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Sammanfattning

Utredningens överväganden

Sparande till kapitalinsats vid bostadsförvärv innebär fördelar,en egen
inte enbart för respektive hushåll, för samhällsekonominävenutan i

Förutom den allmännastort. Stabilisering erhålls bostads-som
marknaden följd ökat kapital i den bostadenegetsom en av egna
påverkas statsfinansernaäven minskad lånefinansieringattav
reducerar hushållens skatteavdrag för låneräntor.

Något behov särskilt stöd till bosparandeatt stimulera tillgenom ett
generellt Ökat hushållssparande föreligger emellertid knappast längre.

förändradeDe ekonomiska villkoren, låg inflation, hög realränta och
lägre beskattning också lånefinansieringgör mindre förmånlig än
tidigare. Detta ökar givetvis intresset betalaatt störreav en egen
kapitalinsats vid förvärv bostad.av en egen

Även villkoren for hushållens sparande allmänt har förbättratsom
talar bostadspolitiska skäl för stimulerar tillatt staten sparande för
förvärv bostad. Stimulansen bör utformas såav egen att staten
underlättar till finansieringen bostadsförvärvet för de bosparat.av som
Stödet bör förvärv permanentbostad både på andrahands-avse av
marknaden och vid nyproduktion.

Utredningen bedömningengör stöd till bosparande iatt ett form av
premier eller motsvarande inte löser de grundläggande problemen med
finansiering bostadsförvärvet.av

Utredningen har också undersökt möjligheten införa integreratatt ett
bo- och pensionssparkonto. En sådan ordning skulle dock leda till
fastighetsrättsliga, skatterättsliga och andra problem i omfattningen

inte medger något förslag Utredningen förordarsom därförnu. en
fortsatt dennaöversyn punkt.

Utredningen har i stället funnit bästadet stimuleraatt sättet att
bosparandet är medverkaratt tillstaten lösa den bosparandesatt
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statsgaranteradbostadsförvärvfinansieringvid genom enproblem av
lånerätt.

förslagUtredningens

bostadvid köpGaranterade lån egenenav

lån,förkreditgarantierstatligaformutgå ibörbospararetillStödet av
ombyggnadochutgår tillnärvarandeförmotsvarande ny-sätt som

förlånefinansieringenförbilligarochunderlättarDettabostäder.av
detta utgöra ettbörDärmedbostad.förvärvvidbospararen av

kapitalinsatstillhushållenför att egenincitament enverksamt spara
bostadsförvärv.vid

förbostadsrättellerhemförvärvför egetlångällaskallGarantin av
Sverige.ipermanentboende

Sparvillkor

regelbundna in-lån krävsstatsgaranteradeerhållakunnaFör att
kvartal.varjeåtminstonesättningar,

marknadsför börsparinstitutensparformerdeallaiSparande som
sparvillkoren ärförutsättning attunderkreditgarantitillberättiga

inlåningskonto,skekanbosparandeinnebärDetta attveriñerbara.
värdepappersfonder.elleraktierobligationer,i

Lånerätt

insättningarnaförst dåerhållasskall kunnalånstatsgaranterade
kr.35200närvarandeförvilketbasbelopp, motsvarartilluppgår ett

basbelopp,skall l24insättninggarantigrundande varaMaximalt
innebärDetmånad.kr1467närvarandeförvilket motsvarar per

månaders24efter tidigasterhållaslån kanstatsgaranteradesåledes att
bosparande.stödgrundandemaximalt

grundakanavkastning,inklusivesparbelopp,totala somHögsta
närvarandeförvilketbasbelopp,skalllånstatsgaranterade trevara
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uppgår till 105600 kr Den bosparat maximaltper person. person som
disponerar då minst 105600 kr för kapitalinsats och därutöveregen ett

lån högststatsgaranterat gånger detta belopp.tre Länet kan således
maximalt uppgå til 316800 kr Denna begränsningper person. avser

och bosparat. Personer bosparatvar en ochsom för sigsom var en
ska kunna utnyttja den lånemöjlighet följersumman av som av
bosparandet de bostaden.att ägaom avser gemensamt

Lånegarantins fam och omfattning

Den statliga garamin formen fyllnadsborgen till kreditgivare.ges av
Garantin för bosparare skall omfatta lån högst 40om procent av

bostadens marknadsvärde. Om det s.k. garantiunderlaget vid nypro-
duktion högreär marknadsvärdetär bör dock garantin för bosparande
få omfatta lån högst 40 garantiunderlaget.oin procent Förav
bostadsrättshavare bör dock reduktion ske för den del kredit-av
garantin för nybyggnad föreningen utnyttjat.som

En förutsättning för garantin skallatt gälla bör lånen skerattvara
säkerhetmot ligger inom 90 marknadsvärdet.som procent Vidav

nyproduktion bör dock säkerheteracceptera tillman 90 procentupp
garantiunderlaget detta underlagav överstiger marknadsvärdet.om

fåFör att statsgaanterade lån krävs låntagaren kreditvärdig.att är
Garantitiden bör år15 vid förvärv andrahandsmarknadenvara

och år25 förvärvet nyproduktion.om avser
Garantin följer låntagaren, inte fastigheten.personen

Statens Bostadskieditnämnd BKN bör administrera garantin.
För garantinatt skall gälla bör kreditgivare betala avgiften som
regeringen bör besämma så den täcker beräknadeatt kostnader för
garantiåtagandet, varför inga statsfinansiella kostnader uppstår.

Det föreslagna bsparsystemet bör iträda kraft den juli1 1995.
Lagen ungdomsbosparande föreslås då upphöraom gälla.att
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l Inledning

1.1 Bakgrund

Under de åren har flera förändringarsenaste ägt lett tillrum som en
helt situation bostadsmarknaden. Kostnaderna för bostadslånny har
relativt ökat grund minskadsett avdragsrätt vid taxeringen.av
Statens omläggning stödet till nyproduktion bostäder harav av
medfört behovetatt kapitalinsats blivit Medav större.en egen
nuvarande inriktning kommer de generella räntesubventionerna till
bostäder fortsätta minskaatt under 1990-talet.resten Dennaav
utveckling bidrar till kraven kapitalinsatsatt vid bostadsköpegen
kommer fortsätta öka underatt deatt åren.närmaste

Bosparutredningens uppgift lägga framär förslagatt ett ett nyttom
statligt premierat bosparsystem ökar incitamenten försom en egen
insats vid anskaffande permanentbostad inom landetav samt att

analys behovetpresentera och vilken omfattningen sådantav ett
kan tänkas få.system

Bosparutredningen har samrått med Utredningen översynom av
allemanssparandet 1993:23 och med Utredningen ungdomarsom
levnadsvillkor och framtidsutsikter C 1992:07 .

1.2 Betänkandets disposition

kapitell två beskrivs hushållssparandets utveckling under de senaste
åren och hur hushållssparandeti Sverige förhåller sig till hushållsspa-
randet i några andra länder.

Påföljande kapitel innehåller beskrivning nuvarande villkoren av
för bosparande. Denna beskrivning inbegriper allmänna ekonomiska
villkor, olika sparformers avkastningsmöjligheter och skattemässiga
villkor. Vidare beskrivs befintliga bosparformer möjligheternasamt att
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vidkapitalinsatstillsparvillkor egennuvarande enmed spara
bostadsköp.

ordning,gällandeibristernaanalysinnehållerfyraKapitel aven
inriktning ettochomfattning avbosparstöd samtytterligarebehov av

stöd.sådant
itidigare presenteratsbosparförslagbeskrivskapitlet somfemtel

olika sammang.
bosparandetkopplinghuruvidaanalyserar avkapitlet ensjätteDet

möjlig.pensionssparandet ärindividuellatill det
statligttillförslag nyttbosparutredningenssjuKapitel presenterar

bosparande.premierat
följdtill ut-effekterolikabehandlar avkapitelEfterföljande

forslag.redningens
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2 Hushållssparandet

Hushållens sparkvot, dvs sparandet i förhållande till den disponibla
inkomsten, låg under hela 1970- och början 1980-talet påav en
mycket låg nivå. Under vissa år sparkvoten till och med negativ.var
Hushållen prioriterade under dessa år skuldsätta sig framföratt att
spara.

Hushållens sparande har emellertid sedan 1989 gradvis ökat. Under
perioden 1990-1992 förklaras detta relativt starkatt realin-av en
komstökning till del användes tillstor skulderatt medanamortera
konsumtionen var svag.

Under 1993 minskade hushållens disponibla inkomster. Sparandet
låg det kvartrots hög nivå, vilket kan förklaras med fortsatten ett
behov skuldsanering i kombination medav osäkerhet infören
framtiden, föranledd hög arbetslöshetsnivå och förändringarav i deen
offentliga transfereringssystemen. Bland förändringarna märks ex.
införande egenavgifteri sjuk- och arbetslöshetsförsäkringamaav samt
sänkta ersättningsnivåer i dessa system.

Hushållen skuldsätter sig i dag huvudsakligen för finansiera köpatt
bostad. Däremot lånar de i allt mindreav utsträckning för investeraatt

i värdepapper. Att placeringarna i dessa sparformer de factosenare
har ökat under år förklaras istället överströmningsenare frånav en
andra sparformer, alltsamt att andelstörre hushållensav en av
inkomster går till sparande. Ett uttryck för detta hushållensär att
sparkvot mellan åren 1991 och 1992 från 3,0 till%steg 7,4 %. En

nedgång hushållens sparkvot mellansvag år 1992av och 1993 till
7,2 % förklaras delvis den mycket låga aktiviteten i byggnadsin-av
dustrin avmattningsamt hushållens finansiellaav en sparande.av

internationelltl ett perspektiv ligger de svenska hushållens sparkvot
inte någon anmärkningsvärt hög nivå. I Japan är sparkvotent ex

16 %, i Tyskland och Frankrike 13ca % och i Storbritannienca ca
11 %. l Norden har Danmark högst sparkvot 18 % medanca
Norge och Finland har sparkvot %.5en ca
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länderolikaiHushållens sparkvot2.1Diagram
7.

20
................................16

12 Frankrike Storbritannien
8

USA4
0

-4
-8 19941992199019881986198419821980

Danmark

Sverige,rNorge -----------
-1980 1994199219901988195619841982

RiksbankenKälla:

sparandefinansiellaochrealaHushållens2.1

sparande, delsrealtdelsidelassparande kantotalaHushållens upp
i realtdelassinisparande kanRealtsparande. turfinansiellt upp

bruttosparanderealtMednettosparande.realtochbruttosparande
nybyggnadvad gällerbruttoinvesteringar samthushållensavses

fastig-innehavfritidshussmå- och samtombyggnadvaraktig avav
realaerhålls detkapitalförslitningtillhänsynoch mark. Omheter tas

nettosparandet.
följdtilloch kannegativt 1993nettosparanderealaHushållens var

bli negativtförväntas ävenbyggnadssektornaktiviteten ilågadenav
1994.
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Diagram 2.2

z Finansiell

Real4 sporkvoi
-5 .
-8 v . a.1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992

Källa. Riksbanken

Finansiellt sparande definitionsmässigtär skillnaden mellan en
sektors finansiella tillgångar och dess skulder. Den finansiella
sparkvoten högreär denän totala sparkvoten, vilket avspeglar detatt
reala nettosparandet negativt.är

2.2 Hushållens finansiella tillgångar

l tabellen nedan redovisas olika placeringsformer för hushållen.
Sammanställningen inkluderar inte hushållens placeringar i enskilda
aktier eller aktiefonder, förutom allemansfonder.
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Bankinlåning den iutgör särklass största sparformen. Vid utgången
år 1993 hälftennärmare hushållensav var sparmedel placeradeav i

bank. Fársäkringssparandet svarade vid tidpunkt för 25 %samma ca
hushållens placeringar. Därutöver placerarav hushållen i olika obliga-

tionslån, allemansfonder, allemansspar riksgäldskonto,samt vilka
här går under Övrigabenämningensammantaget sparformer.

Hushållen ökade under tolvmånadersperioden decembert.o.m. 1993
sina placeringar, i likhet med de föregåendenärmast åren. Samman-
sättningen de olika sparalternativen harav dock ändrats något. Under
1993 det dels högtfársäkringssparande,ettvar dels ökad bankin-en
låning förklarade uppgången i detsom totala sparandet. Hushållens

Övriganettosparande i de sparformerna har endast ökat marginellt.
Vad beträffar allemansfondsparandet emellertid härtas ingen hänsyn
till eventuella värdestegringar, vilka ökat dessa sparformers värde
under 1993.

Försäkringssparandet denär sparform ökat i kronormestsom
räknat under de två åren.senaste Osäkerheten beträffande det
offentliga socialförsäkringssystemets framtida omfattning torde
förklara denna trend.

ABankinlåning från hushåll har varierat under de två åren.senaste
Kring årsskiftet [992 993l ökade hushållens insättning i bank kraftigt.
Ökningen främst tillbakagång till devar inlåningsnivåeren råddesom
innan valutaoron hösten 1992. Det då stundtals räntelägetextrema
föranledde hushållen dels att sina lån,amortera dels placera iatt
räntebärande Dessa förhållanden leddepapper. fram till denatt
traditionella bankinlåningen minskade. Under tolvmånadersperioden

april 1994t.o.m. har hushållens bankinlåning ökat med 6,7svagt, ca
mdr kr ca 1,5 %.

Valutaoron förklarar också uppgången i hushållens övriga sparfor-
under hösten 1992. Därefter harmer utvecklingen i dessa sparformer

varit Som tidigare nämnts ingensvag. hänsyntas till eventuella
värdeförändringar i allemansfonder, vilket förklarar dessa place-att
ringar har minskat, betydandetrots att värdestegringen ägt underrum
det året. Uttagensenaste allemansfonder någotur större änvar
insättningarna under perioden januari till september 1993. Därutöver

emissionsvolymen premieobligationervar under 1993av högre deän
närmast föregående åren, vilket medfört uppgångatt kunnaten svag

för dennanoteras även sparform.
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skulderHushållens2.3

utlåningstaket,bestämdaRiksbankendetavskaffades1985Under av
följdfickSkatteregler attgällandedåmed somkombinationivilket

hälftenandraunderkraftigtmycket avökadeupplåninghushållens
har1992kvartaletfjärdeSedan1989.årnåddesKulmenl980-talet.

iskuldsättningHushållenslån.sinastället nettoamorteratihushållen
deundersnabbare trealltminskattolvmånaderstalharbank som

lägrekrmdr än3518 %1994apriliföråren cavaraattsenaste
bostadsin-ikrediterHushållenstidigare.årmånadmotsvarande ett

positiva, änuppvisatperioden av-hela omunderdockharstitut
kr.mdr11,4april 1994;tolvmånaderstaltagande,

2.3Diagram
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..In.kl...f.i.nqn.s.boogIolql ....-5 ....................................................................... ...

RiksbankenKälla:

förstaibostadendenbelåningantagande egnaMed att avett om
finansierarfrämstbanklånochboendetfinansiering atthand avavser

lånarfrämstidaghushållensåtolkasutvecklingen attkankonsumtion
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för bostadsändamål. Under 1980-talet lånade hushållen i högre grad
till såväl konsumtion investeringari reala tillgångar.som

Tabell 2.2 Utlåning till hushållen 1993-1994 Miljarder kronor

Stocklörändring Ställning
940430

April Jan-april l2-mån apriltom
1993 1994 1993 1994 1993 1994

Banker -2,8 -0,7 -l0,3 -l0,9 -l9,9 -34,6 187,2
Sv. kronor -2,l -0,l -8,0 -9,1 -14,6 -28,8 180,2
Utl. valuta -0,7 -0,7 -2,2 -1,8 -5,3 -5,8 6,9

Bosladsinstitul I,3 0,2 I,6 4,6 4.9 11,4 434,0
Sv. kronor 1,3 0,2 1,6 4,6 4,9 11,4 434,0
Utl valuta 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

Utlåning till hushåll skattad utlåning till småhusoch bostadsrättersomKälla: Riksbanken.
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3 Nuvarande villkor för bosparande

3.1 Allmänna ekonomiska villkor

3.1.1 Hushållens disponibla inkomster

Hushållens disponibla realinkomster ökade under åren 1988-1992 med
i genomsnitt 2,5 % år. Dettaca ökningstörreper devar en av
disponibla inkomsterna tidigareän år under 1970- och 1980-talen.
Ökningen förklaras inte motsvarande tillväxt i ekonomin. En viktigav
orsak till ökningen ligger i stället i skatteomläggningens sänkning av
inkomstskatterna. Enligt preliminära nationalräkenskaper minskade
hushållens reala disponibla inkomster grund konjunkturellaav
orsaker under 1993 med närmare 4 %.

Tabell 3.1 Förändringar i hushållens disponibla inkomster 1988 1993-

1988 1989 1990 1991 1992 1993
disponibelReal inkomst 0,8 2,0 3,1 4,3 2,7 -3,9

Källa: Konjunkturinstitutet, SCB och Finansdepartementet

Den nominella löneutvecklingen i kronor efter skatt för hushållett
med två heltidsarbetande, där månadsinkomstenvuxna kan motsvara
lönen för industriarbetare och butiksanställd beskrivsen i nedan-en
stående tabell.
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Hushåll 2med1988-1993.skattefterinkomst vuxnaNominell3.2Tabell
heltidsanställda

199319921991199019891988

283942718025387237862214319924Månadslön
832575346936797579817161Skatt

200691964618451158101416212763efter skattLön

FinansdepartementetKälla:

Tabell 3:1,frånnågot ävenavvikerTabell 3:2tillAnledningen att
efterlöneutvecklingenberorinflationen,till attefter hänsyn taget

hushållenförvarit bättrehushåll änheltidsanställdaför somskatt
helhet.

kansparmöjligheteroch utinkomsterdisponiblahushållens seHur
exempel.följandemedbeskrivaskanräknati kronor

3.3Tabell

EnsamståendeFamiljEnsamstående
2 bambarn2
8,10 årind.tjm. 4,2 årind.arb.undersköt.

Inkomster
12900164001640014300129001Inkomst

9650Inkomst 2
15001500Barnbidrag
2346Bidragsforskott

3015Bostadsbidrag
-3850-7800-5100-4340-3850Skatt+avg
14426197501130099609050Disp.ink.

Utgifter
38504700370037003700Boende
26803910162016201620Mat
12901640450450450Kläder
9101250360360360Hygiemetc
7602370Barnomsorg

161022901200Övr. 12001200nödv.
1110016160733073307330utgifterSumma
33263590397026301720till övrigtKvar

privatekonomi.Institut förSparbankemasmaterial frånKälla: Bearbetat
ensamståendemedhushålletmellanboendekostnadiskillnadenbegränsadeDen en

skillnadtilli typfallen,ensamhushållenberorensamhushållenochmed bam atttvå
bostäderochnyproduceradeibormed två bam,ensamståendemedhushålletfrån en

boendekostnad.relativt högredärför har sett
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Av typfallen i ovanstående tabell framgår ensamhushållatt ett med
månadsinkomst 12900 kr, vilket kanen lönen fört.av motsvara ex en

landstingsanställd undersköterska, har 1720 krmånad kvar tillca
övrigt nödvändiganär utgifter betalda.är Denna skall bl.a.summa
räcka till oförutsedda utgifter sparande till olikasamt ändamål.
För ensamhushåll med inkomster kan månadslönen förmotsvarasom

industriarbetare och industritjänstemanen är motsvarandeen summa
2630 kr, respektive 3970 kr.

En tvåbarnsfamilj, där barnen 2 ochär år4 gamla, med månadslö-
motsvarande vad kan fallet förner industritjänstemansom ochvara en
deltidsarbetande landstingsanställd undersköterskaen har i typfallet

3590 krmånad kvar till övrigt nödvändiganär utgifter betalda.är
Ett hushåll bestående ensamstående, med lönav motsvarandeen en
landstingsanställd undersköterska, med tvåen barn 8 och 10 år gamla,

har 3326 kr kvar efter de i tabellen uppräknade nödvändiga utgifterna.

Av de redovisade uppgifterna framgår hushållävenatt med för-
hållandevis låga inkomster kan ha ekonomiskt tillutrymme sparande
efter det nödvändiga utgifteratt betalats. Detta kanutrymme användas
till bosparande hushållet prioriterar detta framförom andra utgifter
eller framför sparande för andra ändamål.

3.1.2 Beskattning sparandeav

Före skatteomläggningarna hushållssparandet för kraftigvar utsatt en
beskattning. 1 och med kapitalinkomsteratt beskattades tillsammans
med inkomst tjänst det inte ovanligt beskattningenav var att ränte-av
och andra kapitalinkomster till följd progressiviteteni skatteskalanav
uppgick till höga procentsatser.

Den högsta marginalskattesatsen uppgick 1980 till 85 %. Caca
hälften alla förvärvsarbetande ochav majoritetstor de heltids-en av
arbetande hade marginalskatt överstegen 50 %.som

Skattereformen 1983-1985 innebar skattesatserna föratt första
gången under efterkrigstiden sänktes påtagligt. Under 1987 hademer
således närmare 75 % alla heltidsarbetande marginalskattav en
högst 50 %. Den högsta marginalskattesatsen 75 % sänktes till
72 för% 1989 vid kommunal skattesats 30 %.en om
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högstaskattereform. Denårs1990medfördeÄn förändringarstörre
förtill %65%från 72förstaisänktes stegettmarginalskattesatsen

fråndetb1.ainnebarskattereform attårs1990iandra steget1990. Det
medkapitalinkomsterförinkomstslaginrättades nyttmed 1991 ettoch
ochfrånreducerasskattesatsDennapå 30 %.skattesatsenhetligen

%.till 251995med
sänktssåledesharkapitalinkomsterförskattesatsenhögstaDen

%.till 25från %851980sedan

kapitalinkomsterförskattesatsenhögstadenFörändring3:4Tabell av

199599ll1990198919871980

25%30%65%72%75%85%

skulletill 6 %kr ränta100000sparkapitalmedhushållEtt ett
be-hakapitalinkomsterförskattesats% enmed 85årfemefter

kr.104580påhållning
sparkapitalbehållningenhade ettskattesats%Med 65 av

kr6370dvs.år,efter 5kr110950blivit%med 6 räntakr100000
skattesats.%vid 85änmer

medfårmed 6 % räntakr100000sparkapitalmedHushåll ett
skattesatsoförändradvidkapitalinkomster enförskattesats%25

%vid 85kr20040 ändvs.fem år,efterkr124620 merbehållning
skattesats.

Skattesatserolikaår vidfemundersaldotabell visarNedanstående
%med 6kr100000tilluppgårsparbeloppförsparandetpå ett som

sparränta.

på sparandetskattesatserolikavidSaldo3:5Tabell

År Skattesats
25%30%65%°o7275 %°o85
1045001042001021001016801015001000901 1092001085801042401033901030201018102 1141201131401064301051301045701027203 19250117890 11086701068901061401036504 1246201228401109501086901077301045805
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3.1 Realränta

De långa iräntorna Sverige har sedan avregleringen kredit- ochav
valutamarknadernai ökad utsträckning påverkats rörelserna på deav
internationella marknaderna. Efter frisläppandet kronan från ECU:nav
under slutet 1992, då förräntan 10-årigaav statsobligationer drygtvar
1l %, har de långa räntorna sjunkit markant och låg vid årsskiftet
199394 7 %. Under inledningen tillca 1994 fortsatte de långa
räntorna sjunka något föratt därefter återatt öka och låg i juli 1994

nivå på 10,5 %.en ca

Diagram 3:1 Räntcutvecklingcn 1989-1994

Procent

14 -- - - - - - - I

124:__ - -1--.--N i - - - - - - - - --I

Marginaltånta

10- - - - - - - -.

Statsskuldväxlar

. A
989 1990 1991 1992 1993 1994

Anm: rmánadcrs statsskuldsväxlaroch 10-årigastatsobligationer. Veckogenomsnitt.Källa: Finansdepartementet

Inflationsutveckling

Under de åren har inflationstaktensenaste i ekonomin fallit markant.
Från inflationspuckel 1991en över lO % minskade inflationen
1992 till 2,0 %. Under 1993 ökade inflationen till 4,0 %. Under 1994
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nivå1994liggeroch enfallitåter sommareninflationenhar
årsbasis.på%2,6

19931988lnflationsutveckling3:6Tabell -
1994199319921991199019891988 Juni

2,64,02,39,310,56,45,8ProcentKPI

OutlookEconomicOECDKälla:

relationisparandetfinansielladetinflationsnivånlägreDen gagnar
med denkombinationinflationstaktiFallandesparandet.realatill det

hushållensförklaradeltilldärförkan storkapitalbeskattninglägre
sparande.finansiellttillrealtfrånövergång

lägreden avsevärtmedräkna attanledningockså attfinnsDet
lägreMedlånebeteende.hushållens enpåverkarinflationstakten

denföljdedetvärde sättlånens avinteurholkas sominflationstakt
fördelaktigare attekonomisktdetgjordeochinflationenhögre som

intresseförelåginflationstakt etthögVidförställetlåna i att enspara.
nominellade högairänteutgifter atttronmed drygalånhögaatt taav
högadebära ut-lättaredetgjorde attsuccessivtlöneökningarna

nominellalågaåtföljandemedinflation,lägreradikaltVidgifterna. en
sådanttillbenägenhethushållensgivetvisminskaslöneökningar,

låntagande.

skattefterRealränta

tidvisochlåglegatrealräntanharl980-talenoch en1970-Under
med 1991ochtillframoch1980-taletslutetUndernivå.negativ av
fånågraendast procenttillskatteftersparanderealräntanuppgick

högfortsattmedkombinationiinflationstaktensjunkandeår. Denper
1993Under1992.realräntorhögrenågotmedfördenominell ränta

tillsammanslägreföljd räntorränteavkastningentillrealaden avsjönk
1994underliggerRealräntaninflation. sommarenhögrenågotmed
nivårelativt högrepåoch högre räntorinflationlägre enföljdtill av
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1993.än För tioåriga statsobligationer ligger realräntan i juli 1994 på
7,9 % och realräntan efter skattca är 5,5 %.ca

Tabell 3:7 Rcalränta 1988 1994 Procent-

1988 1989 I990 l99l I992 1993 1994
Juli

Ränta 11,2 11,3 13,6 10,9 10,4 8,8 10,5KPl 5,8 6,4 10,5 9,3 2,3 4,0 2,6Realränta 5,4 4,9 3,1 1,6 8,1 4,8 7,9Realränta
efter skatt 3 8 3,4 2,2 1,1 5,7 3 4 5,5
Ränteuppgilternu tioårigaavser statsobligationer
Källa: OECD Economic Outlook och Finansdepartementet

Realräntans storlek och och beskattningen har betydelse förstoren
förutsättningarna för hushållens sparande. När realräntan under 1970-
och 1980-talen låg låg och tidvis negativ nivå detta givetvisen var
kraftigt återhållande hushållens intresse tillattav spara en egen
kapitalinsats vid bostadsköp. Många hushåll fann vid denna tidpunkt
därför det fördelaktigare lånaatt änvara att spara.

Under år har Ökningendock realräntenivån ökat.senare beror på
lägre inflationstakt det nominellautan att ränteläget minskat i

Ävenmotsvarande grad. den höga realräntan medför nackdelar,om
bland för få till ståndannat investeringaratt och nationell ekonomisk
tillväxt, medför den givetvis sparvillkor för hushållen.gynnsamma

3.2 Allmänna sparformer

3.2.1 Sparkonto i bank

Det sänkta ränteläget efter hösten 1992 återspeglas iäven räntenivån
bankernas sparkonton. l maj 1994 uppgår påsparräntan sparkonton

marknadsförs bankerna tillsom 5,5 6,0 %. Förav sparbeloppca -
över 50.000 kr ränta maximalt 6,4 % ochges en sparbeloppca
över 200.000 kr den maximalaär 6,9sparräntan %.

