABMyresjöfönster AB, Traryd Fönsterrier AB,
försäljningenden totalaandelför. De fyra företagenscentral ek. största av

uppgår till 65 %.ca
sin försäljning tillPå flertalet företag koncentreratfönstermarknaden har

byggmaterialhandeln ochkundkategoriernakundkategori. De ärstörstaen
kundkategori.mindreTyphusfabrikanterbyggentreprenörer. är en

Myresjöfönster harSP-Snickerier ochföretagen Elitfönster,De störstatre
säljer tillTraryd Fönster endastkundkategorier, medanförsäljning till alla

Skellefteå tillSnickericentral endast bygg-byggmaterialhandeln och
påsin försäljning objekt-delenElitfönster harentreprenörer. största av

återförsäljare Myresjö-för ochSP-Snickerier marknadenmarknaden,
bådaförsäljning dessa marknader.ungefär likafönster har stor
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Koncernstruktur
företagetförvärvade Bahco Etri Fönster AB.Den juli 1988 Investment AB1

Elit-Snickerier i sintidigare hade ABBahco-koncernen, ägo, samman-som
företagetförde Etri med Elit-Snickerier och bildade Elitfönster.Fönster

påtvå divisionen sigElitfönster har divisioner. Den skall koncentreraena
Elit-Snickeriersförsäljning till byggmaterialhandeln f.d. produkter samtav

frånfönster-sortimentet f.d. Etri Fönster. Den andra divisionen skallStar
påsälja till byggentreprenörer objektmarknaden.uteslutande

Swedoor AB moderbolag till SP-Snickerier,Inom Stora-koncernen är som
i sin moderbolag till AB C0.Gunnarssonärtur

Myresjöfönster Myresjökök Myresjöhus AB och Combiglas ABAB, AB, är
Myresjö i sin tillhelägda dotterbolag till AB, helägt dotterbolagärtursom

Skanska.
Vätterleden invest moderbolag till Traryd Fönster AB, Bor-AB är

Snickerier AB.Dörren AB och Torups
Skellefteå flera snickeriföretagSnickericentral sammanslutningär en av

påbildats för bli konkurrenskraftigt företag objekt-har att ett mersom
marknaden.

Vertikal integration
sågadeingårSP-Snickerier, i köper till viss delStora-koncernen, trävarorsom

sågverk. fårfrån inte sitt behov viaStoras SP dock hela täckt Stora utan
tvåfrån flera skogsbolag. Företaget harköper därutöver stora egna

Grossisternagrossister, SP-Snickerier i Malmö och i Stockholm. säljer till
region till rikstäckande byggentreprenörer.byggvaruhandeln samtresp.

Grossisterna försäljningen till objektmarknaden och det till-sköter hela
till byggmaterialhandelverkande företaget SP-Snickerier säljer enbart och

typhusfabriker. byggmaterialhandeln Star Trade Byggprodukter,Bland är
ingående i kund till SP.Stora-koncernen, storen

frånfönsterglas sitt systerbolagMyresjöfönster köper hela sitt behov av
Två självskrivna till Myresjö-Combiglas inom Myresjögruppen. kunderstora

fönster Myresjöhus typhusmarknaden och moderbolagetsysterbolagetär
på objektmarknaden.Skanska

från Pilkington till-Elitfönster köper planglas främst Floatglas AB och
isolerrutor iverkar i sin isolerrutor. Därmed täcks behovet dentur av egna

fjärdedel.fönstertillverkningen till ungefär en

Leverantörs- kundstrukturoch
glasindustrinsFönsterindustrin efter bilindustrin kund. Denär störstanäst

i Pilkington Floatglas, dotterbolagende tillverkaren planglas Norden ärav
Tillverkare isolerrutor itill den koncernenengelska med avsamma namn.

ElitfönsterSverige Combiglas AB, AB ochEmmaboda Glas AB,är
fråninsatsvaranBT-Glas Emmaboda köper hela sitt behov planglasAB. av

Övrigai företag tillmoderbolaget Saint Gobain Frankrike. delenär största
från Pilkington. Pilkington Floatglashänvisade till inköp marknads- ochär

i Sverige genomfört kraftiga prishöjningarprisledande planglas och har
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under 1988. Motivet till prisökningarna har varit marknadspriset iatt övriga
Norden legat högre. Fönsterindustrin befinner sig i beroendeställning tillen
glasindustrin eftersom glas fönsterindustrinsär viktigaste insatsvara.

Kundstrukturen på fönstermarknaden sammanfaller med den för dörrar.
Företagens försäljning 1988 fördelad på byggmaterialhandeln, bygg-
entreprenörer och typhustillverkare visar byggmaterialhandelnatt denär

kundkategorinstörsta till vilken 47 % försäljningen går. Det bör dockav
observeras del försäljningenatt stor till byggentreprenörernaen gårav via
grossister. Försäljningen direkt till byggindustrin uppgår till 35 %.ca
Resterande försäljning går till typhustillverkare.

Konkurrensmedel
När Stora, efter ingripande från såldeNO, SP-Snickeriers dotterbolag
BorDörren till Vätterleden Invest förlorade SP sina bästa konkurrens-ett av
medel, dvs. sälja kombinationen fönsteratt och dörrar till sina kunder. Under

övergångsperiod fram 1990en hart.o.m. SP förhandlat fram avtal medett
BorDörren fortsatt försäljning dess dörrar.om BorDörrenav är tvunget att
bygga försäljningsorganisationupp en samtidigtegen SP successivt måstesom
avveckla sin försäljning Bor-dörrar.av

Efter 1990 säljer SP förutom sitt breda fönstersortiment endast den egna
produktionen enklare dörrar förråds- ochav källardörrartyp dotter-samt
bolaget Gunnarssons Ett samarbetegarageportar. mellan SP och Swedoor,
båda ingående i Stora-koncernen, förär närvarande inte aktuellt.

Möjligheten till samordnad försäljning fönsteren och dörrar finns efterav
förvärvet BorDörren inom Vätterleden Invest,av eftersom Traryd Fönster
inom koncernen säljer fönster och BorDörren dörrar.

Sverige har högt utvecklad fönsterteknik. Kvalitetenen har också blivit det
främsta konkurrensmedlet inom branschen. I begreppet kvalitet inryms
många kriterier bra produkt. Produkten skallen uppfylla de krav som
ställs i byggnormerna, energisnål, miljövänlig och ivara det närmaste
underhållsfri. Under rådande högkonjunktur har leveranssäkerheten blivit enviktig konkurrensfaktor. Priset hamnar på tredje plats i rangordningen över
konkurrensmedlen.

På objekt- och typhusmarknaden prisetär viktigare konkurrensmedelett
hosän byggmaterialhandeln. På objektmarknaden spelar bearbetningen avföreskrivande led, arkitekter viktigt.ex. roll för hur försäljningsresultateten

blir. Arkitekterna rekommenderar ofta byggentreprenören de produkt-
märken bör användas i byggprojektet.som

Prissättningsbeteende
SP-Snickerier har mångasedan år tillbaka varit prisledaren i fönster-
branschen. Förklaringen företagetär haratt varit marknadsledande vad
gäller försäljningen till byggmaterialhandeln. F.d. Etri Fönster har varit störst
totalt marknadensett nästan uteslutande påverkatmen objekt-
marknaden, där varje byggprojekt har sitt marknadspris.eget I dag när
Bahcokoncernen, redan tidigare hade Elit-Snickeriersom i sin harägo,
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prisledarskapetkanElitfönsterföretagetbildatochEtri Fönsterförvärvat
tillsäljerElitfönsterinomDivisionenbranschen. somiändrastänkas

storleksordningimarknadsandel sombyggmaterialhandeln har sammaen
SP-Snickeriers.

avgjordeprodukternamarknadsbedömning somdetTidigare avenvar
hararbeteochglasför trävaror,kostnadernamedsambandprisnivån. I att

tagitsuccessivt över.prissättningkostnadsanpassadkraftigt harstigit en
cirkaprislistorfrånutgår defönstermarknadenpå somRabattsättningen

bl.a.varierar,Rabatternabranscheninom ut.tillverkareflesta gerde
%50och40mellanliggerdestorlek, avpå leveransernasberoende men

typhusmarknadenochpå objekt-kunderna somdeDetcirkapriset. är stora
prisnedsättningarna.får högstade

tillcirkapriset konsumentrabatterna ärhögade attkonsekvensEn av
måste kännakonsumentenläggsEtt somrelativt högt. stortligger ansvar

återförsäljaren.på priset hoskunnamöjligheten prutatill att
hållaår sedanantalförförsöktepå marknaden ettNågra företagenav

Detrabatterna.sänkaställetoch iåterförsäljarna varprisnivå tilloförändrad
Återförsäljarna bytamedföretagenhotade attgenomföra.omöjligt att

fönsterleverantör.
19881983periodenunderfönsterprisökningengenomsnittligaDen -

År dettaUnder%.10,7prisökningenår. 1988%till 8,4 cauppgick varperca
återförsäljar-betydligt högre änobjektmarknadenprisökningenår var

marknaden.

Inredningssnickerier8.3

marknadenochProdukten8.3.1

Produkten
garderobskåp trä-trä,ochköks-definieras avInredningssnickerier som

består luckor,skåpEtttill dessa.komponenter avskivorbaserade samt
vanligtvisLuckorna ärlister.ochlådor, beslaghyllor,plansidor,ramar,
allmoge-s.k.förekommerfallvissaomålade iochmålade ellerfanerade,

massivt trä.luckor av

Marknaden
undermarknaden harsvenskadeninredningssnickerierFörsäljningen av År uppgick1986%.60medökatvärdemässigt1986-1988 caperioden

milj.kr.uppskattningsvis 1245till1988ochmilj.kr.775tillförsäljningen ca
uppgickochprocentenhetmedökattillförseln harandel enImportens av

kraftigt denökatkökssnickerier har senaste%. Importen14till1988 avca
ökatinredningarnadyrare mest.åren deharDetioårsperioden. senaste

AB,SvenskaKökHTHVästtyskland störst.ärochfrån DanmarkImporten
frånimportenhuvuddelenförStora-koncernen,ingående i avsvarar

kökstillverkare,två tyskaförvärvatAB,Skåne-GripenDanmark. som
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Poggenpohl och Pro Norm, importerar dessa exklusiva kök via sittmer
importföretag Inventum AB. Företaget IKEA Svenska AB, tidigare hadesom
svensk legotillverkning kökssnickerier, täcker hela sitt behovav numera

import.genom
Exportens andel produktionen uppgick 1988 till knappt 25 %. Huvud-av

delen går till Norge och Danmark. Branschensexporten företagstörstaav tre
för 70 % den totala I Norge och Danmark säljsexporten.svarar av samma

produkter i Sverige. Dessa länder kan betraktasnärmast delsom som en av
företagens hemmamarknad.

Konkurrensförhållanden8.3.2

Företags- och koncernstruktur
På marknaden för inredningssnickerier finns småantal företag. Deett stort

påföretagenstörsta marknaden Stora Kitchenär Marbodal AB och
HTH Kök Svenska AB, Ballingslöv AB, Nordbo-Gruppen AB och Myresjö-
kök AB. fyraDe företagensstörsta andel uppgårmarknaden till knapptav
80 %.

Divisionen Stora Kitchen inom Stora-koncernen är världens störstaen av
producenter kökssnickerier. Inom industrisektorn säljs inrednings-av
snickerier i Sverige företagen Marbodal och HTH Kök. Handelssektorn,av

kallad Star Trade Byggprodukter, består tio helägda byggrossister.numera av
Huvuddelen Marbodals försäljning till byggmaterialhandeln går via Starav
Trade. Försäljningen HTH kök sker omfattande nätettav genom av
franchisebutiker medan leveransen till den slutlige konsumenten sker direkt
från fabrik.

Ballingslöv helägtär dotterbolag till Electrolux. Företagetett har under
Överumssålt1989 snickeriföretagenAB Fönsterfabrik, Modul FönsterAB

och Zig-Zag Fabriks AB. Ballingslöv har konsekvent marknadsfört sig och
distribuerat sina produkter återförsäljare. tvåDe kundernastörsta ärgenom
byggmaterialkedjan Beijer ByggmaterialAB HushållsElectrolux ABsamt
med sina vitvarubutiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fram till 1990
ingick förutom Electrolux Hushåll Beijeräven Byggmaterial i Electrolux-
koncernen. I januari förvärvades1990 Beijer Byggmaterial Det Danskeav
Traelastkompagni skall fortsättningsvisäven sälja Electrolux vitvarormen
och köksinredningar.

Barkman-koncernen moderbolagär till Nordbo-Gruppen i sin ärtursom
moderbolag till Faluhus Produktion AB, Forsgrens Timmerhus AB och
Ekdahls Möbler i Skillingaryd AB. Myresjökök dotterbolagär till Myresjö-

ÖvrigaAB. företag ingående i Myresjögruppen Myresjö-gruppen är
fönster AB, Myresjöhus AB och Combiglas AB. Myresjögruppen i sinär tur
dotterbolag till PåSkanska. grund koncerntillhörighet Nordbo-ärav resp.
Gruppen och Myresjökök huvudleverantör till typhustillverkarna Faluhus och
Forsgrens Timmerhus Myresjöhus. Byggföretaget Skanskasamt är av samma
orsak kund till Myresjökök.storen
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kundstrukturLeverantörs- och
skåptillverkning.vidinsatsvaranspånskiva denMelaminbelagd är tyngsta

tvådeRottneros-koncernen ärinomSwedspanABochABInvestPersson
deberoendealltförblispånskivor. inteFörleverantörerna att avstora av

ochfrån Västtysklandbl.a.företagenimporterarsvenska leverantörerna
Österrike.

snickeri-övrigförlikartad denskåptillverkarna ärförKundstmkturen
medbyggmaterialhandelnkundkategorien ärDen störstaverksamhet.

främstförklarasandel1988. Dennaförsäljningen59% stora avavca
i sinåterförsäljare,sälja tillenbartdistributionskonceptBallingslövs att som

objektmarknadenFörsäljningen tillbearbetar byggentreprenörerna.bl.a.tur
typhusfabrikantertillFörsäljningen%.28således till blygsammauppgick

till %.sig 13belöpte

Konkurrensmedel
monteringbestår tillverkning ochinredningssnickerierTillverkningen avav

likartadmarknaden harföretageningående delar. De största enav
någotsålunda hellerinteKvalitetenstandardprodukter. ärsinakvalitet

konkurrensmedel.viktigt
medföretagenkonkurrerarbyggmaterialhandelnförsäljning tillVid

innebär bl.a.garantiåtaganden. Serviceoch attleveranssäkerhetservice,
ställerutformning kök,vidtillhandahåller dataritningssystemföretagen av

kökutställningariordningställerreklamkampanjer,vidpersonalmed avupp
konkurrensmedel.rangordningenlångt i överrelativtPriset kommeretc. ner

marknader.andrarollpriset änspelar störrePå objektmarknaden en
typhus-ochtill byggentreprenörerprissättning kökolika företagensDe av

harLeveranssäkerhetensnarlik.successivt blivit alltmerdockharfabrikanter
Lägenhetsanpassadekonkurrensmedel.viktigarealltblivitdärmed ett

betydelsegarantiåtaganden ökar iolikakökenleveranser typersamt avav
tillvals-erbjudakunnamöjlighetkonkurrensmedel. Företagens attsom

påverka bygg-kanstandardvaranfunktiondesign och änprodukter annanav
leverantör.valtyphusfabrikantensentreprenörens avresp.

utsträckningi vilkenkonkurrenshänseendei ärviktig faktorEn mycket en
tillgängligahurkunder ochprodukterleverantörs gentemotexponeras

leverantörsig. Enbestämtharköparenför leverans närprodukterna är vars
kundunderlagenmed deåterförsäljare störstaflestsäljsprodukter orterav

sälja.möjlighethar störst att
byggrossister,Tradesvia Starsina produktersäljerbl.a.Marbodal, som

mångaetableradegrossisternaeftersom ärkonkurrensfördelklarhar en
TradesStardelenSverige. Störremellerstaochi södrafolkrikaoch avorter

inom Stora-tillverkadeprodukterförsäljningomsättning utgörs avav
koncerntillhörighetfrån Marbodal. Sammaprodukterdäriblandkoncernen,

huvudleverantör.Tradesblivit StarMarbodalmedförthar att
likartadharmarknaden,företagetdet andraBallingslöv, stora en

tillhuvudleverantörBallingslövMarbodal. ärdistributionsstruktur som
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Beijer Byggmaterial Hushålloch Electrolux med sina vitvarubutiker men
Beijer säljer bl.a.även huvudkonkurrenten Marbodals produkter, främst i

Sverige.norra
HTH Kök säljer sina köksinredningar via speciella butiker i vilka

företagets produkter finns utställda. Beställningen i butikengörs varefter
leveransen sker fråndirekt fabrik. Franchisebutikerna bolag.är egna
Företaget stårHTH Kök för hyra lokal, marknadsföring, utbildning ochav
uppbyggnad utställning kökssnickerier, vitvarorav en etc.av

Företaget IKEA har, med sina tolv varuhus spridda hela landet,över en
möjlighet sina produkterstor att potentiella kunder.gentemotexponera

IKEA har relativt andel marknaden för kökssnickerierstor vad gälleren av
fritidshus inte lika vad gäller permanentbostäder.stormen

Prissättningsbeteende
Traditionellt har påpriserna inredningssnickerier höjts i takt med kostnads-
Ökningarna. Med luckdesign och funktionsfinesser har marknads-ny nya
prissättningen slagit igenom. Företagen försöker rangordna konsumentens
uppfattning produkterna prissätteroch därefter. fåFör total kostnads-av att
täckning kan prisomfördelning såske, de modebetonade produkternaatten
betingar högre pris och de traditionella lägre pris.ett ett

Rabattgivningen beroendeär volymen inköp år. Kvali-av per resp. per
på återförsäljarna, dvs. utbildadteten personal och bra utställning, kanen en

Pårabatt. objektmarknaden prisnedsättningenextra är beroende kon-ge av
kurrensen det enskilda byggprojektet. Rabattnivån kan därmed varieraom
mellan olika områden.regionala Rabattsatserna ligger mellan 40 och 50 %

cirkapriset. Det kunderna påär objekt- och typhusmarknadenav som er-
håller de högsta rabatterna.

Prisökningen på inredningssnickerier under perioden 1983 i1988var -Årgenomsnitt år.6,5 % 1988 prisökningen 6,6 %.ca per var ca

8.4 Kommentar

En nyetablering tillverkningsenhet dörrar erfordrarav en storav en
investering. Ett företag har höga investeringskostnadernytt nyligentrots

dörrtillverkning Piteå.istartat Företaget typhustillverkarenägs Boro ABav
och heter Classic Door AB. Företaget sysselsätter 60 och tillverkarpersoner
främst ytterdörrar planerar tillverkningäven innerdörrar.att startamen av
Förutom försäljning till Boro Classic på återförsäljar-Door säljaattavser
marknaden.

Fönstertillverkning kräver trätekniskt kunnande ochett stort storen
investering, vilket svårighetermedför vid nyetablering. Boro AB har trots

svårigheterdessa påäven fönstertillverkningsatsat och startaten egen
företaget Classic Window iAB Lycksele. Classic Window kommer precis som
Classic Door förutom till Boro försöka sälja till byggmaterialhandeln.att
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monteringhuvudsakligeninredningssnickerier ärTillverkning avenav
småMångaföretag.nyetableringunderlättaringående vilketdelar, aven

skala.i litenårens loppsnickerier underhar startat
på snickeri-införetag trängaicke-etableratför attMöjligheten ett

inarbetadehar välpå marknadenbegränsad. Företagenmarknaden är
svårigheterharföretagicke-etablerat attvilkaförsäljningskanaler ettgenom

säljalyckasWindowClassicochDoorClassicutsträckninghursälja. I stor
försälj-omfattningpåvisa i vilkenskulle kunnaproduktsortimentsina resp.

nyetablering.vidtrång inteellersektorningskanaler utgör en
gällerfrämst vadsnickeribranschen,inomintegrationenvertikalaDen
faktorkonkurrenshämmandeframåt utgörkonsument,integrationen mot en

vertikaltDeföretagskonstellationer.dessastående utanförföretagför
inom kon-till dehuvudleverantöreroftastleverantörerna ärintegrerade

juridisktRent ärbyggvaruhandlarna.ochingående grossisternacernen
Imed resultatansvar.fristående företagbyggvaruhandlarnaochgrossisterna

huvud-övergå andratillsvårt för demdockdet attpraktiken torde vara
ingår koncern.idemleverantörer än sammasom

Snickeri-dvs.SNIRI,branschorganisation heterSnickeriföretagens
sådanapå bådeinriktadverksamhetSNIRI:s ärRiksförbund.fabrikernas

byggnadssnickeriertillverkarföretagför allafrågor är somgemensammasom
speciali-medlemsföretagenproduktområden ärdärsådana degälleroch som

imedlemmarintesnickerimarknaden ärföretagVissaserade. stora
Ballingslöv.ochMarbodalSwedoor,SNIRI, t.ex.

fönsterbranschenochi dörr-företagenstatliga byggnormernaDe anses av
intebyggnormernaFör dörrar ut-karaktär.kvalitetshöjandevaritha ansesav
svenskadär defönster,Förfrån Norden.övriganågot vid importhindergöra

utrikeshandelnringadenavancerade, kanvärldenstill varahörfönstren mest
svårigheter import.vidpå vissateckenett

skåpbranschen utgörainom ettbyggnormernaTillämpningen ansesav
inte stämmastandardNuvarandeproduktutveckling.förhindervisst anses

funktion.ochefterfrågan designavseendemed konsumenternasöverens
företagenbyggmaterialhandeln harsäljs viaprodukterBeträffande som

bygg-ocharkitekternaharPå objektmarknadenstandard.frångått svensk
till-standarden. Företagenförändringinteentreprenörerna accepterat aven

SIS-måtten höjd,förgamlademed bl.a.sålunda byggprodukterhandahåller
samband medbyggbranschen. Itillfredsställaförbreddoch genom-djup att

såskåpför över attbör byggnormernaNybyggnadsreglernaförandet sesav
funktion.design ochkravmed konsumentensde överensstämmer

byggmaterial-tillskåp försäljningvidochpå fönsterdörrar,Rabatterna
dåblir högttill konsumentnivå. Cirkaprisetpå relativt högliggerhandeln en

frånomfattning deti den ärtill konsument avsettförs vidareinterabatterna
tycksfrån enskilda leverantörerrabattnivånsänkningleverantörshåll. En av

SNIRIförinomaktiongenomförasvår ramenatt gemensamenmenvara
medföra lägrekunnai längdenskullegenomslagskraft ochhaskulle enstörre

cirkaprisnivå konsumenten.till
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på bakgrunddörrmarknaden begränsadKonkurrensen är mot av
på främstmarknadenmarknadsdominans totaltSwedoors klara sett men

institutionsdörrarför bostäderoch ytterdörrardelmarknaderna inner- samt
och EkstrandsSwedoor, Nordbo-Gruppenoffentlig miljö. Endastför

Övrigaproduktsortiment dörrar.tillverkar bredareSnickerifabrik ett av
med Swedoorpå valt konkurreramarknaden harföretag attatt genom

inom delmarknad. De allratillverka dörrtypersig och endastspecialisera en
till ellertillverkningenhar koncentreratminsta snickerierna ettt.o.m. en

sålunda på nischerkonkurrerarfåtal inom delmarknad ochdörrtyper aven
prisledarenkraftiga specialiseringen harföljd dendörrmarknaden. Som av

konkurrensen i sinvarit beaktavissa perioderSwedoor under atttvungen
prissättning produkterna.av

på år i formsortimentsdjupet,På typhusmarknaden harobjekt- och senare
i betydelseolika kvalitet och utseende, ökattillvalsprodukter somavav

på har i detta avseendemindre tillverkarna marknadenkonkurrensmedel. De
framtidenisortimentsbredden kommerhävda sig. Betydelsenväl kunnat av

efter-takt med kundendet har gjort hittills. Imarkant vadöka än attatt mer
itill alla behovfrågar vilka skallnedbrutna leveranser, enavpassasmer

småhus, sortimentsbredden. Konsekvensenökar viktenlägenhet eller ett av
dåkraftigt endast mindremarknaden minskarkonkurrensenär ettatt

företagövriga skallproduktsortiment. Förföretag säljer brettantal attett
måste företagentyphusmarknadenobjekt- och över-konkurrerakunna

inköp komplementäraväga varor.av
antaletframför allt nischprodukter har ökatimportenDen ökade av

från övrigapå ökad import dörrarmarknaden. Ensäljare den svenska av
bör stimuleras.Norden

Ståldörrens andelStåldörren fall substitut till trädörren.i vissaär ett av
på gäller dörrartillväxt. Främst vaddörrmarknaden starkden totala är av

Ståldörren.frånfått ökad konkurrensbrandhärdighet har trädörrenhög
ståldörrmarknaden 75 % för-hög,Företagskoncentrationen är ca av

koncern.tillverkas inomsäljningen samma
åren. När Bahco-ökat defönstermarknaden harKonkurrensen senaste

Etrii förvärvadeElit-Snickerier sintidigare hadekoncernen, ägo,som
två Elitfönster, ökadetill företagetsammanförde dessa bolagochFönster

SP-på Det oklartkonsumentmarknaden. är ännukonkurrensen om
behållavarit prisledaren marknaden, kommerSnickerier, tidigare attsom

finns fleraföretaget Elitfönster detEfter bildandetposition.denna av
byggmaterialhandeln.jämbördiga säljare till

såldesfrån SP-Snickeriers dotterbolag BorDörren tillEfter ingripande NO
konkurrensmedel,förlorade sina bästaoch SPVätterleden Invest ett somav
sinatill kunder. Ettkombinationen fönster och dörrarvarit säljaatt sam-

båda ingående föri Stora-koncernen,Swedoor, när-mellan SP och ärarbete
fönstersamordnad försäljningMöjligheten tillvarande inte aktuellt. en av

efter-inom Vätterleden Investefter förvärvet BorDörrenfinnsoch dörrar av
dörrar.säljer fönster och BorDörrenTraryd Fönstersom
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fönster ringa och bör underlättas. Ett problem deImporten är är attav
på produktmodifieringar krävsfönster höga ochsvenska kraven är stora

för uppfylla utseende-de utländska produkterna, inte baradärför attav
underhållsfrihetockså isolering,skillnader skillnader i bl.a. ochmässiga utan

miljöhänsyn.
småPå för inredningssnickerier finns antal företag.marknaden ett stort

två båda integrerade vertikalt.domineras dock företagMarknaden ärav som
på sina standardproduktermarknaden har likartad kvalitetFöretagen en

garantiåtaganden produkt-främst med service, ochoch konkurrerar
inredningssnickerier ökat kraftigt denutveckling. harImporten senasteav

uppgårtioårsperioden till % tillförseln. En andeloch knappt 15 storav av
inom tillverkare i Sverige,import koncernerimporten ärutgörs storasomav

frånvarför importkonkurrensen heltHTH Kök inom Stora-koncernen,t.ex.
importenfristående %. ytterligare Ökningföretag lägre 15 Enänär av av

inredningssnickerier underlättas.bör

Golv9

Produkten och marknaden9.1

Produkterna
kvaliteter tillverkasfinns i mängd olika och och PVC,Plastgolv typer aven

mineralfyllmedel vanligen och färgpigment.mjukgörare, stabilisatorer, av
finns, olika kombinationer dessa.flertal tillverkningsmetoderEtt samt av

indelas används i offentlig miljö,Plastgolv i homogena plastgolv, mestsom
cushionvinylgolv, i utsträckning används i bostäder.och storsom

nålfilt,Textila golvmaterial indelas efter tillverkningsmetod i tuftade,
Tuftade oftast i nylonfibrer och till-flockade och vävda görsmattor. mattor

nålar någonfibrerna fästes form gummi-med hjälp iverkas att avgenom av
Nålfiltmattor framställs flera skikt fibrer arbetasbotten. attgenom samman

nålar till filtliknandemed hjälp produkt. Flockade har upprätt-mattorenav
stående fibrer klistras fast grundstommen. Tuftade denärmattorsom

förekommande textilmattornavanligast och har 80 % marknaden.av ca av
tillverkas cirka tredjedel bindemedel linoljaLinoleum varderaav en av

ocheller korkmjöl fyllmedelharts, mineraliska vanligen kalk-och trä- samt
ingårstensmjöl. färgpigment. framställdaDessutom Den valsasmassan

på underlag juteväv för Linoleum golvmaterialsedan torka. ärettut att ettav
främst används i offentliga miljöer.som

i likställasTrägolv kan med lamell- och parkettgolv. De allrastort sett
flesta tillverkade i konstruktion med skikt,trägolv är treen som samman-

Till flertal förekomma,limmas under och tryck. slitskikt kan träslagvärme ett
Övrigamångafuru, ask, björk exotiskaek, bok, lönn, träslag.ävent.ex. samt

består spånskiva.skikt furu eller förekomma iDärutöver kan trägolvgran,av
utföranden.olika massiva
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Larninat golvbeläggningsmaterialär främstett substitutettsom ses som
till trägolv. Larninatgolv består plastlaminat anbringad på antingenettav en
spånskiva eller träfiberskiva board. hårtDet är och materialen ett tunt som

likna trägolv eller stengolv.ettavses ett

Marknaden
Golvmarknaden i årSverige ökade 1988 för åretandra i följd för första
gången sedan början 1970-talet. Försäljningsökningen under periodenav

m21986-1988 uppgick till från15 %, ca29 miljoner golvyta till 33ca cam2.miljoner Marknaden beräknas under 1988 ha 3,5 miljarderomsatt ca
kronor. Härtill kommer inläggningskostnader på 800-900 milj.kr. Allt ica
konsumentpriser.

Fördelningen mellan de olika golvmaterialen igörs Golvbranschens Riks-
organisations GBR statistik kvadratmeter golvyta och 1988 enligtper var
tabell 9.1.

Tabell De9.1 olika golvmaterialens påfördelning den svenska marknaden
m2år 1988 uttryckt l milj. och procent.

mlljimzGolvmaterial %
Plast 19,7 59,5
Textil 5,0 15,1
Linoleum 4,2 12,7
Trä 2,9 8.8
Övrigt 1,3 3,9
Totalt 33,1 100,0
a Inom övrigt golvmaterial ingår bl.a. gummi-, kork-,gruppen kokos- och sisalmattor samt
laminatgolv.
Källa:GBR.

Drygt 60 % det golvmaterial påsäljs den svenska marknadenav som
tillverkas i andra länder. Det främstär textil- och linoleumgolven som
tillverkas utomlands.

De olika golvmaterialens och import framgår tabell 9.2.export av

Tabell m2.Export9.2 och import årgolvmaterial uttryckt i1988 milj.av

Golvmaterial ImportExport

Plast 11 11
Textil 2,0 7.0
Linoleum 0,1 4,6
Trä 4,7 0,6

Totalt 18,2 23,8
a l importsiffrorna inkluderasävenden del importen reexporteras.av som
Källa:GBR.
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miljonergolvmaterial iförtotalmarknadenuppskattninggjortharSPK aven
försäljningproduktion,uppgifterinlämnade överutifrån företagenskronor

olikaför deTotalmarknadenimport ochmarknadenpå svenska export.samt
följande.enligtredovisasgolvbeläggningsmaterialen

Plastgolv
domi-klartdeni volym,totalmarknaden är%med 60Plastgolven, avca
ökadeplastgolvFörsäljningengolvrnaterialen.produktgruppennerande avav

%.år med 40dvs.1988,rr1ilj.kr.år till 9501986rr1ilj.kr.från ca675 caca
från till 34 %.30ökatperiodenundertillförseln harandelImportens caav

produktionen%Asien. Ca 38från ochfrämst EuropakommerImporten av
år% 1986.med 40ijärnförelse1988exporterades ca

Textilgolv
tillbakagång medförstår textila golvendegolvmaterialendeAv enstora

på konsumentmarknadenförsäljningenDetkvantitetsmässigt är%12 sett.ca
påförsäljningenförsäljningsnedgången medani volym,står för den storasom

totaladenvärde haroförändrad. Ii ärobjektmarknaden stort sett
mellanoförändradliggerochmarknadensvenskaförsäljningen stagnerat

ökat med ca2hartillförselnandel1988. Importensåren och1986 av
från länder ikommerimportendelen%. Störretill 74procentenheter av

Mellaneuropa.
diskussionernafrämstmarknadminskande ärtextilgolvenstillOrsaken

påståsTextilmattorallergibesvär.tillorsakeventuellatextilmattornaskring
hållas lika brainte kunnaochiluften somofta göra renatorrare rummen

besvär hosformerolikaleda tilli sin kanvilketgolvmaterial,övriga tur av
försäljningenpåverkatinteharAllergidebattenallergikänsliga personer.

ochFrankrikeVästtyskland,i Europa,textilmarknaderna t.ex.de stora
uppgårgolvmarknadhela EuropasandelTextilmattomasStorbritannien. av

uppgår %.till 15 Avmarknadensvenskadenandelen% medan50till avca
år %.1988 35exporteradesproduktionensvenskatotaladen ca

Linoleumgolv
1960-talet,mittentillgolvtypernavanligastedelinoleumgolvochTrä- avvar

textilmattornaochPlast-genombrott.fick sitttextilgolvendå ochplast-
Ända tilllinoleum.försäljningenbekostnadförsäljningsinökade avav

för sedanmarknadenandellinoleumgolvens attsjönk1970-taletmitten avav
stryktåligt lättareoch ärlång livslängd, atthar ärLinoleumåterigen öka.

golvmaterial.många andraänrenovera
med1988 ökatochmellan 1986linoleumgolv harFörsäljningen av

marknadensvenskadenmilj.kr. Hela215milj.kr. tillfrån 160%,35 cacaca
sker nästanprodukter. Importenbestår importeradelinoleumgolv avav

deVästtyskland ärHolland ochi Sverige.företagendauteslutande ettav
30 %.importenursprungsländerna. Av reexporteras castora
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Trägolv
hållitlång årföljd sin i volym mycket stabilaTrägolven har under andelen av

påmarknaden. värde ökade försäljningen den svenska marknadenIav
åren frånmellan och 1988 med 75 %, 280 milj.kr. till1986 490ca ca ca

milj.kr. Importens andel tillförseln har fördubblats under periodennästanav
uppgick till 15 %. Importen högkvalitativaoch 1988 produkter härrörca av

frånfrån Ungern, Danmark, Norge och Finland. Importen Jugoslavien,
Taiwan tillfällig underkapacitetoch Sydkorea orsakad hos deär naturav av

Tvåföretagen. tredjedelarsvenska tillverkande produktionen exporteras.av

Laminatgolv
påLaminatgolv relativt golvmaterial. Företagen den svenskaär ett sett nytt

påmarknaden först i Europa tillverka och sälja denna produkt iär att stor
Laminatgolv billigareskala. trägolv. Laminaten kostar ungefärär än

kr.m2 kr.m2.200 och parketten ungefär jämförelse300 I med trägolv är
hårtlaminatgolv golvmaterial.ett

Konkurrensförhållanden9.2

Företagsstruktur

Plastgolv
två tillverkande företagenDe plastgolvmarknaden Tarkett ABärstora

Övrigaoch Forbo-Forshaga AB. leverantörer plastgolv ODOärstora av
Interiör RikettAB, Sommer AB, DLW SvenskaAB och ABGolvabia. De
fyra företagens andel plastgolvmarknaden uppgick 1988 tillstörsta av

80 %.ca
årsCa 15 % 1988 import plastgolv, motsvarande 5 % tillförseln,av av av

Övrigskedde inom de koncerner tillverkare i Sverige. import,är storasom
% tillförseln,motsvarande 29 sköttes agenturföretag och utlandsägdaav av

försäljningsbolag lågprisimporti Sverige. Dessa företag främstsysslar med
från Asien påEuropa och och säljer huvudsakligen konsumentmarknaden.

