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CENTRUM FÖR BOENDETS ARKITEKTUR OCH SWECO

Syftet med denna kortrapport är att på ett enkelt sätt beskriva bostadens upplåtelseformer, och på vilket sätt ekonomiska modeller runt upplåtelseform
styr kvalitet och hållbarhet. Samhällets konstruktioner kring finansiering
och redovisning kan både hindra och underlätta bostäder som är hållbara
över tid. Med de utmaningar vi står inför gällande bostadsbrist, social hållbarhet och klimatförändringarna måste vi ställa nya krav på finansiering
och redovisningsmodeller.

Centrum för boendets arkitektur (CBA) är ett nystartat centrum på Chalmers,
institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik. Genom CBA vill
Chalmers lyfta fram arkitekturperspektivet i bostadsbyggandet. CBA utvecklades genom forskningsprojektet AIDAH finansierat av Formas.
Med CBA byggs en nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad. En plattform
för ökad samverkan mellan näringsliv och akademi med gemensamma forskningsansökningar och utveckling av ny kunskap inom teknik, ekonomi och
sociala frågeställningar.
Målsättningen för CBA är att genom samverkan i branschen vara med
och lyfta svensk bostadsarkitektur till internationell toppklass och medverka
till att nya bostäder främjar hälsa och välbefinnande – en förutsättning för
långsiktigt och hållbart byggande. CBA verksamhet bygger på intresse och
samverkan med näringslivet i form av arkitektkontor, bostadsorganisationer
och myndigheter.
Mer information om CBA:s verksamhet finns på www.chalmers.se/sv/
centrum/cba.

Sammanfattning
Klimatforskare har länge varnat för uppvärmning av jordklotet på grund
av höga koldioxidutsläpp. Uppvärmningen har redan börjat. Det enda
forskare med säkerhet kan säga är att vi kommer möta mycket extremväder
nu och i framtiden. Skyfall, torka, stora snömängder, höga vindstyrkor och
värmerekord kommer att bli en del av vardagen.
Efter turbulens på finansmarknaden i början av 2000-talet har lagstiftningen och bankernas utlåningspraxis skärpts. De senaste åren har
man byggt bostadsrätter och hyresrätter för en kapitalstark medelklass.
Kärnfamiljen är i de flesta fall utgångspunkt för de större lägenheterna.
Tillsammans innebär det att de lägenheter som byggs i Sverige i dag är
relativt likformiga. Dessutom finns en bostadsbrist för många människor
utan kapital. Klassklyftorna ökar som en följd av en ojämlik bostadssitua
tion. Bostadsbristen i de stora städerna påverkar människors möjlighet
att flytta dit jobbet finns, och bolag väljer att inte etablera sig för att det
är bostadsbrist. För att lösa detta pratar man om att bygga billigt. Men
att bygga billigt är dyrt ur ett samhällsperspektiv. Hållbara material, bra
energisystem, god utomhusmiljö, lönekostnader och mark är kostnader i
det initiala skedet. Ett välbyggt bostadshus som står i flera hundra år med
små underhållskostnader är billigt över tid.
För att utveckla vår bostadsmarknad behöver vi se över praxis och
regelverk för finansiering så att vi kan möta bostadsbehovet med fler typer
av boende i en framtid med instabilt klimat. Det är vi själva som bestämmer hur våra finansiella konstruktioner ska se ut, och vilka typer av byggnationer som ska premieras. Hybridlösningar måste kunna värderas och
utvecklas. Vi behöver även se över hur vi möter olika familjers behov i de
bostäder vi bygger och ta i beaktning vilka utmaningar människan kommer
ställas inför. På så sätt kan vi få hållbara bostäder ur fler aspekter.
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Introduktion
I början av 1900-talet hade Sverige Europas sämsta bostäder. Människor
dog av att bo. I en tidig bostadsundersökning från 1860 konstaterade Göte
borgs Sundhetsnämnd att det ”omöjligen i dessa små och låga rum kunde
erhålla ens det minimum kubikfot luft som anses oundgängligt för hälsan”1
En statlig satsning på byggande i egen regi genom egnahemsbyggandet och
den nya upplåtelseformen bostadsrätt var delar av lösningen för att bygga
bostäder för alla.
Genom åren har regelverk förändrats. I dag är bostadsrätten inte längre en upplåtelseform som används för att bygga billiga bostäder. Efter en
ändring av lagstiftningen 1969 styrde man inte längre prissättningen utan
lät både äganderätten och bostadsrätten bli marknadsstyrd. Regelverket
för Allmännyttan ändrades under tidigt 2000-tal med krav på att vara
marknadsanpassad till skillnad från tidigare då allmännyttan i större utsträckning användas för att dämpa lågkonjunktur och vara ett styrmedel
i kommunens satsningar.
Under 1990-talet förändrades en rad lagstiftningar i samband med
vårt EU-inträde som bland annat har drabbat bostadsrätten, då den är en
främmande form av upplåtelse i resten av Europa. Även hyresrätten som
upplåtelsform har förändrats genom åren med regeländringar för redo
vsining och skatter.
I dag har Sverige Europas högsta byggkostnader och återigen bostads
brist för familjer utan eget kapital. Från statligt håll har man länge menat
att marknaden ska lösa bostadsbristen. Många byggaktörer vill att reglerna
som styr byggandet ska ses över för att minska på byggkostnader så att
bygga billigare till kundgruppen utan kapital möjliggörs.
Det nationella regelverket gällande boendets innehåll som styr bostadens utformning ses just nu över av kommitten för modernare byggregler. Kraven i vår lagstiftning är ställda ur ett samhällsperspektiv och
ska garantera en lägstanivå för exempelvis dagsljus, säkerhet, tillgänglighet, energibehov och luftkvalitet. Bostadsbrist och dåliga bostäder tynger skattebetalarna genom ökat behov av vård, poliser och socialtjänst.
Om det är enklare att flytta ökar dynamiken på arbetsmarknaden vilket leder
till lägre arbetslöshet och högre ekonomisk tillväxt. 2