Skatten bankräntor förär närvarande 30 %. Efter årsskiftet
199495 skall skatten på banksparande sänkas till 25 %.
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undersparmedlenifrämstliggerbanksparande attmedFördelen
förtillgängligalättuttagsmöjlighetenviaochlikvidahela spartiden är

spararen.

Privatobligationer3.2.2

marknaden.privatobligationerformerolikatvåförekommerDet av
nollkupongare.kdelsavkastning,årligmedobligationerDels sen

vidgångårfleraförränteavkastningNOIlkupongerna enenger
inlösen.

löptid. Van-beroendevarierarprivatobligationerRäntorna
maj 1994Räntesatsernairäntenivå.löptid högrelängreligtvis innebär

ochlöptidårsmedprivatobligationer ettför%6,4varierar mellan ca
ochVid köplöptid.årsmed 5privatobligationerför8,7 %ca

courtagekostnad.utgårobligationernaförsäljning av
Från%.30realisationsvinster ärsåvälför räntorSkattesatsen som

%.till 25sänkasskattenskall199495årsskiftet
ifrämst räntanliggerprivatobligationer attimedFördelen att spara

någraeller procenten-någonliggerallmänhetiprivatobligationerför
medNackdelenbank.isparkontonförhögre räntanheter än t ex

undersjunkakantillfälligtvärdeobligationenssparformdenna är att
gårmarknadsräntornahändelselöptiden i den upp.

3.2.3 Aktier

kraftigt devarieratharfondbörsengeneralindexUtvecklingen av
emedanmed 54 %generalindexökade1993Underåren. t.ex.senaste

generalindexhar1994Underunder 1992.allsökadeintegeneralindex
%.med 4ökatmånadersjuunder förstaårets ca

medårligen ökatgeneralindexfondbörsens caGenomsnittligt har
1993tioårsperioden 1984Under1993.1988åren17,5 under% --

något lägre,ökningstaktengenomsnittliga caårligaligger den
courtagekostnad.utgåraktierförsäljningoch16,1 Vid köp%. av
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Tabell 3:8 Utvecklingen fondbörsen 1988 1993av -

1988 1989 1990 1991 1992 1993
Förändring Procent 51 24 -30 6 0 54
Källa: VA:s totalindex

Kapitalskatten för realisationsvinst aktier i svenska företag är
12,5 %. Sedan dubbelbeskattningen ägarkapitalet tagits bortav
beskattas den löpande avkastningen börsaktiernumera 0.d. enbartav
i företagen med 28 %.

Fördelarna med i aktieratt ligger främst i den höga förväntadespara
genomsnittliga tillväxten. Aktiesparande emellertidär förenat med ett
relativt högt risktagande.

3.3 Lagfásta regler sparande förom
bostadsändamål

3.3.1 Bosparlån inom för allemanssparandet.ramen

Enligt lagen allemanssparande 1983:890om har i åldern 18sparare
år28 fårätt bosparlånatt under vissa villkor. Lånerätten infördes-

1984 efter detstrax allemanssparandetatt introducerades.
Banker förmedlar allemanssparandetsom skall vissa förut-om

sättningar uppfylldaär lämna ungdomar lån för bosättning eller för
Ävenförvärv bostad. HSB och Riksbyggenav har möjlighetgetts att

medverka i allemanssparande ungdomar till 28 års åldersom upp
bedriver.

Genom inom allemanssparandetatt spara möjlighetges spararen
låna gångeratt dettre sparade beloppet. Lånerätten emellertid inteär

ovillkorlig måsteutan först genomgå sedvanligspararen kredit-
prövning. Någon skyldighet för bankerna lånaatt stipulerasut pengar
således inte i lagen. Banken har också bestämmarätt villkorenatt för

sådant lån.ett
1 sammanhanget kan det nämnas lagen ungdomsbosparandeatt om

innefattar lånerätt i allt väsentligten överenstämmersom med den
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Tillallemanssparandet.i lagenåterfinnsnärvarandeför omsom
ungdoms-inomsparandetsåallemanssparandet ärfrånskillnad

subventionerat staten.fortfarandebosparandet av
har1993:23allemanssparandetÖversynUtredningen avom

allemanssparandet börförinomlånerättenföreslagitnyligen att ramen
bort.tas

ungdomsbosparandeLagen3.3.2 om

ungdomsbosparande.l988:46lageninfördes1988 omUnder
betydandeiharallemanssparandettillkopplat meninteSparandet är

allemanssparande.tillalternativochregler ärliknande ettutsträckning
sparkassa.ellerbankikontoräntebärandeskekanSparandet

ivadfrånskillnadtillinte,förs sombankikontoSparmedel
riksgäldskontoret.tillallemanssparandet, övergällerhuvudsak

ungdoms-tillsiganslutaår kanoch 2516mellanUngdomar
måsteSparandetmånaden.ikr800maximaltochbosparandet spara

årlig bonus-bekostarår. Staten28fyller enårdetavslutas spararen
varjeidagensistadenbehållningenberäknasDenpå %3ränta . medminskadeinsättningarnettoinsättningarackumulerademånad av

därefter. Bonusräntanmånadenmedochfråntillgodoräknasochuttag
någonochkapitalettillinteläggsbonusräntandvsintekapitaliseras

%med 30beskattasBonusräntanbonusräntan.interäknasränta
kontotdesstillsackumuleras att1995. Bonusräntanfr.o.m.%25

bonusräntaerhållaår. För28fyller attdesstillelleravslutas spararen
000minst 5och harår sparatminstihar tresparatkrävs att spararen

ordinarie sparräntan.denutöverkr. Bonusräntan ges
majuppgår iungdomsbosparkontoforordinarie sparräntanDen

lägreobetydligt änintesåledesligger%. Den4,75%till 4,251994 - tillförs kontotbank. Räntanisparkonton perandraräntorgängse
Räntaavslutas.då kontotdagdenochårvarjedecemberden 31 per

skattepliktiga.på kontotbehållning äroch
till förvärvanvändasskallsparmedlen avpåkravingetfinns attDet

utgå.skallbonusräntaförbosättningför attellerbostad
uppfyllda harutgåskall är spararenbonusräntaförvillkoren attOm

förvärvförsparlånfåkreditprövning avsedvanligefterrätt att -.-
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bostad eller för bosättning och övrigt. Lånerätten gångermotsvarar tre
nettobehållningen de nettoinsättningar gjorts.av som

Den 31 1994 47585mars anslutna till ungdomsbospa-var personer
randet med sammanlagtett nettosparande 253521640 kr. Detav
genomsnittliga sparkapitalet uppgår således till 5327 kr.ca

3.4 På marknaden förekommande bosparsystem

3.4.1 Sparbankens Bosparande

Fram till och med år 1993 fanns i sparbankerna bosparande iett
samarbete med Riksbyggen med benämningen RiksBOSpar.

Vid årsskiftet 199394 Riksbosparersattes Sparbankens Bospa-av
rande. De innestående och isparpoängen RiksB0Sparpengarna över-
flyttades till Sparbankens Bosparande. Bosparandet innebär ett
sparande till kapitalinsats vid bostadskonsumtion,en egen och att
möjligheterna därmed förväxer få lån tillatt ett köpeskil-resten av
lingen. Efter 10 månaders regelbundet sparande i Nya Bosparandet
inträder lånerätt. Rätten baseras kontotsen medelbehållning under
de 24 månadernasenaste multiplicerat med lånefaktor högsten som
kan bli 3,0. Från det sparandet börjaratt i Sparbankens Bosparande

dennaväxer faktor med 0,1 enheter månad. Det innebärper att manefter 30 månader når till full effekt på lånerätten.upp
Lånerätten maximeradär till 10 basbelopp, och lånet beviljas efter

normal kreditprövning. Lånerätten gäller helaöver landet oavsett omköpet gäller eller gammal bostad eller fritidshus.ny Rätten gäller även
bospararen villom bygga till eller möblerarenovera, den nuvarande

bostaden.
Lånerätten innebär bospararenatt möjlighet erhållages att ett

topplån, tillsammans medsom sparkapitalet är täckaavsett att
bostadens kontantinsats. Anvisning bostäder sker viaav nya sam-verkan med olika byggföretag. Bosparandet inom Sparbanken heltär
avgiftsfritt.

l Sparbanken Sverige och 90-talet fristående sparbanker uppskattas
antalet bosparkonton ijuli 1994 till 500 000 med totalt saldoca ett av
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såledeskanbosparkapitaletgenomsnittligakr. Detmiljarder2ca
kr.4000tilluppskattas ca

SparkassaRiksbyggens3.4.2

SparkassaRiksbyggeniorganiseratbosparande ärRiksbyggens nya
inneharRiksbyggendärjuridiskförening. Enekonomisk personegen

RiksbyggenstilltillgångSparformenandelsägande.%30 ger
landet.helaflerfamiljshus överochradhusvillor,nyproduktion av

lnträdesav-Bosparförening.RiksbyggensimedlemmarSpararna är
hushåll.kr100årsavgiften ärochmedlem perkr100giften är per

100nettoinsättningEnpoängsystem.fungerarBosparandet ettsom
månadtvå poängMaximalt kan permånad l poäng.kronor gerper

lOOvarjeförmed poängerhålles räntepoäng,uppnås. Dessutom en
år.l5 poängdock högstsparkontot, perifår räntakronor man

Riksbyggenbostad hosförsig engesbestämmerbospararenOm en
sparatfem procentDen ärRiksbyggenbonus.bonusränta,extra

och procentköpet,vid treår28 omhögstköparen ärbelopp om
insatsen.procentfemhögst tredock aväldreköparen resp.är - efterköplatsräknasRiksBoSparsystemet,tidigaredetiSom

fårBosparandetlandet.helaförgällerKöplatsansamlad bosparpoäng.
helakansparandetvill avbrytaOmfamiljen.inomöverlåtas man

kostnadsfritt.sparkapitalet uttas
tillbosparkontonantaletuppskattasbosparandeRiksbyggensl nya

genomsnittligaDetkr.miljoner132saldototaltmed47000 ett av ca
kr.2809tillsåledesuppgårbosparkapitalet ca

i HSB3.4.3

HSB.imedlemskapförutsätterbosparandei HSB:sDeltagande
krår.till 500närvarandeuppgår förMedlemsavgiften

förköplatsskaffa attinriktathuvudsak attibosparande ärHSB:s
sådanfråga förikommanyproduktion. För atti HSB:slägenhetfå

fylltmedlemförkrår400minst 2sparande somköplats krävs ett om
kronor600sparbeloppetminstadetmedlemmar ärår. För21 yngre

år.per
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Det sparade beloppet kan inte lyftas från kontot kötidenutan att
ändras. Detta gäller dock inte överskottssaldo, dvs sparmedel som
överstiger det årliga nninimibeloppet. Extra sparande mini-utöver
mibelopp förkortar inte kötiden.

Utöver bosparräntamsom i maj 1994 uppgår till 6 %, erhåller
l % insatträntaspararen extra kapital förom tas utpengarna att

köpa nyproducerad HSB-lägenhet.en HSB-föreningarna erbjuder lån
till grundavgiften insatsen för nybyggd bostadsrätt.en

Antal bosparar i HSBpersoner är 304som 000 och det totalaca
sparandet uppgår till 2,2 miljarder kronor. Detca genomsnittliga
sparbeloppet uppgår således till 7236 kr.ca

3.4.4 SBC BO Handelsbanken-

SBC BO erbjuder bosparande i aktiefonder. SBC BO är systerorga-en
nisation till SBC Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisa-
tion omfattar 2 800 bostadsrättsföreningar.som ca

För bli medlematt i SBC BO betalas grundinsats 500 kr ochen
årsavgift 200 kr.en Resten insatsen till SBC BO,av 2 500 kr,

betalas när köper bostadsrätt. Förman medlemmaren under år18 är
årsavgiften från och med andra medlemsåret 100 kr.

lnom SBC BO är sparandet utformat poängsystemett i vilketsom
100 kr sparpoäng. Sparpoängger en för maximalt 12 000 krges perår. Sparar bospararen så påförsänmer sparpoängen kommande år.
Den samlade sparpoängen är avgörande för plats i kön.spararens
sparpoängen kan flyttas inom familjen. SBC BO:s bostadsrättskö är

för hela landet.gemensam
Administration och förvaltning sparandet sköts Handelsbankenav av

SHB Fondergenom AB. Sparandet sker i SBC BO Handelsbanken
Bofond eller i Bofonden Flermarknad. Bofonden placerar minst 90 %

tillgångarna i svenskaav aktier och i svenskaresten räntebärande
värdepapper. Aktierna placeras i indexfond. Bofondsom Flermark-en
nad placerar minst 60 % tillgångarna i svenskaav och utländska
aktier. Resterande 40 % tillgångarna placeras iav svenska och
utländska räntebärande värdepapper.
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intesammanlagtkanbofondernabådaikan menBospararen spara
ellerregelbundetskeSparandet kanår.120 sparpoängfå än permer

insättningar.enstakagenom
bofonderna,i00018 varsnärvarande personerFör casparar

kr. Detmiljoner4l0tilluppgårfondförmögenhetsamlade ca
kr.22777tillsåledesuppgårkapitalbeloppetgenomsnittliga ca

KJA3.4.5

i dagoch1965bildades ärJAKKapital.ArbeteJordförstårJAK
kr.200Medlemsinsatsen ärförening.ekonomisken

samhälle räntor.skapa utansikttill ettbidravillFöreningen att
påvisaförsöker attJAKsparlånesystem.bedrivsändamåldetta ettTill

lönsamt.ochpraktisktkanbådefinansieringräntefri vara
000drygt 371994haroch1970sparlåneverksamhetenstartadeJAK

totalaDensparlånesystemet.använderhälftenmedlemmar, varav ca
uppgår tillGenomsnittslånetkr.miljoner ca500inlåningen är ca

månaders18föregåttsharochår10löperkr, ca000 av150
sparande.

kr150medlemsavgiften äri JAKerhållits permedlemskapSå snart
sparlånesystem.i JAK:sinträdaochkontoår kan öppnaspararen

med-Närnågon sparränta.fårinteinnebärSystemet att spararen
fullgodmotlånadennemånader kan6minstiharlemmen sparat
betalarMedlemmenlåneränta.någonbetalaslipperochsäkerhet att

låneavgift betalasför lånet. Dennaadministrationskostnadenbart en
utbetalas.lånetoch dras närtillfälleendavid ett av

bostadsköpvidkapitalinsatspåKrav3.5 egen

förstatligai detkapitalinsatsen systemetDen3.5.1 egna
bostäderombyggnadlåneñnansiering och avav ny-

storlekoch desskapitalinsatsendenreglerdirektaNågra egnaom
statligadeteller ibostadslånesystemettidigarei detvarkenfinns

ombyggnadochlåneñnansieringför avkreditgarantisystem av ny-
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bostäder det tidigare bostadslånesystemet.ersattsom inget av
regelsystemen innehåller heller några uttryckliga villkor vissattom en
del investeringskostnaden måste finansierasav med kapital.eget
insatsen och dess storlek i bådaär i stället konsekvenssystemen en av

regler lånestorlekarsystemens och hur de beräknas,om vilken
pantsäkerhet krävs för bostadslån eller lån medsom statlig kredit-
garanti fastighetsägarenssamt möjligheter få lån deatt utöver som

förutsätter.systemen
detl tidigare bostadslånesystemet lämnades bostadslån med vissen

andel den lånebeviljande myndigheten beräknadav eller godkänd
investeringskostnad det s.k. låneunderlaget. Lånet lämnades i princip

säkerhet i formmot i denpanträtt eller ombyggda fastigheten.av ny-
Förmånsrättsläget för den erforderliga fastighetsinteckningen inom-
läget bestämdes med hjälp pantvärdeett lägst motsvaradeav som
låneunderlaget. Såväl bostadslåneandelen inomläget för säker-som
heten differentierad beroende på upplåtelseformvar och låntagarkate-
gori. Reglerna, såsom de gällde då bostadslånesystemet avvecklades
1991, innebar sammanfattningsvis kommun elleratt allmännyt-etten
tigt bostadsföretag kunde lånefinansiera eller ombyggnaden ny- upp
till lOO % godkänd investeringskostnad.av en En bostadsrättsförening
med s.k. kommunal insyn erhöll lånefinansiering till 99 % sinupp av

Övrigainvestering. erhöll finansiering till 95 %.upp
Det bostadslånesystemettidigare förutsatte således i teorin i

begränsad utsträckning kapitalinsats. l verklighetenen behovenvar av
kompletterande finansiering i de flesta fall betydligt större. De
låneunderlag och pantvärden fick användas följde regel intesom som
med kostnadsutvecklingeni takt produktionskostnadernasamma som
ökade. Det uppstod s.k. överkostnader fastighetsägaren blevsom
tvungen finansieraatt utanför Som framgåttsystemet. ställde
bostadslånesystemet inte heller något formellt krav på denatt
låneberättigade investeringen till någon del skulle finansieras med eget
kapital. Följden detta, i förening med kraftig kreditexpansionav en
under 1980-talet, blev överkostnaderatt i allt väsentligt finansierades
med topplån ovanför bostadslånet.

Vad redovisats i fråga kapitalinsatssom i det tidigareom egen
bostadslânesystemetgäller det kreditgarantisystemäven temporärtsom

i tillämpning under l992. Garantilånetivar detta bestämdessystem
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Effekter-bostadslånet.tidigaredetreglerefterdelari alla somsamma
därmed desamma.blevna

förjanuari 1993infördes den 1kreditgarantisystem, ny-detl som
garantisys-detellerpåbörjats 1993ombyggnader nyasenareoch som

%motsvarande 30 ettlånebeloppgaranti för avlämnas etttemet,
bostadensbasisberäknasnybyggnadvid avgarantiunderlag som

tillhöjttillfälligt1995och1994underschablonbelopptvåochyta
forkrkvm000och 6kvm35krkvm00013 t.o.m.40 %, upp

med 120 kvm.ochtillkvmytterligare upp
fårprincipgarantiunderlageti motsvaragällerombyggnad attVid

räntesubventionerstatligaförgodkäntsombyggnadskostnadden som
nybyggnadsschablonen.%intill 80projektet,till av

garantisystemet atti detförutsättsgiltighetkreditgarantins nyaFör
igarantilånetförfastighetenipantsäkerhettagitharlångivaren ut

lämnatslåndeellerför detsäkerhetentillanslutning somomedelbar
för detinomsäkerhetsådanenbart ramenfastighetsägaren mot

fastighetensfärdigatill den mar-knyterbelåningsvärde ansom
inomalltid liggadockmåstegarantilånetförknadsvärde. Panten

nybyggnadsschablonen.%100 av
skergarantisystemetför detinomLåneñnansiering nyaramen

upplåtelseformlåntagarkategori ochoberoendelikformigt,således av
innebärinvesteringskostnaden. Omväntfaktiskadenoberoendeoch av

kompletterandeellerkapitalinsatsbehovet annandetta att egenav
istorlekinvesteringskostnadensberoendeställetifinansiering är av

marknadsvärdetdelsnybyggnadsschablonen, avdelstillförhållande
förhållande tilliinvesteringdyrareskick: Jufärdigtifastigheten

komplette-ellerinsatsbehovdesto annanstörreschablonen, egenav
finansiering.rande

oförändrademedhävdaskanbestämda attschablonerna ärSom nu
detmeduppkommertill 1992förhållandeproduktionskostnaderi nya

ökat behovegenñnansiering. Ettbehov avökatettsystemet av
skillnaderregionalauppkommaockså attegenfinansiering kan genom

isigåterspeglarutsträckningtillräckligiintefastighetsvärdeni
investeringskostnaden.
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3.5.2 Krav på kapitalinsats för egnahem ochegen
bostadsrätter

Finansieringen befintliga bostadsrätter och egnahem iav dagär
vanligen ordnad följande Bostadsförvärvarensätt. får bottenlånett
i något de särskilda bostadsinstitut finns för dettaav ändamål.som
Resterande kapitalbehov får bostadsförvärvaren täcka med egna
medel. denl mån de medlen inte räcker till kan bostadsför-egna
värvaren ansöka topplån i främst banker. Topplånet harom många
gånger villkorsämre bottenlånet.än Det inteär ovanligtt.ex. att
låneräntan för topplånet ligger flera procentenheter högre lånerän-än

För bottenlånet.tan Topplånet blir därmed ofta dyrare för låntagaren
bottenlånet.än

Skatteomläggningen innebar relativ fördyring bostadslån påen av
grund de minskade avdragen vid taxeringenav för skuldräntor. Det
leder fram till ökat behovett kapitalinsats för de ökadeav egen att
kapitalutgifterna skall kunna hanteras bostadsförvärvaren. Detav
gäller inte minst vid nyproduktion, där omläggningen stödstatensav
har ökat behovet kapitalinsats vid höga produktionskost-av en egen
nader.

Nedanstående diagram visar hur olika andelar kapitalinsats videgen
bostadsförvärv inverkar på ränteutgifterna månad vid olikaper
anskaffningspriser.
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3:2Diagram

krmönod
°°° 40

V
3500

30 z3000

2500
202000

-------- 151500
......... 101000

g_________________________________________________________5 z500 .v
i5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

0 100000900000 1700000500000300000100000

kr500000anskaffningspris10 %kapitalinsats ettEn avegen
skatteav-efterkr438påränteutgiftmånatligminskadinnebär caen

%uppgår till 20kapitalinsatsendenOm avskuldräntor.fördrag egna
vismotsvarandepådettainnebärkrmiljonanskaffningspris lett

månaden.ikr1750ränteutgifterminskade ca
vidkapitalinsatsandelarolikahurvisartabellFöljande egen

anskaff-olikavidränteutgiftenmånatligadenpåverkarbostadsköp
ningspriser.

kapitalinsatsocholika andelarkrmånad vidräntcutgiftMinskad egen3:9Tabell
anskaffningsprisei:olikavid

AnskaffningsprisEgen
kapitalinsats

1000000500000100000

43821944%5
87543888%l0

l3l3656l3l%l5
1750875l7520 %
2625l3l3263%30
3500175035040 %

förAvdragsrättefter skatt.10.50ochskattföre14,0 %topplånRäntaFörutsättning:
25 %.skuldräntor :
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Från kreditinstitutens sida ställs också krav tidigarestörre påän
kapitalinsats vid köp egnahem och bostadsrätter.egen Kravet påav
kapitalinsats varierar mellan olika kreditinstitut.egen förMen köp av

egnahem krävs för närvarande maj 1994 normalt kapitalin-en egen
10-15 %sats köpeskillingen. Såväl lägre högreca av som

egenkapitalkrav förekommer. För köp bostadsrätter motsvarandeärav
krav kapital något högre,eget normalt 15-20 %. Såväl lägreca

högre egenkapitalkrav förekommer. Detta kan jämförassom med att
för bara några år sedan ställdes i många fall överhuvudtaget inte något
krav kapitalinsats vid köp egnahem eller bostadsrätt.egen av

FöljandeAv tabeller framgår dels genomsnittliga priser, dels den
kapitalinsatsens omfattning för egnahemegna och bostadsrätter i olika

delar landet.av

Tabell 3:10 Prisuppgifter uppskattningsamt krav på kapitalinsats vidav egenFörvärv någraegnahem i olika områdenav

Område Pris Egenkapitalinsats 10-15%
Kr köpeskillingenav

Storstockholm 1323000 132300 198450-Ovr. Stockholm 864000 86400 129600-Uppsala Län 863000 86300 129450-SödermanlandsLän 686000 68600 102900-ÖstergötlandsLän 650000 65000 97500-Jönköpings Län 674000 67400 101100-Stomialmö 834000 83400 125500-Ovr. Malmöhus Län 920000 92000 138000-Storgöteborg 970000 97000 145500-Örebro Län 685000 68500 102750-VästmanlandsLän 632000 63200 94800-Västernorrlands Län 545000 54500 81750-Jämtlands Län 709000 70900 106350-Hela Landet 807000 80700 121050-
Prisuppgiftema baseradeär på medelvärde.
Källa: Mäklarsamfundets statistik. Första kvartalet 1994.

Vid genomsnittlig köpeskilling fören egnahem 807000ett kr,om
krävs således kapitalinsats från bostadsförvärvarensen egen sida på
mellan 80700 121050 kr. Av tabellenca framgår det dockatt-
förekommer betydande skillnader i kravet kapitalinsats mellanegen
olika delar landet.av
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vidkapitalinsatspåkravuppskattningPrisuppgifter egensamt3:11 avTabell områdennågra olikai100 kvmbostadsrättförvärv av

l5-20%kapitalinsatsEgenPrisOmråde
köpeskillingenKr av

-12470093525623500Storstockholm 4818036135240900Övr. Stockholm - 6820015051341000Uppsala Län - 2896021720144800SödermanlandsLän - 2710020325135500Östergötlands Län - 9930074475496500LänJönköpings - 4592034440229600Stormalmö - 7258059685397900Övr. LänMalmöhus - 6256046920312800Storgöteborg - 3864028980193200Örebro Län - 4950037125247500Västmanlands Län - 3994029955199700Västernorrlands Län - 9020067650451000Jämtlands Län - 7354055155367700LandetHela -

medelpris kvm.baseradepåPrisuppgillema är
1994.kvartaletFörstastatistik.MäklarsamfundetsKälla: olika länibostadsrätterFörsåldaurvaletstatistiskabegränsadedetgrund avPå av ellerunder- över-statistikenilänenskildalöruppgiftema varamånad kanvarje någorlundaolika länenfor de sammantagnauppgifterna geentordeDäremotskattade. helhet.landetibostadsrätterförprissituationen sombildrättvisande av

genomsnittsåledes ikrävs egenbostadsrätt enköpFör enav
förmotsvarande sättPåkr.55000-74000 sommellankapitalinsats

olikamellanprisskillnaderbetydandedockförekommeregnahem
kapitalin-nivåskillnader iocksådärmedoch egenlandetdelar av

sats.

vidñnansieringsmöjligheterNuvarande3.6
bostadsförvärv

insatstillMöjligheterna att3.6.1 egenspara

kapitalinkomsterförskattesatsensänkningenochSkattereformen av
innebärräntekostnaderförminskade avdragenmed dekombinationi

låga1992sedanDenhushållssparande.ökatforvillkorförstärkta ett
hus-omständighetytterligare gagnarsominflationstakten är en
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hållssparandet. Särskilt den låga inñationsnivån det finansiellagagnar
sparandet i relation till det reala sparandet.

Å andra sidan kan den negativa utvecklingen hushållens realaav
disponibla inkomster under 1993 ha medfört det blivit svårare föratt
vissa hushåll byggaatt sparande.ett Därutöveregetupp medför
kraven på ökat kapital vid bostadsköp det längre tidatt tidigaretar än

tillatt insats för köpspara hem elleren egen ett bostadsrätt.egetav
Som framgått redovisningen i avsnitt 3.5.2 kan behovetav av egen

kapitalinsats vid förvärv egnahem på andrahandsmarknadenav
beräknas uppgå till drygt 100000 kr for delar landet.stora Vidav
förvärv egnahem i storstäderna kan denav kapitalinsatsenegna
beräknas uppgå till 150000 200000 kr. Vid nyproduktion- av
egnahem, där produktionskostnaderna i många fall överstiger priserna
på andrahandsmarknaden. blir behovet kapitalinsats ännuav egen

Avstörre. redovisningen framgår också vid förvärv bostadsrättatt av
kan behovet kapitalinsats beräknas uppgåav tillegen 50000 100000-kr för delar landet,stora i storstädernaav närmare 125000 kr.

följandel beräkningsexempel visas hur lång sparandetid krävssom
för uppnå de insatseratt kapital kaneget erfordras förav förvärvsom

egnahem eller bostadsrätt.av
nedanståendel diagram åskådliggörs vilken betydelse det månatliga

sparbeloppet har för spartidens längd. Av diagrammet framgår hur
lång spartiden blir sparbeloppet uppgår till 200 krmånad,om 700
krmånad 1500 krmånad. Beräkningarnaresp. har baserats på
antagandet avkastningenatt uppgår till 5,25 % efter skatt som
kapitaliseras årligen.
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sparbeloppolikavidSparandetid3:3Diagram

Sparat belopp
kr15004000001 V. ..........................................................