Textilgolv
På förmarknaden textilgolv företagantal bland vilkaett stortagerar
Tarkett marknadsledaren. Tarkett förvärvadeär 1987 det västtyska golv-

påföretaget Pegulan och beslutade grund överkapacitet successivtatt av
flytta textiltillverkningen till Västtyskland. Flyttningen genomfördöver var

vilket två små1989, innebär Sverige endast har kvar tillverkareattsommaren
textilgolv. Företagen heter Broakulla Mattfabrik AB och Kasthall AB ochav

tillverkar gångmattorfrämst och avpassade till litenoch del hel-mattor en
täckningsmattor.

Förutom påTarkett övriga företag marknaden Egetaepperär stora
Sverige AB, Golvabia,AB Weston of Scandinavia Sverige AB, Forbo-
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textil-Interiör. fyra företagens andelForshaga och ODO De största av
golvmarknaden 1988 50 %.var ca

År textilgolvtillverkningen inteTarketts flyttning1988, ännunär varav
importen inom koncernergenomförd, skedde 10 % den totala dehelt ca av

import % till-tillverkare i Sverige. Denna ca7är stora motsvarar avsom
till tillförseln.importen textilgolv uppgick 74 % Enförseln. Den totala av av

frånlågprisimport säljsMellaneuropa främstandel importen ärstor somav
på konsumentmarknaden.

påföretaget Egetaepper, har vikandemarknaden,Det näst största trots en
försäljningsbolagkunnat öka sin marknadsandel. Egetaeppermarknad är ett

på nischtillverkaren med Företaget arbetartill den danske ensamma namn.
på helt försäljning till byggentreprenörer.textilgolvmarknaden och satsar

påmaskin,danske tillverkaren har specialbyggd byggerDen som enen
infärgningsmetod färg och logotype.speciell vad gäller mönster,

Linoleumgolv
på för linoleum-monopolställning marknadenForbo-Forshaga har nära nog

stårfrån i Holland och för 95 %importerar bolaggolv. Företaget eget av
på innehas DLWförsäljningen marknaden. Resten marknadensvenska av av

frånimporterar Västtyskland. De fyra företagensSvenskaAB störstasom
uppgår till %. Linoleumgolv, vilkaandel marknaden 100 nästan ute-av

miljöer, främst med homogenaslutande används i offentliga konkurrerar
också i sjukhus,vilka i utsträckning används skolor, kontor o.d.plastgolv, stor

på i fortfarande tillräckligtTillverkningskapaciteten linoleumgolv Europa är
årens efterfrågan.för tillgodose de ökadeatt senastestor

Trägolv
två Gustaftillverkare,Marknaden för trägolv domineras Tarkett ochstoraav

tredje tillverkaren Tibro Golv AB startadeKähr AB. Den trä-största är som
golvtillverkning under Tibro Golv har samarbetsavtal med Forbo-1988. ett

till Forbo-innebär företaget huvudleverantör trägolvForshaga äratt avsom
liten trägolvtillverkareProdukterna säljs under EnForshaga. eget namn.

Träindustri i Värnamo. För övrigt finns detmarknaden Burserydär en
pååren, främst under-marginell import har ökat de grundsenastesom av

Gustaf fyra företagens andelkapacitet hos Tarkett och Kähr. De största av
uppgick till %.marknaden 1988 95ca

Laminatgolv
påföretag övrigaLaminatgolv produceras delvis andra de verkarän somav

golvmarknader. Företagen marknaden Perstorp AB, Lamett AB,är
InteriörKLW AB, Forbo Wood AB och ODO AB.

Koncernstruktur
SwedishDen svenska koncernen Stora förvärvade 1988 Tarketts moderbolag

VerksamhetsområdetMatch. Tarkett inom Stora-koncernen 1988omsatte
miljarder miljarder utgjorde5,9 kronor, 5,1 kronor golv- och vägg-varavca
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produkter. försäljningen påAv sker 85 % marknader utanför Sverige. Expor-
från Sverige golvmaterial tillverkas inom landet uppgickten till 592av som

milj.kr. De enskilda försäljningsmarknadernastörsta Västtysklandvar
22 %, Nordamerika 22 % och Sverige 12 %.

Under förvärvades också1988 grossistföretaget Svensk Golv-
distribution Svegab.AB Svegab har sedermera ombildats till Tarketts
distributionsterminaler i landet. Cirka tredjedel Tarketts försäljningute en av

gårplast- och trägolv via dessa distributionsterminaler.av
Forbo-Forshaga hade 1988 påomsättning 589 milj.kr. ingårFöretaget ien

den schweiziska koncernen Forbo International AS 1988 hade totalsom en
påomsättning 5,6 miljarder kronor 4,2 miljarder kronor utgjordeca varav

golv- och väggprodukter. Tillverkning försäljningoch sker till 90 % i Väst-
Skandinavien 12 %.utgöreuropa varav

Gustaf Kähr framför allt känt för sina Påär lamellparkettgolv. marknaden
för lamellparkett Kährs iär näst världen ochstörst har 25 % världs-ca av
marknaden. ingårFöretaget i koncernen Skåne-Gripen AB. Kährs omsätt-
ning 1988 uppgick till n1ilj.kr.547 Av produktionen 70 % tillexporteras ettca
femtontal länder, främst i Västeuropa.

Agenturföretaget ODO ingåendeInteriör, i Skåne-Gripen,koncernen
marknadsför distribueraroch främst plastgolv och väggmaterial. Inom flera

våtrumsmaterialbl.a. ODOär marknadsledande inomsegment Sverige.
såldeODO Interiör fram vårentill från1989 plastgolv Holmsund Golv i

enlighet med distributionsavtal företagen vårenemellan. Underett 1989
förvärvades Holmsund Golv ODO:s Skåne-Gripen.moderbolagav

påKoncentrationen marknaden för golvbeläggningar förändrades inte attav
ODO och Holmsund, i och med förvärv,detta fick ODOägare.samma
Interiör har sedan 1978 marknadsfört och distribuerat 65 % Holmsundca av
Golvs produkter.

I dag säljer ODO Interiör förutom Holmsund Golvs produkter importerat
frånplastgolv Frankrike, Holland och Finland och importerat fråntextilgolv

ÖsterrikeBelgien, Holland, Västtyskland, England, och Spanien. ODO
Interiörs omsättning 1988 uppgick till 194 milj.kr.

ODO Interiör och Forbo Forshaga förvärvade i början 1988 till likaav
delar golvgrossisten DepänABGolv i Jönköping. Under 1988 har inom

Depånför Golv golvgrossistkedja byggts Denna omfattarramen en upp. sex
distributionsterminaler spridda hela Sverige.över försäljningAll före-av

produkter till grossistledet kommer i framtidentagens distibueras viaatt
Depån.Golv friståendeDe golvgrossisterna i landet tvingade söka sigär att

andra leverantörer golv- och väggmaterial.av

Kundstruktur
Företagen i golvmaterialbranschen har koncentrerat sin försäljning till golv-

Försäljningenentreprenörer. sker dels direkt till de golv-stora
Tretumentreprenörerna, AB, BBN entreprenad AB och BPA Golvt.ex. AB,

dels till grossister i sin säljer till mindre golventreprenörer i golv-tursom
fackhandeln färghandeln.och Golventreprenörerna bådesäljer material och
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Försäljningen till typhus-dels konsumenter.byggföretag,till delsarbete
golvfackhandlarebyggmaterialhandlare ochrikstäckandefabrikanter samt

på rikstäckande golv-Exempelofta självagolvtillverkarnasköter enom.
och fackhandelnByggmaterialhandelnInteriör AB.DINBOfackhandlare är

byggföretag.tillomfattningi viss äventill konsumentersäljer förutom
få effektivpå marknadenkonkurrenskraftig ärbliEtt attsätt enatt

Interiöroch ODO harForbo-Forshagaservice. Tarkett,ochdistribution
integrerasina produkterdistributioneneffektiviseraförsökt attgenomatt av

Svegab medangolvgrossistföretaget1988undervertikalt. Tarkett köpte
golvgrossistenförvärvadeInteriörODOForshaga ochForbo gemensamt

Depån villeföretagen haGolvDepån. till förvärvetOrsaken attGolv varav
kostnadengrossistledet,produktsortiment viasittsälja helamöjlighet attatt

för ochfristående grossisterviadistributionen stor attför varvarornaav
fristående grossist-försvårades via dekampanjverksamhetenstyrningen av

erna.

Konkurrensmedel
marknadpå verkargolvmarknadenföretagentillverkandeDe en mogen

före-likartade och därprodukternafåtal företag där ärdominerandemed ett
konkurrens-och serviceproduktutvecklingsigfrämst använder somtagen av

medel.
Påfunktion.kvalitet ochhögi SverigetillverkadeGolvmaterialen är av

varumärkeochmed färg,företagen mönsterkonkurrerartextilgolvplast- och
två år,på oftast baramaximaltlivslängdpå harprodukten. Ett ettmönster en

försäljningsortimentbredden, dvs.medår. På företagenkonkurrerarträgolv
Serviceträslag.sorteringar imånga tjocklekar ocholika träslag, sammaav

främst underhögt,konkurrensmedel värderasleveranssäkerhetoch är som
efterfrågan.medperioder stor

och typhus-vilka byggentreprenörerPå typhusmarknaden,objekt- och
Lågpris-produktsortimentbrettviktenfabrikanter är stor.ettavagerar,
enklareprodukternasgrundAsien harfrån ochEuropaimporten av

Tarkett och Forboobjektmarknaden.svårigheter inhaftkvalitet trängaatt
produktsortiment,högkvalitativt, brettförsäljningmedForshaga, ettav

marknaden helt.dominerar
likasåpå objektmarknaden spelarframgångsrik försäljningFör haatt en

bedriverForbo-Forshagaochroll. Tarkettviktigtill marknadennärheten en
produkter skallsyfte derasled iföreskrivandebearbetningaktiv attaven

garanti-visshetKundernasbyggnadsritningarirekommenderas attm.m.
bådaförbetydelseeffektivtochåtaganden uppfylls snabbt är storav

på objektmarknaden.försäljningvidföretagen
golvmaterial ökat sinlågprisimportenPå konsumentmarknaden har av
svårigheter bemötahaftharoch Forbo-ForshagaTarkettmarknadsandel. att

jämställasföretagen, kandå låga importpriset, enligtdetimportkonkurrensen
produktionskostnad.företagensmed

206



Prissättningsbeteende
På likartad kvalitet och funktion kriteriermarknad med produkter ären av

färg, viktiga vid prissättningen. En väldesignadvarumärkemönster,som
påkan konsumentmarknaden betinga betydligt högre prisprodukt änett en

Å åstadkommer lågprisimportentraditionell produkt. andra sidan av
nedåt påkvalitetsmässigt prispress svensktillverkadeenklare produkter deen

produkterna.
På efterfrågarobjektmarknaden traditionellabyggentreprenörerna mera

förhållande Påprodukter i till betingar pris.andra produkter lägreettsom
måsteförsäljningen till byggföretaggrund mellanled golv-att ettav passerar

rådandepåleverantörerna vid prissättningen objektmarknaden hänsyn tillta
påkonkurrenssituation i flera led. golventreprenören skall anbudNär ettge

byggprojekt golvleverantören församarbetar golventreprenören medstörre
så villkor möjligt.kunna braatt ge som

golvbeläggningsmaterial fortfarandeUtbudet i Europa är större änav
efterfrågan förhållandeunder nuvarande högkonjunktur. Detta gäller inte för

Tillgången påträgolv bristvara. träslaget ek är t.ex.som anses vara en
påotillräcklig. Prissättningen trägolv kostnadsanpassad pris-är änmer

påsättningen övriga golvmaterial.
Riksorganisation GBR cirkaprislistaGolvbranschens denutger som

finns inom branschen. GBR paraplyorganisation för branschensär samt-en
liga led. GBR finns golvfackhandlareInom och leverantörerentreprenörer,

två Golvåterförsäljarnasi branschföreningar. Förening GFFrepresenterade
medlemsföretagsamlar de till huvudsaklig del verksamma inomärsom

entreprenadverksamhet och fackhandlare. Golvleverantörernassom
GLFFörening hade medlemsföretag totala31 1988. Deras marknadsandel

ligger omkring %.90
GolvVäggPrislista förutom cirkaprislista,rekommenderadär, etten

kalkylering,hjälpmedel vid anbudsgivning och prisuppföljning denattgenom
på ingår likasåexempel olika normalkalkyler. prislistan uppgifterIger om

index, lönekostnader, sociala avgifter prisnormer förDessutomm.m. anges
vanligt förekommande läggnings-, sättnings- golvslipningsarbetenoch

mindre och enstaka objekt inomavseende konsumentsektorn.
finns olikaInom GBR priskommitté golventreprenörersammansatten av

och fackhandlare. Golvfabrikanterna i kommittén.inte representeradeär
priskommittéDenna beslutar prissättningen i cirkaprislistan.om

En fabrikant inom golvbranschen GBR:s cirkaprislista liggerattanser
för i företagets15 % högt pris. Fabrikanten produkter därmedattca anser

får för högt prisläge till konsument. Företaget har cirka-ett gett ut en egen
påprislista dock inte har marknaden.accepteratssom

på åter-Rabattsättningen golvbeläggningsmaterial beroendeär av
år.försäljarens gånginköpta volym Kampanjrabatter ärper resp. per en

använd rabattform under begränsade tidsperioder, exempelvis under
sommarperioden eller vid introduktionen av ny vara.en

På objektmarknaden arbetar företagen med anbudsförfarande. I anbuden
från gång gång.nettopris bestäms konkurrenssituationen tillettanges som av
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årliga genomsnittprisökningen perioden 1983 1988 uppgick iDen under -
påpå på% textilgolv, % linoleumgolv ochtill % plastgolv, 6,3 8,28,8ca

År påpå prisökningama textil-, linoleum- och9,8 % trägolv. 1988 plast-,var
På textilgolv%, %, 10,5 % och 11,2 %. plast- och harträgolv 9,5 4,2ca

påverkats Tarketts uppköp det västtyska företagetprisökningen avav
lågprissortiment textilmattor.plast- ochPegulan och dess av

9.3 Kommentar

förutom relativtTillverkning golvmaterial den trägolv, enkelär,av av en
för icke-etablerade företag till-vilket underlättar att startaprocess en

finns i överproduktion plast- och textilgolvverkning. I Europa dag en av
nyetablering. Tarkett Forbo-vilket eventuell Därutöver ochärmotsäger en

bådeså väletablerade hos golventreprenörer och bygg-Forshaga pass
svårigheter sälja tilltillverkare skulle haentreprenörer, attatt en annan

inarbetade kategorier.dessa redan
framgångsrika golvmaterial för icke-Det handla medsättet attmest

lågpris. Påetablerade företag importera till konsumentmarknadenär att
årenefterfrågan påfinns alltid billiga produkter. har det till-De senaste

mångakommit importörer i form eller försäljningsbolag. Detagenturerav
franska försäljningsbolaget Rikett Sommer AB, redan konkurrerarsom

för textilgolv, skall under försöka bryta sig inmarknaderna plast- och 1990
inbrytningsförsök faktumlinoleummarknaden. Detta kan underlättas detav

Forbo-Forshagas försäljning till mindre golvfackhandlare och färg-att
Depån.gårhandlare via grossist Golv De försäljnings-dess egnanumera

kanaler därvid frigörs kan anlitas Rikett Sommer.som av
tillverk-Trägolv produkt kräver tekniskt kunnande vidär ett storten som

ningen. Underkapaciteten produktionen skulle normalt för-trägolvav av
anleda nyetablering företag. Bristen tekniskt kunnande har dock varitav

påbörjadet hindret för företag tillverkning.största attnya en
På trägolvsmarknaden minimeras konkurrensen mellan de till-även

företagen företaget, tillverkning flertaletverkande det medatt enaav av
pågolvmaterial, främst inriktat sig försäljning till objektmarknaden ochhar

det företaget, tillverkning smalt produktsortiment, huvud-andra med ettav
sakligen säljer till konsumentmarknaden. Denna överenskommelsetysta om
uppdelning marknaden för trägolv konkurrenshämmande och börärav

Svårighetenmotverkas. ligger i faktum kunden, dvs.det bygg-att
efterfrågar brett produktsortiment vilket enbart detentreprenören, ett ena

tillverkande företaget erbjuda.kan
De svenska byggnormerna upplevs inte hinder för import golv-ettvara av

frånimporten uppfyllermaterial. Den delen Europa de svenskastörsta av
Västtyskland finns högre ställda krav produkterna vadI ännormerna. som

på Påställs de svenska produkterna. konsumentmarknaden behöver produkt-
På ocksåinte uppfylla den svenska standarden. denna marknad harerna

importen ställning.sin starkaste
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Cirkaprislistor bör i större utsträckning golvtillverkarnautges av mot-som
vikt till den rekommenderade cirkaprislistan GBR I GBR:s pris-ut.som ger
kommitté endastär golventreprenörer och fackhandlare representerade.
Golvleverantörernas påverkamöjlighet prissättningen i GBR:s Cirkapris-att
lista minimal.är

På golvbeläggningsmaterial hög kvalitet konkurrensenär ofullständig.av
fåDe tillverkande företagen på marknaden konkurrerar främst med service

och produktutveckling. Den plast- och textilgolv ganska omfattande låg-av
prisimporten kvalitetsmässigt enklare produkter docksätter påpristakav ett

Överproduktionende svensktillverkade produkterna. i Europa dessa golv-av
material borde i framtiden säkra den fortsatta importen plast- och textil-av
golv.

Antalet importerande företag på marknaderna för linoleum- och trägolv
otillräckligt förär de företagenatt marknadernastora ska behövaens

beakta konkurrensen i sin prissättning produkterna. Däremot detärav
dominerande företaget på linoleummarknaden till viss de] beaktatvunget att
andra företags prissättning på substitutet homogena plastgolv. Linoleum är
dock det golvmaterial minstär för priskonkurrens jämförtutsatt medsom
övriga pågolvmaterial marknaden.

påBristen tekniskt kunnande vadett gäller tillverkningen trägolv ochav
överkapaciteten produktionen övriga golvmaterial minimerar möjlig-av av
heten öka utbudet via nyetableringaratt företag. En ökad import golv-av av
material kan den möjlighetenstörsta öka konkurrensen.ses som Denatt
ökade vertikala integrationen inom branschen, flertal förvärvettgenom av
grossister, friståendegör byggmaterialgrossisteratt villigaär sälja andraatt
företags produktsortiment. Eftersom produkterna importeras oftast harsom

lägre pris de svensktillverkadeänett produkterna, finns det säljautrymme att
importeradeäven produkter via de försäljningskanaler hos vilka de till-

verkande företagen marknaden väletablerade.är

Färger10 och Iacker

10.1 Produkten och marknaden

Produkten
Färg kan efter användningsområde indelas i huvudgrupper: tryckfärg,tre
industrifärg färg till konsument- och yrkesmåleri.samt Produkten består till
övervägande del beståndsdelar: pigment, bindemedeltre och lösnings-av
medel. Det dominerande pigmentet titandioxidär vilket färgen vit.gör
Bindemedel indelas i dispersioner för vattenbaserade färger och alkyder för
oljebaserade.

Lösningsmedel förädladeutgörs petroleumprodukter, bl.a. lacknaftaav
och vattenbaserade lösningsmedel latex. Andelen vattenbaserade produkter
har ökat till följd hälso- och miljöhänsyn. Råvarukostnaden inkl.av embal-
lage 50 %utgör försäljningsvärde i producentled.ca av varans
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Marknaden
lackerochfärgeruppdelningnågonfinnsstatistikofficiella avSverigesI

ledningmeddockSPK hartryckfärg.föranvändningsområde avefter utom
beräknatSVEFF,Förening attFärgfabrikantersfrån Sverigesuppgifter

tillyrkesmåleri, uppgickochtill konsument- caproducentled,iförsäljningen
för 1987försäljningMotsvarande1988. caunder varkronormiljarder1,4

stagnerandekaraktäriseratsårnågraEfterkronor. enmiljarder av1,2 som
%.15tillväxtvärdemässigfjolåretinnebarmarknad caen

uppgickpå marknadenföretagenfyraför de störstaKapacitetsutnyttjandet
bruktagit iFärg-KemiAB har1987. HP ny92 % en1988för%till 83

driftsnivåProduktionsvolymen1988.underfärgervattenbaseradefabrik för
år,tidigarekraftigtökatdärmed motkapacitetsutnyttjande harfulltvid

år.utnyttjandegraden dettalågarelativtdenförklararvilket
detaljhandelpå grossist- och65 %tillfördelasförsäljningentotalaDen

entreprenad-yrkesmåleri ochtilldirektförsäljningpå%35resterandeoch till
ochfärg-fördetaljhandelsledetiomsättningentotalaverksamhet. Den

Utrikes-år 1988.momsinkl.kronormiljarder4,2tapethandeln cavar
produktområdet uppskattasförImportenomfattning.mindrehandeln är av

mycket.likauppgå till nästanberäknasochmilj.kr.150till exportenca
till konsument-lackerochför färgerpå marknadenföretagenDe största

ochFärg-Kemi ABHPAB,NordsjöAB,Alcro-Beckersyrkesmåleri äroch
uppgårmarknadsandelarsammanlagdaföretagsDessaAB.FärgTranemo

och JotunABFärgDickursbyfinns dessutombranschen%. I85ungefärtill
tillverkare importörer.fåtal mindreSverige AB, ettsamt

tilldotterbolaghelägt1988halvårsskiftet ettsedanAlcro-Beckers är
Alcro-Lindéngruppen.inomdotterbolagAB,Becker ärWilhelm ettsom

AlfortABochBeckerdå Wilhelm1986underbildadesABBeckers
förprodukterförsäljningochtillverkningsinsammanförde avCronholm
tillaffärenmed ägaresambandiblevyrkesmåleri. Företagenochkonsument-

50-procentigaCronholmsAlfortAlcro-Beckers.iaktiernavardera%50 av
1988.underBeckerWilhelmförvärvadesaktieinnehav av

Alcro-Beckersår 1988,milj.kr.2615 varavBeckers-koncernen omsatte
Alcro-divisionerbestårmilj.kr. Koncernen tre varav1037medbidrog av

ColArt,ochindustrifärgdivisiontvå övriga somärDebildarBeckers en.
konstnärsmaterial.ochkonstnärsfärgersäljerochtillverkar

BeckersWilhelmbindemedelochemulsionerköperAlcro-Beckers av
AlfortmedsamarbetsavtalvidareharFöretagetAB. ettSOABdotterbolag

ochdistributionsamordnadGross,ACGrosshandel ABCronholm om
artiklarkemiskaochpenslarmåleritill m.m.lagerhållning tillbehör somav

Alcro-Beckers,medkontaktibeställning enbartvidbehöverKunden vara
kringtillbehör.inkl.sortimentethelaharföljaktligensom

Spektrum-och 380Färgsambutiker100avtal medharAlcro-Beckers ca
ochdistributionförkanalerfungerarFackhandelskedjornabutiker. som

fackhandelochbyggvaru-tillförsäljningAlcro-Beckersmarknadsföring. Av
Spektrum.ochtill Färgsamanslutnabutiker% till är60drygtavsätts som
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Den januari1 1988 överfördes verksamheten i det helägda dotterbolaget
Nordsjö till moderbolaget Casco Nobel AB. Verksamheten kommer iäven
fortsättningen bedrivas självständig inomenhetatt Casco Nobel,som en som

dotterbolag tillär Nobel Industrier Sverige AB. Nobel Industrier är
organiserat i affärsområden, Lim och Färg Casco Nobel ärvarav ett.
Affärsområdet år6 352 rr1ilj.kr. på1988 fördelatomsatte mängd produkt-en

Verksamheten dock koncentreradär till produktion och marknads-grupper.
föring lim och färg. Produktsortimentet omfattar närbesläktadeävenav pro-
dukter spackel och tätningsmedel, impregnerat polymerersom samtpapper
och oorganiska kemikalier. återfinnsKunderna inom såväl industrin som
inom hantverks- och konsumentmarknaderna. En mindre tillverkning av
insatsvaran bindemedel alkyder sker inom koncernen.

Nordsjö tillverkar och försäljer färg till konsument- yrkesmåleri,och samt
spackel och handelsvaror. Omsättningen uppgick till drygt år500 milj.kr.
1988 och företaget denär konkurrentenstörsta till marknadsledande Alcro-
Beckers.

Nordsjö har avtal med 200 Färgtemabutiker, däribland Nordsjöca sex av
helägda butiker. företagetsAv försäljning till byggvaru- och fackhandeln går

70 % till Färgtemas medlemsbutiker. Fackhandelskedjan relativtca utgör en
säker kundgrupp, samtidigt den påkanalär marknaden. Nordsjösutsom en
produkter cirkaprissätts Färgtema kalkyllista.av genom en

HP Färg-Kemi detär tredje påföretagetstörsta marknaden efter Alcro-
Beckers och Nordsjö. Dominerande i företagetägare Sjuhäradsär Invest AB

16,2 % aktiekapitaletäger inneharoch 51,3 % röstetalet. Bygg-som av av
Göta Göteborg AB 31 %äger aktiekapitalet inneharoch %27,4av av

Aktiemajoritetenrösterna. i Sjuhärads Invest innehas företagare35 iav
Sverige.västra

HP Färg-Kemi 212 milj.kr. under 1988 fördelat påomsatte produkt-tre
områden: färg, kemi- och grossistprodukter. Grossistsortimentet består av
komplementprodukter lim, spackel och verktyg.tapeter, Företaget harsom
30 helägda butiker vilka för drygt 60 % distribution.all Samarbets-svarar av
avtal finns dessutom med 100-tal återförsäljare.andraett De helägda
butikerna enligt företaget närhet till bådekunden konsument- och yrkes-ger
måleri. Företaget sigsäger kunna sina kunder bättre service ochge en
leveranssäkerhet samtidigt marknadsföringen kan ske samordnat.som

Tranemo Färg dotterbolagär till nybildade Teknos-Tranemo f.d.AB
Nyansa i Tranemo AB. Nyansa i Tranemo förvärvades till 95 % Teknos-av
Winter Oy, Finland, i maj 1989. Det finska företaget omsätter 450 milj.kr. och
tillverkar konsumentfärg, industri- och pulverfärg coalcoating. Teknos-samt
Tranemo med omsättning på 100 milj.kr. kommer marknadsföraen att
Tranemo Färgs och Teknos-Winters sortiment i Sverige och Norge.

Tranemo Färg med tillverkning Falu rödfärg, industri- och kon-av
sumentfärg skall i fortsättningenäven självständig enhet. Företagetvara en
har avtal med den rikstäckande butikskedjan bestårNyansa, 70-talettsom av
återförsäljare. försäljningenAv till färgfackhandeln avsätts 75 % tillca
Nyansabutikerna, vilka har Tranemo Färg huvudleverantör.som
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från detproduktersortimenttillhandahåller brettDickursby Färg ett av
avtal medåterförsäljare elleringaharFöretagetmoderbolaget.finska egna

säljkår.marknaden medbearbetarbutikskedja,någon utan egen
nisch ärfärgfackhandeln. FöretagetsselektivtSverige arbetarJotun

Amoderbolaget Jotunnorskatillverkas detexteriörfärg avsom

Konkurrenstörhållanden10.2

på mark-färgföretagentillinsatsvarorflertal leverantörerfinnsDet ett av
fåtal domi-finnsBland deutländska.både ochsvenska ettnaden, senare

engelskaochHoechstBASF, Bayer,kemikoncerner,ochfärg-nerande som
helhet.i sinimporterasexempelvis pigmentochhögImportandelen ärICI.

SOAB AB,företag:svenskaföljandebl.atillverkasBindemedel av
Scandinavia AB.ResinsDSMochABPerstorp

relativt homogenamarknadenpå svenska ärdenlackerochFärger
vilketkvalitet,genomgående mycket högenligt företagenochprodukter av
före-likartad. De störstapå produkterna rättprissättningen ärtillbidrar att

betydelsefulla konkurrens-detprisethellerinte mestsomtagen uppger
nåför kunnadistributionskanalertillgång tillha attViktigaremedlet. är att

dåockså märkestrohetenviktiga är storVarumärkenpå marknaden. ärut
andraleveranssäkerhetyrkesmåleri. Service och ärframför alltinom

konkurrensmedel.betydelsefulla
fackhandels-ingående i debutikerdomineras storaDetaljistledet treav

%omkring 80förDessaoch Färgtema.FärgsamSpektrum,kedjorna svarar
förhållande tilliDistributionskedjorna harförsäljning.totalafärghandelnsav

köptrohetsfrämjandemedbonussystemhuvudleverantörersina ettresp.
fack-förstärktställning dessutomär attinriktning. Huvudleverantörernas av
kon-förekomstenmotverkaskallbestämmelserenligtkedjorna avantagna

i butikerna.färgtillverkareskurrerande
butikskedjor. Dettvå ärrikstäckandeytterligareåterförsäljarledet finnsI

denochhuvudleverantörFärgTranemoharNyansabutikerna avsomsom
butikskedjan.helägdaFärg-KemiHP

försvårar fördetaljisternahosmärkestrohetenochKedjebildningen nya
försöka etab-hänvisade tillpå Demarknaden.inträda är attleverantörer att

itillkomplementfabrikat deblibutikskedjor eller storalera attegna
också hinderpå marknaden ärSvårigheter finna kanaler ettbranschen. utatt

Sverige.iverkarföretagimporterandeför de som
yrkesmålerioch ärtill konsument-lackerför färger ochPrisutvecklingen

insats-förhållanden. förklarasDetinternationellaberoende attstarkt avav
råvaror raffineradeochimporterasövervägande delentill att somvaror

utveckling.påverkas oljeprisetsoch plasterpetroleumprodukter av
cirkaprislistorutsträckning deidetaljhandelnPrissättningen i styrs stor av

%80SFR täckerSFRRiksförbundFärghandlaresSveriges ut. cagersom
Färgtemabutikerna.förlägrebetydligtandelenmarknaden, medan ärav

kalkyllista.särskildcirkaprissätts FärgtemaprodukterNordsjös genom enav
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påStorleken de rabatter tillverkarna varierar inköpsvolym.medsom ger
förekommerDet årsbonus påäven baseras totalinköp åretunder ochsom
utfaller åretsvid slut. En uppskattning genomsnittlig rabattsatssom ärav en

därför svårmycket Den enskilde konsumenten erhålleratt dock sällange.
någon fårrabatt, betala det Cirkapris rekommenderasutan enligtsom
nämnda prislistor.

Den vägda prisutvecklingen för de fyra företagen påstörsta marknaden
uppgick till 8,0 % under 1988. Motsvarande förtal 1987 5,0 %.var

1 Tapeter1

11.1 Produkten och marknaden

Produkten
Sortimentet brukar indelas i vinyl-tapeter och textiltapeter. Förav pappers-,
badrum våtutrymmenoch används kraftigare och dyrare väggbeklädnad,en
s.k. vävburen vinyl våtrumsvinyl.eller Papperstapeter indelas i 11,2 meters
standardtapeter byggtapeter och Övriga normaltapeter.

Byggtapeter enklareär produkt framställs långai serier, vilketen som
innebär den blir relativt billig producera.att Produkten efterfrågasatt av
storförbrukare byggnadsföretag yrkesmålerier.och Råvarukostnadensom

knappt 40utgör % försäljningsvärdet i producentled, medan andelenav är
lägre för exklusivare tapeter.

Det viktigaste substitutet till speciellaär väggfärger. Substitutions-tapeter
konkurrens förekommer frånäven andra väggbeklädnader i form glas-av
fiberväv och strukturtapeter, vilka avsedda tjänaär underlag mål-föratt som
ning. Konkurrensen från nämnda produkter har troligen påverkat tapet-
försäljningen Våtrumstapeternegativt. har dock tagit marknadsandelar
bekostnad kakelplattor.av

Marknaden
Den totala försäljningen påväggmaterial den svenska marknaden uppgickav

milj.m2till 68 1988. Försäljningsvolymen har varit relativt konstantca under
år.senare

Försäljningen och plast ipapperstapeter producentledetav tapeter av
uppgick till ungefär 500 milj.kr. under 1988. Papperstapeter 50 %utgör ca av
försäljningsvärdet försäljningenoch plasttapeter strukturvinyl och väv-av
buren vinyl uppgår till ungefär lika mycket.

Den totala försäljningen fördelas pånästan uteslutande grossist- och
detaljhandelsledet, medan direktförsäljningen yrkesmåleritill och byggnads-
företag marginellär betydelse. I detaljhandelsledet denär tapetsäljandeav
färgfackhandelns marknadsandel 80 % medan specialtapethandelnca svarar
för 15 %.ca

Kapacitetsutnyttjandet för branschens fyra företagstörsta 94 %var ca
under 1988 ca 90 % 1987.
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på marknadensvenskaväggmaterlal denFörsäljningTabell 11.1 av
milj.m2.

9881Väggmaterial 9871

42,747,7Papperstapeter
m2 2,1 23,9stand.tap.därav 11,2

18,8vinylStrukturvinyloch övr. 16,7
1,7våtrumsvinyl 2,0Vävburenvinyl

Övrigt 4,81,1

68,067,5Totalt

a standard-andelhar 11,2 metersangettleverantören papperstapeterDen största av
tapet.
b glasliberväv.ingår ochbl.a. textiltapeterövrigtInom gruppen

ärbaseratTapethandlarelöreningen.UnderlagetSvenskaSFRochRiksförbundSverigesFärghandlaresKälla:
22 st.1987.från leverantörerför1988påuppgifter 26

produktornrådet förekommerpå och detbetydandeUtrikeshandeln är en
uppgår tillImportandelenpå vinyltapeter.framföralltimportkonkurrensstor

20 %.exportandelen till% ochungefär 25 ca

milj.kr.och vinyltapeterUtrikeshandel medTabell 11.2 pappers-

1988Utrikeshandel 1987

381110Import
9566Export

a 39.18.105varukoderindelning 48.14,Ny
och1988.SCBUtrikeshandel1987Källa:

Företag
på för ochmarknaden plast-företagentvå dominerandeheltDe pappers-

före-Boråstapeter tredjeAB. Detoch störstaABECO Tapeterärtapeter
för de fyramarknadsandelenberäknade stör-DenSweden AB.Duroärtaget

finns 30-tal till-branschen totaltuppgår %. Iungefär 60tillföretagen ettsta
verkareimportörer.

för-marknaden totalmedföretagetdetECO Tapeter störstaär en
består och plast-Produktsortimentetpå 150 milj.kr.säljning pappers-avca

Oy äger % före-Hackmanvâtväggsbeklädnader. Finskasamt avtapeter
iDominerandeInteriör AB. ägaredotterbolag Hackmansitttaget genom

%AB, ägde 58och KretzenIndustri KBECO Tapeter Improvatorär som
säljaHackman kommerdelägare.in% innan Hackman kom42 attsomresp.

marknads-Hackman skallsamtidigti Finland,ECO Tapeters produkter som
Sverige.organisation iECO Tapetersföra sina interiörprodukter genom

Kåbergs utnyttjastvåbestår företag,egentligenECO Tapeter menav
huvudsakligen konsument-verkarvarumärke. ECO Tapeterendast som

yrkesmåleribyggnadsföretag ochprodukter förharvarusidan, ävenmen
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Kåbergs säljer sitt sortimentbyggsortiment. Företaget merparten avgenom
pågrossister marknaden.genom

på Boråstapeterföretaget marknaden medDet andra är omsätt-stora en
påår Boråstapeterpå milj.kr. specialicerat tillverkningning 125 1988. ärca

standardtapeter bygg-försäljning 11,2och meterspapperstapeter, varavav
bestårhälften försäljningsvärdet. resterande hälftentapeter Denutgör avav

övriga s.k normaltapeter.papperstapeter,
färgfackhandlaretill 50 % 160-170 i det s.k.Företaget ägs av

ingår dominerande grossisten Tapetterminalen iT-konsortiet, däribland den
BoråstapetersBorås försäljning till färgfack-sker uteslutande ochAB. tapet-

till företagetshandeln och företrädesvis ägare.
påomsättning milj.kr. inkl. företagets fabriks-Sweden har 40Duro caen

för-nisch förklistrade ickebutik. Företagets är ävenpapperstapeter, men
Björn VD i Dekorima AB, 91 %klistrade tillverkas. Andersson, äger av

i Sweden.aktierna Duro

Konkurrenstörhållanden11.2

Boråstapeter pådominerande marknaden förTapeter ochECO är pappers-
tillverkareimportörervinyltapeter. branschen totalt finns 30-tal ochoch I ett

på framföralltbetydande importkonkurrens strukturvinyl.det förekommer en
återhållande påvilket effektolika mycket harUtbudet ärtapeter stort, enav

efterfrågan relativtprisutvecklingen konstant.ärattgenom
månkvalitet viktigaste konkurrensmedlen, i vissDesign och deär samt

leveranssäkerhet. De importerade konkurrerar främstpris och medtapeterna
prismedlet.