1



Nysäter, Mölnlycke Område med
blandade upplåtelseformer
Ansvarig arkitekt Margareta Diedrichs,
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Upplåtelseformens förutsättningar

I Sverige finns det enligt boverket fyra upplåtelseformer: äganderätt, bostadsrätt, hyresrätt och kooperativ hyresrätt. Genom olika värdering och
möjlighet till låneregler, redovisningspraxis och beskattning blir det olika
ekonomi i de olika upplåtelseformerna.
De ekonomiska spelregler som styr det som byggs och ger förutsättningarna för vinst och förlust är finansieringsvillkoren, redovisning och beskattning. Dessa avgör i hög grad vilka bostäder som byggs och var de byggs.
Av Sveriges befolkning bor ungefär hälften i ett småhus som ägs av
någon i hushållet, var femte person bor i en bostadsrätt och var fjärde bor i
en hyresrätt. Därutöver bor en mindre andel i någon form av specialbostad,
oftast en studentbostad eller ett äldreboende.3

Finansiering
Sverige har valt att belåna individ istället för att belåna staten. I de flesta
andra länder så är det tvärtom. Bankerna är därför en stor maktfaktor
när det gäller att få igång ett bostadsprojekt. För att låna ut vill banken ha
garantier. Det kan vara genom visst eget kapital, kommunal borgen, etc.
Kraven på garantier finns för att minimera risken för bankerna. När de
tittar på hur ett hushåll kan klara belåningsgrad är det förvärvsinkomst
man tittar på. Eventuella intäkter som bostaden i sig själv kan generera
räknas inte in.

Redovisning
Redovisning är ett konstruerat system för att förklara värdet i ett bolag. Det
är alltid försiktighetsprincipen som råder. I redovisningssammanhang sägs
regelmässigt att en årsredovisning ska ge ”en sann och rättvisande bild”.
Men det är ett påstående som kan tolkas på en rad olika sätt. Till exempel finns det i redovisning olika praxis för nedskrivning och avskrivning.
Nedskrivning görs fortlöpande uppdelat med en tidigare praxis på 120 år,
numer är 100 år vanligt. Avskrivning görs genom praxis på 50 år.
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U ppl å telseformens förutsättnin g ar

De olika upplåtelseformerna påverkas olika av reglerna för redovisning.
Gällande hyresrätten är marknadsvärdet extra viktigt då det blir en
aktiv post i balansräkningen. Marknadsvärdet sätts med olika tekniker och
är ett tal som kan ifrågasättas. Ibland finns det inga andra försäljningar att
utgå ifrån men man gör ändå ett antagande. Värderingarna blir styrande
för var det byggs, vad som byggs och vilken hyra eller avgifter som sätts.4
En första fråga är vilka kapitalbaser som man ska utgå från: Ska relevanta värden på tillgångar och skulder uttryckas i marknadsvärden eller
historiska anskaffningsvärden eller något annat relevant värde? En annan fråga är om avkastningen ska mätas mot totalt eller eget kapital. Här
finns även med tekniska frågor om hur det egna kapitalet ska mätas (…) 5
hans lind och bo nordlund ur rapporten marknadsmässiga
avkastningskrav och allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Om en fastighet värderas till ett lägre värde än byggkostnaden görs en
direktnedskrivning vilket berör balansräkningen.
Varken äganderätten eller bostadsrätten berör på samma sätt av marknadsvärderingen då fastigheten ägs antingen av en privatperson eller en
förening.