... ......... ....300000 ......... ...

kr700200000 ...... ............. ..................................................... ..

......................................................................................................100000 kr200

0 1å345s7a91011r21312Ar

700sparandemånatligtmeddetframgår ett avattdiagrammetAv
tilluppgårbelopptillår ett9 sommånaden attikr sparatar ca
förspartidenblirmånadenikr1500sparandeVidkr.100000 ett av
detvidareframgår attdiagrammetår. Av5kr100000erhållaatt ca

längd.spartidensförbetydelseharsparbeloppet stormånatliga
sparbeloppolikaförsaldoexakttabellNedanstående anger

skatt.efter%på 5,25avkastningvidtidpunkterolikaunder en

sparbeloppolikavidSaldo3:12Tabell

krmån500l700krmånÅr krmån200

18945884125261 10520749097140285 2410871125073214510

skattefter%Avkastning 5,25Förutsättning:

avkast-betydelsevilkenbelysaintresse attkanDet även avvara
åskåd-diagramföljandelängd. lspartidensförstorlek harningens

Be-avkastningsprocent.skildapåverkasspartidenliggörs hur av
kr.700sparandemånatligtutgår frånräkningsexemplet ett av
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Diagram 3:5 Sparandetid vid olika avkastningsprocent

I Spardl belopp

......... .... . .. ....... . . ...... ... ........... .... ....... ......... ... . ... ............ .. . ..,,
300000- Z12

200000 7 Z
- 5 z1500130 .. .

100000

50000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 År10 12 13 14

Av diagrammet framgår det med avkastningatt 5,0 %en tar ca
9 år till 100000att kr. Vid avkastningspara på 7,0 % blir tidenen att

Ärtill 100000 kr 8,5 år. avkastningenspara 9 %ca motsvarandetar
spartid 8 år och avkastningen uppgår tillca 12,0 % blirom spartiden
för erhålla 100000 kratt drygt 7 år.

Nedanstående tabell exakt saldo vid olika avkastningsprocentanger
under olika tidpunkter vid månatligtett sparbelopp uppgående till 700
kr.

vidTabell3:13 Saldo olika avkastningsprocent

Ar 5,0 % 7.0 % 9,0 % 12,0 %
91561 8820 8988 9408s 48736 51688 54796 5976810 110937 124182- 139107 165099.

Färutsättning: Månatligt sparbelopp 700 kr.

Av diagrammet och diagram 3.3 framgår det månatligaav att
.sparbeloppet har betydelseavsevärt större för uppnå sparmåletatt an
.avkastningens storlek.
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nuvarandemedsparkontomånadenikr700sparandeVid ett av
tillmånader9år och att egen8 endet spara%6 tarsparränta ca

kr.100000kapitalinsats
premieradestatligtnuvarandedetideltarungdomarFör som

månadenikr700sparandemedungdomsbosparandet ett
%4,5nuvarande sparräntamedbankiungdomsbosparkontosärskilt
kr100000kapitalinsatstillspartidenblirbonusräntaoch %3 en

kortaremånader3endastsålundamånader. Detoch 6 tar caår8ca
uppnåungdomsbosparandeti egenmånadssparande envidtid att

belopp attuppnåkr genom100000 än att sammakapitalinsats
6 %.räntevillkornuvarandemedbankisparkontovanligtspara

effektlitenmycketsålundafårpå %3bonusräntanstatliga enDen
effektobetydligsåfårbonusräntantillAnledningen attspartiden.

ordinarie sparräntanlägrerelativtdendels i settliggerspartiden
denisparkonto ävenvanligtmedjämförtungdomsbosparkonto men

kapitalettillinteläggskonstruktion. Bonusräntanstatliga bonusräntans
bonusräntan.utgårnågoninte räntavarförspartidenunder

högrenågotfårprivatobligationeribosparar enHushåll som
förkortarvilketsparkonto,ibospararhushållavkastning än som

ränteutvecklingen,gradhögihärberorUtfallet avspartiden.
Vidköps.obligationernaintervallvilkaiochlöptidobligationernas

%med 9 räntaprivatobligationerimånadeni700 krsparandeett av
kr.100000kapitalinsatstillår8det att egenensparatar ca

courtagekostnader.frånRäkneexemplet bortser
motsvarandeavkastningoch fåri aktierbospararhushåll enFör som

tioårsperiodenunderaktierföravkastningenårligagenomsnittligaden
i700 krsparandevidspartidenblir ett%16,1 av1984-1993

beroendeår,7sparformer, närmareövrigainågot kortare änmånaden
%kapitalbeskattning, 12,5lägreochavkastningförväntadpå högre

frånbortsesexempletförsäljning. laktiernasvidreavinstbeskattning
utdelning.eventuellochcourtageavgifter
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4 Statligt stöd till bosparande

ÄvenFörslag: villkoren för hushållens sparandeom allmänt har
förbättrats talar bostadspolitiska skäl for stimuleraratt staten till
sparande förvärv bostad. Stimulansenav bör utformasav egen så

statenatt finansieringenunderlättar bostadsförvärvet for deav
.bosparat Stödet bör förvärvsom permanentbostadavse bådeav

andrahandsmarknaden och vid nyproduktion.

Utredningen skall enligt sina direktiv närmare analysera behovet och
omfattning särskilt statligt stöd för bosparande.av Det finns därför
anledning göraatt genomgång vilka skälen finns forav attsom ge
särskilt stöd till de bosparar för förvärvasom att bostad.en egen

ekonomiskaAllmänna faktorer

4.1.1 Realräntan och beskattningen

Av redovisningen i avsnitt 3.1 framgår de allmännaatt ekonomiska
villkoren för sparande har utvecklats undergynnsamt år. Detsenare

främstär realräntans storlek och beskattningen har betydelse försom
förutsättningarna för hushållens sparande.

Skatten kapitalinkomster har sedan 1980-talet sänkts avsevärt,
från högsta marginalskatt påen 85 % till för närvarande 30 %.
Riksdagens beslut sänka kapitalskattesatsenatt till 25 % fr.o.m. 1995
innebär skattevillkorenatt och därmed sparvillkoren förbättras
ytterligare.

Under 1970- och 1980-talen har realräntan legat på låg och tidvisen
negativ nivå. Detta har givetvis varit kraftigt återhållande på hus-
hållens intresse tillatt kapitalinsats.av spara Underen egen årsenare
har dock realräntenivån Ökningenökat kraftigt. beror på in-att
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räntelägetnominelladetradikaltminskat attutanflationstakten
innebärÄven realräntanhögadengrad.motsvarandeiminskat om

ekonomiskochinvesteringarståndfå tillfråga ennackdelari attom
förvillkormycketgivetvisdeninnebärlandet, gynnsammaitillväxt

sparande.hushållens
villkorenekonomiskaallmännadekonstaterassåledes attkanDet
Så längeår.mångaänsparande ärhushållensför gynnsammare

upplåningsbe-omfattning kommer statensoförändradharstatskulden
Sverigesräntenivån.hålladärmedochhögtfortsatt uppehov att vara

förtalaromvärld, attvårberoendetminstinteläge,ekonomiska av
inflationstaktenhållainriktasmåste attpolitikenekonomiskaden

också förberoendet talar attinternationellanivå. Detlågfortsattpå en
nivå. Enlågfastliggabörränteinkomsterbeskattning enav

Sverigeikapitalinkomstbeskattningofördelaktigareförhållandevis
landet.frånbortkapitalplaceringar styrsriskerar attannars

nödvändigtfortsattfrånutgåanledning attsåledesfinns att enDet
villkorenallmännadetillledapolitik kommer attekonomisk attstram

tid.överskådligunderfortsattblirsparandehushållensför gynnsamma
bosparandetillstödsärskiltföreligger3.3.2avsnittiredovisatsSom

ungdomsbosparandetdet s.k.ivillkoren mensärskildadegenom
tillkomdelvissTillallemanssparandet.förvillkorenockså genom

hushållssparande.ökattillstimuleraallmäntförstöddetta att mer
ellerlågadet t.o.m.stimulansåtgärdersådanatillBakgrunden var
l980-talen.och1970-underförekomhushållsparandenegativa som

hus-allmännadetdockharavsnitt 2iredovisatsSom närmare
Även ökatsådantår. ettunderkraftigtökathållssparandet omsenare

fleraharekonominpåeffekterpositivabetydandesparande har
hushållssparandealltförför stortfarhågorframfört att ettekonomer

ekonomiskökadfåochefterfråganökamöjligheterna enattäventyrar
Utredningeniframhållitsocksåharuppfattning omtillväxt. Denna

kunnadärförtordeMan1992:97.SOUhushållssparandeökat
bospa-tillsärskilt stödbehoventidigare attde genomkonstatera att

knappasthushållssparandeökatgenerellttillstimulerarande ett
nuläget.iföreligger
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4.1.2 Behov kapitalinsatsav egen

De förändrade ekonomiska villkoren, låg inflation, hög realränta och
lägre beskattning också låneñnansieringgör mindre förmånligt än
tidigare. Det ökar givetvis intresset kapitalinsatsstörre vidav en egen
förvärv bostad. En ökad kapitalinsatsav en lederegen också tillegen

förändringar iatt ränteläget i mindre utsträckning påverkar boende-
ekonomin. En större kapitalinsats leder således tillegen denatt
boende får ökad ekonomisk stabilitet i bostadsinvesteringen. Av
avsnitt 3.5 framgår också kraven kapitalinsatsatt i praktikenegen
har ökat jämfört med för några år sedan. Det har på olika blivitsätt
tydligt för hushållen det krävs rimligatt kapitalinsats fören egen att
kreditgivare skall medverka i låneñnansieringen vid förvärv av egen
bostad. Alla dessa förhållanden innebär således ökadatt en egen
kapitalinsats nödvändigär förutsättning för förvärven bostad.av egen

Sammantaget torde det således kunna konstateras för hushållatt som
förvärvaatt bostadavser nödvändighetenär fören egen tillatt spara
kapitalinsats uppenbar liksomen egen villkoren föratt sparandet är

flera år.än Mycketmer gynnsamma talar för dessa förhållandenatt
kommer bestå underatt överskådlig tid.

4.2 Bostadspolitiska mål

Det hittillsvarande statliga stödet för bosparande har legat väl i linje
med allmänna bostadspolitiska målsättningar. Det finns sedan
decennier brett förankrad bostadspolitisk målsättningen att statenom
har förett hushållen kanatt efterfrågaansvar goda bostäder till
rimliga priser.

l den bostadspolitiska målsättningen ingår också hushållen skallatt
ökat inflytandeett sittöver boende.ges Det ligger i sakens natur att

hushåll erhållerett det inflytandetstörsta sitt boendeöver om man
äger sin bostad.
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Ägda bostäder4.2.1

meddisponerasegnahemhandförstaibostäder somägdaMed avses
bostads-hänförasocksåbostäder börägdaTillellerägande- tomträtt.

bostadenindirekt ägerhushållen genominnebär atträtter som
sammanhangetlfastigheten.förening ägeri denmedlemsskap som

justitiedepartementeti departements-anledning att enfinns att notera
delsupplåtelseformer. Det ärtillförslagframlagtpromemoria nya

lägen-innebärkortheti attbostadsrätt,förstärkts.k.fråga somom
bostad.för sinlånenstå förskallföreningenintehetsinnehavaren- -

renodladeutredningocksåförutskickas merpromemorian omI en
ägarlägenheter.

miljoner4totalt drygtSverigesframgårstatistik attSCB:sAv av
l,7småhus. Mer änmiljoner1,91990 närmareårlägenheter var

00067privatpersoner,ägdessmåhus avcadessamiljoner avav
företag,ägdeshuvudsakimedanbostadsrättsföreningar, avresten

miljoner2,2de närmarebostadsföretag. Avkommunalaalltframför
bostads-till000620hördeflerbostadshus,ifinnslägenheter casom

60således procentbestår avSammantageträttsforeningar. ca
alltsåhushållenbostäder. Merpartenägda serbostadsbeståndet avav

bostäder.ägdaboendeeftersträvaroch ettmed,fördelar
sini ägahushållenenskilda attdefördelar serdeFörutom som

underhållskostnaderdrifts- ochocksåstatistik attSCB:svisarbostad
naturligtvis störrefinns ettlägenheter. Detägdailägreallmänheti är

tillmedverkabostad attsin atthushåll ägerförincitament ett som
ekonomi.braharochskickihållsfastighetenoch gottbostaden

betydandeförekommerdetsammanhanget att ennoterasikanDet
Enligt SCB:sandrahandsmarknaden.påbostäderägdaomsättning av

varje år.småhus00060000501980-taletundersåldesstatistik -
antaletförsäljningenuppgifterinnehåller inte avstatistik omSCB:s

antallikaminstfrånutgå storttorde kunna attMenbostadsrätter. man
undermedjämföras attuppgifter kanDessabyterårligen ägare.

genomsnittitillsmåhusnyproduktionenuppgicktidmotsvarande av
andrahandsmarknadenförsäljningenhälften avca

måstedetslutsatsentillfram varadetta attleder ansesSammantaget
villkorsåskapabostadspolitiken att gynnsammaväsentlig del aven

ägdförvärvai ellerbor atthushåll enförmöjligt avsersomsom
fårvillkorsådanatillmedverkaskallförSkälen statenbostad. att
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väl starka för de förvärvaranses bostadenvara andrahands-som
marknaden de förvärvar nyproduceradsom bostad.som en

4.2.2 Statens stöd för bostadsbyggandet

Sedan decennier har staten stöd tillgett och ombyggnadny- av
bostäder. Staten har dels underlättat Iånefinansiering ochav ny-
ombyggnad statliga kreditgarantieratt föregenom 1992ge genom
statliga bostadslån, dels direkt penningstödgett i form räntebidrag.av
Fastighetsägare erhåller dessutom stöd till och ombyggda bostäderny-

full reduktion fastighetsskattengenom de första fem årenav efter
färdigställandet och halv reduktion de följande fem åren.

Syftet med räntebidragen har varit mildraatt ränteutgifterna de
första åren efter eller ombyggnaden. Denny- ursprungliga tanken var
således med hjälp dessaatt subventioner minska boendekostnadernaav
i och ombyggda bostäder. Erfarenheterna,ny- framför allt under
1980-talet, visar dock subventionssystemetatt kommit motverkaatt
sitt syfte det bidragit tillattgenom produktionskostnadernaatt
tredubblades under denna tid. Statens kostnader för räntebidrag ökade
samtidigt dramatiskt, från 13 miljarder kronor år 1987 tillca 33ca
miljarder kronor under innevarande budgetår. Flera skäl har således
gjort det både önskvärt och nödvändigt dettaatt över subventions-se

Översynensystem. har resulterat i riksdagen tagitatt beslut ettom
räntebidragssystemnytt inte innehåller det tidigaresom systemets

brister. Riksdagsbeslutet innebär också framtida successiv minsk-en
ning subventionsinslaget vid ochav ombyggnad bostäder.ny- av

Som tidigare nämnts också stöd tillstaten lânefinansieringenger av
och ombyggda bostäder. Före årny- 1992 skedde detta i form av

statliga bostadslån. Lån medgavs säkerheter frånmot 70 % tillupp
95-100 % myndigheternaett beslutatav pantvärde.av Fr.o.m. år 1992

i stället detta låneñnansieringsstödges i form statlig kredit-av en
garanti kreditgivare erhåller för lånegivningsom detutöver s.k.
bottenlånet. För bostadsbyggnadsprojekt påbörjas efter år 1992som
får kreditgarantin uppgå till 30 % schablonmässigtett bestämtav
räntebidragsunderlag under 1994 och 1995 tillfälligt höjt till 40 %

säkerheter i direktmot anslutning till bottenlånet. Kreditgarantier ges
dock inte för lån i allt väsentligt ligger säkerhetsmässigtsom ovanför
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medhusförräntebidragsunderlagetmotsvarandegarantiunderlaget
bostäder.enbart

synnerligenlämnat ettsåledes konstateras staten om-attkanDet
ochtilllånefinansieringochbidragformi ny-stödfattande av

liknandeellersådanttillmotsvarighetNågonbostäder.ombyggnad av
ekono-hushålldetillintehuvudtaget avsomförekommer överstöd

andrahands-påbostadförvärvaväljerskälandra attellermiska en
husnyproduceratanskaffaväljer etthushåll attmarknaden. Ett som

lånefmansieringen,förstödstatligtfåmedräknasåledes attkan
erhålladärutöverochårligentiotusentals kronorräntebidrag

tio år. Omunderdelvishelt ellerfastighetsskatten,reduktion av
andrahandsmarkna-äldre husanskaffaväljerhushåll ettattsamma

deerhåller inteManförvärvet.finansieraförstöderhålls inget attden
frånfastighetsskattfullbetalaställetitvingasochräntebidragenhöga

drivitsproduktionskostnadernagrundPå attförvärvstidpunkten. av
boende-docksubventionssystemet ärtidigarei detreglernaupp av

nyproduceradeförändå högreräntebidrag,efterkostnaderna, även
försakskälfinnasvårtändå attdettatordelägenheter. Det trots vara

skaffaönskarhushålltillstödför egenobalanssådan statens somen
ochvidsubventionsinslagetminskabeslutRiksdagens ny-bostad. att
detmedvetandebegynnande attocksåombyggnad vittnar ett omom

stödinriktningenoch statensformernaanledning ompröva avfinns att
boendet.till

stödstatligtFortsatt4.2.3

forintäkt attdock intebörordningentidigare tasi den somBristerna
förvillkorenförbättratillmedverkaavstå från attskall attstaten

grundläggandesamhällesidetliggerboende. Tvärtom etthushållens
alltframförhushåll,tillmedverkamånmöjligaste attiuppgifter att

bostad. Detanskaffamöjlighethushåll, attoch engesunganya
harsjälvaboendede gottettdock baserasbörstödet attstatliga
villkorekonomiskafördelaktigasåuppnåsjälva somincitament att

ställaincitamenthushåll haralla attsärskiltliggerdettamöjligt. attl
ekono-blirinvesteringenkapitalinsatsbetydandeså attmed enupp

tillmedverkabereddakreditgivaresund är attsåstabil ochmiskt att
sådani sakensligger attlånefmansiering. Det naturerforderlig en
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kapitalinsats i första hand måste åstadkommasegen ettgenom
regelbundet sparande. finnsDet således starka bostadspolitiska skäl för

bör stimulera hushållenatt staten till ökad kapitalin-att spara en egen
vid förvärv bostad.sats av egen

börDet framhållas sådant ökat intresseatt för hushållenett att spara
till kapitalinsats innebär fördelar, inte enbart fören egen respektive
hushåll, föräven samhällsekonominutan i Förutom denstort.
allmänna stabilisering erhålls bostadsmarknaden följdsom som en

ökat kapital i den bostadeneget påverkasav statsfinansernaävenegna
minskad lånefinansieringatt minskarav hushållen skatteavdrag för

låneräntor. Ett väl utformat stöd till bosparande bör också verksamt
bidra till möjligheterna minskaatt kostnader förstatens räntebidrag.

Som tidigare anförts råder politisk enighet bör verkaatt statenom
för hushållen får bra bostäderatt till rimliga priser och hushållenatt
får ökat inflytandeett sitt boende.över Med sådan bostadspolitisken
målsättning blir det naturligt i framtidenatt staten även medverkar på
olika för hushållensätt skall fåatt så goda villkor möjligt för sittsom
boende. Mot bakgrund vad tidigare framförts bör dockav stödetsom
inriktas inte enbart omfattaatt och och ombyggnadavse ny- av
bostäder också hushållutan önskar förvärva bostad påsom an-
drahandsmarknaden. En väsentlig del framtida statligtett stöd börav

stimulera tillatt hushållenvara att till erforderligsparar en egen
kapitalinsats för förvärv bostad. Det föreligger således starkaav skäl
för de åtgärderatt vidtas för uppnå de bostadspolitiskaattsom målen
i framtiden inkluderar åtgärder för öka hushållens incitamentatt att

till kapitalinsats vid förvärvspara egen bostad.av egen

4.3 Omfattning och inriktning statligt stödav

4.3.1 Finansieringsproblemet

För hushållett förvärvaatt bostad kansom avser problemet,en egen
något förenklat uttryckt, beståsägas finansiera förvärvet.att Detav
gäller för hushållett till tillräckligatt kapitalinsatsspara ochen egen

åstadkommaatt så tillfredsställande låneñnansieringen förvärvetatt
och innehavet blir ekonomiskt försvarbart.
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beståtypisktfastighetsförvärv kan sägassettFinansieringen ettav
kapitalinsats.topplån ochbottenlån,nämligendelar, egentreav

bostads-framför alltfinansieringenför är attUtgångspunkten
tillfredsställandebottenlånmedmedverkar motlåneinstituten

får delsberorbottenlånetomfattningVilkenfastigheten.isäkerheter
förgällerreglerdedelsmarknadsvärde,fastighetenspå som
hoslångivningenförsiktiganuvarandeutlåning. Deninstitutens

tillerhållasnormalfallen kanbottenlån iinnebär eninstituten uppatt
marknadsvärde.fastighetens%motsvarande 50-65nivå av

möjligheternaframgår attavsnitt 3.6beräkningsexemplen i attAv
finans-helalöserdenkapitalinsatssådan atttillihop egenenspara

begränsade. Utöversynnerligenfårbottenlånetovanförieringen anses
behovfastigheter ettförvärvareflestadärför debottenlånen har avav

därförstöd harStatenskapitalinsatsen.dentilltopplån egnaupp
toppiånet.behandlingunderlättainriktats avatt gynnsamen

bostadspolitiskarenodladesåvälframhållits talar somtidigareSom
medverkabörframtideniförskäl ävensamhällsekonomiska att staten

ochkapitalinsatsenfinansieringen. Denunderlättatill egnaatt
ökadeftersomsammanhang,ibörtopplånefinansieringen ett enses

topplån.förkostnadernaochbehovetbegränsarkapitalinsatsegen
förvärvaönskarochbosparathushålletenskilda egendet enFör som

gårlånefinansieringenangeläget attframstår det vetaattbostad som
dåredanvärdefull hagivetvisdetta attvisshetökad ärlösa. Enatt om

kapitalin-erforderligtillfå ihopkunnasyftepåbörjas isparandet att
heltaldrigförvissogår detkreditprövning attsedvanligUndersats.

förförutsättningarna attlånefinansieringsäkert garantera men
medsambandilånfårsparvillkoruppfyllda ettunderbospararen

i dag.bättrekan änbostadsförvärv göras
kredit-förhållandenasnabbttydligt hurvisarårenDe senaste

möjligtdet1980-talet attslutetUndervariera.kanmarknaden varav
rådernärvarandebegränsning. Förfastigheterbelåna nästan utan

Kreditprövningenfastigheter.belåningvidrestriktivitetbetydande av
också låntagarensi fastighetensäkerheterna utaninte enbartavser
Förändringarförpliktelser.sinaklarakunnamöjligheter avatt

hushållenskildaförosäkerhettillsåledeskreditmarknaden leder som
möjligtdetbostad ärförvärva attförlångsiktigt att omensparar

uppnåtts.sparmåletdålånnödvändigafåkunna
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En målsättning för statliga stödåtgärder detta område bör därför
underlätta lånefinansieringatt främstvara topplånet för hushållav

till erforderligsparat kapitalinsats.som Ett statligt stödegen med
sådan inriktning bör bästa incitamentet för de hushållge attsom avser
förvärva bostad bospara regelbundet.attegen

4.3.2 Utveckling nuvarande stödav

Redan nuvarande stöd, ungdomsbosparandet och allemansspa-genom
randet, har inriktningen lånerättatt medverka till finansieringgenom

bostadsförvärvet. Som framgåttav avsnitt 3.3 har dock dessaav
stödformer sådana begränsningar finansieringsproblemenatt inte
tillräkligt väl kan lösas för alla hushåll. Begränsningen gäller bl.a.
möjligheten lösa finansieringenatt på tillfredställandeett ochsätt att
hushåll med 28 åröver kan få delsparare stödet. Det finnsav
därför anledning framför allt byggaatt vidare på det nuvarande
ungdomsbosparstödets tanke så alla hushållatt bosparat isom
tillräcklig omfattning kan räkna med få tillfredställandeatt en
finansiering förvärvet bostad.av av egen

Vid utformningen det framtida stödet bör det redanav i detta
sammanhang fastslås stödet inte böratt sådan omfattning ochges
inriktning det motverkaratt utvecklingen fungerande kredit-av en
marknad. Stödet bör främst säkerhet för bosparandeses som atten
hushåll skall kunna erhålla erforderliga lån i sådanaäven tider då
kreditmarknaden fungerar mindre väl. En självklar förutsättning skall
givetvis låntagaren uppfylleratt rimliga kravvara kreditvärdighet
m.m.

Mot bakgrund erfarenheterna det tidigare räntebidragssystemetav av
bör dessutom eftersträvas sådan utformning risken minimerasen att
för stödet i sig driveratt priserna de bostäderupp som avses
förvärvas och därmed inte kommer köparna tillgodo.

Under år har betydligt fler alternativasenare sparformer tidigareän
blivit tillgängliga för hushållen. Det finns anledning eftersträvaatt en
ordning innebär hushållen självaattsom möjlighet välja denattges
sparform de finner lämpligast. Därför börsom sparvillkoren för att
erhålla stödet inte utformas så detatt sparandetstyr till särskilda
former eller konton detetc. förekommitsätt i tidigaresom system.
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slutligen betonasdetanförts börtidigarevadbakgrundMot somav
förvärvetgällerså detutformas oavsettstödet bör att avser enomatt

andrahandsmarknaden.skerförvärvetbostad ellernyproducerad om
utsträckningi vilkenbedömningkapitlenföljande görsdel aven

kapitel 7problemet. lgrundläggandedetstöd löserföreslagnaandra
bosparandeförstimulansstatlighurförslagutredningensredovisas en

utformas.lämpligen bör
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5 Förslag till bosparande som

tidigarepresenterats

5.1 Tidigare presenterade bosparförslag

Som framgår utredningsdirektiven har förslagav till statligt stöd
från olika håll,presenterats nämligen från Boverket, Utredningen om

stöd förstatens bostadsfmansieringen och från Bofrämjandet. Här
följer översiktlig redovisningen respektive förslags principiellaav
upplägg. En strukturerad beskrivning förslagenmer redovisas iav
bilaga till1 utredningen.

5.2 Boverkets förslag till stöd för bosparande

Boverket har i sin anslagsframställning för budgetåret 199495 lagt
fram förslag tillett statligt stöd för bosparande. Enligt Boverkets
förslag skall stödstaten avstå frånatt beskattningge genom av
ränteinkomster under spartiden för den bosparar. Skattensom
kapitalinkomst skall skjutas tills dess den sparandeupp köpaattavser
bostad. Då skall bospararen betala skatt endast 80 % kapitalin-av
komsten. Stödet skulle således bestå bospararenatt under spartidenav
får ränta på ränta den uppskjutna skatten och endast delatt en av
avkastningen beskattas. Den förmånliga beskattningen skall gälla när
bospararen köper hem eller bostadsrätteget eller vid ombyggnad eller
renovering bostad hushålletav redanen som äger.