Borås,i efter förvärvetgrossistledet dominerar TapetterrninalenI som av
Tapetgrossisten i 1989 30 % marknaden. I förvärvetSvenska harmars ca av
ocksåingick Svenska Tapetgrossistens dotterbolag Björklund

OmsättningenWingkvistAB Sveriges tapethandlare.är störstasom en av
uppgå till 120 milj.kr. Andra köpare fackhandels-beräknas ärstoraca

Alfortkedjorna Färgsam AB, Färgtema AB och Cronholm Gross-
AC Gross.handel AB

förekomsten import-Det antalet leverantörer och betydandestora av en
prispressandekonkurrens verkan.har en

fyra företag uppgick tillDen prisutvecklingen för branschensvägda största
9,5 % Motsvarande tal för 1987 5,0 %.under 1988. var

Prissättningen sällan butikerna självai detaljhandelsledet sker attgenom
påförsäljningspriser tillämpaskalkylerar vilka skall produkten, bero-som

på inköpspris kostnader hänförliga till produktgruppen.ende och de ärsom
utgår ifrånbutiker cirkapriser, vilka fram-Nästan samtliga rekommenderade

går olika leverantörsprislistor eller finns sammanställda i Sverigesav som
Färghandlares Riksförbunds SFR cirkaprislista, Svenska Tapethandlare-
föreningens prislista eller Färgtemas kalkylblad.
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omfattande rabatteni detaljhandelsledetRabattgivningen är om
Cirkapris det faktiskarekommenderat ochdefinieras skillnaden mellansom

får vid ochbetala. Rabatten ökar volymerkunden störrepris omsom
utgår års-Från vidareförpackningar. leverantörenköper obrutnakunderna

året.påbaserad totalinköp underbonus

WS och12

traditionsenligt delmarknaderna ventilationinVVS-marknaden delas värme,
ingår och rördelar.sanitet. sanitetsmarknadenoch I även rör

faktorprisindex 5,5 % för flerbostadshus ochVVS-materialens vikt i är
småhus.% för4,6

Sverige miljarderi 4,5 kro-och sanitetsmarknadernaVärme- omsätter ca
i tillverkarledet, fördelat enligt nedan:nor

20 %miljarder0,9Värme ca-
%miljarder 28Sanitet 1,3ca-

25 %miljarderoch rördelar 1,1Rör ca-
Övrigt %miljarder 271,2ca-

består produkter inteisoleringsmaterial och andraövrigt bl.a.Posten somav
produktområdena. Grossisternahänföras till de övrigakan omsätter

år miljarderinstallationsledet 10miljarder kronor och7 omsätter överperca
år.kronor per

kännetecknas företags-i VVS-materialbranschen högDelmarknaderna av
på%2-3 oftast för 80 omsättningenkoncentration företag över avsvarar

bådePå import-marknaden. flera delmarlmader saknas ochsvenskaden
substitutionskonkurrens.

årmiljarder kronor i till-2,2Ventilationsmarknaden omsätter perca
miljardomkring kronor exkl.verkningsledet och i installationsledet 1

material.
installationsleden.elmaterial i grossist- ochMarknaden för belyses endast

uppvisar likheterhandelsled avgörande betydelse, och medDessa är storaav
på VVS-marknaden. Elgrossistmarknadenmotsvarande led omsätter

elinstallationsmarknaden miljarderomkring5 miljarder kronor och 10ca
kronor.
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Värme1 2.1

12.1 Produkter och marknader
Produktområdet bestårvärmetekniska produkter huvudsakligen värme-av

olje- och gasbrännare, Varmvattenberedare, värmeväxlare, värme-pannor,
och reglerutrustning.samt styr-pumpar

Efterfrågan på den totala marknaden bestäms huvudsakligen bygg-av
branschens Efterfrågansutveckling och energipolitiken. fördelning mellanav
olika påprodukter bestäms till del förväntningar relativa energiprisersstor av

påutveckling lite sikt.längre Bygginvesteringarnas förskjutning mellan fler-
Ävensmåhusbostadshus ocksåoch betydelse. miljöhänsynär har börjatav

spela viktig förroll utvecklingen produkter. Kärnkraftens avveck-en av nya
ling införandetoch och andra alternativa energikällor är avgör-naturgasav

faktorerande i framtiden.
frånEnligt uppgifter branschen den svenska marknaden för vär-omsatte

metekniska produkter 1987 miljard kronor i tillverkarledet1 ochca
2,5 miljarder kronor i förbrukarledet. Volymmässigt har den svenskaca

marknaden åren.halverats denästan Värdemässigt dentre senaste uppges
dock oförändrad.vara

Sedan början 1980-talet har den svenska förmarknaden värmetekniskaav
produkter kännetecknats vikande efterfrågan, överetablering och Över-av
kapacitet. Bidragande orsaker härtill har varit minskat bostadsbyggande,
fallande oljepriser och i branschens tycke, ryckig energipolitik. Tillfälligaen
subventioner till investeringar i olika åtgärderslags energibesparande ska-
pade efterfrågeökningkonstlad lockade aktörer till marknaden.en som nya
Mot denna bakgrund skedde omfattande omstrukturering den svenskaen av
marknaden för värmetekniska produkter i mitten 1980-talet.av

I januari 1984 förvärvade AB Svenska Järnvägsverkstäder ASJ, dotter-
bolag till Saab-Scania AB, samtliga aktier i AGA AB ägda CT C-gruppen.av
Parca-företagen som ingick i ASJ-gruppen bildade tillsammans med CT C-

i det företaget Saab-Scania Enertech AB. för-stommen Innangruppen nya
Parca ochvärvet CTC de svenska tillverkarnastörsta värmetekniskavar av

produkter för villa- och fastighetsmarknaden. Fusionen medförde detatt nya
företaget fick dominansposition delmarknaderna för allbränslepannor,en
Varmvattenberedare och värmeväxlare, med marknadsandelar 55-65 %.
På delmarknaderna för fastighetspannor och oljebrännare hade ASJ redan

klar dominans med marknadsandelar uppgående till 70-75 %.en
Substitutionskonkurrens förekom i första hand mellan de produkter som

förvärvsparterna själva tillverkade. Direktelvärme områdedet endavar av
substitutionskaraktär där inte hade tillverkning utrustning.parterna egen av
På område påverkasdetta efterfrågeinriktningendock inte så mycket av

åtgärderapparattillverkarnas övergripande energipolitiska ställnings-som av
taganden och beslut.

Importkonkurrensen måttlig. Importandelarär importen förhållandei till
tillförseln ligger mellan 10 och 15 % för flestade delmarknaderna. Olje-
brännare har importandel 20 %. Orsaker till den begränsadeen ca

217



påväletableradefabrikatensvenska ärdebl.a.tycksimporten storaattvara
storlektill sinbegränsadmarknadensvenskadenmarknaden. Dessutom är

undervarit vikandemarknader och hareuropeiska ettövrigajämfört med
Även ochsäkerhetsbestämmelserimporthinderår. formellaantal typav

från utanför Norden.länderVarmvattenberedareförtycks finnas,dylikt t.ex.
CTC densamgåendet ochmellan ParcatillmotivetfrämstaDet var

ochproduktgmpperna över-berördaflertalet deförmarknadenvikande av
medfördebranschen. Dettaföretag iför flertaletlåg lönsamhetkapacitet och

och längreuppnå specialiseringökadomstrukturering förbehov attav en
uppnå betydandedärmedskulleföretagsgruppenDenserier. nya

ochproduktion, FoUråmaterial,inköpgälldesamordningsfördelar vad av
på dekonkurrenskraftenförbättraskulleSamordningseffekternaförsäljning.

på. Nödvändighetenverkade export-exportmarknader att satsa merman
sammanslagningen.också motiv tillstarktmarknaderna ettvar

på vissadominanspositioneranledning demedförvärvetprövadeNO av
ytterligare.uppstå förstärkasellerskulleproduktervärmetekniska som

substitutions- ellernågon väsentliginte förhärFörvärvsparterna utsattes
små kunde endastochkonkurrenterDeras närmasteimportkonkurrens. var

skulledorninanspositionproduktområden. Enertechspå enstakakonkurrera
ieffektivitetpå prisbildning ocheffekternegativaförriskenenligt NO öka

från synpunktallmänsammanvägningviddockNO fannbranschen. aven
förhindras.bordedet inteförvärvetmedriskerfördelar och att

omstruk-OmfattandeAB.Trelleborg1988förvärvadesEnertech av
få lönsamhet igjorts fördärefterrationaliseringar har atttureringar och

uppnått vissEnertechförvärvetharTrelleborgEnertech. ver-enavgenom
sedaningickVVS ABAhlsellVVS-grossisteneftersomintegrationtikal

itidigare koncernen.

Konkurrenstörhållanden.212.1

allbränslepannorförMarknaden
fick do-Enertechför allbränslepannorpå marknadenfrämstDet ensomvar
sin mark-successivt ökathade CTCförvärvetställning. Föreminerande

meddennaleverantörenden1983nadsandel och största typ pannoravavvar
på %.13marknadsandelhademarknaden. Parcahälftenomkring caenav

på %10marknadsandelarfanns medföretagytterligareEtt var-catrepar
exporteradeParcatillverkning medansin%exporterade 50CTCdera. avca

några fåendast procent.
på svenskaförsäljning denEnertechs1983-1988 harperiodenUnder

minskat.marknadsandeloch företagetshalveratsmarknaden nästan
kon-på marknaden. Den närmastefortfarandedockEnertech störstär
denföretagens andelfyraAB. De störstaAlbin Pannankurrenten är av

till 75 %.uppskattasallbränslepannormarknaden förtotala ca
prisergenomsnittligasinaEnertechhöjde1988perioden 1986Under -

lågprishöjningar mellan 25Konkurrenternas%.med 43allbränslepannor ca
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höjde Enertechperiod. Under 1987 1988 med% underoch 28 samma -
sina priser med %.% medan Albin Pannan höjde 2126 caca

förMarknaden elpannor
för minskat sedan 1985. Detta berorMarknaden elpannor har avsevärt

på förväntningar kraftigt höjda elpriser i fram-oljeprisfallet ochfrämst om
ungefär fjärdedel marknadensammanslagningen hade CTCtiden. Före aven

åttondel.och Parca en
företaget Enertech, försäljnings-sammanslagningen blev detEfter nya

så Nibe-ungefär dubbelt sin konkurrentmässigt, närmastestort som
påförsäljningperioden 1988 minskade EnertechsUnder 1985Verken AB. -

försäljning minskade inte ikraftigt. Nibe-Verkensden svenska marknaden
företagets försäljning Enertechs. Detutsträckning och är större ännusamma

två Euronom AB ochfinns ytterligare företag tillverkar elpannor,som
företagens den totala mark-Standard AB. De fyra andelElektro största av

till %.naden för elpannor uppskattas 85ca
höjde sina genomsnittliga priserperioden 1988 EnertechUnder 1983 -

prishöjningför villor %. Nibe-Verkens undermed 92elpannor sammaca
höjde Enertech ochuppgick till %. Under perioden 1986 1988period 79ca -

%.sina priser med 43 % 30Nibe-Verken ca resp. ca

förMarknaden Varmvattenberedare
tillförselnEnligt officiell statistik värdemässigahar den varmvatten-av

Marknaden kanökat med drygt 60% mellan 1983 och 1987.beredare
på liter modul-uppdelas elvattenvärmare mindre 150 och s.k.än större

SamgåendetBådeberedare. CTC och Parca vid bland de störstatrevar
båda sammanlagda marknads-tillverkarna inom storleksgrupperna. Deras

Nibe-Verken de övriga leveran-andel uppgick till 55 %. den största avca var
tredjedel marknaden.med drygtörerna aven

På och Nibe-Verkentillmarknaden för mindre beredare Enertech envar
på minskadesvenska marknaden. Under 1985 1988början lika denstora -

Påförsäljning medan Nibe-Verkens försäljning ökade. marknadenEnertechs
såförsäljning ungefär dubbeltför modulberedare Enertechsär stor som

Nibe-Verkens.
Nibe-Verken sina priserUnder 1983-1988 höjde Enertech och med

Nibe-perioden 1986-1988 prishöjde Enertech ochomkring 80 %. Under
%.Verken med 34 27ca resp. ca

för värmepumparMarknaden
periodenFörsäljningen har varierat kraftigt undervärmepumparav

såldes då in-1983 1988. Flest antal 1984 26 000värmepumpar pumpar-
till sjönk försäljningsvolymen med 60 %. Anled-stallerades. Fram 1988 ca

till installationningen till detta främst borttagandet statliga bidragvar av av
årsskiftet fall osäkerhetenvid 1984-1985, oljeprisets ochvärmepumpar om

Sveriges framtida energipolitik.
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påställningDå fick företaget dominerandeEnertech bildades värme-en
försvagats. Elektro Standarddockpumpsmarknaden. Denna har är numera

Äventill villor. Nibe-Verken hartillverkarenledandeden värmepumparav
försäljningtillverkning Enertechsviss värmepumparvärmepumpar. avaven

Standards försäljning ökade.medan Elektrovillor minskade 1985 1988till -
höjde sina genomsnittligaoch Nibe-VerkenEnertech, Elektro Standard

perioden 1983 1988. Företagen79 % underpriser med 92, 49ca ca resp. ca -
% under perioden 1986 1988.priser 19 30höjde sina med 43,ca ca resp. ca -

oljebrännareförMarknaden
krisår efter kraftigaför oljebrännare upplevde desvenska marknadenDen

Försäljningen dock ökat under1970-talet. haroljeprishöjningarna under
delen 1980-talet.senare av

företagenParca-gruppen medinnan bildandet EnertechRedan varav
Norrköping, helt dominer-Ljungby, Elektro Oil AB, denAB, ochBentone

svenska marknaden.oljebrännare med 80 % denleverantörenande avav ca
Elektro Oil AB.två därefter slagits i Bentoneföretagen harDe samman

på industri- och fler-lika stark marknadenställning inteEnertechs är numera
på för villaoljebrännare därmarknadenbostadshusbrännare den är an-som

Importandelen understiger 20 % ochfortfarande 80 %. utgörsdelen är ca
ABgenom Qvibelius och västtyskahuvudsakligen italienska Sylvanav

företagensAB oljebrännare. De fyraEssef Servicegenom Pegasus största
till %.för oljebrännare uppskattas 100den totala marknadenandel av

pågenomsnittliga priser olje-Qvibelius höjde sinaEnertech och Sylvan
årenåren% 1983 och 1988. Mellanmed % 34 mellanbrännare 42ca resp. ca

priser med 17 % 14 %.höjde företagen sina1986 och 1988 ca resp. ca

prisutvecklingenSammanfattning konkurrens- ochav
påomstruktureringen svenskadenSaab-Scania Enertech resultatet avvar

visade ellerMarknadenmarknaden för värmetekniska produkter. svag
efterfrågeutveckling. kännetecknades marknadenVidarenegativ över-av

dålig företagenlönsamhet. De sammanslagnakapacitet, överetablering och
mångaställning delmarknader inomfick dominerandeoch ParcaCTC en

området. På fördelmarknaderna allbränslepannor,värmetekniskadet
fick Enertechoch värmeväxlareVarmvattenberedare, värmepumpar

På för fastighetspannor ochmarknadsandelar 50-60 %. delmarknaderna
% marknaden.hade Enertech 70 80oljebrännare resp. avca ca

Under påställning samtligaperioden försvagades Enertechs1984 1988-
På för allbränslepannordelmarknader oljebrännare. marknaden harutom

fortfarandeminskat, den leveran-marknadsandelen Enertech störstaärmen
På har Enertechför elpannor ochmarknaderna värmepumpartören. tappat

ställning till företag, Nibe-Verken Elektro Standard.sin ledande andra resp.
På duopolsituationvarmvattenberedarmarknaden har i det närmaste en

Även påuppstått dominerande företag.Nibe-Verkenmed Enertech och som
marknadsandel minskat.marknaden för fastighetspannor har Enertechs
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Enertech har sin försvagade ställning fortfarande stark ställningtrots en
på området.hela det värmetekniska Konkurrensen kommer frånfrämst

påmindre tillverkare enstaka delmarknader. Importandelen understiger
på% samtliga20 delmarknader.

Enertech har ökat sina genomsnittliga priser med 92 % under periodenca
1983 1988. Det innebär Enertech har haft snabbare prisutvecklingatt änen-
konkurrerande företag. produktområdenDetta gäller för samtliga där Ener-
tech verksamt, beträffande oljebrännare.är utom

När NO bedömde förvärvet frågandeställde sig till detman om nya
företaget Enertech skulle utnyttja sin dominerande ställning för mötaatt

efterfråganvikande dåligoch lönsamhet med betydande prisökningar.
verksamhetsområdenEnertechs förutomhar, oljebrännare, dåligvisat

lönsamhet. Man har samtidigt genomfört omfattande omstruktureringar och
rationaliseringar. Mellan 1984 och 1987 reducerades produktionskapaciteten
med 30 % och personalstyrkan minskades med 525 När Trelle-ca personer.
borg förvärvadeAB Enertech 1988 miste ytterligare 200 anställda sina
arbeten inom Enertech.

Ventilation12.2

12.2.1 Produkten och marknaden
Syftet ventilationsanläggningmed skapa kontrollerbart klimat.är att etten

frånDet början ventilationssystem dvs. för byteett ett systemsom var av-
luft i lokal har med tiden förändrats till bli alltmer kompliceratatt etten -

för luftbehandling. Bidragande tillorsaker denna utveckling bl.a.system är
de ökade medicinska och arbetsmiljömässiga påkrav ställs luften i hemsom

Ävenpåoch arbetsplatser. den moderna byggnadstekniken påmed krav
energisnåla byggnader påställer ökade krav ventilationssystemets funktion
för undvikande fukt- och mögelskador.av

Branschen kan uppdelas i produkttillverkningförsäljninggrovt samt
installation och service. Produktområdet kan i sin uppdelas itur grovt
produkterna klimataggregat, kanaler, fläktar, luftdon.och Dessutom till-
kommer och reglerutrustning, vilket dock marknad för sig.ärstyr- en

Klimataggregatet den enhetär behandlar luften värmerkylerdvs.som
och klimataggregatStörre till kontor, flerbostadshushotell, till-renar. etc.

påverkas till del beställning. småhusMindre tillstor äraggregat mer
standardiserade. Fläktar och kanaler för luften. Kanalertransportsvarar av
tillverkas i plåtgalvaniserd och starkt standardiseradeär produkter. Luft-
donen de enheter sitter inne rummetlokalenär i och fördelar luften.som
De olika produkterna såi regelär standardiserade olika fabrika-deattpass

utbytbara med varandra. principär I kan komplett ventilations-ten en
anläggning konstrueras med produkter olika fabrikat.av

frånEnligt uppgift branschen hela ventilationsbranschenomsätter över
miljarder4 kronor. Produktsidan för miljarder2,2 kronor, dvs.svarar ca
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import finns endastochproduktion,statistikOfficiell50-60 %. över export
klimataggregat.sammanställd för

inom bygg-konjunkturutvecklingenhuvudsakligenEfterfrågan bestäms av
miljöer.offentligainvesteringar ispecielltbranschen, av

Konkurrenstörhållanden12.2.2

Företagsstruktur
dålig ochlönsamhet över-kännetecknadesVentilationsbranschen av

installa-gällde främst1980-talet. Dettadelenetablering under större av
medfördeinom branschenskeddeomstruktureringtionsledet. Den ensom

företagSveriges ledandeAB,koncentrationsökning. Fläkt ärväsentlig som
Ventila-Bahcokonkurrentventilationsområdet, sinförvärvade störstapå

förvärvet döptessom vidBåde BahcoFläkt ochaugustii 1987.tion AB om
produktområdensamtligatillverkning inomAB hadeVentilationtill Stratos

påförvärvet grundundersökteNOinstallationsverksamhet.bedrevoch även
inommedförde. Specielltkoncentrationsökning förvärvetbetydandedenav

FläktBahco skulleuppskattadesklimataggregatproduktgruppen att en
sammanlagdaskulle deninstallationsledetpå %. Inom60-70marknadsandel

övrigainomMarknadsandelarnaöverstiga 35 %.marknadsandelen
bli betydligt lägre.bedömdesproduktgrupper

ökadi formfördelarnamotiveringenmedförvärvetgodkändeNO att av
medföradärför intebedömdesköpetövervägde ocheffektivitetochexport

slagitmening. Fläkt harkonkurrenslagensverkningar iekonomiskaskadliga
Bahcosinstallationsverksamheten medförsäljnings- ochden egnasamman

i bolag.skerfortfarandeprodukttillverkningenmedan separata
ledandevärldensABB,dotterbolag till ärhelägtFläkt, ettär ett avsom

miljarder15Fläkt-koncernenmiljöteknik. Helainomföretag omsatte ca
inomhusklimat1987. Rörelsegrenenmiljarder kronor11,71988kronor

1987 och hadekronor5,2 miljarder1988miljarder kronor6,5omsatte ca
affärsområdet installation förinomhusklimatanställda. Inom9 400 svarar

på installationsidan ärKonkurrentertvå omsättningen.tredjedelarcirka av
IndustriventilationPlåt AB ochochBPA VentVentilationsunionen AB,

lokaltmindreellerantaldetVidare förekommerSvenska AB. stortett mer
installationsföretag.verksamma

dotterbolag Fläkt Evapo-Fläktsproduktområdet harklimataggregatInom
hälften marknaden.drygtVentilation tillsammansStratosoch avrator

ABIndustriventilation Produkt AB,PM-Luft AB,främstKonkurrenter är
till Sverige skerImportennågra tillverkare.mindreVentilationsteknik samt

Novenko AB,Svenska AB.NerellAB ochNovenkofrämst somgenom
Ventilationsunionen.från Danmark,importerar ägs av

dotterbolag FläktFläktsproduktområdet konkurrerarkanalerInom
företag deLindab. Dessa är nästanStifab ochfrämstmedVelodukt AB tre

både raka kanalerdvs.fullständigt kanalsystem,erbjudakanenda ettsom
förhållande-kanaler kräverrakaProduktionenböjardelar till dessa.och av
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vis teknik. förekommer därför flertal mindreenkel Det lokala kon-ett
Någon import förekommer inte.kurrenter. större

produktområdet luftdon konkurrerarInom Fläkt Evaporator och Stratos
Stifab, Lindab,Ventilation med Farex AB och Halton AB. Stifab är

marknadsledande i Norden vad gäller kanaler och luftdon. Stifabs marknads-
påandel luftdon % inom50 Norden.är ca

svårtuppskattningarNärmare marknadsandelar eftersomär göraattav
produktområdena svåra.avgränsningar inommellan och I för NO gjordär en

studie ventilationsmarknaden 1984 uppskattade SPK de fyra störstaattav
Påföretagen svarade för 65 % produktsidan. installationssidan svaradeca av

Påfyra företagen för %de 40-50 marknaden. grund denstörsta av av
koncentrationsökning skett inomhar branschen har dessa andelarsom
sannolikt Vidare i studienökat. konstaterades Bahco, Fläkt och Industri-att
ventilation alla tillverkar samtliga de detaljer förbehövs bygganästan attsom

ventilationssystem. I övrigt fanns tillverkaredet antal medett ett stort mer
eller mindre kompletta produktsortiment.

Vertikal integration
Ventilationsmarknaden kännetecknas vertikal integration. Fläkt, Trelle-av

såvälborgAB och SkanskaAB har företag verksamma inom produktion,
försäljning och installation.

framgått PåFläkt har, tidigare, företag verksamma inom alla led.som
produktsidan tillverkar Fläkt Evaporator, Stratos Ventilation och Fläkt
Bostadsventilation klimataggregat, luftdon och fläktar. Fläkt Veloduct och

Richard PåAB Pettersson tillverkar kanaler tilloch delar dessa. installations-
sidan företaget Fläkt Installationär AB. Dessutom har före-representerat av

flera försäljningsbolag sköter försäljning och distributiontaget som om av
produkterna.

påTrelleborgAB produktsidan Stifab tillverkar kanaleräger ochsom
På installationssidanluftdon. företaget Ventilationsunionen.äger

Ventilationsunionen har ingen tillverkning väl försäljningegen men av
klimataggregat ventilationsprodukter.och andra Trelleborg dessutomäger
Plåtluna plåt-AB ledande och ventilationsgrossist.ärsom en

bådeIndustriventilationSkanska AB AB har produkttillverkningäger som
och installation verksamhetsgrenar.som

Distributions- kundstrukturoch
De flesta produkttillverkarna har försäljningsbolag sköteregna som om
försäljningen bådeprodukterna. Fläkt, har produktions- ochav som
installationsbolag, hävdar deras installationsföretag inte bundnaäratt att
köpa Fläkts produkter. Merparten Fläkts produkter säljs dock till Fläktav

förhållandeInstallation bådeAB. Samma för övriga företaggäller med
tillverknings- och installationsverksamhet.

frånTill skillnad sanitets- och elmaterialbranscherna förekommervärme-,
det ingen nämnvärd grossistverksamhet inom ventilationsbranschen. Den
grossistverksamhet förekommer produktområdetligger främst inomsom
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distri-plåt- ventilationsgrossister lagerför ochochDet s.k.kanaler. är som
PlåtlunaAB Lindabledande i Sverige.Trelleborgägdakanaler. ärbuerar

dotterbolagetgrossisverksamhetkanalsystem hartillverkar genomsom
grossistensamarbete medkanaltillverkare harFläktsLindab VM AB. ett

Belano.
byggföretagen, främst beställarePå köparsidan dominerar de stora som av

installationsentreprenader.hela
oftaanlitar konsulter utarbetarventilationssystembeställareEn ett somav

många fallpå eller offerter baseras. Ivilket anbudtekniska underlagdet
för samtliga detaljeranvändasvisst fabrikat skallföreskriver konsulten att ett

föreskrivnatillverkare detkonkurrenshänseende dettai Isystemet. avger
Vidare förfarandeövriga tillverkare. dettafördelfabrikatet gentemot geren

förhållande lett tillDetta harför fullsortimentstillverkare.fördelklar atten
marknadsföringsarbete konsult-sittinriktar deltillverkarna motstoren av

ledet.

Konkurrensmedel
innebärleveranssäkerhet. Dettakonkurrensmedel kvalitet ochViktiga är att

uppnå möjliga leverans-föreftersträvar närhet till kunderna störstaattman
ansågventilationsbranschen 1984studieprecision. Enligt SPK:s över

lokalt betingad. Konkurrens-konkurrenseninom branschenföretagen äratt
isåledes företag verksammaberoende det antalvarierar ärtrycket som

också beroende storlekenvarierarregioner. Konkurrenstrycketolika av
projekt.olika

Prissättningsbeteende
påliggeroch kanaler 40-tillverkning klimataggregatMaterialandelen vid av

aggregattillverkningendeltillverkningskostnaden. En är50% stor avav
eftersommaterialpriserberoendeKanaltillverkningorderbunden. är avmer
redovisasstandardiserad. I tabell 12.1 och 12.2i högre gradprodukten är

kanaler.prisutvecklingen för klimataggregat resp.

påprishöjningar %Ventilation AB:soch StratosFläkt Evaporator AB:sTabell 12.1
för basgruppen klimataggregat iutveckling indexklimataggregat, av

hemmamarknadsprls-Index utvecklingSCB:s faktorprisindex samt av
HMPIIndex 1986-1988.

Sza1987 19881986

1.0 9,0 15,6Fläkt Evaporator 5,0
Stratos Ventilation 6,5-- ----

13,0 34,68,2 10,1Index
4,0 8,6 15,8HMPI 2,7

iuppgift saknas.:--
SPKochSCB.Källa:
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Tabell Fläkt Veloduct12.2 ABzsoch AB Richard Pettersons prishöjningar på%
kanaler och delar, utveckling index för basgruppen kanaler SCB:siav
taktorprisindex Index hemmamarknadsprisindexsamt HMPI 1986-
1988.

1986 1 Sza987 1988

FläktVeloduct 5.0 5,0 10.0 21,3
AB Richard Pettersson 5,0 8,0 8,5 23,0
Index 6,8 4,0 16,9 29,8
HMPI 2,7 4,0 8,5 15,8

SPKKälla: ochSCB.

Sanitetsporslin,12.3 badkar och diskbänkar

12.3.1 Produkterna och marknaden
Efterfrågan på sanitetsporslin, badkar och diskbänkar bestäms bygg-av
produktionens utveckling i Sverige, i övriga Nordenäven och Europa dåmen

allnästan där. Byggproduktionensavsätts inriktning påexport nyproduktion
eller ROT-verksamhet har viss betydelse. Vid nyproduktion är material-en
insatsen relativt större arbetsinsatsenän jämförtsett med vid ROT-verk-
samhet. Detta gäller främst sanitetsporslin.

Investeringarna i nybyggnation har pålegat låg nivå under delenstörreen
1980-talet. En ökande ROT-verksamhet under period harav docksamma

kompenserat del det minskade byggandet. Dessa förhållanden åter-en av
speglas i produktionsutvecklingen. Efterfrågan på sanitetsporslin har ökat
under 1980-talet, efterfråganmedan på badkar och diskbänkar låghar varit
fram till 1987. Speciellt diskbänkar, har fåttexportandel, har vid-storsom en
kännas minskad efterfrågan på grund minskat byggande både i Sverigeen av
och utlandet.

Marknaderna beskrivs hjälpmed officiell statistik uppgifter frånav samt
branschen. Skillnader i dessa uppgifter förekommer påoch beror hur man
definierar produkten inräknar tillbehör eller inte.samt om man

sanitetsporslin
Sanitetsporslin består wc-stolar, tvättställ bidéer.och Sanitetsporslinav
tillverkas nästan uteslutande i s.k. keramiskt material lergods och aska.
Plast kan förekomma substitutionsmaterial då erhålls intesom men samma
repfria yta.

Den totala försäljningen inkl. import i Sverige 1988 uppgick enligt SPK:s
beräkning till 373 milj.kr., ökning i löpande priser med %49 jämförtca en ca
med 1986.

gårExporten huvudsakligen till de nordiska länderna. Exportandelen har
minskat från år50 % 1986, till år40 % 1988. Importandelen uppgårca tillca
20-25 %. Importen kommer huvudsakligen från Finland. En viss import från
England förekommer också.
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% sedan3medvolymmässigt, byggtsTillverkningskapaciteten har, ut ca
låg % under95ochsamtidigt ökat överharKapacitetsutnyttjandet1986.

1988.

Badkar
duschkabiner.substitutsvartplåt. ärNärmasteemaljeraditillverkasBadkar

enligt SPK:suppgickSverige 1988import iinkl.försäljningentotalaDen
1986.jämfört med%46medökningmilj.kr.till 104beräkning caenca -

uppgår 30 %.tillExportandelentill Norden.främstsigriktar caExporten
%.till 81987uppgickliten ochärImporten ca

sedan30 %medvolymmässigt, byggtshar,Tillverkningskapaciteten ut ca
ioch harföretagenmellanvarieratharKapacitetsutnyttjandet genom-1986.

1988.% underuppgått 70tillsnitt ca

Diskbänkar
Substitutionsmaterialplåt. ärrostfriihuvudsakligentillverkasDiskbänkar

amerit och plast.materialkeramiskt
enligt SPK:suppgick1988Sverigeimport iinkl.försäljningentotalaDen

1986.jämfört med%med 48ökningmilj.kr.108beräkning till caenca -
Även tillfrämstsig importenriktarhär%.uppgår till 35Exportandelen ca

övriga Europa.tillNorden ävenmen
1988.under%90Kapacitetsutnyttjandet var ca

Konkurrenstörhållanden2.3.21

Företagsstruktur
GustavsbergdominerasbadkarochsanitetsporslinförMarknaderna av

Sanitär,IfödominerasDiskbänksmarknadenAB.SanitärIföochAB avVVS
AB.Rostfrittoch RamnäsVVSGustavsberg

deIndustri AB,till KF ärdotterbolagAB,IndustriGustavsberg en av
IndustriGustavbergsanitetsmarknaden.på nordiskadenaktörernaledande

sanitetsporslin,VVS ABGustavsbergföretag:följandetillmoderbolagär
Vårgårdaduschprodukter, ArmaturABdiskbänkar, Combacochbadkar

ABCerörpumpar, GustavsbergABPerfecta Pumpsanitetsarmatur,AB
grundförstärkningpålar föravloppsrör,ochtryckvatten-centrifugalgjutna

duschprodukter, Ledaochbadrums-NorgeAS,ämnesrör, Evalvetoch
förprodukterABWatectorduschprodukter och attFrankrikeS.A.,

byggnader.ivattenskadorförhindra
30%ökning medår 1988,milj.kr.406VVSGustavsberg omsatte en

Gustavsberg-Helauppgick till 781.1988anställda1986. Antaletmedjämfört
år 1988.milj.kr.0181omsattegruppen

milj.kr.795IföWärtsilä-koncernen.ingår finskai den omsatteSanitärIfö
år 1988anställdaAntalet1986.medjämfört%ökning med 22 var1988 en-

612.1
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Ramnäs Rostfritt den finska Hackman-gruppen.ägs Ramnäs startadeav
dåsin verksamhet 1986 företaget produktionsutrustningen frånövertog

Kantal-Höganäs AB. Ramnäs rnilj.kr.49 och hade 64 anställda 1988.omsatte
Finland intar överhuvudtaget ledande ställning i Norden vad gälleren
sanitetstillverkning. Norges ledande sanitetsporslintillverkare, Porsgrund AS,

Wärtsilä-koncernen.ägs av
På sanitetsporslinmarknaden domineras tillverkningen Gustavsberg ochav

Ifö frånSanitär. IDO AB importerar porslin Finland och resterande del
främst från Bådeimport ingårEngland. Iföutgörs och IDO i finskadenav

Wärtsilä-koncernen. fyraDe företagen för 100 %största mark-svarar av
naden.

Badkarsmarknaden domineras fullständigt Gustavsberg Ifö,ochav varav
Gustavsberg har drygt halva marknaden.

Tillverkningen diskbänkar domineras Ifö, Ramnäs och Gustavsberg.av av
Francke AB importerar fråndiskbänkar Holland. De fyra företagenstörsta

för 100 % marknaden.svarar av
På grund den byggkonjunkturen under första delen 1980-taletav svaga av

har producenterna för sanitetsporslin, badkar diskbänkaroch visat svag
lönsamhet. uppgångByggkonjunkturens under delen 1980-talet harsenare av
förbättrat situationen. Gustavsberg har dock visat fortsatten svag
lönsamhetsutveckling.

Distributions- och kundstruktur
Den viktigaste kundgruppen VVS-installationsföretagen.är finnsDet
ca2000 VVS-installationsföretag i Sverige. fåmansföretagStörre delen är
med 10 finnsanställda. Det 10 tal företag med 100 anställda.överettca
Dessa företag för 50 % VVS-installationsmarknaden.svarar ca av

årUnder har det märkts allt intresse förstörre gör det själv-ettsenare
marknaden där VVS-produkter säljs direkt till konsumenter. Exempel på
detta IKEA och Cornfortbutikerna.är

Distributionen sker helt uteslutandenästan VVS-grossisterna.genom
Dessa har dåstark ställning det endast finns rikstäckande grossister,treen
Ahlsell marknadsledande,VVS AB Fosselius Alpen AB och Skoogs VVS

tvåAB. De förstnämnda företagen för 70% VVS-grossist-svarar ca av
Påmarknaden. diskbänksmarknaden Ramnäs Rostfrittutgör undantag.ett

Företaget säljer ungefär hälften sin produktion direkt till byggindustrin.av
Detsamma importen frångäller Holland Francke AB.genom

Konkurrensmedel
ÄvenFöretagens viktigaste konkurrensmedel kvalitet och service.är person-

lig försäljning, bra marknadsföring designoch viktiga konkurrens-anges som
medel. Priset har framträdande dåroll grossisterna begär anbud viden mer
objektsupphandling.