Beskattning
Beskattning är ett styrmedel som ger stort utslag när regelverk förändras.
Det styr även bostadsbyggandet genom på vilket sätt olika typer av fastig
heter beskattas. Här finns stora möjligheter att påverka vad som byggs.
I dagens regelverk är det hyresrätten som beskattas hårdast. Fastighet som
bostadsrätt, äganderätt eller hyresrätt beskattas olika. Enligt hyresgästföreningen är det 2000 kronor dyrare i månaden att bo i en nybyggd hyres
rättslägenhet jämfört med att bo i ett nybyggt småhus med äganderätt.
Detta har skett under 2000-talet på grund av att räntebidrag och investeringsbidrag tagits bort, fastighetsskatten förändrats samt att ROT-avdrag
är möjliga för ägda småhus och bostadsrätter.6
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Privatekonomi
År 2013 gick 28 procent av den disponibla inkomsten för hushåll i hyresrätt till boendet. För hushåll i bostadsrätt var andelen 20 procent och för
hushåll i ägt småhus 16 procent.
Att andelen är större för hushåll i hyresrätt beror inte på att de har
högre boendeutgift utan på att de i genomsnitt har lägre disponibel inkomst.
Andelen av inkomsten som läggs på boendet har minskat inom alla tre
upplåtelseformerna mellan 2004 och 2013, men minskningen är mindre
för hushåll i hyresrätt. För dessa hushåll minskade andelen av inkomsten
som gick till boendet med en procentenhet, medan andelen för hushåll i
bostadsrätt och ägt småhus minskade med fyra procentenheter.7
Huruvida det är bra ekonomi att äga sin bostad eller att hyra den
beror på var bostaden ligger och hur penningpolitiken utvecklas över tid.8
Man kan dock konstatera att bostadsägare som ägt sin bostad över lång
tid i centrala lägen i större städer skaffat sig ett kapital den gång de säljer
sin bostad.

Flerbostadsbeståndets ägare i Sverige, procent, ur rapporten ”Hyresrätten som försvann”.
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U ppl å telseformens förutsättnin g ar

Kvalitet
Kvalitet i bostaden är ett vitt begrepp som innefattar allt från ljus och luft
till rumslig upplevelse, trivsel, närhet till rekreation och anpassningsbarhet.
Anknytning till platser och människor är viktig i en tid av stora förändringar. Forskning visar att en bostad som går att anpassa till olika
familjekonstellationer över tid skapar tillhörighet och trivsel för de boende.
Upplevelsen av en bostad handlar inte bara om den faktiska bostaden utan
också om kvarter och stadsdel.
När det gäller kvalitet i utförandet är omsorg om det byggda viktigt
för människor. Även om det inte alltid är medveten förståelse i känslan
av att något är vackert och skönt ligger det ofta omsorg i detaljen och
materialanvändandet bakom trivsel. Det vi bygger i dag ska stödja mänskligt liv i många generationer framöver om vi ska kunna påstå att vi bygger
hållbart. Ur ett långsiktigt perspektiv är det dyrt att bygga billigt.
Ett sätt att minska kostnaden för en bostad har varit att göra bostäderna mindre. De senaste årens prisutveckling har medfört att både bostadsrätter och hyresrätter minskat i storlek. På 1970-talet var en vanlig 3 rum
och kök cirka 75 kvadratmeter. I slutet av 1990-talet hade den ökat till
mellan 80–85 kvadratmeter. Man ansåg att den inte gick att göra mindre
då man fått nya krav på tillgänglighet. I dag kan en 3 rum och kök vara
under 70 kvadratmeter. Detta trots att tillgänglighetskraven har förstärkts
sedan slutet av 1990-talet. Orsaken att minska ytan är direkt kopplat till
att priset per kvadratmeter ökat kraftigt de senaste åren.
•

•
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En ny regeländring 2014 gjorde det möjligt att bygga lägenheter mellan
21 och 35 kvadratmeter, tidigare var minsta storleken 35 kvadratmeter.
Att leva på liten yta ställer stora krav på andra slags ytor i bostadens
närhet som gård och gata. Då nyckeltalet bostadsyta (BOA)/ totalyta
(BTA) är utslagsgivande i kalkyl är de gemensamma ytorna ofta små
och kompenserar därför inte de små lägenheterna i den utsträckning
som skulle behövas för att säkerställa en hälsofrämjande bostad.
Trångboddhet har länge varit ett problem i bostadsfrågan. Olika normer för trångboddhet har varit rådande över tid. Trångboddheten
ökar enligt boverket under 2010-talet, främst i storstadsregionerna.