Stödet skulle dömaatt Boverkets beräkningarav drygtmotsvara
7 000 kr efter l0 års sparande l 000 kr i månaden ochav vid eninlåningsränta 10 %.

Någon närmare redovisning de statsñnansiella effekternaav avförslaget redovisas inte Boverket.av
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förstödUtredningen statens5.3 om
bostadsfmansieringen

1992:47SOUDelbostadsmarknadAvregleradslutbetänkandetl
bosparandetillförslagbostadsfinansieringsutredningen ettlämnade

bosparpremie.statligmed en
anskaffninghushållensförstödetstatliga avdetbörförslagetEnligt

sedanutbetalasbosparpremieskattefriutgå formi sombostad enav
detill 10 %uppgåskulleBosparpremienanskaffats. avharbostaden

sparandet.inettoinsättningarnaackumulerade
ochbosparandeårs2åtminstoneskulle krävasförslagetEnligt

bosparpremienstatligadenförkr24000minst attnettoinsättningar
månatligaforutgåintedockskullePremienerhållas.kunnaskall

nettoinsättningarförellerkr1000överstigernettoinsättningar som
kunnasåledesskullepremienstatligakr. Den120000överstigersom

sparande.maximaltårsefter 10kr12000maximalttilluppgå
tillbostadsfmansieringsutredningenenligtskulle gesBosparpremie

småhussåvälochlandet,permanentbostad inom somavseköp av
andrahands-ellernyproduktionanskaffadebostadsrätter genom

marknaden.
statsfinansielladeberäknarBostadsfinansieringsutredningen att

milj kr500inomliggaskulleförslagetkostnaderna ramenav
årligen.

bosparandetillförslagBofrämjandets5.4

verksamhetmedföretagsammanslutningBofrämjandet, är avensom
bosparandetillförslag somhar presenterat ettbyggsektorn,inom

Bausparkassen.bosparandeförtyskadet systemetbygger
ettskall bospararenbosparsystemet genomföreslagnadetl

fastlagtbygga2,5%, ettsparande ränta uppkontinuerligt mot omen
får bospararenuppnåtts,sparbeloppetfastlagdadetNärsparbelopp.

löperbeloppet,sparademotsvarande detbosparlån, somtillrätt ett
meningen atti denslutetSystemet är%.4,5fastmed ränta omen

fördisponerasdeltagarnai systemetihopmedelendast sparats avsom
lånendärför amorterasäven attförutsätterSystemetlångivningen.
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viss tid. Bofrämjandet föreslår statligt stöd böratt ett utgå i form av
skallatt sparräntan skattefri och 10%vara att maximaltettav

sparbelopp 1000 kr i månaden årligen utbetalasom i skattefri statlig
sparpremie. Maximal årlig skattefri bosparpremie blir därmed 1200 kr.

Vid maximaltett sparande i tio år kan således det statliga stödet
med denna ordning beräknas uppgå till 12600 kr.

En förutsättning för sparpremie och lånerätt föreslås attvara
sparmedlen används för boinvestering. Därviden inte enbartavses
förvärv bostad även renoveringav utanegen och och tillbyggnadom-

bostad. vid köpav ochen tomt amortering bostadslån.av av
Bofrämjandet har utgått från de statsfinansiellaatt utgifterna för enpremie uppvägs utgifteratt förstatens skatteavdragav för skuldräntor

skulle bli mindre jämfört med i dag.

Överväganden5.5

5.5.1 Stöd i form premieav

Som framgår den översiktliga redovisningenav bygger de tre
föreslagna systemen stödet skallatt utgå i form premie underav en
spartiden ocheller i samband med bostadsinvesteringen. Det finns
därför anledning diskutera i vilkenatt utsträckning sådan premieen
kan medverka till rimlig finansiering deten sätt utredningensom
angivit i avsnitt Med premie i detta sammanhangavses detäven
skatteavdrag ligger i Boverkets förslag.som Den ekonomiska effekten

iär det fallet karaktärsenare av renodladsamma premie,som en
även tekniken är annorlundaom och berör skattemyndigheterna.

fördelEn med stödet i formatt premiege är stödet blirav en att
tydligt och påtagligt för den Löpande informationsom sparar. hurom
premien iväxer takt med sparandet kan också incitamentettvara att
inte bara igångsätta bosparandeett också fullföljautan det. För staten
blir det också tydligt vilken kostnad följer åtagandet.som av

En ordning där skallstaten premie till dege en ochsparatsom
använder de sparade medlen för bostadsändamål kräver ofrånkomligen

viss byråkrati för utbetalningen och för kontroll villkorenatt ärav
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premiemedframhållas system sombör att ett enuppfyllda. Det
dåenbartdet ärinnebärförvärvetmed att somsambandiutbetalas

därefter.ställasrimligenkankravuppfyllda. Ingaskallvillkoren vara
komplikationermedförkontrollsådansakensi attligger naturDet en

falli defrämstgällerDetmissbrukundvika systemet.vill avmanom
ställeti attuppfylltsig kan avserisparmålet spararenmenvarasom

medändamål. l ett systemförpremienoch annatmedlenanvända --
bosparatnågonhindrakunnainte atttorde sompremiestöd man

den såsäljasedan snartförbostadsrätt, attformellt köper t.ex. en
givetvisblirskentransaktionersådanautbetalats. Intressetpremien av

verkningsfull.förmåstepremien att varastörre varastörre
istödet,innebärordning attframhållasockså attbör somDet en

spartidenundersuccessivtpremie,skattereduktion ellerform gesav
slutligenmedlensparadedefall-deiproblemsärskildainnebär

Skattemyn-innebärsådant attändamål. Ett systemforanvänds annat
erhålletredahållamåstemyndighetnågonellerdigheterna annan

användning.medlenskontrollenfullgöraslutändaniförstöd omatt
i dessafrågandetspartider ärlångaförhållandevis omMed de som

undvikas. Detkunnaregistreringssystemomfattandeintetordefall ett
erhållet stödföljer närkomplikationervilkainseockså lätt somattär

används för annatfallför detillbakaochkorrigeras pengarnaskall tas
rimligtdet är attifrågasättasmåstebostadsinvesteringar. Det omän

denmyndigheterandra typnågraellerskatteförvaltningen avålägga
sådantföljer system.kontrolluppgifter ettavsom

iändåstödformlämplig ärbedömningförintresseAv större av
finansierings-detlösapremie kan antasutsträckningvilken som en

förvärvet.vidinförställsbospararenproblem som
redovisas iförslagdekonstaterasInledningsvis kan att som

istöd mättförhållandevis generöstinnebär5.2-4avsnitten ett
redovis-tidigaredenframgåttkapital. Somavkastning sparat avav

Bofrämjandetsochbostadsfinansieringsutredningensskulleningen
beloppetsparadedetkr12000premieinnebäraförslag omom caen

formi%alltså 10 räntaextrakr. Det120000tilluppgår motsvarar ca
på imåttsamtidigtavkastning är ettpremie. Dennadenna extraav
Vidpremien.förkortasspartidnödvändigutsträckningvilken genom

slipperpremiensåledesår innebär attpå tio sparaspartid manen
premieninnebärårfemspartidVidår.ytterligare ett en

månader tidigare änsparmåletuppnårmotsvarande sätt att sexman
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premie. Man kan såledesutan konstatera förhållandevisatt trots en
premie fårgenerös sådan ordning endast måttlig effekt deten när

gäller reducera spartidens längd. endastatt Att avkastningens storlek
har begränsad betydelse för spartidens längd har också framgått deav
beräkningar redovisats i avsnitt 3.6.som

Det finns anledning i detta sammanhangatt diskutera vilken effekt
istöd formett premie har på finansieringen bostadsin-av en av

vesteringen. Den omedelbara effekten premie utgåratt iav en
samband med förvärvet givetvisär därmed erhålleratt man en
reduktion priset. Av de förslagtre översiktligt redovisatssom
framgår premiens storlekatt inte skall beroende bostadensvara av
anskaffningskostnad. Premiens prisreducerande effekt därmedär
beroende anskaffningspriset. Vid anskaffningsprisav förett t.ex. en
bostadsrätt 250000 kr skulle maximal premie 12000 kren om
reducera priset med knappt 5 %. Om det istället frågaär förvärvom

hem förett miljoneget kr. innebärav sådanen premieen en
prisreduktion Ävenmed l %. i detta avseende harca generösen
premie förhållandevis begränsad effekt.en Det kan för övrigt
ifrågasättas inte prisreduktion denna omfattningom falleren inomav

för det förhandlingsutrymmeramen normalt iär dessasom samman-
hang.

Trots premie enligt bostadsfinansieringsutredningensen som be-
räkningar kan beräknas kosta statskassan 500 miljoner kr årligenca
måste effekterna för den för köpa bostadsparat betraktasattsom som
begränsade. Ett premiesystem den tidigare redovisade föreslagnaav
omfattningen torde inte verksamt bidra till lösa problemenatt med
finansieringen bostadsinvesteringen. Av beräkningarnaiav avsnitt 3.7
framgår lösningatt finansieringsproblemeten ovanför bottenlånetav
via premiesystemett skulle kräva mångdubbelt högre premier vadän

föreslagits. Att sådantsom statligt åtagandeett inte möjligtär torde
lätt inse.attvara

Utredningen konstaterar därför med statligaatt ett system premier
stöd till bosparande inte löser detsom grundläggande finansierings-

problemet. Utredningen därförgör den bedömningen det fleraatt av
skäl inte lämpligtär att stöd tillstaten bosparandet i formger av
premier eller motsvarande. Nackdelarna och begränsningarna med en
sådan ordning sådanär omfattning det i stället finnsav att skäl att
söka andra former för stödet bättre löser finansierings-ett sättsom
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intedetsåutformatövrigt attför genererarbörStödetproblemet. vara
premie-följeroundvikligen ettdet sättför avutgifter staten som

tidöverskådligunderläget kommerstatsfmansiella attDetsystem.
sådanaskapa ut-finnsintedet att nyasådant utrymmeattvara

bud-skulle ökasådant sättåtgärderAlla ettgiftssystem. som
politiskadet systemetssignalernegativagetunderskottet omger

riskerarochbudgetunderskottetmedtillrättakommaintresse attav
räntelägetÄven höjningmåttligmycketränteläge.höjttill avleda en

ordningsådanvarförpremie,fåfördelarna att enskulle uppväga enav
syfte.sittmotverkaskulledirekt

Lånerätten5.5.2

insatstilldetillstödinriktning egenstatens spararMed den somav
inaturligtframstår det attavsnitt 4iredovisatutredningen somsom

bl.a.sparbelopppremierattilllånerättden somuppmärksammastället
förordar.Bofrämjandetbosparandefördetligger i system som
avsnitt 5.4i ärredovisningenöversiktligadenframgårSom av

premierattilllånerättinnehållaskalldettatanken system enatt
lånerättskall dennaförslagetEnligtuppnåtts.sparmåletsparbelopp när

därmed disponeraskulleSpararenbeloppet.sparadedetmotsvara
tillbostadsinvesteringen. Den sparatFör ensparbeloppetdubbla som

såledesanskaffningspriset kanlO %kapitalinsats t.ex. avegen
finansiera,gåranskaffningspriset att%ytterligare 10medräkna att av

Bofrämjandetsbottenlåneñnansiering.normalföljervadutöver avsom
förstödomfattandesåledesinnebär etttill bosparsystemförslag mer

tidigaredenbostadsinvesteringen änfinansieringenlösaatt av
premieformen.diskuterade

ungdoms-nuvarandedetsåvälkan attsammanhanget noterasl
också byggerBosparande attNyaSparbankensbosparandet som

lånamöjlighetbelopp attvissttillbosparat ettden gessom
avsnitti3.3.2avsnittbeskrivits iharDessa resp.därutöver. system

3.4.5avsnittbeskrivits iÄven JAK-systemets.k.det3.4.2. som
likhetidessutombyggerJAK-systemetlånerätt.sådanbygger en

skeskallinteutlåninginlåning ochpåförslagBofrämjandets attmed
dockgårJAK-systemetmarknaden.gällerräntevillkorde som
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längre Bofrämjandetsän förslag eftersom det förutsätter ingenatt
skallränta vid in- ochtas utlåning.utges resp.

Som framgått bestämmelserna för ungdomsbosparandetav uppgår
lånerätten till gånger nettobehållningentre de nettoinsättningarav som
gjorts.

Lånerätten i Sparbankens Nya Bosparande utformadär så efteratt
10 månaders sparande uppkommer lånerätt. Rätten baserasen
kontots medelbehållning de 24 månadernasenaste och kan, efter 30
månaders sparande, högst uppgå till gånger dennatre medelbehållning.
Lånerätten maximeradär till 10 basbelopp, vilket för närvarande
innebär 350 000 kr.ca

Redan i dag således såväl det statligt stöddager ungdomsbosparan-
det från friståendeett statensom omfattandesystem lånerätt tillen
den uppnått visst sparbelopp.ettsom
Enligt utredningens uppfattning skulle det innebära fördelar för de

till boendesom ett eget detsparar statliga stödet skulle kunnaom
utformas form sådan Iånerätt. framstårsom Deten av det bästasom
sättet lösa den bosparandesatt problem med finansiering bostadsin-av
vesteringen. Lånerätten bör emellertid få utformning denänen annan
lånerätt finns inom det befintligasom statligt stödda ungdoms-
bosparandet. l avsnitt 7 redovisas hurnärmare sådantett stöd
lämpligen bör utformat för den tidigarevara att redovisade målsätt-
ningen skall uppnås.

Övrigt5.5.3 förslagenom

I underhandsdiskussioner med företrädare för Bofrämjandet har frågan
berörts huruvida statligt stöd tillett bosparande bör utformas så detatt
enbart till de enligt Bofrämjandetsges föreslagnasom sparar ordning.
Som skäl för denna uppfattning har anförts det skulleatt särskiltvara
fördelaktigt för låntagare och för lån tillstaten förutbestämdatt ges en
och låg ränta 4,5%. Statens kostnader för bortfall skatteintäkterav
till följd avdragsrätten skulle bli lägreav lånenän med högretasom
ränta.

Utredningen har den uppfattningen det framför alltatt de berördaär
bospararna ska ställning tillta för- ochsom nackdelar med olika
sparformer och olika in- och utlåningsvillkor. Säkerligen finns det
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fördelarskullemånga bosparareTysklandi sesätt somsomsamma
detoch närbosparsystemet,föreslagnaBofrämjandeti det omav

tillså fall bidraiskullesådantSverige. Ett eni systemetableras
som förekommer.redanbosparformerdemellankonkurrensönskvärd

medsigförenligtskulledetintedockUtredningen att varevaraanser
detsåstödutforma attintresse statenseller bospararnas attstatens

förslag.Bofrämjandetsenligtbosparardeförskulleenbart somges
betydandeinnebäraskullestödetinskränkningsådanEn av

bosparformer.andrafördelar isåvälför denackdelar storasersom
etableratomfattanderedanförekommerframgått etttidigareSom

ibostadsrättsorganisationerna,olikai deminstintebosparande, som
stöddettastödstatligfråndiskvaliceradeskulleslag omett vara

föreslagnaBofrämjandetsenligttill deskulleenbart spararsomges
finnsbosparform intedennatillMed hänsyn att enssparsystem.

bospa-tillbegränsning ledasådan attSverige riskerarietablerad en
stöd.statligtståskullebospararde utanochrandet äventyras att som

försakskältillräckligaföreliggerdetdärför inteUtredningen attanser
statliga stödet.detbegränsningsådan aven
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6 Bosparande och det individuella
pensionssparandet

6.1 Individuellt pensionssparande

Den l januari i år började regler långsiktigtett bundetnyttom
pensionssparande försäkringsinslagutan gälla prop. 199293: 87,l bet.
l99293:SkU3l. rskr. l99293z359 Den sparformen benämnsnya
individuellt pensionssparandelPS och sker på pensionssparkonto.ett
l utredningens direktiv koppling bosparandetatt tillanges denen av

sparformen bör övervägas. Hänsynnya skall därvid till bl.a detas
svårigheter sådan koppling kan medföra i frågaen skatterättsligaom

fastighetsrättsligaoch regler.
Utredningen har arbetat med två olika alternativ beträffande en

koppling till IPS. förstaDet alternativet innebär lösning där deen
sparade medlen pensionssparkontot får användas till bostadsinköp
efter viss sparperiod och viss uppnådden ålder. Ett andra alternativen

utredningen har arbetat medsom lösningär där sparandet får skeen
i den bostaden.egna

IPS-systemet kan i korthet beskrivas följande sätt.
De särskilda skattelättnader hittills varit förbehållnasom sparande

i pensionsförsäkring gäller denäven den sparformen IPS.nya
avdragsutrymmeNuvarande för pensionsforsäkringspremier gäller
föripensionsförsäkringgemensamt och inbetalningar i det individuella

pensionssparandet. lnkomstbeskattning sker först när pensions-
Avkastningenbeloppen betalas ut. sparkapitalet beskattas medav enbetydligt lägre skattesats denän gäller generellt för kapitalinkom-som

De civilrättsliga somster. regler i dag gäller pensionsförsäkring har
i största möjliga utsträckning överförts till gälla föratt även det
individuella pensionssparandet. i
i För delta i det individuellaatt pensionssparandet sparareningår ett
pensionssparavtal med pensionssparinstitutett har Finansin-som
spektionens tillstånd driva pensionssparrörelse.att Tillstånd kan ges
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drivatillståndhartill banker attdvs.värdepappersinstitut,till som
ivärdepappersbolag.ochvärdepappersrörelse

elleri inlåningpensionssparkontoplacerasochbetalasMedel
fyller 55tillsinlästakontot ärTillgångarnafondpapper. spararen

utbetalnings-minstaundersuccessivtdeSedanår eller uttas enmer.
gäller fördefristerochAvdragsramarfem år. motsvarartid som

inlåsningstiden ärUnderpensionsförsäkring.sparande ifrivilligt
avkastnings-betalasställetinkomstskatt. lfrånbefriadetillgångarna

statslåneräntagenomsnittligjanuari[förmögenhetsvärdet l xskatt x
sparinstituttillflyttaselleromplaceras annatfårTillgångarna%].9

lämnainte kanbehållningensåinskränktförfoganderätten attärmen
kontot.

orderpensionssparinstitutetutförs spararenOmplaceringen avav
för täckatillgångarsälja attharInstitutet rättdepåtjänst. atteller som

avgifter.ochavkastningsskatt egna .A
marknadsnotemåste dessavärdepapperiplacerasmedlenOm vara

tillSkäletaktier.onoteradeintesåledesochrade fondpapper t.ex.
delskontot,tillgångarnalikviditet igodkrävsdetdelsdetta är att

dessutom beaktatshar attuppstå.får Detintevärderingsproblematt
riskskydd.visstfondpapper ettger

förpensionssparkontoSparande6.2
vbostadsinköp i

föranvändspensionssparkontotmedelmedgerlösning attEn som
annattillgängliga för änbostadsinköp medleninnebära ärskulle att

attraktivitet. Möjlig-pension, sparformensökaskulletroligtvisvilket
valfrihetenskulle ökapensionssparkontobostadtillheten att spara
för .statligtsjälv, inomdåenskildvarjeeftersom ramensparare

delmellan denavvägningkansparande, görasubventionerat aven
gårdelden tillsom ochlivsinkomsten bostad somiinvesteras

omfdét lämpligt inompensionsskydd. dock attuppkommerFrågan
skildaAlsparändamål:medtvåtillutrymmesystem gesamma

;j°tidshorisonter;
. frånpensionssparandesig,Sparande bostadsändamål skiljerför

sparandelångsiktigtpension vilketetttillflera Sparande äravseenden.
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syftar till fördelning inkomster livscykeln.överen Spararenav avstår
från konsumtion idag till period längre fram i tiden. Reglerna fören
pensionssparandet också såär utformade, sig pensionssparandetvare
sker inom lPS eller i traditionell pensionsförsäkring, de sparadeatt
medlen låsta till dessär uppnått års55 ålder. Utbetalningarnaspararen
skall dessutom ske successivt under period minst fem år. Dessaen av
inlåsningar och begränsningar markerar klart sparandets syfte.

tillåtaAtt bostadsinköp för hela eller del den sparadeen av summan
skulle således i grunden förändra det nuvarande syftet med lPS-
systemet.

Reglerna för det individuella pensionssparandet syftarnya till
konkurrensneutraliteti förhållande till sparande i pensionsförsäkring.
En utbyggnad sparändamålen enbart för denav pensionssparfor-nya

skulle allvarligt kunna rubba dennamen neutralitet.

6.3 Skatteeffekter

Reglerna för pensionssparandet är anpassade till lång sparperiod.en
De skattefördelar finns i pensionssparandetjämförtsom med sparande

stimulansutan får betydande effekt först efteren mer relativt lången
sparperiod.

Utbetalning pension beskattas inkomstav tjänst ochsom. av av-
kastningen sparade medel beräknas schablonmässigt grundval

kontobehållningen vid årets ingång.av Skattefördelarna inom lPS är
dels den lägre avkastningsskatten, dels det förhållandet avdrag påatt
insatt pensionssparande kan ske till högre marginalskatt denänen som
gäller för utbetalningen, till följd lägre inkomster efter pensione-av
ringen. Det ligger alltså ingen skattekredit i sig i avdragsrätten. Ett
avdrag under tiden för bosparandet skulle, oftatvärtom, ske till enlägre marginalskattesats denän gäller vid utbetalningen.som senare
Detta skulle innebära avsevärd nackdel för bosparandeten i för-
hållande till vanligt osubventionerat sparande.

Det såledesär i de allra flesta fall endast avkastningsskattens låga
nivå skattemässigutgör fördelsom fören pensionssparandet i
jämförelse med behandlingen andra sparformerav särskildutan
stimulans. En lösning med bosparande inom för lPS torderamen
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Sparandevidsubventioneneftersomattraktiv,särskiltblidärför inte
egentligfårspartidermed långafallvissaiendastbostad entill egen

effekt.
förskattesänkningarnagenomfördanyligendemedförVidare

pensionsspar-påbosparandemellanskillnaden ettaktiesparande att
väljermindre attblirbosparande ännu spararenomkonto annatresp.

aktier.sparmedlen iplacera
förpensionssparkontoutvidgatfrånbehållningen ettutNär tas

sådanEntjänst.inkomstdetbeskattasbostadinköp avsomsomav
insättningarföravdragdelvisendastdock mottordebeskattning svara

inkomsten llågaharnormalteftersompå kontot sparareunga
förvärvsinkomster.dettagällersynnerhet -v

medförenadärför svårtpensionssparkonto attärbosparandeEtt
kontot.sparandetförSkattereglernuvarande

påplaceringsobjektbostadEgen6.4 som

pensionssparkonto

uppkommerbostadsrätterochhusomfattafårpensionssparkontoOm
frågor.svårlöstaflertalett

likviditet. lfrågaiuppkommaskulleproblem enprimärt omEtt
tilli tidfrigörassannolikt intebostadsmarknad kankärv pengar

avkastningsskatttillmedelgällerpens-ionsutbetalningar. Detsamma
medgodtagbartintekanavgifter. Detpensionssparinstitutetsoch anses

pensions-säljafårpensionssparinstitutetinnebärordning attsomen
skattochavgifteravgifter. Förochskatttäckaförbostad attspararens

bostadendenvid sidandärfördettordepå kontotbelöper egnaavsom
omfattning.betydanderelativtsparandekrävas -annat av

tillgångarnamarknadsvärdet påAvkastningsskattebasen utgörs av
Villafas-marknadsvärdenklaraOfta saknasvarje år.januariden 1

placeringarmedkontoinnebärbostadsrätter. Detta ettattochtigheter
skiljerstarktfunktionssättkrävaskullebostaden etti den somegna

kontoform.nuvarandefrånsig
pensions-inlåsningenförgälleri detdelviktigEn avsystem som

genomfrigörasförfårinte pantsättas atttillgångarnasparmedlen är att
pantbrevanmärkassammanhang ettattockså i dettabörbelåning. Det
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i fast egendom alltid gäller i hela fastigheten och inte kan begränsas
till viss andel. hellerlnte dessa krav kan förenas med placeringar
kontot i form den bostaden.av egna

En inte företagareär har till avdragsparare rätt försom pensions-
sparande till basbelopp åretett med tillägg förupp viss delom av
förvärvsinkomsten. innebärDet endast mindreatt kvotdelen ettav
bostadsobjekt kan med avdragsrätt varje år. Det tordesparas vara
förenat med svårigheter åsättaextra stora korrektatt marknadsvär-ett
de sådan fastighetsdel.en

Till de berörda problemen kan läggas de komplicerade frågor som
skulle uppkomma i fråga fastighetsrättslig och civilrättsligom annan
reglering. En långtgående inskränkning skulle krävas i förfoganderät-

denöverten bostaden med omfattande och artfrämmandeegna en
reglering i jordabalken bostadsrättslagen. För bestämmaresp. att
panthavares och andra borgenärers skulle deträtt krävas särskilden
reglering borgenärsskyddet kraftigt avviker frånav nuvarandesom
regler för pensionssparandet. Komplicerade bestämmelser skulle också
krävas för de fall värdet bostaden förändras byggnads- ellergenom
fastighetsbildningsåtgärder.

