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Till
statsrådet Jörgen Andersson

Den 9 bemyndigade1995 regeringen det statsrådmars som
föredragande i ärenden bostadsväsendet tillkallavar attom

parlamentarisk utredning med uppdrag framen under-att ta
lag för beslut bostadspolitiken på längre sikt. Uppgiftenom

precisera målär för fortsattatt social bostadspolitik ochen
förslag lämpliga medel för genomförandet.ge om
Med stöd detta bemyndigande förordnades fr.o.m. denav

9 1995 landshövdingen i Västmanlands län, Janmars Rydh
ordförande.som

Som ledamöter i utredningen har fr.o.m. den 9 1995mars
varit riksdagsledamoten Inga Berggren m, informationschef
Lars Bergstig fp, borgarrådet Annika Billström s, riks-
dagsledamoten Ulf Björklund kds, riksdagsledamoten Agne
Hansson c, riksdagsledamoten Owe Hellberg v, riksdags-
ledamoten Per Lager mp, riksdagsledamoten Inger
Lundberg s, riksdagsledamoten Lennart Nilsson s samt
kommunalrådet Peter Persson s.

Som sakkunniga har fr.o.m. den 13 deltagit1995mars
departementssekreteraren Jörgen Appelgren, direktör Yvonne
Gustafsson, direktör Björn Karlberg, t.f. avdelningschef
Gunnevi Petersson, departementsrådet Urban Zetterquist samt
fr.o.m. den 5 april 1995 departementssekreteraren Minga
Orkan.

Sekreterare har fr.o.m. den 13 1995 varit plane-mars
Åhs.ringsdirektör Ulla Biträdande sekreterare har fr.o.m. den

22 maj 1995 varit Mattias Gustafsson och fr.o.m. den l
september direktör1995 Hans Pörner och Kajsa Rahlén.

Utredningen har antagit Bostadspolitiskanamnet
utredningen.
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1990-taletsdelbetänkandet bostads-överlämnasHärmed
utvärdering.marknad förstaen-

till delbetänkandet har lämnats riksdags-Reservation av
och riksdagsledamoten Oweledamoten mInga Berggren

Hellberg v.
riks-Särskilt yttrande till delbetänkandet har lämnats av

riksdagsledamotendagsledamoten m ochBerggrenInga
HellbergOwe v.

enligt direktiven.Utredningens arbete fortsätter

Stockholm den september 199511

RydhJan

BergstigInga LarsBerggren

Ulf BjörklundAnnika Billström

Owe HellbergAgne Hansson

LundbergPer Lager Inger

NilssonLennart PerssonPeter

ÅhsUlla



SOU 199598 Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Sammanfattning ll. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Inledning 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . .

2 Förändrade boendekostnader effekt denen av-
samhällsekonomiska utvecklingen 19. . . . . . . . . . . . . . . .2.1 Avreglering och internationalisering 19. . . . .. . . . . . .2,2 Inhemska förändringar och strukturom-

vandling 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.3 Utvecklingen de totala bostadsut-av
gifterna för hushållen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hushållens2.4 skulder minskar
. . . . . . . . . . . . . . . . .2.5 En nordisk jämförelse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .

En sund fastighetsekonomi 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.1 Lönsamhet grundförutsättningen 37- . . . . . . . . . . . . .Långsiktig3.1.1 lönsamhet 37. . . . . . . . . . . . , . . . . .3.1.2 Investeringskalkylen 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Direktavkastning3.1.3 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.1.4 Driftnetto 38
Överskott3.1.5 och marknadsvärde 38. . . . . . . . . . . .3.1.6 Direktavkastning och kassañöden 39. . . . . . . . .3.1.7 Positiva restvárden 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.1.8 Kapitalanskaffning 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,Ökat3.1.9 krav på kapitaleget 40. . . . . . . . . . . . . . .3.2 Privatpersoners fastighetsekonomi 41. . . . . . . . . . . . .3.2.1 Tidigare låga kapitalkrav 41. . . . . . , . . . . . . . .3.2.2 Eget kapital i framtiden 42. . . . . . . . . . . . . . . .3.2.3 Bosparande 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



SOU 1995:98

stöd bostadsfmansieringenStatens till4 43
. . . . . . . . . . . . .Grundprincipema för bostadsfmansieringen4.1 43

. . . . .. .Statlig kreditgaranti4.2 44
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .Kreditgarantins storlek4.2.1 44

. . . . . . . . .. . . . . . . .Säkerhet för kreditgarantin4.2.2 45
. .. . . . . . . . . . . .Avgift kreditgarantinför4.4.3 45

. .. . . . . . . . . . . . . .Ersättning kreditgarantin4.2.4 45ur . . . . . . . . . . . .. .Kreditgarantin för omfördelningslân4.2.5 46
. .. . . . . .bostadslånStatliga4.3 46

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Räntebidrag i gällande4.4 47systemnu . .. . . . . . . . . . .Bidragsunderlag4.4.1 47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Subventionsränta4.4.2 48

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .Bidragstid4.4.3 48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .Räntebidragens storlek4.4.4 48

. . . . . . . . . . . . . . . . .Bidragsandel4.4.5 49
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .bostadsfinansieringssystemetRäntebidrag i4.5

före 1993 50
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .Garanterad4.5.1 50ränta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ändrade regler för räntebidrag i det äldre4.5.2

51systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .Fastighetsskatt4.6 51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Stimulansåtgärder utanför det egentliga4.7

fmansieringssystemet 52
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stöd till förbättring bostäder4.7.1 52av . . . . . . . . . ..Investeringsbidrag till nyproducerade4.7.2

bostäder 53
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Investeringsbidrag för förbättring4.7.3 av

inomhusmiljön 53. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ombyggnadsbidrag för äldrebostäder4.7.4 53
. . . . . . .ROT-program4.7.5 54

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .förStatens kostnader bostäder4.8 55
. . . . . . . .. . . . . . . .för olika bidragsformerKostnader4.8.1 55

. . . . .. . . .Räntebidragen 564.8.2
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

bostadsbeståndetVillkoren för det byggda5 61sent . . . . . . .
Bostadsbyggandet5.1 61

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Antalet byggda lägenheter5.1.1 62
. . .. . . . . . . . . . .fördelning bostadsbyggandetRegional5.1.2 63av . . . .



SOU 1995:98 Innehållsförteckning 7

upplåtelseformoch5.1.3 Hustyp 64. .. . . . . . . . . . . .5.1.4 Produktionskosmader 66. . . . . . . . . . . .. . . . . .Kännetecken5.1.6 för bostadsföretag i kris 67
. . . . . . .Fastighetsekonomisk5.2 utveckling 68

. . . .. . . . . . . . . . .Kalkyler5.2.1 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .Antaganden5.2.2 70. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Negativa5.2.3 betalningsnetton 71. . . . . . . . . . .. . . .allvarliga5.2.4 Hur underskotten 73är . . . . . . . . . . .krisårgångama någonsin5.2.5 Har gått ihop 75
. . . . .Känslighetsanalys5.2.6 76. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .Fastighetsägarnas5.3 situation 80. . . . . . . . . . . . . . . . . .Bostadsföretag med5.3.1 problem 80

. . . . . . . . . . . . .5.3.2 Kommunala bostadsföretag 80. . . . . . . . . . . . .Bostadsrättsföreningar5.3.3 83. . . . . . . . . . . . . . . . .Privata bostadsföretag5.3.4 85. . . . . . . . . . . . . . .. .Egnahemsägare5.3.5 86.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rekonstruktioner5.4 88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rekonstruktioner5.4.1 räntesubventioneradeav
fastigheter års regler1991 90t.o.m. . . . . . . . . . .5.4.2 Rekonstruktioner års1992-93 regler 90- . . . . . .Privatpersoner5.5 obestånd 90. . . . . . . . . . . . . . . . . .Privatpersoner5.5.1 med betalningsproblem 90

. . . . . .Skuldsaneringar5.5.2 för privatpersoner 91. . . . . . . . .Erfarenheter5.5.3 skuldsaneringslagen 93av . . . . . . . .Förluster för5.6 och kreditgivare 95staten . . . . . . . . . . .5.6.1 Kreditförluster i SBAB och Venantius 95

. . . . . .i5.6.2 Förluster garantisystem 96statens . . . . . . . . . .Statens förluster5.6.3 totala för det sent
beståndetbyggda 98. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .5.6.4 Bostadsinstitutens förluster 98

. . . . . . . . . . . . . .Totala förluster5.6.5 för det byggdasent
beståndet 100. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Utvärdering års6 1993 regler för statensav
stöd till bostadsfmansiering 101. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .6.1 Danellsystemets syfte och konstruktion 101

. . . . . . . . .Delad ränterisk6.1.1 102. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .6.1.2 Avvecklade räntebidrag 102. . . . . . . . . . . . . . . .



1995:98SOU

och avregleringFörenklingar 1036.1.3 .. . . . . . . . . . . .produktionskostnademapå 1046.1.4 Press . . . . . . .. . .i Danellsystemet 1993-95 104Förändringar6.2 . . . .. . . . .ombyggnad 105Nyproduktion och 1993-956.3 . . . . . . . . .
105Nyproduktion6.3.1 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. produktion enligtSkillnader mellan 19926.3.2

årsoch regler 1091993 .. . . . . . . . . . . .. . . . . . årsilägenhetskvaliteteroch 19946.6.3 Ytor
produktion 112

. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .ombyggnadsverksamhet 114Minskad6.3.4 . . .. . . . . . .bostadsbyggandet 1995-96 117för6.3.5 Prognoser . .. .produktivitetoch 118Produktionskostnader6.4 . . . . . . . . .
utveckling 118Produktionskostnademas6.4.1 . . . . . . . .produktion medmellan 1992Skillnader6.4.2

års 121och regler1993 . . . . . . . . .. . . . . . . . . .Produktivitetsutvecklingen 1236.4.3 . . . . . . .. . . . . . .
Hushållens ekonomiska möjligheter6.5 att
efterfråga nyproducerade bostäder 124

. . . . . . . .. . . . .utvärderingsmöjligheter 127Begränsade6.6 . . . . . . . . . . ..Problemområden 1296.7 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . räntebidragen 129Avvecklingen6.7.1 av . . .. . . . . . . .på produktionen 130Stymingseffekter6.7.2 . . . . . . . . .fastställandeTidpunkt för6.7.3 av
131subventionsräntan

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .utformning 132Kreditgarantins6.7.4 . . . . . . . . . .. . . .

överväganden 135och förslag
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .beståndet 135Villkoren i det byggda7.1 sent . . . . . . . .. . .ekonomiskaOmfattningen de7.1.1 av

136problemen
. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .bostadsföretagRekonstruktioner7.1.2 av

betalningsproblem 138med .. . . . . . . . .. . . . . . . 139Räntebidragen7.1.3 . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . 142Fastighetsskatten7.1.4 . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .taxeringsvärde 144Fastigheters7.1.5 . . . . . . . .. . . . . . 145för privatpersonerSkuldsanering7.1.6 .. . . . . . . . .1993-års 146bostadsfmanseringssystem7.2 .. . . . . . . . . .. 146slutsatserAllmänna7.2.1 . . . . . . . .. . . . . . . . .. .



SOU 1995:98 Innehållsförteckning 9

Subventionsgrad7.2.2 för räntebidragen 148. . . , . . . . .7.2.3 Kreditgarantins andel av
garantiunderlaget 149. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.2.4 Subventionsräntan 150. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

Reservationer 151. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Särskilda yttranden 155. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bilaga l Utredningens direktiv 161- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





SOU Sammanfattning1995:98 1l

SAMMANFATTNING

dettaI delbetänkande från den Bostadspolitiska utredningen Dir.
1995:20 redovisas genomgång de ekonomiska villkoren fören av
det byggda bostadsbeståndet såväl hushållens, bostads-sent ur
företagens, och kreditgivamas perspektiv. Vidarestatens görs en
utvärdering års regler fördet1993 statliga stödet till bo-av
stadsfmansieringen, det Danellsystemet.s.

Det byggda bostadsbeståndet under krisårende s.k. i slutetsent
på 1980-talet påoch början 1990-talet, så heltär gott som
finansierat enligt äldre regelsystem för stöd. Förbättringarstatens

villkoren för dessa bostadsföretag måste därför gälla för-av
hållanden dessa äldre regelsystem. Förändringarsom avser av

års1993 regler däremot framåtblickande och villkorenär föravser
och nybyggnation i framtiden.om-

Utredningen kommer i i huvudbetänkandet,nästa etapp, att
redovisa hur det framtida stödet till nybyggnation och ombygg-
nadsverksamhet skall utformas. Målet åstadkomma enkla,är att

tiden stabila stödsystem kanöver bred uppslutning. Vidaresom
kommer då kommunernas roll i bostadsförsörjningen behandlasatt
liksom hur förslagen kan inordnas i sammanhållen politik fören

öka integration och motverka segregation i samhällslivetsatt alla
former.

Utvecklingen bostadsmarknadenpå

Hushållen har sedan mitten fått1980-talet relativt högre bo-av
stadskostnader och betalar betydligt andel sinastörrenu en av
disponibla inkomster till boendet. effekter lågkon-Detta är av
junkturen med hög arbetslöshet och utveckling hushållenssvag av
inkomster. ocksåDet effekter skattereformenär 1991 samtav
avreglering och internationalisering kreditmarknaden vilketav
bidragit till högt rânteläge. Förändringar reglema förett statensav
stöd till bostadsfinansieringen har inverkat.även
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och ombyggnads-nyproduktiontillstödTrots statensatt
andra hälftenunderomfattningiökatverksamhet avavsevärt

bostadsföretagflera1990-talet harbörjan1980-talet och i av
betydandeåren 1988-93underfrämstfastigheterbyggtsom

på rimligthushåll kan inteFlertaletsvårigheter. ettekonomiska
täckaförbehövasskullehyreshöjningar attdeklara storasätt som

fastigheter.för dessadriftochkapitalförutgifternaförväntadede
därmedochlägenheterouthyrdaantaletökarhöjshyranOm

fastigheternaberördai deproblemenekonomiskadeförvärras
iharbostadsföretagiresulterat sattsharytterligare. Detta att

intetidigarenågot nästanrekonstruerats,konkurs eller som
förekom.

åren 1988byggda underfastighetergenerella förProblemen är
problemenförvärrasbedömningarutredningensEnligt-1993,

Ändå gällerfärdigställd.fastighetenperiodenunder ärsomsenare
fastigheterproduceratbostadsföretagsamtligaproblemeninte som

år.dessaunder
Finansin-ochbostadsmarknadenutvärderingBoverkets av

tillkreditgivningbostadsinstitutentillenkätspektionens om
visarbostadsrättsinnehavare,enskildabostadsrättsföreningar och

alltproblemekonomiskamed trotsbostadsföretagantalet storaatt
deunderproduceradefastighetermindre delför avensvarar

åren.aktuella
ochbostadsförvaltareolikamellanstarktFörhållandet varierar

små privataförproblemenSålundaregioner. störstolika är
iinvesteratbostadsrättsföreningar orterochfastighetsägare som

efterfråganlitenochbefolkningsunderlagvikandemed
på sådanabostadsföretagÄven kommunalaantalbostäder. ett

småfall harflerasvårigheter. I ägarnastår inför storaorter
kommunalapåberoendekapitaltillskotttillmöjligheter svaga

bostäderäldrebeståndmedbostadsföretagfinanser. Stora ett av
fastighetermellankostnaderomfördelningtillmöjlighethar avav

ålder.olika
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Överväganden villkoren det byggda bostads-i sentom
beståndet

Rekonstruktioner

Utredningen de ekonomiska problemen för s.k.de kris-attanser
årgångama sådan omfattning de inte kan lösasär medattav
generella statliga insatser bli orimligt kostsamma.utan attnya

Målsättningen för åtgärder skall enligt utredningens uppfattning
skapa lång sikt stabila ekonomiska förhållanden förattvara

detta bostadsbestånd så lågatill kostnader möjligt totalt försom
samhället. gällerDetta den effekten för de boende,sammantagna
fastighetsägare, kreditgivare och staten.

Utredningen den bästa lösningen för bostadsföretagattanser
har eller förväntas få betydande ekonomiska svårighetersnartsom

bostadsföretaget genomgår ekonomiskär rekonstruktion.att en
Staten medverkar till rekonstruktioner Venantius ochgenom
Statens Bostadskreditnämnd, EnligtBKN. utredningens mening är
det viktigt dessa organisationer har för klaraatt att ettresurser av

antal rekonstruktioner på kort tid.större
Samarbete rekonstruktionema förutsätts hittills skeom som

med de ñnansierande bostadsinstituten. Syftet bör på långattvara
sikt finna den bästa ekonomiska lösningen för de boende till totalt
så små förluster möjligt för berörda parter.som

Räntebidrag

Utredningen föreslår inga förändringar reglerna för ränte-av
bidragen. Utredningen generella lättnaderatt tanser genom ex
utökade räntebidrag ineffektiv åtgärd kostsam förär ären som

egentligen lösa problemen för bostadsföretagstaten utan i kris.att
Utredningen dessutom det alltid medför komplikationerattanser

i efterhand ändra regler.att
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astighetskattF

be-fastighetsskattenshuvudbetänkande kommerutredningensI
bostadsfinansieringenroll ifastighetsekonominförtydelse samt

fastighetsskattenilättnader ärGenerellabelysas.närmareatt
problem.krisårgångamaslöseråtgärdingen ensamsom

färdigställtsbostadshusdockföreslårUtredningen att som
år.ytterligarefrån fastighetsskattenbefriade ettskall1991 vara

årgången bostäderförstadendettamotivetfrämstaDet ärär att
Tidigarefastighetsskatt.betalaskall börjakrisårenfrån som

fastighetsskattfrånbefriadekrisårenfrånbostäderårgångar är
Övergångsbestämmelserde antogsnågraytterligare somgenom

1991.genomfördesskattereformennär
för 1997förintäkteruteblivnainnebär statenFörslaget som

återkommerUtredningenkronor.miljonertill 275uppskattas ca
beloppetdelfinansieringen. Entillhuvudbetänkandei sitt av

samband mediförförlusterlägre statenfinansieras genom
årgång fastigheter.dennarekonstruktioner av

taxerings-omräkningförmetodernaUtredningen att avanser
såändrasfastighetstaxeringen börrullande atti denvärdena

taxeringsvärderättvisandefåvärdeår kanolikamedfastigheter ett
uppmärk-harUtredningenmarknadsvärdet.tillförhållandei

får för högtmångabostadsfastigheter ettorterattsammat nyare
taxerings-tillochmarknadsvärdetförhållande tilltaxeringsvärde i

fastigheter.för äldrevärdet

Skuldsanering

pristillbostadsrättellersin villasälja etthushåll tvingasMånga
bostadsrättenellermed villanharlåndelägre somänär mansom

ändå betal-kvarlagstiftningsvenskenligtHushållen harsäkerhet.
lån.resterandeförningsskyldigheten

börintentionerskuldsaneringslagensUtredningen attanser
ekonomiskabetydandefåttprivatpersonerförtillämpas som

tillförhållandeibostäderbelånadehögtförproblem genom
i sinutredningenenligtKonsumentverket börmarknadsvärdet.

dessauppmärksammasärskiltskuldsaneringslagenutvärdering av
problem.hushålls
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1993 års bostadsfinansieringssystem

Utredningen intedet möjligt någradra generellaäratt attanser
slutsatser effekten års regler för1993 bostadsfinansiering,om av
det sk Danellsystemet eftersom dessa underprövats ytterst
speciella omständigheter på bostadsmarknaden och i liten omfatt-
ning förhållandei till tidigare finansieringssystem.

Utredningen har i syfte stabila förutsättningar föratt ge ny-
och ombyggnadsverksamhet valt föreslå1996 endast någraatt
mindre justeringar regelsystemet. Utredningen återkommer iav
huvudbetänkandet med Spelregler för bostadsfinansieringen som

långsiktigt hållbara och fåkan bredär uppslutning.som en

subventionsgrad för räntebidragen

föreslårUtredningen och ombyggnadsverksamhet på-att ny- som
börjas fåskall1996 subventionsgrad för räntebidragensamma

de bostäder påbörjats år 1995. Kostnaderna för dettasom som
förslag kommer ökade räntebidrag bostädernanärsom
färdigställts, dvs. någon gång årenunder 1997-1998. Kostnaden
uppskattas till miljoner kronor70 år under den tid dessaca per
bostäder får räntebidrag dvs år framåt.6 kanDetta enligtca
utredningens mening finansieras inom räntebidragsanslaget vilket

återkommerutredningen till i sitt huvudbetänkande.

Kreditgarantins andel garantiunderlagetav

Utredningen föreslår kreditgarantin skall omfatta %40att av
garantiunderlaget 1996. Detäven andel gälltär samma som
åren 1993-1995 och skulle ha återgått till 30 % 1996som
enligt gällande regler. Detta skulle i praktiken skulle ha inneburit

skärpning kraven med risk och ombyggnadsverk-atten av ny-
samhet hade ytterligare försvårats.
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Subventionsräman

subventionsräntanförfinns skäldetfinnerUtredningen attatt
bostadsprojekt färdigställtförväg innanbindas iskall kunna ärett

bostadsrätt.upplåts med Etthusförintressevilket har störst som
gårintedetnuvarande reglermedproblemupplevt är attatt

för olikanivå kalkylemasubventionsräntansförutse görsnär
färdigställda. Enbostädernaförstprojekt. bestäms ärDenna när

boendekalkyl förriktigmåste uppvisabostadsrättsförening en
skall kunnaför dennegivetvis viktigtvilketblivande köpare är att

arbete tillåterkommer fortsattai sittUtredningenbostad.välja rätt
fråga.denna
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Inledning1

har i uppdrag Dir. 1995:20bostadspolitiska utredningenDen att
påbostadspolitiken längre sikt.fram underlag för beslutta om

målen för fortsattUppgiften social bostads-preciseraär att en
politik förslag lämpliga medel för genomförasamt att attomge

långsiktigadem. betonas viktendirektiven till utredningenI av
skiftandestabila med förutsättningar istödsystem är ävensom

har bred uppslutning. Reglernasamhällsekonomin och ensom
ekonomiska insatserskall enkla och tydliga. Statensneutrala,vara

skall begränsas.
Utredningen i första redovisa sin bedömninghar etappatt en

bostadsbeståndet.de ekonomiska för det byggdavillkoren sentav
fastighetsekonomiska och omfatt-gäller den utvecklingenDetta

åtagandenningen de kan behöva infria följdstatenav som ensom
Ävenpå lån bestånd.förluster till bostäder inom dettaav upp-

skattningar förframtida utgifter bostadspolitikens olikastatensav
åtaganden skall skall utredningen bedöma konse-Vidaregöras.
kvensema för bostadsförsörjningen de finansieringsreglerav
1993-års regelsystem gäller för nyproduktion ochsom nu om-
byggnadsverksamhet bostäder.av

detta delbetänkande redovisas förstaI denna uppdra-etapp av
Delbetänkandet innehåller genomgång de ekonomiskaget. en av

villkoren för beståndet såväldet byggda bostadsföretagens,sent ur
hushållskreditgivamas och berörda perspektiv. betänk-Istatens,

föreslås åtgärderandet för underlätta saneringen ekonominatt av
hos bostadsföretag eller risk hamnabedöms ha iär stor attsom
ekonomisk kris.

innehållerBetänkandet årsutvärdering regler1993även en av
för stöd till bostadsfmansieringen. Utredningen det inteattanser
finns anledning förändra finansieringssystemet. kort-Nyaatt nu

åtgärdersiktiga förbättrar sannolikt inte situationen bostadsmar-
åtgärderknaden. Endast marginella genomföras.bör Ut-nu

redningen det i stället angeläget bakgrundatt motanser vara mer
direktiven fortsätta arbetet fram och förankra regleratt att taav

för långsiktigt bostadsfinansiering.stabilen
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huvudbetänkandeti ikommerUtredningen nästa etapp, som
hur det framtidaredovisaoktoberskall klart 1996,1 attvara

skallombyggnadsverksamhetochtill nybyggnationstödet ut-
direktivenenligtför detta arbeteUtgångspunkterformas. är att

bostadssektom. Vidareinsatser tillekonomiskabegränsa statens
bostadskrediter främjasi utbudetvariationskall konkurrens och av

stödsystem medhållas Stabilasubventioneroch behovet nere.av
skallVidareskall eftersträvas.tydliga reglerneutrala, enkla och

stödriktat och behovsprövatfördel-ningen generellt,mellan över-
Även skallbosparandesyfte stimuleraåtgärder ivägas. att

kapitalet hosför öka detandra insatserliksomövervägas att egna
bostadsföretagen

. rollkommunernaskommerutredningenI ävennästa etapp av
behöver förmedel kommunernaoch debostadsförsörjningeni att

bostadspolitiksocialför fortsattsittkunna uppfylla attenansvar
ifrån skall inordnasutredningenFörslagenbehandlas. en samman-

motverka segregationochöka integrationhållen förpolitik att
påbörjats medsamarbete haralla former.samhällslivets Ettinom

och UtredningenDir. 1utredningen lInvandrarpolitiska 1994: om
storstadsområden Dir. 1995:35.levnadsvillkor i

Boverketframdelbetänkande har tagitsUnderlag för detta av
på utredningen.uppdragBostadskreditnämndoch Statens av

årsboki Boverkets 1995;finns publiceradutvärderingBoverkets
krisårgångama. Vidare harDanellsystemet ochBostadsmarknaden,

Förändrade boende-avsnittWikner utarbetatkonsult 2Göran
utvecklingen.samhällsekonomiskaeffekt denkostnader aven-

förreferensgrupphar biträttssekretariatUtredningens enav
ochkreditinstitutförbostadsfmansieringsfrågor med representanter

frågeställningardedirekt berördaintresseorganisationer är avsom
delbetänkandet.behandlas isom
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Förändrade boendekostnader2 en-
effekt den samhällsekonomiskaav

utvecklingen

Avsikten med detta avsnitt översiktligt beskriva och analyse-är att
hur och varför boendekostnadema har förändrats från mittenra av

1980-talet. förändringarDe skett under den tiden har haftsom av-
görande betydelse hushållensför möjligheter efterfrågaatt
bostäder.

De samhällsekonomiska förändringarna och deras effekter på
hushållens boendekostnader kan från två perspektiv. Ettses
övergripande internationellt, där avreglering och intemationalise-
ring kreditmarknaden spelar avgörande roll för boendekost-av en
nadema. I perspektiv utgångspunkten den ekonomiskaett ärannat
utvecklingens effekter på hushållens inkomster. Beskattning och
ökade risker för inkomstbortfall har medfört hushållen tvingatsatt
inleda anpassning konsumtion och efterfrågan bostads-en av
tjänster.

Utredningen fördjupa och bredda sin analys i slut-attavser
betänkandet.

2.1 Avreglering och internationalisering

tillFram den1985 svenska kreditmarknaden starkt reglerad.var
Både utlåningsräntor och volymer bestämdes i utsträckningstor

Riksbanken, direkt eller mindre frivilliga avtal medav genom mer
banksystemet eller indirekt operationer på marknaden.genom
Inflationen hög under 1970-talet och första hälften 1980-var av
talet och realräntan klart negativ, i allmänhet innan effekter-även

avdragsrätten för utgiftsräntor inräknats. Regleringamana av
skapade överefterfrågan krediter.

tillgångenDen på likviditet efter avregleringenstora genom
bl.a. lånemöjlighetergoda etablerade snabbt ökande efter-en
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Ävenhem. köpflerfamiljshus ochbådefrågan på fastigheter, egna
ökade.lånade medelhjälpmedbostadsrättslägenheter avav

tidsperiodnågonunderkrediterUtbudet änsteg annanmerav
ganska kraftigtökadeFastighetsprisemaefterkrigstiden.under

delmarknader.flestade
boendekostnader, delshushållensökade1990-taletbörjanI

räntekostnader.stigande Attdelsskattereformen, genomgenom
fastighetspriser-stigandepåbl.a. deberodderäntekostnadema steg
belåning kom-minska. Högbörjadesubventionemaoch attna

Realräntankapital.låg andelfortfarande medbinerades steg,eget
isjönkintenominelladepå grundhuvudsakligen räntornaattav

harKostnadernakraftigt.fallabörjadevilkeninflationentakt med
fortfarande i vissfinnsboendeformer. Detsamtligapåverkats för

kapital-högregenomslagetfördröjamöjlighetutsträckning att av
utformningenberoendebostadskonsumentenkostnader för av

resultatutsträckningvissioch hyrornaräntesubventioner är ettatt
fastighetsföretagenilåga kapitalet görförhandlingar. Det egnaav

hyrorhögreslår i formigenomtill slutdock högre räntoratt av
underhåll boendet.iochnivå serviceocheller lägre av

kreditmarknadeninternationaliseringochavregleringDen av
svårtmycketsvårligen vändas. Detkanskett är att genomsom
valutaregleringellerkreditmarknadeninhemskadenreglering av

räntevariationer.vid globalaräntekostnaderboendetsskärma av
räntekost-högredegenomslagetmildraMöjligheterna att av

finnsstatliga budgetenvia densubventionermed hjälpnadema av
budget-praktiken deibegränsasteorin,kvar i storaavmen

boendekostnadema idärför ökatharunderskotten. Högre räntor
gjortharrealräntannågra år. högatakt under Densnabb an-

hushållen.kännbar förmycketförhållandentillpassningen nya
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valuta-kredit- ochNågra effekterväsentliga tidpunkter och av
marknadens avreglering m.m.

oprioriteradmarknadsprissatt s.k.Juli Rätten lämna1980: att
belåningförutlåning bostadsinstituten.vidgas för Ramen av

bostadsin-fastigheter vidgas föräldre och kommersiellabostäder
bostäderstituten. Belåningsmöjligheter ökas härigenom för äldre

lånoch kan lämnas tidigare.till lägre änräntor

fårBostadsinstituten ytterligare vidgadeJanuari 1984: ramar
Belåning bostäder och kontors-lån. äldreför oprioriterade av

och ytterligare.affärshus underlättas

tvåi1984-Maj 1985: Riksbanken skärperDecember om-
gångar utlåningsrestriktionerna För bostadsinstituten. Detta

kreditmarknaden omfattasorsakar den icke organiseradeatt som
ibegränsningsreglema ökar volym.av

utlåningNovember restriktioner för1985: I huvudsak alla
från banker hypoteksbolag avskaffas. December 1986:och

RäntenivåemabostadsobligationerPlaceringsplikt i bort.tas
bostadskrediter med marknadsränta kommer inledningsvis att

tvåligga procentenheter beräknad enligt regler-över räntanca
ingstidens fmansieringssystem, i vilket placeringsplikten för bo-
stadsobligationer höll och ombyggda bostäderFörräntan nere. nya
fångas denna prisskillnad dock i delar subventions-stora upp av

såledesmed takränta. Räntesubventioner mildrarsystemet genom-
lånefinan-slaget i hyror för flerbostadshus. äldre egnahem ochFör

sierade bostadsrättslägenheter ränteavdragen vid taxe-ringenär
Hushållens efterfrågan påverkasfortfarande intakta. bostäder

därför endast i begränsad utsträckning avregleringen.ännu av

Likviditetstillgången ökar1986-1989: Likvid kreditmarknad.
starkt i Utlåningen frånsamhället avregleringama. banker,genom

påfmansbolag och bostadsinstitut ökar Efterfrågankraftigt.även
tillgången påbostäder ökar snabbt. fria krediter tillsammansDen

med skattesystem fortfarande medger föravdragsrättett storsom
medverkar. Insikten nödvändigtdet haräntor är störreatt attom
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byggkostnaderkontroll höga begränsat utvecklad.är Ränte-över
känsligheten bostadskonsumentema låghos och fortsätterär ännu

årtiondet nominelladet De stiger sluteträntornaatt ut. motvara
perioden och inflationen stiger successivt.av

Valutaregleringen avskaffas valutaregleringen1989. När borttas
lånkan fritt1989 Bostadsinstitutenströmma över gränserna.

börjar refinansiera sig utomlands. Intemationaliseringen av
kapitalmarknadema Sverige och bostadsfmansieringengör mer
beroende internationelladet ränteläget.av

1990: Marginalskatterna sänks och basen för mervärdesskat-
värdet avdragen för ränteutgifter begränsasbreddas. Närten av

i samband med skatteomläggningen, innebär det kostnadernaatt
ökar kraftigt för hushåll lån.med Realräntan ökar efter valutaav-
regleringen särskilt efter det fallet i inflationstakten 1992.stora

första gången under efterkrigstidenFör realräntan efter skattär
positiv. medför mycket efterfrågan påDet snabb minskningen av
bostäder.

lågkonjunkturen.Den djupa blir uppenbart Sverige iDet att
början lågkonjunkturenl990-talet glider i den sedanvärstaav
1930-talet med kombination arbetslöshet, stigande nominel-en av
la och reala fallande fastighetspriser. Inflationstaktenräntor samt
faller kraftigt Räntekänsligheten hos allmänheten ökar1992.
därmed.

Inhemska förändringar2.2 och

strukturomvandling

Marginalbeskattningen löne- och kapitalinkomster sänktesav
lånaskattereformen. har blivit dyrare förDet attgenom pengar

hushållenden enskilde. tydligt inlett sin anpassningDet är attnu
efterfrågan bostäder till ändrade förutsättningar inom landet.av av

faktor bl.a. omläggningen välfärdssystemen,bidragandeEn är av
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ersättningsnivåer i sjuk-,och lägre familje-högre självriskmed
Samtidigt har risken förarbetslöshetsförsäkringama. arbetslös-och

åldraryrken och ökat.het inom alla regioner samt

Hushållens finansielltDiagram sparkvot. Realt och2.1 spa-
inkomster.i disponiblarande procent av

1211
101
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
-2,00
4.00
-6.00
-8.00

l -FinansiellsparkvotNettosparkvotRealsparkvot

hushållen ökar sitt sparande oftast återspeglingAtt är en av
behovet minska Hushållensden personliga risken. sparandeatt
kan delas i finansiell och real del. finansiellaDetupp en en
sparandet isparande bank, aktier, obligationer,är nettot av
försäkringar blir lånplusposter medan blir minusposter.somm.m.

består hushållensreala sparandetDet investeringar i bl.a.av
småhus- och fritidshusfastigheter, minskat beräknad för-med
slitning och avskrivning fastigheterna. Summan finansielltav av
och realt blir nettosparandet. Sparkvoten sparandet isparande är

hushållens alltsådisponibla inkomster, det blirprocent av som
transfereringarkvar inkomsten efter skatter, etc.av

hushållens bådedecenniet har sparandeDet ändratssenaste
sammansättning. finansiellamed avseende storlek och Det

lån låtithushållen sina och blisparandet har ökat när amorterat att
ochreala sparandet har blivit negativt nybyggandeDet närta nya.

Frånförbättringar har blivit mindre förslitning och avskrivning.än
neråtfinansiella sparandet i samband medvände det1986 att
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hushållen fick möjlighetavreglerades ochkreditmarknaden större
avdragen minskade föroch värdetlåna. realräntanNär stegatt av

finansiellaökade det sparandetskattereformen,låneräntor genom
då reala sparandet.skäl sjönk detdramatiskt. Av samma

på-fastighetskrisrealränta,skatter,Alla förändringar etc.av
inriktningenhushållens och behovviljaverkade att samtspara av

då mångapåverkats tvekarEfterfrågan på haregnahemsparandet.
innebär.husinför investeringsbeslut, köpetdet ett egetavsom

Ökad inkomstbortfall kravställerosäkerhet och risk förstörre
kapitalinsats vid köphushållens ochbehov avreserver egenav

också mycket dyrareblivithus. harbostadsrätt eller Det atteget
på finansiellt sparandeavkastningenlåna ochvidare nedanse

Även påverkats.hyreslägenheter har Enefterfråganhar ökat.
förlöpande inkomsterbehovetmindre bostad minskar attav

fler ungdomardärför alltarbetslöshetbetala hyra. Hög gör att
ekonomiskahemifrån barnfamiljerflytta ochväljer inte attatt av

någonför medlemstarkt ökad riskboskäl valt En attträngre.att
efterfrågan ochockså minskathushåll arbetslös hari skall bliett

orsakat ökat sparande.ett
huvudsakligen skettårens sparande harDe attsenaste genom

hushållen lån och undvikit Densina att taamorterat nya. svaga
bostadsmarknaden i formlånebenägenheten påverkathar av en

småhus.låg nivå byggandethistoriskt av
minskat förhushållssparandetökade harDet avsevärt utrymmet

på hushållenssammansättningenoch förändratkonsumtion
procentenheterökat med cirkautgifter. Sparandet har totalt 13

efterfrågebortfallprisnivåfrån vilket i dagens1989, ettmotsvarar
på miljarder kronor.cirka 120

totalaUtvecklingen de2.3 av

för hushållenbostadsutgiftema

driftskostnaderbestår ochkapital-Bostadskostnadema samtav
finnsmed boendet.kostnader i samband Härandravissa egent-

boendeformema i dessamellanprincipiell skillnadingenligen av-
kapitalkostnaderdrift- ochhyresvärdenseftersomseenden
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för exempelvis egnahems-finansieras hyresinkomstermed som
takt meddirekt betalda bostadskostnader. Iägaren motsvaras av

fastighetsskatter och ändradekapitalkostnader, ändradestigande
minskade räntesubventioner harför byggandetmomsregler samt
ökade kostnaderna kan illustre-för ökatskostnaderna boendet De

på flera olika sätt.ras

disponibel inkomstDiagram Bostadsutgifteri2.2 procent av
konsumtion.och total

u m 3 g å g å u n åvr wä a 8 s2 e a 2e -l AndelkonsumtionAnøel disponibedinkomstav i av

Bostadsutgiftema prisnivå fråni konstant har ökat hela tiden
till för bostadskonsumtion iökade utgifterna1980. Fram 1990

takt konsumtion och den disponibla inkomsten.övrigsamma som
Därefter har bostadsutgifterna anspråktagit i allt delstörreen av
både inkomst och konsumtion.