U ppl å telseformens förutsättnin g ar

Rapport om boendesituationen i Backa röd, Nya
svenskar – så använder vi våra bostäder. Kan beställas via CBA. Mer om trångboddhet finns att läsa i
den rapport Tove Samzelius tagit fram för Rädda
barnen: En plats att kalla hemma – barfamiljer i
bostadskrisens skugga.

Lägenhetsplan Backa röd 4 rum och kök,
skala 1:200. Möbleringsritning ur rapporten
Nya svenskar – så använder vi våra bostäder.
I lägenheten bodde fyra vuxna och tre barn.
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Ur ett hållbarhetsperspektiv råder det i dag brist på stora lägenheter. Den
stora lägenheten är mer flexibel och kan användas på olika sätt över tid.
Uthyrningsbar del, generationsboende, studentboende, kollektivboende
eller den stora familjen är några varianter av boende som är svårt att lösa
i små moderna bostäder.
Ytor för gemensamma ändamål är ofta minimerade i nyproduktion
av bostäder för att få så effektiva nyckeltal som möjligt. Även gårdens
utformning har varit styvmoderligt behandlad då den är mer kostnad än
intäkt i kalkylen. Även här finns anledning att granska hur vi använder våra
nyckeltal mot finansering när vi ska säkra att det som byggs ger trivsamma
och hälsobefrämjande bostäder.

Boendegemenskap
Det finns ett allt större intresse av att bygga i egen regi i Sverige, både småhus och flerbostadshus. De exempel som finns innefattar både äganderätter,
bostadsrätter och hyresrätter. Även den kooperativa hyresrätten testas.
Svårigheten med att bygga utan vinstkrav vilket är vitsen med boende
gemenskapen är att banken kan se detta som en risk och därför blir mer
ovilliga att låna ut. Det krävs stort kunnande från privatpersoner att både
lära sig skattelagstiftning, juridik, redovisning och bygglagstiftningen vilket
hittills gjort privata initiativ till en mindre företeelse. En hybridform av
boendegemenskap är 3D-fastighetsbildning där en byggherre tar ansvar
för skalet medan boendegemenskapen tar ansvar för allt innanför skalet.

8

Äganderätt
Äganderätt – egnahem och ägarlägenhet – innebär att man själv äger sin
bostad. Sedan 1 maj 2009 är det möjligt att bygga nya flerbostadshus med
ägarlägenheter eller att bygga om byggnader som inte är bostadshus till
ägarlägenheter. Denna boendeform innebär att man äger sin egen lägenhet,
inte bara rätten att använda bostaden, som i bostadsrätt. Det innebär att
man till exempel kan sälja, pantsätta eller utan tillstånd hyra ut den, precis
som ett egnahem.10

Äganderätt vid nyproduktion
Vid produktion av äganderätt tar bolånetagarna inget gemensamt lån i
en förening så som görs vid bostadsrättslägenheter utan hela fastigheten
(lägenheten eller småhuset) ska belånas av ägaren till bostaden. När man
fått lagfart på köpet disponeras lägenheten eller småhuset fullt ut. För både
villa- eller radhusägare och ägarlägenhetsinnevarande finns möjligheter
att pantsätta, överlåta och belåna sin bostad. Det kan jämföras med att en
ägare till en bostadsrätts bara har rätten att använda bostaden. Man kan
även vara juridisk person när man köper ett småhus eller en ägarlägenhet
dvs ett företag, kommun, trossamfund etc kan köpa för att sedan hyra ut.

Äganderätt som småhus
Tidigare förekom bostäder med äganderätt endast som småhus – egnahem
– som säljs och köps på den öppna bostadsmarknaden. Det är tillåtet att
hyra ut delar av sitt egnahem, och inkomst på uthyrning har skattelättnader.
Man har även tillåtelse att bygga ett sk Attefallshus på sin tomt. Attefallshuset tillkom som ett försök att få småhusägare att bygga ett uthyrningsbart hus på sin mark för extra inkomster. I Norge har den statliga banken
länge gett förmånliga villkor för den som vid nybyggnation av småhus
även bygger ett uthyrningsbart rum eller lägenhet med pentry och toalett.11
I Sverige räknar inte banken in kommande intäkt från uthyrning när man
räknar på lån till bostad.
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Ä g anderätt