Alternativet med den bostaden placeringsobjekt påegna som
pensionssparkonto därför inteär möjligt genomföraatt utan om-
fattande ändringar fastighetsrättslig och civilrättslig karaktär.av

6.5 Utredningens bedömning

En reform med ochett för såväl pensions-sparsystemsamma som
bosparande kräver således lösningar antal kompliceradeett tekniska
frågor. Det gäller såväl regeltekniska frågor frågorrena som om
likviditet i sparandet och förfoganderâtten bostaden.över Regleringen

torde bli relativtsystemet omfattande.av Det kan goda grunder
också tillämpningenantas att sådant regelsystem inteett blirav
problemfri. Svårigheter kan uppkomma vid bedömningenLex. av
värdet bostaden. En osäkerhet i fråga placeringstillgångarnasom
dagsvärde kan inte förenas med gällande för det individuellasystem
pensionssparandet.
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förreglerrobustaoch ettenklaCllCrSIfålVülBospz-trutredningert
meduppnåsintekanordningokompliceradsådan enbosparande. En

börlösningarnaskäl talardessaRedan emot attsparlorm.gemensam
bosparsystem.ochpensions-isökas gemensamtett

konkurrens-i frågaproblemenläggaskanolägenheterdessaTill om
individuellaför detbestämmelsernainfördanyligenneutralitet. De

skallregleravsiktmeduppbyggda attpensionssparandet är samma
pensions-ochbo-kombineratpensionssparande. Ettalltförgälla

förSkälenprincip.från dennabetydandekrävaskulle avstegsparande
såhellerinte attbosparande tungtoch vägerpensions-kombineratett

undvaras.skulle kunnaintekombinationslösrtingen
såomfattande ochsåproblemensåledes ärUtredningen avattanser

i dettamöjligheterfinnsintedet attkaraktärgrundläggande att
pensions-ochbo-integreratförslagframläggasammanhang ettom

ställningstagande tillsittinskränker attUtredningen avsesparkonto.
detinteutesluterpensionssparandet attindividuellabefintligadet men

Möjligheternasparmålen.kombineramöjligtframtiden kani attvara
civilrättslig ochfastighetsrättslig,ändringarvilkaliksomför detta av

särskildutredas idåbörnödvändigakaraktärskatterättslig ärsom
ordning.
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7 Statliga kreditgarantier för

bosparlån

7.1 Principer för utformning stödetav

Förslag: Stödet till bosparare bör utgå i form statliga kredit-av
garantier for lån för förvärv bostad.av egen

7.1.1 Inledning

Som framgått avsnitt 4 bör det statligaav stödet till bosparare
utformas så det underlättaratt finansieringen vid förvärv av egenbostad. Ett statligt stöd med denna inriktning bör samtidigt denutgöra
bästa stimulansen för sparande till den kapitalinsatsen föregna ett
sådant förvärv.

l avsnitt har5 utredningen konstaterat stödet lämpligenatt bör
utformas i linje med den lånerätt redan förekommer i såvälsom det
nuvarande stödet till ungdomsbosparande i Sparbankens Nyasom
Bosparande bosparsystemi detsamt Bofrämjandet förordar.som
Lånerätten främsti dessa inriktadsystem är på lösa finansieringenatt
till den del inte löses bottenlån.som genom

Lånerätten i dessa utformadsystem är så det sparinstitutetatt är somförväntas för länen. Det har inte isvara något fallen varit frågaav om
att skallstaten medverka i den direkta lånegivningen. Det ocksåär
utredningens uppfattning lånegivningenatt bör ske den allmänna
kreditmarknaden. Det detär bästa alternativet för låntagarnaatt skall
kunna få de lånevillkor de efterfrågar.som

För påbörjaatt långsiktigtett bosparande finns behovett ökadavvisshet lånefinansieringattom möjligär iäven sådana tider när
kreditmarknadens funktion kan bristfällig. Det talar förvara detatt
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denför attgarantställererhålls ensomstödet staten uppbästa om
bostad.förvärvvidlånefinansiering egenrimlig avfårbosparatsom

kreditgarantierNuvarande7.1.2

dendelfornärvarandeförerbjuds avenkreditgarantierStatliga
bostäder. Statenombyggnadochvidfinansieringen avslutliga ny-

detlånefinansiering utöverförkreditgarantilångivareerbjuder en
fastigheten.isäkerhetertillfredsställandebottenlån motgessom

säljasmåstefastighetenskadeslöslångivarenhållerKreditgarantin om
fordringar.dessaförtäckningfårintelångivarenprissådanttill attett

motsvarande högstlånomfattakreditgarantinfårhuvudregelnEnligt
garanti-%till 40höjttillfälligt1995 avoch1994under30 %

förunderlagetbostäderenbart motsvararmedför husunderlaget, som
förtilläggomfattaocksåPantvärdet kanräntebidraget.bestämmaatt

värdetombyggnadvid avandra samtellerlokaler ytorvissavärdet av
projektetinnanfastighetentillhördeelleringicknyttigheterde som

medlångällaskall är attgarantinförvillkor attEttpåbörjades.
direktiliggersäkerhetslägemed ett somkreditgaranti har panträtt

lånedelellerlånbottenlån. För somlånunderliggandetillanslutning
haintefårlånedelengaranteradedenförmânsläge änbättrehar

Linder-Summanfastigheten.isäkerhet panträtt avänlämnats annan
tilluppgåhögstkreditgaranti kanmedlånbottenlån ochliggande lån

garanti-belopp motsvarasdet avlån utöverpantvärdet. För som
Enerhållas.investeringenvidkreditgarantierintekanunderlaget

lånenocksågällaskall är attkreditgarantin avserförförutsättning att
Garantitiden äråtgärder.räntebidragsberättigadefinansiering av

år.till 25begränsad
tillkreditgarantierocksåingårombyggnadochförstödl statens ny-

Garantinfärdigställandet.eftererhållaskanomfördelningslån somett
medanspråkifårochbidragsunderlaget tas%omfatta 10får högst av

förväntadmedområden svagåret. lprocentenhethögst omen
investeringen.vidredananspråkigarantifår denna tasvärdetillväxt

börjanfrånredanmöjlighet attdennaharomnämntstidigareSom
1994januariden 1medochfrån40 %kreditgaranti tillfå utökad

påbörjasombyggnaderochalla somtillvidgatstillfälligt att ny-avse
år 1995.utgångenföre av
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För kreditgarantier för sådana investeringar och ombyggnadny- av
bostäder betalar kreditgivare avgift för täcka kostnaderatt statensen

garantier skulle utlösas. För närvarande uppgår avgiftenom till 0.5 %
garantibeloppet.av

Från den januari1 infördes1994 vidare statlig kreditgaranti fören
sådana lån kreditmarknaden för lösa ekonomiskatas attsom
problem för det byggda bostadsbeståndet erhåller räntebidrag.som
Denna kreditgaranti får högst 10 %motsvara underlaget för detav
statliga stödet och förutsättning lånet lämnasär led iatten ettsom en
ekonomisk rekonstruktion för undvika obestånd hosatt ägare av
bostadshus. Garantigivningen får omfatta hus uppförts ellersom
byggts med stöd bostadslån, projektet färdigställs underom av om
något åren 1985-1991, eller med stöd lån medav statlig kredit-av
garanti enligt de garantiregler gällde under 1992. För dessa lånsom
är garantitiden begränsad till år.15 Avgiften för dessa kreditgarantier

bestämdär till 3 % garantins omfattning och kreditgivaren måsteav
utfásta sig betala avgiften under femårsperiod.att en

Kreditgarantierna administreras Statens bostadskreditnämndav
BKN. Som tidigare framgått garantin utformadär fyllnads-som en
borgen, dvs. kreditgivaren ersätts fastigheten vidstatenav om en
exekutiv auktion eller vid underhandsförsäljning betingar prisen ett

inte täcker kreditgivarens fordran för detsom garanterade lånet. Staten
har i sådana fall utkräva beloppeträtt låntagarenatt regressrätt.av
BKN kan helt eller delvis efterskänka sin regressfordran låntaga-om

saknar utmätningsbara tillgångar ochren nämnden bedömer att
låntagaren framdelesäven kommer ståndatt betalaattvara ur
fordringen.

Överväganden7.1.3

Det kreditgarantisystem gäller för och ombyggnadsom ny- av
bostäder infördes för kunna lösa finansieringenatt ovanför botten-
lånet. Med den försiktigare bottenlånegivningen sig,numera gör som
anförts i avsnitt behovet kreditgarantisystemett gällandeävenav
vid investeringar andrahandsmarknaden. Rätt utformad bör en
statlig kreditgaranti kunna medverka till ñnansieringsproblemenatt
löses tillfredsställandeett En ordningsätt. med kreditgarantier har



1994:121ereditgarantierför SOUStatliga74

den allmännalånevillkoren bestämsochlånenfördelenockså attav
kreditmarknaden.

lån betydermedkompletterabehöverochbosparatdenFör som
kreditmarknaden fungerarerhållaslån kankreditgarantier ävenatt om

kapitaltäckningintelån kräverstatsgaranteradeSådanabristfälligt.
lånegiv-underlättagarantin börlånegivning. Förutom attannansom

förbättras.utlåningsvillkorentillockså ledadenkanningen att
betydandedockinnebärkreditgarantierstatligamedordningEn

bostadsinveste-åtaganden församladeStatensåtaganden för staten.
ledaskalldetta inteFörbelopp.tillskulle attväxaringar storasnart

viktigtdetförsämrasskullerating ärbelastningsådantill statensatten
inriktningallmänförsiktighet. Enmedgaranti hanterassådanatt en

investeringar.riskfylldaförgarantierundvikagivetvisskall attvara
bostadsin-integarantier utöverdärför eftersträvamåste attMan ges

detsammanhang börmarknadsvärde. dettallångsiktigavesteringens
tillsparandeomfattandeförutsättergarantin egetunderstrykas ettatt

därmedlåntagarenförhållandetRedan detkapitalinsats. atten egen
stabilitetkapital ettbereddvisat sigsjälv ett egetatt satsa enger

avstå frånockså kunnatharbosparatgarantisystem. Densådant som
skulleDärmedrisktagandet.minskarkonsumtion vilket enannan

risktagande förmindrebetydligt stateninnebäragarantistatlig ett
ombyggnad.ochlån tillförgarantierdejämfört med ny-gessom

kreditgivareinriktningenbördetta attiPrecis somsystem varasom
Avgiftensavgift för denna.betalaockså skallgarantinutnyttjar en

beloppdetavgifterna täckersamladeså debestämmasstorlek bör att
beräknas kostagarantier kanutlösta staten.som

meningsfulltskalldetförutsättning förgrundläggande attEn vara
medräknakangivetvisslagdettastatligt stöd attärmed manett av

kreditgaranti harstatligköparnabospararnatill del. Enkommerdetatt
ellerpremiestödförutsättningar, änavseendedetta t.ex.i större

priser.högrei formkapitaliseringtillinte ledamotsvarande, att av
bostäder inteprisbildningengarantin börutformningMed rätt av

fungerandeföljeromfattning vadpåverkas i än av ensomannan
idet stödövrigtförIngenting tyderkreditmarknad. att gessom

varitochlånerättereller de ärungdomsbosparandeform somav
prisuppdrivandeoönskadfått någonsparformerolikaförenade med

effekt.
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När det gäller administration och kontroll villkoren har denav av
statliga kreditgarantin fördelar framför premieformen. Det följer bl.a.

frågan garantinsatt giltighetav ställs sin förstom spets om
låntagaren brister i sina förpliktelser. Rimligen bör detta leda till ett
betydligt begränsat behov statlig kontrollapparat.mer Kredit-av en
givare vill åberopa garantin har själva incitamentsom kontrolle-ett att

låntagaren uppfylleratt villkoren förra garantin redan då lånet ges.
Slutligen innebär den statliga regressrätten låntagarengentemot att
dennes intresse missbrukaatt i kanav systemet elimineras.stort sett

Sammantaget finner utredningen stöd utformatatt ett statligsom en
kreditgaranti underlättar länefmansieringentill densom bosparatsom
bör den stödform bäst löser ñnansieringsproblemet.vara som Ett
sådant stöd bör också utgöra verksamt incitamentett för hushållen att

till kapitalinsats. De problemspara kanen egen förknippadesom vara
med statliga stödåtgärder detta slag fåratt betydligt mindreanses vara

vidän andra stödformer och möjliga bemästra.att

7.2 Stödberättigade bostadsinvesteringar

Förslag: Garantin skall gälla lån för förvärv ägd permanentbostadav
i Sverige.

7.2.1 Förvärv bostadav egen

l grunden har syftet med stöd till bostadsbyggandetstatens varit att
skapa förutsättningar för, framför allt hushåll komma påattunga,
bostadsmarknaden. Stödet har ingått del i ochstatenssom en
kommunernas för bostadsförsörjningen. Dennaansvar grundsyn bör
även utgångspunkten för hur stöd tillvara bospararestatens skallsom
förvärva bostad bör utformas.en

En naturlig inriktning statligt stöd till deett bospararav är attsom
det skall förvärv bostad. Med sådanavse ägd bostadav egen egen

dels hem, dels bostadsrätt.avses eget framtidenl eventuellt upp-



SOU 1994:121ereditgarantierförStatliga76

boendedeninnebärupplåtelseformer attkommande somnya
med-indirekt viadirekt elleräganderätt,medbostadendisponerar

bostäderomfattas. Förvärvocksåbörförening somlemsskap i aven
överlåtasfårkapitalinsats, motformnågonkräver somegenav

tillberättigaalltsåbörmed hyresrättupplåtsinteochersättning som
stöd.

nyproduktionfrågadet ärutgåkunnaStödet bör oavsett omom
iredovisatsandrahandsmarknaden. Som närmareeller förvärv

andrahandsmarknaden.bostadsförvärvenflestadeavsnitt sker4
fåforbosparatdeutesluta attframtideniförsakskälNågot att som

står inteandrahandsmarknaden attför förvärvstödifrågavarande
finna.

istödmedsig ettåtagandentill de tarstatenMed hänsyn som
till sådanastödetbegränsaviktigtdetkreditgarantier attform ärav

hörTill dessaangelägna.samhällsekonomisktändamål är mestsom
till dettastödpermanentboende. Ettbostad förgivetvis förvärv av

Stödetbostadsförsörjningen.fördel inaturligingår ansvaretsom en
föranvändasskallbostadförvärvinriktasdärförbör somav

förvärvskäl enbartnaturligaStödet börpermanentboende. avavseav
ingå iintekani Sverige. Detbelägenpermanentbostad är ansessom

i andrabostadköpahushållstöd till attattstatens som avsergeansvar
länder.

Tomtmark7.2.2

tomtmark. Närförvärvutgå vidskallstöduppstårFrågan även avom
användsju intebebyggas tomtenförförvärvastomtmarken att senare

alltför synsättframstår det snävtSamtidigtpermanentboende.för som
tomtmarkoch köperbosparatdenuteslutaskäldetta attatt somav

skulle uteslutaspermanentboendeför bospararensbebyggasskallsom
kreditgarantier.statligamedfå lånfrån möjlighet att

tomtmarkförvärvdärförmening börutredningensEnligt somav
omfattasocksåpermanentboendeföranvändasochskall bebyggas av

börobebyggd tomtmarkplacerasi sådanbosparkapitalstöd. Det som
lån.statsgaranteradeerhållafortill grundliggakunna attäven

tomtmark börsådandelvis, iellerheltbosparmedel,Placering av
tillfå liggaochsparformsärskildinräknassåledes kunna ensom
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förgrund statsgaranterad lånegivning. Garantin bör dock inte kunna
gälla förrän fastigheten bebyggdär och används för permanentboende.

7.2.3 Fritidshus

l bland Bofrämjandets förslagannat till statligt stöd för bosparare
hävdas stödet skall utgåatt även vid förvärv fritidshus. Somav
tidigare framhållits talar starka skäl för inte skallatt staten göra mer
omfattande garantiåtaganden vadän nödvändigtär för uppnåsom att
bostadspolitiska mål. Anskaffning fritidshus kan inte liggaav anses
inom de bostadspolitiska målen. Det går inte heller hävda likaatt att
starka bostadspolitiska skäl för skall stödja sådanaatt staten förvärv
föreligger beträffande förvärv bostad försom permanentändamål.av
Marknaden för fritidshus eller kreditgivningen för förvärv av
fritidshus har inte heller visat sådana brister det motiverar särskildaatt
skäl för statliga stödåtgärder detta område. Enligt utredningens
uppfattning föreligger därför inte tillräckligt starka skäl för statligaatt
kreditgarantier skulleäven utgå vid förvärv fritidshus.av

7.2.4 Ombyggnadsåtgärder

Primärt syftar alltså statligt stöd tillett skapa förutsättningar föratt
hushåll kunna klivetatt marknadenta för ägda bostäder, dvs.

hem och bostadsrätter. Frågan haregna väckts bland annat av
Bofrämjandet stödet bör utsträckas till lånom även föratt avse
ombyggnads- och renoveringsändamål.

Det finns allmänt anledning utgå frånsett deatt sinatt ägersom
bostad har starkt intresseett hållaeget bostadenfastighetenatt iav
bästa skick. Det finns dessutom anledning det statligaatt notera att
stödet till ombyggnad har inskränkts till enbart sådanaatt avse
nyinvesteringar krävs för godtagbar bostadsstandard.som Om-en
byggnadsstödet till egnahem har dessutom avskaffats helt. Bakgrunden
till dessa åtgärder detär måsteatt fastighetsägarensanses vara eget

till fastighetenatt hålls iansvar att skick. Det statsfmansiellase gott
läget lämnar inte för statligtutrymme stöd till sådana åtgärder desom
boende ocheller fastighetsägaren inte bereddaär bekosta.att



SOU 1994:121kreditgarantierrörStatliga78

ytterligareförviktig bas atthushållenbostad harägdMed enen
fastig-för dettaUtgångspunkten är attbostadsmarknaden.agera

i detbetraktassikt kanlångkapitaltillgång somheter är somen
värde intefastighetensinnebärrealvärdesäker. Det attnärmaste

urholkatvärdesittfårtillgångarnominella avsätt somsamma
medräknasåledesÄven inflationstakt kanlågvidinflationen. manen
kanvärdestegringsådanEnvärde.inominellt ökarfastighetenatt

förvärvvidkapitalinsatsfördelsgrund avtillliggadärmed egenen
ochombyggnadlån tillförsäkerheterfördelsbostad,annanen

fastigheten.renovering av
kunnabordeintediskuteratsdetharsammanhangdetta om manl
ocksåstödetmedgeoch attfrån detta resonemanggöra avstegett

medförvärvatsbostadrenoveringlån förgällakunnaskulle somenav
förförståelsesigföri ochharUtredningenrenoveringsbehov.

specialfall. Utansådanaomfattastödetlåtaocksåför attargumenten
betydandetillledaundantagsreglersådanadockskulletvekan

påtagligtsåledesskulleordningsådanEngränsdragningsproblem.
Även granskningenlångivningen.ochgaranti-förreglernakomplicera

Enbetydandekrävaskullefalldessa resurser.prövningenoch av
kreditgarantieråtföljandemedmed bosparsystemmålsättningviktig ett

kanlättkontrolleventuellenkeltsådet attärlån börför attvara
enkeltnågotfinnakunnatinteharUtredningenlångivaren.klaras av
för dekontrollfunktionerochbestämmelserklarautformasätt att

föreslagnadet systemetihelhetenochEnkelhetenfallen.aktuella
sådanaomfattaskullestödet ävendärmed kunna äventyrasskulle om

medbostädernyinköptarenoveringförlånspecialfall avsom
renoveringsbehov.

till-föreliggerintedetdärförutredningen attSammantaget anser
lånomfattaockså skulletill bospararestödetförskälstarkaräckligt

utredningensEnligtrenoveringsåtgärder.ochombyggnads-till
omfattning densådanistödet atttillräckligtdetuppfattning är gesom

förvärvfinansieringendvs.målsättningengrundläggande egenavav
Lippnås.kanbostad,
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Åldersgräns7.2.5 för stöd

l bestämmelserna för det nuvarande ungdomsbosparande finns en
åldersgräns Ävenangiven till 28 år. det kan sig naturligtteom att ett
stöd i form statsgaranterade lån i första hand riktarav sig till de unga
hushåll skall skaffa sig bostad vill dock utredningensom ifrågasätta
lämpligheten sådan åldersgräns.av

Den nuvarande åldersgränsen får väl snävt medanses sattvara
hänsyn till få hushåll haratt möjlighet dessförinnanatt tillen spara
erforderlig kapitalinsats. Det gäller bl.a. de har studerat. lntesom
heller torde kunna hävda risktagandeatt förman statens garantierna
skulle bli större de också omfattar äldre hushåll.om Mycket talar

för dessat.0.m. hushåll i fleraatt fall fått sådan ekonomisk stadga att
risker i sådanastatens fall blir mindre. Det måste därför ifrågasättas

det finns några sakskäl förom detta hindraatt sätt personer som
äldreär 28 årän få tillgång tillatt stödet.

lnte heller utredningen det finns någraanser att andra skäl för att
i dettastaten sammanhang skall och läggastyra sig i hushållnär ett

skall förvärva bostad. Det kan finnas fleraen godaegen och rationella
skäl för hushållett avvaktaatt med bostadsförvärvet. Utredningen
föreslår därför reglerna inteatt skall utformas med ålders-övreen
grans.

Övriga7.2.6 frågor

Det har framförtsäven tankar på hyresgästeratt skulle kunna få stöd.
Inledningsvis finns det anledning framhållaatt stödet med denatt
utformning redovisats främst skulle kommasom hyresgäster till del.
Det boendeär i hyresrätt har det intressetstörstasom attav
bospara för klara förvärvatt bostad.av egen

Bl.a. SABO har framfört tankar hyresgäster skulleatt förom spara
att kapitalsätta i hyresvärdens fastigheter. Det finns härvid
anledning erinraatt hyreslagstiftningenatt hindrarom hyresvärden
från begäraatt ersättning för upplåtelsen. innebärDet det aldrigatt
med nuvarande hyreslagstiftning kan komma ifråga hyresvärdatt en

villkor för upplåtelsensom kräver ersättning, i formt.ex.en av enkapitalinsats. Det kan således inte föreligga någon anskaffningskostnad
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inteDärmed krävsbostad.hyrdenförmotsvarandeeller ensom
motsvarande förellerkapitalinsatsförbosparandenågotheller egenen

bcsparstödBehovethyresrätt.medbostadsindisponerarde avsom
därmed.falleri hyresrättsigskall bosättadetill ensom

skallbostäderhyrföretagdehurfrågan utheller kanlnte somom
Ltredningihemmahörariskkapitalmedtillräckligtfå enkunna anses

ordningsådanutformas. Enbörbosparandeförstödhur statensom
förbudhyreslagens motkrävaför övrigt översynskulle aven

skattelagstiftning lntehyresrätten, etc.överlåtelseersättning vid avav
för dennaligga inomkansådanheller översyn ramenansesen

utredning.

Sparvillkor7.3

demarknadsförssparformeralla deSparande i avFörslag: som
berättigaskalltillsynFinansinspektionensstår undersparinstitut som
lånstatsgaranterade krävskunnalån. Förstatsgaranteradetill att

kvartal.varjeåtminstoneinsättningar
uppgår tillinsättningarnadåförsterhållaslån kanStatsgaranterade

garantigrundandeMaximaltkr.närvarande 35200förbasbeloppett
krnärvarande 1467förbasbelopp124skallinsättning pervara

månad.
grundakanavkastning,inklusivesparbelopp,totalaHögsta som
lO5600närvarandeförbasbeloppskallstatsgaranterade lån trevara

kr person.per

bosparandeförFormer7.3.1

förutsattbosparande hartillstödformer attstatligaHittillsvarande
hadeframgåtttidigareSombosparkonton.särskildaskettsparandet

hushållssparandet.allmännastimulera detsyftetillstöddetta attäven
syften.uppnått dessaknappasterfarenheternavisarSamtidigt att man

lederenbartbosparkontonsärskildakravocksåtyderMycket att
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till flyttassparandet frånatt det kontot till det andra. beroende påena
skillnader i sparvillkoren.

Under år har dessutom fler sparformer densenare traditionellaän
bankinlåningen kommit utnyttjas hushållen.att Många deav av nya
sparformerna har sådana villkor många hushåll funnit för-som
delaktiga.

Enligt utredningens uppfattning bör i detta sammanhangstaten inte
ställa långtgående krav sparformerupp vadmer än krävs försom

enkeltatt skall kunna konstatera sparvillkorenman att uppfyllda.är
Bosparande bör därför kunna ske i alla kredit- eller sparinstitut.

Betaltjänstutredningen har i sitt betänkande Finansiella tjänster i
förändring SOU 1994:66 nyligen uppmärksammat de problem som
kan uppstå till följd kan insättningaratt göra hos företagav man nu

står utanför Finansinspektionens tillsyn.som Bl.a. för skyddaatt
insättarna har denna utredning föreslagit dessa inlånings-ävenatt
former bör stå under inspektionens tillsyn. Av motsvarande skäl bör

ställa krav på bosparandeattman ett skall berättiga tillsom stats-
garanterade lån sker hos institut står under Finansinspektionenssom
tillsyn.

Sparande i alla de sparformer sparinstituten marknadsför ellersom
kan komma marknadsföra bör berättigaatt till kreditgaranti under
förutsättning sparvillkorenatt verifierbara.är Detta innebär att
bosparande kan ske inlåningskonto, i obligationer, aktier eller
värdepappersfonder under förutsättning sparandet verifierbart.att är
Det bör framhållas denäven formatt bosparandenya av som
Bofrämjandet förordar därmed kan ligga till grund för det stöd som
utredningen föreslår. Endast fondpapper är noterade börs ellersom

auktoriserad marknadsplats bör kommaannan i fråga sparobjekt.som
Enligt utredningens uppfattning sådan ordning konkurrensengagnar en
på inlåningsmarknaden och därmed bospararna. det medförutan att en
ökad risk för åtaganden.statens

Det finns det inte heller någon anledning för i dettastaten att
sammanhang införa restriktioner för sparformerna. innebärDet att
möjligheterna stödet skallatt oberoende bytervara av om man
sparform eller sparinstitut under spartiden. Stödet skall inte heller vara
beroende lånen skallatt hos instituttas därav sparandet skett.samma
Med sådantett öppet bospararesystem möjligheter skaffa sigges att
både de bästa sparvillkoren och de bästa lånevillkoren.
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bosparmedelplaceringskall7.2.2 ävenavsnittframgåttSom avav
permanentboendeföranvändasochbebyggasskalli tomtmark som

förgrundtillfå liggaochsparformsärskildinräknaskunna som en
lånegivning.statsgaranterad

vissaställaskälfinns detavsnitt 7.3.2 attiutvecklasSom närmare
visslån. bl.a.fåskall statsgaranteratden ettkrav enallmänna som

skalldethindragivetvis inteskall attvillkor varaSådanaålder.lägsta
lägstaNågonbarnbarn.ochbarnexempelvisförmöjligt bosparaatt

statligaheller. Deintebehövsbosparandepåbörjaföråldersgräns att
formerhålla stödet iförvillkorsig tillinskränka att avbörvillkoren

lån.statsgaranterade

stödförSparvillkor7.3.2

sparandeRegelbundet

hushåll attbosparandetill ärstöd attmedSyftet avsersomett ge
tillincitamenttillräckligt attbostad egenenförvärva ett sparaegen

effektendubbladen attbosparande harsådantkapitalinsats. enEtt
bostadsin-förstadgaekonomiskbättreskaparkapitalinsatsegen

vänjerhushålletinnebärsparandeti sig attsamtidigtvesteringen, som
medekonominklaraförkonsumtionfrån attavståvidsig att annan

bostad.egenen
därmedharsådantpålångsiktigt sättbosparat etthushållEtt som

barabetydelse, inteharkreditvärdighet. Detvisspåockså gett enprov
risktagande.förocksåfå lån, statensmöjligheterhushålletsför utanatt

kravställas vissadärförlån börstatsgaranteradefå somFör att
Reglerna börsparande.regelbundetochlångsiktigtverkar för ett

sparadetill detproportionstår igarantiersåockså utformas statensatt
beloppet.

förutsättersåutformade ettreglerna attskäl bördessaAv manvara
regelbundnakravställasåledesbörMansparande.regelbundet

dessadock inteuppfattning börutredningensEnligtinsättningar.
själv attlångtgående utrymmeänregler att gesspararenvara mer

sigsträckadärför intebörregelbundenhet. Kravenvälja lämplig
varjeåtminstoneskall skeinsättningarregelbundnalängre än att

kvartal.
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Krav på minimiinsättningar

Det har i detta sammanhang diskuteratsäven det finns skäl attom
ställa krav på visst minsta belopp insättning.ett per

Som skäl för ha sådan ordning haratt bl.a. anförts det skulleen att
besvärligt för sparinstituten administrera alltförvara små sparbe-att

lopp. Utredningen konstaterar dock ingenting hindrar enskiltatt att ett
sparinstitut ställer krav visst minsta sparbelopp för medverka.att
Därmed får konkurrensen dem emellan vilka bästavgöra som
tillgodoser de sparande hushållens önskemål.

Det bästa för erhållasättet regelbundetatt sparandeett en
önskvärd nivå bör skapa ordningatt innebär detvara atten som
statsgaranterade lånet skall stå i direkt proportion till det sparade
beloppet. Därmed tillräckligt starkt incitamentett för denges ärsom
intresserad få tillgång till dettaatt stöd såav mycket varjeatt spara
gång erforderligt sparbeloppatt uppnås. Det saknas därmed skäl att

regelbundetutöver sparande ställa formella krav visstettupp
minsta periodiskt sparbelopp villkor för den statliga garantinattsom
skall gälla.

Utfästelse sparaattom

Det har också anförts det villkor föratt statligt stöd bör ställassom
krav utfästelseatt gör de regelbundnaspararen, besparingaren om

denne syfteEttsom att göra. med krav sådan utfästelseavser en
skulle givetvis sättaatt Kravet skulle därförvara press spararen.