Marknadsföringsinsatserna riktas främst VVS-installationsföretag,mot
byggherrar, byggkonsulter förvaltningoch direkt konsumenter.även motmen
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Prissättningsbeteende
på grund den höga kostnads-diskbänkarbadkar ochPrissättningen är, avav

råmaterialpriser. Dessaberoendematerial till delförandelen stor av
således påverkasinteoch kanpå internationella marknaderbestäms av

sanitetsporslin kapitalintensiv och harTillverkningen ärtillverkarna. enav
andel fasta kostnader.hög

till VVS-grossisternas pris-anpassadeför prissättningTidpunkterna är
råmaterialprisernanov.. Om1 feb., maj, och ländringstillfällen 1 1 sept.

priserna under mellanperioderna.kraftigt höjer tillverkarnautvecklas även
grossisterna sker det rabatt-kundernaPrissättning gentemot genom

Varje harVVS-branschen. producentförekommer inomsystem ensom
såpå listan skall gälla i 3Prisnivån vanligendennabruttoprislista. är satt att -

i rabattsystemet. De rabatterförändringarår. Prisändringar sker5 genom
följande:förekommer ärsom

pris-på dennabruttoprislistan. DetGenerell rabatt är genom som-
ändringarna sker.
Kvantitetsrabattçr.-

på inköpsbeteende.kundens storlek ochberoendeKundrabatter ärsom-
produkter kanfram producentensgrossisterna för sättOm gynnsamt

enskildutgå. förhandlas fram mellanKundrabatternarabattytterligare
kund.producent och

årsvis inköps-utgår beroende köptrohet ochvanligtvis ochBonus är av-
volym.

hemliga. tabell 12.3lämnar ItillverkarnaKundrabatter och bonus ärsom -
prisutveckling jämfört utveck-genomsnittliga medföretagensredovisas12.5

HMPI underhemmamarknadsprisindex SNI 1+2+3,förlingen
1988.1986 -

på sanltetsporslln utvecklingprishöjningarGenomsnlttliga samtTabell 12.3 av
HMPI procent.1986-1988,

Sza1987 19881986

22,1Sanitetsporslin 2,6 12.95,4
4,0 8.5 15,9HMPI 2,7

SPK SCBochKälla:

påprishöjningar badkar utvecklingGenomsnittliga samtTabell 12.4 av
HMPI procent.1986-1988,

Sza19881986 1987

2,1 14.2 22,8Badkar 5,3
4,0 8.5 15.9HMPl 2,7

SCB.SPKochKälla:

228



Genomsnittliga påTabell prishöjningar12.5 diskbänkar utvecklingsamt av
HMPI 19864988, procent.

Sza1986 1987 1988

Diskbänkar 5,5 6,2 28,3 43,7
HMPI 2,7 4,0 8,5 15,9

SPK SCB.Källa: och

Sanitetsarmatur12.4

12.4.1 Produkten och marknaden
Begreppet sanitetsarmatur omfattar huvudsakligen blandare och kranar till
badkar, duschar, tvättställ och diskbänkar kopplingar, ventiler ochsamt
reservdelar till dessa. Blandarkroppar, kopplingar och ventiler tillverkas

uteslutande i mässing. Mässingslegering måstenästan uppfylla de krav som
krävs byggnormerna tryckmotståndvad gäller och beständighetav mot

från hårdhetolika i ställer olika krav. Plastvattnet ärvattnetangrepp ett
substitutionsmaterial inte har påslagit igenom marknaden. Spakar ochsom
reglage tillverkas dock allt i plast. Boverkets bestämmer imer stornormer
utsträckning valet material.av

Huvuddelen sanitetsarmaturproduktionen, dvs. blandarna, påav monteras
Efterfrågantvättställ, badkar på Sanitetsarmatur därför beroendeärosv. av

efterfrågan på sanitetsporslin, badkar diskbänkar.och
Någon officiell statistik produktion,över importoch sanitets-export av

finns inte sammanställd. tillverkandeDe företagens försäljning iarmatur
Sverige uppskattas till år435 milj.kr. 1988, vilket innebär värdemässigca en
ökning med 30 % jämfört med 1986.ca

uppgårExportandelen till 20-25 %. gårExperten huvudsakligen till de
nordiska länderna. Enligt uppgifter från branschen importenär obetydlig.

Tillverkningskapaciteten har, värdemässigt, ökat med 35 % sedan 1986.ca
Kapacitetsutnyttjandet har ökat och 95 % under 1988. Brist arbets-var ca
kraft har varit hämmande faktor.en

Konkurrenstörhållanden12.4.2

Företagsstruktur
Marknaden fåtalskonkurrens.kännetecknas Tre företag dominerar mark-av
naden. De företagenstörsta FM Mattssonär AB, Moratre Armatur AB och
Vårgårda AB. FMArmatur Mattsson och Mora familjeägdaArmatur är
företag, Vårgårdamedan dotterbolag tillär Gustavsberg Industri AB. Deett
fyra företagensstörsta andel försäljningen uppskattas till 100 %.av

FM Mattsson år287 milj.kr. 1988, ökning i löpande priseromsatte meden
53 jämfört% med 1986. Antalet anställda 1988 uppgick till 547.
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priserlöpandeår ökning imilj.kr. 1988,162Mora Armatur omsatte en
anställda.305och hade1986,jämfört med%med 38

från Enertech ABVårgårda Saab-ScaniaförvärvadeABVVSGustavsberg
löpande priser medökning iår 1988,milj.kr.Vårgårda 1311986. omsatte en

anställda.243och hadejämfört med 1986,%44
sambandi1980-taletdelengod undervaritharLönsamheten avsenare

byggkonjunkturen.stigandemed den
sanitetsporslins-medförsäljningssamarbeteharArmaturMora ett

produktion till IDOsindelsäljerMoraAB. ArmaturIDOimportören en av
samarbeteprodukter. Detta ärMorasmarknadsföringenför avsvararsom

aweckling.underdock

kundstrukturochDistributions-
diskbänks-ochsanitetsporslins-, badkars-gjordesBeskrivningen översom

säljerFM Mattssonsanitetsarmatur.förmarknadengällermarknaden även
byggindustrin.direkt tillproduktionsin6% avca

Konkurrensmedel
vik-blir deVVS-installatörernakundgruppenviktigaste ärdenEftersom

tillgång pågodinformation ochservice,kvalitet,konkurrensmedlentigaste
utspridda iservicekontorochförsäljnings- storaharreservdelar. Företagen

till ingenorsakenpå reservdelartillgången attlandet. Justdelar anges somav
påsig marknadenetablerakunnaFörtill Sverige.skerväsentlig import att

servicenät.väl utbyggtkrävs ett

Prissättningsbeteende
sanitetsarmaturtillverkningråmaterial vidförkostnadsandelenEftersom av

ochkoppar-del beroendeprissättning till35%, blirrelativt hög, stor avär ca
tabell 12.6 redo-Ivärldsmarknaden.bestämsDennazinkprisutvecklingen.
och 19881986prishöjningar mellangenomsnittliga samtföretagensvisas

HMPI SNI 2+hemmamarknadsprisindex 1+utvecklingen av

utvecklingpå sanitetsarmatur samtprishöjningarGenomsnittligaTabell 12.6
procent.HMPI 1986-as,av

Sza19881986 1987

20,79,05,55,0sanitetsarmatur
8,5 15.94.02,7HMPI

SPK SCB.ochKälla:

diskbänkar skerochsanitetsporslin, badkarförmarknadenmedlikhetI
existerar.rabattsystemdetkundenprissättningen gentemot somgenom

på.rabattlämnarbruttoprislistaharProducenterna mansomen
Rabatternarabatterna.justeringarPrisändringar görs somavgenom

beskrivits i avsnitt 12.3.med deöverenstämmerförekommer som
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rördelarRör och12.5

produktområden:in i följanderördelar kan delasochRör

åter-avlopp.VA-marknaden vatten och HärKommunalteknik, eller
förvattendistribution och markavloppsrör avloppsvatten.förfinns tryckrör

huvudsakligen inom kommunala ochdet va-nätetinstallerasRören
produktområdettryckrör. tillkommeroch Inomtomtavlopps-tomtmark

Produktområdetgatubetäckningar.också pumpstationer ochva-armatur,
miljard kronor.1omsätter över

bevattning,Hit för dränering och s.k.skogsbruk. hörJord- och rör
för dräneringlantbruksrör, vägardräneringsrör rörsystemsamt avresp.

Produktområdet milj.kr. i200 leverantörs-s.k., omsättervägtrummor. ca
ledet.

byggnaderhänför sig installeras i medByggnadsteknik. Hit rör som
tillfrämst inomhusavlopps- ochför elrör, dvs. vattenrör rörundantag samt

Produktområdetvattenburet. omsätterradiatorer ärvärmesystemetom
milj. i leverantörsledet.200 kr.ca

produktornråde inomhör elrörtelekommunikation. Till dettaochEl
Produktområdettelekabelrör.kabelskyddsrör omsätterbyggnader, samt

telekabelrör för del.milj.kr.150 storsvarar envaravca

VEG främst fjärrvärmekulvertar.omfattasenergi ochVärme, avgas,
primärmarknad och sekundär-delas imarknad kanDenna enupp en

går fråndelPrimärmarknaden denmarknad. rörsystemet somavser av
Sekundärmarknadentill värmeväxlaren. rör-fjärrvärmeverket avser

industrianläggningarfrån till bostadshus,värmeväxlaren etc.systemet

gjutjärn och betong.främst plast, segjärn,Tillverkningsmaterial är
behandla marknaden förframställningen främstkommerfortsattaDen att

muffar,till dessaSverige. Plaströr och delarioch rördelar plaströr av
PVChuvudsakligen polyvinylkorid ochm.m. tillverkasSkarvrör av

PE.polyeten

marknadenoch125.1 Produkten
samtliga nämndatillverkningsmaterial inomanvändsPlast ovansom

produktområden.
dominerarmarkavloppsrör, där PVCdelmarknadenDen utgörsstörsta av

förbrukningen PVC-50 % den totalatillverkningsmaterial. Drygt avavsom
område. substitutmaterialet.Betong det främstainom detta ärrör omsätts

materialet för kommunala avlopps-vanligastefortfarande detBetong är
marknadsandelar. Enligt Svenska Vatten-vinnerledningar, PVC-rörmen
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%,betong för 67 PVCVAV statistik svaradeAvloppsverksföreningensoch
avloppsledningar 1980. Motsvarande% nylagdaPE för 5för 27 % och av

36 7 %.siffror 1987 56, resp.var
tryckrör fördelningen mellanharkommunaladet vattennätetInom

Fördelningen nylagdavarit relativt konstant.materialkonkurrerande av
övrigtPE 33 % ochsegjärn %, PVC 43 %,22vattenledningar 1987 var:

statistik.VAV:smaterial 2 %
del serviser,övervägandeVA-sammanhang till heltiPE-rör används som

anläggning med detpå förbinder fastighet ellertomtmarkdvs. rör som
va-ledningsnätet.allmänna

polypropylen ochi PVC, PE,tillverkasInomhusavlopps- och tryckrör
del-i järn och koppar. Dennatillverkas främsttill radiatorergjutjärn. Rör

rördelsintensiv.marknad är
i PVC, PE och betong.tillverkastill och skogsbrukDräneringsrör lant-

stål medantillverkas innerrörenprimärdelfjärrvärmemarknadensInom av
innerröretsekundärdelen tillverkasi Inomtillverkas PE.höljet till kulverten

Ävenförnätade PE-rör.och s.k. Pex-rörPE ärfrämst koppar, pex-rör.av
hölje PE.sekundärdelen tillverkas kulvertensinom av

substituerbarhetMaterialens
huvudskligenmaterialslag bestämsolikamellanSubstitutionskonkurrensen

tekniska faktorer och relativpriser.av
nedlagdaspelar det redanrenovering befintliga rör-Vid va-nätav

olika material ochprincip blandas inteavgörande roll. I rör-materialet en
i rörgrav.typer en

fler faktorerrenovering detomfattandenyläggning eller ärVid sommer
omgivandekemiskasåsom jordlast, trafiklast, frysning,inverkar avangrepp

måste vidare tilli ledningen. Hänsynjord och grundvatten tasvattnetsamt av
för inköp, skötsel ochtill kostnadlivslängd, täthet ochegenskaper osv.som

lagerhållningunderhåll, reservdelar osv.av
i princip betong och plastmindre storlekar gällerimarkavloppsrörFör att
inom och jordbruks-gäller skogs-varandra. Detsammautbytbaraär mot

gäller järn och plastområdet. inomhusavloppsrörochFör tryckvattenrör att
substituerbara.heltär nästan

efterfråganfjärrvärmeområdet beroendePå starktVA- och är av
Frånområden.investeringar inom dessakommunernas och även statens

iinvesteringarminskade kommunernas va-nätetmitten 1970-talet succes-av
åter l980-talet.under delenräknat priser för ökasivt i fasta att avsenare

byggproduktionensberoendetill tomtmark starktRör byggnader och är av
bådeutveckling industri.inom bostäder och

telekommunikationsområdet främst in-det televerketsInom el- och är
förtelekabelrörvesteringsbehov avgörande eftersom störreär svarar ensom

utveckling betydelse.försäljningen. byggproduktionensdel Men äräven avav
uppgick produktionen PVC-Enligt industriproduktionsstatistikSCB:s av

CCC 3902.240 och 440. Dessatill milj.kr. 1987och PE-rör 830ca nr
innehåller slangar. Tillförselnstatistiska förutom sömlösarör ävengrupper
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uppgick till 776 milj.kr. 1987. Tabell 12.7 visar utveckling produktion,ca av
import tillförseloch PVC- och PE-rör sömlösa ingårslangarexport, iav

siffermaterialet i löpande priser.

Tabell Produktion,12.7 import tillförseloch PVC-export, och PE-rör löpandeiav
priser 1980-1957.

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Prod. 477 441 488 586 627 625 729 830
Exp. 114 142 148 117 136 142 183 207
Imp. 72 251 294 93 107 118 116 153

Tillf. 435 550 634 562 598 601 662 776

SCB:sKälla: industriproduktions-ochhaudelsstatistik

Import och huvudsakligenutgörs internhandel mellan deexport störreav
företagens olika tillverkningsenheter i Norden. Eftersom flertalet företag inte

fullsortimentstillverkareär innebär internhandeln komplettering sorti-en av
På fjärrvärmemarknaden förekommermenten. det dock betydandeen

importkonkurrens från Danmark. Dessutom förekommer import vissaav
högfrekventa frånmarkavloppsrör i PVC statshandelsländer.

Konkurrenstörhâllanden12.5.2

Företagsstruktur
Marknaden för plaströr i Sverige har länge kännetecknats stark koncentra-av
tion. Fram till 1981 dominerade AB Gustavsbergs dotterbolag Lubonyl AB
tillverkningen PVC- och PE-rör. dåLubonyl svarade för 60 %av ca av
marknaden. Det finska företaget OY Uponor förvärvade Lubonyl 1982 och
bildade det svenska dotterbolaget Uponor Rör AB. Uponor har sedan dess,

förvärv, skapat sig marknadsledande ställning i Sverige. Uponor-genom en
koncernen, ägs till 91% Asko OY och till %9 Nesté OY,som av av
dominerar plaströrstillverkningen i hela Norden.

År 1988 förvävade Uponor den svenska Wirsbo-koncernen fin-detav
ländska företaget Outokumpu BådeOY. Uponor och Wirsbo tillverkar och
säljer fjärrvärmerör. I och med förvärvet stärkte Uponor sin redan dominer-

påande ställning fjärrvärmerörmarknaden. förvärvetFöre hade Wirsbo verk-
samhet inom stålrör,smide, kopparrör, plaströr och fjärrvärmekulvertar.
Kopparrörsdivisionen avyttrades 1987 till Metallverken AB ägssom av
Outokumpu-koncernen. Smidesverksamheten avyttrades 1989 till moder-
bolaget Asko StålrördivisionenOY. avyttrades 1989 till den finska
Routaruukki-koncernen. Verksamheten helt inriktad påär plaströr ochnu
fjärrvärme. NO förvärvetprövade lämnade åtgärd.det Under 1989utanmen
förvärvade Uponor 40 % i norska AMa-Bo

Större inhemska tillverkare vid sidan Uponor Davinylär AB, Svenskaav
Wavin AB och Ma-Bo Svenska AB. Davinyl tillverkar fullsortiment rörett av
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på tele-ochel-UponorDavinyl betraktas större äni PVC.endast sommen
Ma-Botryckrör.Wavin tillverkarkommunikationsområdet. Svenska

Dessutomoch tryckrör.dimensionerimarkavloppsrör störreintetillverkar
frånproduktgrupperhögfrekventapå enstaka,konkurrensförekommer

PE-rörtillverkningvidtillverkningsprocessenEftersomtillverkare.mindre av
PE-rör.tillverkareantalförekommer störreteknikkrävandemindre ett avär

nyetableringvissåren sketthar detsmå. Underdock avDessa är senaste en
plaströrstillverkare.mindre

omfattandepå detgrundsvåra uppskattaMarknadsandelar är att av
de% inom20-60marknadsandelaruppskattas haUponorsortimentet.
föruppskattasföretagenproduktområdena. fyraDe störstaolika svara

marknaden.totaladen%90 avca

materialrör i annatTillverkare av
Alfa RörAlfa AB.och RörABSkanskadominerasBetongrörstillverkning av

flestaFör debetongrörstillverkare.bestående 19konsortiumAB är ett av
mindre delendastbetongrörstillverkningföretageningående utgör aven

försäljnings-gälleravtalAlfa harRörinomFöretagen ettverksamheten. som
Alfai RörBolagenproduktutveckling.ornrådesuppdelning ochsamverkan,

från anbudskartell-dispensMDmarknadsdomstolenhosansökte om
fortsattprislistor ochutgivningtillstånd fortsattförochförbudet av

ansökanbolagenslämnadeområdesindelning. MDtillämpning omav
åtgärd. fickVidareinternprislistan,ochcirkaprislistanavseende utandispens,

områdes-överenskomnaår dentio tillämpaperiodunderbolagen aven
produkt-Alfa Rör även ettoch äger gemensamtSkanskaindelningen.

utvecklingsbolag.
isegjärnsrörtillverkareprincipiABCerör ärGustavsberg avensam

AB.MetallverkentillverkasKopparrörSverige. av

Koncernstruktur
utlands-plaströrstillverkningenÄgarmässigt svenskadendelarär stora av
DavinylUponor-koncernen,finska OYtillhör denRördorninerad. Uponor

tilldotterbolagWavinSvenskaoch ärEVCföretagetbelgiskadetägs av
norskatilldotterbolagAS. Ma-BoSvenska ärWavinNordiskdanska

AS.Ma-Bo%40A Svenska Uponor ägerMa-Bo av

Vertikal integration
i plaströrs-ägarintressenhari Europabasplasttillverkarna storaDe stora
huvudägarei sinOY, ärNesté%till 9 turUponortillverkningen. ägs somav

belgiskaDavinyl ägs91% i Uponor.resterandeOY ägeri Asko avsom
sinWavin i ägsholländskatilldotterbolag turWavinNordisk ärEVC. som
till dennaOrsakenHydro.Norsktill 50 %Ma-BoNorska ägsShell. avav

branschledenomstrukturering mellandenintegration är somvertikala
högkonjunktur.1970-taletsochslutmiljonprogrammetsefterskedde

produktion.sinavsättning förville säkerBasplasttillverkarna en
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Distributions- och kundstruktur
Kommunerna de vad fjärrvärmerör.är gäller VA- ochstörsta avnämarna

På telekommunikationsornrådetel- och ELEF central inköps-är
organisation för landets elverk tvåoch televerket köpare. övrigtI ärstora

elinstallationsföretagenVVS- och kundgrupper.stora
Distributionen främstsker VA-, VVS- och elgrossisterna beroendegenom

på ändamål. mindreEn del tillverkare och importörerrörens säljer direkt till
ocksåbyggnadsindustrin. Betongrör säljs direkt tillverkarna.av

Konkurrensmedel
Rör och rördelar plast standardiserade produkter. Tillverkningenärav
påverkas byggnormer och standarder. En omfattande produkt-av mer

svårdifferentiering åstadkomma.därförär att
Uponor fullt sortiment och stark säljorganisation främstaanger som

konkurrensmedel.
Davinyl hade tidigare exklusivavtal med VVS-grossisten Ahlsell VVSett

AB. Företaget undvek därigenom säljorganisation. Ahsellstungen egen
upphävdes dock i sambandensamrätt med NO:s prövning Trelleborgsav
stål-förvärv och VA-grossisten Bröderna Edstrand AB.av

Prissättningsbeteende
Materialandelen hög vid tillverkning plaströr,är 50-60 %. Restenav ca av
självkostnaden löner och omkostnader i form underhållutgörs energi,av av
och emballage. Priset alltsåblir starkt beroende prisutvecklingen påav
råvarupriser vid given teknologi. Priser basplaster bestäms i hög grad av
tillgång efterfrågan påoch den västeuropeiska marknaden. Under perioden
januari på PE-råvara1987 januari 1988 priset med % i70närat.o.m. steg
Sverige. påPrisökningen PVC under motsvarande period %.17 Undervar ca
1989 har basplastpriserna sjunkit med 5-10 %.

Tillverkningen rördelar komplicerad och kräverär högreav ut-mer
vecklings- och verktygskostnader tillverkningenän rör.av

Prissättningssystemen hos de tillverkarna påär uppbyggdastörre samma
Tillverkarna har bruttoprislistasätt. skall gälla för längre period.en som en

Vid prissättning kunden lämnar rabatt bruttoprislistansgentemot man
priser. De rabatter förekommer pågenerell rabatt listpriset, kvanti-ärsom
tetsrabatt, kundrabatt och bonus. Rabatter lämnas enligt principen pris efter
prestation.

I tabell redovisas företagens12.8 genomsnittliga prishöjningar mellan 1986
och 1988 utvecklingen hemmamarknadsprisindex HMPI totalt SNIsamt av
1+2+3.
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på rör rördelar plastprishöjningar och samtGenomsnittligaTabell 12.8 av
HMPI procent.utveckling 1986-1988,av

Sza1987 19881986

11,6 21,7rördelar 7,2och 1,7Rör
4,0 8,5 15.9HMPI 2,7

SCB.SPKochKälla:

på plaströrsmarknaden kan betecknassvenskaKonkurrenssituationen den
ställningklart dominerandeharfåtalskonkurrens. Uponor som ensom

prisledare.uppträder som
i flera plastmaterial.fullsortimentstillverkarenden endaVidare Uponorär

i material ellerenbarttillverkar snävtandra producenternaDe ettett
konkurrensfördel.ytterligarematerial. Uponori flera Dettasortiment enger

delarinte urskilja plaströr ellerprislistorVVS-grossisternas kanI man
standardförpackningariuppgift förpackasfrån fabrikanter. Enligtolika rören

fabrikant.oberoendeVVS-grossisterna, avav
från i materialtillverkare rörfrämsta konkurrensen kommerDen annatav

frånenligt branschensubstitutionskonkurrens och även öststats-plast, dvs.än
priser.till dumpadeimport skesom uppges

plaströrs-råder konkurrens mellandet starkbranschföreträdareEnligt en
påkonkurrensen den störstai Sverige. Vidaretillverkarna attuppger man

påberor främstbetydande. Dettadelmarknaden, markavloppsrör, är
bekräftas till viss SPK:sfrån delbetongrör. Dettasubstitutionskonkurrens av

1985:14.SPKUS Iavloppsrörför ochutredning Marknaden vatten-
koncentra-faktorersammanvägerutredningen konstateras att sommanom

integration ochvertikalförändring, gradenmarknadsandelarstionsgrad, av
så fungerande konkurrens.köparkoncentration, pekar dessa en

till-som dePlastförbund harSveriges störstainomPlaströrgruppen
kommerskollegium gjortmedlemmar tillhari Sverigeverkarna ensom
lågprisimportantidumpningåtgärder PVC-rör.framställan mot avom

det marknadssegmentetmarkavloppsrörendast raka störstaImporten avser
importerastvå dimensionerna. RörenPVC-rör högfrekventai deför mest

understiga svenskapriser defrån Tjeckoslovakien tillPolen och som uppges
råvarukostnader.producenternas

råder fåtalsdominansSammanfattningsvis konstateras detkan det att en
bådeuppfattasplaströrstillverkning. Uponorpå förmarknadenhela vara

marknads- prisledande.och

WS-grossistmarknaden12.6

Tjänsten marknadenoch12.6.1
i ochstarkt mellanledVVS-grossisterna i Sverige rör-, värme-utgör ett

VVS-grossisterna lagerför ochdistributionskedja.sanitetsprodukternas
gårförsäljning huvuddelengrossisternasdessa produkter.distribuerar Av
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från går fråndirekt fabrikantlager. Resten till slutkund med grossisteneget
mellanhand.som

Sortimentet inom VVS-grossisthandeln omfattande, 35 000-40 000är ar-
tiklar, de grossisterna lagerför artiklar.23 000-25 000största VVS-varav
grossister lagerför i regel inte ventilationsprodukter endast rÖr-, värme-utan
och sanitetsprodukter.

sanitetsleverantörernasoch produkter saluförsAv 90 % viarör-, värme- ca
viktigasteVVS-grossisterna. Den avnämarkategorin VVS-installati0ns-är

företagen. förDessa 70 % grossisternas omsättning. Offentligsvarar ca av
Övrigaförvaltning och industri för 20 %. kunder, främst bygg-svarar

förvaruhandeln, resten.svarar

Konkurrenstörhållanden12.6.2

Företagsstruktur
Landets elva grossister sammanslutna i Rörgrossistföreningenstörsta är VVS
RGF. RGF:s årmedlemmar miljarder4,9 kronor 1988omsatte ca
4,3 miljarder kronor 1987. Hela VVS-grossistbranschen omsatte

år7,6 miljarder kronor 1988.ca
VVS-grossistbranschen har sedan mitten genomgått1980-taletav en

omfattande strukturförändring, främst framtvingad fortlöpandedenav
volymminskningen Vårenägde fram till 1987. 1985 införlivadesom rum
Ahlsell VVS AB och Fosselius Alpen AB, de tidigareredan största
företagen i branschen, RP Rörprodukter AB, GG AB ochAreco Park C0 i
sina rörelser. Dessa grossister hade påsammanlagd omsättningtre en
omkring miljard1 kronor. Antalet minskadegrossister och marknaden
domineras Trelleborg-ägda Ahlsell VVS AB, Ratos-ägda Dahl Investnu av
Fosselius Alpen och Skoogs VVS AB. företagDessa för %90svarar ca

den svenska marknaden.av
Ahlsell VVS marknadsledande påoch harär marknadsandel 40 %.en ca

årAhlsell VVS 052 milj.kr.2 ökning1988, med % jämfört49 medomsatte en
1986, och hade 898 anställda. Ahlsell har försäljningskontor och hämtlager

50 platser i Sverige. stålgrossistföretagetTrelleborg förvärvadeöver
Bröderna Edstrand AB BE 1988. BE har sindel verksamhet inomen av
VA-området. förvärvetI och med stärkte Trelleborg sin ställning detta
område AhlsellBEoch fick påmarknadsandel cirka tredjedel VA-en en av
grosshandeln. Närmaste konkurrent Fosselius Alpen hade marknads-en

påandel %.20-25 För vissa segjärnsrör,produkter rörledningar plastav
gatubetäckningar och VA-armatur AhlsellBEzsskulle marknads-samt

uppgåandelar till 50-75 %. NO prövade förvävet lämnade det utanmen
åtgärd. NO bedömde Fosselius Alpens och Skoogs VVS:s etableringatt av

utgjordeVA-rörelse tillräckligt starka konkurrenter. Vidare bedömde NOen
AhlsellBEkonstellationen skulle konkurrenskraftigutgöraatt motparten

till stålgrossistSSAB:s dominerande Tibnor AB.
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omfattasSverigeiVVS-grossistverksamhetDahl Invests av
Göthlin C0.och Rör ABGross ABFA, GG VVSABFosselius Alpen

påmarknadsandelVVS-grossist och harSveriges störstaFA nästär en
jämfört medår ökning med 19 %milj.kr. 1988,77030-35 %. FA 1omsatte en

ochmed 7 bolaghela landettäckeranställda. Företaget795och hade1986,
ochi NorgeVVS-grossistverksamhetharDahl Investlagerställen. även35

Danmark.
påbörsnoteratingår AB äri Skoogs FöretagsgruppABVVSSkoogs som

marknads-VVS harSkoogsmajoritetsägare.Familjen SkoogAII-listan. är en
år med 47 %ökningmilj.kr. 1988,606%. Skoogs12andel omsatte enca

ingårföretagsgruppenanställda. I även215hade1986, ochjämfört med
grossist inomCo,elgrosshandel Calvert äroch ABEL ABSkoogs som

handelsstål.industrirörochinstallations- samt
på lokalaverkargrossistermindreendastförekommer detövrigtI som

sortiment.oftast med begränsatochmarknader ett
undervaritVVS-grossistbranschen har störreinomLönsamheten svag

vikande bygg-varit denorsak harbidragandestarktEn1980-talet.delen av
lönsam-byggkonjunktur harförbättradtakt medi Sverige. Ikonjunkturen en

förbättrats.för branschenheten

Prissättningsbeteende
i formprissamarbetehorisontellttidigaretillämpadeBranschen ett enav

branschensdelenomfattadePrisboken störreprisbok. avgemensam
Efter förhand-medlemsföretag.RGF:ssamtligatillämpadessortiment och av

årsskiftetfr.o.m.prisbokenavvecklades denlingar med NO gemensamma
början 1988prislistor imedMedlemsföretagen kom1987-1988. ut avegna

fort-förekommerproduktkatalogi formsamarbeteett gemensamav enmen
farande.

pålägg. Pålägget delsskallfrån läggerPå tillverkarnainköpspriset ettman
iändringarDet ärrabattutrymme.rörelsekostnader, delstäcka ett genomge

oftast produkt-Rabattsatsernaprissättningen sker. ärrabattutrymmet som
artikelnivå.gruppsnivå, inte

något kostnads-förekommerprincip inteidetkonstaterasDet kan att
fabrikant-helai huvudsakvidarebefordrarmotstånd grossistledet. Maninom

gånger årfyraprislistorled. Nyanästkommandetillprishöjningen utges per
november.september och 1maj,1 februari, 11

identiska produk-i principproduktområden grossisternasäljerPå många
Sverige. Priset används intetillverkningsledet iinomoligopolsituationenter

ikonkurrensmedlenfrämsta ärkonkurrensmedel. Deti första hand som
distributionsfunktioner.rationella lager- ocheffektiva ochstället

vid introduktionenrollavgörandeVVS-grossisterna spelar av nyaen
marknadproduktetablerapå kunnaFörmarknaden.produkter att enen

Grossisterna hardistributionskedja.tillgång välutbyggdtilloftastdetkrävs en
Tillverkare ochprodukter.inställning tillnegativför hakritiserats att nyaen

grossisterna tillsavvisasprodukterframimportörer avtar nyasom
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fått försäljningsvolym,produkterna har vilket omöjligtär nästan utanupp en
grossisternasde starka hjälp.

Ett debattämne har förekommit i VVS-branschen den tidensenastesom
stelheten i branschstrukturen framtidensoch Grossisterär varuvägar.

hårda påtvingades till rationaliseringar under 1980-talet grund denav
minskande marknadsvolymen. enligt fabrikanterDetta har och installatörer
medfört försämrad service, bristande teknisk kompetens säljare,hos stort
antal i sinrestorder Detta har lett till direktaffärerantalettur attm.m.

fabrikantmellan och installatör har ökat. Man grossisterna äratt ettanser
fördyrande ineffektivtoch mellanled i vissa situationer. Dessa övertramp,

inte traditionelladen kan enligt branschuppgiftervaruvägen,att genom
frånstraffas grossistsidan försämrade villkor. flesta iDe branschen ärgenom

behålladock eniga grossisterna kommer sin starka ställning iävenatt attom
framtiden.

Elgrossistmarknaden12.7

Tjänsten12.7.1 och marknaden
likhetI med VVS-grossistbranschen har elgrossisterna, bl.a. sin lager-genom

och kreditgivningsfunktion, stark ställning i distributionskedjan för el-en
installationsmaterial.

försäljningFöretagens till % elinstallationsmaterial80 och iutgörs ca av
uppgårövrigt vitvaror. Sortimentet elinstallationsmaterial till 40 000-av av

50 000 artiklar, inkl. varianter. Artiklarna tillverkas till-antalett stortav
mångaverkare, utländska. Huvudproduktgrupperna kablar ochärvarav

ledningar, installationsmaterial i mening strömbrytare,snävare vägguttag
m.m., belysningsarmatur, kapslat material, elvärmeprodukter ljuskällor.och
Elinstallationledet för %60 grossisternas för-avnämaresvarar som ca av
säljning installationsmaterial. Industri offentligoch förvaltning de vik-ärav
tigaste övriga kunderna.

Konkurrenstörhållanden12.7.2

Företagsstruktur
Sveriges Elgrossisters Förening SEG branschorgan för elgrosshandeln.är
SEG har tolv medlemmar tillsammans miljarder4,3 kronor,omsättersom ca
vilket %90 försäljningen i elbranschens grossistled. Utanförutgör SEGca av

småfinns endast mycket grossister. Grossisterna påhar delvis inriktning olika
kundkategorier.

tvåFöretagskoncentrationen hög och branschledets företagär ABstörsta
Asea-Skandia och Svenska Elgrossist AB, SELGA, för 50 %svarar ca av
branschomsättningen. De fyra företagen Asea-Skandia, SELGA,största
Ahsell EL AB och Skoogs EL AB för 80 % branschomsätt-svarar ca av
ningen.
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ochelgrossistlandetstill ABB,dotterbolag störstaAsea-Skandia, ärAB
i Norden.75 filialer Avpå Asea-Skandia har%.30-35marknadsandelhar en

sig % tillhänför 46på 1988miljarder kronor4,5omsättningkoncernens ca
år i Sverige.anställda1 043hadeFöretagetmarknaden.svenskaden samma

marknadsandeloch harElgrossist AB, SELGA, näst störstSvenska är en
Elektriska JohnMellansvenska AB,återfinnspå dotterbolag%. Som20-25

tvåtillElektriska AB. SELGAEriksson ägsHolmMårtensson ochAB
1988Omsättningentredjedel ABB.och tillEricsson ABtredjedelar avenav

Antaletjämfört med 1986.%ökning med 25milj.kr.,till 1201uppgick en
på i landet.lokaliserat 18 platsertill SELGAuppgick 1988 426. äranställda

ingår i Trelleborg-Ahsell ABtilldotterbolagAhsell EL AB är som
på 17 %. RuntmarknadsandelhauppskattasAhlsell ELkoncernen. omcaen

proffsmarknader.och 25 s.k.distriktslagerAhlsell EL 10hari landet
marknads-och haringår ABi Skoogs FöretagsgruppEL ABSkoogs en

år ökning medmilj.kr. 1988,på 915EL15 %. Skoogsandel omsatte enca
anställda.1986 och hade 310jämfört med%43

prissamarbeteHorisontellt
kartellregisterlistprissamarbetefinns det sedan längeSEG:sInom ettram

E-nummer förs.k.använder2666. Hela branschen nummersystemettnr
90 000nummerbank medadministrerarartiklar. SEGidentifikation caenav

Samtligaprissättningen.ingår i den30 000artiklar. dessaAv gemensammaca
grundnettoprislistor. Dessas.k.prislistor iSEG-grossister egetut namn,ger

beräknadesortiment med centraltomfattar delsprislistor gemensamtett
på självvilket varje företagspecialsortiment,företagsdelspriser, resp.

priserna.beräknar

konstruktionListprisernas
två gångergrossisternapå så de fyrafram störstaPrislistan sätt att omtas

från fabrikant till SEG. Deinköpsprisersinaåret uppgifterlämnar in om
räknarSEGhålls för samtliga medlemmar.hemligaprisuppgifternainkomna

innebär de högstajämkningenmedelinköpspris, därfram jämkat attett
På läggsframtagna medelvärdetfår detreducerad vikt.inköpspriserna en

indelnings-till olikaPåläggsfaktorn med hänsynvarierarpåläggsfaktor.
låg,2 frekvensgruppvarianter,50-tal1 produkttypDessagrunder. är

bestårpåläggsfaktor dels3 inköpspriset. Varjehögmedel, och enav
frakt-inköpspriset ochkostnaderför grossistens utöverschablon

medel-Det jämkaderabattutrymme.vinst, dels s.k.rörelsekostnader och ett
återfinns i SEG-påläggsfaktorn prisdetmedinköpspriset uppräknat somger

grundnettoprislistor.grossisternas

Rabatter
prissystemet kon-okänthar beräknatsHur rabattutrymmet är numera

Rabattutrymmetsåväl medlemmarna.kansli,1977 för SEG:sstruerades som
rörelsekostnaderpåläggsfaktornfrån delinte skiljas denkan som avserav av

vinst.och
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SEG-grossisternas grundnettopriser såtillämpas alltid medgott som
någon form Någrarabatt. enhetliga kvantitetsrabattskalor förekommerav
inte. Rabatter lämnas är:som

Qglngrabatt: Regleras kundspecifika rabattbrev. Rabattbrevengenom-
på årlöper normalt och de får pårabattsatser kunden grossistensett anger

grundnettoprislista. Rabattbreven fastställs förhandlingar mellangenom
grossist och enskild kund. Rabattbreven hemliga.ärresp.