Framför allt under har bostadsprisema ökat änsenare mer
jämförs bostadskostnademaandra priser. diagram nedanI 2.3nr

någraenligt mätningar i konsumentprismätningar medSCB:s
Frånandra delindex. fram till augusti har bostadskost-1989 1995

årstakt.nadema ökat med cirka i Differensen avspeglar9 procent
ocksåfrämst ränteutvecklingen förändrad beskattning främstmen

breddningen och ändrade fastighetsskatter.momsenav
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prisnivåer någraför olikaUtvecklingDiagram 2.3 av varu-
i 1989 100.tjänstegrupperoch

170
100
150
140
130
120
110
100
90

388688388888588688888
8888885SSå§Sä8883338$8

Bostad]r-Konsunompns1ndex Livsmedel---- - - -

små prisernai utvecklingenskillnadernatill 1988Fram avvar
Frånoch tjänstegrupper. 1990jämfördamellan stegvaru-

konsumentprisindex.förhållandei tillbostadskostnaden kraftigt
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hem och hyresrätterförBoendekostnaderDiagram 2.4 egna
år.januari respektiveiSCB. lndexenligt

äåäåäåêäääåâêäåê

ylyreshusEgnahem-- -

bostadssek-inomhomogentutvecklatsBoendekostnadema har inte
kostnadsnivån för hyreslä-harprismätningarEnligt SCB:stom.

nivån förden beräknadebetydligt snabbaregenheter ökat än egna
villaägarenförklarasskillnadenhem. Till viss del kan attav
fastigheten.kapital ioch hararbetelägger egeteget merner mer

anmärkningsvärd.dock DenutvecklingSkillnader i storaär
mervärdesbe-breddningensamband medkom iförändringen av

dåfastighetsskatter 1992,införandetochskattningen av nya
mycketbörjade ökahyresboendekostnaderna för avsevärt

egnahem.för bo isnabbare kostnadernaän att

minskarHushållens skulder2.4

utgiftsräntor bidrogföravdragsrättendå inte begränsadeDen ännu
lån, förstärktesöverefterfrågan påtill1980-taletunder avsomen

både och efterföreRealräntan,fortfarande hög.inflationenatt var
marginalbeskattningMedlåg, ofta negativ.mycketskatt avenvar

nominellamåste depåkapital än50 räntornaprocent mervara
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få positivskallhushållenförinflationenså högadubbelt attsom
skatt.efterrealränta

kreditmark-avregleringenefterökadeHushållens skulder av
inkomster-disponibladecirkatill 135frånnaden 100 procent av

sågs längeochÖkningen snabbtmycketgick an-son1 enna.
kanefterhandkreditmarknad. Iavregleradtillpassning manen

rådandedetföljddelvisökningensnabbadenhävda avatt envar
räntekostnademaverkligademedfördeskattesystemet. Detta att

tillgångar, bl.a.på olikaprisernadrevlåga, vilket i sin tur uppvar
motiveratvadlångtnivåertillfastighetsprisema, över avvarsom

årsiAvdragsbegränsningen 1990avkastningen.löpandeden
skatt höjdesefterrealräntaninnebäraskattereform kom attatt
nedgången iochskattereformenförstbetydligt. Genom senare

nominellanedgång i denmotsvarande räntaninflationstakten utan
realräntoma kraftigt.ökade

värdetdärmedochminskadekapitalbeskattningenNär av-av
svenskaanpassades deupphörde,valutaregleringamaochdragen,

högadeuppenbartnivå. blevinternationell Det atttillräntorna en
skuldbördangrund ochsaknadedeltilltillgångsprisema attstor

sparandetfinansiellahushållen. Detföralltförblivithade stor
förblevRealräntanföll.skuldsättningenochsnabbtdärefterökade

hög.

1
Stadshypoteksmellanskillnadenberäknatskapiteli dettaharRealrantan som
i konsument-förändringinflationenochårsgenomsnitt mättvillaranta som

realräntanöverskattningmetodenkladennapraktikenIprisindex. avenger
stiga ochförväntadestillgangsprisemadå1980-talet,slutet enunder av

förväntadestillgangsprisemadå1990-talet,realrantan underunderskattning av
falla.
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disponibelHushållens skuldkvot,Diagram 2.5 procent av
inkomst.

åäâåsåâêåäâââ8

råddenivåer i börjanSkuldkvoten under de 1980-är avsomnu
på mångaskulderna sigsnabba minskningentalet. Den yttrarav

småhusEfterfrågan på harbostadsmarknaden. nybyggdainomsätt
rekordlåga nivåer liksom omsättningen redanminskat till av
småhus och bostadsrätter.producerade

l980talsnivån,fallit tillbaka tillskuldkvotenTrots äratt nu
kan fortsättahushållens skuldsättning sannolikt inte i jämvikt utan

kapitalbeskattningenminska. anledning till dettaEn är attatt nu
förmånlig för räntekostnader,mindreär avsevärt attannanen

Givetrealräntoma mycket högre under 1980-talet.änär attnu
hushållen hålla nivå måste de realavill övriga utgifter,samma

fortsattränteutgiftema efter skatt minska kräverDettaän ettmer.
lån.högt sparande och begränsar viljan att ta upp nya

åren avseendede femton har värdet avdragenUnder senaste av
utgiftsräntor i halverats för normalinkomsttagare.stort sett en

skatteminskningränteavdragen i medeltal1980 motsvaran-gav en
ränteutgiften. Därefter sjönk avdragens värdede %58 succes-av

uppgå Skattere-till ränteutgiftema.sivt för 1986 50 procentatt av
formen sänkte skatteeffekten till 301991 procent.

bostadsefterfrågan den sänkta avdrags-Konsekvenserna för av
hus, ellereller köperdenFör ägerrätten är egetstora. ensom

påtagliga. föreffekterna direkta ochbostadsrätt, Men ävenär
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medeftersomgenomslag,blir det systemethyresgästen ett
mellan ägande-skapa rättvisaförräntesubventioner attanpassats

neutralitetsprincipen.upplåtelseformeroch andrarätt

inflation.efter skatt ochochföre2.6 RäntaDiagram
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Stadshypoteks fem-årsgenomsnittethärRäntorna mätta avsom
ochstabilarelativtvaritnominellaivillaräntor haråriga termer

intervallet 13z11zlegat i1980-taletmittensedanhar av -
KPIförändringinflationen mättharDäremot avprocent. som

till cirkaökatsuccessivtrealräntanfått följdtillvilketminskat, att
normalinkomstta-förkapital-beskattningenEftersom7 enprocent.

mycketökatskattefterrealräntanhartillsänkts 30 procentgare
l980-taletbörjaniinflationochskatteftersnabbt. Räntan avvar

fickdå praktikenlåntagare iinnebarvilketnoll,långt under att en
femcirkaskattefterrealräntanlåna. Under 1994förbetalt att var

procent.
denfått följdtillharfastigheterprisfall attEffekten somav

kanSamtidigtförlust.säljanågra inte kanhus i utan nyaägt
högadegrundbarnfamiljer,exempelvisbostadsmarknaden, av

förgälldepriserbetalaskatt, inteefterrealräntoma somsamma
Villamar-inlåsningseffektblivitharFöljdennågra sedan. en

omsättningochnybyggnadbådehindratvilketknaden, egna-av
utvecklatsfastighetsprisemahurvisasnedandiagrammethem. I

genomsnittet.någotbruttoinkomstförhållande till överi en
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förhållande tilliDiagram Fastighetsvärde2.7 en genom-
snittsinkomst. baseras på SBCsFastighetsvärdel

beräknadGenømsnittsinkømstenuppgifter. är somgenom-
snittet för tjänsteman.en

4.50
4.®
3.50
3.00 -
2.5O - - - -
2,00 - - r- g
1.50 i -4-r -
1,00 -- - w
0.504 e - w e --
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värdet normaltåren motsvaradeförsta 1990-taletDe ett
småhus årslöner, enligt den schablonmetodfyra mättnärmare som

småhushade värdet sjunkiti diagrammet 1994använts ovan.
mått påårslöner. skillnaden kantill knappt Den etttre ses som

decennieskiftethur drevs i 198990.mycket värdet Enupp
hushåll tvåjämförelsen ligger i antalet medosäkerhetsfaktor i att

samtidigt under perioden. felkällanfasta minskatinkomster Trots
indikeras huvudtrend.en

så andra-på fallit mycketfastigheter har intePriserna att
håll. förfungerar smidigt alla Prisethandsmarknaden nya

lågt efterfråganföregnahem heller inte tillräckligtär att nya
prisnivån, årslöner, lägrehus iskall öka. Trots änmätt äratt

lång dessförin-någon sannolikt under tidgång ochsedan 1980
småhusmarknaden. Skäletfaktorerhämmar dessanan ränte-är att

stigerkraftigt efter skatt. docksamtidigt ökat Prisernakostnaderna
något på och liggervissa delmarknaderför alltnärvarande trots

totaltstill eller ökar sett.svagt
året beräk-förstadär räntekostnadema detdiagrammet nedan,I

ienligtschablonmässigt antaganden närmastnats somsamma
diagrammeti den halvanföregående diagram, visas övre av
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den nedre halvan visasnominellai Iräntekostnadema termer.
framgår diagram-Somutveckling i realamotsvarande termer. av

årvillaköpares förstaförkostnadernanominellahar demet en
årslönen till cirka 30från cirkaminskat 50 procent.procent av

vilkentrendlinje, enligtcykliskt kringhar sigKostnaderna rört en
år. nominellaprocentenheter Denmedkostnaderna 1,2avtar per

sänkta huspriser,framför alltminskningen följer ävenmen enav
minskningen.rântenivå bidrar tillsänkt nominell

året idet förstaRäntekostnader underDiagram 2.8 procent
genomsnittligtvid köpIöneinkomsten ettavav

småhus. statistik,SCB:astighetsvdrdet har hämtatsF ur
Stadshypoteks .f-årigardntenivdnnominelladen är

marginaLskattenårsgenotnsnitt ochräknatvillaränta som
med inkomstforgällerEr ränteavdragen person enen

korrigeringarrealagenomsnittet. Den görsnågot över
räntebi-har tagits till eventuellahänsynmed Pl. IngenK

drag.

frånåret ökatförsta har -20ränteutgiftema under detrealaDe ca
1990-taletmycket plus. börjantill lika Iinkomstenprocent avav

öka. realafortsatt Dehar sedannoll,de att ut-nära menvar
ökat medtrendlinje,kring 1,9sig cykliskthargifterna rört somen

tagitshänsyn tillhar ingenår. beräkningarnaprocentenheter Iper
i diagram-andra stöd. Omellerräntebidragutformningen manav

successivt, skulleminskaträntebidragentillhänsyn atttogmet
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nivå.lägre Denliggabli brantare,kurvanden nedre enmen
såledesskulleårets räntekostnaderförstadetförändringenreala av

föri dag,fastighetiinvesterar änförkraftigare denbli ensom
Å hellerhar intesidanår. andradettaden gör tret.ex omsom

minskat.inkomstbeskattningenberäkningentill itagits hänsyn att
inkomsthushålls disponiblapåbaseradkalkylmotsvarandeEn ett

förskjutaochlutningmindreisannolikt resulteraskulle en
uppåt i diagrammet.kurvorna

Även beräkningstekniska skäl,resonemanget ovan, avom
reellfinns ingenvillaköpare,på gäller förbygger vad ensom

Kapitalkost-bostadsrätt.elleri hyres-borskillnad för den som
mångamedfastighetsägarelika. Enutvecklas inadema stort sett

slå kapital-teoretiskt möjlighetenemellertidharbostäder utatt
efterfråganminskadehyreskollektivet. Denhelakostnader över

lägenheter vilketrisk fördockhyreslägenheter medför tomma
deförstärksEffekternaomfördelningsutrymmet.begränsar av

dockproduktionskostnader,årens höga stagnerat.senaste nusom
bostadsrättköpareochvillaköparemellanParallellen av enenen

förinsatsenföljerkapitalkostnadertydligare. Deär ännu som av
direktaenskildes ekonomi. Sammaslår direkt denbostadsrätten
fastig-belöperkostnaderfråga degäller ikoppling somom

avgiften.viabetalarbostadsrättsinnehavarenvilkaheten och för
Även omfördelning.möjlighet tillhär saknas

har gjortkostnadsökningenrealasnabbaSlutsatsen denär att
skapa bättrebalans.långt ifrån ibostadsmarknaden Förär attatt

i formförutsättningarändradekrävs sannoliktbalans av ex-
och realnominellproduktionskostnader, lägreempelvis lägre ränta

förefaller intefaktorer.dessa Deteller kombination aven
små- eller flerfa-sigproduktionsannolikt störreatt av vareen

årenstånd detill underkommamiljshus skulle kunna närmaste
nyproduktions-Skillnaden mellanförutsättningar.med nuvarande

mycketfortfarandebefintliga husförmarknadsvärdetochpriset är
stort.



34 Förändrade boendekostnader SOU 1995:98

2.5 nordisk jämförelseEn

huvudsak rånteförändringar internationella,I Sverigeâr även om
på grund deprecieringen kronan, hög inflation, historiskav av

omosäkerhet utvecklingen harbudget högrestatensav m.m.
räntenivå många andra länder.än
Jämförelsema gårnedan inte använda för dra alltföratt att

långtgående slutsatser bland på grund nationellaannat attav
för subvention och beskattning skiljer sig mellan desystem

nordiska länderna. såSverige ligger dock mycket frågahögre i
boendekostnader skillnaden värd ochäratt närmareatt noteraom

analysera.

Diagram Boendekostnaderi konsumtion2.9 totalprocent av
någrai nordiska länder.
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internationell jämförelse ligger svenska kostnadernaI de fören
på nivå.boendet hög Sverige har skattökad moms ochIen

fastighetsskatt och minskad påverkatavdragsrätt för räntor
boendekostnaden negativt år. hushållenssvenskaDesenare
totala boendekostnader utgjorde cirka den totala32 procent av
konsumtionen enligt nationalräkenskapsuppgifter.OECD:s1994

hushållensBostadskostnademas andel konsumtiontotala harav
i allmänhet de årenökat i de nordiska länderna. I Norgesenaste
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efter efter viss ökninghar sjunkit underden däremot 1991, en
för hushållen iInkomstutvecklingen har varit bättre1980-talet.

Även lägre andel totala boendekostnaderDanmark harNorge. en
pålåg år cirkaTalet däri relation till totalkonsumtionen. 1993 27

påsnabbt, stod detFinland har talet ökatI trotsprocent. men
vanliganivån år Finland där ägda bostäder23 1993. I ärprocent

krävs andel kapital vid boendeinvesteringari regel högre egeten
i Sverige.än
Eftersom räntenivåema för mycket mellaninte skiljer sig allt

de nordiska jämförelsen dra slutsatsenländerna kan attman av
de hushållen för sitt boende vadsvenska uppenbart betalar änmer

lånebe-finna ide nordiska Orsaken delvisgör. är att attgrannarna
så i Sverige. Kontantinsatsen vid bostadsköpnägenheten varit hög

indikationi Finland mycket högre hosänär nämnts oss ensom -
på lånlånar toppbelåning för i fastig-vi ellerDyratt storamer.
hetsfmansieringen många hushåll föri Sverige, direkttynger som
egnahemsägaren och bostadsrättsinnehavaren indirekteller genom
hyran hos hyresgästerna.som

Utredningen i sitt slutbetänkande utveckla denattavser
Även någranordiska jämförelsen ytterligare. utvecklingen i länder

utanför Norden kommer jämföras svenskamed motsvarandeatt
förhållanden.
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fastighetsekonomisund3 En

några grundläggandesammanfattar i detta avsnittUtredningen
fastig-förutsättningar företagsekonomisk mening sundför ien

måste fram-hetsekonomi. Bostadspolitiska hänsyn invägassom
går ibeskrivasandra kapitel och kommer närmare ut-attav
redningens slutbetänkande.

grundförutsättning3.1 Lönsamhet en-

lönsamhet3.1.1 Långsiktig

grundförutsättning för varje investeringsbeslut investe-En är att
långsiktigt konkurrenskraftig iringen har lönsamhet ärsomen

förhållande risk.till andra investeringar med motsvarande Detta
bostadsfastigheterförutsättning för produktionär även atten en av

skall komma stånd.till
förutsättningLönsamhet i fastighetsinvesteringar vidareär en

för bostadssektom attrahera tillräckligt riskkapital.skall kunnaatt
Många enfastighetsägare Soliditet, samtidigthar i dag somsvag
utformningen Iåne- och garantiregler kräver insatsstörre avav en

kapital.eget

3.1.2 lnvesteringskalkylen

investeringskalkyl beräknametoder finns förFlera att engenom
återförasi projekt. flesta metoder kan docklönsamheten Deett
nämligen:grundläggande kravet för lönsam investering,det en

framtida dnftnellons nuvärden plus nuvärdetSumman avav
anskaffningskostnaden.restvärdet lika med eller större änär
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Nuvärden beräknas efter den valda kalkylräntan. Valet av
kalkylräntesats uttrycker investerarens bedömning projektetsav
risknivå och avkastningskrav. Kalkylräntan för bostadsinvesterin g-

vanligen behöva överstiga den långsiktigaar anses reala lånerän-
med cirkatan procentenhet kan investerarenen sättasmen av

högre eller lägre beroende rad individuella faktorer. Sådanaen
faktorer fastighetensär läge, ekonomiska utvecklingortens och
sysselsättningsgrad andra faktorer såsom hyresutveckling,samt
vakansrisker, framtida skattehöjningar o.d.

Det framtida driftnettot beräknas skillnaden årsvis mellansom
totala intäkter för fastigheten och kostnader för drift och underhåll

fastighetsskatt. mångaIsamt projekt betyder räntesubventionemas
utveckling i framtiden mycket för den totala fastighetsekonomin.

3.1.3 Direktavkastning

Kravet på direktavkastning för fastighet kvotenmätsen som
mellan första årets driftnetto och det erlagda priset förvärvsåret
eller färdigställandeåret. Direktavkastningen tjänar jämförel-som
setal och vägledning vid bedömning olika fastigheters prisnivå.av

3.1.4 Driñnetto

Om hyresintäktema period överstigeröver utbetalningarna fören
drift och underhåll, fastigheten överskott. Detta överskott,ettger

s.k. positivt driftnetto,ett förränta och lånatutrymme attger eget
kapital.

Överskott3.1.5 och marknadsvärde

Förväntade överskott i fastighet grunden för dessutgören
marknadsvärde. En effektiv fastighetsförvaltning påverkar också
fastighetsvärdet lägre förvaltningskostnader förbättrarattgenom
fastighetsekonomin och marknadsvärdet positivt.
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Direktavkastning och kassaflöden3.1.6

val direktav-bland köparnasFastighetsprisema annatstyrs avav
i centralakastningskrav. varierar i dag mellan 6,5 %Detta ca

platser där riskernadelar Stockholm till omkring %12av
bostadsefterfrå-På framtidabedöms flera medhögre. störreorter

direktavkastningskrav mellan ochligger 10 %.dagens 9gan
bostadsfastighet till visstVid köp eller nyproduktion ettav en

delar sittpris räknar naturligtvis inte med förloraköparen att av
positivt, ikapital. fastigheten förräntar sigberäknarKöparen att

årenförstapå lång kassaflödet dealla fall sikt. vanligtDet är att
på fastigheten inte täckerblir då och andra intäkternegativt, hyror

Ägarenlånat och övriga driftkostnader.utgifter för kapital, skatt
kapitalfår i åren heller sitt insattanormalfallet de första inte egna

tillräckligt förräntat.
ändåfinns flera skäl till investeringen bedömsDet att vara

lönsam. sådant kan vill förränta sitt kapitalskälEtt ägarenattvara
påpå lång påsikt. kommande överskott fastighetenEtt ger ex-

årensårs så förstaempelvis sikt överskott de10-50 ett stort att
underskott vanligt motiv själv borEtt är ägarenuppvägs. annat att
i fastigheten såoch därför inte utkräver hög avkastning eget
kapital. vissa fall fastighetens läge, i expansivI utgör t.ex. en
region lägenheter och förväntade fastig-med kommande brist
hetsprisstegringar, likviditetsunderskottmotiv deattett acceptera
första åren.

3.1.7 Positiva restvärden

Eftersom belåningen i nominella belopp, har stigandeupptas en
inflation långfristigaoch förväntad utveckling degynnsam aven
fastighetslåneräntoma viktigaste förutgjort de incitamentenett av
fastighetsinvesteringar under och 1980-talen. ränteläget1970 När

högt förväntas sjunka, det naturligt vissa investerareär är attmen
långsiktigt påbörjar produktion redan innan ränte-som agerar en

Ägaren skall stiga iläget har sänkts. räknar med fastighetenatt
tillfälle säljas med vinstvärde. Fastigheten kan vid ett ensenare

kompenserar tidigare underskott fastigheten.som
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harUnder 1990-talet hög i kombination lågrealränta med in-
flation åstadkommit förväntningar snabb påvärdestegringatt om
fastigheter sällsynta. förklarar varför få fastigheterDettaär nya
byggts.

3.1.8 Kapitalanskafñiing

förutsättningEn för negativt kassaflöde cash-flow inled-att ett
ningsvis skall kunna tillräckligt kapital kanäraccepteras att an-
skaffas.

Huvudregeln vid kreditgivning låntagarenall godaär att
åtagandengrunder skall bedömas klara enligt låneavtaletssina

bestämmelser. regel med denna innebörd finns införd lagenEn i
kreditmarknadsbolag gäller för bostadsinstituten och i kredit-om

garantiförordningen gäller för BKN.
har blivit alltmerDet vanligt och i dag regelär snarast atten

kreditgivare kräver frånpositivt cash-flow redan börjanett av
investeringen. Orsaken till fråndetta erfarenhetersynsätt är

årstidigare kreditgivning. Kreditgivaren väger attnumera
förändras.regelsystem Fastighetsskatten liksom regler förstatens

räntesubventioner kan ändras. Risken påtagligdessutomär numera
lägenheter inte kan hyrasatt ut.
Om kreditgivare låninte beviljar hänsynmed till denatt

inledande likviditetssituationen för fastigheten måstenegativ,är
söka öka den avstå fråninsatsen eller investeringen.ägaren egna

fastighetsägarenHar andra fastigheter överskott och dessasom ger
lågt belånade, kan ledigaden ibland användasär panten extrason1

säkerhet, låndock för statlig kreditgaranti.mot
sund fastighetsekonomiEn borde principiellt innebära att en

fastighet i sig själv lönsam sin totala avskrivningstid.är över

Ökat3.1.9 krav pä kapitaleget

Behovet kapital för nå sund fastighetsekonomi hareget attav en
blivit Variationema i ränteläget ökade under slutetstörre. av
1980-talet och den ökade rörligheten har fortsatt under 1990-talet.

Byggentreprenörföreningen kapitaletdetatt snarastanser egna
måste överstiga kronor kvadratmeter2000 i bostäderper om
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ränteför-blandsamband medlikviditetspåfrestningar i störreannat
Även andrafastighetsföretag.undvikas iskall kunnaändringar ett

kapital,motiverarräntehöjningarhändelser större eget t.ex.ettän
stigande omflytt-vakanser ochintäktsbortfallplötsliga genom

i sub-eventuella ändringarberedskap förellerningskostnader
fastighetsbeskattning.ventionssystem och

räntesubventionmedfastighetskrediterförNuvarande regler
fördenfastighetslån inte kan överstigamedför gränsenövreatt

kreditgarantin skallgarantiunderlagkreditgarantinsden statliga om
får ligga iså inteutformade garantingälla. Reglerna ettattär

över innebärbestämmelsegarantiunderlaget. Dennasäkerhetsläge
påtrerumslägenhetföranskaffningskostnadertill exempel att en

kvadratmeterkronoröverstigerkvadratmeter 10 00072 persom
såledesverkarkapital. Regelsystemetmåste medfinansieras eget

måstevissa belopppåkostade investeringarför överatt mer
istödernuvarandekapital.finansieras med Det systemeteget

finansiering fastigheter.sunddetta avseende aven

fastighetsekonomi3.2 Privatpersoners

kapitalkravTidigare låga3.2.1

tillgång kapital har tidigaretill tillräckligtPrivatpersoner egetutan
lån köpetkunnat med hjälpfinansiera sitt köp oavsett omav

Bådeavsåg kreditgivare ocheller gammal fastighet. statenny
krävde minimal kapitalinsats.egen

skattesyste-omläggningnominella och realaHöga räntor, av
årenhar under dekreditförluster och skuldsanering senastemet,

kontantinsatser.tydliggjort behovet ökadeav
lånefinansierade underskott199091 kundeskattereformenFöre

avdragsgillautnyttjasi samband med taxeringen poster motsom
från förvärvskällor. Rustade denöverskott andra ägarennye

period kostnadenfastigheten kunde underdessutom ävenenupp
ireglervid taxeringen. Skattesystemetsför reparationen beaktas

privatpersonerinflation underlättade förhögkombination med en
fastighetsägare.bliatt

var också möjligtdetSå inflationen höglänge att genomvar
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felaktigakorrigeravärdestegringenbelåningytterligare
inneburit vissaocksåhar dettaIndirekt attinvesteringsbeslut.

bostad.för dyr Närkvar ibokunnatharbostadskonsumenter en
föll ochfastighetsvärdenaändrades,skattesystemet räntorna steg,

i dettainstabilitetenvisadesminskade, system.inflationen

framtidenkapital i3.2.2 Eget

ochlägrelagtsskattesystemet ärPå har räntorna1990-talet om,
1980-talet.osäkrarefastigheter äninflationsvinstema är

lånebenägen-sänkerochinsatsbehovetökarDetta större egenav
heten.

kreditmarknadenochfastighetsmarknaden görpålägetDet nya
harPå dettavanliga.blivit% sätt10-30kontantinsatseratt

nivåhögredärländer iandra Västeuropa,sigSverige ennärmat
etablerad.varitlängekontantinsatsför

tordekapitaletlånadedetnedbringakapitalAtt egetgenom
förfastighetsekonomiuppnå sundbästadet sättet att envara

hushållenskapitalandelökad gör attprivatpersoner. En eget
minskar.räntekänslighet

Bosparande3.2.3

kapital förtillräckligthar inte attMånga privatpersoner eget
direktivenmedenlighetikommerKommitténbostad.skaffa egen

huvudbetänkande.i sittbosparandefråganbehandlaatt om
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4 Statens stöd till bostadsfinansieringen

det följandeI översikt grundprincipema ochgörs reglernaöveren
för stöd till finansieringen olika årgångarstatens bostäder.av
Vidare beskrivs kostnader för bostadsfinansiering årenstatens

och1994-95 utvecklingen räntebidragen framöverprognoser av
till år vid oförändrat2005 regelverk presenteras.

4.1 Grundprincipema för bostadsfinansieringen

I Sverige finansieras nybyggda bostäder och ombyggnaderstörre
äldre bostäder till övervägande del lån kredit-av genom

marknaden. Den kapitalinsatsen från fastighetsägarenegna vare
sig°det kommunalt bostadsföretag, egnahemsägare,är bostadsrätts-
förening eller privat fastighetsföretag i regel liten. Bostadsinsti-är

lånnormalt pantsäkerhettuten till 75 %motger upp ca av upp-
skattat marknadsvärde. lånFör i säkerhetsläget ovanför bottenlå-

till maximalt % fastighetens100 pantvärde,nen, upp statenav ger
kreditgaranti enligt vissa regler. lånenDe garanteradeen ges

sedan kreditinstituten säkerhet i fastighetenmotav sättsamma
bottenlånen. statligaDen kreditgarantin infördes januarilsom

1992. tidigareI bostadsfmansieringssystem med frånändastart
1940-talet finansierades huvuddelen topplånen med statligaav
bostadslån. Detta innebär bostadsbeståndetatt merparten ärav
finansierat enligt äldre med statliga bostadslån.system

Staten subventionerar med räntebidrag del räntekost-en av
nadema för nybyggda bostäder liksom för ombyggna-även större
der äldre bostäder. Tanken med detta utjämna kapital-ärav att
kostnaderna mellan bostäder olika ålder enligt den s.k. paritets-av
principen. Reglerna för räntebidragen beskrivs nedan.

Vidare kan egnahemsägare lånmed på fastigheten genom
avdrag tillgodogöra sig skatteminskning motsvarande 30 %en av
räntekostnadema. reglerna förI räntebidragen hänsyn till dennatas
skatteeffekt villägare får lägre räntebidrag. Syftetattgenom är att
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åstadkomma ekonomiskt lik-skalldärigenombidragssystemet
upplåtelseformer bostäder.olikamellanvärdiga villkor av

finansierasbostadsfinansieringenförkostnaderDelar statensav
fastigheter.äldresamtligaomfattarfastighetsskatten somav

femfastighetsskatt de förstafrånbefriadebostäderNybyggda är
år.nästkommande femfastighetsskattenbetalar halvaåren och

fastighetsskatt.år betalas fullEfter 10

kreditgarantiStatlig4.2

ochbostädertopplånen i nybyggdakreditgaranti förStaten ger en
infördesbostäder.ombyggnad äldre Dettaför systemstörre av

bostadslån. gällande reglerNustatligai för tidigarestället1992
brukarjanuari Maninfördes 1993.kreditgarantinstatliga lför den

års regelsystem.respektive 1993tala 1992-om
januariinrättades 1992BKNbostadskreditnämnd lStatens

förkreditgarantinadministrerauppgiftoch har till samtatt ansvara
finansieringenslutligagarantigivning vid deneffektiv av ny-en

bostäder.och ombyggnad av
lånfår lämnas förombyggnad endastKreditgaranti för ellerny-

statliga subventioner,harfärdigställda bostäder somsom avser
lånsåledes inte förkreditgaranti lämnasNågonräntebidrag.dvs

byggtiden.under

storlekKreditgarantins4.2.1

garantiunderlag.s.k.på kreditgarantin bestämsStorleken ettav
Garantiunderlagetschablonbelopp.medberäknas motsvararDetta

räntebidragen.tillprincip bidragsunderlageti
års kundereglertillförslaget 1993ursprungligaEnligt det

motsvarade 30 %kreditgarantifå statligkreditgivare avsomen
tillutökadeskreditgarantinstatligagarantiunderlaget. Den senare

årenpåbörjas underprojektgarantiunderlaget för%40 somav
projektdeltill vissgällerUtvidgningen1993-1995. även som

års regler.kreditgaranti enligt 1992beviljats
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4.2.2 Säkerhet för kreditgarantin

Som säkerhet för det lånetgaranterade skall normalt finnas
i fastigheten. Panträtten grundas på pantvärde.panträtt Dettaett

garantiunderlaget med vissa förtillägg lokaler.motsvaras t.ex.av
statligt lånenDe garanterade kreditinstitut konkurrensi påges av

bottenlånen. Säkerheten lånför med kreditgarantisättsamma som
skall ligga i direkt anslutning till säkerheten bottenlånenför dvs
med i fastigheten. Kreditgarantin till detpanträtt begränsas
säkerhetsläge högst % pantvärdet.100motsvarassom av av
Produktionskostnaden för fastighet i dag högreregelär änen som
pantvärdet. Skillnaden mellan beviljade lån produktionskost-och
naden skall täckas med kapitalkontantinsats.eget

4.2.3 Avgift för kreditgarantin

Kreditgivaren får för kreditgarantin betala årlig avgift tillen
Statens bostadskreditnämnd motsvarande % det0,5 garanteradeav
beloppet.

4.2.4 Ersättning kreditgarantinur

Ersättning den statliga kreditgarantin betalas i regel förstur ut
efter det realiserats fastigheten sålts.att panten Föratt attgenom
underlätta rekonstruktioner främst bostadsrättsföreningarav
obestånd, har dock Statens bostadskreditnämnd från juli1 1995
möjlighet betala ersättning till kreditgivamaatt ut utan att panten
har realiserats. Bostadskreditnämnden kan härigenom försvara en
del kreditinstitutens förluster vid nedskrivning låneskul-av en av
den.

Vissa villkor måste dock uppfyllda. Sålunda skall låntaga-var
varaförväntas komma på obestånd omständigheterren av som

ligger utanför låntagarens kontroll. Som exempel kan nämnasegen
lägenheter i bostadsrättsförening gåroch inteatt är tomma atten

säljahyra till kostnadstäckande hyror. ocksåEtt villkorut är att
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påtagligt lägreBostadskreditnämnd blirförlusterna för Statens än
fastigheten.försäljningvid aven

omfördelningslânKreditgaranti för4.2.5

januarifrån 1994kreditgaranti har lstatligMöjligheten till
lån kreditmarknadensådanautsträckts tilldessutom tassom

omfördelnings-s.k.ränteutgiftema,tillfälligt begränsaför attupp
omfördelningmöjliggöraförlån. lån tillkomDessa att aven

uppförts eller byggtsbostadshusränteutgiftema hos ägare somav
endast vidLånen beviljasåren 1985-1991.statligt stödmedom

omfördelningslånenobestånd.undvika Förförrekonstruktion att
får omfattakreditgarantiavgiftsbelagdgäller särskild somen
med statligRegelsystemetbidragsunderlaget.högst %10 av

halvårsskiftet I995omfördelningslån hade vidkreditgaranti för
något fall.utnyttjats iännu

bostadslånStatliga4.3

fastigheterprincip föribostadslånen gällerstatligaDe som
regelverk eller äldre.årsenligt 1991förefärdigställts 1992

princip byggdeilånen har varierat,förBeräkningsgrunden men
perioden 1980-1992.produktionskostnad underden på faktisk

bottenlån kredit-medskeddebostädernaFinansieringen av
motsvarade denvilketpantvärdet,till %marknaden 70 avupp
lånen lämnadesstatligaproduktionskostnaden. Degodkända

låneunderlaget beroendeberäknadedetmed %normalt 25-30 av
fastighetsägarkategori.upplåtelseform ochpå

viafinansieradesjulibostadslån före 19851Statliga togssom
länsbostadsnämndemaochbostadsstyrelsenstatsbudgeten med

började Statenstidpunkt SBABEfter dennaförvaltare.som
upplåninglånen viafinansieraBostadsfmansieringsaktiebolag att
och bind-räntesättningför bl.a.Reglernapå kapitalmarknaden.

lån efterlån före ochmellanvarieradeningstid tagnatagnastort
juli1 1985.

allmännadenfinansieringsker alljanuariden 1992Efter l
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kreditmarknaden och de statliga bostadslånen har villkorsamma
övriga bostadslån.som

Den juli1 1995 omstrukturerades SBAB i syfte att ettvara
kreditinstitut verkar på kreditmarknaden med villkorsom samma

övriga kreditinstitut. Ett statligt helägt bolag, Venantius,som nytt
de statligt finansieradeövertog lånen med hög risk för kreditför-

luster medan behållerSBAB bostadslånen med normal risk.
Venantius huvuduppgift förvalta och avvecklaär de statligaatt
risklånen hantera obestånd och kreditförluster.samt

4.4 Räntebidrag i gällande systemnu

Staten räntebidrag till nybyggda bostäder och tillger större
ombyggnader flerbostadshus. Räntebidrag kan erhållas förav
samtliga bostäder oberoende hur de finansierade. tidigareär Iav
ñnansieringssystem fanns villkor för skulle fåattsom man
räntebidrag projektet erhållit statliga bostadslån.att krävsNu inte
detta. Däremot krävs projektet berättigat tillatt räntebidragär för

kreditgaranti skall beviljas.att

4.4.1 Bidragsunderlag

Bidragsunderlaget det belopp på vilketär räntebidragen och
kreditgarantin beräknas. Bidragsunderlaget beräknas med schab-
lonbelopp.