åtföljt begränsningar detvara statliga stödetav avvekav om spararen
från utfástelsen.

Mot sådan ordning talar dock de ekonomiskaen förutsätt-att
ningarna kan förändras under de förhållandevis långa spartider som
det här fråganär Det därför inteär rimligt kräva utfástelseom. att en

sparandeom av spararen.
Utgångspunkten bör i stället, enligt utredningens uppfattning, vara

med stödatt stårett i proportion till sparandeinsatsen har densom
så starkt intressesom egetsparar det inte finnsatt behovattav spara

regelverk detta slag.av av
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med reglerbehäftasheller börintebosparandetföljer somDärav att
förmedelsparade görs annatstödfördiskvalificerar uttag avom

utformas sådockReglerna bör attbostad.förvärvaändamål än att en
kreditgarantinstatligadenomfattningeninnebärsådana attuttag av

ibospararensåledesdrabbasDärmedgrad.motsvarandeiminskar
sådana görs.handförsta uttagav om

Sparbelopp7.3.3

stödförsparbeloppMinsta

tilltillgångfåförsparanderegelbundetvisst attMålet ettom
minstavisstpåkravuppnås delslån bör ettstatsgaranterade genom

delslån,statsgaranteradeerhållaförsparbelopp attsammantaget
tillmånad får läggassparbeloppvisst högstaendast ettatt pergenom

belopp böromfattning. Dettakreditgarantinsstatligaförgrund
sparandet.i Detlångsiktighetpå visskravinnebärdetfastställas så att

för deerhållsstödhindrardetså lågtdock inte attattbör sättas
bosparande förmålinriktatomfattande ochhushåll siktar ettsom

bostad.skaffakunnaatt egen
beräk-enkelhet ierhållersåbörbeloppDessa att enmananges

frågakanEftersom det härregelverken. ettoch iningarna omvara
såbeloppenuttryckaockså skälår finns detmångasparande under att

för förändratdemför justerabeslutpolitiskadet inte krävs attatt
ibeloppenenklaståstadkomsordningsådanpenningvärde. En om

basbeloppdetmultiplaruttryckssammanhangdessa avsessomavsom
försäkring.allmän1962:381i lagen om

istödstatligtförförutsättningdärförföreslårUtredningen att en
insätt-gjortbospararenskalllånstatsgaranteradeform attvaraav

närvarandeförbasbelopp, vilket motsvararsammanlagtningar på ett
i dettaräknas insåledes intefårsparandetAvkastningenkr.20035
månadmaximala sparbeloppföreslås detminimikrav. Vidare att per

statsgaranteradedetbestämningförtill grundfå liggaskall avsom
närvandeförvilket124 basbelopp,skallomfattninglänets vara

kr.1467motsvarar
tidigasterhållas efterlån kanstatsgaranteradesåledesinnebärDet att

bosparande.stödgrundandemaximaltmånaders24
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Genom på detta begränsaatt sätt högsta stödgrundande månatligt
sparbelopp förhindras enstaka insättningaratt kvalificerarstora till

stöd.större En sådan ordning innebär också föratt ett uttag annat
ändamål förutsätter motsvarande förlängning bospartiden. Enav
bosparare kan således inte sådantett uttagreparera extra storagenom
insättningar.

Högsta sparbelopp kan berättiga till stödsom

Som tidigare framförts innebär statsgaranterade lån på sigatt staten tar
risken för låntagaren inteatt uppfyller sina förpliktelser och för att
långivaren vid försäljning inte får täckning för sin fordran. För inteatt

sådant åtagandeett skall innebära oberättigat risktagandeett finns det
anledning begränsa de statliga kreditgarantiernasatt omfattning i olika
avseenden.

En sådan avgränsning bör bl.a. bestå i bosparandet inteatt skall
kunna leda till hur omfattande statsgaranterade lån helst. Enligtsom
utredningens uppfattning bör högsta beloppett kananges sparat som
berättiga till statliga kreditgarantier för bosparat.en person som
Beloppet bör inte så lågtsättas det understigeratt normala krav

kapitalinsats for förvärvegen bostad. Ett sådant maximaltav egen
sparbelopp, inklusive avkastningen under spartiden bör därför uppgå
till basbelopp, vilkettre for närvarande 105600 kr.motsvarar Ett
sparbelopp denna omfattning innebär kravenav kapitalin-att egen

för förvärvsats bostad i normalfallet tillgodosedda.ärav egen
I kombination med reglerna högsta garantigrundande sparbeloppom

månad, l24 basbelopp, innebärper ett detta också kravav ställsatt
på viss längre spartid för uppnå maximalten att statligt stöd. Genom

det maximala totalaatt sparbeloppet förutsätts inkludera avkastningen
under spartiden blir spartidens längd till viss del beroende av
avkastningen sparkontot. Utan avkastning skulle spartiden med
denna ordning behöva uppgå till 72 månader, det vill år,6 försäga

maximaltatt statligt stöd skall utgå.
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Övriga sparfrågor

garantinhindraböringet attsammanhang nämnas atti dettabörDet
ytterligareochsparbelopp attlägrevidredananspråk ettitas

angivnadeenligtbosparandefortsattvidutnyttjaskangarantier
tvåeftersparandetfalletdetsigtänka attsåledeskanManvillkoren.

bostadsrätt.förvärvmedgerlångaranterademed av entillsammansår
belopp,med detdå, tillsammans sombörbosparandefortsattEtt

ytterligareförgrundtillläggaskunnabostadsrätten,iplacerats
bostad.dyrareförvärvförgarantier enav

gränsvärdenaochvillkorenangivnadeframhållasockså attbörDet
bosparar.varje sompersonavser

bosparandeti-räknabörjaskatidvilkenfrånfrågaviktig är manEn
kapitalin-tillde sparatkraft. Föri egenträder somden systemetnär

delfåväsentligtdet tabostad attärförvärvaoch att egenensats avser
Även detillhänsyninnebär.lånengaranteradedestöddet somav

förtalarmed attbrottasbyggbranschenochbostads-problem som
någraintedärförkanUtredningentidsutdräkt. seundvikabörman

elleråtaganden annattillmed hänsyn statenssigskälrelevanta vare
förststödetfåskall kunnabestämmelser attförtalar personeromsom

kraft. Som närmareiträttsedan systemetbosparatefter det att man
olikabosparande ipågåttårmånga ettsedanharavsnitt 3iredovisats

kunnaskallsparandesådantäven ettUtredningen attformer. anser
uppfattningutredningensEnligtgarantier.statligaförgrundtillläggas

förkrävs attsparvillkordeuppfyller somdedärförbör somsparare
dåtidpunktfrån denredanfå stödetkunnalånstatsgaranteradefå

gälla.börjaskallbestämmelserna
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7.4 Kreditgarantins form och omfattning

Förslag: Den statliga garantin formen fyllnadsborgen tillges av
kreditgivare.

Garantin får omfatta lån motsvarande högst 40 % marknadsvär-av
det. Avser förvärvet nyproduktion får garantin omfatta lån motsva-
rande högst 40 % garantiunderlaget. För bostadsrättshavareav bör
dock i dessa fall reduktion för den del den allmännaen kredit-av
garanti föreningen uttnyttjat.som

En förutsättning för garantin lånenär säkerhetsmässigtatt ligger
inom 90 % marknadsvärdet. Avser förvärvetav nyproduktion får
garantin alternativt gälla lån inom det s.k. garantiunderlaget.

lnom dessa gäller garantin för lånramar motsvarande högst tre
gånger det sparade beloppet, det vill lån försäga maximalt nio
basbelopp 316 800 kr.

7.4.1 Garantins form

Som framgått avsnitt 7.1.2 stöd tillav staten och ombyggnadger ny-
bostäder i form statlig kreditgaranti.av Det finnsav såledesen redan
fungerandeett för statligasystem kreditgarantier. Stödet i form av

kreditgarantier till de bosparat och förvärvarsom bostad bören egen
utformad enligt principervara redan existerandesamma ordning.som

Det innebär således den statligaatt garantin riktas de kreditgivaremot
medverkar i Iånefinansieringensom säkerhetmot pantbrev.av

Garantin utformadär fyllnadsborgen, vilket innebärsom att om
låntagaren brister i sina förpliktelser och fastighetenbostaden säljs till

pris inteett täcker kreditgivarens fordransom på det garanterade
lånet, ersätter kreditgivarenstaten för förlusten. Som tidigare framgått
har i sådana fallstaten regressrätt låntagaren.gentemot
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säkerheterKrav7.4.2

lånegiv-införkreditgivarenbygger attnuvarande systemetDet
isäkerheter denföreliggerdetprövning attskallningen göra aven

ordningMotsvarandegälla.skallgarantinförkrävsomfattning attsom
bosparat.delån tillförgarantierför de somgällabör även gessom

finansieringförkreditgarantiergällervad ny-med avlikhetl som
säkerheterhalånetgaranteradedetbörbostäderombyggnadoch av

tillanslutningdirektligger isäkerhetsmässigtpantbrevformi somav
isäkerhetbetryggandelånvilldet säga motbottenlånet,s.k.det

fastigheten.

omfattningKreditgarantins7.4.3

kreditgarantier förnyproduktionförgällergarantisystem gesdetl som
%motsvarande 30med belopphuvudregelnenligtinvesteringslån av

förväntadmedområdenibyggsbostäderFörgarantiunderlaget. som
kreditgarantier förfåmöjlighetfinnsglesbygd attvärdetillväxtsvag

mildrasyftelgarantiunderlaget. att%motsvarande 40lån av
medgeslågkonjunkturrådandeunderbyggbranschenförproblemen

1995utgångenförepåbörjasbostadsprojektfor avdessutom som
garantiunderlaget.%motsvarande 40lånstatsgaranterade av

målsätt-rimligböroch4 5avsnittenianförtutredningen enSom
tillbosparatdenbosparandetill att enstödetmedning somvara

få finan-medräknaskall kunna attkapitalinsatserforderlig egen
statsgarantininnebärlöst.bostaden Det attförvärvetsieringen avav

ovanförkrävslånefmansieringdenordnapåsiktebör somattta
Vidkapitalinsatsen. närmaredentillochbottenlånet egnaupp

detframgåttbör,omfattningkreditgarantinsbestämning avsomav
förbosparandedenutgångspunkten egenattföregående svarar envara

anskaffningspriset.%10åtminstonemotsvarandekapitalinsats av
beroende be-främstdärmedbliromfattningKreditgarantins

iredovisatsomfattning. Som närmarebottenlånetsdömningen av
kreditmarknadenförhållanden attnuvarande maninnebäravsnitt 3

marknadsvärdet.%till 50-60bottenlånmedräknakunna avbör upp
bottenlåne-frånförsiktighetrådandebedömningen attUtredningen gör

lösaöverskådlig tid. För attbestå underkommersida attgivarnas
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återstående låneñnansiering behöver kreditgarantin därför omfatta ca
30-40 % marknadsvärdet.av

Det sagda leder utredningen fram till huvudregeln böratt attvara
åtaganden i formstatens kreditgarantier för detta ändamål inteav skall

omfattande vadänvara mer 40 %motsvaras marknadsvär-som av av
det. Avser förvärvet nyproduktion får kreditgarantin alternativt
omfatta lån högst 40 % garantiunderlaget.om Det bör dockav
framhållas marknadsvärdetatt överstiger garantiunderlagetom skall
garantin till bospararen relateras till marknadsvärdet. På motsvarande
sätt i föregående avsnitt börsom detangavs när gäller nyproducerade
bostadsrätter reduktion för dengöras del det garantiutrymmeav som

utnyttjatär föreningen.av
För inte skaatt tvingasstaten oacceptabla riskerta med dessa

garantier bör dessutom säkerhetsgränsövre För lånen anges. som
ligger dennaöver säkerhetsgräns bör inte den statliga kreditgarantin
gälla.

Utgångspunkten för bestämning denna börgräns köparenav attvara
sitt bosparande bereddärgenom ställa medatt kapitalin-upp en egen

i form detsats, sparade beloppet, motsvarande åtminstoneav 10 % av
marknadsvärdet. De statliga garantierna bör därför inte gälla lån som
säkerhetsmässigt ligger över 90 % bostadens marknadsvärde.av

Bestämmelserna för kreditgarantins omfattning måste utformas med
beaktande säkerhetsaspekterna. De skiljer sig mellanav hem ocheget
bostadsrätter. Det finns dessutom anledning i detta sammanhangatt
beakta regelverk finns för de statliga kreditgarantiersom gällersom
vid nyproduktion. detl följande uppmärksammas därför denärmare
skillnader föreligger detnär gäller delssom mellan egnahem och
bostadsrätter, dels mellan förvärv andrahandsmarknaden och vid
nyproduktion.

Egnahem bostadsrätter.-

För hem torde det inte problemegna möta med kravet deatt garante-
rade lånen skall ha säkerheter ligger i direkt anslutning tillsom
bottenlånet. En annorlunda situation gäller dock belåningen av
bostadsrätter inte fastär egendom. Här detsom alltsåär inte fråga

pantbrev säkerhetom utfärdats inskrivningsmyndighet.som som av
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bostadsrättsföreningenpantsättningen attfullgörsstället genoml
därvidregistrerarBostadsrättsföreningendenna.meddelas om
gäller.pantsättningreglercivilrättsligaAllmännapantsättningen. om

reglerasdettamåsteordningvissigällaskallpantsättningenOm
lagregleradEnberördamellan parter.överenskommelseeftersärskilt

inteinte. Försåledes attfinnsgällervilkeniordning panterna
villkorbörförrisker statenalltförtillleda somskall storasystemet

ochlånenkravställasgälla att enskall avgarantin gesför att
fåskallrisktagande oaccepta-inte enlångivare. För statensattsamma

vilkaförgränsför övrereglernabörfalli dessaomfattning enbel
vilkenreglermedkompletteras omkansäkerheter accepterassom

tillförhållandeifår halånenstatsgaranteradedeomfattningtotal
Ävenavsnitt 7.4.4.iutvecklas omnärmaremarknadsvärdet. Det

för lånsäkerhetsutrymmevisstinnebärakanförslag ettutredningens
innebäraändåordningsådantordelånetstatsgaranteradedetföre en

garantin.försäkerhetertillfredsställande

andrahandsznarknadenNyproduktion -

sigförhållabörsäkerheternabeträffandehurfråga ärEn manannan
nuvarandeMednyproduktion.vidgarantireglernanuvarandetill de

förhållandeiomfattningkreditgarantiernasfalli dessaregler bestäms
investe-förmedgesKreditgarantierräntebidrag.förunderlagettill

normalfalletivilketgarantiunderlaget,s.k.till detringslån upp
Kredit-bidragsunderlaget.bestämdaschablonmässigtdetmotsvarar

mark-fastighetenstillkoppladfalli dessaalltså integarantin är
produk-mellanskillnadsådanrådernärvarandenadsvärde. För en

marknadsvärde attfastighetensfärdigbyggdadenochtionskostnaden
säkerhetertillfredsställandefall saknarflestai delånengaranteradede

mark-ochproduktionskostnadenmellanSkillnadenfastigheten.i
statligasärskildaförskälethuvudsakligadetövrigtförnadsvärdet är

fall.i dessakreditgarantier
bestämningförunderlagetberäknade avschablonmässigtDet

förutsätterdetbestämtså egenstorlek att enärräntebidragets
genomsnittdetproduktionskostnad motsvararvidkapitalinsats, somen

statligaförreglernuvarandeinfördes. ldå dettagällde systemsom
kapitalinsatskravimplicitliggerkreditgarantier ett egenen
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motsvarande 10%. fåFör samordning med denatt kreditgaranti som
skall gälla bosparande bör reglerna i detta avseende inte innebära
någon skillnad den nuvarande ordningen.mot Den bosparat ochsom
förvärvar nyproducerat egnahem bör därförett kunna räkna med lån
med statlig kreditgaranti ligger inom det beloppsom motsvarassom

garantiunderlaget.av
innebärDet således i fallde garantiunderlagetatt överstigersom

marknadsvärdet bör garantiunderlaget ligga till grund för beräkning
garantin. Om marknadsvärdet vid nyproduktionav högreär än

garantiunderlaget bör marknadsvärdet ligga till grund för beräkning
garantin.av

För bostadsrätter situationenär komplicerad. Vid nyproduktionmer
bostäder upplåts med bostadsrätt deav lånenstatsgaranteradesom ges

till bostadsrättsföreningen fastigheten.äger Kreditgarantiersom som
stöd till bosparande emellertid siktetar de privatpersoner, dvs.
enskilda bostadsrättshavare, behöver finansiera grundavgiften,som
den s.k. insatsen. detl tidigare räntebidragssystemet hade bostads-
rättshavarna incitament såett lågsättaatt grundavgift möjligtsom
eftersom grundavgiftstörre reducerade föreningens räntebidrag.en l
det räntebidragssystem gäller fr.o.m. 1993 harnya dock dessasom
förhållanden undanröjts. bostadsrättshavareFör det i dettaär system,
i räntebidragshänseende, egalt hur grundavgiftstor in.sättssom
Bidragsunderlaget detsammaär grundavgiftens storlek.oavsett En
bostadsrättsförening med enbart bostäder kan därmed erhålla stats-
garanterade lån till bidragsunderlaget. Påupp sättsamma som
beträffande småhus de schablonerär ligger till grund försom
bestämmandet bidragsunderlaget utformade så de förutsätterav att en
egenfinansiering med 10%.ca

Enligt utredningens uppfattning kan det inte rimligt såvälattvara
föreningen enskilda bostadsrättshavare skall kunna få lånsom med
statliga kreditgarantier låneñnansiering. statligaDesom avser samma
kreditgarantierna till den bosparat bör därför sikta sig påsom att

stöd förutgöra de bostadsrättshavare bosparat till grundavgiftensom
och där det frågaär grundavgiften högreatt försätts begränsaom att
föreningens lånebehov. l dessa fall bör således bostadsrättshavareen

bosparat kunna räkna medsom statsgaranterade lån till bidrags-upp
underlaget, dock endast i den omfattning för kredit-utrymmetsom
garantier inte tagits i anspråk föreningen. Med sådan ordningav en
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tillstöddeochbosparandeförkreditgarantier avserde sombör
förenliga.nyproduktion kunna vara

säkerhetskravenSammanfattning av

beträffandeförslagutredningenssåledesinnebärSammantaget
följande.omfattningkreditgarantinsstatligadenförgränsdragningen

huvudregelnbostadsrätt, attoch ärhembostad,förvärvVid egetav
säkerhetermedlånomfattarför bospararekreditgarantinstatligaden
bostadens%90inomoch liggermarknadsvärdet40 % avavom

säkerheternakravställs dessutom attegnahemmarknadsvärde. För
bottenlånet.tillanslutningdirektiliggerpantbrevformi av

överstigergarantiunderlagetfalldeiochnyproduktionVid
omfattabosparareförkreditgarantinstatligafår denmarknadsvärdet

lånomfattafårKreditgarantingarantiunderlaget.inomliggerlån som
Även forgällerfalli dessagarantiunderlaget.%40till högst avupp

direktipantbrevsäkerheteri formföreliggaskalldetegnahem avatt
kreditgarantinreducerasbostadsrätterbottenlånet. Förtillanslutning

med denlånutnyttjarbostadsrättsföreningenomfattningdeni som
nyproduktion.medsambandiföreningenmedgeskreditgaranti som

garantiunderlagethögrenyproduktion änvid ärmarknadsvärdetOm
iangivitsmarknadsvärdethuvudregelngivetvisgäller somom

stycke.föregående

belopptillförhållandeiLån sparat7.4.4

medlånomfattningvilkentill iställningutredningenskallSlutligen ta
tillförhållandei sparaterhållasskall kunnakreditgarantistatlig
bosparfor-befintligaavsnitt 3såvälframgåttSombelopp. om nuav

5.3-5avsnittiredovisatstillförslagde system somnyasom avmer
ilånerätt börs.k.dennahuruppfattningarolikafinns stor varaom

innebäravsnittdessaframgåttkapital. Somförhållande till sparat av
NyaSparbankensungdomsbosparandetnuvarandesåväl det som

beloppet.sparadedetgångerlånerätt treBosparande motsvararsomen
premieberättigattilllånerättförutsätterförslagBofrämjandets en

sparade beloppet.detsparbelopp motsvararsom
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Mot bakgrund vad tidigare anförts beträffande behovetav som av
finansiering det s.k. topplånet, dvs. lånet mellan bottenlånetav och
den insatsen finner utredningen lånerättegna att detmotsvararen som
sparade beloppet blir alltför begränsad. l sådana fall skulle det för den

ihop till 10 %sparat kapitalinsatssom ändå kvarstå olöstegen ett
lånefinansieringsproblem. Utredningen för stödet skallatt attanser

meningsfullt och verkligenvara incitamentutgöra påbörjaett ochatt
fullfölja långsiktigt bosparandeett bör den statliga kreditgarantin
omfatta lån motsvarande gånger dettre sparade beloppet, förutsatt att
lånen ligger inom de angivits i avsnitten 7.4.2-5.ramar som

Som framgått avsnitt 7.3.3 bör åtaganden inteav statens enbart
begränsas till viss andel bostadens marknadsvärdeen ellerav
bidragsunderlag vid nyproduktion. Det också rimligtär begränsaatt
det statliga åtagandet så det inte överstigeratt visst belopp,ett oavsett
bostadens marknadsvärde. Med utgångspunkt från statsgaranteradeatt
lån skall kunna uppgå till gånger dettre sparade beloppet framstår det

lämpligt med bestämmelsersom vilket högsta belopp,sparatom
inklusive avkastning, skall kunna läggas till grund för detsom
statgaranterade lånet. Här det återigenär fråga avvägningom en
mellan å sidan intresset begränsaatt risktagandeena åstatens ochav
andra sidan intresset lösa problemetatt med finansieringenav av
förvärvet.

Som anförts i avsnitt 7.3.3. rimligär avvägning dessa delvisen av
motstående intressen sparbelopp, inklusiveett avkastning, högstom

basbelopp,tre för närvarande 105600 kronor, skall kunna liggasom
till grund för statsgaranterad lånegivning.

Det innebär således denatt bosparat maximalt dis-person som
minst 105600 kronor förponerar kapitalinsats och därutöveregen ett

statsgaranterat lån gånger detta belopp.tre Lånet kan således
maximalt uppgå till 316800 kronor bosparat. Det börper person som

tillräckligt för i normalfallenatt möjliggöravara tillfredsställandeen
finansiering bostadsförvärvet.av

Det bör betonas denna begränsningatt ochavser var en som
bosparat. Bestämmelserna bör i övrigt utformas så tvåatt personer

bosparat och för sigsom kan utnyttjavar denen summan av
lånemöjlighet följer bosparandet desom av attom gemensamtavser

bostaden.äga sådanal fall innebär dock de redovisade begräns-
ningarna i avsnitt 7.4.3-5 deatt statsgaranterade lånen inte kan uppgå
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vidbidragsunderlagetmarknadsvärdet%40 resp.till än avmer
nyproduktion.

Övriga garantivillkor7.5

låntagaren ärlån krävsstatsgaranterade attFörFörslag: att
kreditvärdig.

andrahandsmarknadenförvärvvidår15börGarantitiden vara
nyproduktion.förvärvetåroch 25 avserom

fastigheten.intelåntagarenföljerGarantin person,som
garantin.administreraBKN börBostadskreditnämndStatens
avgiftbetalakreditgivaregälla börskall somgarantin enFör att

förkostnaderberäknadetäckerdensåbestämmabör attregeringen
garantiåtagandet.

Kreditvärdighet7.5.1

Förkreditgarantierstatligaförvillkorgällervadmedlikhetl somsom
kravställassammanhangockså i dettabörbostädernyproduktion av

fårbedömningsådankreditvärdig. Enbedömtslåntagaren somatt
lånegivning.allinförprövning görsi dennaturlig del somenses som

konsumentkreditlageniregleradfinnskreditprövning ävenKrav om
gällaskall ärgarantinförvillkorEtt attkreditmarknadslagen.och

deklararlåntagarensannoliktgjortbedömning attsådansåledes att en
Somställslånevillkorandraoch upp.amorterings- somränte-,

styrktredanregelbundetbosparatdendockhartidigareframgått som
utsträckning.i vissdetta

finnasbörvillkor,allmännadessadet, utöverUtredningen attanser
långällaskallkreditgaranti inteinnebär sombestämmelser attsom

ålder.årsunder 18till personerges
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7.5.2 Kreditgarantins längd

Statens åtagande för kreditgarantier bör också innehålla regler som
begränsar i tiden.statens De nuvarande bestämmelsernaansvar
innebär tiden kreditgarantieratt för lån till och ombyggnad ärny-
begränsad till år.25

Garantitidens längd bör bestämmas med utgångspunkt från detatt
frågaär topplån låntagarenett bör ha intresseom kommasom attav

i från. Vidare bör hänsyn till garantier intetas bör erbjudasatt under
längre tid krävsän för kompensera bristandeatt säkerhetersom i
övrigt.

Den förhållandevis långa garantitiden för nyproduktion betingadär.
produktionskostnadernaatt normaltav överstiger den fardigbyggda

fastighetens marknadsvärde. Man kan normalfallet inte räkna med en
sådan värdetillväxt topplånet kanatt få tillfredsställandesägas
säkerheter i fastigheten lång tid. förutsättningEn för kunnaatt
erhålla lånefinansiering till sådant bostadsbyggande därförär att
garantitiden har den angivna omfattningen.

Vid förvärv bostad andrahandsmarknaden situationenav är
annorlunda. Som framgått avsnitt 7.4 utgångspunktenärav att staten
inte skall garantier för andra lån de liggerän inom bostadensge som
marknadsvärde. Behovet långa garantitider sig därmedgör inteav
gällande på vidsätt nyproduktion.samma som

Enligt utredningens uppfattning bör dessa skillnader vid nyproduk-
tion och förvärv på andrahandsmarknaden också spegla sig i be-
stämmelserna för garantitidens längd.