: Materialinköp till bestämt objekt där materialsummanett-
överstiger visst värde. Regleras i varje utgårenskilt fall påoch fak-ett

slutsumma efter föravdrag grundrabatt.turans
Bonus: påBaseras det samlade inköpsvärdet under viss period,en nor--

år.malt Förutsättningarna för bonus köptrohet och viss minstaett är en
inköpsvolym.

Den prislistan har enligt branschföreträdare positiva effekter igemensamma
form såvälkostnadsbesparingar i grossist- installationsled. Effekternaav som
i grossistledet består i priskalkylering och inköpsbevakning för detatt
omfattande sortimentet har centraliserats och kostsamt dubbelarbeteatt
därför kan undvikas. Kostnadsbesparingar i installationsledet inköps-avser
arbetet förenklas främst prisjämförelser mellan grossistersom attgenom
underlättas.

Den prislistan ocksåkan emellertid ha negativa effekter. Engemensamma
horisontell prissamverkan ifrågavarande kan ha prisuppdrivande effekttypav
och medföra, eller förstärka redan existerande, prisstelhet.en

Prisuppdrivande effekter horisontell prissamverkan kan komma tillav en
på tvåuttryck Detsätt. leverantörsprishöjningarär vidarbefordrasattena

snabbare vad eljestän skulle ske och det andra övergripandesom att
påläggsjusteringar genomförs samordnat effektivareoch bransch-mer ur
ledets synvinkel.

Med prisstelhet priserna endast med trögrörlighet påattmenas reagerar
förändrade kostnads- och marknadsvillkor.

Den viktigaste skillnaden mellan med prisbokett system en gemensam
och formell prissamverkan emellertid inte prisstrukturenett systern utan är

sådan vid given tidpunkt, kännedomen kon-som utan atten snarare om
kurrenternas beteende vid förändringar betydligt i förraär det istörre detän

systemet.senare
I september 1989 förhandlingarägde hos marknadsdomstolen MDrum

mellan NO och medlemsföretagen i SEG. NO hemställde till MD denatt
slåskulle fast prissamarbetet i sådanSEG:s regi hade skadligatt verkan som

§i 2 konkurrenslagen KL.avses

I sin inlaga till 1988-02-05MD NO bl.a. följande punkter:tar upp

Konkurrensbegränsningen NO vänder sigsom-
det horisontellaär vägledande prissamarbetetemot mellan medlems-
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storleksmässigtsigskiljermedlemmarSEG:sEftersomi SEG.företagen
minstaoch denkronormiljarder1,6grossistenden största omsatte

dåligt kostnads-bliprissättningenså måste denrni1j.kr.20 gemensamma
under-inte kunnathar göragrossist. NOenskildvarjeföranpassad en

från denutgickprislistan,tillföljsamheten attsökning varmanmenav
hög.

grund vidå tillpriser liggerPrisbokensKL.Anbgdskartellförbudçt 14- Även rabattprissättningenanbudstävlingar.anbud vidberäkning omav
självariktatförbudetärolika anbudssummor motmedför sam-att ges,

samarbetet.resultatetoch intearbetet mot av

§ sigvänderNO sättetMissbruksfrågan KL. Priskriteriet: attmot2- på varjeprisgrossisternapåläggen, sätterdvs. gemensamtkalkylera ettatt
kostnadsmotståndet inom samtligarisk förmedförFörfarandetartikel. att

artikel-försvagas. Gemensammainstallation,grossist ochfabrikant,led,
konkurrensenhämmargrossisternablandreferensramarskaparpriser som

snedvrids.artikelprisernariskföreliggerDessutommellan dessa. att
föra kon-kanpriskonkurrera överSvårigheternaHämmandekriteriet: att

efterfrågas underinte skulleproduktutveckling i formertillkurrensen som
dynamiskhindrarprissättningenförhållanden. Denfriare engemensamma

marknads-offensivsamspela medha kunnatskullepriskonkurrens ensom
material-och bättreframskulle hasinvilket iföring, pressattur nya

artikelpris-stelagrossistdistributionen. Denadministrativa lösningar av
snedvrid-följande led. Dessaockså iprissättningensnedvridersättningen
frågaiförbrukarnatillsignalerfelaktigamåste i sinningar omantastur ge

förutsättningarnablirKonsekvensenanvändas.skallartiklar attvilka som
försämras.resursallokeringfå optimalatt en

huvud-på Deraspåståenden samtliga punkter.NO:sbestredGrossisterna
inomsortimentetomfattandedetprislista ärförmotiv gemensamen

kommunikations-skallprisboken ettbranschen. Den somsesgemensamma
skallkunder. Den utgöragrossistledet ochbåde inommedel gentemot en

siggrossisternaenskildaDemed kunder.vid kontakterreferenspunkt vare
grundnettoprislistan.utifrån denprissätterellerkalkylerar gemensamma

beroendePrissättningen ärinköpspriserna.utifrån deskerKalkylering egna
kund,enskildrimligt beroendetyckergrossistenresultat ärdet somav

tjänaprisbokenskallgrossistenenskildaFör denobjektprojekt, somm.m.
användasprisbokenskalldelkundenskalkylering. Förvidjämförelsepunkt

grossister harenskildagrossister ochmellan olikajärnförelsepunkt omsom
väldigt pris-påpekar kunderderasprisnivå. ärGrossisternarimlig atten

inköp.för sinagrossistenstakabundna tilloch sällanmedvetna är en
måste hagrossisternahävdarsortimentetEftersom är att enstort man

varje grossist skullebranschen.inom Attreferensram ut engegemensam
artikelnivå kaos.skulle enbart skapaprisermedprislistaegen
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1989-11-30I MD:s beslut fråganlämnades NO:s talan bifall. Iutan om
ansåganbudskartellförbudet påtaladeMD det förfarandet, vid helhets-att en

bedömning, inte framstod anbudssamverkan det slag förbudetsom en av som
stävja även de objektivaär kriterierna i anbudskartellförbudetavsett att om

formellt kunde uppfyllda påstod. frågandet NO lsättrent anses som om
sådanprissamarbetet medför skadlig verkan konkurrensbegränsningav som

§i 2 KL delade MD NO:s uppfattning redan risken för negativaattavses
effekter prissamverkan vanligen betrakta skadligär verkan.attav en som

ansågMen MD inte påvisa någraNO kunnat konkreta skadligaatt att
uppståttverkningar har listprissamarbetet eller prissystemets väg-genom

ledande karaktär. påMD fasta påståendegrossisternas prissystemettog att
underlättade kommunikation jämförelseroch priser, medförde kostnads-av
och effektivitetsfördelar rabattspridningen hos de enskilda grossist-samt att

hög.ärerna

WS-instalIationsmarknaden12.8

Tjänsten12.8.1 och marknaden
VVS-installatörer utför huvudsakligen sanitets-, olje-värme-, och gas-,
sprinkler- industriinstallationer. Installationsverksamheten kan medsamt
hänsyn till arbetes karaktär ändamåloch indelas i installationer för
industriellt bruk, s.k. industriinstallationer, och övriga installationer. De

består huvudsakligen arbeten i bostadshus, skolor, kontorshus ochsenare av
andra byggnader i vilka rör-, och sanitesutrustning ivärme- huvudsak är av
standardiserad karaktär. Av den totala installationsverksamheten avser

80% övriga installationer och 20 % industriinstallationer.ca ca
VVS-arbetets vikt i faktorprisindex % för flerbostadshus2,1är och 1,3 %
småhus.för

Konkurrenstörhållanden12.8.2

Företagsstruktur
Rörfirmornas Riksförbund R VVS-installatörernasär branschorganisation.
R har 2501 medlemmar för 80 % branschledets omsätt-ca som svarar ca av
ning, 1988 uppgick till miljarder9 kronor.som ca

Företagskoncentrationen påtagligtinteär hög jämfört med fabrikant- eller
grossistledet. Det finns tiotal företag med 100över anställda. Dessaett svarar
för 50 % branschledets totala Någraomsättning. företag medel-ärca av

25-100 anställda. Den alltså fåmansföretagövervägande delenstora är med
mindre tioän anställda.

Calor Celsius, dotterbolag i Celsius-koncernen, Nordensär ledande VVS-
installationsföretag. Calor Celsius 3 miljarder årkronor 1988 ochomsatte
hade 2 767 anställda i Sverige. BPA VVS AB iär landet.näst störst Företaget

1,2 miljarder kronor 1988 och hadeomsatte 1893 anställda i Sverige. NVS
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tilldotterbolagingår NCC-koncernen och NBN Rör ABInstallation iAB
verksamhet.två rikstäckandeAB andra företag medFläkt är

huvudsak byggproduk-iEfterfrågan på VVS-installationer bestäms av
ROT. Enligt branschennybyggnation ellerinriktningutveckling ochtionens

den för-dålig 1980-talet. Trotsdelenvarit underlönsamheten störrehar av
branschen1980-talet fortsätterbyggkonjunkturen under slutetbättrade attav

råder överetableringdetdålig förklaring till dettalönsamhet. En ärvisa att
påståsprispress. VidareStockholmsregionen följandemedgäller främst att

före-främst delåg. detdel bedömare ärproduktiviteten Enär storaattanser
företagen harmedan de mindredålig medanvisar lönsamhettagen som

lönsamhet.bättre

prissamarbeteHorisontellt
form prislistoriförekommerbranschomfattande prissamarbeteEtt somav

både Pris-material och arbete.prissättningPrislistornaR.ut avavserges av
rekommendationer.listorna avseddaär som

två kalkylprislista ochprislistor,materialprissättningFör utges enenav
cirkaprislista.

tvåaritmetiska medelvärdet defram detKalglprislistan räknas avsom-
främst vid entreprenadListan användsVVS-grossistemas listpriser.största

förvaltningbolagfastighetsbolag,dvs. byggföretag,till icke-konsumenter,
etc.

På-pålägg på priser.kalkylprislistansberäknasirk genomn-
hanteringskostnader.administrations- ochkapital-,täckaläggen attavser

statis-på några kostnadsundersökningar ellerPåslagen intebygger annat
på bedömningarerfarenheter ochRzsunderlag baserastiskt utan om

förhållanden. används vid servicearbetenCirkaprislistanmarknadsmässiga
för konsumenter.mindre arbetenoch

kalkylerings- ochrekommenderadedelsprissättning arbeteFör utgesav
debiteringspriser.rekommenderadedelsdebiteringsnormer,

visa vilkamedlemmarnaEglkylerings- dçbitçringsnormgrnaoch attavser-
kalkyl. Normernafinnas med ibör utgörskostnadsposter ettavensom

frakt-Pålägg materialomkostnader, ochpåläggssystem. finns för tran-
centraladministrativa kostnaderindirekta lönekostnader,sportkostnader,

restidsersättning,övertidsarbete,förvinst. finns detoch Dessutom normer
påPåläggen statistisktbyggerackordsmultiplikatorer.dagtraktamente och

årliga omkostnadsundersökningar hos med-fram i Rzsmaterial tassom
vidvid anbudskalkylering och arbeteanvändsNormernalemmarna.

räkning.löpande

vidtimdebiteringspriserDçbitgringsprisgr rekommenderadeär repara--
Ingående timdebiteringspriset timförtjänstitionsarbete. kostnader är
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timlön, reparationstilläggg och löneglidning, semesterlöner och sociala
påläggavgifter för indirekta lönekostnader IL,samt centrala kostnader

CK vinst. påslagoch IL fast bestårär och tjänstemannalönerett ochav
sociala avgifter för dessa. CK påslagär procentuellt förett närvarande

på ovanstående13 % kostnader beståroch fördelade samkostnaderav
försäkringar, administrativa kostnader, marknadsföring, kapital-som

kostnader Vinst pålägg.procentuellt Löneglidningtas ut ett ochm.m. som
pålägg påbygger statistiskt material framtaget R. De andra kostnads-av

följer arbetsmarknadsavtal.posterna

Prisutveckling
Under 1988 höjde R timdebiteringspriset för imontörer Stockholms-
regionen med 18,6 %. Den avtalsenliga delen försvarade 36 % av
höjningen, medan löneglidning påläggoch försvarade 17 % 47 %resp. av
höjningen.

halvåretUnder första 1989 har R höjt timdebiteringspriset med 8,7 %.
Avtalsenlig lön, löneglidning påläggoch försvarade 70 %, 15 % 15 %resp.

höjningen.av
I frånpromemoria SPK till regeringen 1988-05-02 framgår tim-en att

debiteringsrekommendationerna har höjts med 80 % sedan i januari 1980ca
medan de centrala löneavtalen VVS-området har höjts med 40 %.ca

påSynpunkter Rzs prislistor
Prislistorna i Rzs regi formär branschomfattandeut horison-som ges en av
tellt prissamarbete. sådantEtt samarbete kan lätt komma i konflikt med an-
budskartellförbudet i 14 § KL Beroende på utnyttjandegraden och följsam-
heten till prislistorna kan skadlig verkan prisbildningen, 2§isom avses

uppstå.KL,
Företagen i branschen tillämpar endast undantagsvis prislistor. Iegna

SPK:s utredning Prissamverkan inom rörbranschens grossist- och
installatörsled SPKUS 1979:29 konstaterades bl.a. följsamheten tillatt
prislistorna hög vid prissättningär material medan följsamheten mindreärav
vid prissättning arbete. Vidare konstaterades i utredningenav att
installatörernas prislistor kan ha prisuppdrivande effekter ochgemensamma
bidra till prisstelhet.

R har inte kännedom följsamheten någontill prislistorna. Enligt Rom av
sker prissättning vid löpande påräkning underhåll och reparationsarbetet.ex.

anbud i form â-pris rabatt på R-listan material ochgenom arbete.av
Anbudsgivaren själv bedömningengör vilken rabatt han vill Närav ge.
objektsanbud till fastpris nybyggnad kalkyleras baseras i allmänhet
materialpriserna på kalkylprislistan med föravdrag individuella rabatter
artikelpriserna.

påSättet vilket listorna fram och konstrueras också ifrågasättas.kantas
Kalkylnorrnerna innehåller bl.a. rekommenderade lönebikostnads- och
arbetsomkostnadspålägg. I SPKUS 1979:29 konstateras att:
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prislistan.summariskt i Detendastredovisaspåläggför dessaBeräkningsunderlaget
delskostnader,rörinstallationsföretagendels fördeinteframgår gemensammaatt avser kalkylmässigaföretag, delstillföretagkraftigt frånvarierari praktikenkostnader som utformningKalkylnormenskapital.kalkylmässiginklusive räntamerkostnader eget

användning deanpassadförhållandenvarje företagstilldärför inte avbefordrar egnaen på iberäknade...Timdebiteringsprisernaärpåslagen.ochprisernarekommenderade
skillnadtillinnehållerenligt kalkylnormerna,arbetskostnadenprincip sätt mensamma som

kostnadskomponenter.olikafördelningpåprisetsredovisningingendennafrån av

omkostnads-utifrån årligaCKochILändringarmotiverarR av
under-tillräckligtdessaifrågasättas utgördockkanDetundersökningar. om

kostnadsändringar. Denrörinstallationsföretagens senasteför analyslag av
10 %omfattar endastUndersökningen1987.gjordesundersökningen ca av

tillfrågadedeAvantalet montörer.%och 62medlemsföretagen ca av
på under-%83 montörernaochföretagen%64svarade avcaavca
små 6-25iföretagendelarUndersökningen tresökningen. grupper:upp

montörer. Deöver 100montörer och25-99montörer, medelstora stora
montörer utgör1-5medföretagenmansföretag ochföretagenminsta som

företagendetillfrågades och dessutom ärintemedlemsantalet stora%14 av
visarundersökningenResultatetundersökningen. attiöverrepresenterade av

gårså intedetmedelvärdena attärfrarnräknadekring de stor attspridningen
olikakraftigt mellanvarierarkostnadernanågra slutsatserandra ändra att

företag.
skallpålägg. Dessaprocentuellavinstså ochCKtidigare ärSom nämnts

Dettatjänstemannakostnader.ochtill arbets-proportionisåledes öka
ingår i CK.kostnadskomponenterför alla degivetalltidintesamband somär

statistiskt underlag.branschenilöneglidningenframRVidare genomtar
löneglidning ärinkluderatillMotivetredovisats.går intetill har attdettaHur

Riskensina listor.i branschenlönelägetfaktiskaspegla detvillR genomatt
prisnivå lättarei överöverhettadförfarande ortsådant ärmed att enenett

landet.itill andraförs orter
självaföretagenmotiveratdethävdas ärdetta kan attbakgrund attMot av

förställetkostnadssituationen. I attefter denprissätterochkalkylerar egna
pålägg kunnaskulle Rpriser ochabsolutakalkyleringshjälpmedel medutge

sinaframräknakansjälvaföretagendärkalkyleringsmallar,konstruera
avtalsenligt.det ärkostnader utöver som

iföretagenflestademedprislistornautgivning attmotiverarR av
omkostnadssituation. Röverblicka sinsvårtsmå och harbranschen är att

priser ochhögalikriktning ellersigtilllederprislistorna intehävdar vareatt
Även listornanivå. harköparna nyttaför hög somhellerinte avär satta en

i branschen ärförekommerartiklarjämförelsematerial. Antalet om-som
framförföroumbärligamaterialprislistor000 därförochca 40 ärfattande

installationsföretag.mindreallt
VVS-installationsbranschen äriföretagenmellanKonkurrenssituationen

företagtiolåg. finnsDetFöretagskoncentrationen ärsvår bedöma. caatt
Detmarknaden.%för 50företaganställda. Dessa100med över avcasvarar
Deanställda.tiosmå mindremed änföretagenflertalet ärabsoluta av

verksamhet.singeografiskt ibegränsadeoftastföretagen ärmindre
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påverkas också omfattande horisontellt pris-Konkurrenssituationen ettav
samarbete.

både prissättning material arbete.Prissamarbetet och Ettavser av
medför alltid risk för konkurrensbegränsning.horisontellt prissamarbete en

prislistornas tillämpningde uppbyggnad ochBeroende samtgemensamma
långtgående rekommendationerna i olika avseenden kan pris-hur är,pass

prisuppdrivande effekter leda till prisstelhet. Dessa effekterlistorna ha och
utifrån prislistorna utformade.i utsträckning bedömas redan hurkan ärstor

frågor underlättar företagens beräkningar sinaAvgörande de endastär avom
också effekter,eller de har andra de rekommenderadekostnader omom

påslagen baserade de minst eller de effektivapriserna och är mest
öka säkerheten konkurrenternas beteende.företagen de kansamt om om

på omfattande sortimentetMaterialprislistorna kan, grund det iav
ca artiklar,branschen 30 000 kostnadsbesparande. De enskildaanses som
möjligheter utarbeta prislistor starkt begränsade.företagens äratt egna

fårkostnadsbesparing risken centralt utarbetade pris-Denna vägas mot att
pådrivs och stabiliseraslistor leder till prisstelhet och prisernaatt upp en

nivå skulle varit fallet.högre vad haän annarssom
såPrislistorna prissättning arbete inte konstruerade deär attsom avser av

förhållandenföretagsbefordrar till varje speciella anpassad användning.en
Omkostnadssituationen mellan företagen i branschen varierar kraftigt.

omkostnadspåläggenVidare underlagen för beräkning bristfälliga.är av
frånalltsåRisken prislistorna bidrar till kostnads-betydandeär att en

prisnivå.synpunkt hög

Elinstallationsmarknaden12.9

Tjänsten12.9.1 och marknaden
består områdenaservice inomElinstallation installation, reparation ochav

styr kylavärme,kraft, belysning, reglerteknik, kabel-TVtele, ochsvagström,
cirkahiss. Installationer utförs främst i bostäder tredjedel denen av

fakturerade försäljningen industri knappt tredjedel.och Resterandeen
delen installationerna utförs offentlig förvaltning, kraft- och elverk.av

två påUngefär tredjedelar den fakturerade försäljningen utförs löpandeav
fastpris,räkning. Anbud, oftast till för resterande delen.svarar

Elinstallationer utförs i nyproduktion byggnadersamband med ochav
anläggningar, vid genomgripande reparations- och ombyggnadsarbeten
ROT-sektorn servicearbeten.löpande reparations- och Värde-samt som
mässigt installationer i nybyggnation %, övrigasamband med 30utgör ca

Efterfrågannyinstallationer % % försäljning.40 och ROT 20 totalca ca av
på elinstallationer beroende samhällets investeringar i sektor.är av resp.

frånFörskjutningar inom i flerbostads-bostadsproduktionen lägenhetert.ex.
småhus efterfrågan,ocksåhus till lägenheter i inverkar eftersom el-

småhus.installationer omfattande iär mer
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% förflerbostadshus och 1,31,6 % förfaktorprisindexvikt iElarbetens är
småhus.

Konkurrenstörhållanden12.9.2

Företagsstruktur
både arbetemiljarder kronor 198810Elinstallationsmarknaden omsatte ca

låg. likhet medjämförelsevis IFöretagskoncentrationenmaterial. äroch
små mindre tioföretag medflertalet änVVS-installationsbranschen är

inomkundernaverksamhetsställe ochoftast baraanställda. De har ettett
förfåtal dockområde. företaggeografiskt Ett störrerelativt begränsat svarar

Elektrounion-företagensjumarknaden. De är;del störstastörre aven
Elektriska AB,NärkesAB,Installation AB, BPA ELABBkoncernen,

ElektriskaEmil LundgrensAB ochSandbergAB, ElektroElektro-Montage
elinstallations-% den svenskaför 45-50tillsammansAB. Dessa avsvarar

riks-Emil Lundgrensföretagen ärförstnämndamarknaden. De samttre
landet.etablerade i vissa delarvältäckande. De andra är av

och servicearbetenreparations-utförmindre företagenDe samtmest
på omfattandespecialiseradeföretagennyinstallationer. De ärmindre stora

verksamhetenspridningen ärgeografiskaoch denentreprenadarbeten enav
huvud-företagensådan Vidare har deinriktning. störreförutsättning för en

kunder.förvaltningindustri offentligsakligen och som
iEIO det enda branschorganetInstallatörsorganisationen ärElektriska

i branschen anslutnaföretagenflestaelinstallationsbranschen. EIO har de
avsedda förprislistorår 1988. EIO ärca 2 700medlemmar utger somsom

både material.arbete ochprissättning av

integrationVertikal
vissi Sverige kännetecknaselinstallationsmaterialMarknaden för av en

ABBinom ABB-koncernen.uttrycksig främstintegration. Dennavertikal tar
tillverkningalla led. Inommarknadensinomverksammahar dotterbolag

ABBElektriska AB.och KEAElge ABingår Cables, Cewe AB,bl.a. ABB
ielgrossist ochledandeAsea-Skandia, Nordensgrosshandelinomäger

Även AB kännetecknasEricssonInstallation AB.installationsledet ABB av
ABfrämst Ericsson Cablestillverkningsbolagintegration. Förutomvertikal

elgrossist SELGAtvå Sverigestredjedelar störstaEricsson nästäger av
förutom sinElektriska harABB.tredjedelen Närkesresterande ägs av

elgrossiströrelse.installationsverksamhet även en

prissamarbeteHorisontellt
horisontellt prissamarbete.branschomfattanderegi bedrivs detI EIO:s ett

både ochprissättning arbeteprisrekommendationer förEIO utger av
nr 2005. Enkartellregisteri SPK:sfinns registreratmaterial. Prissamarbetet

frånbestår harföretagendebiteringsgruppochkalkyl- representanteravsom
pris-utformning deför utgivning ochuppgifttill att gemensammaavsvara

listorna.
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Fram till oktober 1986 EIO följande prislistor: två material-utgav rena
prislistor, elmaterialkatalogen cirkaprislistanoch timdebiterings-samt
rekommendationer för debitering arbetskostnader tvåoch kombinations-av
prislistor kalkyllistan och cirkapriskurant. I oktober 1986 tvådeersattes
materialprislistorna med enda, fick EIO:s Materielprislista.namneten som

påDen byggde den gamla cirkaprislistan. Prisnivån 3,6 % högre i denvar nya
prislistan.

Materialprislistan bygger på elgrossisternas grundnettoprislista. Från
grundnettopriset dras genomsnittlig rabatt bestäms kalkyl- ochen som av
debiteringsgruppen. Det förekommer enligt branschen inget informationsut-
byte mellan grossist- och installationsled i denna fråga. Den rabatt drassom
ifrån genomsnittligär Påuppskattning. grundnettopriset efter rabatten läggs

pålägg skall täcka kostnaderett för installatören och rabatt-som ettge
utrymme.

Kalkyllistan och cirkapriskuranten hjälpmedel förär beräkning av
material- och arbetskostnader.

För prissättning arbete finns dels lista för ackords- tidlönearbeteochav en
i olika kallas den gula timdebiteringsrekommendationen,ortsgrupper, som
dels lista framräknademed genomsnittliga priser vid tidlönearbeteen i olika

kallas denortsgrupper, timdebiteringsrekommendationen.grönasom
Dessutom finns den s.k. listan, innehåller timdebiteringsrekom-rosa som
mendationer för speciella och servicearbeten.montage-

Timdebiteringspriset byggs montörens grundlön och socialaupp av
kostnader enligt avtal pålägg för arbetsledning,samt verktyg, tim-
omkostnader och vinst. Till detta läggs vid ackordsarbete ackordsöverskott
med pålägg.procentuellt Vidett tidlönearbete läggs till det framräknade
timdebiteringspriset pålägg skall täckaett individuellamontörens löne-som
tillägg och tillägg för Det sistnämnda pålägget innehållerortsgrupp. löne-
glidning.

Den gula listan hjälper företaget räkna fram timpriset föratt varje anställd
Denmontör. listangröna genomsnittligt timprisett kan användas förger som

alla Denmontörer. listangröna räknas fram addera gula listansattgenom
timdebiteringspris påläggetoch för tidlönearbete.

I SPK:s utredning Prissättningen inom Elektriska Installatörs-
organisationen ElO SPKUS 1985:8, konstaterades EIO-företagensatt av
försäljning elinstallationer prissattes 40 % utgångspunktmed frånav ca
någon de prislistorna. Mest användaav elmaterial-gemensamma var
katalogen, cirkaprislistan och timdebiteringsrekommendationerna. EIO:s
prislistor användes de mindre verksamhetsställena.mest Omkringav en
tredjedel försäljningen prissattes med andra listor EIO:s,av än grossist-t.ex.

grundnettoprislista och fabrikantprislistor. Deternas främst de störrevar
företagen använde andra prislistor. Ungefär 25 % företagensom användeav
ingen prislista alls underlag för prissättning.som

EIO:s materialprislistor enligt SPK:s utredning högre priser eftergav
rabatt prissättningän med hjälp grundnettoprislistan påslag.och Vidav ett
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prislistadå det bestämtslägretimme utanprisetarbetefakturering pervarav
timdebiteringsrekommendationen.medän

priset till störreelinstallationerprissättningförgällde attSammantaget av
till dennaföljsamhetennågon prislistapåbaserades att varsamtdelen

relativt hög.

Prisutveckling
listanför gula% denmed 9,1timdebiteringsprisernahöjde EIO1988Under

föravtalsenlig lönsvaradelistanguladenlistan. Iför den% gröna16,7och
timomkostnaderverktygskostnader,arbetsledning,påläggenoch%30ca

avtalsenligsvaradelistandenhöjningen. I gröna%vinst för 70och avca
55 %%30tidslönepålägg 15 %,förpålägg, avoch resp. calön, caca

höjningen.
% ochmed 6,7listangulahöjt denhalvåret EIO1989 harförstaUnder
påläggochavtalsenlig lönsvaradelistangula%. l den11,2medden gröna

avtalsenligsvaradelistanI denhöjningen. gröna%55%45för avcaresp.ca
%54%25%,tidslönepålägg för 21pålägg och avcaresp.lön, caca

höjningen.

på prislistorEIO:sSynpunkter
12.8.2avsnittprislistor ikringframfördessynpunkterDe gemensammasom

timdebiterings-EIO:sprislistor.för EIO:sigäller även stort
påslagprocentuellamångalikainnhåller intedock somrekommendationer

hosomkostnadsundersökningarpåocksåsigpåslag baserarEIO:sR:s.
undersökningarpå dessaomfattningenochStrukturenmedlemsföretagen.

SPK.tillredovisatsintehar
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LÄSANVISNING BILAGATILL 2

från inomdelbranschinsamlatsuppgifterbilaga harI denna resp.som
faktablad.i formsammanställts och koncentreratsbyggmaterialindustrin av

får inte betraktaspå faktabladen dockfinnsuppgifterenskildaDe som
uppgiftsinsamlingeneftersomstatistiskt säkerställda,ellerexakta avsom

bransch. lfåtal företag inomtillskäl har begränsats störrepraktiska ett resp.
domi-något oftaeftersom branschernaproblem,många intefall dettautgör

uppgiftslämnande företagen.deneras av
från företagsåledes på uppgifter störrefaktabladen baserasUppgifterna i

skriftlig enkät, sedanpå faktablad vianamngivitsdessa har somenresp.
komp-uppgifter har sedantelefonintervjuer. Dessamedkompletterats

från branschorganisationerstatistik, uppgifteroffentligmedletterats m.m.,
bildatmarknadsbevakninglöpandemed SPK:stillsammansvilket enegen

i materialet. Före-vissa siffroruppskattningarkvalificeradeförbra grund av
påtalamöjlighetdärefter berettsharbranscherför berördaträdare att even-

felaktigheter.tuella
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STATENSPRIS-OOHKONKURRENSVERK BYGGMATERIAL
BMHOOHOMIOIOHfö och boende vina branschdalalV

Cement

Cementa AB m.fl .

ms m7 ma
Fonujnlng Sverige 771 895 991

dlmvlnpon 56 60 71
Export 110 90 76

lrrponandol 7 7 7,g ,g ,g
Exponandel 13 10 sgg % y.

Enhov: rormanngmn
ms m7 ma m7 maProduialonsvolym 2 104 2 275 2 344 8,1 3,0

W hsqonomlnlu
nu m7 me 1030-1900

Prisutveckling 6,9 0,8 O 4,0

WWW
m2 nu ma m7 tm

Totalaförsäljningen 100 100 1OO OO1 100

H delan 7 7 10 5lFörsäljningenfördelning
páolikakundkategoner Byggindustri 2 2 0 o 0

Övriat 91 91 90 93 95
Kapacftottuinyttlande 77 se 82 87 92

[Deiyra I I I 1 |störstaföretagensandel försäljningenav 100 100 100 100 100

större Avtal mellanochkanguaym; Euroc och AS AkerNorcem 4264regmr

Euroc förvärvade 1988 tillsammans ASmed Aker Castle Cement i Stor-
britannien och Allentown och Vineland i USA.
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BYGGMATERIALKONKURRENSVERKOOHPRIS-STATENS
branschdataW800boendeochforBrunochonhotcn IV-

Lättbe
Yxhult ABochABSiporex

1ausun:un
263 313213SverigeFonlljnhg

dlnwlnpon --
18 826Expon

00Inponandel 0 ,4 ,5,S

5190M69 37 ss se12 se

Euntm5 Fuuumgnq
nu 1uuuun uusun

| 3,211,2648Produktionsvolym 260160269242153 -

WWW Ångømmnlu
van-:uuman aan1a

[çñhuwwcknngon 7,38,14,43,A

06#00001
1u:unman1uunu
100100100100100Totala

332928Ha del 2322nfördelningForsaljnlngens
kundkategorlerpåolika ayggindusm 657069 7070

Övrigt 218 2s

so7876 70Klpachøwutnmlanøe 71

ILll|[Detyra 100100andel 100100företagens 100största

88båda ick 1daEuroc-ABA-betoAB ochSi rexanammatsggnggowgwoch
bolnsamttill ettsamman
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STATENS OGHPRIS- KONKURRENSVEHK BYGGMATERIAL
Branschonrmon for och boende Will branochdataIV-

Armeringsjärn

welbondFundia By AB

1% IN 1GB
Fbrslllnlnø Storia 380 A19 1.03

dlravlrrpon 62 82111

Expo 366 296 291

Invortandel 16 10 2095 gg gg
Exponandel 1,353 4;.,g x gg

Emoc sammanx Qn
1006 1007 1006 1007 1066

l Produlnlonsvolym 278,8 293,0 288,0 5,1 1-

P°° Naumann:
1000 1007 nu 1003-1006

lpmuwoeknngen 1,3 4,1. 12,1 2,2-

pmm
1002 1004 1006 1067 1006

Totalaförsäljningen 00 100 00 1OO 001 1 1
Ha de 69n 6A70 72 7AFörsäljningen:tordelnlng

olikakundkategorier ayggmdustrl 30 36 28 2631
Övrbi 0 o 0 o 0

Knpacllouutnyttjando 75 91 100 100 100
.

I J| I l 1lyra tomagons016m: unde försäljningen 00 001 1 00 00av 1 1 100

armeringsstålstillverkaren1988 förvärvade welbondSlam hndhwgk
Stål 1988Smedjebacken-Boxholm AB. förvärvade Smedjebacken-1 januari

Boxholm SSAB armeringsj ärnsproduktions: .