För nybyggda bostäder schablonbeloppetär kronor13 000 per
kvm kvm35 6 kronor000 kvmt.o.m. för bostadsytasamtupp per
därutöver kvm.120 Maximalt kan bidragsunderlagett.o.m.upp

965 000 kronor 35 13 000 85 6000 för bostad.vara +x x en
Detta gäller såväl egnahem hyres- och bostadsrätter.som

Vid ombyggnad bostäder bidragsunderlaget 90 %motsvararav
skälig kostnad för ombyggnaden till den del kostnadenav en

överstiger kronor.100 000 Bidragsunderlaget för ombyggnad får
normalt inte bli högre 80 % schablonbeloppen förän nybyggdaav
bostäder, dvs maximalt kronor.772 000 Vid beräkningen skall
husets värde före ombyggnaden dras bort.
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Subventionsränta4.4.2

och s.k.bidragsunderlagetstorlek bestämsRäntebidragets enav
fredagvarjefastställsSubventionsräntansubventionsränta. av

kredit-obligationerräntegenomsnitt förutifrånBoverket ett
fastställdaåterstående löptid. Denårsfemmedmarknaden

framåt.femsedangällerobjektenskiltförsubventionsräntan ett
subventionsräntanräntekostnadenschablonberäknade ärDen

bidragsunderlaget.medmultiplicerad

Bidragstid4.4.3

dagfrån denräknasbörjarbidragstidenS-årigaförstaDen
fastig-tidpunktfrånfärdigställd ellerbostaden somär senareen

vidsubventionsräntanfastställdasjälv.kan välja Denhetsägaren
gäller.starttidpunktenden valda

innebärreglerinfördes attoktober 19951Den somnya
färdigställandet. Omförfrån dagenräknasnormaltbidragstiden

femår-den förstaförstartdatumså kanönskarbidragsmottagaren
då vanligenblirår. Startdatumtillsenareläggas 1sperioden upp

väljamöjlighetTidigareinkommit. ettdå ansökan attden dag
bortföll fr.o.m. 1inkommitansökanden dagförestartdatum

oktober.

storlekRäntebidragets4.4.4

schablon-denprocentuell andelomfattarRäntebidraget aven
år i förvägmedminskar varjeBidrageträntekostnaden.beräknade

årligiinbyggtfinnsVidarefastställda systemet enprocentsatser.
på,räntebidragetandelprocentuelladenminskning startarsomav

året lägrehar förstapåbörjats 1994bostäder ettdvs. som
årpåbörjats 1993bostäderräntebidrag än o.s. v.som

år bidrarpåbörjades 1993bostadsrättshusochhyres-För som
räntekostnaden förstaschablonberäknadedenmed %57staten av

Bidragsandelen23 %.egnahem 42förandelenåret medan är
medbostadsprojekten 4enskildaför detidenminskar sedan över
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% respektive 5,7 % varje för egnahem nedtrappningen 5var
13 årenför% 1993 och 1994.

Efter två år har således bidraget minskat med 8 procentenheter
för hyres- och bostadsrättshus och med procentenheter11,4 för
egnahem. Efter år har8 räntebidraget förupphört egnahem. Förca
hyres- och bostadsrättshus kvarstår räntebidraget därefter påäven

nivå %30 den schablonberäknade räntekost-motsvararen som av
naden.

4.4.5 Bidragsandel

konstruktionenI bostadsñnansieringssystemet det tänktär attav
bidragsandelen sänks med % för hyres-5 och bostadsrättshus
respektive 236 för% egnahem för årgångvarje påbörjade
bostäder. Detta innebär för hyres- och bostadsrättshus påbörja-att
de bidrar1994 med %52 den schablonberäknadestaten av
räntekostnaden åretförsta och för egnahem med 36 %. För
nybyggda bostäder i hyreshus och bostadsrättshus påbörjade 1995
beslutades frysning nedtrappningen på års nivå,1994 dvsen av
52 %. För övriga projekt fortsätter nedtrappningen bidrags-av
andelen till 47 % för ombyggnader hyreshus och bostadsrätt-av
shus 31,4 % för egnahem år 1995.samt

Hur räntebidragssystemet uppbyggt framgår nedanståendeär av
tablå för hyres- och bostadsrättshus. Motsvarande tablå för
egnahem har något annorlunda Skillnaderna för-procentsatser.
klaras egnahemsägare fåravdrag skatteminskningattav genom en
motsvarande 30 % sina räntekostnader. hänsynNär tagits tillav
detta räntebidragen likvärdiga förär de olika upplåtelseformema.
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bostadsrätts-ochnybyggda hyres-tillRäntebidrag4.1Tabell
%räntekostnadberäknadandelhus, av

2000199919981997Årgång 1996199519941993

Bidragsår

30323742475252571
30303338434848532
30303034394444493
30303030354040454
30303030313636415
30303030303232376
30303030 303030337
30303030303030308

BoverketKälla:

bostadsfmansieringssystemetiRäntebidrag4.5

1993årföre

statligtlämnadesbostadsfinansieringssystemetÄven äldrei det
räntebi-fåräntebidrag. För atträntekostnademastöd till genom

med vissfinansieringochlånregleratstatligtkrävdesdrag ett
kredit.underliggande

Garanterad4.5.1 ränta

räntekost-mellanskillnadenframräknadesRäntebidraget som
garanteradoch ränta.subventionsräntafastställdvidnaden enen

i detprinciperliknandeenligtfastställsSubventionsräntan som
räntekostnaddengaranterade är somräntanDensystemet.nya

förräntebidragmedmedanbetalar svararstatenfastighetsägaren
Pånivå. detta sättsubventionsräntanstillräntekostnaden upp

ränteförän-genomslagfrånbidragmedbostäderavskärmas av
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dringar på kreditmarknaden.
För hus med räntebidrag enligt års1992 regler denär garante-

rade % det första3,7 åreträntan det hyres- och bostads-ärom
rättshus och 4,9 % det egnahem. Den garanteradeär räntanom
höjs med viss år,varje 0,35 procentenheter förprocentsatsen nu
hyres- och bostadsrättshus och 0,5 procentenheter för egnahem.

Ändrade4.5.2 regler för räntebidrag i det äldre
systemet

Reglerna för räntebidrag i det äldre stödsystemet ändrades år
1993. Tidigare medförde återbetalningförtida lån ellert.ex av

amortering räntebidragetextra upphörde eller reducerades.att
Ändringen innebar räntebidraget enligt schablonmässigtatt ges en
beräknad räntekostnad faktisk belåning. harDetta bl.a.oavsett
inneburit räntebidrag kan fortsätta utgå tillatt fastighet ävenen

detefter exekutiv försäljning där statliga lånet reducerats elleren
helt bortfallit. Eventuella förluster på det statliga bostadslånet
kvittas dock nuvärdet kvarvarande räntebidrag.mot av

Fr.o.m. juli1 1995 avskaffades kopplingen mellan faktiskäven
belåning och räntebidragets storlek för bostadsrättsföreningar med
bidrag enligt års1992 regelsystem. Den genomförda ändringen ger

bostadsrättsförening möjlighet erhålla oförändraten räntebidragatt
efter nedskrivning låneskulden i samband med rekon-en av en
struktion.

4.6 Fastighetsskatt

En fastighetsskatt, på bostadsfastigheter och omfattar såvältas ut
hyres- och bostadsrättsföretag egnahem. första fem årenDesom
betalas dock ingen fastighetsskatt för nybyggda bostäder. Efter
fem betalas halv fastighetsskatt åroch efter tio hela skatten.

I samband med reformeringen skattesystemet år höjdes1991av
fastighetsskatten. För hyreshusenheter blev skattesatsen 2,5 % av
taxeringsvärdet och för småhusenheter fr1,5 % år 1992. Io m
samband med den allmänna fastighetstaxeringen år 1994 som-
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för%till 1,5skattesatsen ävensänkteshyreshusenhetergällde - allmän-förschablonintäktsbeskattningenSamtidigtdessa. togs
innebarSchablonintäktsbeskattningenbort.bostadsföretagnyttiga

betaladeintepraktikenibostadsföretagenallmännyttigadeatt
förpåbeskattning sättskerinkomstskatt. Nu somnågon samma

bostadsföretag.övriga
tillårmed 1996ochfrånskattesatsenhöjatagitsharBeslut att

Frånbostadsfastigheter.samtligaförtaxeringsvärdet%1,7 av
baseradeegnahem,förtaxeringsvärdentidpunkt gäller nyasamma

fastig-rullandeinförsSlutligenmarknadsvärde.års1994 en
årligen.justerastaxeringsvärdenadärhetstaxering

egentligadetutanförStimulansåtgärder4.7

ñnansieringssystemet

arbetslöshetenminskaochbostadsbyggandetstimuleraFör att
byggprojektförskapatsstödformerharbyggsektorn,inom extra

bidragbefintliganågraharVidareigång under 1995.sättssom
projektformer änflerautgår tillochellerfått vidgade avramar

tidigare.

bostäderförbättringtillStöd4.7.1 av

förbostäderförbättringförinförtsstöd harstatligt avEtt extra
tillbyggnad,och samtomfattarbruk. Bidraget om-permanent

inomåtgärdertillgänglighetsskapandeochreparationervissa
Tillengångsbidrag.och lämnasupplåtelseformer ettsamtliga som

%motsvarande 15bidragutgårbostadsrättshus avoch etthyres-
bidraget 15egnahem utgörräntebidrag. Förförbidragsunderlaget

harprojekttillStödet lämnasarbetskostnad.skälig som% av
slutförsoch1995septemberjanuari 30tidenunder lpåbörjats -

till 2uppskattatsharbidragetförKostnadernaunder 1996.senast
kronor.miljarder
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4.7.2 Investeringsbidrag till nyproducerade bostäder

Ett tidsbegränsat investeringsbidrag har införts för stimuleraatt
nyproduktionen permanentbostäder. Bidraget utgår med %10av

bidragsunderlaget. Bidraget dock endast till kostnader förav ges
arbeten utförda under perioden april20 december år31 1995.-
Projektet i sin helhet skall avslutat vid utgångensenastvara av
juni Som förutsättning1997. för bidrag gäller projektet skallatt

berättigat till statlig kreditgaranti och räntebidrag enligt 1993vara
års regelsystem. Investeringsbidraget samordnas med räntebi-
dragen så bidragsunderlaget för räntebidrag minskasatt med ett
belopp motsvarande investeringsbidraget. Investeringsbidraget kan
inte förenas någotmed statligt stimulansbidrag.annat

4.7.3 Investeringsbidrag för förbättring av
inomhusmiljön

Ett investeringsbidrag för förbättring inomhusklimatet iav
bostäder har införts. Bidraget omfattar % skälig20 kostnadav
för åtgärdrelevant påbörjas under tiden januaril 30som -
september 1995 och slutförs under 1996. Den totalasenast ramen
för bidraget 200 miljoner kronor.är Vidare har investerings-ett

för förbättra inomhusmiljön i bostäderatt och offentligaprogram
lokaler införts till kostnad miljarder2 kronor. Programmeten av
omfattar bidrag till solvärmeanläggningar,även installation av
ackumulatortankar, kulturmiljövård, samlingslokaler vissasamt
demonstrations- och utvecklingsprojekt. Bidrag lämnas med högst
30 % kostnaderna för lägsta anbud avtal för huvudentrepre-av om
naden träffas före l och1996 slutbesiktning sker före 1mars
februari 1997. villkorEtt för bidraget åtgärderna inte fårär att
någon form statligt stöd.annan av

4.7.4 Ombyggnadsbidrag för äldrebostäder

Det särskilda ombyggnadsbidraget för äldrebostäder har vidgats
till omfatta särskilda boendeformeratt även för medpersoner



1995:98SOUbostadsjinansieringentillstädStatens54

tillendastBidragetfunktionshinder.psykiskafysiska eller ges
från tillhöjtshar 10på bidragetNivånräntebidrag.medbostäder

inkommaskallstödAnsökningarbidragsunderlaget.%20 omav
påbörjats förehaskallArbetena1995.december31senast

utgången 1996.föreavslutasochseptember 1995utgången avav
totalttillkronormiljonermed 100höjtsharför anslagetRamen

kronormiljoner420

ROT-program4.7.5

tillmedelriksdagenanslogoch 1994både 1993 om-Under
tillbyggnad ROT. 94ochreparation,författande om-program

kronor,miljarderpå 1,5satsningartotaltomfattadeårs program
ochjuli 1994före den lpåbörjadesprojekttillutgickvilka som

avslutadenyligen programmetDetjuni 1995.30avslutades senast
stimulansåtgärder:följandeomfattade

utgick förbidragsunderlaget att%på 30högstbidragEtt av- undervisning,förlokalertillgänglighet iochmiljöförbättra
tillfastställdes 580vård bidragetförRamenoch omsorg.

kronor.miljoner

till miljö-lämnadeskostnaden%på högst 10Bidrag av- tillfastställdesBidragsramenbostäder.iåtgärderförbättrande
bevilja-egnahemradonsaneringTillkronor.miljoner330 av
tidigareireglernaenligtkronor000högst 25bidragdes

dettahem. Tilliradonåtgärderförordning mot egnaom
kronor.miljoneranslogsändamål 20

utgick inomkulturbyggnaderstatligavissastöd till ramenEtt- icke-statligatillutgickBidragkronor. ävenmiljoner105
och inomförordningtidigareenligtkulturbyggnader ramen

kronor.miljoner70

för-Riksantikvarieämbetetstillställdeskronormiljoner195- kulturbygg-iROT-åtgärderkulturmiljövård ochförfogande
nader.
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förRamama ombyggnadsbidraget till äldrebostäder, för stödet-
till allmänna samlingslokaler och för lokalbidraget till tros-
samfund utökades med sammanlagt miljoner200 kronor.

4.8 Statens kostnader för bostäder

4.8.1 Kostnader för olika bidragsformer

Staten olika former bidrag betydande stöd tillger genom av
finansiering bostäder. Den räntebidragen,största ärpostenav

miljarder33 kronornästan budgetåret 199495 l juli 1994 30-juni 1995. Dämäst följer bostadsbidragen, miljarder kronor,9
bostadsbidragen till pensionärersamt påBTP miljarder11

kronor under period. Därutöver finns vissa andra bidragsamma
tilläggslån för vissat.ex. reparations- och ombyggnadsåtgärder i

hyres- och bostadsrättshus, totalt ytterligare miljard kronor.1 Till-
detta 54 miljarder kronor iär subventioner försammans att

minska boendekostnadema för hushållen. För motsvarande period
1995 beräknas96 det statliga stödet uppgå till miljarder49-
kronor.

Till detta kommer skatteavdragen för räntekostnader för
egnahem vilka uppskattas miljarder15 kronor imotsvara ca
minskade intäkter för uppskattning för årstaten 1993. skallHär
också fastighetsskattennämnas inkomstatt påstatengav en

miljarder14,4 kronornästan budgetåret 199495. Från bostadssek-
kommer också inkomstertom till statskassan i form bl.a.av

mervärdesskatt. I samband med skattereformen 1991 togs
reduceringsreglema inom den s.k. byggmomsen bort och enligt
beräkningar Konjunkturinstitutet motsvarade momsinkomstemaav
från bostadssektom miljarder30 under 1994.ca

Till det statliga stödet till bostadsñnansieringen kan också
räknas de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i form extraav
investeringsbidrag, motsvarande miljoner125 kronor år 199495.
Tabell visar4.2 totala kostnader i sammandrag.statens
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julibostäder l 1994tillstödetforkostnaderStatensTabell 4.2
miljarder kr1995,juni30-

32,7Räntebidrag
0,9nybyggnadochtillbidragVissa andra om-
9,2Bostadsbidrag

10,9pensionärertillBostadsbidrag
0,1åtgärderArbetsmarknadspolitiska

53,8Totalt

BoverketKälla:

sammansättningochstorlekräntebidragenskommerföljandedetI
med dennasammanhängerfrågorbelysas. Det äratt somnärmare

delbetänkande.i dettabehandlasstödstatligtform somav
stödformerövrigamedsamordningBostadsñnansieringens

kanhuvudbetänkande. Härutredningensikommer tasatt upp
iföremål för översynbostadsbidragenockså är ennämnas att

iresultatsittredovisaskall1995:65dir.utredningsärskild som
december 1995.

Räntebidragen4.8.2

bidrag. Denolikaingår flera storaräntebidragtillanslagetI
debudgetåret 199495kronormiljonerpå 31 950 avserposten
tillkronormiljoneringår 641räntebidragen. Därutöverdirekta

antalutgifter förbostäderförbättring ettförräntestöd samtav
s.k.äldrebostäder,tillombyggnadsbidragstödformeräldre som
s.k.nybyggnadsbidrag,ungdomsbostäder,stöd till§33-ersättning,

miljonertillsammans 59hyresrabatter,kvarboendegaranti och
här.intebehandlasbidragmindre närmareDessakronor.

andraunderkraftigthar ökaträntebidragenförKostnaderna
Medår 1993-1994.nå1980-talet för topphälften att enav

bidragenberäknasbostadsfmansieringenförreglernuvarande
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enligt Boverkets komma minska under halvanandraattprognos
1990-talet för plana nivå motsvarande 8att utav en ca

miljarder kronor år på2005. bygger antagandenDetta om nypro-
duktion och ombyggnadsverksamhet motsvarande 30 000ca
lägenheter årvardera from. sjunkande1998 ränte-samtper en
nivå enligt regeringens huvudaltemativ i kompletteringsproposi-
tionen i april 1995.

Bidragens storlek dock känsliga för antaganden räntela-är om
Boverkets visar spännvidd i kostnaderna förget. prognos en

räntebidragen från totalt miljarder kronor vid5 genomsnittligen
2000-2005subventionsränta på perioden6,7 % under jämfört

med påkostnad miljarder kronor vid22 antagande 12,7 %en om
Ävensubventionsränta. olika antaganden nyproduktion ochom

ombyggnadsverksamhet påverkar givetvis utvecklingen ränte-av
bidragens storlek. Diagram visar4.1 Boverkets medprognos
huvudantagandet subventionsräntan minskar till i genomsnittatt

%8,7 under denna period.



1995:98SOUbostadsfinansieringenstäd tillStatens58

räntebidragsanslagetutvecklingHistoriskDiagram 4.1 av
årinfördes 1974, samtsedan systemet prognos

i löpandeår Miljarder kronor2005.fram till
priser.och fasta

uujaxdøx
kronor

40.0 .

35,0 -

30.0 ..

25,0 .

åra pris1995
20,0 p

15.0 .

10.0 .
priserLöpande

5.0
A:

llllllllllllllllllllllllllllll0,0
2005200019951990198519801975

BoverketKälla:

regelverk. IolikaflertalenligtbeviljadeRântebidrag ettär
ellerårs regelverkbenämningama 1991användsbeskrivningen
ochSFS 1991:1933års regelverkförfattningar, 1992äldre 11

1992:986.års regler SFS1992:411 1993samt
räntebidragsärenden.aktivafanns 215 000juli 1995Den 1

hälften detbostäder,miljonermotsvarade 1,9 nästanDetta av
lägenheter,miljonerHuvuddelen, 1,3bostadsbeståndet.svenska

Fastig-äldre.ellerårs reglerenligtavsåg 1991räntebidrag
för %70ellerårfardigställts 1990heter avcasvararsenaresom

åren.deunderräntebidrag närmasteutbetalningarnatotalade av
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I tabell visas i miljonerutbetalningar kr fördelat på4.3 de olika
årgångama bostäder för och1996 2000.

Tabell år4.3 Utbetalningar räntebidrag 1996 och 2000av
årgångarfor olika bostäder, milj kr i löpande

priser

Årgång 1996 2000

1980 85 2
1981 114 2
1982 204 17
1993 248 42
1984 555 204
1985 739 270
1986 863 236
1987 793 306
1988 3501 659
1989 8812 4731
1990 3 314 2 319
1991 2 361 1 467
1992 3 954 1 608
1993 7894 1 644
1994 2 635 1 713
1995 979 358

Totah 25 866 11 637

Källa: Boverket

Boverkets visar räntebidragen år kommer1996att attprognos
Åruppgå till miljarder kronor.28 sjunker kostnaderna2000 tillca

miljarder17 kronor och år till2005 miljarder kronor enligt8
Boverkets huvudantagande utveckling och bostads-räntaom av
byggande. Endast mindre del kostnaderna utbetal-en av avser
ningar årsenligt regler, miljarder1993 2,0 kronor och1996 5,1
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räntebidragens utveck-Tabell visar4.4år 2005.miljarder kronor
Boverketsenligtregelsystemenolikadefördelningling och

prognos.

räntebidrag,utbetalningaröverPrognosTabell 4.4 av
miljarder kronor

200520001996

1,27,0års och äldre 13,5regler1991
1,65,512,9års regler1992
5.14,12,0års regler1993

7,916,628,4Totalt

BoverketKälla:

kommerframöverfleraunderräntebidragenvisarTabellen att
regelverken. Inteäldreenligt deutbetalningardominerasatt av

års reglerenligtutbetalningar 1993kommer attförrän 2004
räntebidra-förreglernade äldreenligtutbetalningarstörre änvara

ränteläge.antagandenalternativavid samtligagällerDetta omgen.
ochellerlägenheternyproduktionbetydligtEn större om-av

deförtidpunkteninnebärbyggnadsverksamhet näratt nya
några år tidigare.någotblir ellerreglerna övertar
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5 Villkoren for det byggdasent
bostadsbeståndet

I detta avsnitt beskrivs utvecklingen på bostadsmarknaden under
perioden 1985-1993. Bostadsbyggandet omfattning och struktur
beskrivs. Vidare bedömninggörs den fastighetsekonomiskaen av
utvecklingen för bostäder byggda under denna period. Avsnittet
innehåller också beskrivning vad kännetecknar bostads-en av som
företag har eller befaras komma i ekonomisk kris såvälsom vad
gäller kommunala bostadsföretag, privata fastighetsföretag, bo-
stadsrättsföreningar egnahem. Dessutom uppskattas omfatt-som
ningen de åtaganden och bostadsinstituten kanav statensom
behöva infria följd förluster lån till bostadsföretagsom en av
i kris. Slutligen innehåller avsnittet beskrivning arbetet meden av
rekonstruktioner konsekvenserna för drabbadesamt hushåll.

1 Bostadsbyggandet

Som tidigare redovisats har stöd till nyproduktionstatens och
ombyggnadsverksamhet ökat i omfattningavsevärt under andra
hälften 1980-talet och i början l990-talet.av Trots detta harav
flera bostadsföretag med andel fastigheter byggdastor just under
dessa hamnat i så allvarliga ekonomiska problem de inteatt
kunnat fullgöra sina ekonomiska åtaganden. Bostadsföretag har

i konkurs ellersatts rekonstruerats, något tidigare intenästansom
förekom.

allmäntI tal förekommer begreppet krisårgångama. Med detta
brukar bostäder byggts eller genomgåttman omfattandeavse som
ombyggnad åren 1985-93. årgångamaFör före år före-1985
kommer knappast den ekonomiska problemtyp härav som avses.
De fastighetsekonomiska analyserna redovisas i avsnitt 5.2som
visar problemen ökaratt fastigheten byggd underärsenare
perioden. detI följande försök kvantitativtgörs beskrivaett att
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år.dessaunder Be-bostadsbyggandetkännetecknarvad som
ipubliceratsfrån Boverketmaterialskrivningen bygger som

ochDanellsystemetBostadsmarknaden,årsbokBoverkets 1995;
krisårgångama.

lägenheterbyggdaAntalet5.1.1

lägen-genomsnitt 00045byggdes iperioden 1985-1993Under
lägen-år 00067färdigställdes 1991,år. lägenheterFlestheter per

jämföraskanlägenheter. Detta29 000och minst 1986,heter
med 96miljonprogrammetsunderbostadsbyggandetmed ca

lägenheterNettotillskottet1965-74.lägenheter000 varper
dåligaäldre000eftersom 30lägredessadock under ca

periodenår. 1980-Undergenomsnittiförsvannlägenheter per
år.lägenheter 1994genomsnitt 43 000färdigställdes i1984 per

påvisarBoverketslägenheter.färdigställdes 22 000 prognoserca
Årlägenheter. 1995färdigställdaantalminskningfortsatt aven

visarTabellpåbörjas. 5.1lägenheterendast 000beräknas 14ca
småhus årenochflerbostadshusilägenheterfärdigställdaantalet

1985-1994.
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Tabell 5.1 Antal Fárdigställda lägenheter i flerbostadshus och
småhus 1985-1994

År Småhus Flerbostadshus Summa

1985 15 808 17 124 32 932
1986 13 517 28 791 28 791
1987 15 145 15 739 30 884
1988 19 480 21 094 40 574
1989 23 026 27 376 50 402
1990 24 680 33 746 58 426
1991 28 685 38 201 66 886
1992 19 532 37 787 57 319
1993 9 400 25 688 35 088
1994 5 246 16 384 21 630

Källa: Boverket

5.1.2 Regional fördelning bostadsbyggandetav

Antal färdigställda lägenheter invånare betydligtävenper var
högre under hela perioden 1960-1974 år.under Omän senare

befolkningsökningenäven väger bostadsbyggandetman var
lägre i påslutet 1980-talet under tidigare femårsperioder.än Det

således inte volymenär byggandet i sig problemet.ärsom
Däremot finns obalans i den regionala fördelningenen av
bostadsbyggandet. årenUnder 1985-1994 byggdes i Sverige 0,89
lägenheter befolkningen ökat med. För storstads-per person som
områdena Stockholm, Göteborg och Malmö motsvarandevar
värde 0,56 och för kommuner med mindre invånare30 000än
3,49 se tabell 5.2.
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förhållande folk-till folkmängd ochiByggandeTabell 5.2
1985-1994i olika kommungrupperökning

Folk-ByggandeByggandeFolk-Kommungrupp
mängdinv.folkökning 1000ökning,

åroch 1994%

3818 8164,940,89riketHela 5,7

813 15524,920,56Storstadsomr 9,3
8121 709Övr. 5,130,72inv. 7,375

750 01615,161,04inv. 5,130-75
543 29824,683,49inv. 1,330

BoverketKälla:

upplåtelsefonnoch5.1.3 Hustyp

flerbostadshus.inriktasdelBostadsbyggandet kom till motattstor
ägande-avsåg %33lägenheter 1985färdigställdasamtligaAv

År hade dennahyresrätt. 1991och %bostadsrätt 38%29rätt,
ochbostadsrätt 53%äganderätt, 28till %fördelning ändrats 19

andeltillsvängningmarkantsåledes störrehyresrätt,% en
med ägande-bostäderpå bekostnadmed hyresrättlägenheter av

omfördelningmotsvarandeemellertidstorstadsomrâdenaIrätt. var
destovaritharmåttlig. Förändringenupplåtelseformemamellan

små kommunerna.i destörre
upplåtelseformen förockså vad gällerskettharförändringEn

gruppbyggdatidigare1980-talet ochsmåhus. börjanI även var
Från harovanligt. 1985eller hyresrättbostadsrättsmåhus med

medupplåtits antingensmåhusgruppbyggdadock de flesta
i andel%hyresrätt 40-45eller%50-60bostadsrätt, avca

diagram 5.1.illustrerassmåhus.gruppbyggda Dettasamtliga av
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Diagram 5.1 Färdigställda lägenheter i flerbostadshus och
småhus på upplåtelse-1985-1994, fördelning
form. Orter invånare.med 30.000

Mmoøaozow:

Bahüllt

Å Hyrurltt,
malt

Totalt--á-

Vidare har de privatägda bostadsföretagen för densvarat
relativt ökningen antalet färdigställda Frånlägenheter.största av
år 1985 till skedde i storstadsområdena1991 nästan en
fördubbling antalet färdigställda lägenheter privatägdaav av
bostadsföretag. kommunerI med invånare75 000änmer var
motsvarande ökning gånger och i kommuner6,7 med mindre än

invånare30 000 hela gånger.12,7
Fördelningen på ägarkategori illustreras tydligt i diagram 5.2.
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flerbostadshus ochilägenheterFärdigställda5.2Diagram
upplåtelsefor-påfördelningsmåhus 1985-1994,

på ägar-fördelninghyresrätternaförochmer
kategori.

Hyran -intepr
K -hrfHyranj

Hyra-nn1 -sut,
kommun.
lanaingHyran- -Allmlnnyuiga
Bastukilti

Agmdum1
S

âåäååêäääê Totalti

ökadekraftigtökadefastighetsägamaprivatadevisarDetta att
nivå årlågrelativtfrånbostadsbyggandeiinvesteringarna en

med1991tilllägenheterfärdigställda topp5.0001987, enca
Även bostadsföre-kommunaladelägenheter.färdigställda16.000

bostäderiinvesteringarnaökadebostadsrättsföretagochtagen
omfattning.iinteperiod,dennaunder sammamen

Produktionskostnader1

viktigastedeochökatharProduktionskostnadema är en av
perioden 1975-90uppstått. Underkristill denförklaringarna som

förrealakvm iproduktionskostnadema termerfördubblades per
produktions-oförändradmedjämförasvilket kanflerbostadshus

Även på 1990-taletbörjaniåren 1965-74.underrealtkostnad
förproduktionskostnadenökningenfortsatteåren 1991-1992 av

ochårennominellt 1993oförändradochsedan stannaatt varaupp
1994.

underproduktionskostnademaökningenkraftigaDen av
skedde i1990-taletpåbörjanochdel1980-talet ensenare

förproduktionskostnademaÖkningamainflationsekonomi. av
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bostäder dock högre inflationenavsevärt iän konsument-var mätt
prisindex. Detta illustreras i diagram 5.3.

Produktionskostnadema varierar också något regionalt. Störst
skillnaden mellanär Stockholm och övriga landet. Stockholms-I

regionen den genomsnittligaär produktionskostnaden %15ca
högre i övriga landet.än

Diagram 5.3 Produktionskostnadsutveckling sedan 1975.

Pvoduktionskomad

5.1.5 Kännetecken för bostadsföretag i kris

Det anmärkningsvärda med utvecklingenmest bostadsbygg-av
andet under perioden 1985-1993 den kraftiga ökningenvar av an-
talet färdigställda lägenheter upplåts med hyresrätt i privatäg-som

Ävenda bostadsföretag. andelen småhus upplåts med bo-som
stadsrätt eller hyresrätt ökade markant. Denna utveckling var
särskilt stark i små kommuner där bostadsbyggandet ökade mest
i förhållande till befolkningstillväxten. dessaI kommuner skedde

tydlig överpoduktion lägenheter förhållandeien till efter-av
frågan. Till detta kom ökning produktionskostnademaen av per
kvm betydligt inflationen.större änsom var
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bostadsbyggandets omfatt-varkendockförklararsigförVar
produk-ägande ellerupplåtelseform,fördelning,regionalaning,

svårigheterfårbostadsföretagutveckling atttionskostnadens att ett
olikadefleradärbostadsföretagåtaganden. Försinafullgöra av

ekonomiskihamnariskendocksamverkar attfaktorerna storär
kris.

ellerbostadsföretaglitetriskföretagetverkliga ärDet ett en
tillåren 1989-1992underbostäderbyggtbostadsrättsförening som
påkapitalinsatsmed litenochproduktionskostnader egethöga av

bostäder.efterfrågan Detminskandelåg ellermed t.o.m. avorten
bostads-kommunalasmåocksåföretagprivatagällakan men

ellerhöja hyrornamöjlighethar inteföretagsådant attföretag. Ett
lägen-eftersomminskarräntebidragentakti denavgifterna som

tillräckligtregel inteiföretagetharVidaredå blirheterna tomma.
hyreshöj-bäraårgångar kanfastighetsbestånd äldre somstort av

årgångamadyraför dekostnadernatäckerningar nyaävensom
konstruktionsinharBostadsrättsföreningarbostäder. genom

omfördelningarsådanatillmöjligheteringaöverhuvudtaget av
kostnader.

utvecklingFastighetsekonomisk5.2

krisårgångama harde s.k.tillräknasfastigheterMånga de somav
betalningsnetto,negativthainom korteller kommeridag ettatt

skatt.ochdriftskostnader,täcker intehyresintäktema räntordvs
Fastighetsägaresaknas.också likviditetuppstår akutProblem om
fastigheteräldremellanlikviditetsinjämnakan somutsom

medfastigheterochpositiva betalningsnetton yngregenererar
Riskenavstånd.påkrissituationhålla attkannegativa netton en

finnas kvar.fortfarandedocktill kanräckerintelikviditeten

Kalkyler5.2.1

för detframtidenhur sentuppfattningfå utFör seratt omen
förutvecklingenekonomiskadenbostadsbeståndet harbyggda

SverigesochBoverketBKN,simulerats1995-2014perioden av
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Fastighetsägare. simulering det här slagetEn inga exaktaav ger
hållkan visa vilket det lutar.svar, men

inledandeDe kalkylema har gjorts med antaganden ansettssom
rimliga dem gjort beräkningarna. deIvara av som senare

kalkylema har antagandena till viss del kommittén, ochstyrts av
skall förhållandekänslighetsanalys i till de förstases som en
kalkylema.
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Antaganden5.2.2

krmz boarea.ochpriserfastagjorda iKalkylema är avser
beräkningarna:inledandedeförharantagandenFöljande använts

BeräkningsantagandenTabell 5.3

BKNFastighetsägareBoverket Sveriges

3,03,03,0°oInflation.

Subventlonarinta, o
11,510,0010,51995
10,59,259,81996
9,58,259,01997
8,58,258,51998
7,58,257,51999
6,58,256,52000

Lånerinta, °c
12,511,010,91995
11,510,010,21996
10,59,09,41997
9,59,08,91998
8,59,07,91999
7,59,06,92000

krmDrinskoatnad
220224205-2201995

larmUnderhåll
00131995

°oHyreabortfall i
0,03,01,5intäkternaav

krmHyreaintikter
770-860760-800724-8891995

3,03,02,25-3,0okningstakl, %årlig

7.685-12.4577.881-12.678krlm 7960-12345Lñneskuld

lerm 6.3534.358Taxeringsvärde -
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Negativa betalningsnetton5.2.3

Alla organisationerna, dvs. och SverigesBKN, Boverkettre
Fastighetsägare har undersökt hur betalningsnettot kommer att
utvecklas för årende fastigheter färdigställts undersom

årgång1985-1994. kalkylerade betalningsnettona för varjeDe
jämförs åskådliggörhär i diagram. det finnsKurvoma om en
möjlighet långsiktigtill lönsamhet för årgång.respektive

Diagrammen årgångama.nedan urval de aktuellaär ett av

Diagram Utveckling betalningsnetto för5.4 bostäderav
ñirdigställda 1985.
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får bostäderbetalningsnettoUtveckling5.5Diagram av
1988.färdigställda

å

-m-am]i SLF...annans T

bostäderförbetalningsnettoUtvecklingDiagram 5.6 av
1990.färdigställda
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förbetalningsnetto bostäderDiagram Utveckling5.7 av
färdigställda 1992.

äåäåêååäååååäåååååêå
100

o
400.

.2oo

.m ...............................................................................................................................

.wo ...............................................................................................................................

-soo
BKN]sv.FldigldäglmBevakaBRF - - - -

Årgångama verkar ha övergående problem. Kurvoma1985-1987
uppåt årgångarvänder och bryter i del fallför dessa ävenen

igenom nollpunkten och börjar positiva betalningsnetton.generera
Tiden fram till fastigheterna börjar i likviditetenöverskottatt ge

längre fåvad normalt brukar krävas för sundär än attsom en
fastighetsekonomi. årgångar räknas dock inte verkligtDessa som
nödlidande.

krisårgångamaDe s.k. fastigheter färdigställda mellan 1988är
och 1993. har betalningsnetto starkt negativt ochDe ärett som en
mycket lång någonperiod hinner förbättringinnan sker.passera

I samtliga diagram har Boverkets kalkyler underskott.störst
beror påDet de antaganden gjorts avseende drift och under-som

håll. Till skillnad från Fastighetsägareoch Sveriges harBKN
frånBoverket underhållskostnader driftskostnader ochseparerat

bådadem realt under perioden.trappat upp

5.2.4 allvarliga underskottenHur är

Boverket har påutvecklat sin analys för belysa storlekenatt
underskotten.
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förhållande till utgifteriIntäkter

jämför intäkternaberäkningenförstaDen procent ut-som av
uppgår ochintäkterna till mellan %,gifterna. Inledningsvis 80 100

följer försämrasårgång. Under de tiopåberoende ut-som
denefter liggergiftstäckningen %, och tjugo 60-till 60-90

årgång-mellanspridningenframgår siffrorna ökar%. Som100 av
årgångamasåterspeglar möjlighetde olikatiden. Dettaöverarna

återhämtningtill

underskottenhyreshöjningar för täckaNödvändiga att

för täcka deskulle behövashyreshöjningarMycket kraftiga att
på höga hyrorberäkningar hurBoverket har gjorttotala utgifterna.

hyresutveckling i kronormedskulle krävas 1995 sammasom
slutetbli noll i kassan vidräknat för det skalltidigare att avsom

år respektive 2014.2004

bostadsfáretag.Erforderlig hyra. KommunägtTabell 5.4
ochför fastighetskattGällande regler garan-

terade räntor.