Vid förvärv andrahandsmarknaden bör garantitiden inte vara
längre år.än 15 Det bör tillräcklig tid för det vid utgångenattvara av
garantitiden skall finnas tillfredsställande säkerheter i fastigheten för
den del lånet då återstår.av som

Vid nyproduktion gäller dock i grunden skäl för långsamma en
garantitid gälla då köparenäven bosparat till kapitalinsats. Enen egen
regel garantitid vid förvärv påom andrahandsmarknadensamma som
för bosparare skulle innebära statligasämre villkor för dem jämfört
med den inte bosparat. Det kan inte avsiktensom med detanses vara
statliga stödet för bosparare. Därför bör garantitidens längd vid
förvärv nyproducerad bostad år25 förav även den bosparat.vara som
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låntagarenföljerKreditgarantin7.5.3

såutformatstödet attstatligadetföreslåsredovisats atttidigareSom
stöd i formstatligterhållaskall kunna avbosparatden somperson

skallgarantisådanÄven förvillkordetlån.statsgaranterade somom
detstödetändåfastigheten ärisäkerheterföreliggerdetgälla att -
tillinnebär,Detenskildtillriktatlånetstatsgaranterade person.en-

nyproduktion,till attkreditgarantiergällervadfrånskillnad som
Omfastighetenbostaden utanföljer personen.integarantierna

alltsåbostad börförvärvarochbostadsinfrånflyttar nyenpersonen
övrigtivillkorenförutsättning attundermed,följalånengarantin för

fall bytersådantbostaden. l ett mandenbeträffandeuppfylls nya
lånet.försäkerheterbaraegentligenalltså

vidgällakreditgarantiförkvalifikationenskalltidigare nämntsSom
Kvalifikatio-giltighetstid.kreditgarantinsunderbostadförvärv nyav

tidigaredeinomutökasgarantier kan somäven ramarförnen
också erinrasbörtiden. Detunderökarsparbeloppetredovisats, om

bostadförkreditgarantierhållaskall kunna enfleraatt personerom
enlighetsig ikvalificeratdeförutsättningunder attde ägergemensamt

bosparande.förreglernamed
situationenförvärvas är annan.säljs enbostaden attOm utan nyen

lånskalluppfylldadå inte längre ärgarantinförvillkorenEftersom
återbetalas.dåkreditgarantimed

Kontrollsystem7.5.4

för pröv-utformatshar attgarantierstatligamedlånförVillkoren
delnaturligingåskall kunnakontrollenmånviss eni somochningen
pådärför byggabörordningenföreslagnakreditgivning. Dennormali

kreditgivarenyproduktion,kreditgarantier förstatligamedlikhetiatt,
kontroll.vissförsvarar

uppgifterhjälpmedkreditgivareför attmöjligt avbörDet envara
uppfyllda.sparvillkoren ärlåntagarenellersparinstitutetfrån omse

ändamål lånenvilketforredaocksåförutsätts taKreditgivaren
låntagarenkanordning attrimlig genomEnanvändas.skall vara

ingårdetta. Detvisarbostadsrättsföreningenfrånintyglagfart eller
bedömninguppgift görakreditgivarens att avinaturligen enockså
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låntagarens kreditvärdighet och den värdering bostaden krävsav som
för bedömningen säkerheternas värde.av

Bostadskreditnämnden BKN handhar i dag administrationen av
statliga kreditgarantier för och ombyggnad bostäder. BKNny- av

bl.a för de föreskrifter och förhandsbeskedsvarar kreditgivaresom en
kan behöva för tolka bestämmelsernaatt BKN harrätt. också till
uppgift hantera de fall dåatt garantin skall utlösas. Det framstår som
naturligt BKNatt även för administrationenansvaret de statligages av
kreditgarantierna för lån till bosparare. Det föreslagna stödet för
bosparande kräver således inte någon kontrollinstansatt byggsny upp.

7.5.5 Garantiavgift

Som närmare redovisats i avsnitt finansieras7.1.2 de statliga kredit-
garantier gäller vid och ombyggnad ochsom de särskildany-
omfördelningslån gäller från årsskiftet särskildsom avgift.genom en
Avgiften betalas kreditgivaren. Avgiftens storlek har bestämtsav så

intäkterna frånatt avgiften skall täcka de beräknade kostnaderna för
garantienstaten löses Avgiften vidut. nyproduktionom bostäderav

bestämdär till 0,5 % det garanterade beloppet. Avgiften för detav
omfördelningslån kan erhållas fr.o.m. 1994 uppgår tillsom 3 % detav
garanterade beloppet och det förutsätts kreditgivaren utfästeratt sig att
betala avgiften under femårsperiod.en

Även för åtagande i formstatens garantier för lån till bosparareav
bör avgift Den börtas ut. motsvarandeen bestämmassätt så att

intäkter frånstatens avgifterna täcker de beräknade kostnaderna för att
garantin löses Storleken avgiftenut. bör bestämmas regeringenav
eller den myndighet regeringen bestämmer. Mot bakgrundsom av
skillnaderna i garantiåtagande vid nyproduktion jämfört med förvärv
på andrahandsmarknaden bör inte skilda avgiftsstorlekar uteslutas i

Ävendessa fall. detta bör dock regeringen bestämma, liksom detom
skall förutsättas kreditgivareatt önskar utnyttja garantin utfästersom
sig betala avgiftenatt under femårsperioder.



1994:121SOUereditgarantierförStatliga98

Ikraftträdande7.6 m.m.

julidenkraft liträdabörbosparsystemetföreslagnaDetFörslag:
gälla.upphöradåskallungdomsbosparande att1995. Lagen om

förordning.iför bospararekreditgarantierför angesBestämmelserna

såinförasbörbosparsystemetföreslagnadetförskäl talarStarka att
utformningförslagetstillMed hänsynmöjligt.praktisktdet ärsnart

ochsparinstituthosförberedelsersärskildanågraknappasttorde
bosparsyste-föreslagnadetsåledesinnebär attDetkrävas.kreditgivare

beslutsprocessen ägtpolitiskadenkraft såiträda snartbör kunnamet
den 1därförbedömsikraftträdandeförtidpunkt varaTidigasterum.

juli 1995.
särskildadeförslagföreligger attavsnitt 3.3.1iredovisatsSom om
Denupphävas.skallallemanssparandetför nubestämmelserna

såutformadbosparandetill ärstödstatligtförordningenföreslagna
någotförlorarintetidigarei enbosparat systemdeatt som

lagenförtalarDet attordningen.föreslagna omdenövergång till
föreslagnadettidpunktvidupphävs-ungdomsbosparande somsamma

be-därförföreslårUtredningen attinförs.bosparandetillstödet
julikraft denbosparare i 1träderförkreditgarantierförstämmelserna

då upphörungdomsbosparande att1988:46lagenoch1995 att om
gälla.

förbestämmelsernasärskildadeordningnuvarande ärMed
lagenbosparande och i1988:46lageni lag;angivnabosparande om

kredit-statligaförBestämmelsernaallemanssparande19831890.om
utfärdatsförordningiombyggnadoch avgarantier vid somangesny-

förkreditgarantistatlig1991:1924förordningenregeringen; om
bostäder.

i bosparattill dekreditgarantinstatligadenförBestämmelserna som
kredit-statligaförgällerbestämmelsermed desamordnasbör som
omtör-bostäder ochombyggnadochtilllånförgarantier avny-

lämpligastdetuppfattning skerutredningensEnligt omdelningslån.
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bestämmelserna i form förordning. Utredningen lägger därföranges av
inte fram något förslag till författningsreglering garantisystemet.av
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8 Effekter

8.1 Effekter för bospararen

Effekterna för bospararen utredningens förslag till bosparstödav
ligger främst i via bosparandetatt möjliggöra totalfmansiering viden
bostadsförvärv.

Totalñnansieringen består dels i lånerätten, dels i möjligheterna till
rimlig låneñnansiering främst topplånet till goda villkor.av Vidare
innebär sparande kapitalinsats lägre skuldsättningsgrad,av en egen
vilket i sin bidrar tilltur lägre ränteutgifter och ökad ekonomisk
stabilitet för hushållen efter bostadsförvärvet.

Lånerätten

Nedanstående tabeller visar hur lånerätten blirstor vid månatliga
sparbelopp på 500 kr, 800 kr och det maximalt premieberättigaden.
sparbeloppet l24 basbelopp l 467 kr. De första tabellernatre utgår
från bostadsvärdeett 500 000 kr. De därpå följande tabellernatre
utgår från bostadsvärdeett l miljon kr. Sparräntan iär exemplen
uppskattad till 5,25 % efter skatt. För enkelhetens skull har ut-
redningen bortsett från prisökningen på bostaden under spartiden.

Den första tabellen förutsätter månatligtett sparande 500 kr vid
bostadsvärdet 500 000 kr.
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månatligtlän vid ettstatsgarantcradeerhållaförSparandetid att8:1Tabell kr.500.000Bostadsvärde500 kr.sparande av

TotaltLänkapitalSparatÅr Sparår
23660236600061 7181207181260002 19 45504551900063 4572604572600064 7353307353300065 2001659001233004100066 6501964871471624900067 3382290031723345700068 263 3134851978286500069 65627400020065674000610

år6spartidenmöjligakortastden cablirtabellenframgårSom av
kredit-statligadentillberättigarsparbeloppuppnå somför ettatt

månatligtvidkr200 ettf.n. 35basbelopp,ettlånerättenochgarantin
in-sammanlagdaexempletibospararenharDåkr.500sparande av

Inklusive räntabasbelopp.dvs. över ettkr,00036sättningar
tilldå etthar rättkr. Bospararen300till 41beloppdettauppgår

kr.900123dkr300413sparkapita1et sv3bostadslån xx
kr900123kr200till 165dåuppgårkapitaloch sparatLånerätten

kr.30041+
%baserad 40lånerättmaximalbospararenerhållerår10Efter ca

tilluppgårsparkapitalbospararen ettDå har sommarknadsvärdet.av
40%kr000200lån avstatsgaranterattillochkr ett656 rätt74

tilldåuppgårkapitalochlånerätt sparatStatsgaranteradkr.000500
kr.656274

vidstatsgaranterade lånerhållaförspartiden attvisartabellFöljande
kr.500.000bostadsvärdemedochkr ett800 omsparbeloppett av
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Tabell 8:2 Spartid för erhållaatt lånstatsgaranterade vid månatligtett sparande
800 kr. Bostadsvärdc 500.000 kr.av

År Sparår Sparatkapital Lán Totalt
l 9 600 9 978 0 9 9782 9 600 20 349 0 20 3493 9600 31128 0 31 1284 9 600 42 332 126995 169 3275 9 600 53 977 161 930 215 9066 9 600 66 080 198240 264 3207 9 600 78 660 200 000 278 6608 9 600 91 735 200 000 291 7359 9 600 105 325 200 000 305 32510 9 600 119 450 200 000 319 450

Kortast möjliga spartid för uppnåatt sparandeett stats-som ges
garanterad lånerätt blir år4 vid ettemånatligt sparande 800 kr.ca av
Då uppgår de sammanlagda insättningarna till 38 400 kr och det
sparade beloppet inklusive tillränta 42 332 kr. Den statsgaranterade
lånerätten dåär 126 995 kr 3 42 332 kr. Tillgängligt kapitalx
uppgår till 169 327 kr. Maximal statsgaranterad Iånerätt uppnås efter

års7 bosparande. Då uppgårca sparkapitalet till 78 660 kr. Stats-
garanterad lånerätt och sparkapital uppgår till sammantaget
278 660 kr.

l nästkommande tabell uppgår sparandet till 1 467 kr, vilket detär
maximalt månatliga garantigrundade sparbeloppet vid nuvarande
basbelopp.

Tabell 8:3 Spartid föratterhålla statsgaranteradelån vid månatligtett sparande1 467 kr. Bostadsvärdc 500 000av kr.

År Sparår Sparat kapital Lånegr. Lån Totaltspar
1 17 600 18 293 18 293 0 18 2932 17 600 37 306 37 306 0 37 3063 17 600 57 068 57 068 171 205 228 2734 17 600 77 608 77 608 200 000 277 6085 17 600 98 957 98 957 200 000 298 9576 17 600 121 147 105 600 200 000 321 1477 17 600 144 210 105 600 200 000 344 2108 17 600 168 181 105 600 200 000 368 1819 17 600 193 096 105 600 200 000 393 09610 17 600 218 992 105600 200 000 418 992
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månaders24tidigasteftererhållaslån kanStatsgaranterade
gjortdåbosparareneftersombosparandestödberättigandemaximalt

innebär ävenattbasbelopp. Detta omsammanlagt ettinsättningar
tabell,ovanståendeisåsominklusive ränta,sparkapitalettotaladet

bospararenmåstemånader,efter 23redanbasbeloppöverstiger ett
lån.erhålla statsgaranteratförmånad attytterligare enspara

200lånerättenmaximaladenexempletiuppnåsår4efterRedan
kr.000500%40kr000 av

vidlånstatsgaranteradeerhållaförspartiden attvisartabellFöljande
kr.500månadssparandeochkrmiljon ett avbostadsvärdet l

månadssparandelån vidstatsgaranterade etterhållaförSpartid att8:4Tabell
miljon kr.1Bostadsvärde500 kr.av

TotaltLånkapitalSparatÅr Sparår
2366023660006l 1271807l8l260002 4551904551900063 26 457026 45700064 7353307353300065 2001659001233004l00066 l96 6504871471624900067 229 338003172334576 0008 263 3l34851978286500069 298 62696922365674000610

ungefärlånerättenstatsgaranteradeblir denår 9medochtillFram
ochkr500 ettmånadssparandemedexemplet ettidensamma som

krmiljonpåbostadsvärde lEftersomkr.000 ettpå 500bostadsvärde
blirbasbeloppniokr800till 316ändalånerättinnebär uppen

kr.miljonbostadsvärde lvidår 9 ettefter störrelånerätten
vidmånadeni ettkrtill 800sparbeloppetuppgårtabellföljandel

kr.miljonpåbostadsvärde l
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Tabell 8:5 Spartid erhållalör att lånstatsgarantcrade månatligtvid ett
sparbelopp 800 kr. Bostadsvärde 1 miljon kr.av

År Sparår Sparatkapital Lån Totalt

1 9 600 9 978 0 9 978
2 9 600 20 349 0 20 3493 9600 31128 0 31 128
4 9 600 42 332 126 995 169 327
5 9 600 53 977 161 900 215 906
6 9 600 66 080 198 240 264 320
7 9 600 78 660 235 979 314 639
8 9 600 91 735 275 205 366 940
9 9 600 105 325 315 975 421 301
10 9 600 119 450 316 800 436 250

Av tabellen framgår bospararen i dettaatt exempel efter år10ca
uppnår maximal total statsgaranterad lånerätt 316 800 kr 3 x
maximalt premieberättigatbosparande basbelopp.är Bospara-tresom

har i exemplet efter 10 år sparkapitalren inklusiveett påränta
119 450 kr. Sammanlagt uppgår sparbelopp och statsgaranterad
lånerätt då till 436 250 kr.

Nedanstående tabell visar slutligen spartiden för erhållaatt garante-
rad lånerätt vid sparande 1 467 krett i månaden och bostads-av ett
värde på miljon1 kr.

Tabell 8:6 Spartid erhållalör att statsgaranteradelån vid månatligtett sparande
4671 kr. Bostadsvärdel miljon kr.av

År Sparår Sparat kapital Lånegr. Lån Totaltspar
1 17600 18293 18 293 0 18 293-2 17 600 37 306 37 306 0 37 3063 17 600 57 068 57 068 171205 228 2734 17 600 77 608 77 608 232 825 310 4335 17 600 98 957 98 957 296 871 395 8286 17 600 121 147 105 600 316 800 437 9477 17 600 144 210 105600 316800 4610108 17 600 168181 105600 316 800 484 9819 17 600 193 096 105600 316 800 509 89610 17 600 218 992 105600 316 800 535 792
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maximalerhållessparandepremieberättigatmaximaltårs6Efter
med dettillsammanskr800316Lånerättenlånerätt.statsgaranterad

947437mindretill inte ändåuppgårkr147på 121kapitaletsparade
lånerättererinraanledning attsammanhang attdetta omfinns ikr. Det

hushållitvå ettOmbosparat. personervarje sompersonavser
docklånegaranti begränsastillRättenlånerätten.ocksåökarbosparar

bostadens40 %förlån änomfattafår avintegarantin merattav
nyproduktion.vidgarantiunderlagallternativtmarknadsvärde

kanavsnitt 3.5.2utredningensiredovisningenframgåttSom av
andrahands-egnahemvid förvärvkapitalinsatsbehovet avegenav

delarförkr000100 storatill drygtuppgå avberäknasmarknaden
kapitalin-denkanstorstädernaiegnahem egnaVid förvärvlandet. av

nyproduktionVidkr.000200000till 150 avuppgåberäknassatsen -
prisernaöverstigerfallmångaiproduktionskostnadernadäregnahem,

kapitalinsats ännubehovetblirandrahandsmarknaden, egenav
ocksåframgåravsnitt 3.5.2 attutredningensiredovisningenAvstörre.
beräknaskapitalinsatsbehovetkanbostadsrättförvärvvid egenavav

storstädernailandet,delarförkr000100 stora000uppgå till 50 av-
förslagutredningenstordebakgrunddennakr. Mot000125närmare
möjlig-normalfallflestai deförstödtillräckligt attkunna utgöra ett

finansieringtillfredsställandeklara avför bospararen attgöra en
bostadsförvärvet.

Låneñnansieringen

topplånenharavsnitt 3.5.2iredovisattidigareutredningenSom
ovanligtintebottenlånen. Det är tvillkor ängånger exmånga sämre

högreprocentenheter änfleraliggertopplånetförlåneräntanatt
dyrarebetydligtoftadärmedblirTopplånetbottenlånet.förlåneräntan

bottenlånet.låntagarenför än
lånefinansieringrimligförslag ärutredningens attförmålsättningEn

erhållamöjligkunnaskall attvillkortill godatopplånetfrämst varaav
heltgår intekapitalinsats. Deterforderligtillhushållför sparatsom

på destatsgarantin fårföreslagnaeffekt denvilkenförutsesäkert att
emellertidkanuppskattningrimligräntenivåer. Enlånensgaranterade

%3ligger 2fårlånet räntastatsgaranteradedet casomenatt -vara
topplånets räntesats.lägre än
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Vid maximalt utnyttjande denett statliga Iånerätten skulle dettaav
kunna innebära minskade ränteutgifter för bospararen efter bostadsför-

påvärvet 6 000 kr året efter skatt vilket lägreca motsvararom
månatliga ränteutgifter 500 kr efter skatt. Därtill kommerca att
bospararen via tillskjutandet sparad kapitalinsats vidav en egen
bostadsförvärvet minskar sina ränteutgifter och därmed ytterligareger
finansiell stabilitet till bostadsförvärvet. En kapitalinsats på l5 %egen
vid bostadspriset miljonl kr i exemplet innebär lägretovan ex en
årlig ränteutgift med 15 750 kr eller l 3l2 kr månad vidca ca en
låneränta l0,5 efter% skatt. Den effektensammantagna av
bosparandet blir därför i exemplet 22 000 kr lägre räntekostnaderca

år eller l 800 kr lägre ränteutgifter månad.per ca per
Ett maximalt utnyttjande den statliga Iånerätten vid bostadsprisetav

500 000 kr skulle motsvarande vis kunna innebära minskade
ränteutgifter för bospararen med 3 750 kr året efter skatt vilketca om

lägre månatligamotsvarar ränteutgifter med 312 kr. Enca egen
kapitalinsats 15 % vid bostadspriset 500 000 kr innebär lägreen
årlig ränteutgift med 7 800 kr eller 650 kr i månaden. Denca ca

effekten bosparandetsammantagna blir då ll 550 kr i lägreav
räntekostnader år eller 962 kr lägre ränteutgifter månad.per ca per

8.2 Effekter prissättning

En grundläggande förutsättning för det skall meningsfulltatt medvara
statligt stöd för bosparandeett givetvisär kan räkna medatt attman

det kommer köparnabospararnatill del. Frågan därförär det finnsom
risk för de föreslagna kreditgarantiernaatten kan driva bostads-upp

priser på oönskat Därvid kanett sätt. konstateras statlig kredit-en
garanti i detta avseende har förutsättningar,större premiestödän t.ex.
eller motsvarande, inte leda till kapitaliseringatt i form högreav
priser.

Det finns inte heller någonting tyder på nuvarande statligaattsom
kreditgarantier för lån till och ombyggnad bostäder haft någonny- av
märkbar effekt för bostadspriserna. Ingenting tyder heller detatt
stöd i form ungdomsbosparande eller de lånerättersom ges av ärsom
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prisupp-oönskadnågonfåttsparformerolikamedförenadevaritoch
effekt.drivande

bostadsför-övervägande delenvid denbeaktas avvidarebör attDet
bostadsrätt. Detellervillaredanbostadsförvärvareninnehar envärven

bostadsöverlåtelsernaandelliten avserförhållandevis somavär en
de i dennaförhållandet attbostäder. Detägdaförstagångsförvärv av

lån tordestatsgaranteradei formstöderhållerbosparat avsomgrupp
ochegnahemprissättningenallmännadenpåverkakunnaknappast

oönskat sätt.bostadsrätter ett
prisbildningengarantin börutformningföreslagnadenMed av

omfattningipåverkasinteförvärvsgrupperövriga annanförbostäder
kreditmarknad.fungerandeföljervadän enavsom

effekterStatsñnansiella8.3

skallavgiftsärskildviafinansieraskreditgarantin somstatliga enDen
kreditförluster.eventuellaförkostnadentäckerdensåbestämmas att
statsfmansiellalså ingareglerasskallkreditgarantin attförAvgiften

uppstår.kostnader
öka incitamentemtillsyftarbosparandet attstöddastatligtDet nya

vid förvärvkapitalinsatsökadtill avhushållenför att egenenspara
innebärbostadsförvärvvidkapitalinsatstillsparandebostad. Ett egen

samhällseko--förhushåll,respektive ävenför utanenbartintefördelar,
inomin stort.

bostadsmarknadenerhållsStabilisering somiallmännaDen som
behovetminskarbostadendenkapital i avökadföljd eget egnaaven

Statsfmansernapåverkas;bostadsförsörjningen.subventionsinslaginom
skatteavdrag;hushållensreducerarlånefmansieringminskadäven attav

skuldräntor.för
förslag kamutredningensskälgoda attdärför antaattfinnsDet

statsbudgeten.effekterpositivamedföra
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8.4 Regionalekonomiska effekter

Rådande osäkerhet kreditmarknaden medför i särskilt hög grad
problem för lånefinansiering bostadsförvärv i glesbygd. Osäkerhetav

marknaden och möjligheterna finna intresserade köpare iom dessaatt
områden riskerar försvåra för bostadsförvärvareatt tillfredstäl-att
lande lånefinansiering. Kreditgivare blir försiktiga med bottenlånegiv-
ning, vilket leder fram till ökat behov den dyrare topplånefinansie-av
ringen.

Utredningens förslag sin konstruktion med statsgarantier ochgenom
lånerätt innebär förbättrade förutsättningar för alla bosparare skallatt
kunna erhålla krediter till goda kreditvillkor i samband med bostads-
förvärv.

Utredningsförslaget kan således förmodas få regional-gynnsamma
ekonomiska effekter de ökade möjligheterna erhålla lån tillgenom att
goda ekonomiska villkor vid förvärv bostäder belägnaärav som
utanför tätorterna och i glesbygd.
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Översikt presenteradetidigareav

bosparförslag

Bofrämjandets förslag till bosparande

Bofrämjandet har förslag till bosparandepresenterat ett benämnssom
Allmänt bosparande och bygger på sedan 60 år fungerandeettsom
tyskt för bosparandesystem Bausparkassen med i dag 25 miljonerca
bosparare.

Bosparsystemets utformning

Bofrämjandets förslag till innebär bospararensparsystem att ettgenom
kontinuerligt sparande låg byggermot ränta fastlagt sparbe-ettupp
lopp. detNär fastlagda sparbeloppet uppnåtts, får bospararen tillrätt

bosparlån löperett med fast förmånlig Sparmedlenränta. kansom en
sedan tillsammans lånebeloppetmed användas för boinvestering.en
Systemet slutet i denär mening endast medelatt ihopsparatssom av
deltagarna i kan disponeras försystemet lângivningen. Det slutna

innebär fastasytemet räntesatser. Bosparandet gäller även renovering
och och tillbyggnad bostad, vid köpom- ochav tomten amorte-av
ring bostadslån. Sparandet stimuleras via statligaav premier.

Tillåtna sparformer

l Bofrämjandets bosparförslag skall bosparande ske särskilt
bosparkonto i bank eller i särskild bosparkassa.
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bosparakanVem

Bofrämjan-ibosparandetpåbörjaföråldersgräns attingenfinnsDet
förslag.dets

Sparbelopp

förslagBofrämjandetsisparbelopp ärsparpremieberättigatInsatt
hindrarår. Ingetkr000och l2månadenikr000till l permaximerat

ingenutgårdåkr00012änårligen menbospararen att merspara
förbeloppmånatliga attMinstadelen.överskjutandepremie för den

kr.200premieerhålla är

rtidSpa

årtill 8uppgåförslagBofrämjandetsiberäknas caspartidNödvändig
fallfrånvarierakanvillkorår. Dessa12tillamorteringstidenoch ca
tillskall skeSparandesparavtalet görshurberoendefall,till upp.

totala bospar-den50 %miniminivånåttbosparandet avdess aven
bosparlån.formi%Resterande 50 avgessumman.

Sparpremie

premieberättigademånatligadet10%föreslårBofrämjandet att av
årligMaximalsparpremie.statligskattefriiutbetalassparbeloppet

föreslåsDärutöverkr.därmed 200lblir enbosparpremieskattefri
bosparlåntill% rätt2,5ca samtbosparräntalågskattefri men -- inteutbetalasBosparpremiebosparräntan.2%ca övermed låg ränta

boinvestering.ändamål, dvsförfullföljes avsettbosparavtaletom

stödtillberättigarBostadsinvesteringar som

byggande,vidutgårsparpremieinnebärförslagBofrämjandets att
bostadsrätthem,köptillbyggnad eller egetochrenovering, avom-
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eller fritidshus. Sparpremie utgår vidäven tomtförvärv och amortering
bostadslån.av

Statsfinansiella kostnader

De statsñnansiella kostnaderna för Bofrämjandets bosparränta består
dels i den skattefria statliga bosparpremien 10 % belopp,sparatav
dvs maximalt l 200 kr år och bosparare. Dels består deper stats-
finansiella kostnaderna i den skattebefriade bosparräntan 2,5 %.
Beräknat 30 % beskattning ränteintäkter blir den statsñnansiellaav
subventionen 0,75 % årligt sparbelopp, dvs maximalt kr80 årper
och bosparare.
De sammanlagda statsfinansiella kostnaderna blir således maximalt
l 250 kr år och bosparare. Vid uppskattningper 120 000atten av ca
ägda bostäder byter varje årägare och samtliga dessa ägarbyten skulle
innefattas i bosparandet, kan de statsfinansiella kostnaderna uppskattas
till Å154 miljoner kr årligen. andra sidanca mildras de statsñnans-
iella kostnaderna den låga låneräntanatt innebär lägre avdragsbe-av
lopp under inkomstslaget kapital i deklarationen för låntagarna.

Boverkets förslag till bosparande

Bosparsystemets utformning

Boverkets förslag till bosparande innebär stimuleraratt staten ett
bosparande tillåta upplupenatt att för bostadssparandegenom ränta
inte beskattas förrän bostadsinvesteringen sker.

Tillåtna rformerspa

Boverket föreslår bosparandet skallatt ske särskilt inlåningskonto
i bank.
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bosparakanVem

vilkaföråldersgränserdefinitioneller m.m.avgränsningNågon av
inteharbosparandeförslagBoverketsideltaskall kunnasom

specificerats.

Sparbelopp

iangivetintefinnsminibeloppellermaxi-avgränsningarNågra av
förslagBoverkets

Spartid

förslagBoverketsÄven iuppgiftsaknashär

Sparpremie

attbosparande utgörstillförslag avBoverketsiSparpremien
uppskjutnadenräntafår räntaspartidenunderbospararen

beskattas.avkastningendelendastochskatten att aven

stödtillberättigarBostadsinvesteringar som

gällaskallbeskattningenförmånligadeninnebärförslag attBoverkets
ombyggnadvidellerbostadsrättellerhemköper egetbospararennär

redanhushållet äger.bostadrenoveringeller somenav

Kontrollfunktion

förslag.sittikontrollfunktionnågoninteharBoverket angett
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Statsfmansiella kostnader

Boverket beräknar den uppskjutna beskattningenatt bosparräntan,av
med årlig ränta 10% och skattesats 30% efteren års10en
bosparande med 000l kr i månaden värd 7 800 kr för bospararenPå
grund inte bara bostadsköpatt renoveringav även ochutan om-
byggnadsåtgärder bostäder berättigar till förmånligare beskattningav

detär svårt beräkna de statsfinansiellaatt effekterna Boverketsav
förslag.