1 Uppgifterna enbart gamla Halmstad Järnverk numera Bygg.Pundiaavser
Smedjebacken-Boxholm Stål ingår ej.
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BYGGMATERIALSTATENSPRIS-OCHKONKURRENSVERK
ummanstlllnlng vina branschdaiaboendeBranochonhotonfor byggandeoch av-

VINN
Mineralull

Forma
Rockwool Gullfiber ABAB och

nu m7 nu
268Sverige 1 1413 626Forsllining 1 1

din W011 2 20 55

59° 87122 125

lnponandøl g 1 3,Q ,g .k

P°“° s9 ss se se5

ton rwunngm:ma:
monu m7nu m7

[°°k&quot;°&quot;5V°Ym 211 574 227 035 249 ess 5,8 10,0

rov-MM -
um nu 1002-1000mo

IPrisunoeitlingen 5,55,94,3 2,5

Uno-Him
mama m7m41002

1000000 OO 1100 1 iTotalaförsäljningen

61662 382 80Ha deinFörsäljningen:fördelning
påolikakundkategorier 724 12597 11Bygglndust

Övrigt 13 221311

KID-choumnmi-ndo 82 9073 7571

i|l ||[Down 100100nviorslijningen 100 100antagen: andel 100största

åGullfiber andraochå Rockwool ochsidanAvtal mellanStbrroforvarvochkanguawai; ena
ochexklusivitetbl.a.lösullsentreprenörer om-sidan deras respektive om

rådesindelning.
akustikprodukter.tillverkar1987 ABEcophonförvärvadeGullfiber som

ABMaterialAhdeAB ochDecibelprodukter1988 IAMARockwool förvärvade
akustikprodukter.ochindustribullersektorninomverksamma

I
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STATENSPRIS-OCHKONKURRENSVERK BYGGMÅTEHIAL
Branschonhotonfor och boende vissa branschdataav

P1 as

Pilk Floaton AB m.fl.as

uu.
i 1M7 1GB

Forsällnlna Svenne 375 417 454
däravIrrpon 243 204 218
Export 437 552 562

mmm 65 49se 48se ss
Exportandel 77 72 70gg gg 55

Enhol:ton summan
1086 187 1066 1597 1988I Produküonsvolvm 144 700 220 90 220 300 52,7 0,3-

m5 Araoonormnln
1% 137 1006 N031958-Prisutveckllnqen 9,3 6,4 10,5 7,1

1G
m2 uu 1906 m7 1900

Totalaförsälinlnøen 100 100 100 001 100
Handel 50 50 105 45 40Fbrsåljnlngonsfördelning

påolikakundkategorier Byggmdusm 11 11 15 15 51
Övrigt 39 39 2.0 40 4.5

Kapacnetsutnyttjande 75 65 86 99 99

i l l l I lDefyrastörstaföretagensandel försäljningen 75av 75 95 95 95

Störreförvärvochkanellavtal:
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BYGGMATERIALKONKURRENSVERKPRIS-OCHSTATENS
branachdatavinaummanstlllnlngboendebyggandeochfor avBrnnochonhoton -

Vlrwnw
Isolerrutor

rang m.fl.ABGlasEmmaboda

uu.
1GB1N71%
5722.69same 405Fbnlllnlno
16012291.dlravlnpon

00OExport

282623lrrponandel %gggg
OOOEXPOHÅHGOI gggggg

m2 Forwmamammo O-tal
m7 memam7was

Ijroduktionsvolym 3,83,6748684 1625 11

mm I
mas-maonum7ms

rPrlsutvodxllngen 6,910,2A,013,1

mmm
mam7nunum:

OO10011OO001001försäljningenTotala
101010Handel ... .HgForsåljnlngenstt

kundkalegorierpåolika O0aywindusm 0

9090Övrløt 90----
0010000 11Kapacnmmnyttjande

llli|lFüetyra 585858lorsaljnlngenandelföretagensstörsta av

kaneuawal:ochförvärvStone
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STATENSPRIS-OCHKONKURRENSVERK BYGGMATERIAL
Bnmchonhoton lör byggandeoch boende ummanstlllnlng vissa branschdataav-Wim

Spånskivor
Femma

SwedspanAB ROWUBPOSBruk AB, AB Persson Invest, Orsaplattan AB m,f1

uu.
1000 m7 ma

Försäljning Sverige 812 939 1 121

därav 159 216 251
Expo 254 288 299

Wwnamh 20 23 22gg gg gg
Exponandel 28 28 26ss a; u,

m3:m: Logg Fmnanngos
ms m7 ma 1007 me[Produktionsvolym 779 0 31 8550 5 5 2, , , ,

PDOOHIOS I
nu m7 mo usa-maPrisutvowllngon 3,1 5,11 4,8 4,9

IDE
m2 1004 vasa m7 nu

Totalaförsälininoen 100 100 100 100 100
Handel A6 M M M MFbrsåljnlngens Hg

påolikakundkategorier aywndustr; 4 4 4 5 5
Övrim 50 5552 54 sz.

Kapacnotsutnynjande 71 75 36 91 9g

[Datyrastbrstatbretagens i l I l I WOTandel 100 100 700 100

I maj 1988swnegowgwoch förvärvadekaneuavgag; spånskivetill-AB Persson Invest
verkaren Edsbyn-Kilafors AB. Genomförvärvet skaffade sig ytterligareman till-
verkningskapacitet 60 000 kbm sammanlagt 405 000 kbm.

259



BYGGMATERIALKONKURRENSVERKSTATENSPRIS-OCH
branschdatasammanstlllnlng vissaboendeochBranachenhelon16 byggande av-

Vuuørupp
boardTräfiberskivor

Forma AB,InventAB, Board ABLjusneRottneros BrukABSwanboardMasonite

m.fl.ABScharin-Unitex

m.
nunu m7

546458 548SverigeFörsäljning

64lrrpondärav 54 192 1

Export 365387 342

2820Irrponandel 30gg ggo

Exportandel 4351 47 a,g y.

Forlndnng56Enhet Kggn
mema m7m7mo

|
296,9Produktionsvolym -11 ,g296,3 2625

WWW Arugømønnnln
nas-menuma m1

i 5,6 5,35,1Prisutveckllngon 4,2

months
ma1007mem2 m4
00OO 1OO 1OO 1Totalaförsäljningen 00 11

dlH 60 s 555AO man eFdrsåuningensfördelning
PâWi kU°ka°9°° 2523s 211a 1Byggindustri

Övrigt 2019194142
88 91898282Kapacltntsutnyttjande

| IllI|
100avtdrsaljnlngen 100andel 100 100Defyrastorstaföretagens 100

kanellavtal:Stoneförvärvoch
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STATENSPRIS OCHKONKURRENSVERK BYGGMATERIAL
Branschonhetonför byggandeoch boende ummanstlllnlng vlua branschdataav-
Varuorupp

Gipsskivor
Forma

Gyproc ASAB och Danogips m.fl.

uu.
mo m7 nu

Fowñunlnø Svenne 495 553 704
däravlrrpon 123 142 177

EXPO 73 94 89

lrrvonande 2625 25x se ss
Exportandel 16 19 14gg gg 0%

Mn:mot Forindrlngso
ms m7 me m7 me

lrProduktlonsvolym 28,2 46,342,0 49,0 10,2

05 Angonommln
mo m7 nu was-rosa

Prisutveckllnqen 0,6 3,5 3,8 4,0-

rm
m2 m4 me m7 rosa

Totalaidrsalinlngen 100 100 00 100 OO1 1

H delan 92 91 959 95Förtäljnlngensfördelning
påolikakundkategoner Byggrndusuq 5 64 5 5

övrigt 4 4 0 0 o

Kapachetsutnmlande 86 87 74 79 79

l l I | I l100 100 100 100 100Dofyrastörstaföretagensandel försäljningenav

Störreförvärvochkanellavtal:
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OOH BYGGMATERIALSTATENSPRIS- KONKURRENSVERK
bnntchdatavluuumrnarmlllnlngBnnochonhoton for byggandeoch boende av-VuTa

Dörrsnickerier
Torne

m.fl.Dörr ABJutlandiaAB,AB, BorDörrenNordbo-GruppenAB,Swedoor

1.000 m7 nu
SverigeForuljnlng 131.1792 949

62 91dlravlrrpon 41+

Expon 438 469 49A

86 7Irrponandel gggg gg

Exponandol 35 3237 gg gggg

dorrar1000 rmmmgpg:m:
mem7m7 nume

[Produktlonsvolym A,3 4,1510390 450 11I

moms -
ana-mamams m7

lPrhutvoddlngon 8,811,84,1m5

WWWM
m7 memonum2

OO00 I00 1OO 1Totalatörsaunlngen 00 11

Ha de 39M M32 34nfördelningFonlljnlngons
på kundkategorlorolika 646475253angmdusu|

Övrigt 1512 1315 1a

esKlplcnoümnmlande 838282 az.

IlI Il[Daim 656364aavtonaunlngonandel 65företagens 50:tomte

Se koncernstrukturavsnittkanwawakSammy, och

1988:års Boxholmochproduktion i Lovenei inkl del aven
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STATENSPRIS-Om KONKURRENSVERK BYGGMATERIAL
Bnnachonhoton for byggandeoch boende ummanuullnlng vissa branschdataav-
Vlrwwo

Fönstersnickerier
Femba

AB, Myr-esjöfönster AB, Fönster m.fl.Elitfönster SP-Snickerier AB, Traryd

Mu.
m: m7 nu

Fbriällnino 910m 569 8983551 1 1

daravlnpon 1,8 36 1,9

Expo 83 7a95

Inponandel 2 3,g gg
EXPOHHHGBI 7 gg 5 §6 4 %

1000 fönsterluftemot Fevwnngm
me m7 me m7 maa

NProduktIonsvoIym 6115 8,91400 525 7,91 1 1

P°°Å Ångonomonln
me 1005-1005mo m7

[Prhuwoddlnqen 8,46,5 7,1 10,7

IW-NM
me m7 mem2 nu

Totalaförsållnlnøen 100 100 100 100100

Ha deln Ö48 7M M IForsaljnlngensfördelning
på kundkatogonerolika Bygghwusm 37 39 3550 51

Övrlot 1a6 5 15 15

Kapacllotsutnynjande 90 9672 77 95

1J l lII[Datyrastorstatorøtagensandelavtorsaljningon 67 61 665755

Se koncernstrukturavsnittsmnegowawochanammat

1988 företagenElitfönster en Bahcokoncemensammanslagning under inom av

Snickerier.Fönster ElitEtri och
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STATENSPRIS-OCHKONKURRENSVERK BYGGMATERIAL
ummnnstlllnlng vissa branschdataBranschenhotonför byggandeoch boende av-

www
Inredningssnickerier

Forma
Marbodal AB och HTHKök Svenska AB, BallingslövStora AB,Kitchen

Myresjökök AB m.fl.Nordbo-Gruppen AB,

1000 m7 me
SvorloeFOMIJMW 006776 1 2441

däravIrrpon 98 35 741 1

Export 330 324317

P°8&quot;°°&#39; ss V v.13 13 1:.
Expoñande 28 2332 se x. ss

1006 skåp FoøwnnwaEnhet
mem7 ma m7ms

Produktionsvolym 13,6200 500 2 800 12,02 2

procømos t nwas-mo1007 nunu
I Prisutveokllngen 6,5 6,6 6,54,7

970000100
m7 mo1004 ausm2

Totalaförsäljningen OO 0000 OO 1 1100 1 I

Handel 48 59 5947 59Försåljnlngensfördelning
påolikakundkategorier aygg|ndustr| 282934 34 30

Övrig 18 12 1319 11
8063 7874 72Kapacltetsuinyrtjande

|N 1I|
försäljningen 83 78 78tyrastörstaföretagensandel 70 72av

koncernsSe avsni ttsigneggwgwochkamuawag;
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STATENSPRIS-OCHKONKURRENSVERK BYGGMATERIAL
Branschonhetentbr byggandeoch boende ummnnstlllnlng vissa branschdataav-V-rvoruøv

Plastgolv
ronne

Tarkett AB, Forbo-Forshaga AB, ODOInteriör AB, Rikett-Sommer flAB m. .

m.
me m7 maa

Försäljning Sverige 675 758 949

däravmen 206 230 318
Export 31 381301

Invonandel 31 30 34se ss ss
Btportandel 36 3841094, ny, ny

m2miljErn: rorwnngns;
186 1987 1066 1987 1956Produktionsvolym 1975 20,9 19,5 6,77,2

F°°“ Ångonomanln
me 1007 :nu ma. maa[Prbutvockllngen 4,3 3,7 9,5 8,8

mmm
1032 nu :oss 19417 1955

TotalaOtsåltnlnøen 100 100 100 00 001 1
Handel 82 83 99 99 99Fbmaljnlngonsfördelning

páolikakundkategorter Bywndusui 2 2 0 O O
Övrigt 16 15 1 1 1

Kapacttotsutnyttjande 62 6971 7675

I l N I 317IDefyrastörstaföretagensandel torsäljnlngenav 30 70 77 73

Se avsni koncemstrukturtt;Störretorvärvochkanellavtal:
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BYGGMATERIALKONKURRENSVERKOCHSTATENSPRI$
branschdataummanmllnlng vlouoch boendebyggandeforBrunochonheton av-

Tamm
Textilgolv

Fauna AB,GolvabiaAB,Egetaepper-SverigeABTarkett ,
AB m.flSverigeScandinaviaofweszon .

uu.
mam7ma
07mango 33405Førsaljrdng

328 302293Inpondärav

6260Export 52

7a7672Irmonmdol %gg
373636Exponandol gggggg

Emir Fodnumgx
mam7num7ms

[
Produküonsvolym

FRUHN -
ms- mamom7man

IPrbmvocklIngen 6,33,6 14,23,2

VWWNW
mem7me1904m2
001001001iorsäljnlngenTotala - -. .

100100100H dela ....fördelningForsaljnlngens
kundkatagorlerpåolika 00anglndusm O. .. .

omm 0O. . 0. .

Kapactetsutnyttjande

JlllIl 524850avforsâljnlnganandel - -iomagens -DeMumma

koncernstrukturavsni ttsekanollavtal:ochStonetorvan
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STATENSPRIS-OCHKONKURRENSVERK BYGGMATERIAL
Branochonhotenfor byggandeoch boende sammanställning vissa branschdataav-

Linoleumgolv
ronne

Forbo-Forshaga AB, DLwSvenska AB, ODOInteriör AB

ions 1007 nu
Både095g. föFönllinlno Sviriae 15a 174 216 saljningen pa

svenska markna-mvh-pan 217 200241.
den och exporten

frånExport härrör im-59 70 81,
porten.

Inponandel 100 100 100gg gg y,
EXPOHEHÖOI 36 00 y.O 0 O

Emm: summan
mo 1007 was m7 meIPTWUNWNSVOWTNAllt är import - - - - -

roa-mm I
me m7 nu 1an-ma

Prisutvecklingon 8,25,5 14,5 10,5

;uno-mm
1002 nu me 1007 ma

Totalaförsäljningen OO100 100 100 1 100

H ndea 9992 94 99 99Försäljningenfördelning
paolikakundkategorier Bygmndustn 0 0 01 1

Övrigt 7 5 1 1 1

KupaclmsmnynjandeAllt är import - - - - -

bara i I J l i lföretagensstörsta andel försäljningen 100 100 100 100 100av

Se avsnitt koncernstrukturaanemwaw ochkaneuawak
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BYGGMATERIALPRIS-OCHKONKURRENSVERKSTATENS
branschdataummansullnlng vinaBranschonhotenför byggandeoch boende av-

Trägolv
Forma Tarkett AB, Gustav Kähr AB Golv ABTibro flm., .

Mu.
mamo m1
494sorige 337279Försäljning

däravInport 763524

638 774539Expon

Irrvonandel 15109 se 91.se

Exponandel 656868 se v. ss

m2mil j Forlndrlngse:mo:
mama m7m7me

NProduktbnsvoIym 14y310,96,1 7:05,5

MFW Arogonormnlu
ms- mamam7rue

[Pnsmvodxllngen 9,85,3 11,24,3

15WW
m7 :numenum2

100100100försäljningen 00Totala 100 1
8685868986Handel

Fbrsåljnlngensiördelnlng
páolikakundkalogorler 08 0 0Bywndusui 11

övrim 453 43
90 919084 91Kapacllotsutnyttjands

IllIIlforslllnlngenandel 95företagens 90DeTyrastörsta 91100 99av

koncernstrukturSe avsni ttkaneuawa.:town, ochsame
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STATENSPRIS OCHKONKURRENSVERK BYGGMATERlAL
Branachonheionför byggande och boende sammanställning vissa branschdataav-
Vuuorupp

yrkesmálerilacker till konsument- ochFärger och
Fauna

Färg AB,Nordsjö AB, HP Färg-Kemi AB, TranemoAlcro-Beckers AB,
fåtal till-Jotun Sverige AB mindreDickersby Färg AB och samt ett

verkareimportörer

uu.
maa m7 maa

Fbrsåljnlng Sverige 2001 1 400. .
däravInpon 160 150- -

Expo 125 130--

lnponandel 13 H,s ,g ,Q..
Exponandel 11 g-- ,g ,g ,g

1000 literEnhol: Fawnngns
1066 187 1068 1997 1058

EWUkUOnSVOWW 062 58 267 63 838 9,658 0,3

P9 Åuoorsommln
1000 m7 ma 1003-192343

NPrisutveckllngen - - 8,05,0

06
ma: nu me m7 maa

Totalaförsäljningen 100 100 100 100 100
Ha de 8 6 6 67 7 70 5 5nForsaljnlngensfördelning

páolikakundkategorier Byggmdus, 22 23 30 35 35
Övrigt - - -

83se ao 92Kapacnetsutnyttjande - .

I J l i N llyra företagens 78största andelaviorsaljnlngen 75 8582°-

då1986 ABAlfort CrcrmolmAlcro-Beckersbildades w. BeckersABochstoneiorvårvochkaneuavtau
yrkesváleri.samanfördesin tillverkning och försäljnirg produkterför kansu-rent-ochav

1989.Nyansa TranemoABförvärvades Finland, Nybildadei till 95 TelmosnidmterOY, i nejav
Teknos-Tranemoär till FärgAB.noderbolag Tranan
1 HPFärg-KemAB bruk fabrik for färger under1988.Produktions-har tagit i vattenbaseradeen ny

år.driftsnivávolymen mur kapacitetsumyttjande har därmedökat kraftigtvid tidigremot
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STATENSPRIS-OOHKONKURRENSVERK BYGGMATERIAL
:anochenhøunfor byggande vissa branschdataoch boende ummcnstlllnlng av-

plastoch tapeterPapperstape ter av
Fanny

Forbo-ForshagaBoråstapeter AB, ABAB, Eco TapeterAB, Duro Sweden

tillverkareimportörerantal mindreettsamt

Mu.
nu m7 ma

Førslljnlng SVOMO 500

däravInpon - - 138101
Expon se 95

lnportandel ,Q ,g ,g28....
EP°°°&#39; 21as se v.

Milj:mi: runanngqss
m7 1007 mewas maa

[Troduktionsvolym 67,5 68, 0,70. .

PWWE hagortomønln
nu mas-mem: m7

i 9,6 9,55,0Prhutveodlngen

FIN-Mm
m7 maam2 nu me

Totalaiörsälinlnøen 00 00100 100 1 1100

rossiH del to g s eran 100100 100100 100Forsaljnlngensfbrdelnlnq
páolikakundkategorler Bygmndustñ

Övrigt - --
Kapacnetsutnyttjandø 6637 9490..

i | l{ ll 80 80 60andelavtbruljnmgenDetyra företagensmoms

TapetgrossistenBorås förvärvade SvenskaTapetterminalen ABistonuawawmhkaneuawak
Tapetgrossistensäven Svenska1989 AB. köpet ingickAlcro-Beckers Ii mars av

Sveriges största tapet-och wingkvist, ärdotterbolag Björklund en avsom
hanclare.
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STATENSPRIS-OCHKONKURRENSVERK BYGGMATERIAL
Branschonhotontor byggandeoch boende urnmanaullnlng branochdatavlouav-

Vattenradiatorer
rang

ABThermopanel i Helsingborg AB, Fellingsbro Verkstäder m.f1 .

10a 1007 ma
Fbnillnlno Sverige 681111 1 220

däravInpon 2622 34
Export 35 35 31

P°°&quot;°°&#39; 18 1a 18se se se
Exponandel 20 17 13gg gg gg,

:mc summan
me m7 ma 1007 ma

lrProduktlonsvotym - - - - - -

V°°° Aragonommln
nu 1007 10a 1003-11100

lPrisutvodtllnqen 6,1 11,64,2 7,0

9700001195
m2 nu mo m7 nu

Totalaförsållnlnaen 100 00100 1 100 100
Handel 911 911 100 100 100Forshljnlnqensfördelning

påolikakundkategorler Byggmduâui 0 0 O O O
ÖVW 6 e 0 o o

Kapacnotsutnyttjande 9595 37 95 97

| 1 J H lDofyra företagensstörsta andelavtörsåljnlngen 90 100 100 10095

tillverkareanelThermo förvärrade LVI Produkter ABStörre kanellavtal:förvärvoch av
elradiatorer 86.1 Thermo anel förvärvade AB ds MetallarmaturMarka

1
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PRIS-OCHSTATENS KONKURRENSVERK BYGGMATERIAL
vlue brenechdeteBrenechenhetenfor byggandeoch boende eemmenetlllnlng ev-vuugrupp

bidéertvättställWC-stolar, ochSanitetsporslin
Femma

Sanitär ABVVSAB, Ifö m.fl.Gustavsberg

w.
10e: 1ee7 1eee

Forsillnlnø 810099 373305251

lrrpondärav go5137

Em 20e 209 201

Invoñinde 2121 23s; u, gg
EP°°°° ss 115 se 41 v.53

tusentalst. ForenenngwsEmm:
|NO 1087 1568YNG 1N7

{
Produktlonsvoiym 822733 841 2, 312,1

15pmoem n
M07 me 13340061%

iPrlsutveckllngen 2,65,4 12,9 7,2

QOOOHIG
1006 1067 1066132 1804

lörsållnlnoenTotala 0000 00 100 1100 1 1

H dela 99 I 99 1 001 100 OO1Forealjnlngensfördelning
kundkategorlerpåolika Byggindustri 0 04 OO 5 Oi ,

Övrigt 000,5 00,1
9686Kepacltetsutnyttjande 9769 71a

I| lI|
andelavtorsaljnlngenDetyrasterstatbretagens 100 100 100 100 100

ochkanellavtal:Störreförvärv
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STATENSPnrs- OCHKONKURRENSVERK BYGGMATERIAL
Branachonhotonför och boende vina branschdataav-

Badkar

tav

m.
nu m7 nu

Försäljning Sverige 71 37 m4
däravImport 2 4 3, ,
apan 26 32 31

Irrportandel 9 8gg gg y
Exponandel 29 33 30gg gg %

.tusentalstEmm: Foøwnngos
ms m7 :nu m7 maaI Produkfionsvolym sz. 89 97 6 0 g o, ,

P“ Nqmwmmm
mo m7 me ma- 1000llsutvookungen 5,3 2,1 14,2 7,8

FWWWN
m2 :w me m7 race

Totalaförsäljningen 1OO 100 001 00 100
Ha deln 001 100 1OO 001 100Försåflnlngensfördelning

påolikakundkatagorfer Byømndustri

Övrigt

Kapacnetsutnynjande 71. 83 78 73 57

I | I I l 1Defyrastörstaföretagensandel försäljningenav 100 100 100 100 100

Störreförvärvochkanellavtal:
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BYGGMATERIALKONKURRENSVERKOcl-IPRIS-STATENS
branschdatavinaboendeochför avBranochonhoton -

Diskbänkar

1 180137
Slow 0a93 1Fortlllnho 73

InponNV 2407
46Export 1.443

221151lnponandel gg gg,x

353533 54Exponandel ggs

ton HundringseEnhet
1968100710GB19671086

liProduküonsvolym 970 22 3246 33 - - ,

F°“ huunmmm
103319661N61W71% -

liPrlsmvowllngon 2928, 325 5 ,,

FOWNOS
1968103710%1H41N2
0010000 1forsälinlnuen 00 11Totala 100

Ha del 909086 90n 86fördelningForsäljningens
kundkatagorlerolikapå O 10O 11Byggindusm 3 11

Övrlot 00001
sz.86Kapacnouutnyttjande

]IilÅl 100100OO100 1100tørsmjninqenandelföretagensstörstalyra av

förenorskadetsamarbetsavtal medhar ettGUStaVSbekanellawal:ochStörreförvärv
A773.kartellre sterAS mIntra
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STATENS OCHPRIS- KONKURRENSVERK BYGGMATERIAL
Branachonhotonför byggandeoch boende sammanctlllnlng vissa branschdataav-Varugrupp

Sanitetsarmatur
Forma

FMMattsson VårgårdaAB, Mora Armatur AB, Armatur AB

nu m7 sou
åggåååetlnFönlllnlnø Svenne 320 370 450

däravImport -- - -
Expon 85 107 110

|F°3&quot;d°| 94 gg gg. . . . . .
Brponandel 20 23se 20x -.

Enhäx; Fortmnngos
ma m1 nu m7 wasI Produktionsvolym . - - - . - . .

V°° Arugonommln
ma m7 nu ma- mal Prtsutvoddlngon 5,0 5,5 9,0 6,3

mamma
m: nu nu m7 ma

TotalaOrsåünlnoen 001 001 100 100 100
Handel 64 65 97 98 98Försåljnlngensfördelning

páolikakundkategorler Byggindustri 6 7 3 2 2
Övrlo 30 28 0 0 o

Kapachetsutnyttjande 85 86 91 92 94

l l l | I IDefyrastörstaiöretagensandelavlörsåunlngen 90 90 95 97 98

315m Mora Armaturförvärv harochkanguavtak försälett ni avtal med IDO AB som
importerar sanitetsarmatur.
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på byggmaterial i devissaJämförelse priset1 av
ländernanordiska

Syfte1.1

Sverige skettochNorgeFinland,Danmark,mellandet1983 harSedan
varit detharför urvaletKriteriernapå byggmaterial.vissa attprisjämförelser
någorlundaprodukterbetydelsefulla ärekonomisktsigskall röra somom

Detmarknader.fråga koncentreradeskalldethomogena samt att omvara
på vissa bygg-priserupplysningarutväxlingensyftet med m.m.omyttersta av

pris-Storakonkurrensrättsliga bedömningar.förunderlagär att gevaror
förstödprodukter kanlikvärdigaländerna ettskillnader mellan somses

överallt.fungerar lika braintekonkurrensenatt

Produktområden
från femföljandeomfattar 1983prisjämförelsennordiskaDen varugrupper:

År 1984spånplattor takpapp.ochstenull,ochgipsskivor, glas-cement,
och lacker.färgertillkom plaströr,1987ochtillkom dörrar

Prismätningsförtarande
januari denårligen, ochtvå gånger den 1Prismätningar har skett perper

i SEK exkl.fabrikspriserprisernaredovisadejuli. De är1 moms oms.

Prissammanställningar1.2

Bostadsinnerdörrar
obehandladlås tryckeMålat meddörrbladProduktspecifikation: samtutan

tröskelplatta.mantladmedträkarm sammansatt
FinlandDanmark. IochSverige, Norgejämförbara iheltDörrarna är

marginellskillnadnågot överfalsad denna ärdörrtillverkas är mensomen
från kvalitetssynpunkt.

AS, dotterbolagtio. Swedoor äri DanmarkAntalet tillverkare är ettsom
danska marknaden.denAButlandiadanska J Dörr är störstochtill Stora,

Oviteollisuus OYSOinnerdörrar:fyra tillverkarefinnsFinland störreI av
PuujalostustehdasAlavudenHarjuvalda OY,% Swedoor,till 100ägs avsom

ordning %, 20 %,i 45nämndföretag harfyraWirebo OY. DessaOY och
Några företag tillverkarmindreinnerdörrmarknaden.%17 % 10 avresp.

specialdörrar.
AS, Bryn-Haldentillverkare. Swedoor ägs12-15Norge har avsom

% denStora, har 43AS, sinTaendstiksfabrik i ägsNittedals tur avavsom
norska marknaden.

Det finnspå marknaden.svenska ävendominerar den ettSwed0orAB
mindre tillverkare.flertal
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prisnivån %Under .oden har ökat med1984-07-01 1988-07-01mätpe -
i Finland börjadeDanmark, 54 % i % i Sverige. Imed Norge och med 30
mätningar juli 1986.

Fabrikspriser lör Innerdörrar dörrblad.Figur 1.1 +

SEKst
700

IÅ.:ÄUM I Danmark
50°

zg D Finland
Ö Norge

y400. Ö Sverige
4%

300

viiii ii200 i
88-0788-0187-0787-0186-0785-07 86-0185-0184-07

Rör
Produktspecifikation: Markavloppsrör PVC 200x6000 klass T inkl.mm,
gummering och muff och inomhusavloppsrör PVC 110 rakt 6 inkl.en mm, m
muff.

två AS,I Danmark finns det tillverkare, Uponor dotter-den ärenavarav
frånföretagetbolag till det finska UPO. Det finns avtal 1966 mellan dessaett

två tillverkare prislista för avlopps- och tryckvattenrör.om en gemensam
Finland dominerande företag,har OY Uponor Ab, med 25-62 %ett av

på Några påmarknaden beroende mindre företag delarrörtyp. resten av
marknaden.

På två ASden norska marknaden finns företag; Uponor Ma-Bo.och
tillMa-Bo 40 % Uponor.ägs av

I Sverige finns totalt cirka tio tillverkare. Uponor den dominerandeär
tillverkaren.

prisnivånUnder mätperioden 1987-01-01 för1988-07-01 har ökat mark--
avloppsrör med 16 % i Finland, % i % i Sverige.9 Norge och 24 Under
halvåret prisnivånjanuari juli1988 1988 i Danmark %, i Finlandmed 8steg-
med %, i Norge3 med 4 % och i Sverige med 8 %.

På påinomhusavloppsrör fabrikspriser.det spridning Underär mät-stor
prisnivånperioden 1987-01-01 1988-07-01 ökade i Finland och Sverige med-

halvåret16 %, sjönk i Norge med % ökade under4 1988-01-01samt -
1988-07-01 i Danmark i %, i Norgemed 8 %, Finland med 3 med 10 %
och i Sverige med 5 %.
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markavloppsrör.lörFabrikspriserFigur 1.2
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Inomhusavloppsrör.förFabrlksprlserFigur 1.3
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Gipsplattor
Produktspecifikation: Gyproc 13 tjock normalskiva.mm

två, AS,i Danmark tillAntalet tillverkare Gyproc dotterbolag Euroc,är
AS, AS.Danogips dotterbolag till F.L. Smidth Marknads-Cooch

två4060 också% tillverkare,fördelningen mellan dessa vilka harär
enhetligt sortiment och enhetlig prissättning.
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Finland har tillverkare, Gyproc Oy, Oy Partek AB tillägs 50 %en som av
År denoch AB Gyproc till 50 %. 1988 importerade Finland 23 % in-av

frånhemska omsättningen främst Danogips, Gyproc, Norgips och spanska
leverantörer.

Norge har tillverkare Norgips.en -
tvåSverige har tillverkare: Gyproc AB, marknadsdorninerande,ärsom

och Danogips AS, dotterbolag till danska Danogips.ärsom
Under perioden prisnivåerna1983-01-01 1988-07-01 har ökat med 21 % i-

Danmark, med % i Finland,14 med 17 % i Norge och med 24 % i Sverige.

Figur Fabrikspriser för1.4 gipsskivor.
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BY99P3PP
Produktspecifikation: Takpapp Icopal pansargrå,polar polyesterfilt,
SAP 4000.

tvåI Danmark finns tillverkare: AS Jens Villadsens Fabriker ASoch
Phönix Contractors.

I Finland finns fyra tillverkare. Finland har dessutom kvotavtal berörsom
försäljning bitumisoleringar i allmänhet avtal samarbete iav samt om
marknadsföring.

tvåI finnsNorge tillverkare: ASIsola och Fjeldhammer Brug AS, som
A S Jens Villadsenägs Fabriker i Danmark. De norska tillverkarna blev iav

december 1987 otillåtetanmälda för prissamarbete.
I Sverige finns tillverkare: Icopal, Mataki ochtre Trebolit, som

tillsammans har halvaöver marknaden.
Under mätperioden 1983-01-01 1988-07-01 prisnivånhar Ökat med 30 %-

i Finland, 27 % i Norge och 34 % i Sverige. I Danmark har däremot prisnivån
minskat med %11 under motsvarande mätperiod.
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förFabrlksprlser byggpapp.Figur 1.5
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Färger lackeroch
litervit, 12Stugfärg,Alcroträfasader,förLatexfärgProduktspecifikation:

23 Jämförbaraliter.vit,Högblank,Servalacalkydlackfärghögblankoch
länderna.nordiskaövrigai definnsprodukter

AS störst.Sadolin Malevarer ärtillverkare,35Danmark finnsI varavca
40 %medKemica Oy, störstTikkurila Oy, ägs avFinlandI är avsom

%12harSadolin-Beckeroch28 %harTeknos-Winter avmarknaden. caca
delarNågra mindre företagmarknaden. resten.

delas%,70marknadsandelmed restenJotundominerarI Norge caen
företag.mindreflertalettav

Nordsjö HP FärgAB,Alcro-Beckers AB,företagfyraSverige harI -
förmarknaden85 %tillsammansABFärgTranemoKemi ochAB avca-

yrkesmålerifärger.ochkonsument-inom sektornlackerochfärger
1987-01-01periodenundertillfällenvid fyrahar skettPrismätningar -

1988.två tillfällenvidDanmark och Norgei1988-07-01
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för färg.Tabell Fabrikspriser1.1

Fabriksprlser Danmark Finland SverigeNorge
SEKliteri

Stugfgrg
1987-01-01 30 24- -
987-07-011 30 24- -
988-011 -01 32 31 45 25

1988-07-01 31 27 46 26

Hogblank lack
987-011 -01 56 40- -

1987-07-01 56 40- -
1988-01-01 48 59 51 41
1988-07-01 49 51 51 44

prisnivån årenFinland minskadeI mellan med1987 och 1988 9 %, medanca
den i Sverige ökade med 9 %.ca

Spånskivor
Produktspecifikation: Golvskiva 22 620x2420 med ochnot spontmm, mm,
och väggskiva 12 1200x2500 i FinlandDanmark och väggskivanärmm, mm

tjock.10 mm
två tillverkare. påverkadDanmark har Prissättningen starkt import-är av

priserna. uppgårImportens andel till 50 % omsättningen. Ca 10 %ca av av
produktionen exporteras.

Finland har sju tillverkare: Kymmene Oy, har 50 % marknaden,som ca av
Saastamoinen OY, Koskisen OY, Metsä-Serla Enso-GutzeitOy, Parma OY,
OY och Isku-Yhtymä Oy, tillverkar förbara bruk. Avtal finnsegetsom om

prissättning. Finland % produktionen.40exporterargemensam ca av
Importen obetydlig.är

femNorge har tillverkare. ASNorske Skogsindustrier har 40 %ca av
marknaden. Norge volym12 % produktionen och importerarexporterar av

volym16 % omsättningen.av
Sverige har tillverkare. Byggelit KP och Swedspan AB deär största.tre
Under mätperioden prisnivån1983-01-01 1988-07-01 har ökat-

golvskivor med 19 % i Danmark, med i Finland 1983-01-0118 % -
1988-01-01, med 27 % i Norge och med i Sverige.26 % Väggskivorna har

tidunder motsvarande ökat med 20 % i Danmark, % i Finland, i28 29 %
Norge 18 % i Sverige.och

spåntilläggetFinlandI golvskivor bort 1987-10-01 till följd dettogs av
svårare marknadsläget.

spånskivornaFr.o.m. 1988 i Danmarkär ändrade i sammansättningmars
för uppfylla miljökrav.att nya
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golvspånskivor.förFigur Fabrikspriser1.6
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våggspånskivor.förFigur Fabrlksprlser1.7
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Mlneralull
kgm3,1Produktspecifikation: Glasull, regelskivalätt produkt, 22ca

kgm3,2 Stenull, lätt produkt, regelskiva 330 Stenull, produkt,tungca
kgm3 kgm3,markskiva i150-160 Finland 120 tjocklek 50ca mm.

två AS AS.Danmark tillverkare, Superfoshar Glasuld och Rockwool
3565 två ocksåMarknadsfördelningen % mellan dessa tillverkare, vilkaär

enhetligt sortiment enhetlig prissättning.har och Danska Rockwool har avtal



områdenknow-how-överföring i bestämda inomhindra etablering ochattom
landet.

två glasull, %tillverkare: Ahlström Eristeet OY 45 ochFinland har
bergull, %. köpte aktiemajoriteten iOY Partek Ab 50 Ahlström OyA

förenadeIlvesvilla Oy i december 1987. I slutet 1988 Ahlström sinaav
till Ahlström Eristeetglasullenheter det bolaget OY.nya

tvåfinns tillverkare: bedriver licensproduktionI Norge Glava, medsom
till import Rockwoolstarkt begränsad och och Elken, ägsrätt export som av

International i Danmark.
två tillverkare GullfiberSverige har och Rockwool med marknads-- -

uppgåendeandelar till 55 % 45 %.ca resp. ca
prisnivån påmätperioden har mineralull iUnder 1983-01-01 1988-07-01-

för förDanmark ökat med 29 % lätt produkt med 17 % stenull, itungresp.
% %, i % och i SverigeFinland med 9 6 Norge med 26 % 22 medresp.resp.