Årgång Erforderlig hyra årErforderlig hyra årNuvarande
krm mellanför balansför balans mellan 1995hyra 1995

intäkterackumuleradeackumulerade intäkter
årutgifter 2014utgifter år ochoch 2004

43%32% 1.1301.0441993 790
50%1.18243%790 1.1291992
40%36% 1.1371.1051991 810
34%1.08531%1.0591990 810
38%1.0531.040 36%1989 765
42%1.0361.042 43%1988 730

Källa: Boverket

fall, vilketi vissaskulle krävastill 50%Hyreshöjningar ärupp ca
månadsavgift för bostads-många Erforderligpåomöjligt orter.

nivå tabellen Skillna-iungefärliggerrätter ovan.samma som
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den månadsavgift fråni nuvarande och varierar föreningär stor
till förening. Tabellen visar kommunägda bostadsföretag därovan

hyresnivånuvarande genomsnittlig känd.är

skuldsanering

krisårgångarnasEtt lösa fastig-problemsätt ärannat att att
hetsägarna går i konkurs genomförs.eller rekonstruktioneratt
Kreditgivama skulle vid rekonstruktioner skulderna till densanera
nivå fastigheterna kan bära ekonomiskt under sin livstid. Densom
avskrivna skulden belastar kreditgivarens kredit-resultat som en
förlust. ochGarantier pantbrev högst i panträttsordningen, dvsupp
BKN, Venantius och förlorar kapitalSBAB, sitt först. Dessa
institut åtagandenför har gjort.statensvarar som

5.2.5 krisårgångamaHar någonsin ihopgått

Mot bakgrund den mycket svåra situation här beskrivits,av som
kan fråga sig krisårgångamas kalkyler gick ihop närman om ens
beslutet projekten flestaDe investeringarna beslutadestogs.om
innan höjningen den garanterade och innanräntan upptrapp-av
ningstakten densamma ökade. Fastighetsskatten har sedan ökatav
kraftigt liksom driftskostnaderna till följd skattereformen.av

Genom garanterad och påupptrappningstakt denräntaatt anta
nivå skulle gällt innan förändringarna i regelverket 8%samtsom
inflation, subventionsränta,11,5 % hyresutvecklingrelativ realen

tidigare och avskaffa fastighetsskatten kan görasom man samma
påberäkningar erforderlig hyra i tidigare1995typ av som

tabeller.
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Tabell 5.5 förutsättningarErforderlig hyra enl. vid byggstart.
Inflationen Suh-Kommunagt bostadsföretag. 8%.antas vara

ventionsrllntan Fastighetsskatten11,5%. antasantas vara vara
avskaffad. Garanterade för olika årgångar ligga på deräntor antas
nivåer före skattereformenskulle gällt de regler gälldesom om som
fortsatt tillämpas. Upptrappning medgaranterade räntanatt av
0,25 procentenheter år.per

Årgång Nuvarande Erforderlig hyra år Erforderlig hyra år
krmhyra for balans mellan 1995 för balans mellan1995

ackumulerade intäkter ackumulerade intäkter
och utgifter år 2004 och utgifter år 2014

3% 7%1993 790 811 809
3% 5%1992 790 813 827
6% 5%1991 810 860 852

2%1990 810 831 3% 826
8% 7%1989 765 827 816

1988 730 12% 10%8l5 801

Källa: Boverket

få det gå ihopFör ekonomiskt krävs fortfarande hyreshöj-att att
måttliga.ningar, inflationen årenHade de fyra varitän senasteom

det rimligt hyresnivå% högre den8 10%är änatt anta en ca
idag. besluten kan inte projekten precis ha verkatNär äntogs mer

ihop. Beslutsfattama har kanske inte beaktat känslig-de
hetsanalyser gjorts.som

Känslighetsanalys5.2.6

rimligt kostnadernaDet kommerär att anta att att pressa upp
hyrorna inflationstakten. Utredningen har därför BKN,än gettmer
Boverket och Sveriges Fastighetsägare i uppdrag utföraatt nya
beräkningar. påkalkylema grundar sig antagandenDe nya som

önskemål.har justerats enligt kommitténs Syftet framföralltär att
hur känsliga betalningsunderskotten för hyreshöjning.realärse en

värden förändratsDe är:som
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beräkningsantagandenTabell 5.6 Nya

Boverket Sveriges Fastighetsägare BKN

Inflation, % 3,0 3,04,0

Hyresbortfall i %
intäkterna 1,5 1,5 1,5av

krmHyresintäkter
årlig ökningstakt, % 4,0 5,0 4,0

Beräkningarna gångdenna i löpande priser.görs
underhållskostnadema,Antagandena ränteläget, drift- ochom

låneskulden hyresintäkten utgångslägetvid varierar fortfaran-samt
de efter de olika kalkylmakamas antaganden.

hyrornaAtt ökar med så lång% nominellt under period1 en
slårorealistiskt, och20 ganska kraftigt i slutetärsom av

perioden. Skälet till lägger detta antagandeatt är som
tidigare för hur påverkarreal hyreshöjningnämts att se en
kalkylema. Antagandet hyrorna kan höjas inflationenatt änmer

rimligt vissaunder perioder.är
Nyproducerade bostäder har högre hyra äldre bostäder idag.än

En relativt lika hyreshöjning därför ökningsett stor störreger en
i kronor räknat för de lägenhetema.yngre

m2påExempel: fårEn i hyreshöjning.3:a 70 %5

krmz månadshyra höjning hyrany
Äldre lägenhet 550 3.208 160 3.368
Yngre lägenhet 800 4.667 233 4.900

Var den uthyrda bostaden belägen ocksåhar betydelseär stor
för hur för hyreshöjningar. Särskilt i medärstort utrymmet orter
lediga lägenheter flyttar hyresgästerna hyrorna höjs iom samma
takt i det äldre beståndet.som
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betalningsnetto får bostäderUtvecklingDiagram 5.8 av
färdigställda1988.Hyreshöjning:inflation+l%.

m 2Eåäêêåiåêååålååå R

iV&quot;&quot;BovukaBRF.nFsiighetsigue--BKN

för bostäderbetalningsnettoUtvecklingDiagram 5.9 av
färdigställda1990.Hyreshöjning:inHati0n+1°A.

0 il
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Diagram 5.10 Utveckling betalningsnetto för bostäderav
lärdigställda 1992.Hyreshöjning:inflation+l%.

äååäêåååååêåäåäåâäåå
100 z
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f.00 n.
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J°0, .......,., ,,., . ............ .,, ..., .,......... ....... . .. . . .,, , , ,.. . . ........... .....,.....,. . . .r...... .. V.........

400..........,,. ,. . .. ...... ..... ......,,,,, .. ............ ....... .... ..... .... ......,,. ....... . . ............. .... .. . .

-soo
[-eoverxaanr .nFnstiglIel§pre--BKN

Som kommer vändningen uppåt minskadeväntat underskottmot
både tidigare och starkare. fastigheterDe färdigställts 1988som
har betydligt bättre utsikter till bära sina kostnader. Föratt egna
dessa fastigheter finns möjlighet hyrorhöjda kombineratatten
med ränteutveckling klara krisen. Betydligt värreen gynnsam av

det för framförallt årgångär för årgång1992, 1990. Deävenmen
går med kraftiga underskott år.i 15-20 Det torde bara vara
möjligt klara dessa underskott det finns möjlighetatt attom
fördela underskotten på andra fastigheter överskott.som ger
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situationFastighetsägamas5.3

problemmedBostadsföretag5.3.1

och kreditin-årtionden börjadegången på mångaförstaFör staten
fastig-förlusteravsevärdaunder 1990-taletstituten göraatt

inleddesdelbostadsinstitutenskreditgarantier.hetskrediter och För
affärshusfastig-på ochkontors-förlusterkreditförlustema med

börjanbostadssektom medspred sig tillKreditförlustemaheter.
förstöka. Problemenfortsattdärefteroch har1992 att var

harmedFrån och 1994flerfamiljshusen.koncentrerade till
småhus-fastigheter ibyggtockså bostadsrättsföreningar nyasom

förkreditförlusterbetalningsproblemform drabbats som gerav
kreditgivare.och övrigastaten

frånbeståndetbyggdai detproblemfastighetemaBland sent
dominerar1990-talethälftenoch förstamitten 1980-talet avav

ofta medharfastighetsägaresoliditet.med Dessaägare ensvag
regionlåtit fastighet ibyggakapital köpt ellerringa del eget en

lokalisera-äroftaProblemfastighetemastorstadsområdena.utanför
landsbygd.eller Ettmindresmåstäder och övrigade till orter

beståndofta saknarfastighetsägarenkännetecken ettär attannat
Överskott hyresin-årfastigheter byggda tidigare 1985.än avav

för täckahafrån sådant bestånd skulle kunnatäkter använts attett
i problemfastigheten.underskott

Kommunala bostadsföretag5.3.2

bostads-sinaoch förvaltarsvenska kommunernaDe äger genom
alla%Antalet 45lägenheter.företag drygt 900000 motsvarar av

Sverige. dagi Iantalet bostäderellerhyreslägenheter % är22 av
likviditetenvilket frestarouthyrdadessa bostäder39000ca av

bostadsföretag.berördai
omfattarKommunförbundet ochgjortsundersökningEn avsom

genomsnittliga synligavisar denkommunala bostadsbolag128 att
i företagen.mellan % Devarierar 5-71990-1993Soliditeten ca

de mindresoliditetbättrehar i regelföretagen änstörsta en
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företagen, vilka därmed känsliga vid likviditetspå-är t.ex.mer
frestningar. Genom försiktigt tillämpad redovisningsmetod viden
värdering tillgångar har ofta de bolagenstörre även störreav

relativt de minsta bolagen. försågsUrsprungligenänsettreserver
aldrig de kommunägda bolagen någotmed egentligt kapital.eget

kommunalaDen borgen ansågs fullt tillräcklig.vara
De kommunala företagens kassalikviditet lågär även om en

förstärkning skedde under l993. Kassalikviditet brukar uttryckas
i likviditetstal, där talet balanseradett likviditet medutgörett en
lika inbetalningar. Flera bland destora undersöktaut- som
företagen har haft kassalikviditet under talet indikerarDettaett.en

flertal företag kan ha haft betalningsproblematt ett under mät-
perioden.

Den genomsnittliga avkastningen totalt kapital i företagen
varierar mellan och4,5 drygt i6% årengenomsnitt 1990-1993.
En årlig förbättring avkastningen kan skönjas år.varjesvag av
Avkastningstalet dock långt under vad kan betraktasär som som

rimlig lönsamhet.en
För de kommunala bostadsföretagen utvägen via konkursär en

i princip stängd. Detta innebär också sanering kommuna-att en av
företags ekonomi under medverkan bankinstitut och intestatav

heller blir aktuell. Endast i fall har det kommunala bostads-ett
företagets ekonomi såvarit dålig hela kommunen måsteatt
saneras Haninge.

En speciell lagstiftning har omgärdat allmännyttan för att ge
kommunerna möjlighet driva social bostadspolitik. Kommu-att en

svarade för de kommunala bostadsföretagens grundkapitalnerna
samtidigt den statliga belåningen förmånlig. Merpartensom var av
de speciella villkoren för de kommunala bostadsbolagen har för-
svunnit under år. Trots detta känner kommunerna starktsenare ett

för sina kommunala bostadsföretag. Många företagenansvar av
har tilldelats speciellt socialt kommunen. Påett ansvar av senare
tid har dock det normala företagen kommitägaransvaret gentemot

spela roll.att störreen
Krisen i Haninge kommuns fastighetsbestånd i Haningehem

kan enstaka påexempel inträffade allvarligaett störningarses som
i betalningsförmågan. Omfattande dyra ombyggnader och reno-
veringar i miljonprogrammets bostäder genomfördes. Investering-

blev för dyra i förhållande till betalningsförmågan och tillarna
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efterfrågan.förhållande tillocksåviss del i
bostadsbolagetiskulle konkursHaninge kommunFör en

lånemöjligheter.fortsatta Kommunennormalainneburit förstopp
lösningbidraga tilldrivkrafter fördärför haft starkahar att aven

krisen.
kommunifrågasatts svenskhar sammanhangi dettaDet enom

betalningspro-utvecklingen vidsannolikakan i konkurs. Den
anstånd ochmedförst utverkaförblem kommun räntorär atten

beskattningsrätt ochviaamorteringar tills kommunen genom
besparingar åter börja betala.kan

stiftelserbostadsbolag ochsinaKommunerna äger somgenom
omfattandefastighetsbestånd.framgått mycket Enstortettovan

inbyggdamedsedandel beståndet producerats 1985harav
likviditetsproblem för framtiden.

i destorlekfrågan kapitaletsdetdet gällerNär egnaom
olikahosvarierandefinnskommunala bostadsföretagen resurser

strategifråga vilkenkommuner. dessutomDet är somomen
utförsäljningägarroll. enstaka fall harkommunen väljer sin I av

kapitalet.varit medel öka detbostäder till andra ägare ett att egna
dehyreshöjningargradvis genomfördaRationaliseringar och är

På lokaladelsituationen.viktigaste medlen för förbättraatt en
hyresökningar begränsadtillhyresmarknader dock möjlighetenär

bostadsefterfrågan lägenheter.lediga Ettoch sättgenom svag
kommungränser-skulle kunna kommuner samarbetar överattvara

iskalfördelarbostadsbolag för vinnai ägda attgemensamtna
lagstiftningMed nuvarandesamband med rekonstruktioner. är

frågadennabehandladetta inte möjligt. Utredningen kommer att
i sitt slutbetänkande.

Även kommunala företagenför deproblemen ärär storaom
några tiotaluppskattningsvisSABO-företagen,endast antalett av

åren.företag allvarligt hotade de Dessanärmaste motsvarar
bostadsbeståndet. Känneteck-omkring kommunaladet5 % av

iochverkar mindrenande för dessa företag deär orteratt
räntebidragsberoende.glesbygd ocheller de mycketäratt

outhyrdamångaockså oftastkris harBostadsföretagen i akut
starkaresammanslagningar medAktieägartillskott ochlägenheter.

åtgärder kan Harföretag kan exempel prövas.somvara
måste andraproblemekonomiskakommunen självdessutom

lösningar övervägas.
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5.3.3 Bostadsrättsföreningar

Finansinspektionen totalt bostadsrättsföre-16500attuppger av
ningar fått krediter i bostadsinstituten sista årdecembersom per
1994, hade drabbats168 konkurslikvidation och hade149av
rekonstruerats med hjälp kreditgivama. frånSenare rapporterav
bostadsinstituten visar antalet rekonstruktioner ökat underatt
1995. Konkursema och rekonstruktionema har lett till förluster för

och kreditgivama, bl.a. formi kapitalförluster ochstaten av
avskrivning räntefordringar. flesta påverkasde fallI deävenav
boende högre boendekostnader.genom

Enligt Konsumentverkets statistik har första kvartalett.o.m.
1995 178 bostadsrättsföreningar gått i konkurs eller i likvida-trätt
tion. årUnder 1993 antalet konkurserlikvidationer och46var
under 1994 Under första90. kvartalet år minskade1995 antalet
till jämfört10 med första15 kvartalet Några konkursema1994. av
i statistiken har samband med köp hyresfastighet miss-att av
lyckats, varfösfföreningama egentligen aldrig kommit igång med
planerad verksamhet. Så har varit fallet främst i storstäder. Antalet
konkurser beroende på betalningsproblem i bostadsrättsföreningar

drivit egentlig verksamhet, därför något mindre vadärsom än
statistiken utvisar.

Tabell 5.7 Antal bostadsrättsföreningar i konku rslikvidation

Före

1990 1990 1991 1992 1993 1994

Anm.: Antalet konkurser under kv19951:a varl0.

Källa: Konsumentverket
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gått i konkurs.HSB-föreningar FörfyraHSB attuppger
med-föreningar. Bland SBC:smotsvarande tal 24Riksbyggen är

gått i konkurs. Ettbostadsrättsföreningar25-tallemmar har ett
från riksför-fristående deföreningarantal mindrerelativt ärstort

blandhittillsdominerarföreningarnamindrebund finns. Desom
före-någraochmedelstoravissa störrekonkursema, ävenmen

bostadsrättssmåhus harbegynnande problem. Formenharningar
problemföreningama.blandhittills dominerat

detpå grundhar,på universitetsorterochstorstädernaI av
efterfrågan bostäderökadochbostadsbyggandetminskande en

stabilise-regelpå bostadsrätterinflyttning, priserna somgenom
framför alltharbostadsrättslägenheteröverproduktionEnrats. av

outhyrdakanPå dessastäder.mindreochskett i glesbygd orter
någonihyresfastigheterförbruksvärdeshyranlägenheter göra att

månadsavgiftema. Enmarknadspristak förmån fungerar ettsom
lägenheterhyrafå svårt sälja ellerkanbostadsrättsförening utatt

frånErfarenheterhyresbostäder.likvärdigablir dyrare änsom
villigabostadsrättsägarevissavisar dockrekonstruktioner är attatt

kunna bevaraavgiftsnivå förnågot högre attacceptera en
sina insatser.på värdetoch sikt skyddaföreningen av

bostads-privati dagkonkursutvecklingtypfall för ärEtt enen
medpå mindrefå hus, belägenrelativträttsförening med orten

svårsålda. Föreningensvaritfrån börjanredanlägenheter som
statligtminskatfrån år blandsvårigheter annatväxer genom

höjas förmåsteårsavgiftemaflyttarVissa boenderäntestöd. när
likviditeten.klaraatt

fullgörainte kanbostadsrättsföreningenakutKrisen blir när s
bedömerkreditgivama. Dessabetalningsskyldighetersina mot om

låntagareintaktbehålla föreningendet bättreär att genomsom
fastighetenförsäljningellerrekonstruktion, mest ut-geravom

kreditgivamafallet begärpå fordringarna. detdelning I attsenare
förexekutiv auktion,fastighet säljsbostadsrättsföreningens att

anspråk.ikunna pantenta
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5.3.4 Privata bostadsföretag

Antalet privata fastighetsägare uppgår till Antalet har46000.ca
ökat något på år, många konkurser drabbathar privatasenare men
fastighetsägare, vilket åter reducerat del.antalet en

Många de privata fastighetsägarna någraellerbaraägerav en
få fastigheter och har begränsade möjligheter överskottatt genom
från andra fastigheter bära underskott i de byggda husen. Oftasent
har de mindre fastighetsägarna förhållandevis låg soliditet.en
Antalet outhyrda för uppgårlägenheter privata i medeltal tillägare

åren5-7 % i hus byggda mängden1985-1995. Den storaca
outhyrda lägenheter försämrar snabbt resultat och likviditet. En
konkurs kan enda vid svåraden likviditetsproblem,utvägenvara
eftersom inte möjligheterna till hyreshöjningar eller andra
inkomstförstärkningar Mångaföreligger. fastigheterna liggerav

med fastighetsmarknad utanför storstäder ochorter en svag
universitetsorter.

Kreditinstituten har i allmänhet varit ovilliga rekonstrueraatt
finansieringen tillsammans med den ursprunglige fastighetsägaren

fått betalningsproblem. Instituten har ofta krävt fastighetensom att
säljs frivilligt påeller exekutiv auktion fåi syfte att en mer
stabil och låntagare med högre soliditet.ägare

Tabell 5.8 Konkurser avseende privata fastighetsföretag
1990-1994, Företagantal i konkurs exkl. enskilda
näringsidkare medmindre tkr200 momspliktigän i omsättning.
SverigesFastighetsägareförbund uppskattar den katego-senare

till ytterligare 50 % nedanrin tal.angivnaca av

H1990 1991 1992 1993 1994

54 386 702 742 497

halvåretAnm.: Första 1994 uppgick antalet1995
konkurser avseende fastighetsägare tillprivata
172269

Källa: Sveriges Fastighetsägareförbund SCBsamt
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Egnahemsägare5.3.5

eller byte villorhar problem vid avyttringSom tidigare nämnts av
och de ekono-villaprisemauppkommit de fallande nyagenom

Minskade dis-årensedanmiska förutsättningarna 1991-1992.
höga real-många och denponibla inkomsttagareinkomster hos

håller fastighetsprisemafastighetsskattenräntan samt nere.nu
villafas-f°ar svårt hitta köpare och omsättningenVillaägare att av

itill avslutbereddahar sjunkit. köparetigheter De ärärsom
likvidenså köpeskillingåtskilliga fall inte villiga attatt storge

lån tagitde säljaren harräcker till helt lösaatt upp.
småhusenheter imiljoner taxeradefinns omkring l,5Det

boende.devillorlandet. dessaHuvuddelen ägsär som avav
nyproducera-och priset förför begagnade villorFastighetsprisema

år Därefter skeddetilloavbrutet framde villor 1991. ettsteg
intetill ellersammanlagt %trendbrott. Prisfall 20 mer varupp

treårsperioden.därpå följandeovanliga den

på småhus åren 1986-1993,PrisutvecklingTabell 5.9
årlig procentenheterprisförändring i

1992 199319911988 1989 19901986 1987

-9% -11%+l2% +7%+13% +18% +17%+6%

Källa: SCB

mellanmedegnahem skettEfter har nyproduktion1985 caav
fallitår. Produktionstakten haroch hus5000 30000 succes-per
egnahem harpå andrahandsmarknaden försivt. Omsättningen

årårligen under defastigheterpendlat mellan 32000-63000
årenprisfallettill 1992kulminerade, fram detvillaprisema stora

År stabiliseradeshalverade omsättningen. 1994-1993 nästansom
åter villaprisema.
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småhus påTabell Omsättningar5.10 andrahandsmarkna-av
årenden 1986-1993, antal i tusental

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

61 59 63 63 57 62 33 35

Källa: SCB

Huvuddelen villaägarna har köpt lågsina hus med kontant-av
insats, många gånger med mindre i insats. Ibland har5-10 %än
köp skett helt kontantinsats. Vid försäljning räcker köpeskil-utan
lingen ofta inte till belåningen.lösa hela Lokala variationeratt av
marknadspriser kan prisfallet varit nämndagöra att större än ovan
20 %. del svårtEn villaägare har flytta. flyttar efterDeatt som en
frivillig eller framtvingad försäljning kan hamna i läge där deett
riskerar fortfarande ha betalningsansvar för låndeatt ett som
tagits för såldadet huset. vissa villaägareFör kan situationenupp
bli så akut skuldsanering eller konkurs blir aktuell.att

Se tabell fysiska konkurser årfrom. iöver 1991 5.5.personers
Privatpersoner på obestånd.



1995:98beståndetbyggda SOUVillkoren det88 för sent

Rekonstruktioner5.4

räntesubventioneradeRekonstruktioner5.4.1 av
regler1991 årsfastigheter t.0.m.

inblandadeförkapitalförstöringoftastKonkurs innebär större
hjälp ned-medgenomföraskanrekonstruktionän avparter om

förregelsystemeniJusteringarkapital.ochsättningar räntorav
rekons-underlättasyftevidtagits idärförräntesubventioner har att

bostadsinstituten.mellantruktionsförhandlingar
förmöjlighetinfördes 1994räntesubventionerförreglernaI

kreditförlusten.räntebidragframtidakvittningtill motstaten av
sökautsträckningibostadsinstitutenstimulerarRegeln störreatt

frånlikviditetsströmmenförrekonstruktionslösningar ettatt
exekutivaochkvarstå. Många konkurserräntebidrag skallfortsatt

fastighetsårgångama.aktuellai deförhindrasauktioner kan
oftastobeståndssituation harihyreshusfråga privatägdaI om

sambandlåntagare isolid ochfåsöktinstituten ägareen mer
Alternativt harfastigheten.underhandsförsäljningmed nyav

auktion.på exekutivmed köpsambandlåntagare kommit i
skala harifastighetsbolagkommunaltRekonstruktion störreav
Haningebeträffandeförekommit endasttidigare nämntssom

samverkat.och kommundärkommun, stat
rekonstrueradeuppgår antaletfrånuppgiftEnligt SBAB

augusti 1995.hittillstotaltbostadsrättsföreningar till 500 perca
rekonstruktioner,ytterligare drygt 600pågår medarbeteVidare

utförsRekonstruktionemalägenheter.motsvarande 18500 avca
harFramför allt under 1995bostadsinstitut.övrigaSBAB och

successivt ökat.rekonstruktionerantalet
två flera kredit-elleroftarekonstruktionvidproblemEtt är att

ägarebostads-medförhandlinginblandade igivare är sammaen
kommitharoch SBABbostadsinstitutenrättsförening. De största

så endastvarandramedkrediterbyta attöverens att enom
ägarenföreningen. För-tillkvarstårkreditgivare motpartsom

kunnaoch kommersmidigareblir härigenomhandlingsarbetet att
samtliga in-fördärmed lägreblirFörlustematidigare.avslutas

blandade parter.
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kreditbyten mellan och degenomfördes SBABSommaren 1995
och Spintab omfattandetvå Stadshypotek 300institutenstörsta ca

föreningarna. Ytterligarelägenheter ingick iföreningar. Ca 8000
kreditbyten planeras hos instituten.

goda.i huvudsakfrån rekonstruktionsarbetetErfarenheterna är
långsamefterRekonstruktionema flyta allt bättrebörjar start,en

och be-på hos allabland berodde parterannat ensom ovana
sannoliktavvaktadegränsad administrativ kapacitet. Parterna

förutsättningarna förockså förbättraregeländringar skullesom
rekonstruktioner.

följanderekonstruktion innebär normaltEn steg:

rekonstruktionsförloppet normaltförsta initiativet tillDet tas av-
till kreditgiv-anmäler problemenbostadsrättsföreningen som

också sökariksorganisationer kanKreditgivare ochama.
ekonomiska problem förutses.kontakt med föreningar när

faktainsamling och inleder rekonstruktionsarbetet.analysEn-
Därefter kreditgivama.sker överläggningar mellan-

bostadsrättsföreningenFörhandlingar sker sedan med och ev.-
hålls.stämmaextra

Avtal tecknas mellan parterna.-
Slutligen sker löpande uppföljning rekonstruktionen.aven-

amorteringstakt,Vanligt inslag i rekonstruktion ändradär
kapitalut-villkorade och kapitaleftergifter omfördelademedränte-

årsavgifter underhåll.och ändratgifter tiden ändradeöver samt
pantsättning likvidaVidare förekommer överenskommelser avom

återbetalningsskyldigheter.medel ändradesamt
frånför genomförande rekonstruktioner har varieratTiderna av

två månader två år. har kunnattill till omkring Tidentre upp
effektivareförkortas, dels organisation underlättargenom en som

krediterrekonstruktioner, dels beskrivna bytengenom ovan av
mellan kreditinstituten förenklat förhandlingsarbetet. Det ärsom

svårt rekonstruktionstider-enligt institutens bedömning att pressa
halvår rekonstruktion unik ochunder eftersom varje ärettna

kräver sina särskilda lösningar.
påtider ellerAvtalstidema varierar, 7 10 ärmen van-

långsiktiga hållbar-svårt överblicka denligast. Det är ännu att
10-årigatillheten rekonstruktionema, 5även prognoseromav
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Många variabler kangrund för bedömningen. förändrasligger som
under denna tid.

och reglerRekonstruktioner 1992 1993 års5.4.2 -

finns bostadsinstituten bidra vidinte incitament förDet attsamma
frågarekonstruktioner i hus med räntebidrag enligt och1992om

års frånprincip frikoppladeregler. Räntebidragen i1993 är
har ställt garantifinansieringen. Bostadskredimämnden, BKN, ut

bottenlånet.lånetför och ligger säkerhetsmässigt BKNöver avgör
således skall begäras. reglerkonkursexekutiv auktion De nyaom

efter prövning bidraga tillinförts möjliggör för BKN attsom
frånbetalar ersättningrekonstruktionen utatt statengenom

regelverketgarantin försäljning behöver till gripas. Detutan att nya
och exekutiv auktion kan undvikasbidraga till konkursattavses

Då oprövad det föri vissa fall. regeländringen ganskaännu är är
exekutiva auktioner kommertidigt utvärdera antalet attatt om

nedbringas denminska, och förlusterstatensom genom nya
ordningen.

Privatpersoner obeståndpå5.5

Privatpersoner med betalningsproblem5.5.1

ofta byggt ellerPrivatpersoner med hem har nämntseget som
åren produktions-köpt fastigheten under de aktuella till för höga

för köpeskilling med för litenkostnader eller till hög samt egen
kraftigt, förkapitalinsats. inflationstakten minskat reglernaNär nu

situationenbostadsstöd ändrats och skattesystemet lagts blirom,
ohållbar. låntagarfamiljer kanmånga hushåll Vissa dessutomför

två blir arbetslösa.i familjendrabbas elleratt t.o.m.av en
då tillräckligafaktum och inteLikviditetskrisen är ett om

inkomsterna kan stabilise-besparingar finns buffert till desssom
fastigheten.återstår för säljaägaren attras,

ovanlig form för upplösningkonkurserPersonliga är aven
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låneproblemen för egnahemsägare. Betydligt vanligare är att
kreditinstituten medverkar i skuldsanering vissa eftergiftergenom

anstånd, ändrad amorteringstakt, nedsatt under viss tidt.ex. ränta
med krav på låntagaren följer uppgjord särskild betalnings-att en
plan 0.s.v.

Omfattningen personliga konkurser och kreditproblem förav
egnahem i det beståndetbyggda förhållandevis begränsade,sent är

personliga tragedier kanäven ligga bakom varje enskiltom
ärende. vissa fall kvarstårI fordringar från kreditinstitut eller
inkassoföretag under livet.resten av

Tabell 5.11 Fysiska årenkonkurser 1991-1994 samtpersoners
halvåret l995,1:a antal.

1991 1992 hå1993 1994 1995 1:a

3119 3627 3104 2981 1394

Anm.: Uppgiften samtliga konkurser. ingårHär ävenavser
konkurser där bostad innehafts konkurstillfäl-videgen
let.

Källa: RSV

5.5.2 Skuldsaneringar för privatpersoner

Hushåll inte klarar bära sina boendekostnader kan tvingasattsom
sälja sin villa eller bostadsrätt till långtbelopp underett summan

de lån hushållet tagit säkerhet i fastigheten. Hushållet blirmotav
då betalningsansvarigt för de skulder kvarståräven närsom

dvs. villan eller bostadsrätten, realiserats försälj-panten, genom
ning. fastighetenOm varit mycket högt belånad förhållandei till
det marknadsvärde råder vid försäljningen, följdenkan bli attsom
hushållet drabbas restskuld långt överstiger dessav en som
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betalningsförmåga.
förriskenhushållen således helabärmfl. länderSverige attI

pantvärdet.förhållande tillbelånad ihögtfastigheten förär
anglosaxiskskillnadtydligfinnsHärvidlag gentemot enen
risk. Ihela dennakreditgivarenställeträttstradition, där i t.ex.tar
intäkternatäcksinteskulderavskrivs deStorbritannien avsom

därmed inteHushållen riskerarförsäljning.från fastighetens att
för högpå grundskuldbördaeftersläpandedrabbas avav en

belåning fastigheten.av
lagstiftningländerandrafleraSverige har liksom som ger--

överväl-medför privatpersonerskuldsaneringmöjlighet till en
skuldsaneringslagen SFS 1994:svenskadigande skuldbörda. Den

fysiskkanEnligt lagenkraft den juli 1994.trädde i l334 person
ansökanefternäringsidkareinteSverige ochbosatt i ärärsom

Skuldsane-sina skulder.avskrivningdelvishel ellerbeviljas av
såochinsolventbeviljas gäldenärring kan enligt lagen ärsom

betalaöverskådlig tid kaninomhon intehan ellerskuldsatt att
skälighetsbe-ocksåskuldsaneringskulder.sina Före görs enen

derasvidålder, omständigheternadömning skuldernasavseende
sinafullgöragjort förgäldenärenansträngningartillkomst, de att

med borgenärema,nå uppgörelseförpliktelser och självatt en
handläggningenmedverkat underhur gäldenären har avsamt

måste slutligenGäldenärenskuldsaneringsärendet. acceptera en
ochpå existensminimuminnebär fembetalningsplan attsom

betalningsförmåga tillkommer borgenärema.därutöver
inklusiveskulder,normalt samtligaomfattarskuldsaneringEn

Fordringarpå och avgifter.skattallmännas fordringardet som
likaockså princip behandlasiskallskuldsaneringenomfattas av

procentuelllikadrabbasalla borgenärer storatt enavgenom
fordringar.sinanedskrivning av

särskildadockfastighetslån gällerformskulder iFör av
med Enförenadeeftersom dessabestämmelser panträtt.är

omfattarsådan ochskuldsanering rubbar inte panträtten som
täcksskulden intedeldärför endast den pantensavsomav

gäldenärensskuldsaneringstillfället. Omvärde vidfaktiska
belånadbostadsrättslägenhetellerbostadsfastighet är mot

underhandsäljasnormaltsåledes fastighetenskallpantsäkerhet
få köpeskillingen.betaltborgenärenexekutivt ocheller ur

saneringen.fordringar iövrigasedanbehandlasRestfordran som
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Om starka ekonomiska och sociala skäl talar för detta finns
viss möjlighet för gäldenären bo kvar iäven sin ägda bostadatt

efter skuldsanering. sådan lösningEn förutsätter bostadenen att
inte har standard överstiger vad nödvändigt förären som som
gäldenären och hans familj. Boendekostnadema får heller inte ta
i anspråk för del betalningsutrymmet för övriga borgenä-stor av

Om bostaden inte säljs uppskattas värdet pantenrer. av genom en
värdering. Ett värderingsintyg fastställer hurupprättas storsom
del fordran täcks och hur del skallpanten storav som av som
ingå i skuldsaneringen.

skuldsaneringslagenI förutsätts skuldsaneringar huvud-att
sakligen skall genomföras frivilliga överenskommelser. I ettsom
första skall gäldenären själv försöka förbättra sin situationsteg

nå överenskommelse med borgenärema. Lyckas inteattgenom en
detta kan gäldenären efter fåansökan stöd kronofogdemyndig-av
heten förhandla fram betalningsplan alla borgenäremaatt en som
kan i sistaFörst hand kan kronofogdemyndighetenacceptera.
lämna ärende till tingsrätten för beslutöver eventuellett om
tvingande skuldsanering.

5.5.3 Erfarenheter skuldsaneringslagenav

Tillgänglig statistik inte information mångahur deger om av
skuldsanerade privatpersonema haft skuldbördastorsom en
framkallad höga boendekostnader eller kvarstående skulderav av
efter försäljning sin fastighet. Uppgifter saknas också hurav om
skuldsaneringar krediter med fungerat i förhållande tillpanträttav
andra skulder.typer av

Statistiken omfattar inte heller de frivilliga överenskommelser
skett enligt det i oreglerade i skuldsane-stort sett stegsom ett

ringslagen. Helt vid sidan skuldsaneringslagens regelverkav
förekommer också bankerna kommer med låntagarenatt överens

skuldlättnader med liknande villkor för överenskom-om som
melser enligt skuldsaneringslagen. mörkertal härigenomDet som
uppstått den totala omfattningen skuldsaneringsverk-gör att av
samheten svår uppskatta.är att

Vad tillgänglig frånstatistik Riksskatteverket visar är att ca
5 000 jämfört med förväntade 12 ansökt000personer om- -
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kronofogdemyndighetema mellan juli 1994hos 1skuldsanering
ansökningar avslutade.dessajulioch 1995. 3 6001 Drygt ärav

avslag,har resulterat iavslutade ärendenafjärdedelar deTre av
dragitsuppgifter ellerpå ofullständigaavvisats grund bl.a.av

har hittillsskuldsaneringartillbaka sökande. Endastden 118av
enligtkronofogdemyndighetemagenomförts med hjälp stegav

två i skuldsaneringslagen.
från kronofogdemyndighetemaärenden har överlämnats179

skuldsaneringslagen.iför beslut enligttill tingsrättema tresteg
beviljatsharärenden styckendessa 132Merparten av --

skuldsaneringargenomfördatotala antaletskuldsanering. Det
därmed saneringar,två blirenligt och 250steg tresteg varav

tingsrättema.majoriteten beslutats i
beslutadehandläggningstiden för ärendengenomsnittligaDen
Ärendenpå månader.kronofogdemyndigheten ligger drygt 5av

månader.anspråk ytterligarei 1-2 Ibeslutade tingsrätten tarav
kronofogdemyndig-inkommit tillfall ansökningarflera är som

färdigbehandlade.fortfarande inteheten sluteti 1994av
sökt skuldsa-framgår destatistikenAv även att personer som

månadsin-genomsnittliganering har varit betalningssvaga. Den
Omkring hälften de ärendenkronor brutto.komsten 8 500 avvar

harkronofogdemyndighetema och tingsrättemabeslutats avsom
såbetalningsförmågan har varitockså nollbeslut, dvs.varit s.k.

någotfå tillbaka sinainte kunnatbegränsad borgenäremaatt av
återbetalningsgraden i de betalnings-genomsnitt harfordringar. I

kronofogdemyndigheten beslutat varit endast %.15planer som
skuldsaneringslagen utvärderasErfarenheterna Konsu-avnuav

huvudansvarigt för tillämpningenmentverket. Verket är av
fått uppdragnyligen regeringensskuldsaneringslagen och har att

tillperioden juliunder 1994 1utvärdera hur lagen tillämpats 1
Riksskatteverketsamråd Domstolsverket ochmedjuli 1995. I

två iochframförallt utvärderaskall Konsumentverket ettsteg
iförändringardärvidskuldsaneringslagen och överväga om

slutfördUtvärderingen skalllagstiftningen nödvändiga.är vara
oktoberden 1996.1
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5.6 Förluster för och kreditgivarestaten

5.6.1 Kreditförluster i SBAB och Venantius.

syfteI hantera förlustrisker för bostadskreditgivningatt statens
har bolag, Venantius, fristående frånett SBAB skapats.nytt I
samband med detta överfördes till bolag alla de bostads-statens
lån tidigare finansierats statsbudgeten ochöversom som

administrerats SBAB. lånestockurvalEtt SBAB:ssenare av av
myndighetsbeslutade lån i detär äldre regelsystemet föresom

1992 har bedömts högrisklån. lån har överförtsDessa tillsom
det bolaget Venantius. Detta nystartade bolag ärnya av samma

Securum vilket skapades inför rekonstruktionentyp Nord-som av
banken. Venantius har vid halvårsskiftet övertagit miljarder21
kronor i frånriskkrediter SBAB. Förlustema i SBAB:s myndig-
hetsbeslutade lånestock uppgick årenunder och1993 till1994
respektive och miljarder1,5 kronor.1,7 Eftersom överlåtitSBAB
de riskfyllda lånen till det bolaget finns det anledningmest nya

förlusterna i Venantius kommeratt anta bli betydande.att att
Med utgångspunkt kreditförlustemai SBAB:s myndighetsbe-

slutade lån det sannolikt förlusternaär i Venantiusatt anta att
kan komma uppgå till omkring miljarder kronor5-7 underatt
den treårsperioden.närmaste

Den myndighetsbeslutade lånestocken minskade från drygt 80
miljarder kronor till drygt miljarder55 kronor i SBAB genom
överföringen riskkrediter till Venantius. Efter dennaav trans-
aktion bör den kvarvarande myndighetsbeslutade lånestocken i
SBAB fri från kommande förluster.nära störrevara nog

Ovanstående förlustberäkning för beror utfalletstaten av av
pågående rekonstruktioner och byten krediter. allmännaDetav
ränteläget för krediter kommer ha inverkanäven att stor
förlustemas framtida utfall, liksom eventuella regelförändringar
i subventionssystemen.