Utredningen stöd forstatensom
bostadsfmansieringen

l slutbetänkandet Avreglerad bostadsmarknad Del ll SOU 1992:47
lämnade bostadsfinansieringsutredningen förslag till bosparandeett
med statlig bosparpremie.en

Bosparsystemets utformning

Enligt förslaget bör det statliga stödet för hushållens anskaffning av
bostad utgå i form skattefri bosparpremie utbetalas sedanav en som
bostaden har anskaffats. Därigenom stödet betalasgaranteras att ut
endast till de verkligen har anskaffat bostad.som

Tillåtna sparformer

Bostadsñnansieringsutredningens förslag innebär bosparande skallatt
kunna ske dels inom för allemanssparandet dels inlånings-ramen
konto i bank eller sparkassa eller i värdepappersfond. Enligt förslaget
skall sparmedlen kunna flyttas inom de sparformer anslutnasom var
till bosparandet tillutan bosparpremienrättenatt påverkades.
Bosparmedlen föreslås kunnas föräven andratas ut ändamål än
bostadsanskaffning.



1994:121SOUBilaga 1116

rabospakanVem

förslagbostadsfinansieringsutredningens varaenligtskallBospararen
måstebosparpremieerhållakunnaSverige. Föri attfolkbokförd

år.18fyllthabospararen

rbeloppSpa

bostadsfinansieringsut-enligtinsättningpremieberättigadeHögsta var
premieberättigadeårligahögstadetvarvidkr000redningen l

premiebe-Ackumuleradekr.000till 12uppgåfickhögstbosparandet
uppgå tillmaximalt kunnaföreslogsnettoinsättningarrättigade

kr.000120

rtidSpa

nettoinsätt-ochbosparandeårsåtminstone 2krävsförslagetEnligt
skallbosparpremienstatligadenförkr00024minst attningar

vidföreslås. Menbosparandetförmaximitiderhållas. Ingenkunna
maximalinnanår10detbosparandepremieberättigat tarmaximalt

erhållas.kanbosparpremie

Sparpremie

l0 %bosparpremiestatligskattefri averhållaskallBospararen en
skallsparandet. Därutöverinettoinsättningarnaackumuleradede

värdeökning.aktiefondensellersparkontotserhålla räntabospararen

stödtillberättigarBostadsinvesteringar som

till köpbostadsñnansieringsutredningenenligtskallBosparpremie ges
såväl köputgå tillföreslåsStödlandet.inom avpermanentbostadav
andrahands-ochnyproduktionbåde vidbostadsrättsmåhus som

marknaden.
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Kontrollfunktion

Utredningens förslag innebar det kontrollsystem finnsatt som
uppbyggt för allemanssparandetoch administreras Riksgäldskonto-av

skulle vidareutvecklasret och utnyttjas för bosparandet.även De
sparinstitut erbjuder sparformer berättigar tillsom statligsom
bosparpremie föreslås månatliga nettoinsättningarrapportera och uttag
till Riksgäldskontoret skall beräkna de ackumulerade premieberät-som
tigade nettoinsättningarna. Kontroll föreslås ske harattav spararen
sammanlagda premieberättigade nettoinsättningar minst 24 000
kronor, varmed samtliga premieberättigade månatliga in-avses
sättningar i sparandet med avdrag för det sammanlagda beloppet av
alla gjorts frånuttag sparandet.som

Statsñnansiella kostnader

Bostadsfinansieringsutredningen uppskattar de statsñnansiella
kostnaderna till 350-360 miljoner kronor år.per
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Kommittédirektiv

Utredning statligt premierat bosparandeett nyttom

Dir. 1993:116

Beslut vid regeringssammanträde: 1993-10-07

Statsrådet Lundgren anför.

Mitt förslag

Jag föreslår särskild utredareatt tillkallas för i enligheten medatt
riksdagens beslut överväga och lägga fram förslag statligtett nyttom
premierat bosparsystem med syfte öka denatt kapitalinsatsenegna
vid anskaffande permanentbostad inom landet.Utredningsuppdragetav
innefattar även analys behovet och omfattningenen sådantav ettav
system.

Riksdagens behandling och beslut

l samband med behandlingen den s.k. kompletteringspropositionenav
prop. 199293:150 fmansutskottettog några motionerupp som
behandlar frågan statlig stimulans långsiktigt, målinriktatom ettav
bosparande bl.a. 199293:FiU60l-604. Finansutskottet anförde i sitt
betänkande följande bet. l99293:FiU30s.72.

De årens utvecklingsenaste har lett fram till helt situationen nypå bomarknaden. För de hushåll sin bostadäger har skatte-som
omläggningen inneburit kostnaderna föratt bostadslån ökat
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Ett sätt attbegränsats.ränteavdragenvärdetsedanrelativt sett av
insatsen.Avendenökakapitalkostnaderna är att egnaminska

harbostädernyproduktiontillstödomläggningen avstatensav framtidenlblivitkapitalinsats större.behovetmedfört att egenav
äldreköpförvärvenandel att avallt större avsekommer aven Deninsatsen.denkravställer högreocksåvilket egnabostäder,
talarbostadslåneräntanförhållandevis höganyligenheltframtill

ökas.börkapitalinsatsendenlikaså för att egna

åren.Dettadekraftigt senastemycketökatharHushållssparandet
avvecklarhushållenmedutsträckning attbetydandeisammanhänger

sparande,-långsiktigtBosparande bör ettlån.tidigare somsestagna
skäldärför inte attfinnsstimulera. Detangelägetdet attärsom

Redansammanhang.konjunkturellti nudettaförsöka ettsätta
förinombosparformer,premieradestatligt ramendet två enfinns

sparformer-Bådabanksparandet.tillknutenallemanssparandetoch en
meningutskottetsEnligtungdomar.endasttillemellertidsigriktarna

premieratstatligtgenerelltinföraskäldärför ettdetfinns att mer
bosparsyste1n.

regeringenpå attankommabördetföreslogFinansutskottet att
börbosparsystempremieratstatligthur nyttöverväga ettnärmare

frågan.Vadiförslagriksdagenunderställa ettdärefterochutformas
rskr.tillkännaregeringenriksdagenharanfört gettutskottet

l99293z447.

Bakgrund

bostadsfinansieringssys-statligadetomläggninggenomgripandeEn av
detförändringentillOrsakenåren.deunder avsketthar senastetemet

bostads-förkostnaderfrämst statensgällande är atttidigare systemet
starktföljdåren tilldeunderkraftigt senasteökat avhadestödet

ochlägehögt ettmedförening ränteibyggkostnader ettstigande
ökaderäntebidragenförKostnadernabostadsbyggande.kraftigt ökat

1992Förmiljarder kronor.till 28från l3,31991ochmellan 1987
Förändringarnakronor.miljardertill 32 avkostnadernauppgick

åtgärdenförstatvå Deniskettha somsteg.kanregelverket sägas
ochräntesubventionerstatligamellankopplingenvidtogs attvar

1ikraft denträddeförändringslopades. Dennalåneñnansiering
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januari 1992. Vid tidpunkt den statligttogs regleradesamma bostads-
långivningen bort och ersattes med statliga,ett system avgiftsbelag-av
da kreditgarantier för lån den allmänna lånemarknadenl andraett

infördes fr.o.m.steg 1993 nyordning förstatliga räntesubventioneren
för ny-och ombyggnad bostäder.Denna innebär radikalav en om-
läggning och förenkling det vilketsätt subventionerna beräknas.av
Samtidigt gjordes rad ändringar i det statliga kreditgarantisystemeten
för och ombyggnad bostäder. detny- l bidragssystemetav ärnya
subventionsstorleken oberoende hur investeringen finansieras. Tillav
skillnad från tidigare innebär detsystem bidragssystemet vidarenya

förändringatt i ränteläget slår igenomen kostnadernaäven för
finansiering projektetÄven kostnader förstatens bidragenav påverkas

ränteförändring, till skillnadav frånen tidigare bärs intemen hela
effekten ändringar i den s.k. subventionsräntanav via anslagstatenav
for räntebidrag. Subventionerna minskas dels för varje årgångny av
projekt, dels årligen inom varje årgång.1nriktningen sub-är att
ventionerna skall avvecklade i slutet 1990-talet.vara Beräkningen

garantiunderlaget for den statligaav kreditgarantin utformadär med
syfte kapitalinsatsatt från fastighetsägarnaen egen skall krävas vid
bostadsproduktion. Ett större kapital videget eller ombyggnadny- av
bostadsfastighet såväl bättre stabilitet i kostnadsbildenger ökadsom
finansiell motståndskraft. Sättet beräkna bidrags-att och garanti-
underlag med for vidare merkostnaden föratt bygga exklusivaatt
bostäder faller fastighetsägaren.

Av direktiven till Utredningen stöd för bostadsñnans-statensom
ieringen dir. 1991:107 framgår syftet med omläggningenatt av
bostadsstödet inordnaär stödetatt under i stort målsätt-sett samma
ningar gäller för den allmänna ekonomiskasom politiken. Detta
innebär bostadspolitikenatt skall medverka till inflationenatt
bekämpas, sparandet främjas och utgifter minskas.statens Målet för
bostadspolitiken skall alla möjlighet tillatt bra bostadvara tillge en

rimligt prisett och och skallatt ha inflytande sinvar överen egen
situation. Med ökning den kapitalinsatsen skallen hushållenav egna
också bättre kunna påverka de investeringar de i bostäder.gör

Som påpekats i det inledningsvis citerade betänkandet från finansut-
skottet existerar det redan i dag två statligt premierade bosparformer

riktar sig till ungdomar,som nämligen bosparlån inom förramen
allemanssparandet och sparande enligt lagen ungdomsbosparande,om
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detfinnsmeningñnansutskottetsEnligtbanksparande.viaskersom
bosparande. Avpremieratstatligtgenerelltinföraskäl ettdock att mer

1992:970chSOUhushållssparandeökatUtredningenbåde om
SOUbostadsñnansieringenförstödUtredningen statensom

selektivaeffektervilkaifrågasättas sparkandetl992:47framgär att
Hushållssparut-ekonomin.isparandetharegentligenstimulanser

sparandepremieratbetänkande statenetti sitt attanför avredningen
lederställetisamhällsekonomin utanisparandettotaladetökarinte

tillkategorifrånsparande annan.enomfördelning entill aven
sparandettotala utandetinte0rdandramedökarinsatserSelektiva

sparformerdetillsparandet över somstyrsmedför attsnarare
Hushållssparutred-enligtdärförblirSlutsatsenpremieras.något sätt

sparstimulanser.selektivasiganvändabörinteningen avstatenatt
betänkandetiuttrycktillkommer omövergripande synsättSamma

bostadsfinansieringen.förstödstatens
emellertiduppfattning kanutredningens ensistnämndadenEnligt

helstmed vilkenjämföras annanintebostad somiinvestering en
detmotiverar attDettahushåll gör. maninvestering menarettsom
förlättaunderförbosparande attförstimulansersärskildatillgrips

styrningoönskadundvikabostad. För attanskaffahushållen att egen
skall kunnapremieutredningenföreslår attsparformervissamot

skett.sparandetformvilkenierhållas oavsett

Uppdraget

förtillkallasutredare attsärskildbörbakgrundenangivnadenMot en
bosparsys-premieratstatligtförslagför det ettunderlagfram omettta

regeringen.begärtharriksdagen avtem som
premieratstatligtförslagfram ettalltså läggaskallUtredaren om

författningsförslag.nödvändigainnefattaskallförslagetbosparsystem;
sådant samtsystembehovetanalysera ettocksåskallUtredaren av

förslagetEffekternafå.tänkaskanomfattning avsystemetvilken
sparandetstotaladetochsamhällsekonominisparandettotaladet

ingårDetockså belysas.skallsamhällssektorerolikafördelning
premieringenstatligadenhurförslaglämnauppdrageti att omäven

finansieras.skall
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Om inte Sveriges internationella åtaganden lägger hinder i vägen
skall utredaren utgå från det endast anskaffandetatt är permanentav
bostad inom landet skall premieras.som

Tidigare utredningar har visat på vissa nackdelar med skselektiva
sparstimulanser. Bland har Hushållsspartttredningenannat avrått från
selektiva sparstimulanser inom bostadssektorn. Det bosparsystem som
utredaren föreslår bör därför inte utformas så det innebäratt en
styrning vissa speciella placeringsformer.mot Under våren l993
fattade riksdagen beslut långsiktigt bundetett sparandeom utan
försäkringsinslag, benämnt individuellt pensionssparande prop.
l99293zl87, bet.l99293:SkU3l, rskr. l99293z359, SFS
l993:93l.Utredaren bör överväga eventuellt kopplaatt bosparandet
till det individuella pensionssparandet. Självfallet måste utredaren ge
akt på eventuella svårigheter detta kan innebära med hänsyn tillsom
bl.a. skatterättsliga- och fastighetsrättsliga regler. Utredarens förslag
till bosparsystem skall emellertid utvisa sådan kopplingom en som nu

kan och börsagts göras.
Utredaren bör studera de förslag till bosparande tidigaresom

i olikapresenterats sammanhang. Här kan de förslagnämnas harsom
utarbetats Bofrämjandet, Boverket och Utredningenav stödstatensom
för bostadsñnansieringen. Innebörden dessa förslag i korthetärav
följande: Bofrämjandets förslag benämns Allmänt bosparandesom
bygger tyskt sparlånesystemett för b0sparandeBausparen.
Sparsystemet innebär bospararenatt kontinuerligtett sparandegenom
mot låg byggerränta fastlagt sparbelopp.ett När det fastlagdaupp
sparbeloppet uppnåtts, får bospararen till bosparlånrätt ett löpersom
med förmånlig ränta.Sparmedlen kan sedanen tillsammans med
lånebeloppet användas för boinvestering. Systemet slutet i denen är
meningen endast medelatt ihop deltagarnasparatssom av systemet
kan disponeras för långivningen.
Bosparandet gäller även renovering och och tillbyggnadom- av en
bostad. Sparandet stimuleras via statliga sparpremier. Boverkets
förslag till bosparande går den upplupnaut att räntan bosparan-
det inte beskattas förrän de sparade används för köpapengarna att en
bostad, kan egnahem eller bostadsrätt.ettsom vara Sparandet skallen

kunnaäven användas för finansiera ombyggnadatt eller renoveringen
bostad. Stimulansen innebärav denen att och köpersom sparar en
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endastochskattenuppskjutna attden enränta-pâ-räntafårbostad
beskattas.avkastningendel av

bostadsñnans-förstödUtredningen statensbetänkandetl omav
gårbosparande attutpremierattillförslag somlämnasieringen ett

lämnasskall endastStödbetalasbosparpremie staten.skattefri aven
tillbyggnad,förinteochpermanentbostadanskaffandetvid av

underhållsåtgärder.ellerombyggnad
reglerdeövervägaingår omävenuppdrag att omutredarensl

och lagenallemanssparandei lagen omfinnsbosparande omsom
generellt bosparsystemkvarbör ettungdomsbosparande meraomvara

inomallemanssparandetbeaktaockså enskall attUtredareninförs.
utredarenbörarbetesittavvecklas. lkommaframtid kan attsnar

levnadsvillkorungdomarsutredningeninomarbetetbeaktavidare om
1992:07.Cframtidsutsikteroch

särskildaochkommittéersamtligatilldirektivengällerutredarenFör
l984:5,beak-dir.inriktningutredningsförslagensangåendeutredare
regionalpoli-redovisaoch1988:43dir. attEG-aspektertande omav

1992:50.dir.konsekvensertiska
föreslutförtochskyndsamtbedrivasbörarbete varaUtredarens

1994.juniutgången av

Hemställan

regeringenhemställerjaganfört attharvad jagtillhänvisningMed nu
ärendenföredrauppgifttillhar attstatsråd omdetbemyndigar som

omfattadutredaresärskildtillkalla avbostadsväsendet att en -
framläggauppdragmed att1976:119kommittéförordningen -

analysbosparsystem samtpremieratstatligt avenförslag ettom
beslutasådant attsystem.omfattningen omettochbehovet av

utredaren.biträdeochexpertensekreterare annatsakkunniga,
skallkostnadernabeslutarregeringen attjaghemställerVidare att

Utredningaranslaghuvudtitelnssjunde m.m.belasta
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Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.

Finansdepartementet
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Särskilt yttrande

Särskilt yttrande sakkunnige Björn Hasselgrenav

Utredningens uppgift

Bosparutredningen har enligt sina direktiv haft till uppgift att
förslagpresentera ett till statligt premierat bosparande samt att

bedöma behovet sådantettav system,

Utredningens bakgrundsbeskrivning

Utredningen konstaterar i sin bakgrundsbeskrivning deatt generella
villkoren för hushällssparande kraftigt har förbättrats under de gångna
decenniet. Från situation med tidvisen negativ realränta och hög
marginalskatt sparande har situation med högnu en realränta
och betydligt lägre skatt sparande.

Enligt min mening detär förännu tidigt bedömaatt vilken effekt
denna kraftiga omläggning skattepolitiken och deav övriga för-
ändringarna i förutsättningarna för sparandet kommer få. Huvud-att
delen förändringarna harav nämligen inträffat under de två till tre

åren. Attsenaste i detta läge, och bakgrundmot den mycketav
ansträngda statliga budgetsituationen, framlägga förslag kansomuppfattas öka statsmakternas åtaganden bostadsmarknadengentemot

ytterligare förändrasamt förutsättningarna för sparandet enligtär min
mening mindre lämpligt. Den fulla effekten skattereformen påav
hushållssparandet kan rimligen avläsa förstman ytterligareom ett
antal år.

Direktivens krav behovsanalys jagen därförmenar att ut-
redningen inte fullt tillgodosett.ut
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förslagutredningensEfekter av

effekterdelättvältagitutredningenockså attJag menar
få. Enkankreditgarantierstatliga avförslagenbostadsmarknaden om
kreditin-krisenfinansiella är attfrån denlärdomarnahuvudsakligade

kreditprövningargörabehovetinsåg att noggrannaintestituten avnog
omfattning.tillräckligiriskerhögaprissattehellerinteoch

kreditpröv-långivarna gördåuppstått noggrannalägeharNu ett
risk,högmedlånförbetaltväljer extraatt tadessutomochningar
sundgrundeniDetta ärbostadsbelåning. envidtopplånt.ex.

jaglägedettalslå vakt menargällerdet att om.utveckling nusom
förkreditgarantierstatligaföröppnaförslag attutredningens omatt

Statenkonsekvenser.negativaochomfattandefåbostadslån kan
förtoppriskersiggenomförs, att taförslagenkommer, om

bostadsrätts-ochsmåhusprivatbostädersamtligapotentiellt sett
marknaden.

prispåver-någonskulleintebedömer,utredningen gedetta,Att som
uppfattningMinfelaktigt.bedömerjagbostadsmarknaden somkan

vilkenisituationtillledakanföreslagna systemet endetär att
dånivå nyttdentill ettbostadsmarknadenuppstårprishöjningar
förändringnågonprisnivå, atthögre utanuppstårjämviktsläge en

skett.saki
tendensermotverkarförslagenriskenfinns attVidare genomman

akutskede,finanskrisensefterkreditmarknadennormaliseringtill av
uppstår.intevillkormarknadsmässigatoppfmansieringattgenom

viktigarekreditmarknadenstilltillhöranämligen en avbörDet anses
risklägen.olikaifinansieringerbjudalångsiktigt kunnauppgifter att

varitocksåharkreditinstituten avhos enförmågadennaåterställaAtt
stödprogramstatligaomfattande sommycketdetförutgångspunkterna

åtgärderkrisen. Definansiella somdenavhjälpaforutformats att
tillräckligavarithabedömasmåstesammanhangdettavidtagit istaten

stödåtgärderYtterligarefunktion.kreditmarknadensåterställaför att
tillkreditgarantierstatligaförslagetochbehövas omintekan anses

genomföras.därför intebörbosparande
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betalningredovisningochför avtidpunkter87.Nya
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Statsrådsberedningen Svenskalkoholpolitik strategiförframtiden.[24]en-SvenskalkoholpolitikOmkriget bakgrundkommit... ochFörberedelser nuläge.[25]förmottagande -av Att förebyggamilitärt alkoholproblembistånd1949-1969 [26]Bilagedel.+
Vård alkoholmissbrukare.lnformationsteknologin [27]av
Kvinnoroch-Vingar alkohol.[28]människansförmågan18]
Barn FöräldrarAlkohol.[29]e -Justitiedepartementet Gamlaär blivitäldre.Omsolidaritetungasom mellan
generationerna.Europeiskaäldreåret1993.[39]VapenlagenochEG[4] SambandetmellanSamhällsekonomi,Kriminalvård transfereringarochpsykiatri.[5] ochsocialbidrag.Års- [46]ochkoncemredovisningenligtEG-direktiv. Rättentill reformeratDelloch ratten bilstöd.[55]ll. Ju,[17] -Ett förkvinnorFörvalta centrum våldtagitsbostäder. och[23] som
mlsshandlars.[56]Vallagen,[30]
OmintygochutlåtandenUtrikessekretessen. utfärdas hälso-[49] som avochsjukvårdspersonali6 Juni yrkesutövningen.Nationaldagen. [71][58]
sjukpenning,arbetsskadaPersonnummer ochförtidspensionintegritetocheffektivitet.[63]- förutsättningarocherfarenheter.Ny lag [72]skiljeförfarande.[81] -om TeknologiochvárdkonsumtionDomaren inomi Sverige sluteninförframtiden
somatiskkorttidsvård1981-2001.[86]utgångspunkterför fortsattutredningsarbete.- EnallmänsjukvárdsförsâkringDel i offentligA+B. regi.[99] [95]
Omsorgochkonkurrens.Studiemedelsfinansierad [110]polisutbildning.[103] SjukvárdsreformeriDomstolsprövning andraländer.[115]förvaltningsärenden.[117]av

Finansiellleasing lösegendom.[120]av Kommunikationsdepartementet
Utrikesdepartementet På [15]väg.

Citytunnelni Malmö.Historiskt [78]vägval FöljdemaförSverigei utrikes-och- Trafikenochkoldioxidensäkerhetspolitiskt Principerför minskahänseende bli, attrespektiveatt intebli -av traftkenskoldioxidutsläpp.medlem [91]i Europeiskaunionen.[8]
Miljözonerför trafikiAnslutning tätorter.[92]till EU Förslagtill Övergripande- Sjöarbetstid.[106]lagstiftning.[10]
Tågetkommer.[109]Suveränitetochdemokrati

bilagedel+ med [12]expertuppsatser. FinansdepartementetRenarolleri biståndetstyrningocharbetsfördelning- Ändradi effektivbiståndsförvaltning. ansvarsfördelningen [19] fördenstatligastatistiken.[l]SverigeSexualupplysning ochEuropa.Enochreproduktiv samhällsekonomiskhälsaunder1900-talet
i Sverige. konsekvensanalys.[37] [6]

.lIK-metoden,Kvinnor,barnoch [13]arbeteSverige1850-1993. m.m.[38]
VissaAnalys mervärdeskattefrågoroch lllutvärdering Kulturbistånd. [31][102]av m.m.-Uppskattadsysselsättning skattemasbetydelseom-Försvarsdepartementet fördenprivatatjänstesektom.[43]
Folkbokföringsuppgiñemai samhället.Räddningstjänst [44]i samverkanoch entreprenad.[67] Allemanssparandet översyn.[50]en-Socialdepartementet Beskattning fastigheter,del Principiellaav -utgångspunkterför beskattning fastigheter [57]avMänsföreställningar m.m.kvinnorochChefskap.[3]om Rationaliseradfastighetstaxering,del Fi. [62]Refonneratpensionssystem.[20] Statistikochintegritet. 2delReformeratpensionssystem.BilagaA. Lag personregisterför officiellom statistikKostnader [65]individeffekter.och -[21] m.m.Finansiellatjänsteri förändring.[66]Refonneratpensionssystem.BilagaB. Otillbörligkurspáverkanochvissainsiderfrágor.Kvinnors [68]ATPochavtalspensioner.[22]
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[52]roller.Teaterns[70]utjämning.lnomkommunal [53]hantverkare.förMästarbrev[74]EG.ochPunktskatterna [54]asylärenden.praxisiUtvärderingav[79]bankombudsman.Allmänhetens 2 kap.tillämpningutformningoch avskälSärskildaenergi.pá -skattNy lagom [60]utlänningslagen.ibestämmelserandraoch5 §EG-anpassning.ochteknisköversynEn [94]ielandskap1990-taletsDagspressenDelMotiv.- [105]TV.radioochlagstiftningNy om[85]ll.Delbilagor.ochFörfattningstext- betalningredovisningoch avförtidpunkterNya Näringsdepartementet[87]avgifter.ochskatter [61]kroditgivning.Pantbankernas[88]EG.ochMervärdesskatten [116]kol.ocholjalagraSkyldighet[89] attEG.ochTullagstiftningen
[98]förmåner.Beskattningav ArbetsmarknadsdepartementetgränsöverskridandevidBeskattningen

[41][100]EG, Ledighetslagstiftningenöversynomstruktureringarinom m.m. en- [48]-ilagedcl.utvecklingför +Kunskap[l2l]Bosparande.
kollektivaÖvergång ochverksamheter upp-av [83]Utbildningsdepartementet arbetsrätten.svenskaEUochdensägningar.

[45]lärande.för livslångtGrunden CivildepartementettillanslutningenobligatoriskaAvveckling denav
ochEuropa.[47] Landstingennationer.Studentkåreroch Kommuneua,franLägesrapportreform [2]Bilagedel.underiakttagelser en +- universitet [14]vid tid.uppföljning insumentpolitikResursberedningens sex K- nyen nationellverksamhet-resurstilldelningssystemet iKvalitetdethögskoloroch nyaav [18]utvärdering.[80] ochhögskoleutbildning. uppföljninggrundläggandeför [32][84] Tak.högskoleutbildningen. SammaUnderMycketinomSamvetsklausul
[42]trossamfunden.ochStatenribbanHöj under-värderingar[lOl] ochvälfärdyrkesutbildning. enUngdomarsförLärarkompetens - 173]attityder.livsstilochlevnadsvillkor.sökningomJordbruksdepartementet [75]Patientskadelag.

[77]trösklar.TillvaronsjordbruketimiljöinsatserFörstärkta
[82]miljöprogram.EG:stillämpningsvensk av naturresursdepartementet- ochMiljö-[93]skärgårdar.Levande

livsmedelskvaliteten. [7]miljön.ochoch EESEU.Konsumenterna skogsmark.ochjordbruks-12] Skoterkömingkonsumentupplevelser.studieEn av [16]átgärdsförslag.ochKartläggningLivsmedelspolitikför konsumenterna.
[36]planering.fysisk[119] Miljöochsig.komReformen avsom- [40]strålskyddsforskning.Långsiktig

PrinciperochskyddasKulturdepartementet skallvattendragVilka
[59]förslag.kulturochkonstkontinuitetochFöniyelse om- Beskrivningarskyddas avskallvattendragVilka[9]framtiden.i [33] [59]medborgarskapsärenden, vattenområden.i m.m.betydelseVandelns

[64][34] tankarnaTV-sändningar. iMedytterligarefor rapsTeknisktutrymme EnvironmentofPrinciplesGeneralOntheandras.ochandesVår stämma- [69][35] Protection.intemationalisering.ochKulturpolitik towardsEnvironmentthe aandoch TradeuppdragMuseernasbildning. -ochMinne [76]field.playingsustainable[51]bilagedel.organisation+ finansiering.fastighetsverksamhetKart-och - [90]författningsreglering.ochsamordning
[96]miljöbalken.tillFöljdlagstiftning

[97]brunnar.enskildaReglering Vattenuttagurav
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PVC planför undvikamiljöpåverkan.en alt [104]-Säkrarefinansiering framtidakärnavfallskostnader.av
[107]
Säkrarefinansiering framtidakärnavfallskostnadcrav

Underlagsrapponer.[108]-BilarsmiljöklassningochEG. l
Växanderåvaror.[113]
Avfallsfriframtid.[H4]