25 % %.32resp.

Fabrlkspriser för mineralull littFigur produkt.1.8 -
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för tungsstensull.Figur Fabriksprlser mlneralull1.9 -
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Cement
lösvikt.Produktspecifikation: Standard icement

A Portland-Cement-Fabrik.cementproducent, S AalborgDanmark har en
innehåller flygaska fr.o.m. 1985. Tidigare innehöllDansk 25 % dencement

kvalitet, Rapid-Cement,% tlygaska. Sedan 1986 snabbhärdande den30 är en
sålda kvaliteten i Danmark.mest

två Ab och Oy Lohja medI Finland finns producenter, Oy Partek Ab,
på finns beträffande% 36 %. Kvotavtalmarknadsandelar 54 resp.

marknadsföring.produktion och
AS till 20 % svenskaNorge har cementproducent Aker ägssom aven - -

innehåller flygaska fr.o.m. Tidigare innehöll18 % 1986.Euroc. Norsk cement
den 10 % flygaska.

företagcementindustrin samlad i Cementa ABDen svenska är ett som- -
svenskatill 95 % Euroc-koncernen och till resterande delägs staten.avav

prisnivånmätperioden ökat med 6 % iUnder 1983-01-01 1988-07-01 har-
i och med 26 % i Sverige.Danmark, % i Finland, med 12 % Norgemed 13

genomgående haft priserna.Finland har de lägsta
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förFabrlksprlserFigur cement.1.10

SEKton

530

Ä510

#322i
490

Avx Banana
J

O Norge
O Sverige

410

3% 7 5 Öi 1 1 r 1 å |u
N07 67-0187-0788431880783-0133-0784-0184-0755-0185-07OI

287





Bilaga Handelshinder4

Ur Pr0dukt0mråder4 A likeverdigemed regler i de
nordiske land byggområdet NORD 1988:101,-

ministerrådet,Nordiska Köpenhamn 1988. 290

4 B Förteckning anmälda tekniskaöver handelshinder
byggmaterial.-

Ur Undanröjande tekniska handelshinder i Nordenav
från för tekniska handelshinderrapport expertgruppen-

NU 1985:10, Nordiska ministerrådet, Stockholm 1986. 296

4 C Ur STH:s katalog konkretaöver tekniska handelshinder
avseende byggprodukter. 304
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4BBilaga

handelshindertekniskaanmäldaöverFörteckning

Produktområde: byggmaterial

föreskrifterochförordningari lagar,skillnaderorsakasA. Problem avsom

ByggvarorProdukt:
i SverigetypgodkännandenhandläggningLångsamProblem: av

Gasmateriel-DanmarksMiljöstyrelsen,DEMKO,Byggestyrelsen,Berörda
provning
Miljöministeriet

arbeidsdepartementctKommunal-og
Byggstandardiseringen,SEMKOPlanverket,STEV,

författningarSkildaTBT0rsak:
CertiñeringsproblemKonsekvens:

TrävaruproduktcrProdukt:
dimensionerförstandarduppfyllandebetr.SvenskasarkravProblem: av

kvalitetoch
ByggestyrelsenBerörda
Standardiseringsförbundet
Standardiseringsforbundet

ByggstandardiseringenPlanverket,
författningarSkildaTBT-orsak:

reglerkring allmännaProblemKonsekvens:

BctongpålarProdukt:
hållfasthetstålskarvarsberäkningsärkravbetr.NordiskaProblem: av

ByggestyrelsenBerörda DK:
MiljöministerietSF:

ByggstandardiseringenPlanverket,
författningarSkildaTBT-orsak:

reglerallmännaProblemkringKonsekvens:

VarmvattenberedareProdukt:
tryckprovningsärkravbetr.NorskaProblem:

GasmaterielprövningDanskDEMKO,Berörda DK:
MiljöministerietSF:

arbcidsdepartementetKommunal-og
Mckanstandardiseringenanläggningsprovning,ASS,Statens

författningarSkildaTBT-orsak:
reglerkring allmännaProblemKonsekvens:
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Produkt: PVC-avloppsmr
Problem: Norska försärkrav godkännande
Berörda BoligministerietsDK: VVS-sekretariat

SF: Miljöministeriet
Standardiscringsforbundet
Planverket

TBT-orsak: Skilda författningar
Konsekvens: Problem kring allmännaregler

Produkt: Skorstenarochspisar stålav
Problem: Långsamhandläggning godkännandei Norgeav
Berörda DK: Byggestyrelsen

InrikesministerietSF:
Direktoratct for Brann- eksplosionsvernog
Planvcrket

TBT-orsak: Skilda författningar
Konsekvens: Problem kring allmänna Certilieringsprolulemregler.

Produkt: Ugnar
Problem: Nordiskasärkravbetr. ;avståndtill lwriinnlxirtmaterial
Berörda DK: Byggestyrelsen

SF: Miljöministeriet
Direktoratet for eksplosjtwnsvernBrann-og
Planverket,Brandnämnden,SEK, SEMK

TBT-orsak: Skilda författningar
Konsekvens: Problemkring allmännaregler. Certilieringsproblem

Produkt: Träullsplattor
Problem: Finländskaregler betr. typgodkiinnantlentetl ;avseende

brandklass
Berörda DK: Byggestyrelscn

Miljöministeriet,SF: tekniskaforskningscentralStatens
Direktoratet for Brann- eksplosjonsvernog
Planvcrket, ByggslandardiseringenSP,

TBT-orsak: Skilda författningar
Konsekvens: Problemkring allmännaregler. Certilieringsprolwlem

Produkt: Brandalarmochbrandsliiekningssystem
Problem: Skilda regler i Norden för teknisktgodkännande
Berörda DK: Byggestyrelsen

InrikesministerietSF:
Direktoratet for Brann- eksplosionsverttog
Brandnâimnden, Sjöfartsverket,ASS,SSI, SP, SMS,l-SAB

TBT-orsak: Skilda författningar
Konsekvens: Problemkring allmännaregler. Problemkring provningsrutiner

och -metoder.Certilieringsproblem
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blandningsventilcrKlämringskopplingarförProdukt:
godkännandeiSärkravför NorgeProblem:

VVS-sekretariatBoligministerietsBerörda DK:
MiljöministerietSF:
Standardiseringsforbundet
Planvcrket, SMSSP,SlB,

författningarSkildaTBT-orsak:
provningsrutinerProblemkringregler.kring allmännaProblemKonsekvens:

Certilieringsproblcm-metoder.och

SanitetsmaterielProdukt:
godkännandesärskilt Norgeförkrav i NordenProblem: Olika

ByggestyrelsenBerörda DK:
MiljöministerietSF:

Planverket,SMS,BST
Skilda författningarTBT-orsak:

provningsrutinerProblemkringregler.kring allmännaKonsekvens: Problem
Certilieringsprohlemoch-mctoder,

TräullsplattorProdukt:
lambdavärdentypgodkännandeDanskasärreglerbetr.Problem: av

Berörda DantestDK:
forskningscentraltekniskaMiljöministeriet, StatensSF:

arbeidsdepartementetKommunal-og
ByggstandardiseringenPlanverket,SP,

författningarSkildaTBT-orsak:
Typprovningsproblcm.regler.kring allmännaProblemKonsekvens:

Certilieringsproblem

MonteringsfärdigaträhusProdukt:
godkännandeSärkravbetr.Problem:

ByggestyrelsenBerörda DK:
MiljöministerietSF:

arbeidsdepartementetKommunal-og
Byggstandurdiseringenprovningsanstalt,Planverkct,Statens

Skilda författningarTBT-orsak:
Typprovningsproblem.Problemregler.kring allmännaKonsekvens: Problem

Certifieringsproblemkring provning.

byggnadervärmelsoleringsmaterialförProdukt:
i ochgodkännande,särskilttidsödande NorgeSkilda reglerochProblem:

Sverige
ByggestyrelsenBerörda DK:
ElinspektionscentralenSF:

elektrisitetsvesenVassdrags-Norges og
Planverket
SkildaförfattningarTBT-orsak:

och-met0der.provningsrutinerProblemkringKonsekvens:
Certifieringsprohlcm
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Produkt: Byggkonstruktioner träav
Problem: Långsamochvanskligprocedurför typgodkännandei Sverige
Berörda ByggestyrelsenDK:

MiljöministerietSF:
Kommunal- arbeidsdepartementetog
Planverket
Skilda författningarTBT-orsak:

Konsekvens: Typprovningsproblem

Produkt: Produkter för entreprcnadverksamhet
Problem: Typgodkännandei Sverige
Berörda Arbejdstilsynet,DK: DanmarksGasmalcrielpråövrlingDEMKO,

SF:
Direktoratet för arbeidstilsyn
Planverket, anläggningsprovning,ASS,STEV, SP,Statens

maskinprovning,Statens SEMKO, Byggstandardiseringen
TBT-orsak: Skilda författningar
Konsekvens: Typprovningsproblem

B. Problem orsakas skillnader i nationell standardsom av

Produkt: Kökssnickerier
Problem: Svenskasârkravi standard
Berörda DK: Byggestyrelsen

SF: Standardiseringsförbundet
Standardiseringsforbundet
Planverket,Byggstandardiseringen,Bostadsslyrclsen

TBT-orsak: Skildastandarder
Konsekvens: Problem kring allmännaregler

Produkt: Dörrar
Problem: Danskavvikandestandardbetr. ljudisolering
Berörda DK: Byggestyrelsen

MiljöministerietSF:
Standardiseringsforbundet
Planverket,Byggstandardiseringen

TBT-orsak: Skildastandarder
Konsekvens: Problem kring allmänna Ccrtilieringsproblemregler.
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blandningsventilerKlämringskopplingarförProdukt:
iSärkravför godkännande NorgeProblem:

VVS-sekretariatBoligministerictsBerörda DK:
MiljöministerietSF:
Standardiseringsforbundet
Planverket,SP,SlB, SMS
SkildastandarderTBT-orsak:

Problemkring provningsrutinerregler.Problemkring allmännaKonsekvens:
Certiñeringsproblemoch-metodeL

SanitetsmatericlProdukt:
för godkännandesärskilt NorgeOlika i NordenkravProblem:

ByggestyrelsenBerörda DK:
MiljöministerietSF:

Planverket, BSTSMS,
SkildastandarderTBT-orsak:

kring provningsrutinerallmännaregler. ProblemProblemkringKonsekvens:
och Certilicringsproblem-metoder.

MonteringsfârdigaträhusProdukt:
Särkravbetr. godkännandeProblem:
ByggestyrelsenBerörda DK:
MiljöministerietSF:

arbeidsdepartementetKommunal-og
provningsanstalt,ByggslundzirdiseringcnPlanverkct,Statens

SkildastandarderTBT-orsak:
regler.Typprovningsprobleni.ProblemProblemkring allmännaKonsekvens:

Ccrtilieringsproblemkring provning.

förIsoleringsmaterial byggnadervärmeProdukt:
Skilda tidsödandegodkännande,särskilt iregleroch NorgeProblem:
ochSverige.
ByggestyrelsenBerörda DK:
ElinspektionscenlralenSF:

eleklrisitelsvesenNorgesVassdrags-og
Planverkct
SkildaTBT-orsak: standarder

provningsrutiner -metodenProblemkring ochKonsekvens:
Certilieringsproblem
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C. Problem orsakas skillnader i standarder ikraftsattssom av som genom
hetsföreskrittermyndig

Produkt: Trävaruprodukter
Problem: Svenskasärkravbetr. uppfyllandc standardför dimensionerav

kvalitetoch
Berörda ByggestyrelsenDK:

StandardiseringsförbundclSF:
N: Standardiseringsforbundet
S: Planverket,Byggstandardiseringen

TBT-orsak: Skildastandarder ikraftsatts författningsom av
Konsekvens: Problem kring allmännaregler

Produkt: Kökssnickerier
Problem: Svenskasärkravi standard
Berörda DK: Byggestyrelsen

SF: Standardiseringsförbundct
N: Standardiseringsforbundet
S: Planvcrket,Byggstandardiseringen,Bostadsstyrelsen

TBT-orsak: Skildastandarder författningikraftsattsisom
Konsekvens: Problemkring allmännaregler

Produkt: PVC-avloppsrör
Problem: Norskasärkravför godkännande
Berörda BoligministerictsDK: VVS-sekretariat

MiljöministerietSF:
N: Standardiseringsforbundet
S: Planverket

lBT-orsak: Skildastandarder ikraftsatts författningisom
Konsekvens: Problem kring allmännaregler

Produkt: Klämringskopplingarför blandningsventiler
Problem: Sarkravför godkännandei Norge
Berörda BoligministerietsDK: VVS-sekretariat

MiljöministerietSF:
N: Standardiseringsforbundel

Planverket,SP, SlB, SMS
TBT-orszik: Skildastandarder ikraftsattsi författningsom
Konsekvens: Problem kring allmännaregler. Problemkring provningsrutiner

och -metoder,Certifieringsproblem

Produkt: Ugnar
Problem: Norskasärkravbetr. avståndtill brännbartmaterial
Berörda DK: Byggestyrelsen

MiljöministerietSF:
N: Direktoratet for Brann- eksplosionsvernog

Planverket,S: Brandnamnden,SEK,SEMK
TBT-OISZIKI Skilda standarder ikraflsztttsi författningsom
Konsekvens: Problem kring allmänna Iertilieringsproblemregler.
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Produkt: Brandalarm brandsläckningssystemoch
Problem: Skilda för teknisktregler i Norden godkännande
Berörda ByggestyrelsenDK:

InrikesministerietSF:
Direktoratet for eksplosionsvernBrann-og
Brandnämnden, Sjöfartsverket,ASS,SSI, SP, SMS,FSAB

TBT-orsak: Skildastandarder ikraftsattsi författningsom
Konsekvens: Problemkring regler. Problemkring provningsrutinerallmänna

och-met0der.Certiñeringsproblem

Produkt: Monteringsfärdigaträhus
Problem: Särkravbetr. godkännande
Berörda ByggestyrelsenDK:

MiljöministerietSF:
Kommunal- arbeidsdepartementetog
Planverkct, provningsanstalt,ByggstandardiscringenStatens

TBT-orsak: Skildastandarder ikraftsattsi författningsom
Konsekvens: Problemkring allmännaregler.Typprovningsproblem.Problem

kring provning.Certiñeringsproblem

Produkt: Sanitetsmateriel
Problem: Olika kravi Nordenför godkännandesärskilt Norge
Berörda DK: Byggestyrelsen

MiljöministerietSF:

Planverket,SMS,BST
SkildaTBT-orsak: standarder ikraftsattsi författningarsom

Konsekvens: provningsrutinerProblemkring allmännaregler. Problemkring
och-mctoden Certilieringsproblem

ÖvrigaD. tekniska handelshinderproblem

Produkt: Behörighetför VVS-entreprenad
Problem: Särkravi Norge
Berörda GasmaterielprövningDK: Danmarks

MiljöministerietH
arbeidsdcpartementetKommunal-og

Planverkct
ÖvrigaTBT-orsak: skillnader och författningari standarderän

Konsekvens: Problem Andra konsekvenserkring allmännaregler.
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Produkt: lsolcringsmaterialför byggnadervärme
Skilda tidsödandegodkännande,särskilt iProblem: regleroch

SverigeNorgeoch
Berörda ByggcstyrelscnDK:

ElinspcktionscentralenSF:
Vassdrags- elektrisitetsvesenNorges og

Planverket
Övrigaskillnader i standarderoch författningarTBT-orsak: än

Konsekvens: Problemkring allmännaregler. Ccrtifrcringsproblem

Produkter förProdukt: entreprenadverksamhct
Problem: Typgodkännandei Sverige
Berörda Arbejdstilsynet, DanmarksiasmaterielprövningDK: DEMKO,

SF:
Direktoratct for arbeidstilsyn
Planverket, anläggningsprovning,ASS,STEV, SP,Statens

maskinprovning, KO, ByggstandardiseringenStatens SEM
Övrigaskillnader författningarTBT-orsak: i standarderochän

Konsekvens: Typprovningsproblem
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4CBilaga

STH:s över handelshinderUr katalog konkreta tekniska avseende
byggprodukter:

byggområdetföljdSom EG:s direktiv studeras i de nordiska ländernasav
byggområdetlagstiftning för före-och andra avvecklaattnormer

inomkommande Nordisk medverkan det europeiska
Ävenstandardiseringsarbctet intensifieras.CliN skall gällerdetnär prov-

ning och kontroll för byggmaterial skall utveckla för-man gemensamma
EGEFTAfaranden med beaktande samarbetet. För Standardiseringav

byggområdet enligt ekonomiska handlingsplanenhar den 1990 1992 avsatts-
årligen.850 000 DKK

Ljudisolering dörrarav
nordiska förDe länderna hade tidigare likadana standarder ljudisolering av

införde avvikandedörrar 1982 Danmark standard.men en

Tidsplan: 1990
Finansiering: Allmän budget

Äk-ByggSTHAnsvarig:
åtgärder:Nationella

Skorstensinsatser
Nationellt utfärdas i Sverige ochför skorstensinsatsertypgodkännande

produktutlåtandenFinland Statensinte i utfärdasNorge. l Norgemen av
produktutlåtandeBygningstekniske utfärdas krävsskallEtat. För attatt

dokumentation förNorges branntekniske SlNTEF framläggerlaboratorium
varje försvarlig brandsäkerhets-produkt, visar installation äratt ursom

dåligt isynpunkt. visat sig fungeraArbetet med dokumentation har
Fråganpraktiken. behandlas i STH.

Tidsplan: 1989
Finansiering: budgetAllmän
Ansvarig: STH

åtgärder:Nationella
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trähusMonteringsfärdiga
i fall skullede krav typgodkännande gäller vissaTillämpningen somav

nordisk standard upprättades.underlättaskunna om gemensam

Tidsplan: 1990-
Finansiering: Allmän budget

Äk-ByggSTHAnsvarig:
åtgärder:Nationella

färdigbehandladeöver lösta STH handelshindereller tekniskaLista av

Trävaror I Byggindustrin
med i byggindustrin har Olav Berge,För problem trävaror rapportör utsetts

Norge. Problemen gäller bl.a. godkännande- och kontrollordningar som
övergripande nationellfastlagts i lagstiftning vilket tillämpnings-gör att

möjlighetmyndigheterna inte har direkt avskaffa vissa tekniska handels-att
sådanhinder uppkommer till följd nationell lagstiftning. Rapportörensom av

har standardisering möjligt medlösa vissa problemnämnt sättett attsom
i byggindustrin.trävaror

Tidsplan:
Övriga trälast för 1989varor:

konstruktiva ändamål
takstolar
fingerskarvet virke
limträ

Finansiering: Allmän budget
Äk-ByggSTHAnsvarig:

åtgärder:Nationella

Qsning; Nordiska produktregler skrivelsehar NKB. NMszsutarbetats av
1989-05-24.
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förklämringskopplingarmedblandnlngsventilerTermostatiska
kopparrör

KBländer. Nandra nordiskafrån ibestämmelserstandard avvikerNorsk
produktregler.nordiskaarbetar med gemensamma

1989Tidsplan:
budgetAllmänFinansiering:

Äk-ByggSTHAnsvarig:
åtgärder:Nationella

utarbetadkopplingar och kopparrörmekaniskaförProduktregel av
standardnorskadras densamband med dettaNKB 1989. Ifärdigställd under

1989-05-24.skrivelseMS:sförorsakat tillbaka. Nproblemetsom

Träullsplattor
värme-lambdavärdenSvårigheter vidmakthålla typgodkännandeatt av

håller utarbetaNKBi Danmark.värden för träullsplattor att
under 1989.fastställasproduktregler, attavsersom

1989Tidsplan:
budgetAllmänFinansiering:

Äk-ByggSTHAnsvarig:
Nationella åtgärder:

skrivelse 1989-05-24.löst, enligt MNS:sProblemet
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Sköld 90-02-06Partners AB
Karl Johan sköld

N

INNEHÅLL:

MARKANVISNING
markanvisningAllmänt om

markanvisning.Markinnehav förutsättning för
tomtbelåning bostäderförregler förNya

HARKNADSVISNINGSTÄVLINGARHISTORIK OM
Allmänt

småhusGruppbyggda
Flerbostadshus med hyresrätt
Bostadsrättsområden

utvärderingochProgram

TÄVLINGSUPPGIFTEN
stadsbyggnadstävlingellerKvartersmarks-

markanvisningsanbudUtformningsdelen av

UEVÄRDERING AVREDOVISNING OCHPROGRAMSKRIVNING,
MARKANVISNINGSTAVLINGSANBUDUTFORMNINGSDELEN AV

MARKANVISNINGS-REGLERING IEKONOMISK KONKURRENS OCH
TÄVLINGSPROJEKT

Allmänt
markvillkoretMarkpris och

lånebeslutTävlingsavgörande och
Kombinationsprojekt

boendekostnadskontrollProduktions- eller
Hyresrättsupplåtelse
Bostadsrättsupplåtelse

småhus äganderättmedGruppbyggda

uppaovsunnnnxärrsrnåconANSVARS- ocn
Ansvar

nyttjanderättsfrågorUpphovsmanna och-
MARKANVISNINGSTÄVLINGARrönERSÃTTNINGARxosrnnnsn OCH

Programkostnad
tävlingsförslaggöraKostnad för att

Utvärderingskostnad
ideltagaErforderlig kompetens för att

markanvisningstävling

BOSTADSLÅNrönVILLKOR STATLIGA

UTVECKLINGSTENDENSERERFARENHETER OCH
Markanvisningstävling sättfleraett av

delvismarkanvisningstävlingarförIntresset en
konjunkturfråga

erfarenhetsåterföringKontinuerlig träning och
planeringsformMarkanvisningstävlingar som

APPENDIX
markanvisningstävlingarTillämpning av
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n

MARKANVI SNING

markanvisningAllmänt om

försäljningMarkanvisning förbegreppanvändes här som
tomträttsupplåtelse tilleller kopplatmarkav

föreskrifter genomförande ellerför bebyggelsens
ingårutformning. När det gäller kommuner

imarkanvisningen genomförandetledoftast ett avsom
bostadsförsörjnings- ellerkommunens

affärsdrivandenäringslivssprogram. företag görNär
ingår det oftastmarkanvisningar för bostädert somex

personalvård ochelleriled företagetsett
rekrytering.

iblandkanFöreskrifterna skall bebyggasför hur marken
bådeanvisningar vaddetaljeradeomfattande medvara

formu-ekonomi.Dessa kangäller utformning och vara
kostnadssammanställ-ritningarlerade konkret ochmed

kravspecifikationer. andraningar eller verbala Isom
till gällande ellerinskränker sig föreskrifternafall

lägenhetsfördelning,kommande detaljplan, kanske
upplåtelseform genomförandetidplan.för bostäder samt

tillMarkfördelning ibland begreppär synonymt
byggkonkurrens-markanvisning i 1974:150,t ex prop

ocksåMarkfördelning betecknautredningen. kan en
vidserie markanvisningar, kommunnärt enenex

tidpunkt markanvisningar för nästafattar beslut om
period.

ävenMarkanvisningstävlingar används antytts ovansom
förprivatägda SJ atteller tföretag staten exavav

uppnå mark förvid avhändandebestämda syften av
inriktasändamål.bostadsbyggande eller PMDennaannat

på förellermarkanvisningar bostäderkommunala för
ochkombinationsprojekt bostädermed

handelkontorindustri.

markanvisning.Markinnehav förutsättning för

ägermarkanvisning kommunenKommunal förutsätter att
någon exploatör ellermarken anvisasskallsom

åtager sig genomförabostadsföretag. attFöretaget
markanvisningen,på villkorutbyggnaden förde som man

ärkommunenkommer med kommunen.överens Genom attom
få igenomvanligtvismarkägare kan kommunen mer

långtgående bebyggelsensföreskrifter förvillkor och
vidförvaltning änutformning, genomförande, etc

bostads-exploateringsavtal ellerexploatörermed
detbebygga. Iföretag, markenäger redan äger attsom

förhandlingspositionfallet är kommunenssenare
iersättningsreglerföreskrifterbegränsad ochtav ex

dockgörPlanmonopoletplan- och bygglagen. attt ex
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nå överenskommelser,kommunerna ibland frivilligakan
miniminivåernagår olikaiformellt utöversettsom

påföreskrifter icke tidigareprojektföräven
egenregiprojekt.kommunalägd mark

markanvisning ochgrundförutsättning kommunalförEn
såledesmarkanvisningstävlingardärmed för är att

aktuellttomtinnehavkommunen förhar mark- ellerett
viktenbostadsproduktion. framfördes1967:100I avprop

få ochmark-aktiv markpolitikkommunal för atten
bostads-planberedskap styrdför kommunenen av

möjligheterproduktion. För förstärka kommunernasatt
reavinstbeskattninginfördesförvärva mark blatt nya

markförvärvslån.på förköpsrättmark, och Detta
medbyggkonkurrensutredningen 1974förstärktes efter

bostadslån. kraftigamarkvillkoret statligaför Det var
På tidenstyrningar markanvisning. denkommunalmot var

fråga produktions-bostadslånstatliga inte bara en om
subventionsdelkostnadstak, överkostnader och utan

fåockså kvotöverhuvudvillkorofta för tagetattett
få igångsättningstillstånd.och

tomtbelåning bostäderregler förförNya

tomtbelåningNyligen infört förreglerhar staten nya
från förförramed full det systemetverkan 89-07-01. I

inklu-belåning grundberedningskostnaderochtomt-av
saneringstillägg kunde kommunernasive lägestillägg och

förhandlingvid markanvisning i ellerkonkurrens
tillgängligafå dettillräckligt delnormalt stor aven

aktivlåneutrymmet försina kostnaderför täckaatt en
dvsmarkanvisningsverksamhet,markförvärvs- och

skattemedel förinte attkommunerna användabehövde
intebostadsförsörjningsprogram, desittgenomföra om

så har statenvalde andra skäl. det systemetI nyaav
skallföreskrivit uppdelning vadmellan varasomen

låneutrymmet skallvadkommunens ochandel varasomav
andel.exploatörens eller bostadsföretagets

markpolitikmånga aktivFör harde kommuner, enav som
bostads-står totalaoch del detför storsom aven
får räknainnebär debyggandet, det attsystemetnya

skattemedel föri framtiden skjuta tillmed att mer av
förinvesteringskostnaderklara markförvärvs- ochatt

premierarsitt reglerbostadsförsörjningsprogram. Dessa
på så i helaeffektivitetintesätt kommunernas

låga kommunalamarkanvisningen endast motutan styr
exploateringsinvesteringar mark och Dettaför gator.

på kommunalickeprojekttorde leda andelökadmot en
tillintedärförmark. Det systemet uppmuntrarnya

markanvisning och därmedkommunala markinköp för senare
framtiden.iinte markanvisningstävlingarheller till
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MARKANVISNINGSTÄVLINGARHISTORIK OM

Allnänt

formi eller attTävlingar eller konkurrens omannanen
långbyggnadsprojekt harfå ellerutforma utföra en

tävlingarvår gällai torde äventradition kultur. Det
inriktningar ocholikamarkanvisning, medinslagmed av

syften.

småhusGruppbyggda

sjuttiotaletsextio- underochUnder slutet varav
genomföravanligt sättmarkanvisningstävlingar attett
påäganderättsupplåtelsesmåhus förgruppbyggda

tillämpades äventidigare komunägd mark. Formen av
markinnehav förindustriföretag med egetflera större

gick dockOftapersonalen.tillbostäderordnaatt
benämningenmarkanvisningstävlingar underdessa

anbudfick lämnatävlande etttotalentreprenader. De
tillliggaskulleprisdel sedantill kommunen vars

försäljningspriset detförbestämninggrund för av
köpeentreprenadkontrakt,ienskilda dethuset som

medskulle upprättaanbudsgivare exploatörenvinnande
egenregi-detpraktiken ettvarje husköpare. I var

från och medfrån attsidaprojekt exploatörens
klartmarkanvisningsavtaletexploaterings- eller var

gåkundekommunenSkillnaden dock attmed kommunen. var
pris vadänpåverkan på utformning ochsinilängre som

egenregiprojekt, därrenodlademöjligt vidnormalt var
från kommu-början. Förutommarkägareexploatören var

länsbostadsnämndenspriskontroll fanns ävennens
försälj-beslutochproduktionskostnadskontrol1 om

tvåbeslutsärenden.småhusningspris för med

hyresrättFlerbostadshus med

period fleraundergenomfördesFör hyresbostäder samma
detaljeratpå olikamarkanvisningstävlningarstörre

totalentrep-medparallellt attskeddeunderlag. Det
hyresbostadsområden blevrenadupphandlingar störreav

Storstockholmivanligare. omtaladeallt t varMest ex
påKistaoch NorraAkallai BotkyrkaHallunda samt

Järvafältet.

Bostadsrättsområden

grupphusproduktionenminskadeEfter skattereformen 1979
markanvisningstävlingar,småhus. planeradeFlera somav dågenomfördessmåhus äganderätt,medförtänktavar

ordnadeanbudsgivareVinnandeistället bostadsrätt.med
enligtbostadsrättsförening ABdå byggmästarbildaden

dockupphandlingBostadsgarantis modell. Kommunens gav
på entreprenad-prispåverkanutformnings- ochen

Förexploatören.föreningen ochmellankontraktet
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lânemyndigheternasintebostadsrätter gällde dock
småhus.försäljningspriskontroll gruppbyggdaförsom

utvärderingochProgram

markanvisnings-uppläggningenden nuvarandeNär av
utvecklas,börjadetävlingar totalentreprenaderoch att
vidvikt habeställarkommunsidan ofta attlade storen

systematiskt bruksprogram. Detdetaljeratmed ochett
planlösning,ikvalitetslutproduktensskulle garantera

viktatmaterialval dessutomanvände ettOftaetc. man
objektiv.utvärdering skulleförpoängsystem att vara

förfråg-iredanpoängmatris medfanns dennaIbland
så skulle kunna räknaningsunderlaget, tävlandedeatt

på bedöm-vadochvad skulleut satsa somman
någon utdelning.störreningsmässigt inte skulle ge

från beställarsidan.på initiativinte enbartDetta var
dåvaranade byggentreprenörföre-Bidragande orsak var

genomföraspå tävlingarna skulleningens synpunkter att
sätt.på rättvist prognoserbartochtävlandeför deett

ellerexploatörerochSedan dess har kommuner
göraochblivit tränade attentreprenörer vanamer

efterutvärderingar. Allttävlingsförslag ochprogram,
tävlingarhanterakunskapen och attatt vanansom om

uppfattningen alltlämnat atthar ökat allt flerhar
förutsäga.möjligtochskall reglerat attvara

inriktadeochblivit enklareTävlingsprogrammen har mer
totaltpå till göra settstimulera tävlandede att

vissaoftafokuseradesattraktiva Tidigare attförslag.
frångångavstångfunktioner,minimikrav vissaför t ex

friareförfångmåste innehållas, förtillparkering en
tävlingar harhanterahelhetsbild. Med ökad attvana

isåledes framkonsumentintresset föraskunna mer
pågrundasbedömningarna behöverdetattutan

förbestämdadetaljerade ellerprogramkrav
utvärderingsmallar.

TÄVLINGSUPPGI FTEN

stadsbyggnadstävlingKvartersmarks- eller

markanvis-vidtävlingsuppgifternavanligasteDet en
kvartersmarksområdeinomningstävling är att ett

inreföreslå bebyggelseutformning ochyttreen
genomföraekonomiska villkoren förbomiljö de attoch

arkitekttävlingarfrån vidTill skillnadbebyggelsen.
markanvisnings-så åtager anbudsgivarna vidsig en

Vidbebyggelse.tävling föreslagengenomföraatt mer
byggagälla även utkomplicerade tävlingar detkan att

lösaledningar ochochallmänna parkergator, rena
ocksåkanstadsbyggandsfrågor sammanhang.i större Det

ingå andraskolor ochbostadskomplement, daghem,
tävlingsförslagen.inordna ilokaler att
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Utformningsdelen markanvisningsanbudav

tämligenutformningsdelenTävlingsuppläggningen ärav
upplåtelseform. skillnadernalika De storaoavsett

i mycketolika tävlingar ligger hurmellan av
låst iutformning, programmet.bebyggelsens ärsom

markanvisninstävlingIbland kan använda ensomman
dåplaneringsform. kanPlanunderlaget envara

områdetmarkeringöversiktsplan skissartadmed aven
väganslutningar ochblivandeför bebyggelse, tänkbara

dåingår detomgivningsförutsättningar.övriga Ofta
åtagandeockså byggai vinnande utden exploatörens att

markanvisningsområdet.anläggningar inomallmänna
slutliga kvar-endast denExploatören sedanförvärvar

markanvisningsområdet. principtersmarksandelen Iav
åtagande inteomfattningenskiljer sig ochtypen av

från exploatör ägerprivatvanligtdet är när ensom
enligtmarkområde, skall byggas ettutstörreatt som

exploateringsavtal med kommunen.

läsningar iökadefinnsSedan det hela skalan av
detaljeradedetaljplan medtill färdig tprogrammet ex

material-taklutningar,föreskrifter husutformning,om
dåblirTävlingsuppgiftenenergisystemstandard, etc.

övrigadetaljplanen ochförsöka uppfyllaattmer
så går.föreskrifter detgott

få kreativatillkonkurrensen skall syftaOm att
från rekommendera attförslag de tävlande är det att

ärläsningar vadinte i änha programmmet sommer
iundvika attnödvändigt. Framförallt skall kommumen

eller deförsöka detprogrammet styra mot
på. juärkommitutformningssätt själv har Detsom man

detDärtävlingskonkurrens.inte därför anordnar enman
låsanödvändigtgrannsamråd, attolika ärskäl, tav ex

förklarasbakgrundenviss detaljutformning,fast bören
iså tävlande programmet. Detydligt möjligt deförsom

intentionerna.då uppfyllasjälvakan bedöma hur de kan

gårintedettävlingsförfarande ärNackdelen med att
ochkomunenidéstadiet mellandialog iha näraatt en

vidpåbyggherrenprojektören sätt somsamma
vidmarkanvisning förhandling elleri egen-rena

utvärderings-iregiprojekt. delviskan kompenserasDet
bedömahandi förstafasen förslagen attav genom

utvecklings-ochförtjänsterförslagen efter deras
formellabrister ellermöjligheter inte efter derasoch

bearbet-åtgärda vidkanskefel. kanDe ensenare man
begärainförning. inte tveka attDärvid skall kommunen

underförslagenbearbetningar kompletteringaroch av
ocksågår kommaanbudsutvärderingen. ofta attDet

bearbetningar ochmed exploatöröverens utsedd om
dåhartävling. Normaltändringar efter avslutad man

på exploa-från ekonomisksida mindrekommunens press
tävlingen ärinnankonkurrensskedettören än under

avgjord.



720

Vid begäran måsteändringar kompletteringarochom
kommunen medveten de upphovsmanna- ochvara om
nyttjanderättsliga frågor, blikan aktuella. Detsom
går normalt inte särskilda överenskommelsersett utan

be tävlande in idéatt arbeta elleratten en
detaljutformning från tävlingsförslagett annat vare
sig under eller efter konkurrensskedet. det härInom
området kan det finnas etiska iäven informella regler

gårbranschen inte alltid lättbedömdautöver desom
formella upphovsmannarätts- mönstersskyddsreglerna.och

såpraktiskt gå såRent brukar det ordnaatt att
inte avståkommunen frånbehöver villidéer gärnaman

ha genomförda, bara är medveten vad skall taman om man
hänsyn till.