Kommunerna bär den kommunala garantin andelgenom en av
kreditriskema för den äldre, myndigheter beslutade delenav av
de statliga bostadslån finns i Venantius och SBAB. Dettasom nu
sker borgensåtaganden för i första hand kommunaladegenom
bostadsföretagen och förlustansvaret lånför till egnahem.genom
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kronor.miljardertotalt 30åtagandenDessa motsvarar ca
normaltkommunala bolagenBorgensåtagandena för de svarar

harborgensåtagandeMotsvarandebostadslånets belopp.helamot
tagitsbottenlånenunderliggandeockså delämnats föroftast som

forkommunenfråga egnahembostadsinstituten.i I svararomupp
någongjortinteUtredningen harförlusten.till %40 avupp

förluster.bedömning kommunernassamlad av

garantisystemi5.6.2 Förluster statens

utgår,räntebidragdärutlåningen för fastigheter,totala frånDen
beräknaskanårenfárdigställda 1985-1993,avseende fastigheter

omkring %40till drygt miljarder kronor. Detta400 motsvarar av
bostadsinstitutensl utlåning.totala

omfattas 1991fastigheterkreditstocken förtotalaDen avsom
tillbostadsfinansieringsregler kan uppskattastidigare årsoch ca

finansierings-lån för och.miljarder kronor och 1992300 senare
totalakronor. denuppgår miljarder Avregler till lOO ut-ca

lånförfattningsregleradelåningen miljarder kronordrygt 80avser
utbetalade SBAB.av

totaltutestående garantier forhade den juniBKN 199530per
avsåg nybyg-kronormiljarder miljarderkronor,23,3 18,7varav

lånen utbetalatsdärgnad. Garantiema bostadsbyggandeavser
totalgenomgångefter den Vid sin förstadecember31 1991. av

skadeersätt-förlustrisker redovisadei september 1994 BKN att
uppgå tillningar i kreditgarantisystemet lctmde komma 3,5att ca

gjordesåren. bedömningmiljarder kr de Ennärmaste somsenare
år redovisas nedan.1995

Med kreditmarknadsbolag till formen,bostadsinstitut förstås kreditinstitut.de
säkerhet pantbrevhuvudsakliga i krediterverksamhet består lämna motatt avvars

obligationsmarknader i Sverige ochfastigheter. Dessa institut lånar medeli upp
statligoch ellersäkerhet i form pantbrevbästa bakomliggandei utlandet mot av

lånabostadsinstitutenkanrespektive kommunal garanti. dettaGenom system upp
hade utgjortssäkerheten enbartbilligare den bakomliggandemedel än avom

garanti via BKN syftar bl.a.med högre inomlägen och Statenspantbrev sämre rätt.
för topplån medanskaffa upplåningskall kunnatill instituten huvudtagetöveratt

bostadsobligationer.hjälp av
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miljarder åren.kr de bedömningEn gjordesnärmaste senare som
år 1995 redovisas nedan.

utgångenVid juli 1995 hade skadeärenden aktualiserats756av
hos BKN motsvarande belopp miljarder1,1ett garanterat av
kronor, dvs. förlustandel utestående% garantier.4,7en av
Bostadsrätter svarade för pågarantier sammanlagt56 300ca
miljoner kronor huvuddelen utgjordes småhus bostads-ivarav av
rättsform. Problemen för bostadsrättsföreningama har med andra
ord inte fått något genomslag i skadestatistiken.ännu stort

Tabell 5.12 Aktualiserade garantimyndighetenskadeårenden hos
BKN 3I juli 19950. m.

Upplåtelse- Antal Garanterat Förlust-
form garantier belopp, %Mkr andel,

Egnahem 308 76 2,2

Småhus,
bostadsrätt 45 207 4,5

Småhus,
hyresrätt 123 147 16,1

Flerbostads-
hus, bostadsrätt 11 92 1,1

Flerbostadshus,
hyresrätt 269 610 9,1

Summa 756 1132 4,7

Källa: BKN

slutet årI augusti har gjorts förlustbedömning hos1995av en ny
BKN. I denna bedöms förluster för kreditgarantier tillBKN:s
bostadsrättsföreningar uppgå till totalt miljarder kronor,3,4 varav
de mindre bostadsrättsföreningama för huvuddelen ellersvarar

miljarder kronor.2,5 totala garanterade beloppet för bostads-Det
rättsföreningar miljarder kronor.12,8motsvarar ca
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innebär den riskbedömningenhyreshusenskilt ägdaFör nya
i förlustermiljarder kronor kan tillkomma dehos BKN 1,5att

uppgår tillåren. kända förlusterkommande Redan 760nära
kategori fastigheter. Sammanlagtmiljoner för dennakronor av

föruppgår till miljarder kronordärför förlustrisken 2,25ca
spridning vadfinns ienskilt ägda hyreshus. Det storgruppen en

Även pååtaganden.gäller förutsättningar fullgöra sinaägarnas att
ägarkategori.kan starka finnas i dennaägareortersvaga

både kreditinstituten ochFörlustema för egnahem bedöms av
uppgår till endastbli Hittills kända förlusterBKN begränsade. ca

kreditgarantisystemet.miljoner kronor avseende75
kreditgarantisystemet skulle,isammanlagda förlusternaDe

totalt miljarderkunnamed förutsättningar, 5motsvaraantagna
åren, kända förlusterkronor redan 1,1de utövernärmaste

miljarder kronor.miljarder dvs totaltkronor, 6,1

totala förluster för det byggda5.6.3 Statens sent
beståndet

ovanståendeuppgår enligtsammanlagda förlusterStatens
dagensbedömningar och baserade i dag kända fakta medsamt

miljarder kronor i kreditgarantisystemetränteantaganden till 6,1
föroch till miljarder kronor äldre myndighetsbeslutade5-7

bostadslån. miljarder kronor. FörlustemaTotalt detta 11-13utgör
år.periodkommer falla under minst treatt ut en av

5.6.4 Bostadsinstitutens förluster

Bostadsinstitutens förlustrisker bedöms BKNsammantagna av
kreditförlustema förväsentligt mindre totalaDeän statens.vara

utlåningenfastigheter sammanlagda tillalla i denprocent av
till %bostäder, kontors- och affärshus 0,03 1990,m.m, anges

Motsvarande tal%0,14 % 0,63 % 1992 0,78 1993.1991, samt
ochbostadsinstituten hade Stads-för SBAB1994 %. Av0,60är

%hypotek kreditförlustema 1,09de 1993, 1,1största resp av
utlåningen. Stadshypoteks kreditförluster 1993 60 %Av var
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relaterade till kontors- och affärshus,än dvs.annat i huvudsak
bostäder. För Spintab och SBAB 75 79 % kreditför-var resp av
lustema 1993 relaterade till flerfamiljshus med hyresrätt och
bostadsrättshus. Kreditförlustema för kontors- och affärshu-
skrediter bedöms redan ha kulminerat.
Utredningen bedömningengör de totala förlustnivåema iatt

instituten kulminerar under år 1994 och 1995 vad bostads-avser
fastigheter. Den totala omfattningen bostadsinstitutens förlusterav
för det byggda beståndet finns intesent särbelyst.

Om bostadsinstituten de årennärmaste skulle ha totalatre
kreditförluster på nivån %0,25 i förhållande utlånings-tillper
stocken, skulle detta miljarder2,25 kronor år.motsvara Enper
förlustandel motsvarande 0,50 % utlåningen skulle motsvaraav
det dubbla beloppet. En successivt vikande förlustsiffra verkar
sannolik med hänsyn till dagens situation. Ungefär hälften deav
beräknade totala förlusterna de åren kan beräknasnärmaste bestå

förluster från det byggda beståndet.av sent
Bostadsinstituten hade enligt Finansinspektionen 1994 en

total utlåning till bostadsrättsföreningar enskilda bostads-samt
rättshavare motsvarande 150,3 miljarder kronor, efter avdrag för
amorteringar. Enligt Finansinspektionen kommer nivån på
förlusterna till denna sektor kulminema för1995, de tvåatt att
efterföljande åren minska något, både i absoluta tal och relaterat
till utlåningen.

Fastigheter belägna i småstäder och landsbygden har hittills
varit överrepresenterade bland bostadsinstitutens förluster på
bostadsfastighetema och kan förväntas så förbli. Detta gäller både
privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Förlustema täcks hos bostadsinstituten rörelseresultatenav
vilka förblir positiva. Utredningen bedömningengör bo-att
stadsinstituten förlustnivån behåller förmågantrots kunnaatt
nyupplåna och befintlig upplåningomsätta tillräckligt billigt.
Nuvarande förlustnivå bedöms inte oacceptabla effekter på
rating eller på investerarnas kreditbedömning varje enskiltav
institut. Detta förutsätter intjäningsförmågan inte minskaratt
kraftigt lägre marginaler. Om bostadsinstitut skulle visagenom ett

negativt rörelseresultatett prisbildningen dockstörs allvarligt för
detta instituts upplåning, med konsekvenser för priser nyut-
låning och omsättning.
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det byggda beståndetförluster förTotala5.6.5 sent

förlustnivån deden sammanlagdaUtredningen beräknar att
övriga bostadsm-åren för Venantius, SBABkommande samttre

kankommunernaoch kreditgarantigivarenstitut BKN samt
årligen.kronoruppgå och miljarderkomma till mellan 54att

påverkas många olika faktorer.kanUtfallet komma att av
och baseradbehäftad med osäkerhetFörlustprognosen därför ärär

likaså förutsättningenräntelagen ochdagens bedömning ärav
hållbara.rekonstruktioner visar sigredan genomfördaatt vara
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6 Utvärdering 1993 års regler förav
stöd till bostadsfinansieringstatens

dettaI kapitel beskrivs målsättningarnaöversiktligt årsför 1993
reformering stöd till bostadsfmansieringen destatensav samt
förändringar i gjorts sedan januari1 Därefter1993.systemet som
redovisas de preliminära resultat rörande det bidragssystemetsnya
effekter på bostadsproduktionen framkommit i bl.a. Boverketssom
underlagsmaterial till utredningen. Häri inkluderas analysen av
olika hushållstypers möjligheter efterfråga nyproduceradeatt
bostäder. Slutligen några problemområden inom detpresenteras

bidragssystemet, vilka dels grunden för förslag i kapitelutgörnya
dels kommer föremål för fortsatta inomövervägandenatt vara

utredningen.

6.1 Danellsystemets syfte och konstruktion

Nuvarande regler för stöd till bostadsñnansieringenstatens
beslutades riksdagen vårenunder prop.1992av
199192: bil.150 5, BoU23, rskr. 343 och byggde i allt
väsentligt förslag från utredningen stöd för bostads-statensom
finansieringen SOU 1992: 24. Regelsystemet allmänt käntär

Danellsystemet, efter utredaren Georg Danell. Danellsystemetsom
började gälla den januari1 1993, och ombyggnadsprojektmen ny-

formellt påbörjats under möjlighet erhålla1992som attgavs
räntebidrag enligt års1992 regler de s.k. Danellgropama.

Huvudsyftet bakom års reformering1993 stöd tillstatensav
bostadsfinansieringen successivt minska de statligaattvar
subventionema till bostadsbyggandet. grundenI Danellsystemetär
därför utformat awecklingsplan för räntebidragen. Ettsom en
andra syfte bidragsmottagare och boende skulle bliattvar mera
räntekänsliga. Bidragsmottagare och skulle därför understaten
avvecklingstiden dela ränteriskema. tredje syfteEtt attvar
avreglera och förenkla i regelverken kring det statliga stödet till
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bostadsbyggandet härigenomTankenbostadsbyggandet. attvar
ställetoch iför statliga bidragvillkorenpåverkas mindreskulle av

syftefjärdeSlutligenvarierat.efterfrågestyrt ochbli ettvarmera
ändradefrämstproduktionskosmademaskapa genomatt press

bidragsunderlaget.beräkningförregler av

ränteriskDelad6.1.1

deldenräntebidragssystemettidigaredet statenI ersatte av
ochgaranteradelåg denmellan räntanräntekostnaden som
förriskendärmed helapåtog sigStatensubventionsräntan.

Bidragsmot-stigandepå grundkapitalkostnadsökningar räntor.av
medränterisk hängerendast för densvarade sammantagaren som
ochsubventionsräntanmellanräntemarginalenförändringar av

lånekosmad.faktisk
påutsträckning lagtsränterisken i ökadharDanellsystemetI

förschablonemadelsskerbidragsmottagaren. Detta attgenom
produktion-underkäntligger ibidragsunderlagetberäkning avav
förlämnasräntebidragetdelsskostnadema, att en pro-genom

takträntekostnaden. Ischablonberäknadecentuell andel denav
iockså förändringarfårminskasräntebidragsandelenmed att

kapitalkost-bidragsmottagarensgenomslag iräntenivån ökatett
förDanellsystemetibidragsmottagarenVidarenader. ävensvarar

intesubventionsräntanuppstårränteriskden attgenomsom
räntemarginalenkreditinstitutensomfattar

räntebidragAvvecklade6.1.2

bidragsandelensker delsräntebidragenAwecklingen attgenomav
delsfärdigställandet,efterför varjeprojekt minskarenskildatill

lägre andelårgång bostädervarje startaratt ennygenom
tidigare.denräntebidrag än

takt 5,7räntebidragsandelen iavvecklasegnahemFör ett aven
ochhyres-försvunnit.bidraget helt Förtillsprocentenheter per

år,procentenheterawecklingstakten 4bostadsrättshus är per men
bidragsandelbidragsnivån nått till %. En30när omavstannar ner
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skatteminskning egnahems-får behållas och den%30 motsvarar
får ränteavdrag.ägaren genom

årgång påVarje hyres- och bostadsrättshus startaravny en
årgångs.bidragsnivå procentenheter under föregående Projekt5

bidragsandelfärdigställda under projekt1993 57 %,gavs en
skerunder andel % egnahemfärdiga 52 För1994 en osv. en

någotnedtrappning med högre 23liknande 6procentsats,en
fårEfter slutförd avveckling nybyggda hyres- ochprocentenheter.

endast det eviga bidraget denbostadsrättshus %30 av
rântekostnaden och egnahem uppbärschablonberäknade nybyggda

räntebidrag alls.inga

och6.1.3 Förenklingar avreglering

gällerFörenklingama i Danellsystemet skedde framförallt vad be-
bidragsunderlaget vid beräkna-räkningen nybyggnad. Tidigareav

utifrån skäliga, produktionskost-des bidragsunderlaget de faktiska
fråndärmed variera fastighet till fastighetnaderna och kunde

beroende på standard, kringutrustningutformning, etc. samt
Vid därförresultatet upphandlingen. varje projekt krävdes enav

särskild prövning vilka kostnader skäligen kunde räknassomav
in i bidragsunderlaget.

räntebi-Grundtanken Danellsystemet konstrueradesnär attvar
skäligt tilldragen betrakta och utformas stöd deskulle ettsom

Beräkningenboende produktionsstöd.och inte ettsom av
frånbidragsunderlaget frikopplades därför faktiska produktion-de

bostad bestämsskostnaderna. Bidragsunderlaget för nybyggden
i stället schablonmässigt till kvadratmeter för dekr13 000 per

kvadratmeterförsta kvadratmetrarna och till kr6 00035 per
mellan kvadratmeteroch kvadratmeter. 12035 120 För överytor

föringa villkor och belopp gäller allabidrag alls. Dessages
bostäder Särskilda regler gälleroch hustyper hela landet.över
dock för äldrebostäder och handikapp-specialbostäder t.ex.som
bostäder.
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angående bostädernasreglervissaavskaffades ut-Dessutom
byggregler.årsskedde 1994standard.formning och Detta genom

produktionskostnadema6.1.4 Press

beräknaförenkladetanke bakom detviktig sättet attEn nya,
produktionskostnadema.skapabidragsunderlaget att pressvar

nivå itillfastställdesbidragsunderlagetschabloniseradeDet en
Genomproduktionskostnader.beräknade attunderkänt av

fickbidragsgrundande,blevinteschablonenkostnader över
värdetHelakostnaderna.incitamentbyggherrarna att av enpressa

kommerschablonenkostnadslägetikostnadsminskning över
godo.tillbyggherren

räknas schablonemabyggkostnademaökaFör att pressen
produktionskostnademaOmkostnadsutvecklingen.inte medupp

och viktenschablonemareala värdetdet attstiger minskar avav
ytterligare.ökarkostnadernaminska

kostnads-vinstbyggherrenstidigare stödsystemI enavvar
denbaseradesbidragsunderlagetminskning mindre. Genom att

produktion-minskademedfördeproduktionskostnadenfaktiska
därmed lägreochbidragsunderlagreduceratskostnader även

bidrag.

1993-95DanellsystemetiFörändringar6.2

januarisedanintakt 1väsentligt bevaratshar i alltDanellsystemet
nedtrappningsreglemaberörthargjortsförändringarDe1993. som

subventions-fastställandeförreglernaochför räntebidragen av
räntan.

nybyggnadtillbidragsandelenkapitel harbeskrevs iSom 4 av
vid %,frysts 52påbörjas under 1995hyres- och bostadsrätter som

avvecklingsplanenursprungligaårs nivå. Enligt dendvs. 1994
bidragsan-Samtidigt höjdestill %.nivån då minskat 47skulle ha

från beslutadetidigarepåbörjade under 1995för egnahemdelen
bidragsnivånårliga sänkningentill %.13 % Den31,429 av

förtilltidpunkt 5,7 %vidökadesbidragstidenunder samma
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egnahemmen.
I samband med kapitalbeskattningsregler infördesatt nya

from. januari ökades den lägsta bidragsnivå för hyres-l 1995
och bostadsrätter dvs. den andel godkänd räntekostnadav som-
subventioneras frånefter helt genomförd nedtrappning 25även -
till %.30

Som inämndes kapitel har för fastställande4 reglernya av
startpunkten för räntebidrag i kraft den oktoberl 1995.trätt
Regelförändringen innebär bidragstiden för räntebidrag normaltatt

frånskall räknas färdigställandet. Möjligheterna senareläggaatt
den första femårsperioden för utbetalning räntebidrag ärav
begränsad framåttill maximaltdatum i tiden. Senare-lett
läggning starttidpunkten för får hellerräntebidragsutbetalningarav
inte ske till tidpunkt ligger före beskedet startdagen som om
inkommer till länsstyrelsen. Reglerna begränsar möjlig-hetema att
spekulera i stigande subventionsränta och förhindrar atten
bidragsmottagaren i efterhand väljer den startdag högstsom ger
subventionsränta.

6.3 Nyproduktion och ombyggnad 1993-1995

6.3.1 Nyproduktion

Bostadsproduktionen har minskat dåför varje sedan 1991,
antalet färdigställda lägenheter tabell 6.1.67 000nästanvar
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1965-1994lägenheterFärdigställdaTabell 6.1

År däravLägenheter, i
småhusflerbostadshustotalt

27 57569 268843961965
61734226758431091970
0574727 442499741975

35 53615 90251 4381980
8081512417932321985

24 68074633426581990
6852838 201886661991
5321937 78757 3191992
400968825088351993

5 24616 384630211994

Källa: Boverket

tydligsärskiltvaritbostadsproduktionen harMinskningen av
bostadsproduktio-minskadeår och 1993sedan Mellan 19921992.

lägenheter.på 35 000och slutade 1993med %40nästan canen
då någotundertakt 1994,i överfortsatteMinskningen samma

färdigställdes.lägenheter21 000
periodenunderstatligt stödmed beslutlägenheterAntalet om

bostadsproduktionen. Canedgången iavspeglartill 19941991
stöd 1991,statligtmeddelades beslutlägenheter62 000 enom

underlägenheter 1994.drygt 000minskat till 11siffra som
antalethalvåret indikerarförsta 1995förPreliminära siffror att

påliggastatligt stöd kommerbeslutlägenheter med attom
nivå tabell 6.2.årsungefär 1994
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Tabell 6.2 Lägenheter med beslut statligt stödom
1965-1995

Beslutsår Lägenheter Småhus
Totalt StyckehusFlerbostadshus Grupphus

1965 79 861 57 625221 015 ll11
1970 90 382 69 335 028 9 87014
1975 47 977 15 319 18 918 13 740
1980 45 968 16 330 388 15 25014
1985 27 298 14 647 4 827 7 875
1990 67 357 41 139 15 138 11080

1991 62 131 38 830 67514 8 626
1992 36 949 23 964 7 727 5 258
1993 25 976 18 518 4 917 2 541
1994 11 531 7 712 906 2 913
1995 5 945 4 196 749halvâr l -

Anmärkning: Redovisningaråren1965 1991 preliminärt statligtbostadslåntillbeslutavser om-flerbostadshus småhusgruppbyggda ochbeslut tillstatligtbostadslån styckebyggdaresp om
småhus.From. âr 1992 redovisningenobjektmedbeslut statligtstöd.avser om

Siffrornaför 1995 preliminäraOd]någotImderskanadepå grund visseñersläpningiär av
statisjkm.

Siffranl 749 alla småhus,bådegruppbyggdaochegiahem.typeravser av

Källa: Boverket

Av de lägenheter sedan års början beviljats statligt stöd1993som
antal s.k.är Danellgropar. tillkomDessaett stort attgenom

byggprojekt formellt påbörjades års utgånginnan 1992som
medgavs möjlighet välja bidrag årsenligt fmansierings-1992att

projektet färdigställdes antal Antaletävensystem ettom senare.
Danellgropar i års produktion framgår1993-1995 tabell 6.3av
nedan.
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enligtstatligt stödbeslutmedLägenheterTabell 6.3 om
1993-1995års under1993 regleroch1992

SmåhusBeslutsår Lägenheter
StyckehusGrupphusFlerbostadshusTotalt

5412917451818976251993
därav med

6491788421017års 647regler 23-92
8921293081års regler 3292-93

91329067127531ll1994
därav med

190431793lårs regler 4142-92
72324759195års 117regler 9-93

7491196halvår 494551995 -
därav med

380785års regler 165l-92 -
3691411års 3regler 7804-93 -

bostadslåntillstatligtpreliminärtbeslut1991åren1965RedovisningenAnmärkning: omavser- styckebyggdabostadslåntillstatligtbeslutsmåhusochgruppbyggdaflerbostadshus omresp statligtstöd.medbeslutobjektredovisningensmåhus. år 1992Fr.0.m. omavser eñersllpningivissgrundunderskattadenågotochför preliminäraSilfroma 1995 avnr
statistiken.

ochegnnhem.gruppbyggdasmåhus,bådeallaSifTranl 749 typeravavser

BoverketKälla:

enligtbidragmedlägenheterantaletframgårtabellenAv att
däremotUnder 1994underlitet 1993.Danellsystemet varvar

totaltfick 9 117dominerande. Dettaårs regelsystem1993 av
nuvarande bidrags-stöd enligtstatligtbeslutlägenheter51311 om

statligtmed beslutlägenhetertotala antaletdetAv omsystem.
lägen-julitill 1995,januari 1993 l utgörunder perioden 1stöd
totaltmindre del. 22616endastenligt Danellsystemetheter aven

dvs.Danellsystemet,enligtfått bidragharlägenheter43 452
%.37
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6.3.2 Skillnader mellan produktion enligt 1992 och
1993 års regler

Genom 1992 och års bidragssystem1993 existeratatt parallellt
kan inte 1993 och års1994 produktion i dess helhet jämföras med
tidigare årgångar bostäder. Framförallt vad gäller årgång 1993av

sådan jämförelsesäger det äldre räntebidragssystemeten mera om
det nuvarande. finnsän Däremot möjligheter till direktaom

jämförelser mellan bostäder producerade med olika bidragssystem
under år. sådanEn jämförelse blir särskilt intressant årförsamma

då1994, andelen lägenheter med bidrag enligt Danellsystemet är
högre.

Boverket har i sitt underlagsmaterial till bostadspolitiska
utredningen specialstuderat skillnader i bostadsbyggandets
fördelning lägenhetstyper förändringar den genomsnitt-samt av
liga bruksarean mellan lägenheter i olika bidragssystem årsi 1994
produktion se avsnitt.även nästa

Boverkets analys visar andelen smålägenheteratt utan
fullständiga kök betydligt högre för Danellsystemetsär lägenheter

för lägenheter byggdaän under med det1994 äldre bidragssyste-
tabell 6.4.met
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procentuelltHerbostadshusiLägenheterTabell 6.4
1975-1994på lägenhetstyperfördelade

LågenhetstypHustyp
GRKRKRK 5Övriga RK 4RK 32RK1

kökutan

01832328121975
06203233371980
l3163240451985

3 0143239561990

031329386121991
02928356201992
01719275411993
01310146totalt 651994,

03i 522224431994:92
00z 37126721994293

räntebidragårs reglermed 1992Beräknat om
räntebidragz reglerårsmed 1993Beräknat om

BoverketKälla:

byggandetandelökat sinkraftigtharlägenheternaminstaDe av
Danellsystemetsmarkant försärskiltökningensedan 1991, ärmen

enligtproduktionårs% 1994Helaunder 72lägenheter 1994. av
kök.fullständigasmålägenheterbestodDanellsystemet utanav

i%,års bidragssystem 43andel för 1992 stortMotsvarande var
årför 1993.procentandelsett somsamma

lägenheter med 1 RKnågot högre andelvisarTabellen även en
%endast 10VidareDanellsystemet.enligt ärproduktioni av

räntebidragssystemnuvarandeenligtbidragmedlägenheterna
räntebidragssyste-äldreandel för detMotsvarandeRK.2större än

%.30ärmet
kökfullständigasmålägenheterandelenhöga utanDen

gruppbostäderproduktionomfattandeförklaras främst avav en
funktionshindradeäldre ochförboendeformersärskildaandraoch



UtvärderingSOU 1995:298 1993 reglerårs lllav

studentlägenheter här benämnt speciallägenheter. Byggandesamt
sådana bostäder har faktorer på efterfrågesidan.gynnatsav av

Bland har antalet äldre med behov särskilda boendefor-annat av
ökat tillgångenoch till särskilda bostadsbidrag för äldre tordemer

också ha viss betydelse i sammanhanget. sådanaVidare har
lägenheter varit ekonomiskt fördelaktiga påproducera grundatt

förmånliga bidragsregler och särskilda bidrag.av
Bidragsunderlaget vid nybyggnad baseras pånormalt en

schablonberäknad produktionskostnad för de första 35som
kvadratmetrama kr högre för7 000 därutöver. Förär än ytor
särskilda boendeformer för äldre fåroch funktionshindrade det
högre schablonbeloppet dock omfatta tillstörreen area, upp
maximalt kvm.45

Vidare kan produktion lägenheter i särskilda boendeformerav
för äldre funktionshindradeoch studentlägenheter bli relativtsamt
förmånlig just dessa lägenhetstyper oftast saknarattgenom
fullständiga kök. högre schablonen förDen kr de första13 000
35 45 kvadratmetrama utformad för inrymma de högaär att
kostnader förknippade med lägenhets grundfunktioner,ärsom en
i form bl.a. kostnader för köksutrusming. Om dessa kostnaderav
kan nedbringas minskad köksutrustning slås påocheller utgenom
flera lägenheter kök, ökar subventionsgradengenom gemensamma
till varje lägenhet.

utgårDessutom årenunder tillfälliga1991-1996 stimulans-
bidrag till anordnande särskilda boendeformer för äldre ochav
funktionshindrade med miljarder kronor. Bidrag utgår3närmare
bl.a. till och ombyggnad gruppbostäder med kr500 000ny- av

boendeenhet och till nybyggnad andra särskilda boendefor-per av
med kr lägenhet.50 000mer per

Sammantaget har produktionen speciallâgenheter varitav
omfattande, medan däremot antalet konventionella lägenheter
byggda enligt Danellsystemet under litet.1994 mycket Enligtär
Boverkets beräkningar har endast konventionella lägenheter1 836

flerbostadshusi meddelats beslut statligt stöd under Av1994.om
dessa avsåg beslut bidrag enligt års1 106 regler och1993 730
bidrag enligt de regler gällde låga kon-1992. Det antaletsom
ventionella lägenheter medför jämförelser mellan lägenheteratt
producerade enligt olika regelsystem blir osäkra. Resultaten av
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analysertillstendenserbetraktasbörsådana jämförelser avsom
underlag.säkrareårs produktion1995 ettger

i 1994 årslägenhetskvaliteteroch6.3.3 Ytor
produktion

års1993enligtunderproducerade 1994lägenheterKonventionella
lägenhet änbruksareagenomsnittlighar lägreregler peren

enligtgällerFörändringenårs regler.med 1992lägenheter
flerbostadshusilägenhetsstorlekarallautvärderingBoverkets

tabell 6.5.

olikaföri kvmbruksareaprimärGenomsnittligTabell 6.5
1994underflerbostadshusilägenhetstyper

År Lägenhetstyp
A1la1RK2RK3RK4RK5RK6RK7RK8+RK

Flerbostadshus
14211095786470 441975
138120102836680 461980
17896 1197946 63741985
136123103826575 471990
147102 122826546731991
1611201028146 64681992
15111980 1006246581993
157117947742 60totalt 471994,
1682 124105816160 471994:92
1343 87 1017359411994:93 43

RK och6Avser större.
års räntebidrag2 regler1992Beräknat med om

räntebidrag3 års regler1993Beräknat med om
tillgängliguppgiften

BoverketKälla.
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Jämfört med produktion inom det äldre bidragssystemet minskade
i frånnormaltrea med kvm8 till81 kvm.73 Denarean en

minskade genomsnittsarean dock särskilt markant för lägenheterär
3 RK. lägenhetFör minskningen4 RKstörre än t.ex. en om var

i genomsnitt kvm. Endast för lägenheter18 minsk-2 RK ärom
ningen i genomsnittsarea relativt blygsam.

minskadeDen genomsnittliga för lägenheter i flerbostads-ytan
hus behöver inte i sig innebära lägenhetskvalitetema minskar.att

befintligaOm den kan ändåutnyttjas väl slutresultatet bliarean
lägenhet med god användbarhet och tillgänglighet. minskadEnen

genomsnittsyta lägenhet ställer dock påkrav lägen-störreper
heternas planering.

Ett första försök utvärdera utformningen års1994att av
lägenheter med bidrag enligt Danellsystemet har gjorts i en
forskningsrapport finansierad Byggforskningsrådet. Rapportenav

vilken bifogats Boverkets utvärdering bygger jämförelseen- -
mellan stratiñerat urval lägenheter i och års1991 1994ett
produktion. Specialbostäder har bort urvalet ochrensats ur
undersökningen omfattar endast konventionella lägenheter. Den
högre andelen speciallägenheter årsi produktion därför1994 stör
inte jämförelsen. frånlägenheter ingårDe i undersök-1994 som
ningen samtliga producerade med Danellsystemets bidragsreglerär
under halvåretandra Emellertid bör betonas1994. undersök-att
ningen inte påenbart inriktad analysera effekterna justär att av
bytet bidragssystem. denDet effektenär sammantagnaav av
Danellsystemet och års byggregler1994 har granskats.som

Enligt forskningsrapporten har inte tillräckliga ansträngningar
gjorts för det bästa given lägenhetsyta. ställetIgöraatt av en
finns tendens till försämrade lägenhetskvaliteter årsi 1994en
lägenheter med bidrag enligt Danellsystemet. drasI rapporten
slutsatsen användbarhet och tillgänglighet försämrats så 80att att
% de undersökta lägenheterna har betydande problem i denav
grundläggande användbarheten. Problemen orsakas bl.a. attav
konventionella, avskiljbara kök förekommer i mindre utsträckning.

andelenDen lägenheter med under normalarean förstörre en area
respektive rumsantal har också gjort tenderat bliatt attrummen
mindre och genomgångsrum förekommer oftare. orsakarDettaatt
ibland problem med möblerbarheten lägenheterna. Slutligen harav

ökad andel lägenheterna lägre utrustningsstandard i köken av en
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och badrum.
också boendes möjligheterdebeskriverForskningsrapporten att

önskemåloch tenderatenligt behovlägenheternaanvändaatt egna
tillåter sällanochminska. Planlösningar utrymmenatt mera en

rumsindelningar,alternativamångsidig användning t.ex.genom
användningoberoendeelleralternativa möbleringar aven

ochoch smalarehar mindreDessutom sämrerumrummen.
förminskad tillgänglighettilli flera fall lettutrustning en

rörelsehindrade.
friheten förden ökadeforskningsrapportenpåpekas iVidare att

lägenheterna sällani utformningenoch projektörbyggherre av
Egenskaperkaraktär.skönhet ochför främjautnyttjats att som ger

luftighet, genomsikt,karaktär i formtilltalandelägenhet aven
i bostädernågot utsträckningi mindreförekommerdagsljus etc.

enligt Danellsystemet.producerade med bidrag
ambitionsnivå vidblir högreislutsatsEn attrapporten en

altemati-tillhade möjligheterlägenheternaplaneringen öppnatav
ocksåbibehållen funktion. visarlösningar och Rapportenva

förhållningssättlösningar ochflera exempel där prövats.nya
årsfrånlägenheter skiljer sig 1991blivitResultatet har som

preferenseravspeglar brukarnasdeproduktion, ommen som --
användbarhet.kanlikväl ha högen

refererade forskningsrapportbör betonasDet utgöratt enovan
års produktion.begränsadedelredovisning baserad 1994

byggdamed analys bostäderskall kompletterasRapporten en av
Väl underbyggdahalvåret slutsatserförsta 1995.under om

efter komplette-kan dras först dennanybyggda kvalitetbostäders
ocksåinverkan, byggreglema, behöverfaktorersAndraring. t.ex.

analyseras.närmare

ombyggnadsverksamhetMinskad6.3.4

bidrag till flertaletlämnadesårsEnligt bidragssystem1992
underhåll. Danell-reparation ochombyggnadsätgärder, inklusive

restriktiv bidragsgivning tillinnebarreglersystemets meraen
småhus slopadestill ombyggnader iRäntebidragombyggnaden

ombyggnadsåtgärder bostadsrättshusi hyres- ochoch färrehelt
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blev bidragsberättigade. Staten lämnar sedan bidrag1993 endast
sådantill ombyggnad väsentligt förbättrar husets grund-som

läggande bostadsfunktioner. Staten inte bidrag underhålltillger
och reparation det gäller husets huvudsakliga försörj-närutom
ningssystem för el, uppvärmning, och avlopp, ventilationvatten

kommunikationer.samt
Antalet ombyggnader med räntebidrag har varierat mellanstort

olika kvartal under perioden 1993-1995, har successivtmen
minskat sedan första kvartalet då1993 beslut meddelades om
statligt stöd till lägenheter.20 000 Motsvarande siffra för förstaca
kvartalet 1995 lägenheter6 381 se diagram 6.1var

Diagram 6.1 Antal lägenheter med beslut statligt stöd tillom
ombyggnad kvartalsvis.

Lägenheter
25 000 .

20 000 .

15000 -

H Flerbostadshus
10000

5 000

1992 1993 1994 1995

Källa: Boverket

försvinnandeDe linjerna för ombyggnader egnahem ochav
grupphus förklaras det statliga stödet till ombyggnadattav av
småhus upphörde den januari1 1993. Statligt stöd till ombyggnad
utgår för närvarande endast till objekt formellt eller reelltsom

Ökningenpåbörjats före 1993. antalet beslut i slutet varjeav av
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kalenderår förklaras Danellsystemets nedtrappning bidrag-av av
Mångasandelen för kalenderår. fastighetsägare önskarvarje nytt

hinna påbörjabeslut under fjärde kvartalet för ombyggnadenatt
årsskiftet.före Effekten blir relativt litet antal beslut under detett

år.första respektivekvartalet
med bidrag enligt Danellsyste-Andelen ombyggda lägenheter

kraftigt under perioden. detökar endast % de1993 2met var av
årsombyggda lägenheterna fick bidrag enligt regler.1993som

andelen till och hamnade för första kvartalet%1994 42 1995steg
på %.82

Vid jämförelse ombyggnadermellan enligt respektive1992en
års bidragsregler framgår räntebidragsunderlaget varit1993 att

lägre i diagramdet 6.2systemetnya

Diagram 6.2 Räntebidragsunderlaget lägenhet iper
ombyggnader.

Kronor
450000 .

400000 -

350000 -

300000 .

25° 000 1992årsregler

E1993årsregler200000 .

ISO000

100000 .

S0000 -

0
1993 1994 1995:1

Källa: Boverket

Eftersom antalet årsombyggnader enligt 1993 mycketsystem var
litet årunder jämförelsen för detta osäker.1993, Ombyggnaderär
enligt års regler hade dock högre1992 bidragsunderlagett även
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för och för första kvartalet1994 Under den1995. periodensenare
skillnaden markant, kronor lägenhetjämfört401 000 medvar per

kronor.148 700
Om- och tillbyggnadsverksamhet, reparationer och tillgänglig-

åtgärderhetsskapande har fåttunder ökad1995 omfattningen
stimulansåtgärderde utanför det egentliga räntebidragssys-genom

beskrevs i kapitel Enligt Boverkets statistik be-temet som
viljades bidrag från det statliga stödet för förbättringextra av
bostäder till 265 lägenheter119 mellan januari och1 september1

Under1995. tidsperiod fick lägenheter beslut45 487samma om
bidrag i form det statliga investeringsbidraget till förbättringav av
inomhusklimat.

6.3.5 Prognoser för bostadsbyggandet 1995-1996

Boverket årligen hur många lägenhetergör överprognoser som
beräknas påbörjas på års sikt. Prognoserna baseras pådelsett par
kommunernas och länsstyrelsemas lokala bedömningar och dels
på Boverkets övergripande byggprognoser. Byggprognosemamera
bygger i sin på indikatorer på aktiviteten i byggbranschentur samt
efterfrågeanalyser.

Kommunernas bedömningar och Boverkets byggprognoser ger
samstämmiga resultat för 1995-1996. Om inte stigerräntan över
den nivå rådde i början påbörjade1995, antaletväntassom av
lägenheter ligga på1995 minst års nivå1994 och viss ökningen
förväntas 1996. Enligt Boverkets beräkningar faktiskadetvar
påbörjandet under 1994 lägenheter.12 000 För uppskattas1995ca
påbörjandet bli lägenheter12 000-16 och000 under 1996 väntas
antalet stiga till påbörjade18 000. % de10-15 lägenheternaca av
under och1995 beräknas bli1996 s.k. Danellgropar.

Inga säkra uppgifter finns det faktiska antaletännu om
påbörjade lägenheter under Preliminär1995. statistik från SCB
visar påbörjats3 bostäder600 mellan januari1 ochatt ca

augusti1 1995. Denna siffra dock underskattad grundär av en
eftersläpningviss i statistiken de beslut statligtsamt attgenom om

stöd underlaget för statistiken inte alltid fattas föreutgörsom
påbörjandet.
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kommer bostadsbyggandet underBoverketsEnligt prognos
till vissa regioner. %koncentreras Mer 401995-1996 änatt av

belägna i storstadsom-påbörjade bostäderantalet väntas vara
rådena, och Malmö. BostadsbyggandetStockholm, Göteborgdvs.

Umeå, Växjö,också inriktas högskoleregionemakommer motatt
Örebro, Halmstad, HelsingborgLinköping, Jönköping,Uppsala,
storstadsområdena dessaoch Skövde. Tillsammans med väntas

det planeradeför ungefär %regioner komma 75att avsvara
få harMed undantag de nämndabostadsbyggandet under 1995.

bostadsproduktionförregionerna goda förutsättningar genom en
måttliga problemförhållandevis kraftig befolkningstillväxt och

lägenheter.med tomma
beräknas blifrämst äldrelägenheter,specialbostäder,Andelen

och de planeradefortsatt hög, troligen mellan %25 40 av
mycketFramförallt i län där bostadsbyggandetlägenheterna. är

lågt andelen specialbostäder bli hög. Flera kommunerberäknas
uppgivit de enbart räknar medhar i Boverkets attprognos

specialbostäder. Under förväntas dockbyggande 1996 enav
mångakraftig minskning andelen specialbostäder eftersomav

då få behovstäckning förkommuner börjar denna bostäder.typ av

produktivitetProduktionskostnader och6.4

Produktionskostnademas utveckling6.4.1

statistik produktionskostnademasBoverket redovisar över ut-
fåttkonventionella bostäder beslut statligtveckling för som om

år. faktum statistiken omfattar endaststöd respektive Det att
den höga andelen specialbostäderkonventionella bostäder gör att

jämförelsen.framförallt produktion enligt Danellystemet intei stör
påpekas antalet konventionella bostäderSamtidigt bör att som

skallblir för litet för säkra slutsatserstatistiken baseras att
tvågäller jämförelser mellan de bidrags-kunna dras, särskilt vad

systemen.
års har genomsnittliga produktions-Räknat i priser den1989

för flerbostadshus ochsjunka efterkostnaden tenderat 1992att
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framförallt gruppbyggda småhusen diagramför de 6.3

Diagram Produktionskostnader kvadratmeter.6.3 per

Kronorper
kvadratmeter

i9500

Flerbostadshus
9000

8500

8000 1

i7500

7000
1989 1990 1991 1992 1993 1994

Källa: Boverket

exakta siffror hade flerbostadshusen genomsnittligImera 1992 en
produktionskostnad kvadratmeter total primär bruksareaper

Motsvarande belopp ochkronor. kronor för9 079 8 640 1993var
kronor för Uttryckta förändrades8 indextal459 1994. ettsom

frånproduktionskosmadema till period.under101 94 samma
Tendensen lägre kostnader och minsk-ärmot motsvararsvag en
ning med knappt under7% 1992-1994.

småhusen nedåtgåendede gruppbyggda tydligareFör syns en
trend för produktionskostnadema. Mellan och har1992 1994

bruksareaproduktionskostnaden kvadratmeter total primärper
från till kronor. förändringminskat Denna8 962 7 918 motsvarar

minskning med knappt 12%.en
kan räknas tillKostnadsutvecklingen kvadratmeter ettomper

korrigera för variationer ibyggnadsprisindex för till viss delatt
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påuppdelningfördelning,geografiskabyggandetsfaktorer som
bostadsyta,byggherrekategori,sanerings-exploateringsområde,

utrustningsdetal-ochinrednings-konstruktionermaterial och samt
kankonsumentprisindextillrelaterasbyggnadsprisindexjer. Om

i denförändringartillförhållandeutveckling ibyggprisemasockså
6.4.diagrambelysasprisutvecklingenallmänna

ochbyggnadsprisindexUtvecklingen6.4Diagram av
l975l00.Index1975-1994.konsumentprisindex

1001975Index

Byggnadsprisindex600 flerbostadshusför7

S00

Byggnadspris-
för småhusindex

400 . .

Konsumentprisindex
300

200

ioo
l

A.i
i l J0

19941993199219911990198519801975

BoverketKälla:

följdeibyggnadsprisindex ut-visar settstortDiagramet att
efter mittentillframkonsumentprisindex straxvecklingen avav

byggnadsprisin-sedan1980-taletUnder slutet1980-talet. stegav
harEfter 1990konsumentprisindex.snabbarebetydligtdex än

något,minskatstilla ochpricip legatibyggnadsprisindex t.o.m.
Konsumentpris-småhusen.gruppbyggdadevad gällerframförallt
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index har under period kontinuerligt ökat, iänsamma om
långsam takt.

Skillnader mellan produktion med 1992 och6.4.2
regler1993 års

produktionskost-Boverket har utfört särskild jämförelseen av
nadema för konventionella bostäder byggts under med1994som

årsrespektive bidragsregler tabell 6.6.1992 1993

enligtTabell 6.6 Produktionskostnaderna 1994 1992 resp.
års exploaterings-1993 regler inom och sane-

ringsområden.

Byggnadsområde Antal Antal BRA.P. Total prod.kostn.
krmzhustyp objekt TOTlgh BRA.P.TOTlgh

m2

Flerbostadshus
Hela riket 67 l 836 79,5 15311

års1992 regler 29 730 92,0 46111
1993 års regler 38 1 106 71,3 10 891

Exploatering 18 889 73,7 10 810

1992 års regler 6 292 93,3 11 635
års1993 regler 12 597 64,1 10 223

Sanering 49 947 84,9 ll 433

1992 års regler 23 438 91,1 ll 342
års regler1993 26 509 79,6 11 522

Gruppbxggda småhus
Hela riket 317 829 439104,8 10

1992 års regler 120 411 111,6 10 725
års regler1993 197 418 98,1 10 118

Källa: Boverket
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årsflerbostadshus byggda medJämförelsen visar 1993att
produktionskostnader kvadratmeterbidragssystem har lägre änper

helaäldre bidragssystemet tillbostäder byggda med det sett
Skillnaden mellan bidragssystemenproduktionen under 1994. är

bostäder byggda ikvadratmeter.i genomsnitt kronor För570 per
kr kvadrat-exploateringsområden skillnaden l 400änär permer

sanerings-fråga produktionenden delImeter, som avserom av
någotområden med det äldre bidragssystemetdock lägenheterär

troligen inom felmarginalen, medbilligare. skillnad liggerDenna
för olikaskiftande förutsättningarnahänsyn till de mycket

byggprojekt.
saneringsområden, har Danellsys-för byggande iMed undantag

produktionskostnaderbostäder lägrekonventionellatemets per
genomsnittsarea.har lägrekvadratmeter de Dentrots att en

flerbostadshus med Danellsys-lägenhet igenomsnittliga arean per
kvm kvm förendastbidragsregler 71,3 92,0är mottemets

det äldre Eftersomlägenheter bidrag enligtmed systemet.
ytterligare kvadratmetermarginalkostnaden för produceraatt en

för tidigare kvadratmeter, bordenormalt mindre kostnadenär än
bostäderna med bidrag enligt Danellsystemet haallt likaannat- -

påproduktionskostnad kvadratmeter grund sinahögre aven per
mindre Enligt beräkningar bör bostadBoverkets ärsomenareor.

kvm ha produktionskostnad %mindre normalt 1020 ärsomen
till mindrehögre motsvarighet. hänsyn densin Omän större tas

Boverket produktion-genomsnittliga lägenhetsytan, ligger enligt
helakvadratmeter i Danellsystemets lägenheterskostnadema per

bidragssystem.under kostnaderna i tidigare%15
småhusen uppvisar skillnader mellangruppbyggdaDe samma

två produktionskostnader ochbidragssystemen vad gällerde
genomsnittliga för gruppbyggdagenomsnittsyta. bruksareanDen

års kvm, jämfört medsmåhus bidragsreglermed 98,11993 är
Ävenårs härsmåhusen med regler. borde denkvm för 1992111,6

normalt resultera i ökningminskade genomsnittsarean en av
denkvadratmeter. ställetproduktionskostnaden I är genom-per

kronorproduktionskostnaden lägre, 10 725.snittliga 10 118 mot
på kosmadsut-betraktas indikationersagda börDet somovan
kostnadspressbelägg för starkinte definitivavecklingen, som en

för jämförelsenDanellsystemet. Underlagetinförandetgenom av
exploateringsområden omfattarproduktionskostnader i t.ex.av
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endast det äldre bidragssystemet.lägenheter i292

6.4.3 Produktivitetsutvecklingen

Vad gäller produktivitetsutvecklingen tillåter någoninte statistiken
direkt jämförelse mellan produktion enligt olika bidragssystem
under allmänt kan dock konstateras1994. Mera produktivitetenatt

relationen mellan faktorprisindex och byggnadsprisin-mätt som-
dex har ökat och årssedan 1990 ökningen fortsatt för 1994att-
produktion. produktivitetenTotalt har mellan och1990 1994
förbättrats för flerbostadshus med förmed % och %15 20ca ca

småhus diagramgruppbyggda 6.5.

Diagram 6.5 Produktivitet faktorprisindexbyggnadspris-
flerbostadshusindex för gruppbyggdaoch

småhus 1975-1994.

Index
120

110

Sm, ruppwo

90
.

År
407 l l I1n

199419931990 1991 199219851975 1980

Källa: Boverket

Eftersom särredovisning bostäder enligt de olika finans-en av
ieringssystemen saknas, det mycket vanskligt uttala sigär att om
vilka effekter Danellsystemet kan ha haft produktiviteten. I
fråga småhusende gruppbyggda ökade visserligenom pro-
duktiviteten årgångsärskilt kraftigt för motsvarande1994, men
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ställetflerbostadshusen. iåterfinns för Härökning inte steg
mellan ochproduktiviteten redan 1991 1992.mest

produktivitetsutvecklingen starktframgår figurenSom ärav
påaktivitetsnivån bygg-principföljer ikonjunkturrelaterad och
låg sedantillProduktiviteten försämrades fram 1990,marknaden.

starkabörjade stiga under Dendetta och 1991.stilla under
tillräckligi sig fulltbyggkonjunkturema kankopplingen till vara
periodenproduktiviteten underför förklara förbättringarnaatt av

1991-1994.

ekonomiska möjligheterHushållens6.5 att

nyproducerade bostäderefterfråga

utred-bostadspolitiskaunderlagsmaterial tillBoverket har i sitt
hushållsty-ekonomiska möjligheter olikaningen analyserat vilka

efterfråga produceradehar lägenheter 1995.l-4 RKattper
för nyproducera-beräknat de nödvändiga hyrornaBoverket har

bostäderutgångspunkten investeringar ide bostäder med att
avkastningriskpremie, dvs.endast fullföljs de störreenom ger en

riskpremien behöverriskfria statsobligationer. Hurän stor vara
huvud-byggprojekt. Boverketsvariera kraftigt mellan olikakan
såpå riskpremiealternativ krav högtinnebär investerares äratt en

årenlikviditetsunderskott kan undvikas under de inledandeatt
riskpremiebostadsinvestering. 4efter Detta motsvarar enen

procentenheter.
följande förutsättningar:övrigt baseras Boverkets kalkylerI

för kvm,lägenhetsstorlekama för kvm, RK 641 RK 47 2är-
kvmför kvm och för RK 1003 RK 81 4

produktionskostnaden kr kvm10 500är per-
krkvmårunderhålldrift ochutgifterna för 220är-

gällande reglerfastighetsskatt betalas enligt nu-
underhåll räknas medoch utgifterna för drift ochhyran upp-

inflationen
lika detkalkylperiodens slut medrestvärdet efter 30 är-

diskonterade värde:detberäknade marknadsvärdet, dvs. av
driftsöverskottkommande
inflationsnivåer medoch väntas överensstämmaränte- rege--
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fmansplanenrevideradei denhuvudantagandenringens
räntenivå påsjunkandesuccessivtdvs.199495: 150, en

perio-underfrån till %8statsobligationen 10femårigaden
på Vidinflationsnivå %.2,8konstantochden 1996-2000 en
antagitsstatsobligationsräntanharigångsättandet 1995 vara

%10
ligga 0,7bostadsobligationfemårigför väntasräntan en-

statsobligationsräntanprocentenheter över

RKlägenheter 1-4förhyrorföljanderesulterar iKalkylen om
produceras 1995:som

nyproduktionmånadshyror förNödvändigaTabell 6.7
1995.

4RK3RK2RKIRK

60086 9005 3006003

BoverketKälla:

hushållstyperolikaandelhurhar analyseratBoverket stor somav
hyresnivåer.med dessalägenheternyproduceradeefterfrågakan

efterfrågaskanlägenheternaUtgångspunkten för analysen är att
återståendebetald harhyranhushåll efter detvilka äratt enav

levnadsnivå enligtskäligmotsvarandeinkomstenandel enav
beräknatsharHyreskostnadenrekommendationer.Socialstyrelsens

hushålltilltagitshänsyn hardvs.nettobostadsutgift, attsom en
hushållens in-Uppgifterbostadsbidrag.uppbärmed barn om

ochförvärvs-statistikfrån SCB:shar tagitskomster över
inkomståret 1992.underkapitalinkomster

olikatillBoverket relateratharanalysenResultatet normerav
undvikaförkrävsutrymmesstandardlägstaför vilken attsom

ochbenämnsanvändaoftasttrångboddhet. Den normnormen
sovplatsha sinhushållet behövaskamedlemingeninnebär att av

varjemålsättningenden högrehar attNorm 3i vardagsrummet.
boendes-ianvändesTidigarefåskalldessutombarn egetett rum.

medlanserade1940-taletden undertatistiken även norm
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frånskulle fritt sovplatser.köketinnebörden Normemaatt vara
Hushållför barnfamiljer. barnanvänds normalt endast utan anses

trångbodda någoni lägenhetsstorlek.inte vara
nedanståendekan sammanfattas i tabellBoverkets analys

hushållenhur procentandeltabell Tabellen beskriver6.8. stor av
förutsättningarna kanhushållstyp deinom varje med antagnasom

efterfråga gäller barnfamiljemalägenheter olika storlek. Vadav
hushållstyp och lägenhetsstorlekför varje kombinationanges av

vilken uppfylls.utrymmesnorm som

hushållstyperolikaTabell Procentandel kan6.8 av som
efterfråga i nyproduktionen uppfylld1-4 RK

för barnfamilj inom parentesutrymmesnorm

Lägenhetsstorlek
Hushållstyp IRK ZRK 3RK 4RK

Ensamstående
bam 42% 31% 17% 7%utan

Samboende
bam 86% 72% 65% 52%utan

En vuxen
barn 78% 1 70% 2 30% 3 14%ettm

En vuxen
två bam 1 2 370% 36% 15%m -

Två vuxna
1 3barn 88% 75% 67%ettm -

Två vuxna
två 2 3bam 83% 1 75% 57%m -

Källa: Boverket

få hushåll bestående med ellerTabellen visar ettatt av en vuxen
två efterfråga lägenhet motsvarandebam kan utrymmesnormen
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respekti-barnochmedhushållen ettEndast %30 vuxenenav
kan bäratvå bamochmedhushållen% en15 vuxenenavve
för 70%förverkligasteoretisktkanhyresnivå. 2sådan Norm av

förandelMotsvarandebam.ochhushållen med ettvuxenen
36%.dock baratvå blirbamochhushållen med vuxenen

sigklarartvå barnellerochtvåmedHushållen ettvuxna
utrymmesstandardnåkan motsva-respektive %57bättre. 75 en

dessa%75båda fallenuppfylls i2Normrande avavnorm
tvåmedfamiljerförsammanfallerochhushållstyper 3norm 2

bam.och ettvuxna
mellanskillnadframträderbarnhushållen storFör utan en

ensamståendedehälftenUndersamboende.ochensamstående av
hälftenkanSamtidigtRK. änlägenhet lefterfrågakan meromen

motsvarande RK.4hyrabärasamboendede enav
efterfråganmöjligheterhushållensanalysen attResultatet avav

förutsättningarvilkaberoendebostädernyproducerade är somav
Exempelvishyresnivåema.nödvändigadeberäknaföranvänts att

medstatsobligationsräntanfemårigadenförändringskulle aven
månadshyrannödvändigaskillnad i denbetydaprocentenhet enen

procentenhetslägenhetsstorlek. Enberoendekrmed 100-350
och 550mellan 250påverkar hyrornariskpremienförändring av

kr.

utvärderingsmöjligheterBegränsade6.6

makroekonomiskaför denintekonstrueradesDanellsystemet
periodendelundergällakommitomgivning storatt avensom

Danellsystemetsharkapitelframgått 2Som1993-1995. av
omgivningiverkahafträntebidragenföravvecklingsplan att en

betalningsförmåga hosförsvagadrealränta,högdär extremten
turbulensarbetslöshethögfrämstgrundhushållen samtav

utbud ochbådeminskatkraftigtfastighetsmarknademaochfmans-
bostäder.nybyggdaefterfrågan

svårtdetsamhällsekonomiska attgörförändradeDen ramen
berorbostadsmarknadenförhållandenvilkafastställa avsom
gradvisaDanellsystemetsDanellsystemet.självaegenskaper hos

ochränteriskendeladedenräntebidragen,avveckling pressenav
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på produktionskostnadema kan säkerligen förklara del denen av
låga och ombyggnadsverksamheten. Systemets konstruktionny-
kan ha medverkat till de redovisade tendensema vad gäller
produktionskostnader, produktivitet och lägenhetskvaliteter. Det
faktum vissa skillnader finns mellan bostäder byggda underatt

enligt olika1994 bidragssystem talar för så fallet. Emellertidäratt
den ekonomiska omgivningen i sigär ägnad framkallaattnya

minskad byggverksamhet och kostnadsminskningar bl.a.genom
ökad produktivitet mindre billigareoch lägenheter.samt

En utvärdering Danellsystemets effekter på bostadsmar-av
knaden försvåras också känsligare för högtäratt systemet ettav
och föränderligt ränteläge tidigare subventionssystem.än De
tendenser kan urskiljas vid jämförelser mellan produktionsom
enligt respektive bidragssystem torde delvis betingade detvara av
rådande svårförutsägbara ränteläget. Definitiva slutsatser om
Danellsystemets effekter och ombyggnad kan dras först närny-

tillämpats i situation med lägre och stabilsystemet en en mera
råntenivå.

Slutligen har tidigare i detta kapitel konstaterats bostadspro-att
duktionen under 1993 och 1994 mycket begränsat empi-ettger
riskt material för jämförelser mellan produktion enligt olika
bidragssystem. Den totala bostadsproduktionen har varit mycket
låg och delen års1994 produktion bestodstörre speciallä-av av
genheter. Vidare försvåras utvärdering hög andelen av en
Danellgropar i särskilt års1993 produktion.

Ovanstående förhållanden innebär den utvärderingatt som
i detta betänkande inte börpresenteras betraktas ut-som en

värdering i egentlig mening, första, prelimi-utan snarare som en
analys Danellsystemets funktionnär, och effekter. Först närav

detaljerade uppgifter års1995 produktion blir till-mera om
gängliga finns tillförlitligt empiriskt underlag förett utvär-en
dering.

Sammantaget utredningen det i dagsläget inte finnsattanser
säkert underlag för någradra långtgående slutsatseratt om
Danellsystemets funktion och effekter. Följaktligen har del-
betänkandet i de delar Danellsystemet inriktats på delsrörsom att
fånga tendenser och problemområden redovisas bl.a. iupp som
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rubbaförslagformuleradelsutvärdering, attBoverkets utansom
bostads-tillsignalerpositivaDanellsystemetdelar ibärande ger

marknaden.

Problemområden6.7

förproblemområden inombeskrivs deföljande avsnittI ramen
medarbeteutredningensunderframkommitDanellsystemet som

åtgärdertillförslagåterfinns dekapitel 7delbetänkandet. I som
dessaanledningmedmotiveradefunnitutredningen avnu

förhållanden.

räntebidragenAvvecklingen6.7.1 av

ändringartillåterinteunderlagbefintligt störreBedömningen att
huruvida denfrågancentraladengällerDanellsystemeti även

avvägdrimligträntebidragenförawecklingsplanen ärfastlagda
statsfinans-bostadsmarknaden,påutvecklingenförhållande tilli

överväganden.samhällsekonomiskaoch bredareutvecklingernas
påutredningenuppmärksammatharintresseorganisationerFlera

kombinationenskapasbostadsproduktioneniproblemde avsom
räntebi-awecklingoch fortsattrealräntahögframförallt avenav

variabler iolikaförändringarhar väcktsFörslagdragen. avom
Sådanabostadsbyggandet.stimuleramed syfteDanellsystemet att

beräkningförschablonbeloppenhöjningarbl.a.omfattarförslag av
räntebidragsavtrappninanpassningbidragsunderlaget och genavav

inflationstakten.låganuvarandedentill
byggmarknadenaktivitetenmedvetenUtredningen är attom

högabetingarbostädernyproduceradelåg ochmycket attär
Samti-betalningsförmåga.hushållensförhållande tillikostnader

del dedirektivutredningensiklartdetdigt att statensutsagt avär
Situatio-måste minskas.boendet fortsattförkostnadernaframtida

avdelakandeviktenunderstryker statenatt resurser somavnen
villkor.stabilaoch enligtträffsäkertanvändsstödja boendettill att

långsiktigheten ipåfastavaltutredningenharlägedetta att taI
kortsiktigasådanaundvikaochutredningsuppdraget attavser
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förändringar riskerar öka osäkerheten bostadsmark-attsom
naden.

Stymingseffekter6.7.2 på produktionen

tidigareSom visar Boverkets utvärdering års1994nämnts att
produktion med innehållerDanellsystemets bidragsregler störreen

smålägenheterandel och har lägre genomsnittsyta änen samma
års produktion enligt äldre bidragssystem. Boverket konstaterar

Danellsystemets lägenheter har produktionskostnaderäven att per
kvadratmeter ligger under genomsnittet för bostäder%15som ca
enligt tidigare regler. den lägre genomsnittsytan.Detta trots
Boverket slutsatsendrar denna kostnadsminskning troligenatt
åstadkommits minskad lägenhetsstandard.genom

teoretiska grunden för Boverkets slutsatsDen Danellsys-är att
schabloner för beräkning bidragsunderlaget endasttemets ärav

baserade kvadratmeter påverkasantalet och inte bostadensav
standard. Incitament kan därför finnas bibehållenmed sub-att
ventionsgrad reducera kostnaderna standardsänkningar.genom
Detta förutsätter dock lägre standard inteattresonemang en
resulterar i minskade hyresintäkter eller högre underhållskostnader

neutraliserar kostnadsminskningen.som
Danellsystemet avsiktligt utformat för öka incitamentenär att

iskära produktionskostnadema. kostnadsminskningarnaOmatt
åstadkoms minskad lägenhetsstandard beror effektengenom
lägenhetskvalitetema hur väl byggherren lyckas utnyttja denav
valda utrustningsnivån. Tidigare refererade studie lägen-av
hetskvaliteten indikerar genomtänkta lösningar hadeatt mera
kunnat förbättra användbarhet och tillgänglighet avsevärt.

Vad gäller de minskade lägenhetsytoma, konstaterar Boverket
incitament till reducerad lägenhetsstorlek kan uppstå underatt

förutsättningar.vissa viktig frågaEn i sammanhanget i vilkenär
utsträckning Danellsystemets schabloner för beräkning av

lpåverkarbidragsunderlaget byggherrens lägenhetsstorlek.av
Beroende hur schablonema förhåller sig till de faktiska
produktionskosmadema får byggherren olika incitament vad gäller
lägenhetsstorleken. styrning mindre lägenheter kanEn ltlimot
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fallet den högre schablonen till de första kvadratmetrama35om
ligger i överkant produktionskostnadema, medan schablonenav
för ytterligare ligger i underkänt. Då uppstår situation däryta en
byggherren får förmånlig kalkyl för förstade kvadrat-35en

där varje ytterligare kvadratmeter kvm35metrama, utövermen
minskar bidragsandelen till projektet. Schablonema i detta fallger

småpremie till lägenheter och missgynnar varje ytterligareen
kvadratmeter kvm. Så blir fallet i synnerhet35 detöver om
aktuella projektet studentlägenheter med delat kök.utgörs t.ex.av

6.7.3 Tidpunkt fastställandeför subventionsräntanav

Danellsystemets konstruktion med hög räntekänslighet fören
byggherren vid högt och lättrörligt ränteläge betydandeettger en
ekonomisk osäkerhet vid bostadsinvesteringar. Osäkerheten
förstärks Danellsystemets regler för fastställande sub-av av
ventionsräntan. Subventionsräntan kan fastställas först när ett
byggprojekt färdigställts, dvs. för flerbostadshus år efter1-2
byggstart. Möjlighet saknas låsa byggkalkyl vidatt atten genom
byggstart samtidigt binda både låneräntan och subventionsräntan.
Byggherren tvingas basera sina kalkyler överen prognos
ränteläget framåt i tiden.ett par

bristandeDen förutsägbarheten försvårar finansieringen av
byggprojekt. pålitlig ekonomiskEn kalkyl krävs för kunnaatt
träffa avtal med kreditgivare byggnadskreditiv, avlyft ochom
räntevillkor för erhålla statlig kreditgaranti. Vid byggandesamt att

bostadsrätter ofta hög såldaandel bostäder föreredanärav en
byggstart förutsättning lånför skall beviljas. I samband medatten
försäljning bostadsrätter byggherren dessutom skyldig förår attav
köparna treårig ekonomisk plan utvisarpresentera en som
storleken på den insatsen årsavgiftema. sådanEn plansamtegna
kräver framtidade räntekostnadema inte alltför osäkra.att är

Med bakgrund de beskrivna problemen har fleraav ovan
aktörer bostadsmarknaden önskemåluttryckt starka attom
bestämmelserna för fastställande subventionsräntan skallav
ändras. Vad efterlyses möjlighet för byggherrenär attsom en
begära subventionsräntan vid byggstart läggs till grund föratt
beräkningen räntebidrag efter färdigställandet. På så kansättav
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utifrånträffas redan vid byggstartkreditvillkoravtal övriga enom
kreditgivamaförutsättningUnderkänd subventionsgrad. att

förskapas möjlighetprodukter,utvecklar användbara även
låsa kapitalkostnader.sinabyggherren samtidigtatt

Ändrade subventionsräntanfastställandeförbestämmelser av
subventions-punkter.flera Omvidare övervägandenkräver

uppstår riskviss förredan vid byggstartkan fastställasräntan
nivå ochsubventionsräntansförhållandet mellanspekulation i

ränteutvecklingenräntenivån. Omutvecklingen allmännadenav
också ryckighet bostadsproduk-iinstabil kanfortsätter att envara

snabbtutnyttjas föruppstå. räntelagentionen Gynnsamma sättaatt
stillaigång produktionen liggermedanprojekt, närnästan

räntenivån är ogynnsam.

utformningKreditgarantins6.7.4

bostadsfinansieringentillårs regler för stöd1993 statensnya
den statligaförändringar i villkoren förinnebar vissaäven

lån iutfärdas förjanuari kankreditgaranti fr.o.m. 19921som
bostadslånen.de tidigare statligasäkerhetslägesamma som

kredit-års regler för statligaEnligt såväl den19921993 som
får i säkerhetslägegarantin gäller denna ligga motsva-ettatt som

länPantsäkerheten förfastighets pantvärde.högst %100rar av en
års regler dessutom hamed statlig kreditgaranti skall enligt 1993

lånanslutning till medförmånsrättsläge ligger i omedelbarett som
pantvärdesäkerhet fastighetsenbart i Enpanträtt. motsvarar

beräkningbidragsunderlaget vidgarantiunderlaget dvs. av-
och,pantvärdetillägg för främst lokalerräntebidrag vissasamt-

övergångsvis, tomtmarkspriser.höga
i pantvärdet vidårs generella begränsningarregler innebar1993

beräkningreglerna förnybyggnad. delsDetta att avgenom
delsgarantiunderlaget förändrades,bidragsunderlaget attgenom

års schabloniserade be-begränsades.pantvärdetilläggen 1993
bidrags-denbidragsunderlaget och begränsningenräkning avav

underlaget förbegränsadegrundande till kvm,120 ävenytan
års Pantvärdetilläggenförhållande regler.i tillkreditgarantin 1992

pantvärdetil-fråga lokaler ochsärskilt ihar begränsats starkt om
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för höga markvärden avvecklas gradvislägget under perioden
Effekten förändringarna har blivit minskade1993-1995. av

för framförallt småhus.pantvärden friliggande Minskade pantvär-
i sin taket förden leder till det belopp kan omfattastur att som av

garantin sänks.
Bottenlånegivare låni normalfallet beredda till 75är att ge upp

% nybyggd fastighets uppskattade marknadsvärde. Iav en
dagsläget kan det marknadsvärdet för nyproduce-uppskattade en
rad bostad ligga betydligt produktionskostnadema.under Detta
medför bottenlånetdet erbjudna kanske endast täcker %50att ca

de produktionskostnadema. säkerhetsläget ovanförtotala Iav
bottenlånet finansiering kredit-kan sedan säkras via den statliga
garantin motsvarande % fastighetens pantvärde under40 av -

låntagarenförutsättning kan förväntas betala ochräntaatt
amortering. flera fall dock betydligtpantvärdet lägreI är även än
produktionskosmadema. sådan situation blir kravetI en egen

Ärfrånkapitalinsats byggherren mycket byggherren intestort.
beredd skjuta till hög andel kapital faller projektetatt egeten
grund lågadet marknadsvärdet skapat bristande lönsam-attav en
het i sin försvårat finansiering.tursom

Vid ombyggnader medför de reglerna för beräkningennya av
bidragsunderlaget vissa begränsningar i kreditgarantins använd-
ning. års utgårEnligt regler räntebidrag och kreditgaranti1993

förendast ombyggnader flerbostadshus. Vidare räknas ettav
mindre antal ombyggnadsåtgärder i bidragsunderlaget och
pantvärdetilläggen vid ombyggnad har begränsats. Avsikten är att

ombyggnadsåtgärderflertalet inte längre skall främjas särskilt
räntesubventioner eller statligt risktagande. effekt harEngenom

blivit lågtdet totala pantvärdet vid ombyggnader kan bli såatt att
kreditgarantin inte blir meningsfull. Underlaget för kreditgarantin
blir lägre husets avkastningsvärde efter ombyggnaden.än

Slutligen bör den kreditmarknadsbolagslagnämnas att nya som
trädde i kraft januari i viss utsträckning motverkarI 1994
kreditgarantins syfte systematiska risker möjliggöra lånatt utan

överstiger fastighets% marknadsvärde.75 Densom av en nya
kreditrnarknadsbolagslagen fårinnebär bl.a. bostadsinstitut inteatt
bevilja låntagarekrediter till inte kunna betala räntaantasen som

amortering,och krediten andra skäl riskfri.även ärom av
Tilläggssäkerheter för byggprojekt, form beståndi t.ex. ettett av
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belånade borgensåtaganden,eller kanlågt fastigheter inteav
betalningsförmåga.bristandei grunden Dettalängre uppväga en

kreditgarantii princip borgen i form statlig inteinnebär att av
byggprojektet i sigtillräcklig säkerhet inteheller utgör om

kassaflöde.ha tillräckligtbedöms ett
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överväganden7 och förslag

I utredningens delbetänkande genomgångredovisas deen av
ekonomiska villkoren för det byggda beståndet ochsent en
utvärdering års regler för1993 det statliga tillstödet bostads-av
finansieringen, det Danellsystemet.s.

Det byggda bostadsbeståndet krisårenunder de s.k. i slutetsent
på 1980-talet och början på så1990-talet, heltär gott som
finansierat enligt äldre regelsystem för stöd. Förbättringarstatens

villkoren för dessa måstebostadsföretag därför gälla för-av
hållanden dessa äldre regelsystem. Förändringarsom avser av

års1993 regler däremot framåtblickande och villkoren förär avser
och nybyggnation framtiden.iom-

7.1 Villkoren i det byggdasent
bostadsbeståndet

Många bostadsföretag byggt fastigheter främst årenundersom
1988-93 har betydande ekonomiska svårigheter. Flertalet hushåll
kan inte på rimligt klara de hyreshöjningarsättett stora som
skulle behövas för täcka de förväntade förutgifterna kapitalatt
och drift för dessa fastigheter. Om hyran höjs ökar antalet
outhyrda lägenheter och därmed försämras de ekonomiska
problemen i de berörda fastigheterna ytterligare.

Problemen generella för fastigheter årenbyggda underär 1988
Enligt-1993. utredningens bedömningar förvärras problemen

Ändåunder perioden fastigheten färdigställd. gällerärsenare som
inte problemen samtliga bostadsföretag fastigheterproduceratsom
under dessa år.
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Omfattning de ekonomiska problemen7.1.1 av

för deUtredningen de ekonomiska problemen s.k.attanser
kankrisårgångama sådan omfattning de inteär attav
blilösas med generella statliga insatser utan attnya

orimligt kostsamma.
åtgärder skall utredningensMålsättningen för enligt

ekonomiskauppfattning skapa lång sikt stabilapåattvara
förhållanden för detta bostadsbestånd till låga kost-så

för samhället. gäller dennader möjligt totalt Dettasom
för de boende, fastighetsägare,effektensammantagna

kreditgivare och staten.