UVÄRDERINGPROGRAMSKRIVNING, REDOVISNING OCH AV
UTFORMNINGSDELEN AV MARKANVISNINGSTAVLINGSANBUD

När markanvisnings- totalentreprenadtävlingaroch för
bostadsbebyggelse, beskrivits börjadesom ovan,
tillämpas i årstörre omfattning tjugoför sedan,
förekom ofta omfattande programarbeteochett tungrott

fåför vissa kvaliteter i utformningenatt garanterat
förslagen. ibland tillkopplades skDetta ettav

objektivt utvärderingssystem iförslagen med förvägav
angiva viktningar olika finnsdelpoäng. Idag detav en
så markanvisnigs-och kunskap ochstor hanteraattvana
totalentreprenadtävlingar både på beställarkommun- och
anbudsgivarsidan programmering utvärdering inteochatt
i sak är annorlunda ställningstagandeän alla de och
övervägande egentligen behöver göra för allaman
projekt. Tävlingsformen gör dock behövaarbetet kanatt
organiseras pålitet annorlunda grund sekretess,av
konkurrens beslutsgång.och Sedan är det helt klart att

inte finns någondet absolut rättvisa sig i bedöm-vare
ning utformningsförslag i sig sammanvägningellerav av
utformnings-, ekonomi- förvaltningsaspekter.och Det

ocksåkan problem tävlandeför deettvara manom
tolkat vis.programföreskrifter styrande ettmotsom
håll och sedan de väljerbeslutande förslag,ett som
kanske inte påhelt tagit justhar fasta de
programföreskrifterna någotkommit annorlunda,medutan

inte fanns i förställning närprogramförfattarenssom
han formulerade godkan detDärförprogrammmet. envara
regel inte omfattandeatt skallprogrammen vara mer
eller nödvändigt.Då alltidstyrande än kommunenkan
välja det förslag vid utvärderingen tycker ärman
förmånligast låst preciseringar ikänna sigutan att av

skrivna på möjligmed tankeprogrammet, annanen
utformning bebyggelsen.av

Lyckligtvis någonhar inte sällan de anbudenbästaav
från utformningssynpunkt också ekonomibild.bra
Anbudsgivaren på lösninghar kommithelt enkelt braen

också såekonomi.bra ärofta skerAttsom ger
egentligen anledningarna tillde främsta atten av
arbeta med fria anbudstävlingar olika slag, somav
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ellermarkanvisningtill traditionellkomplement
på mångfald iegenregiproduktion kravutan

projektarbetet.

MARKANVISNINGS-REGLERING IE§ONOMISK KONKURRENS OCH
TAVLINGSPROJEKT

Allmänt

olikatvå principielltVid markanvisning finns det
exploatören,ochekonomiska regleringar mellan kommunen

delvis ihop.dock hängersom

markupplåtelsen ochersättning förär kommunensDet ena
ellerheltkanför exploateringsersättningar. De senare

utförabestå åtaganden exploatörendelvis för attav
till kom-vissa överlämnasanläggningarallmänna att

visst vederlag.eller motutanmunen

regleringföreskriverkommunenDet andra är avom
utöverboendekostnader,produktions- ellerbebyggelsens

bostadslån.statligavanliga föreskrifter om

Markpris markvillkoretoch

exploateringsersättningmarkupplåtelse- ochBeträffande
och överså olika kommunerpraxis varierant mellanhar
fort-kansketiden. Tidigare förekommerförekom och

statligamedbostadsgenomförandepåfarande vid krav
markanvisningstävlingar därlån ordnadekommuneratt

delsutformningsdel, etttävlingsmomentet dels var en
förtomträttsavgäldpåprisanbud köpeskilling eller

tillmarkanvisningsåpåmarkupplåtelsen. görasättAtt
bostadslånstatligaföreskrifthögstbjudande med ommen

statligagällandestriderkanske inte formellt mot
från andeme-lånebestämmelser. ändåär ett avstegDet

syftarlånebestämelsernas markvillkor.ningen Deti
kostnadsutvecklingen förändå till begränsaatt

bostadsändamål.exploateringsmark för

tävlings-vanligare atttorde detNumera somvara
köpeskilling ellerförutsättning fastlägga

exploateringsersättningtomträttsavgäld somsamt
dåblirtävlingsförutsättning. Konkurrensen om

många fall ävenibebyggelseutformningen och om
boendeekonomin.produktions- eller

lånebeslutTävlingsavgörande och

fåÄven bekymmersådan hantering kommunenvid kanen
exploaterings-få ingående ochmed sina mark-att

ändradeprojektet med denkostnader inomtäckta
grundberednings-belåningen ochuppdelning äv tomt-av
Utvärdering ochinledningsvis.kostnader, berördessom
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iavslut måstemarkanvisningstävling alltid liggaen
före lånehantering.den formella

Markanvisningen lånkan givetvis villkoras statligaatt
erhålles för bebyggelsen. praktiken inträffar detI
dock i bådemarkanvisningstävlingar med ochnu utan
produktionsboendekostnadskonkurrens lånemyn-att
digheterna inte godkänner redovisad produktions-
kostnad. då påleder tillDet skallkrav kommunenatt
minska köpeskillingen exploateringsersättningen.eller

prövning tvåDenna markanvisningstävlingsprojekt iav
delssteg, kommunens utvärdering vinnandeoch beslut om

lånemyndigheternasförslag, dels lånebedömningsenare
vinnandedet förslaget, dubbelhanteringärav en som

bidrar till ökad osäkerhet projektgenomförandet ochom
ofta förseningar. de fall harkommunen avtalatIger om
produktionskostnads- eller iboendekostnadskontroll
markanvisningstävlingen kan konkurrensennyttan av
minska på indexutvecklinggrund och andraav
förändringar tidberoende,är vinnandeochsom som
exploatör inte kan ansvariggöras för.

Kombinationsprojekt

gåsätt tillEtt kringdelatt problemet meden
lånemyndigheternas markvärdeprövning produktions-och
kostnadstak efter markanvisningstävling är deen numera
i storstadsregionerna vanligare kombinations-allt
projketen både dåmed bostäder kontor. handlaroch Det
inte bara möjlighten få bullerskydd förattom

fåbostäder, byggnadstillstånd länsarbets-att av
fånämnden från påoch befrielse investeringsavgiftatt

kontorsdelen. Lika viktigt vidför markägaren är att en
försäljning fåmark med byggrätter kunna utav
marknadsvärdet på bostadsbyggrätterna även detom
formellt påsker anbud kontorsdelen. Försom
bostadsdelen lånemyndigheternaredovisas godtagbarav
andel den totala köpeskillingen.av

årenDe har statligtuppenbarligensenaste nybyggnad av
belånade hyresbostäder blivit attraktiva förmer
privata exploatörer. subventionsnivåMed den de avsom
lånemyndigheterna produktionskostnadernagodtagna ger
och med de förväntningar på framtida hyresökningar, som
tydligen finns, så betalnings-viljanär uppenbarligen
för hyresbostadsbyggrätter låne-vadstörre än
myndigheterna kostnadsredovisningengodtar i för
lånebeslut. kombinations-då ikommer tillDet uttryck
projekt köpeskillingenpåhöga anbud totaladengenom

betala tillatt kommunen.

Alternativt innebär det kommunenatt genom
markanvisningstävlingar lånemässigtmed fastlagda

fågodtagbara markersättningar i hyresprojekt, kan
påkostade utformningar ärvadbebyggelsen utöver somav

lånestandard.normal således förgäller baraDetta
attraktiva rådandehyresförvaltningsprojekt med
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på bruks-ändratkanskekonjuktur förväntningaroch
värdehyressystem.

boendekostnadskontrollProduktions- eller

Hyresrättsupplåtelse

hyresrättmedbostädermarkanvisningstävlingarVid om
skalltävlandedebegärkommunen attförekommer det att

låneochproduktionskostnadprojektetsredovisa
idaguppbyggtärfinansieringsbild. regelsystemetSom

påinverkanliteningen elleruppgifterhar dessa
få.kommer atthyresgästernaboendekostnad,vilken som

Redovisningen kanbruksvärdesystemet.bestämsDet av
vilkabedömaunderlag förmöjligtvis attettge Dålånebeslut.få preliminärttävlingsförslag, kansom

totalentreprenadupphandling. Därvidannorlundaär det
förvaltareochägarebeställarenskall avvara

upplåta meddemförkostnaderna attbärabostäderna och
hyresrätt.

boendekostnadsmål vid markan-ändå hävdakunnaFör att
vid markan-företrädesvisochvisningar hyresrättför

Malmö,några tkommuner,i harvisning konkurrens ex
avtaltävlingsmoment.ingångshyran I etthaft med som

kommunenochhyresgästföreningenmellan exploatören,
kommitsedanförhandlingsordning harsk parterna

åren itiode förstahyreshöjningarnaöverens attom
får överstigainteuthyrd m2absoluta krontal per

referensobjektangivetkrontalshöjningen i ett
bostadsföretag.tillhörigt kommunaltett

underingånghyra ligger avsevärtavtalad annarsOm
uppläggningsådantordebruksvärdehyragällande en
hyresnivå underfördelaktighyresgästernagarantera en såhyresnivåntordetioårsperioden. Därefterden första

bruksvärdenivån, det systemetsmåningom ikappkomma om
gällaavtalliknandedå attmedfinns Problemetkvar.

oförutseddai regleratid liggeröver längre att
förändradeförutsättningarna,förändringar t exav

relativtår settTio ärhyressättning.regler för en
användningstid.totalförmodadekort del bostädernasav

programskrivning, anbuds-ifrågasättasdå vidkanDet
hyresni-viktigast;ärutvärdering vadgivning och som

bruksvärdenivånmedvån jämförtrespektivei förslag
utformningskvaliteter,årentio ellerunder de första

år.sextio-sjuttiobestår underkanskesom

hyressättnings-gällandeSammanfattningsvis medär det
fåmarkanvisningstävlingsvårt enregler att engenom

långvarig effektmedboendekostnadernakonkurrens om dåkanhyresbostäderTävlingarför hyresgästerna. om
lägenheterbebyggelse,på utformninginriktasfrämst av

bomiljöutvändigomfattning bostadskomplement,och av
denkommunenDärtill kommer garanteraattetc.

exploateringsanläggningar,ersättnig för mark- och som
sig behövakommunen ut.taanser
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idagblir dethyresrättermarkanvisningtävlingarvid om
iredovisning täv-också krävavanligareallt att en

förvaltning,tilltänktaanbudsgivarenslingsskedet av
anbudsgivar-utfästelser,fastighetsskötsel Deetc. som

gårinte hellerkanskesina anbud,idettagör omna dockkanlivslängd. Deprojektetshelahävda underatt
fårförvaltningsmässigtprojektet entillbidraga att

god start.

Bostadsrättsupplåtelse

markanvisningstävlingaruppläggningenvanligasteDen av
ärbostadsrätt attupplåtas medbostäderför att

ochutformningsförslaginanbudsgivarna lämnar
projektet.förpå produktionskostnadernaprisanbud

kommunenmarkenanbudsgivare förvärvarVinnande av
ochexploateringsavtalmarkanvisnings- ellergenom bostadsrättsföreningbildandetinitierar därefter av en

Genomförandetmodell.Bostadsgarantisenligt AB
vanligalikaprincipidärefter är som

Skillnadenegenregi.iföreningarbyggmästarbildade
skall förasanbudetiproduktionskostnadenär att

medentreprenadavtaletividare in
exploatörenochbeställarebostadsrättsföreningen som

entreprenör.som

arrangörkommuneni för avdennaSvagheten som
uppläggning är attenklamarkanvisningstävlingen mycket

ibeställarebyggmästarföreningenbildadeden som
färdigställandeteftertvå årsbokslutintillpraktiken

fallidominieras, vart resusr-administreras och
entreprenör.samtidigt ärmässigt, exploatören, somav

ochentreprenad-olikamångfaldkan denDärför av områdesunderaktuella ettersättningsfrågor blirsom
på förreglerade ettbliriskerautbyggnad att

hansmedjämförtfördelaktigt sättexploatören
markanvisningen. Denuppgörelsenursprungsåtagande i om

denochrapportörenellerkommunale respresentanten
bildarrepresentantenfrån oberoendeexploatören

professionellaexploatörenstillsammans med
förrastyrelse.bostadsrättsförenings Derepresentanter

påsigförlitaresursskälfår tids- ellerofta av tillämpningtolkning ochrepresentantersexploatörens
förbestämmelserolikaentreprenadkontraktetsav

tilläggsarbeten,ochändrings-byggnadproduktionen,
ävenlånefrågor. gällerDetförseningar ochstörningar,

vidregleringenviktigasynpunktfrån ekonomiskvid den
förvaltning. Dentillövergång från produktion

förvillkorärbesiktning,ochkontrollförstärkta som
ibostadsrätterförbelåning fallistatlig vart

ingenoch ärteknisksmåhus, artskall rentavvara
byggledning.ekonomisk

del kommuner attförhållanden föranlettharDessa en
efterexploatörenställning gentemotföreningensstärka

iärmodell attmarkanvisningstävlingen. program-En
denexploateringsavtal, avhandlingarna medha somett

bostadsrättsföreningenbildadevinnande exploatörenden
till entrep-utkastkommunen ettskall sluta med samt
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föreningen och exploa-renadkontrakt, slutas mellanatt
bildad ochföreningenIntill ärtören. dess att

förenings talanbeslutsmässig för kommunen gentemot
iföreskrivesperioden därefterexploatören. För

anlitaföreningen skallexploateringsavtalet att
byggavdelning ellerfastighetskontoretskommunen t ex

någon byggledare.godkändkommunen somannan av
programförutsättning iingårErsättning för detta som

produktionskostnaden. Dettaden offereradetotala
styrelserföreningarnasvisat sigförfarande har ge

vidmakthållatillräcklig kraft att
från tävlingsskedet ävenpriskonkurrensfördelarna om

administration ochföreningensexploatören handhar
beslutsunderlag.

sidafrån kommunens attkontrollgradenOavsett avav
verkligenmarknavisningstävlingenpriskonkurrensen i

pristävlings-får så erfarenhetengenomslag, är att
fördelaktiga grundav-förstaköparnaoftamomentet ger

kapitalkostnads-specielltmånadsavgiftergifter och
egenregiprojekt markan-ellerdelen jämfört med rena

bostads-köpareFörvisningar priskonkurrens.utan av
kvarstår effekterdehandirättslägenheterna andra

boendemiljö, lägenhetsut-påhaftkonkurrensen kan ha
åtgärder. Viddriftkostnadsbesparandeformning och
mânadsavgifterlågaöverlåtelse i hand kanskeandra

Priskon-överlåtelsepriset.får iinte genomslaghelt
hos dendockpå grundavgiften stannarkurrensens effekt

förste köparen.

bostadsrätts-byggmästarbildadevad sagts omsom ovan
principimarkansvisningstävlingar kanföreningar och

icke-ellerRiksbyggentillämpas medäven HSB, annan
hinderingethellerbostadsrättsbildare. ärprivat Det

iföreningarna deltagerkoperativade sammaatt
privata.tävlingar, desom

småhus äganderättmedGruppbyggda

småhusgruppbyggdaMarkanvisningstävlingar för
bostadsrätterförtvåbeslutslåneärenden fungerar som

skillnader:följandemed

utformning,avseendekonkurrensanbudExploatörens- produktionskostnadvanligen ävenochutförande
markanvisningsuppgörelsenfrånskall överföras

varje husköparemedentreprenadkontrakttill som
ochentreprenör. Iexploatörenbeställare och som

småhuskontraktsärskiltinförandetmed ettav
starkareså husköparenenligt har80,ABS en

icke-professionellkontraktspartställning än en
Bostads-medbostadsrättsföreningsstyrelse AB

byggmästarbildadigarantis normalkontrakt en
varje ärköparemedkontraktförening. ettTrots

organiseraprincip möjligt kommuneni för attdet
denbyggledning utöverekonomiskfungerande aven

tekniskaföresrkivna förstärktalånemyndigheterna
besiktningen.kontrollen och
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Lånemyndigheterna enligt nuvarande reglerutövar
försäljnings-produktionskostnadskontrollen

småhus.priskontroll kommunenför gruppbyggda Om
hålla prisanbudet effektivt tillkan fram

så hjälppreliminärt därefterbeslut har avman
pålånemyndigheten hålla igen kost-att

å andranadsutvecklingen byggtiden. kanunder Det
rättsidan hävdarha exploatöreneffektmotsatt om

länsbostadsnämndentill kostnadsregleringar, som
sig intekan tänka godkänna, kommunen ansermen

markanvis-enligtmed avtalatstämmer vad ärsom
ningsuppgörelsen.

Liksom förste köparenför bostadsrätter det denär som
markanvis-priskonkurrens,drar dennytta som enav

ningstävling Utformnings- ochkan medföra.
utförandekvaliteter driftkostnadsbesparandesamt
åtgärder från dock ävenanbudskonkurrensen, kommer

tillgodo.köparesenare

UPPHOVSMANNARÄTTSFRÅGORANSVARS- OCH

Ansvar

jordabalksanvar förVid markanvisning har kommunen ett
överlåtna harDärutöverden beskaffenhetmarkens etc.

uppgifterövrigakommunen handlingar ochför deansvar
tillhandahåller får markanvisningen.den Dennaman som

friskriva sigvanligtviskan kommunentyp av ansvar
från på kontroll.denneseller föra köparen efteröver

detaljerade före-Annorlunda är det kommunen görom
utvärderingenskrifter i tävlingsprogram undereller av

vissaföreskriftermarkanvisningstävling, t omen ex
sig problem.material, visa medföra Isedan kansom

sådana kankommunenfall inte klartär det helt att
friskrivningar iklara sig undan ansvar genom

markanvisningsavtalet.

Även juridiskt heltfriskrivning skulle varaom en
heltsvårtoantastligt kommunenkan fördet attvara

på sig iförväntningar harhävda den med kommunde en
anledning görasitt finns allhandlande. Därför det att

sig i avtalsskedet hurklart för ochprogram-
gå in i exploatörensdetaljerat verkligen skallman

produktutformning.

nyttjanderättsfrågorUpphovsmanna och-

upphovmannarättsligafinnsberörts raddetsom ovan en
frågor Vid upphand-i till.flera led hänsynatt ta

Bestäm-lingar Allmännahänvisar till branschenssom
finns detmelser eller 74för entreprenader ABT72AB
idéeri användadessa tydliga restriktioner attmot

från markanvisningstävlingarej anbud. utanantagna I
hänvisning itill eller kan programmetsAB ABT man
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föreskrifttävlingsföreskrifteâ saväiild omen.2;; a
fallnyttjanderättsirågorna.upphovsmanna- annatoch 1

påfår fråg allmännabedömningen dessa baserasrav
tillupphovrättsgrunder. Vad ofta kan gesom

tolkningssvårigheter anbudsförslag,är när ett som av
innehållernågot inte aktuelltskäl är att antaga,

inomtidigare kommunenutformningsdelar, studeratssom
i det förslagoch vill innarbetatkommunen gärnasom se

önskemålvidvinnande. attatt utse omman avser som
från kan kommunenhämta icke vinnande förslagidéer ett

förhandling medfåförsöka uppgörelse detta genomomen
ifråga.anbudsgivaren

NGSTÄVLERSÄTTN FÖR INGÅRI SNIMARKANVKOSTNADER NGAROCH I

Programkostnad

gällerendastmarkanvisningstävlingar,förProgram som
fastlagdamedkvartersmark ochutformning inom blivande

kan görasvillkor markförvärvet,eller konkurrens om
innehålls- ochviktigamycket enkla. är attDet

också konceptidéprogrammet skalltydligt. Gärnaär
såingå itill markanvisningsavtal programmet,blivande

Vidaretävlingen.gäller fördet är klart vadatt som
tillgängligtallttill fogaskall kommunen programmet
såförutsättningsmaterial, deattoch erforderligt

påtid och attinte nedtävlande läggabehöver pengar
förutsättningsmaterialetÄrinformation. delarsöka av

gamlamångfaldiga,svårtomfattande och tatt ex
förteck-så medgrundundersökningar, räckakan det en

materialetning uppgifti ochprogrammet varomen
hålls tillgängligt tävlande.deför

programinnehålletmåste taspraktiken detI mesta av
markanvisningvidfram eller formuleras även genom

vidtävlingsformen,Såledesförhandling. innebär
ingenutformningen,tillbegränsning konkurrensenav
påprojektetellerstörre merkostnad för kommunen

programstadiet.

gällermarkanvisningstävlingen ävendäremotOm
blivandeentreprenadvillkor meduppgörelse om

så fårsmåhusbostadsrättsförening eller köpare av
vidomfattningprincipi renprogrammet ensomsamma

föreskrifterAdministrativatotalentreprenad, meddvs
iföreskrifterbeskrivningar ochför entreprenaden och

tävlingsarrangörövrigt i omfattning kommunenden som
standardnivåer.vill lösningar ochtekniskastyra

tävlingsförslagKostnad för göraatt

markanvisnings-göratävlandes kostnader för ettDe att
storlek ochpå projektetsgivetvistävlingsförlag beror
gällersvårighetsgrad enbartkonkurrensensamt om

produktions- ellerutformning eller även
boendekostnader.



l520

också redovisnings-denkostnadspåverkande del ärEn
anledningfinns det allnivå, begär. Därkommunensom

göraverkligen behövs för attigenom vadtänkaatt som
förbegärtsigvisa attutvärdering. Skulle det manen redovisningkompletterandegårlitet begäradet att

begränsarmånga tävlingaranbudsutvärderingen.under I
detundvika attredovisningsmaterialet för attkommunen

begränsningsådanpresentationstävling.blir Enen
ordnaockså attkommunenbefogad enkan avseromvara
efterellerundertävlingsförslagenutställning av

utvärderingen.

framförkostnadermånga olika att tabrukar nämnasDet
pådelvis attberormarkanvisningstävlingsanbud. Det

läggerellerolika mycketolika företag uppsatsar
barapå del nämnerolika sätt. Enanbudsarbetet

redovisningsmaterial,ochkonsulterexternkostnader för
nedlagdförkostnadeninräknarandramodell, medantex

tävling med enbarttid inom Förföretaget. en
markanvisning 200utformningskonkurrens för caom

300nedanbudsgivare läggavarjetorde calägenheter -
priskonkurrensinnefattaanbuden ävenSkallkr.400 000

bli detkostnadernaentreprenadåtagande kanettom på sinökaranbudsgivareklartdubb1a.Det är att som
avanceradevidoeproduktioner,redovisning med t ex

Totalakostnader.i högrekan kommamodeller etc upp
medkanlägenheterproduktionskostnaden för 200

Till dettakr.000200 000komplement närmarevara
00000010årsomsättningvid hyresrättkommer caomen

osedvanligtfrågainteär detbakgrunden omkr. denMot
detindustri. Ommedjämförtoffertkostnaderhöga annan

anbudskostnadtotalablir deras caanbudsgivaretioär
vid enbartproduktionskostnadenellermkr 1,75 %3,5 av

vidgälladocksiffra kanutformningstävling. Samma
anbud, eftersomkostnaddubbelmedpriskonkurrens per

anbudsgivarefemdå troligare med bara ensär omdet
konjunktur.i dagensdet

betraktasdeltillkanAnbudskostnaderna somen
bostadsbranschen,ochför bygg-utvecklingskostnader

forsknings-betydligt lägretradition harvälsom av
många andraänproduktutvecklingskostnaderoch

förhandlingmarkanvisning iÄven vidindustribranscher.
givetvis göramåsteegenregiprojektvidoch manrena

ochproduktionskostnads-utformningsprojektering,
i delvilketanbudsuppgörelser,låneberäkningar ensamt

kostnaderhögreellerhögatill likaivägfall kan dra
tävlingsförslag.än för ett

tävlingarkompliceradeinbjudna ellerSärskilt vid
icketillersättninglämnarkommunenförekommer det att

ianbudavlämnatanbudsgivare, harvinnande som
ersättningar läggsenlighet med Dessaprogrammet.

projektdetbelastain kostnader somnormalt attsom
genomförs.
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Utvärderingskostnad

Utvärderingen inkomna inom görasanbud kommunen kanav
påenkel projektetskompliceradeller beroendemer

komplexitet vill läggaoch hur kommunen upp
utvärderingen. del fall gör kommunensI en
utvärderingsgrupp färdig utvärderingen av
utformningsdelen innan prisanbud öppnas.eventuella I
andra parallellt medfall görs utvärderingen dessaav

påverkan påden Allt flerbedömningsgruppen.det kan ha
utformnings-kommuner tillämpar hanteringöppen aven

tillanbuden informationutställningarmed och
allmänhet inkomna förslag.och bostadskö Detom

påmarkägarsamråd enligtförekommer även PBLformella
påpåutvärderingsstadiet de bästaalla eller

förslagen.

Beslutsgången Iblandolika i olika kommuner.kan vara
tillgörs utvärderingsarbetet färdigt framhela en

på tjänstemannanivå i fallrekommendation andramedan
politisksker succesiv avstämningdet meden en

arbetsutskottledningsgrupp, kommunstyrelsenst ex
eller ledningsgruppjury.särskilt tillsatten

innebär tveklöstUtvärderingen anbudsförslagen enav
normalstörre arbetsinsats för kommunen än

Samtidigtmarkfördelning kankonkurrensinslag.utan
få markanvisnings-kommunen självadet änut mer av

lämpligtmöjligtbeslutet. ellersäkert inteärDet
samtliga aktuellamarkanvisningstävlingar förordnaatt

dockprojekt. i tävling kanvinnerinteFörslag, ensom
innehålla idéer ambitioner, värdaär att taoch som

tävlingpå i projekt.andra Resultatet omenvara av
användbarockså ochinspirerandemarkanvisning kan vara

ellermarkanvisningarförbild vid förhandlingarsom om
egenregiprojekt.vid exploateringsöverenskommelser om

iErforderlig kompetens deltagaför att
markanvisningstävling

småMarkanvisningstävlingar ellergällakan stora
småhus,på japrojekt. finns exempel 15-20lyckadeDet

så projekttill styckehusexploateringar.och med stora
Kistaiflerbostadsbebyggelsenden uppskattade omsom

markanvisningstävling2 400 lägenheter, eftergenomförd
intetordeordnad Stockholm kommun 19734, varaav

bostadsproduktion.aktuella i dagens

fastighets-Ibland ochmindre exploatörerframförs att
låterägare markan-missgynnasskulle kommunerattav

visa Så dettävling. eftersomknappastär detgenom
inte åstadkomma markan-insatsbehövs för ettattmer

ingå ivisningstävlingsanbud skallnormaltän vad som
genomförandeförarbetet och förberedelserna för ett av

kanförhandlings- egenregiprojekt. Däremotett eller
tävlingsvilja fördet krävas kompetens och attstoren

åstadkomma vinnande förslag.ett
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BOSTADSLÅNFÖR STATLIGAVILLKOR

markanvisningtävlingar, där etthar berörtsOvan att av
påprisanbudlämnakonkurrensmomenten är att

stridatyckasköpeskillingen marken kanför mot
statligamarkvillkoret förintentionerna bakom

belåningförbostadslån. reglernaSamtidigt har de nya
varjeiminskatgrundberedningskostanderochtomt-av

ekonomiskafall att utanstorstadskommunernas utrymme
aktiv mark- ochskattefinansiering driva en

till ökadebostadsförsörjningsolitik. ledakanDet
kombina-förhandlingsanvisningar ellerinslag av

ochmarknad för kontortionsprojekt, finnsdär det
lokaler.

markanvisningstävlingar förochvidproblemEtt annat
vanligakonkurrensupphandlingarvidden del även av

vinnandeuppgörelse medvidentreprenader, detär att
låneunderlaggår vilketinte bedömaföretag helt att

produktionskostnadvilkenpantvärde eller som
lånemyndigheterna godkänna.kommer attsenare

förfått störreharKommunerna PBL ett ansvargenom
fungerardetaljplaneläggningen. Länstyrelsen som

Likaså skall kommunenbesvärsinstans.kontrollorgan och
dessförochbostadsförsörjningsprogramupprätta svara

effektivitetshöjande fördågenomförande. Vad voresom
sittförupphandlingsverksamhetambitiöskommuner med

vidredanbostadsbyggnadsprogram, kommunenattvore
sitt förmed-konkurrensupphandlingaravslut genomav

lånebilden.statliga Detlingsorgan denkunde klara ut
på erfordratordeolikaskulle sätt,kunna ske enmen

subventionsdelen änbestämningschabloniserad avmer
idag.

UTVECKLINGSTENDENSEROCHERFARENHETER

sättMarkanvisningstävling fleraett av

årens markan-tjugoErfarenheterna de senasteav
många bådegivitvisningstävlingar hardeär att

områden.boendekostnadsmässigt lyckadeutformnings- och
anbudsgivaretävlingsansvariga ochviktigtärDet att

förupplåtelseformersig olikahar klart för vad ger
uppnå medi vad kanbegränsningarmöjligheter och man

minstintegällermarkanvisningstävling. Deten
överenskommitsvadkommunens för genomatt somansvar

kommerochgenomförsverkligenmarkanvisningstävlingen
de till fullboende nytta.

sig ordnafå tänkafinns dock kommuner kanDet som
Erfarenhets-projekt.markanvisningstävligar allaför

tillräckligtså tävlingarmässigt har lyckosamma om
bostadsförsörjningsprogrammånga projekt i kommunsen

konkurrensupphandladepåinverkan ickevälgörande även
åstadkommapåmåttstock kanvadprojekt. Det manger en
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ambitionsnivån bådehöjer ioch fall den allmännabästa
ekonomiskt resultat.utformningvad ochavser

markanvisningstävlingargår inte sägadock attDet att
projekt.tillleda bättre Snararegenerellt skullesett

så fleraarbeta medbehöverär det kommunernaatt
bostadsförsörjningsintentionerfå sinametoder för att

förutsättningar,varjegenomförda alltefter kommuns
intresse och resurser.

delvismarkanvisningstävlingarförIntresset en
konjunkturfråga

fördelaktigarerelativtErfarenheten det ärär settatt
ärmarkanvisningstävlingar när detanvändaatt

prisnivåoch högi entreprenadbranschenhögkonjunktur
vidpå godtotalentreprenadanbud ängeneral- eller

sådana entreprenader.upphandlingskonjunktur för

iklartmarkanvisningstävlingar verkargörDet att vara
påframföralltidag,flerbostadshusprojektökande för

byggentreprenadmarknad.överhettadmedorter
småhus äganderätt ärmedProduktionen gruppbyggdaav

70-talet medidag hälftendock lägre underän avsenare
markanvisningstävlingar.dådet inslagetstora av

framgått kominationsprojekt bostäder-som ovan ger
möjligheter försärskildakommersiella idaglokaler

aktivfå kostnadstäckning fortsattförkommunen att en
exploateringsverksamhet.markpolitik och Det

tillräckligtfinnsgivetvis detförutsätter att en
kommersiella lokalerna.bärkraftig demarknad för

erfarenhetsåterföringKontinuerlig träning och

anbudsgivare ochframgångrikt tävlande förFör ett
markanvisningar total-ochderas konsulter om

träning erfarenhets-ochkrävsentreprenader det
varjeinomåterföring. nödvändigtDärför detär att

tillräckligtkontinuerligt ochlokal marknad ha ett
totalentreprenadtävlingar,markanvisnings-utbud ochav

tillförslagbraproducerabranschen skall kunnaom
rimliga kostnader.

planeringsformMarkanvisningstävlingar som

sättinte endastidag ettMarkanvisningstävlingar är
få täck-bebyggelse,i förfördela markkonkurrensatt

påverkaexploateringskostnaderning samtför ochmark-
också utveck-harboendekostnader.konsumenternas Det

få framplaneringsform förtilllats attmedvetenen
och boende-i stadsbyggandetvariation kvalitetoch

såvälpå kommunenmiljön. kravställer Ökade somDetta
både vad gällerpå anbudsgivarnatävlingsarrangör och

självbestäm-ökadekompetens och Kommunernasresurser.
dendetaljplaneläggningen underlättar ut-mande över
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effektfulldraförsaknas att avvecklingen. Vad som
utformning, kost-samlatfördelarde ett omgreppsom också skullekommunernaärtidplan attochnader ger,

schablonreglerpå enklarebaseradefå lånebeslut,ta målkommunensätterärdet uppsubventionen. Somför nu
lånemyn-beroendeärbostadsförsörjning avsinför men

ärendeenskiltvarjeiställningstagandedigheternas
subventionsnivå dethögadenMedgenomförande.dessför

bostadslåne-till nytti förslagetävenhandlar om sig detorättvisorblialltiddet varekommersystem,
komplicerateller ettschablonsystem,enkeltär ett

bedöma.många faktorermed attsystem

markanvisningstävlingarTillämpningAPPENDIX av-
infor-spriddpå allmäntdelsappendix byggerDetta

markan-tillämpningmation vissa kommuners avom till 20-rundringning ettpådelsvisningstävlingar, en
från olika delarexempelfångaförtal kommuner att upp

landet.av

Stockholms kommun

markanvisningstävlingartillämpatharStockholms kommun
70-tal ärfrån tidigtomtalademånga projekt. Mestför

tävlingarnaÖstermalm depå och storaFältöverstenKv
ochtvå tävlingarAkallapå JärvafältetNorra om

därhyresrättföranvisadesprojektKista. Dessa
harDei konkurrensen.del senareoffererad hyra var en

bostadsrätt.tilldelvis förändratsellerheltsedan

kommuneninförde70-talet endelenUnder avsenare såmarkanvisningtraditionellvidutformningskonkurrens
sigförband attbyggherretilltänktvidatill att

göraarkitektkontor atttvå kompetentaanlita eller tre
införsamråd med kommuneniutvärderasidéförslag att

på ärdettaExempelmarkanvisning.definitiv
Skarpnäcksområdet.Enskededalen och

ochmarkanvisningstävlingarbådetillämpasIdag
på aktuellaExempelparallellskissningsuppläggningar.

Träskflodenärbostäder Kvmarkanvisningstävlingar för
enerigsparprojektspeciellaochJarlaplan

Gubbängen.

flkommunGöteborgs m

markanvisnings-använtinteharGöteborgs kommun
påhåller attomfattningnågoni störretävlingar men

Markanvisningstävlingarprojekt.tänkbartförbereda ett
Göteborg.kringi grannkommunernavanligarevarithar

kommunMalmö

förmarkanvisningstävlingartillämparMalmö kommun
medhyresrättförupplåtelseformer, ävenolika

10-årsperioden.förstaför denpriskonkurrens hyranom
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Lunds kommun

Lunds kommun har sedan 70-talet använt
småhusmarkanvisningstävlingar för äganderättmed och

tilläven för bostadsrätter komplementsenare som
Hyresrättsområdentraditionell marktilldelning.

direkt ifördelas till allmännyttigade bolagen, som
sin pris- utformningskonkurrenserkan ordna ochtur
totalentreprenadtävlingar projket lämpade förför
det.

VäxjöVallentuna och kommuner

kommuner tillämpar markanvisnings-regelbundetDessa
bostadsrättsupplåtelsetävlingar. Vid biträder

fastighteskontoret upphandlingsansvarig bildadedensom
rådgivningföreningen föreningenmed för skall draatt

full utformningskonkurrensen vidpris- ochnytta av
upphandlingen.

Sigtuna, Täby och Uppsala kommuner

igång markanvisnings-tidigtkommunerDessa kom med
småhustävlingar för med äganderätt. Idaggruppbyggda

omfattninghar markanvisningstävlingar mindre beroende
på anvisning tillflerbostadsprojekt. Vidstörre andel

ikommunalt bolagetsbostadsbolag kan kommunen delta
programskrivningtotalentreprenadupphandling vid och

utvärdering.

Norrtälje Södertäljeoch kommuner

markanvisnings-kommuner tidigare tillämpatharDessa
småhustävlingar Idagför gruppbyggda med äganderätt.

någontraditionell markanvisning,överväger ofta efter
form idétävling arkitektuppdragparallella medellerav
kommunen huvudman.som

ÖsteråkersSollentuna, solna kommuneroch

markanvisnings-justkommuner aktuellaDessa har nu
tävlingar kombinationsprojekt med bostäder ochom

i butikercentrum-kontor och vissa fall även
projektanläggningar. lgh70-250Bostäderna per

upplåtes med hyrserätt.

Luleå,Jönköping, Linköping,Gävle, Karlstad,
Västerås, ÖrebroVänersborg, flkommuner m

markanvisningtillämpar traditionellkommunerDessa
markanvis-pris- iutformningskonkurrensellerutan

ningsskedet. följerflera dessa kommunerI manav
tillämpningen markanvisningstävlingar i andraav
kommuner själva prövaoch har viss förförberedelse att
detta vanligakomplement till förfarandet.detsom