Boverkets bostadsmarknaden och Finansinspek-utvärdering av
tionens enkät bostadsinstituten kreditgivning till bostads-till om
rättsföreningar enskilda bostadsrättsinnehavareoch visar antaletatt
bostadsföretag ekonomiska förmed problem allttrotsstora svarar

mindre årendel de under de aktuella producerade fastig-en av
heterna.

Förhållandet varierar starkt mellan olika bostadsförvaltare och
Sålundaolika regioner. små privataproblemen förär störst

fastighetsägare och bostadsrättsföreningar investerat i ortersom
vikandemed befolkningsunderlag efterfråganoch liten bo-av

Ävenstäder. antal kommunala bostadsföretag på medett orter
vikande befolkningsunderlag och hög nyproduktion står inför stora
svårigheter. flera fall småI har möjligheter till kapitaltill-ägarna
skott beroende kommunala finanser.svaga

bostadsföretag beståndStora med äldre bostäder harett av
möjlighet till omfördelning kostnader mellan fastigheterav av

ålder. såvälolika gäller privata kommunala bostads-Detta som
Mångaföretag. fastigheter med höga produktionskostnader finns

Stockholm efterfrågani och belägna bostadsmarknad därär en
hushållberäknas öka och antalet bära högrebereddaär attsom

bostadskostnader andra bostadsmarknader. Dettaär änstörre
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i attraktiva lägen i de städernagäller bostäder belägna störreäven
med tillväxt.

problemfastighetema bör huvudsakligenförInsatser vara
åtgärder skulleselektiva. Generella med statliga insatsernya vara

ocksåalltför och ineffektiva. skullekostsamma för Destaten vara
mångaför fastig-medföra omotiverade lönsamhetsökningar

hetsägare problem. gäller de bostads-finansiella Detsammautan
lånesaneringföretag rekonstruktion och har genomförts ochdär en

kreditför-där redan gjort insatser sin delstaten att tagenom av
lustema.

effekten ekonomiska problemen ide detDen sammantagna av
byggda bostadsbeståndet enligt utredningens bedömningärsent att

hushållen få boendekostnad.kan komma högre real Dettaatt en
i fastigheter inte har akutagäller de bor ägareäven varssom

fastighetsföretagen,ekonomiska problem. kommunalaDe stora
fastighetsbeståndetmåste föroch privata, höja hyrorna i hela att

krisåren.och ombyggnation undertäcka förlusterna i ny-
lägre realränta medför sikt lägre boendekosmader för allaEn

kategorier boende och har andra positiva effekter föräven
samhällsekonomin. nödvändig förutsättning för lägreEn en
räntenivå upplånings-budgetunderskott och därmedär att statens
behov minskar.

kortare tidsperspektiv så årgångar harlänge dessa bostäderI ett
räntebidrag intedock bostadskostnadema direkt beroendeär av
ränteläget. blir kostnader för räntebidragen lägreDäremot statens
eftersom det ränterisken i de äldre finan-är staten tarsom
sieringssystemen. Bostadsföretagen betalar den garanterade räntan

årligen. får årgångar-sjunker de olikaNär räntantrappassom upp
bostäder tidigare bära den fulla räntekostnaden dvs räntebidra-na

fasas tidigare. innebär givetvis totalt bättreDettautgen en
ekonomi för fastigheterna ränteläget i kort tids-även ettom

påverkar likviditetspåfrestningen.perspektiv inte
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Rekonstruktion7.1.2 bostadsföretag medav
betalningsproblem

Utredningen den bästa lösningen för bostadsföre-attanser
har eller förväntas få betydande ekonomiskatag snartsom

svårigheter bostadsföretaget ekonomiskgenomgårär att en
rekonstruktion. medverkarStaten till rekonstruktioner

ochVenantius Enligt utredningensBKN mening ärgenom
det viktigt dessa har förorganisationeratt attresurser
klara antal rekonstruktioner kortpå tid.störreettav

Samarbete rekonstruktionema förutsätts hittillsom som
ske med de finansierande bostadsinstituten. Syftet bör vara

lång sikt finna den bästapå ekonomiska lösningen föratt
de boende till totalt så förlustersmå möjligt försom
berörda parter.

pågårdagI rekonstruktioner bostadsföretag, främst bostads-av
rättsföreningar, har hamnat i akut ekonomisk kris ochsom som
inte har kunnat fullgöra sina ekonomiska åtaganden. För vissa
privata bostadsföretag kan kapitaltillskott och denägarenya vara
bästa lösningen. Inblandade förutom bostadsföretaget deärparter
ñnansierande kreditinstituten tidigare SBABsamt staten, genom
och Venantius. Statens Bostadskreditnämnd, harBKN,nu genom
medverkat i roll liknat medling vad gäller principiellaen som
frågeställningar flera kreditgivare har haft säkerhet inär samma
fastighet. Enligt utredningens mening bör dessa rekonstruktioner
fortsätta. Det angeläget de kan löpa smidigt medär att sättett
så resultat möjligt för alla inblandadegott parter.som

Venantius, kreditinstitut bostadslånförvaltar medstatens som
hög kreditrisk, och harBKN central roll i rekonstruktions-en
arbetet. viktigtDet dessa organisationer har tillräckligaär att

för klara rekonstruktionerantal på kortstörreatt ettresurser av
tid.
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frågaEn diskuterats i utredningen skulleärsom statenom
behöva stödja med medlingshjälp i förhandlingarnaparterna om
rekonstruktioner. Enligt utredningens mening det angelägetär att
inblandade i förhandling har reella möjligheterparter en att agera

likvärdiga parter.som
Venantius har renodlad roll vad SBAB haft ochänen mer

SBABs kompetensövertar för rekonstruktionsarbete. Venantius
borde härigenom kunna bidra koncentrerat ochett mer
specialiserat Venantius kan vidare arbetasätt. med vidareut-att
veckla och förankra enhetlig och konstruktiv strategi fören
rekonstruktionsarbetet. finnsDet inga avgörande motsätt-numera
ningar vad gäller principiella frågor mellan instituten. Utredningen

därför ytterligare åtgärder för medling inte erfoderli-attanser är
ga.

7.1.3 Räntebidragen

Utredningen föreslår förändringaringa reglerna förav
räntebidragen. Utredningen generella lättnaderattanser

utökade räntebidrag ineffektiv åtgärdt ärgenom ex en som
kostsam förär egentligen lösa problemen förstaten utan att

bostadsföretag kris. Utredningeni dessutom detattanser
alltid medför komplikationer efterhand ändrai regler.att

Till utredningen har framförts antal förslag innebär för-ett som
ändringar de regler bestämmer räntebidragens storlek.av som
Syftet sådanamed åtgärder skulle förbättra ekonomin förattvara
bostadsfastigheter byggda under krisåren.

I utredningen har diskuterats möjligheten långsammareav en
höjning den garanterade för krisårgångama. skulleräntan Dettaav
givetvis innebära ekonomiska lättnader räntebidragenattgenom
blir och utbetalas under längrestörre tid. Om t.ex.en man
generellt skulle halvera den årliga ökningstakten den garantera-av
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räntebi-dennamedbostadsföretagsamtliga typförde avräntan
på 1,5förkostnadsökning statendetskulledrag camotsvara en

räntebidragskulle dennaår. Dessutomkronor typmiljard avper
så långdubbeltunderstatsbudgetenikostnadfinnas kvar ensom

bli fallet.beräknastid som nu
miljoneruppskattningsvis 300-500del,mindreEndast en

underbyggdabostäderdockskullebeloppkronor detta avseav
skulleandelmindreochkrisåren 1988-1993 ännu avseen

ekonomiska insatser. Enakutai behovbostadsföretag är avsom
Utredningenförineffektiv attochsådan dyråtgärd staten. anserär

åtgärd.sådanförstatsfinansielltfinnsdet inte utrymme en
inmöjlighetendiskuterats vägahar attutredningenI även

förhandlings-delräntebidragenförändringar enavsom enav
skulleSyftetrekonstruktioner.med attsambandlösning i vara

mening börutredningensEnligtrekonstruktionsarbetet.underlätta
fastlagdaske inomkunnarekonstruktionemadock av nuramen

försvåras.uppgörelsertillmöjlighetenskullför denregler attutan
tillåta förtidaidéerframförtsharutredningen attTill även om

nödlidandeekonomiskträntebidrag. Enutlovaderedanuttag av
framtidasinaerhålla nuvärdetskulle kunnabostadsrättsförening av

sin skuld.kapitaltillskottdettaoch medräntebidrag amortera ner
medkombinerassådan åtgärddockmåstefå effektFör att en

från kredit-räntenedsättningarellerskuldnedsättningarytterligare
skuldenavbetalningenneutraliserasfallsida.givamas I annat

utredningensEnligtframtiden.uteblir iräntebidragenattav
Utred-tveksamt.förslageteffektenpositivamening denär av

förslaget.ningen awisar
utredningenframförts tillförslag ärYtterligare attett som

bostadsrättsinåterlämnaskall haintebostadsrättshavare rätt att
regel.två i dagför efteri ställetfem ärförrän efter som

medpåbostadsrättsföreningar belägnaBakgrunden orterär att
osålda outhyrdaochmedproblemofta harbostadsmarknadsvag

med stödmedlemmarförvärrasProblemen kanlägenheter. attav
bostadsrättersinaåterlämnarbostadsrättslagenikap. 11 §4av

då höja sinatvingasår. Föreningentvåefterersättningutan
kvarvarandeintäkter ochbortfalletkompenseraavgifter för att av

tillutöka tidenboendekostnad. Genomfår högremedlemmar att
skullebostadsrättenåterlämnatillåtetdetår innanfem är att

betalningarsinainställabehöverföreningarantalet p.g.a.som
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lägenheter kunna minska.tomma
sådantFör förslag skall ha effekt bör ändringenatt ett gälla för

äldre bostadsrättsföreningar bildade under krisåren dvs regel-en
ändring i efterhand ändrar förutsättningarna för den dåsom som
skaffade sig bostadsrätt. Enligt utredningens uppfattning kanen
inte sådan retroaktiv regeländring göras.en

Utredningen det alltid innebär komplikationer iattanser att
efterhand in och ändra regler sig det gäller ekonomiskavare
lättnader åtstramningar.eller Regeländringar medför avgränsnings-
problem med risk för orättvis behandling någonstor part.av
Likaså finns det risk för oklarheter vilka regler gäller.en om som
Att införa ytterligare förändringar skulle också kompliceranu
utredningens uppdrag utveckla stabilt och långsiktigtatt ett
fmansieringssystem.
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Fastighetsskatt7.1.4

fastighetsskattenshuvudbetänkande kommerutredningens1
bostads-roll ifastighetsekonominförbetydelse samt

lättnaderGenerella ibelysas.finansieringen närmareatt
löser krisår-åtgärdfastighetsskatten ingenär ensamsom

problem.gångamas
färdigställtsbostadshusdockföreslårUtredningen att som

ytterliga-fastighetsskattenfrånbefriadeskallår 1991 vara
förstadendetta ärfrämsta motivet ärår. Det attettre
betalaskall börjafrån krisårenbostäderårgången som

krisårenbostäder frånårgångar ärTidigarefastighetsskatt.
deytterligare några årfastighetsskattbefriade från genom

skatterefonnenÖvergångsbestämmelser närantogssom
genomfördes år 1991.

för år 1997förintäkteruteblivnainnebärFörslaget staten
Utredningenmiljoner kronor.till 275uppskattas casom

Entill finansieringen.huvudbetänkandeåterkommer i sitt
förförlusterlägrefinansierasbeloppet statendel genomav

fastig-årgångdennarekonstruktionermedsambandi av
heter.

önskemålheltdeneller bortfastighetsskatten ärminskaAtt ta
bostadsmark-flerautredningenframförts till parteravsom

bidrarpålagaupplevsFastighetsskattennaden. extra somsom en
fastighetsekonomin.dåligatill den

utred-förredovisatskalkylemafastighetsekonomiskaDe som
intefastighetsskattenfrånbefrielseenbartvisarningen att en

många bostads-förproblemenekonomiskadeför lösaräcker att
ändåmåstebostadsföretag göras.Rekonstruktionerföretag. av

färdigställts 1991bostadshusföreslår dockUtredningen att som
förflera motivfinnsfrån skatten. Detytterligarebefrias ett

förslag.detta
från fastighetsskatt debefriadebostädernybyggdadagI är
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första fem åren, betalar halv fastighetsskatt fem år förnästa att
betala full Övergångsbestämmelserfastighetsskatt efter tio år. som

skattereformen genomfördes årnärantogs innebär1991 dock att
hyreshusenheter färdigställdes åren 1985-1990 inte harännusom
börjat betala fastighetsskatt. Enligt övergångsbestämmelsema
börjar hyreshus årgångama 1985-86 betala halv fastighetsskattav

Årgångamaför inkomståret 1996. 1987-1988 betalar halv
fastighetsskatt för inkomståret årgångamaoch1997 för1989-90
inkomståret 1998.

krisårensAv bostäder i hyreshusenheter såledesdet årgångär
1991 först börjar betala fastighetsskatt. Någon gång undersom
1996-1997 dessutom lånen för denna årgångomsätts vilket med

sannolikhet innebär ökadestor kostnader kreditin-attgenom
stitutens räntemarginaler högre för fem årär sedan. Dennaännu
årgång bostäder har tvekan ekonomiska problemutan stora som
kommer förvärras fastighetsskatten.att befrielseEngenom av
fastighetsskatten ytterligare kan bidra till någraett att av
bostadsföretagen kan undvika behov rekonstruktion och därmedav
förluster för Utredningen därför bostäderstaten. medattanser
värdeår få1991 skall befrielse från fastighetsskatten ytterligare ett
ar.

Förslaget innefattar såväl hyreshus- småhusenheter.som
Motivet till inkludera småhusenheteratt andelär att storen av
småhus byggda under denna period upplåts med hyres- eller
bostadsrätt. just sådanaDet enheter på mångaär håll har desom

problemen.största
Kostnaden i förlorade intäkter för årför 1997staten motsvarar
275 miljoner kronor, 185 miljoner kronor hyreshu-ca varav avser

senheter och 90 miljoner kronor småhusenheter. Utredningen
återkommer i sitt huvudbetänkande till finansieringen. En del
finansieras lägre förluster för i samband medgenom staten
rekonstruktioner denna årgång fastigheter. Utredningenav avser

i sitt huvudbetänkande återkomma med ingåendeatt analysermer
fastighetsskatten.av
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återkomma medhuvudbetänkandei sittUtredningen attavser
fastighetsskatten.ingående analyser avmer

taxeringsvärdeFastigheters7.1.5

ändrasbör såbestämmelsernaUtredningen attattanser
rättvisandefåvärdeår kanolikafastigheter med taxe-ett

marknadsvärdet.tillförhållanderingsvärde i

från på fastighetensutgångspunktmedberäknasFastighetsskatten
åretmarknadsvärdet%skall 75taxeringsvärde motsvara avsom
tillårligen med hänsynomräknasTaxeringsvärdetföre taxeringen.

fastighetsmarknaden.prisutvecklingen
i marknadsvär-skillnadenuppmärksammatUtredningen har att

betyd-bostadsfastighetäldrenyproducerad ochde mellan ärenen
Nyproducera-taxeringsvärdena.mellanskillnadernaligt mindre än

taxeringsvärden äldresåledes betydligt högrede bostäder har än
Orsak till dettaförhållande marknadsvärdet.tillfastigheter i är att

betydligt pris-värdeår haftharmedfastigheter sämreensena
år. På flera kanunderäldre fastigheterutveckling orterän senare

bostadsfastighet lägrenyproducerademarknadsvärdet för varaen
metodMed denfastighetstaxeringen.ingångsvärdet iän mansom

rullandei dentaxeringsvärdenaför räknai använderdag att om
Härigenomhänsyn till detta.går intefastighetstaxeringen det att ta

marknadsvärdenaöverskattningsystematisksker aven
krisårenr.frånfastigheter

tolkningi sindettahar uppmärksammatLantmäteriverket av
det inteoch1994:1909fastighetstaxeringslagen SFS attmenar

olikafastigheteromräkningstal förolikamöjligt sättaär att av
genomsnittligaområde.geografisktålder Deti är ortensett

fastig-för omräkningenunderlagetförsäljningspris avgersom
värdeår skulleefterfastigheternaindelninghetstaxeringen. En av

ochomräkningstal förolikaanvändakunnaförbehövas att nya
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äldre fastigheter på i fastighetstaxeringen. Utredningenortsamma
bestämmelserna såskall ändras fastigheter med olikaatt attanser

värdeår kan få rättvisande förhållandetaxeringsvärden i till
marknadsvärdet.

1.6 skuldsanering för privatpersoner

Utredningen skuldsaneringslagens börintentionerattanser
tillämpas för fått betydande ekonomiskaprivatpersoner som
problem för högt belånade bostäder förhållandeigenom
till marknadsvärdet. Konsumentverket bör enligt utred-

utvärdering skuldsaneringslagenningen särskilti sin av
uppmärksamma dessa hushålls problem.

Många hushåll tvingas sälja sin villa eller bostadsrätt till prisett
lägre lånde har villanmed eller bostadsrättenär änsom man som

säkerhet. Enligt svensk lagstiftning ändåhar kvar betalnings-man
skyldigheten för de lånen.resterande hushållDetta kan för vissa
orsaka skuldbörda orimlig i förhållande till denären som egna
betalningsförmågan. utnyttja skuldsaneringslagensAtt möjligheter
kan hushåll.för dessautvägvara en

Skuldsaneringslagens syfte gäldenär och borgenärer iär att
första hand skall frivilliga överenskommelser skuldsane-göra om
ring. Endast frivilliga överenskommelser inte nåskan skallom
skuldsanering ske tvingande beslut i tingsrätten. Hitills hargenom
endast skuldsaneringar250 skett enligt skuldsaneringslagen fram
till den juli1 1995. Handläggningstidema har varit långa.

Skuldsaneringslagen utvärderas Konsumentverket.nu av
Utredningen det angeläget Konsumentverket i sinäratt attanser
utvärdering uppmärksammar hushåll fåttde övermäktigsom en
skuldbörda deras bostad vid försäljning visat sigattgenom vara
för belånadhögt i förhållande till marknadsvärdet. Sverige harI
hushållen kvar betalningsansvaret för resterande skulder trots att
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sålts. kan jämförasbostadsrätten har Dettaellervillandvs.panten,
kreditgivarna vanligen irättstradition däranglosaxiskmed en

förtill fastigheterkrediterrisken förpraktiken hela ärtar som
Utredningenförhållande till försäljningspriset.belånade ihögt

frågeställning i sitt huvud-belysa dennakommer närmareatt
betänkande.

bostadsfinansieringssystemårs19937.2

års regler föruppdrag utvärdera 1993har iUtredningen statensatt
utredningensBoverket harbostadsfmansiering.stöd till

vilkenutvärderingunderlag för dennauppdrag tagit fram ett
Danellsys-Bostadsmarknaden,årsbokBoverketsredovisas i 1995;

krisårgångama.ochtemet
års gällt underregler har1993Generellt kan sägas att en

bostadsbyggandet.minskning Dettakraftigperiod med aven
jämfört medi liten omfattningharinnebär reglerna prövatsatt

tidigare regelsystem.

slutsatserAllmänna7.2.1

dramöjligt någradetUtredningen inte är attattanser
förreglereffekten årsslutsatser 1993generella avom

undereftersom dessabostadsfnansiering prövats ytterst
och litenbostadsmarknadenomständigheter påspeciella i

tidigare fnansieringssystem.förhållande tillomfattning i
förstabila förutsättningsyfteUtredningen har i att ny-ge
föreslåvalt endastombyggnadsverksamhet år 1996och att

regelsystemet.mindrenågra justeringar av
spel-huvudbetänkandet medåterkommerUtredningen i

hållbaralångsiktigtbostadsñnansieringenregler för ärsom
bred uppslutning.kan fåoch ensom
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års1993 regelverk för bostadsfinansieringen det s.k. Danell-
harsystemet i liten omfattning,nämnts prövats förändra-Desom

de reglerna för bostadsfmansiering och också osäkerheten om
kommande regeländringar kan i viss mån ha bidragit till det låga
bostadsbyggandet åren 1994-95.

Enligt utredningens mening kan dock de främsta orsakerna till
lågadet bostadsbyggandet sökas i förändrade förutsättningar på

bostadsmarknaden. Bostadsefterfrågan har till följd lågkon-av
junkturen minskat samtidigt de relativa kostnaderna försom
bostäder har ökat kraftigt. lågaDen inflationen i kombination med
reglerna för bidragsavtrappningen och fastighetsskatten medför att
de reala bostadsutgiftema ökar tiden för nybyggda hus.över Detta
i kombination med den höga realräntan har medfört ökatett
riskmedvetande hos såväl kreditgivare bostadsinvesteraresom
vilket har skärpt kraven på bostadsinvesteringars lönsamhet och
på insats kapital. Den effekteneget har blivit detav sammantagna
lägsta bostadsbyggandet under hela efterkrigstiden.

Den höga realräntan den enskilda faktorär har störstsom
inverkan på dålig lönsamhet i bostadsinvesteringar. Omen
räntenivån lägre i dag skulleavsevärt bostadsinvesteringaränvar

lönsamma med Danellsystemets regler med tidigarevara mer än
regler. Bostadsinvesteringama i dag känsliga förär räntelägetmer
vilket också syftena med års1993 regler.ettvar av

Svårighetema dra slutsatser effekternaatt års1993om av
regler osäkerheten den framtidasamt utvecklingenom
bostadsmarknaden utredningen i dettagör delbetänkandeatt inte
föreslår några genomgripande förändringar reglerna för statensav
stöd till bostadsfmansieringen. Utredningen i huvud-attavser
betänkandet återkomma med spelregler för bostadsfinansieringen

långsiktigt hållbaraär och kan få bredsom uppslutning.som en
Detta har betonats i direktiven. Utredningen attanser nya
kortsiktiga åtgärder skulle försvåra långsiktig lösning.en
Bostadsmarknaden skulle ytterligare kompliceras och tilltron till
möjligheten uppnå stabila lösningar skulle minska.att

Några mindre justeringar års1993 regler för bostadsfinan-av
sieringen bör dock i syftegöras stabila förutsättningarattnu ge
för nyproduktion och ombyggnadsverksamhet under år 1996.
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räntebidragensubventionsgrad för7.2.2

ombyggnadsverksamhetochföreslårUtredningen att ny-
subventionsgrad förskall fåpåbörjas år 1996 sammasom

år 1995.påbörjatsbostäderderäntebidragen somsom
råntebi-ökadekommerförslagKostnaderna för detta som

underdvs gångfärdigställts någonbostädernadrag när
miljonertilluppskattas 70Kostnaden1997-1998.åren ca

räntebidragbostäder fårtid dessaunder denårkronor per
utredningensenligt meningkanframåt. Dettadvs år6ca

utredningenvilketräntebidragsanslagetfinansieras inom
huvudbetänkande.tillåterkommer sitti

årgångvarjeskallfmansieringssystemårsreglerna i 1993Enligt
andelfå lägreräntebidragssystemetibostäder avär ennyasom

Villkorenräntebidrag.räntekostnademaschablonberäknadede som
samtidigtvarjesåledesförsämras statensstatligt stödför som

nivån %till 30snabbareminskarsubventionerförkostnader ner
nivådenräntekostnademaschablonberäknade ärde somsomav

skallegnahemflerbostadshus.för Förframtidenskall gälla i
helt.försvinnaräntesubventionema

förÅr nedtrappninginte dennaemellertidgenomfördes1995
behållafickbostadsrättshus. Dessaochhyres-nybyggnation av

räntebidragen.föringångsvärdesubventionsgradårs1994 som
också för 1996.motsvarandeföreslårUtredningen görsatt
subventionsgradenför1996startvärdetskallSålunda även vara

förbostadsrättshus. 47 %ochnyproduktion i hyres-för%52
%bostadsrättshus 31,4ochombyggnadsverksamhet i hyres samt

skallnedtrappningenårligaegnahemnyproduktion Denför av
reglerna.enligtgenomförasdärefter

mångahurberoendeförslagdettaförKostnaderna är av
ränteläget. Omochfärdigställs attantarbostäder manavsom

uppskat-kostnadenår kanpåbörjas 1996lägenheter15000-20000
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färdigställda fåroch Startårräntebidrag. någon gång underär
1997-1998 och utbetalningen kan beräknas pågå år framåt.6ca

Utredningen förslaget kan finansieras inom förattanser ramen
räntebidragsanslagen. Utredningen återkommer i sitt huvud-
betänkande med förslag hur detta skall ske.om

7.2.3 Kreditgarantins andel garantiunderlagetav

Utredningen föreslår kreditgarantin skall omfatta 40 %att
garantiunderlaget år 1996.ävenav

årenFör gäller1993-95 Statens Bostadskredimämnd kanatt
bevilja kreditgaranti till % garantiunderlaget.40 Tidigareupp av

andelen och30 % enligt gällande regler skall återandelenvar nu
minska till år30 % föreslås1996. Här andelen skall liggaatt
kvar på %40 1996.även

Detta förslag inte förenat någramed direkta kostnader förär
möjligen i form något risk för framtidastaten änannat störreav

kreditförluster i bostadsföretag. ökadeDen risken kan dock
bedömas liten kravengrund kreditprövning enligtsom av
kreditmarknadsbolagslagen och också prövning i samband med att
kreditgarantin beviljas. Om möjligheten bevilja kreditgarantiatt
återgår till 30 % garantiunderlaget kommer i praktikenav en
skärpning ske i kraven vilket kan bli hämmande för nybyggna-att
tion och ombyggnadsverksamhet.
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7.2.4 Subventionsräntan

finner det finns skäl för subventions-Utredningen attatt
bostadsprojektskall kunna bindas förvägi innanräntan ett

färdigställt vilket har för hus upplåtsintresseär störst som
med bostadsrätt. återkommer fortsattaUtredningen i sitt
arbete till denna fråga.

önskemålTill framförts det skallutredningen har attom vara
nivå imöjligt binda subventionsräntans redan samband medatt

projekteringen och byggstart. problem upplevs medEtt som
gårnuvarande finansieringssystem det inte förutseär att att

nivå kalkylema för olikasubventionsräntans objekt.när görs
Subventionsräntans storlek bestäms först bostädernanär är
färdigställda i samband räntebidrag beviljas.med Detta äratt ett

upplåtsproblem framförallt för fastigheter med bostadsrätt.som
måstebostadsrättsförening kunna uppvisa riktig boendekal-En en

svårkyl vilken eftersom känner räntenivåninte tillär göraatt man
lånenvid den tidpunkt binds.när

önskvärt öka träffsäkerheten i kalkylema.Det dettaFörär att
någorlundamåste räntevillkoren blivandesäkra. köpareFörvara

bostadsrätt kan säkrare kalkyl boendekostnaden ökaöverav en en
möjligheten välja bostad.rättatt

Utredningen det finns skäl för möjligheten kunnaatt attanser
sådantbinda subventionsräntan redan vid byggstart. Villkor för ett

löfte skall dock inte räntespekulationer och attatt uppmuntravara
inte får högre. finns del praktiskaboendekostnadema bli Det en

frågor åter-för tillgodose dessa krav. Utredningenlösaatt att
frågakommer till denna i sitt fortsatta arbete.
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Reservation
ledamoten Inga Berggren mav

Utvärdering års1993 bostadsñnansieringssystemav

instämmerJag i utredningens slutsats det för tidigtatt ännu är att
utvärdera års1993 finansieringssystem. Detta beror, påutöver att
för kort tid har förflutit sedan infördes, densystemet svenskaatt
ekonomin sedan dess genomgått omställning i riktningen mot
lägre och låg inflation.ränta Först har sjunkitnär räntan
ytterligare och ekonomin stabiliserats kan effekten detav nya
finansieringssystemet analyseras.

Utredningens förslag tillfälligt förändra reglernaatt vad avser
subventionsgraden för räntebidragen olyckligt denär av an-
ledningen åtgärderna sänder fel signaleratt till bostadsmark-ut
naden och försvårar den fortsatta analysen och utvärderingen av
fmansieringssystemet.

För det första innebär förändringarna bostadsmarknaden påatt
får känna kortsiktiganytt regelförändringar och bostads-av att

politikens trovärdighet, bara kan byggassom upp genom
långsiktiga och stabila förutsättningar, undergrävs. Detta under-
stryks i utredningen 7.2.1 Allmänna slutsatser: Utredningen

kortsiktiga åtgärder skulleatt försvåraanser långsiktignya en
lösning. Bostadsmarknaden skulle ytterligare kompliceras och
tilltron till möjligheten uppnå stabila lösningar skulleatt minska.
Det därför anmärkningsvärtär utredningen ändå lägger förslagatt

kortsiktig och tillfällig förändringom en gällandeav nu
bostadsfmansiering.

Vidare medför de aktuella förslagen till förändringar bo-att
stadssubventionema ökar Den klara och tydliganytt färdrikt-
ningen minskade subventioner bryts.mot Förutsägbarheten vad
gäller finansieringsförutsättningama byts tvivel och oklarhet.mot
Dessutom förslagen så längeär ofmansierade,än vilket strider

utredningens direktiv.mot
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årsförlänga subven-1995mig förslagetJag attmotreserverar
för ochgällaräntebidragenförtionsgrad ävenatt ny-

förmån förpåbörjas tillombyggnadsverksamhet 1996 attsom
de eventuellamedi sitt slutbetänkandeåterkommerutredningen

kanbostadsfmansieringenförändringarlångsiktiga somav
utifrån analysunderlag.bättremotiveras ett
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Reservation
ledamoten Owe Hellberg vav

Reservation, punkt 7.1.4

Utredningen konstaterar fastigheter byggda har1988-1993att
betydande ekonomiska svårigheter, sådan omfattningär attsom av
de inte kan lösas med generella åtgärder detutan att statenger
orimliga kostnader, för sådan insats.en

Ändå föreslås årgångjust fåska del1991, generellatt av en
åtgärd och övriga problem skall lösas med selektiva åtgärderatt
i första hand i form rekonstruktionen verkarDettaav vara
ologiskt och inkonsekvent. åtgärdenDen generella trubbigtär ett
instrument, eftersom dådet de någrainte harävengynnar som
ekonomiska bekymmer, eller kan lösa problemen på Desätt.annat
bostadsrättsföreningar och privata hyresfastigheter, från årgång
1991, blir föremål för rekonstruktioner, blir dessutomsom
gynnade två gånger.

Denna generella åtgärd kostnadsberäknad till miljonerär 275
kronor. Merparten kostnaderna för krisårgångamas fastigheter,av
beräknas till mellan miljarder10-15 kronor de åren. Dennärmaste

delen belastarstörsta ochBKN Venantius ochstaten, genom en
mindre del bostadsinstituten. Detta leder till snedfördelningen
mellan de i kris och kan bli föremål för rekonstruktioner,ärsom
bostadsrättsföreningar och privata hyresfastigheter och de som
enligt den bostadspolitiska utredningens förslag, också i kris,är

förväntas klara sig själva, nämligen de kommunägdamen
bostadsföretagen. de kommunägdaI företagen, så ska det ske en
omfördelning mellan kostnaderna för krisårgångamas fastigheter
och de övriga beståndet, hyreshöjningar, ägartillskott ellergenom
rationaliseringsvinster. kan ledaDetta till problem för delstora en
kommunägda bostadsföretag och dess kommunen.ägare

föreslårJag de ska användas för den generellaatt pengar som
fastighetsskattebefrielsen, i stället används för selektiva åtgärder
inom det kommunägda fastighetsbeståndet. Kommunägda företag
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åtgärder, liknar defår hosi kris ansöka staten somom
bostadsrättsföreningar och privatagäller förrekonstruktioner, som

totala eko-bostadsföretagetskommunägdafastighetsägare. Det
ekono-liksom ägarkommunensbedömas,naturligtvisnomi ska

miska situation.
ansökningarmed sinafår komma införetagenkommunägdaDe

ramanslagbeskrivs. Ettproblembild,och rangordnas efter omsom
ändamål.för dettamiljoner kronor används275

uppfattas,kanfastighetsskattebefrielse,Att omsomge
signal och dessutomfelaktigawecklas.fastighetsskatten skall En

betydelsefullFastighetsskattenfördelningspolitiskt felaktigt. är en
naturligtviskanutformningdessförinkomstkälla staten, men

sittockså ikommerNågot utredningendiskuteras. göraattsom
fortsatta arbete.

år-förfastighetsskattebefrielsengenerellaYrkande: Den
utgår. medel, 275gången Motsvarande1991

åtgärderselektivaanvänds förmiljoner kronor,
fastighetsbeståndet.kommunägdadetinom
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Särskilt yttrande
ledamoten Inga Berggren mav

frånBefrielse fastighetsskatt får färdigställdabostäder
1991

Befrielsen från fastighetsskatt årytterligare för bostäder färdig-ett
ställda ökade möjligheter förinnebär dessa klara eko-1991 att

fastighetsbeståndetnomin. svårigheter kanden del harFör av som
befrielsen det rekonstruktion kan undvikas. Därgör attsomvara
rekonstruktion ändå blir nödvändighet innebär det störreen en
möjlighet finna den bästa ekonomiska lösningen för de boendeatt

småtill totalt så förluster möjligt för inblandade parter.som
det i utredningen fastighetsskattenSom bördaär extraanges en

för ekonomin fastighetsbeståndeti och i synnerhet för denna
årgång står i begrepp under också sina1996-1997att omsättasom
lån. Utredningens förslag låta få års respit1991:omaatt ettom

fastighetsskattenmed bra den synvinkeln det fokuserarär attur
på behovet långtgående sänkning fastighetsskattenav en mer av
i syfte förbättra bostadsmarknadens ekonomi och bidra tillatt
lägre boendekostnader.

Min uppfattning utredningen i sitt huvudbetänkande skallär att
återkomma med förslag till hur avveckling fastighets-ett en av
skatten skall ske.
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Särskilt yttrande
ledamoten Owe Hellberg vav

bostadspolitiskaDen utredningen, har på kort sikt fått fram ett
omfattande och bra material, beskriver problembilden försom
krisårgångamas fastigheter. På några punkter har dock inteman
lyckats. En avgörande fråga naturligtvis, på vilketär sätt
krisårgångamas problem kommer påverka framtidaatt
hyreshöjningar. nöjerHär sig utredningen med konstatera,att att
hushållen kan få högre reala boendekosmader i framtiden p.g.a.
krisårgångamas dåliga ekonomi. Detta naturligtvis besked,är ett

kommer många människor, medatt ekonomisom ochoroa svag
redan höga boendekostnader.

Särskilt kännbart kan det blir för de bor i kommunägdasom
bostadsföretag, eftersom de inte kan bli föremål för
rekonstruktioner, med de regler och med de förslag, som
utredningen har Bruksvärdessystemetpresenterat. vid
hyressättning, medför också hyressättningen iatt annat
hyresboende, blir beroende vad händer i de kommunâgdaav som
företagen. Något kan fastighetsägare med god ekonomisom gynna
och små bekymmer.

Hyresnivåema skenade iväg på dramatiskt i börjanett sätt av
90-talet, främst skattereformen. Den genomsnittligap.g.a.
höjningen på två år blev 30 %. De skattelättnaderca som
genomfördes statlig inkomstskatt, betalades till del medstor
ökade kostnader för boendet. Här saknas grundlig utvärderingen

de fördelningspolitiska konsekvenserna reformen, vilketav iav
och för sig inte utredningens uppgift fram,var att ta men som
hade varit bra ha underlag i diskussionenatt tänkbarasom om
åtgärder för Ärlindra krisen. sådet någonatt boendeformatt
missgynnats eller vissa inkomstgrupper iatt samhället pågynnats
de andras bekostnad Själv, drar jag inga slutsatser,egna men
många människor upplever skattereformen den storasom
hyreshöjarreformen och bidragande till det idag svårtatt ärsom

höja hyrorna realtatt
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förespråkar och möjligautredningenåtgärderDe ärsomsom
ifrågasättas förenliga meddefinns, kanenligt de regler äromsom

bostadspolitiskabrukar gälla,neutralitetsregler,de närsom
gåkostnader kommeråtgärder diskuteras. Merparten attstatensav

små privataochför bostadsrättsföreningarlösningartill
bostadsföretag ochkommunägdabostadsföretag, medan

från rekonstruktions-i utestängdaegnahemsâgare, princip är
möjligheter andra lösningar.eller

skuldsaneringslagen och dessEgnahemsägama hänvisas till
påpekarunderstryker och denmöjligheter. Utredningen att

förstärkas. bra, dagensfinnas ochmöjligheten ska Det är men
små enskildemöjligheter för denskuldsaneringslagenregler i ger
få eller vidkunna bo kvaregnahemsägaren attatt

med fortsattundvika exekutiv auktion,betalningssvårigheter en
kvarstår eftereventuella skulderbetalningsansvar för de som

måste naturligtvis skuldsaneringslagen skrivasförsäljningen. Här
både ochså för bostadsinstitutdet finns incitament statenattom,

sålåneskulden för egnahemsâgaren, denne harrekonstruera attatt
livslånga skuldåtaganden.för slippamöjlighet bo kvar eller attatt

hantera skulder,anglosachsiskaUtredningen det sättetnämner att
låntagarenssympatiskt synpunkt. börDettaär mer ursom
möjligt kunna användas krisenutredas, förskyndsamt att om om

problem för berörda.framöver skapar stora
bostadsföretagens situation, belyserkommunägdaDe ut-

krisårgångarnapå olika klara likviditeten iredningen Försätt. att
så påZO-årsperiod, krävs hyreshöjningar mellan %.30-50över en

klaraoch i vilken omfattning harproblemenHur är attstora man
svårt få något hardetta dock väldigt Dessutomär att grepp om.av

borgensåtaganden kronor, dels förför miljarderkommunerna 30
bådefastighetsbestånd, också borgensåtaganden försina egna men

lån. riskeregnahemslån och privata fastighetsägares Kommunernas
påvisautredningen kunnat eller undersökt.för detta har inte

fortfarandeför sina problemkostnad lösaKommunernas är ettatt
fårfrågetecken. lösa sinaUtredningen konstaterar kommunernaatt

bestånden,olikaomfördelning mellan deproblem med genom
driftsrationaliseringar och ägartillskott.hyreshöjningar, Detta

svårbedömd.problembildenotillfredsställande ochkänns gör
bostadsföretagens situationkommunägdaDe är storav

svåra uppgiften tillgodose allabetydelse, eftersom de har den att
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kategorier människors behov bostad, dvs. dettryggaav av en
med social bostadspolitik.menar en

Utredningen konstaterar utvärdering Danellsystemetatt en av
svår utgångspunktmed i det beståndär lillagöraatt av

normallägenheter, 2 byggt.000, jagDetärca som anser vara en
rimlig bedömning, det finns signaler mindre ochäven ytorom om

användbarhet.sämre
Allvarligare dock de effekter, Danellsystemet harär närsom

det gäller hushållens möjligheter efterfråga lägenhet. Ettatt en
tydligt tecken på det Danellsystemets avvecklingstrappaär att nu
fryses på års nivå.1995 åtgärdDet nödvändig för det skaär atten
byggas några lägenheter överhuvudtaget, merpartensom av
hushållen skall kunna efterfråga. När bostadsbidragen harnu
försämrats och skall försämras ytterligare blir det än mer
betydelsefullt.

Danellsystemet kan inte med dagens realränteläge lågaoch
inflation de krav social bostadspolitik förväntasmotsvara som en
uppfylla.
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Kommittédirektiv

Dir.
Översyn bostadspolitiken 1995:20av

vidBeslut regeringssammanträde den 9 1995mars

Sammanfattning uppdragetav

skall framparlamentarisk förankringEn utredning med ta
påbostadspolitiken längre sikt. Uppgiftenunderlag för beslut om

målen social bostadspolitik ochprecisera för fortsattär att geen
förslag lämpliga medel för genomförandet dem.avom

måste begränsas. bakgrundStatens ekonomiska insatser Mot av
kan avdelas för stöd tilldet samhällsekonomiska utrymme som

förutses skallboendet och de bostadsbyggnadsbehov kansom
föreslåutredningen hur stödet till den fortsatta produktionen av

bostäder utformas. konkurrens och variation i utbudetbör Större
bostadskrediter skall främjas. Stabila stödsystem med neutrala,av

enkla och tydliga skall eftersträvas. Behovetregler av
subventioner skall hållas Fördelningen mellan generellt,nere.
riktat och behovsprövat skallstöd övervägas.

fastighetsekonomiska utvecklingen för redan byggdaDen
bostäder och gällande för till och ombyggnadregler stödnu ny-
skall förslagutvärderas. bakgrund härav skall utredningenMot ge

nödvändiga förändringar ekonomiska villkoren fördeom av
beståndet.

bostadsförsörjningen skall klar-Kommunernas inomansvar
läggas. Därefter skall vilka bostadspolitiska medelövervägas som
kommunerna uppfylla sittbehöver för de skall kunnaatt ansvar.

sammanhållen förFörslagen skall inordnas politik ökai atten
integrationen och motverka segregationen inom samhällslivets alla

frånFrågorområden. segregation behandlas andrabl.a. ävenom -
infallsvinklar bostadspolitiska Kommittén för översynän av av-

Utredningen levnadsvillkor iinvandrarpolitiken och om
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samverka.skallutredningenvilkastorstadsområden, med
förstaredovisas i DenskallFörslagen etappen,etapper. som

fastighets-och derasgällande reglerutvärderingen nuavavser
den oktoberredovisas före 1skallkonsekvenser,ekonomiska

genomförti sin helhetskallUtredningsarbetet senast1995. vara
septemberutgången 1996.vid av

Uppdraget

tgångspunkier1 U

igång efter andrasamhällsuppbyggnadsarbetedet sattesI som
uppmärksamhet.bostadsförsörjningenfickslutvärldskrigets stor

Målenformulerades.bostadspolitiksammanhållen attEn var
utrymmesstandarden, höjaökabostadsbristen, utrust-avveckla

hushållensandelbostadensoch sänkaningsstandarden av
också innefattamålen tillvidgadesEfter handkostnader. att en

neutralaalla,förtillgång till bostädernamiljö, likagod yttre
lika kostnaderochupplåtelseformemavillkor mellanekonomiska

bostäder.likvärdigai
målen fördeladesnåanvänds förmedelför deAnsvaret attsom

krediterförharStatenkommunerna.ochmellan attsvaratstaten
också tagit detharbostadsbyggandet. Statenförtillgängligafinns

har gjort detekonomiska stödför detövergripande ansvaret som
rymliga ochhålla tillräckligthushållen sig medförmöjligt att

förharbostäder.utrustade Kommunernafullgott attsvarat
fördelats till demharoch för dekunnat byggasbostäderna har att

vilarbostadspolitikenGenomförandetdem.behövt avsom
medborgarnabåde blandbetydandepåhärutöver ett engagemang

del idirektfrån demallaorganisationer ochderas taroch som
byggprocessen.

framgångsriktbostadspolitiken harlång fördatidunderDen
ställts förmålproduktionsinriktademånga deuppfyllt som uppav

cirkaVi har 4,2bostadsbristen borta.generelladen. Den är
invånare i landet.förbostädermiljoner permanenta varannanen-

Andelenkriget.efterbyggdabostädernafjärdedelar ärTre somav
cirkai lstandardmodemfulltinte har procent.ärännu nere

disponerarmedeltalIiTrångboddheten övervunnen.är settstort
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kvadratmetervarje invånare omkring 48 bostadsyta och endast i
cirka hushållen måste fler två2 delaprocent änav personer
sovrum.

ocksåMen kan konstatera många de frågor sedanatt av som
länge finns på den bostadspolitiska dagordningen ståralltjämt
kvar. ligger framförDet säkra goda bostäderär att att ärsom oss
tillgängliga för på sådantalla integrationen främjas ochsätt att
ekonomisk, etnisk eller social segregation motverkas. Det är att
fortsatt säkra fungerande bostadsförsörjning för ungdomar ochen
övriga nytillträdande på bostadsmarknaden. Det ordnaär att ett

boende för äldre och andra med särskilda behov. Detgott är
vidare de boende möjligheter områdenutveckla sina påatt attge

sådant boendemiljön fungerar väl och boendet berikas.ett sätt att
Det slutligen säkra bostadskapitalet bevaras och finnaär att att att

finansiera det bostadsbyggande behöver för framtiden.vägar att
internationella lågkonjunkturenDen årenunder de harsenaste

orsakat problem i de flesta industriländer. Sverige dåligaI har den
ekonomiska utvecklingen underminerat de offentliga fmansema
och lett till kraftigt ökade kostnader för krediter. Förutsättningen
för nå uthålligSverige skall ekonomisk tillväxt med stabilatt
sysselsättning lågaoch statsfinansema ochräntor är att attsaneras
förtroendet för den svenska återvinns.ekonomin

högaDen statsskulden och de upplåningsbehoven be-stora
det politiska handlingsutrymmet. Saneringengränsar statensav

finanser måste komma förstai hand. fortsattaStatens utgifts-
åtaganden måste därför hållas tillbaka. innebär bl.a.Det att statens
del de framtida kostnaderna för måsteboendet fortsatt minskas.av

1.2 Bostadspolilikens behöver förnyasinstrument

Bostadspolitikens måstemedel till delar förnyas. Planeringstora
och förverkligande måste så långt möjligt skötas den lokala
nivån, med inflytande från dem direkt berörda.ärsom

Flera instrumentde har nåför generellaanvänts attav som
bostadspolitiska mål har utformats förutsättningar för detsom
statliga stöd förlämnats eller ombyggnad bostäder.som ny- av
Allt beståndetdelar bostäder omfattas emellertid intestörre av av
längre löpande statligt stöd. Samtidigt minskar nyproduktionen.av



1995:98SOUBilaga I164

uppnås medelmålen därför intebostadspolitiska kanDe genom
rimligthellerknappastträffar nyproduktionen. Detenbart ärsom

förvaltarpåbostadspolitiska krav demandraställaatt som
de tidigareförvaltardembostädernyproducerade än som

byggda.
iför situationerutformatshar inte sällanMedlen som

från demfrån ellersig dagensavseenden skiljerväsentliga som
påverka börframdeles villkan förutses för framtiden. Det ren-

måsteOckså och teknikformerlyftas bon.odlas, andra inslag bör
reella valfrihetenmotverkas.byråkrati skallOnödig Denöver.ses

måsteönskemål öka.inför de enskildasLyhördhetenskall främjas.
förintemed medborgarna,skall skeframtidenPlaneringen inför

dem.

bostadspolitikoch hållbarlångsiktig1.3 En

Såvällångbostadspolitik sikt.fastVi behöver lägga ennu
måste kunnakreditgivareochproducenterkonsumenter som

åtagandenbestående och deblirreglernaförvissa sig attattom
skapas detdärigenomligga fast.kommer Förstgörstaten att
åtagandenlångsiktigaförförutsättning deförtroende ärsom en

bostadsförsörjningen.nödvändiga för den framtidaärsom
kommande beslutförfram underlagUppgiften att ta om

bostadspolitiskapå precisera desikt ochbostadspolitiken längre
utredning. börtill särskild Denmålen överlämnasbör gesen

för därigenom säkrapolitiska förankringbredast möjliga att
långsiktigheten i de kommande besluten.

grundläggandebostadspolitikensenighetenpolitiskaDen om
målen medefterkrigstiden, och harmål under helahar varit stor

vidhållits bostadspolitiskti varjesuccessiva modifieringarvissa
tid.beslut under denna

fråga fördelmål och i medlenmålen preciserats iNär attom
framträttåsiktsskillnadermålen betingadenå har politiskt

långfrågor under tidemellertid i dessatydligare. Beslut har även
flertalet de partier i dagbred förankring blandfattats med somav

från 1980-talet har detslutetföreträdda i riksdagen. Förstär av
förändringargenomgripandeförekommit beslutatt avom

isådan bredare uppslutningregelverken har fattats utan en
sådanatrovärdigheten hosStabiliteten ochriksdagen. system-
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låg.förändringar naturliga skälblir En angelägen uppgift förav
utredningen därför kunna redovisa bred uppslutning kringär att en
de förslag fram.utredningen lägger

1.4 till detAnpassning samhällsekonomiskt: utrymmet

återhållsamhetDen nödvändig förär att statenssom sanera
finanser begränsar kraftigt för statliga utgiftsåtagandenutrymmet
inom välfärdspolitiken. frågagrundläggande politiskaDen som
bestämmer vilka ambitioner möjliga inom den fortsattaärsom
bostadspolitiken vilket samhällsekonomiskt har påär utrymme
medellång långoch sikt.

komma till med den statsfinansiellaFör krisrättaatt som
Sverige befinner sig i har regeringen årsi fmansplan1995
redovisat för sanering statsfmansema och stabili-ett program av
sering statsskulden. omfattarProgrammet budgetförstärkningarav
inom rad områden, däribland minskning räntebidragenen en av
för bostäder. utgångspunkt för utredningen skallEn attvara

utgiftsåtaganden inom det bostadspolitiska området fårintestatens
öka det genomförandet dettautöver utrymme som av program ger.

bakgrundMot de antaganden olika möjliga scenarier förav om
den ekonomiska på medellångutvecklingen långoch sikt som
redovisats förgrund statsmakternas beslut densom om
ekonomiska politiken och på grundval förändringarde iav
befolkningens sammansättning kan förutses skall utredningensom
söka uppskatta hur bostadsefterfrågan och bostadsför-
sörjningsbehovet utvecklas i olika delar landet överav samma
tidsperiod. Utredningen skall därefter uppskatta i vilken omfatt-
ning bostadsefterfrågan anspråken fråni allmänhet och dem med
särskilda behov kan tillgodoses inom det bostadsbestånd som
finns, vilka omställningsåtgärder kan behövas bl.a. för attsom
underlätta rörligheten i vilken takt det uppskattadesamt som
behovet och ombyggnader bostäder kan komma attav ny- av
tillgodoses med hänsyn till de vid nödvändigtresurser som en
återhållsam utgiftspolitik ändamålet.kan avdelas för

1.5 Kommunernas roll bostadsförsärjningeni

hörnsten i denEn svenska bostadspolitiken har varit kommunernas
i och för hur bostadsförsörjningen ordnasengagemang ansvar
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område.inom kommunens har bådeKommunerna försvarat
bedömningama bostadsbyggnadsbehoven och för den fysiskaav
planering varit nödvändig för bostadsbyggnadsbehovenattsom
skall kunna tillgodoses. har vidare iKommunerna stor ut-
sträckning för fördelningen bostädernasvarat samtav genom-
sina bostadsföretag för produktion och förvaltning av nya-
bostäder tillförts marknaden.som

gnmdläggande ansvarsfördelning mellanDen ochstaten
långkommunerna tillämpats under tid har varit ändamåls-som

enlig. utesluter inte andra aktörer utvidgade uppgifter.Det att ges
offentliga regleringen intebör längre ochDen än att staten

kommunerna påkan det övergripande ankommerta ansvar som
dem.

på områdeUppgiften bostadsförsörjningens kommer i stor
utsträckning gälla tillföra de områdenaredan byggdaatt att nya
funktioner för inom dem kunna tillgodose behov,att nya gruppers

också för bryta tidigare ensidighet i områdenasattmen en
utformning och allt tydligare segregation mellan olikaen grupper

medborgare i kommunen.av
tillåts långtsegregationsprocess tillräckligtEn blir lättsom

självgående. Bristande känsla samhörighet övergår iav
främlingskap, oförståelseotrygghet och inför dem upplevssom
tillhöra de andra. bryta utvecklingenAtt tilltagandemot segre-
gation för i stället öka den följertrygghet igen-att som av

förmågakännande och till på så återskapainlevelse och visatt
samhörigheten vår tids viktigaste uppgifter. Iär en av rege-
ringsförklaringen betonas hela vårt måstesamhälle mobi-att nu
liseras i dessa syften. kommer områdenArbetet beröra allaatt av
betydelse.

centrala rollKommunernas inom de flesta deav ansvars-
områden berörs sammanhållen politik för ökaattsom av en

motverkaintegrationen och segregationen uppenbar. Bostads-är
Övergripandepolitiken områden. frågorbara dessaär ett av om

hur integrationen kan främjas behandlas Kommittén förav
invandrarpolitiken dir. 1994:130 och Utredningen Söversyn av

levnadsvillkor storstadsområden,1994:03 i vilkas arbeteom
utredningen bör följa.noga

årensUtredningen skall utvärdera hur förändringarde senaste
i de bostadspolitiska påregelsystemen har inverkat kommunernas
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formella möjligheteroch reella övergripande inomatt ta ett ansvar
bostadsförsörjningen. Utredningen skall därefter vilkaöverväga
bostadspolitiska medel kan nödvändiga för kommunernasom vara
för den framtida bostadsförsörjningen, motverkaatt trygga
segregation och öka valfriheten i boendet. Utredningen skall

efter utveckla instrument där arbetsformemasträva att är öppna
för insyn och debatt, där lyhördheten inför förändringar i
hushållens efterfrågan hög och där enskilda människor lika välär

föreningar, organisationer, byggherrar och byggaresom tar ansvar
på sådant genomförandetsätt att tryggas.

Utgångspunkten skall varje kommun påsjälv ochatt egetvara
förfogar instrumenten. kommunernaFör tvingandeöveransvar

regler bör inte genomföras i månvidare vad krävs förän attsom
skydda tredje intressen och för slå vaktattmans om
medborgarnas till insyn och stärka deras inflytande frågori derätt

kommunens utveckling eller användningenrörsom av
mark och Utredningens förslag skall i dessa delarvatten.
ansluta till resultatet pågåendeden plan- ochöversynenav av
bygglagstiftningen.

1.6 Finansieringen bostäderav nya

Bostadsbyggandet har fram till mycket tid genomförts isen en
miljö där lågrealräntan efter skatt inte sällan negativ och därvar
de nominella fastighetsvärdena kunde förväntas öka fortlöpande,
bl.a. till följd inflation och förutsatt positiv real-av en
löneutveckling. huvudsakligaDet problemet för byggherren och
de boende har varit brygga betalningarna under deatt över
inledande åren.tunga

Med de väsentligt ändrade förutsättningar inträder vid lågsom
inflation och höga realräntor blir bostadsfmansieringens problem
helt andra. räntesubventionEn nuvarande med snabbttypav
avtrappade bidragsbelopp eller bidragsandelar erbjuder då ingen
lösning det problem grunden för ekonomiskaär statenssom

nämligen hur tillräcklig nyproduktion skallengagemang, en
åstadkommas hållasoch tillgänglig till rimliga kostnader.

måsteLösningen sökas längs kommer medDetvägar. stornya
sannolikhet bli nödvändigt åtgärderkombinera olikaatt att av
slag.
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påverkar behovetfaktorerfrån bakomliggandedeTrycket som
måstebostadenenskildaför densubventionerstatligaav

minskar.för bostadenkapitalkostnademakräverbegränsas. Det att
framgångsrik ekonomiski den delenbidragetviktigasteDet är en

räntenivån. andraMenallmännasänker denpolitik, ävensom
måste Detpå bostadsutgiftemainverkarförhållanden prövas.som

lånat kapitalochmellanawägningenändrahandlar egetattom
handlarutveckling. Detbyggkostnademasbegränsaoch attatt om

kreditmarknaden.påfinansieringslösningarflexiblafinna nya mer
stöd i formdetomfattningenochutformningenhandlarDet avom

individuella statligagenerella ocholikaellerkreditgarantierav
handlar detboendet.för Ytterstlämnassubventioner omsom

stödja.åta sig Enkansamhälletvilken konsumtion attsom
måstedelåtaganden i denna göras.omprövning statens nuav

kapitalStärkt eget

kapitalets andeldethurskallUtredningen överväga avegna
bostäder byggsfråga deikan ökasfinansieringen somom

ofta i alltfinansieras i dagBostadsinvesteringarframdeles.
sådan medförordningkapital.främmande Enväsentligt med att

minskarränteförändringar ochförexponeradeblir kraftigtägarna
kostnadsökningar,intäktsminskningar ellermotståndskraften vid

börövergående Utredningendessa övervägaär natur.även avom
fortsattaförutsättas i denkapital börvilka insatser eget somav

statligt stödvillkor föroch det,bostäderproduktionen somomav
bör ställasjuridiskaför fastigheter ägs personer,avsom

iläggskapitalstorleken detpreciserade krav somav egna
fastigheten.

sådant kapital kanhurvidare studeraUtredningen bör genereras
fråga degällersärskildupplåtelseformema. Ende olikainom

mycket litetallmänhet haribostadsföretagen,kommunala ettsom
gåmöjligheterbegränsadehar oftakapital. Kommunerna atteget

nödvändigt för stärkaägarkapitaldet ytterligaremed är attsom
påfrestningar i för-ekonomiskaförmågaföretagens mötaatt

inbegriperframtidför framtiden,och demvaltningen rusta somen
fortsatt ombyggnadochbyggproduktion avgenom ny-en

mångai falldärförägandetbreddningbostäder. En ärav
ytterligarekunna tillförasskallföretagennödvändig för att
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riskkapital och önskad stabilitet. stark finansiellEn bas ärges en
förutsättning för företagen skall kunna åtagandenatt göraen nya

för bostadsbeståndet.utvecklaatt
Utredningen samrådbör i med företrädare för kommunerna, de

kommunala bostadsföretagen och de boende undersöka hur
ägarspridning och kapitalanskaffning i företagen kan underlättas.
Utredningen bör särskilt det kan ske påöverväga sättettom som
starkare de boende i utvecklingen företagen.engagerar av

Utredningen statligt premierat bosparsystem har iett nyttom
augusti i betänkandet1994 SOU 1994:21 Bosparande redovisat
förslag särskilt bosparande. Förslaget innebärettom en spar-
låneordning där sparvillkoren kopplas till statligtett
kreditgarantisystem. Genom det lån intill vissagaranteras spararen
belopp för förvärv bostad. Förslaget har fått blandatettav
mottagande hos remissinstansema. Bland de invändningar som

förslaget det inte neutralt mellan upplåtelse-rests ärmot äratt
formerna och de statsfinansiella konsekvenserna otillräckligtatt är
belysta.

Det inte förenligt med social bostadspolitik medverkaär atten
till hushållenskilda på sig personligt för skulderatt tar ett ansvar

småde har förutsättningar klara eller överstigerattsom av som
bostadens marknadsvärde. bosparordningEn bör syfta till att
minska hushållens skuldsättning inte öka denatt attgenom-
vidga lånemöjlighetema vad följer normalutöver som av en
kreditriskprövning. Utredningen skall fråganövernytt se om
bosparande och i kontakt med banker och skilda bostads-
intressenter redovisa modeller för hur de enskilda hushållens
behov lån för sina bostadsinvesteringar kan minskas.att taav upp
En utgångspunkt bör frukterna bosparande skall kunnaattvara av
användas också dem bor i hyresbostäder för minskaattav som
kostnaderna och öka inflytandet i sitt boende.

Ökade uppgifter för effektiv kreditmarknaden

Kreditmarknaden har utvecklats längs sedanvägarnya avreg-
leringen denna inleddes under l980-talet. enhetligt och tillEttav

del statliga låneutbudregler harstor styrt ersattsav av en
mångfald skilda finansiella instrument. Gränsen mellanav
kreditförmedling och försäkringsverksamhet tenderar suddasatt ut,
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syftet hanteramedutvecklasinstrumentefterallt attsom nya
frågaiexempelvisvalfrihet ökar,Låntagarnasrisker.finansiella

eller hurfördelasränterisker kanoch ränte-hur valuta-om
tiden.förläggas ikanamorteringarochbetalningar

fortlöpandeutvecklaskreditmarknadPå fungerandeväl nyaen
rimligtlåntagareförmöjligtdetinstrument att ettgör ensom

förErfarenheten talarmarknaden.inomproblemolikahanterasätt
problementilllösningarnasnabbarepå det sättetatt anpassarman

vidare förMycket talarreglering.administrativ attän genom en
marknadentillhandahålls inom ärlösningar mersom

skulle tillgodosesbehovkostnadseffektiva ettän sammaom
sätt.annat

på-alltjämtdockkännetecknasBostadsfinansieringen av en
harFömyelsenlåneproduktema.frågaienhetlighetfallande om

kapitalanskaffningenupplåningsinstrumentenfrämst avsett men-
obligations-konventionellapå denhuvudsakligenfortfarandesker
ställningmellanhandsinstitutenstraditionella ärmarknaden. De

landetellerfrån inomaktörer äroch konkurrensenstark utomnya
förhållande tillställning ikonsumentensenskildeDensvag.

många andra länder.iSverigeikreditgivaren änär svagare
bostadskredit-erfarenheternautvärderaskallUtredningen av

däravbakgrundavregleringen.efter Motfunktionssättmarknadens
utvecklingfrämjahur kanundersökaskall utredningen enman

objektet bättreenskildaoch till detvillkordifferentierademot mer
frågakonkurrens iökadanpassade tjänster samt omen

särskiltUtredningen börför bostäder.kreditförsörjningen upp-
bostadsstödetstatligagäller för detreglerdemärksamma somom

hand-ochstrukturerhittillsvarandekonserveratillbidrar att
hurdärvid studerabörområdet. Utredningeninomlingsmönster

marknaden för detkrediterländer säkrarandrai överman
vill främja.bostadsbyggande statensom

minskahar varitstödetstatligasyftena med det attEtt av
syfte medräntevariationer. Ettförexponeringlåntagamas annat

utgifterlåntagarensomfördelatillmedverkavaritstödet har attatt
påskettutvecklingdenbakgrundtiden. Motöver somav

kanslaguppgifter dessatänkbartdetkreditmarke den är att nuav
sådana syftenmedstödet.från statliga Arrangemangdetlyftas av

förvillkorenstabilitet,ekonomiskfår större om
efter förut-långivarelåntagare ochmellandirektdem regleras
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sättningama i det enskilda fallet och med hjälp reguljära instru-av
kreditmarknaden.ment

Utredningen skall vilka uppgifterpröva på detta vis kansom
avlastas det framtida statliga bostadsstödet, också vad imen som
så fall behöver för ökagöras den enskilde låntagarensatt
möjligheter värdera konsekvenserna olikaatt alternativav som
erbjuds den offentliga tillsynensamt kreditinstitutenöver börom
påverkas förslagen.av

Ett i anpassningen tillsteg ändrad kreditmarknad har tagitsen
de statligt reglerade bostadslånenatt hargenom statligaersatts av

kreditgarantier till kreditinstituten. Genom fortfarandeatt staten
kreditriskenberedd för oförändradatt tavar andel denen av

bostadskredit lämnades i högt riskläge kunde institutensom ta
hela långivningenöver till bostadsbyggandet. Utredningen skall

utvärdera erfarenheterna kreditgarantigivningen ochav överväga
i vilka avseenden utvärderingen och de förslag utredningensom
för fram påkallar ändringar i denna.

7 De statliga stödet för bostadsbyggande

De årens erfarenheter bostadsñnansieringsenaste av över
kreditmarknaden tyder på kompletterande subventioneratt fulltär
effektiva först villkoren för dem förutsebaraär underom
subventionens löptid. Utredningen skall hur tillräckligöverväga en
stabilitet kan åstadkommas hos de statliga subventionema. Ett
alternativ löpande räntebidragär försesatt med tillräckliga
bindningar. Ett subventionenär utformasannat att ettsom
investeringsbidrag. sådantEtt uppfyller uppenbart alla tänkbara
stabilitetskrav. Det har däremot låg följsamhet tillen
subventionsbehovet, i den mån det relaterat till räntansanses
inverkan på kapitalkostnaden. Utredningen bör därför undersöka

kraven såväl förutsebarhet följsamhetom och flexibilitetsom
kan förenas marknadskonforma subven-genom nya, mer
tionsinstrument.

Genom stöd till bostadsbyggandetatt statens formengetts av
generella subventioner knutna till bostaden har fåttstödet en
allmänt produktionsstödjande och efterfrågestimulerande effekt.

fördelningspolitiskaDen träffsäkerheten hos generella bostads-
subventioner dock Denär konsumerar fårsvag. mestsom mest
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stöd.
medfinns skäldetmåste ställasfråga attärEn omsom

denkonsumtionhögrestödjasubventioner ängenerella somen
till demsubventionerbehovsprövadeellerriktademedstöds som

tillfredsställandenåsådana förberoendedirekt attär enav
hushåll.och sittsigbostadsstandard för

bestårbostadshushållsvenskaallafjärdedelarNära av entre av
detskallUtredningentvå bam. övervägaeller omutanvuxna

bakgrunden bördenstödetknutnatill bostadengenerella och mot
såistödet skullegenerellaförhållande i dag.till Detibegränsas

tillräckligbostadförkostnaden äraldrig gällafall än somenmer
för sinahushållen skullehushåll.sådant Deför störreett

kompletterandeerbjudaskunnabostadsbehovtillkommande ett
beräknasi övrigthushållettillknutetstöd,riktat är men somsom

generella stödet.detgrunderhuvudsakefter i somsamma
minskarochÄven precisionenökarandra lösningar som

bostadsbidragen,inkl.bostadsstödet,samladedetförkostnaderna
oförhindradUtredningenfråga.ikommagivetvis är attkan

inlås-och deMarginaleffektemasådana förändringar.föreslå
skallstödmed inkomstprövatförenadeningseffekter ärsom

särskilt.uppmärksammasdärvid
flera avseendeninnebar iårs bostadsfinansieringssystem1993

Utredningengällande regler.tidigareförhållande tilliförenklingar
särskiltförenklade reglerna,deerfarenheternautvärderaskall av

anslutandeochbostädernapå medförtdeavseendemed attom
tidigare.annorlundaväsentligtutformats sätt änutrymmen

ekonomiskaför detgälleri de reglerbörSträvan att somvara
effekterna depositivaså långt möjligt bevara destödet av

regler behövermån särskildagenomförts. denIförenklingar som
ändamålsenligfårbostädersäkraförställas attatt enupp

sådanaskallprioriterade intressen,från olikautformning sett
Även fråga dessaibyggreglema.tillförasförsta handregler i om

tydlighet.på enkelhet ochkravgrundläggandegäller ett

beståndetbyggdaredanslödför detStatens1.8

närvarandeförbostädernauppfördatidunder storamöterDe sen
återföras till fleraSvårighetema kanekonomiska problem.

effekter.varandrasförstärkertillsammansfaktoreroberoende som
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En djup lågkonjunktur kombinerad med sviterna tidigareav en
överhettning, bristande signalsystem i fråga efterfrågansom
utveckling, politiska beslut och svårigheterna i samband med
överväxlingen till låginflationsekonomi har alla bidragit tillen att
problemen accelererat. Till del problemen övergåendeären av
karaktär. visarDe emellertid också på situationen inomatt
bostadssektom har förändrats kräver förändringarsättett som

bostadspolitikensäven styrmedel.av
Förändrade regler för nyproduktionen kan inte vidareutan

överföras till gälla de redan byggdaatt även bostäderna. Det är
samtidigt uppenbart frågan hur de byggdaatt husenssentom
problem skall behandlas inte kan frikopplas från vad händersom
både i äldre hus och i den följande nyproduktionen. Vilka
betalningskrav kan riktas de boende beror inte baramotsom
deras betalningsförmåga, på betalningsförmåganävenutan om

betalningsviljamotsvaras vilket i sin berorav en tur-
prisbilden i det övriga beståndet bostäder och vad kanav som-

i fråga betalningskravensaccepteras inverkan pris-om
bildningen i det övriga beståndet.

Utredningen skall särskilt studera de strukturella problemen
inom beståndet. Utredningen skall därvid skyndsamt bilda sig en
uppfattning den långsiktiga fastighetsekonomiska utvecklingenom
i olika delar landet inom det bostadsbestånd uppförtsav ellersom
byggts under vid fortsatt tillämpningom gällandesenare av nu
eller regeringen föreslagna bidrags- och Skatteregler.av Försök
bör ocksågöras redovisaatt spännvidden i bedömningama vid
möjliga alternativ för den allmänekonomiska utvecklingen.

Utredningen bör vidare bedöma dels hur utgifterna för ränte-
bidrag utvecklas perioden, delsöver vilka åtagande statensom
kan behöva infria till följd förluster lån till bostads-av
byggandet inom de berörda årgångama. Inom för deramen
Finansiella kommer finnas skall utredningenresurser attsom mot
denna bakgrund förslag erforderliga förändringarge om av
villkoren för det befintliga beståndet.

1.9 Stödet för ombyggnad m.m.
Utredningen skall utvärdera erfarenheterna de olika stödreglerav

gällt dels för ombyggnader i allmänhet,som dels för åtgärder
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fråganområden särskilda problem. anslutning tillinom med I om
vilka kommunerna behöver för motverkastyrmedel attsom

och valfriheten i skall utredningensegregation öka boendet
områdeninom detstödet vid ombyggnaderöverväga om av senare

utformning för ombyggnadslaget bör stöd iänges en annan
Utredningen bör vidare tillsammans med de tidigareallmänhet.

stödjautredningarna det finns skäl andranämnda överväga attom
områdenåtgärder sådana eller ändra villkorenombyggnad iän att

sådantexisterande slag exempelvisför redan stöd av -
så det starkare riktas dessasamlingslokalstödet motatt-

områden. vidare utformningen sina förslagUtredningen bör vid av
uppmärksamma vilken inverkan stöd-ombyggnadsstödetom

få fråga kvalitativareglema kan i bebyggelsens värdenväntas om
påkraven varsamhet vid ändringoch möjligheterna hävdaatt av

byggnader.
trygghetväsentligt led i strävandena skapa och trevnadEtt att

bostadsområdenamotverka negativ selektion ii boendet och är att
påfastighetsunderhållet för ligger otvetydigtdetAnsvarettryggas.

måste restriktioner ifastighetsägarna. Utredningen dock, med de
fråga för i detkostnadseffektema staten angettsom som
föregående, uppmärksam eventuella statliga reglerattvara som
påverkar sådantkapitalkostnademas utveckling utformas sätt

anspråk förinte hela betalningsutrymmet i successivttasatt
ökande kapitalkostnader. Utredningen bör uppmärksamma deäven
särskilda fråga möjligheterna finansiera underhållproblem i attom

fråni vissa fall följer omläggningenoch reparationer desom av
sådanredovisnings- och stödregler hittills gällt för verk-som

samhet.

1.10 Vissa allmänna utgångspunkter för arbetet

bostadsförsörjningenUppgifterna problemen inom inteoch är
Särskiltför bostadsmarknaden. inom övrigaunika den svenska

håll, målenpå harnordiska länder, vissa andra förävenmen
på ibostadspolitiken delar formuleratsi sättstora somsamma

främja bostadspolitikenSverige. har förmedelDe använts attsom
den offentligadock ofta varit andra ochhar i dessa länder

bör till-Utredningenkostnader inte sällan lägre här.sektorns än
från dessa länder kan tillgodogöra sig de erfarenheter som vara
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för arbetet.nytta
Utredningen bör vidare del de skilda studier ochta utred-av

ningar under tid har gjorts inom områdensom senare som om-
fattas uppdraget, bl.a. i fråga ungdomars bostadsförsörjningav om
och behov i anslutning till Storstadsutredningenssamt arbete.

Viljan till kostnadssänkande rationaliseringar och effektivi-
seringar i byggandets och förvaltandets alla led skall tillvara.tas
Utredningen bör sina förslag söka förstärka genomslagetgenom

dessa strävanden så långt andra skyddsvärda intressen inteav
äventyras.

Utredningen skall slutligen fasta viktig förut-ta att en
sättning för fåskall effektivt fungerandeatt bostadsmarknaden

de olika reglerär syftar tillatt främja bostadsförsörjningenattsom
neutrala förhållandetiär mellan olika aktörer verkar inom desom

regelsystem gäller.som

2 Uppläggningen arbetetav

Utredningsarbetet bör genomföras i Utredningen bör, i deetapper.
former utredningen själv finner lämpliga, under arbetetssom
skilda skeden utbyta erfarenheter med och inhämta synpunkter
från de olika intressenter berörda arbetet i detär skedet.som av

Utredningen skall före den oktoberl till1995 regeringen
redovisa sina bedömningar dels långsiktigaden fastighets-av
ekonomiska utvecklingen inom det byggda beståndetsent av
bostäder vid fortsatt tillämpning gällande eller regeringenav nu av
föreslagna bidrags- och Skatteregler, dels konsekvenserna för
bostadsförsörjningen de finansieringsregler gäller vidav som nu
nyproduktion bostäder. dennaI redovisning skall ingå ocksåav
uppskattningar hur utgifterna för räntebidrag utvecklas medav
dessa regler omfattningen åtagandendesamt kanav statensom
behöva infria till följd förluster lån till bostadsbyggandetav
inom dessa årgångar.

Utredningsarbetet i dess helhet skall avslutat vidsenast ut-vara
gången september 1996.av

Utredningen får begära biträde Boverket, Riksförsäkrings-av
verket och Statens bostadskreditnämnd med underlag för sina
olika analyser och utvärderingar. Utredningen skall i övrigt
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organisationerochkommunermyndigheter,berördasamråda med
invandrarpolitiken,förKommitténmed översyn avsamt

storstadsområden och Arbets-ilevnadsvillkorUtredningen om
bostadsförsörjningen förföljauppgiftl993zC medFi attgruppen

hushåll.svaga
samtligatilldirektivregeringensgällerutredningsarbetetFör

regional-redovisningutredaresärskildaochkommittéer avom
offentliga1992:50,dir. prövakonsekvenserpolitiska attom

könen dir.mellanjämställdhetenoch1994:23åtaganden dir. om
1994:124.

Näringsdepartementet
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