Hönökulla by Äganderätter i form av småhus Ansvarig arkitekt Margareta Diedrichs, Sweco Architects Byggherre Studor Foto Nils Sjöden

Äganderätt som ägarlägenhet
Ägarlägenheten har av olika anledningar inte fått ett stort genomslag i
Sverige men har ökat de senaste åren. Hans Lind skriver i boken Åtkomliga
bostäder från 2016: ”En första förutsättning för att detta ska bli intressant är att en rad kostnader som i dag drabbar ägarlägenheter, men inte
bostadsrätter, ändras. Det gäller till exempel stämpelskatt och pantbrevsavgifter. Även fastighetsskatten har i dag en snedvridande effekt för olika
boendeformer.”
Ägarlägenhet är del i en samfällighet, som omfattar yttertak, fasader,
trapphus, förråd och andra gemensamma anordningar. Ägarna till lägenheterna är medlemmar i en samfällighetsförening, som ska sköta de gemensamma delarna. Föreningen är skyldig att iaktta särskilda regler rörande
fondering och annat för det framtida underhållet av den gemensamma
egendomen. Kostnaderna för driften av de gemensamma utrymmena och
anläggningarna fördelas på delägarna.12
Ägarlägenheten kan i städer med höga priser bli investeringsobjekt.
Det finns exempel på detta runt om i Europa där centrumkärnan blir boende för turister i stor utsträckning.
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Brf Cinnober Glasad gemensam
takvåning för dagsljus, gemenskap
och odlingsmöjlighet
Ansvarig arkitekt Kajsa Crona, Sweco
Architects Byggherre HSB
Foto Nils Sjöden

Bostadsrätt
Bostadsrätt innebär att man är medlem i en bostadsrättsförening, som
äger en fastighet med lägenheter och där varje medlem har varsin lägenhet. Bostadsrätten innefattar dels en nyttjanderätt till lägenheten, dels en
andelsrätt i föreningen. En bostadsrätt kan normalt sett säljas på den öppna
bostadsmarknaden men köparen måste godkännas av föreningen.13
Föreningens styrelse ansvarar för förvaltning och ekonomi. I de flesta
bostadsrättsföreningar har bostadsrättsföreningen ett lån och föreningens
medlemmar har därutöver individuella lån för sin nyttjanderätt av lägenhet.
Historiskt löste bostadsrätten möjlighet att få lån genom att bildandet
av en förening som kunde ta del av lånet gemensamt mot att medlemmar
fick rätt att bo
Bostadsrättsföreningen är skattebefriad men kan dra moms vid ombyggnation.

Bostadsrätten vid nyproduktion
Andelen som blir föreningens lån och som blir individuella lån är en del
av den ekonomiska planen, som ligger till grund för lånevillkor. Den traditionella uppdelningen är cirka 20 procent lån på föreningen och cirka
80 procent på individuella lån. Det finns dock en stor variation. Olika
fastighetsutvecklare har olika principer på hur stor del föreningens lån ska
vara i förhållande till de individuella lånen. Varje bostadsrättsförening ska
ha en ekonomisk plan, som beskriver föreningens verksamhet och ekonomi. Det är föreningens styrelse som ska ta fram planen och registrera den
hos Bolagsverket. En förening som inte har en godkänd och registrerad
ekonomisk plan får inte upplåta bostadsrätter, varken vid nybygge eller vid
ombildning. I slutet på 80-talet började det bli vanligt att det fördelningen
mellan föreningens och medlemmarnas lån var det omvända vilket fick
stora konsekvenser i samband med finanskrisen i börjat av 90-talet.
I en bostadsrätt kan avgiften förändras om föreningens lån får ändrad
ränta.
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B ostadsrätt

Brf Cinnober Göteborg
Ansvarig arkitekt Kajsa Crona, Sweco
Architects Byggherre HSB
Foto Nils Sjöden

Den marknadsstyrda bostadsrätten
Prissättning för bostadsrätten är marknadsstyrd. Det betyder i praktiken
att det inte går att sälja billiga bostadsrätter i attraktiva områden eftersom
det ger upphov till spekulation. Betalningsviljan står mot kostnaden när
kalkyl görs och lån tas. Det är även svårt att bygga en billig produkt på en
högt värderad mark då marknaden ändå sätter ett pris vilket ger upphov
för spekulation.

Bostadsrättens ekonomi
Deklarationen visar om man har finanserna i ordning. I den ekonomiska
planen finns en underhållsplan som visar hur ekonomin är tänkt att fungera
över tid. Det är dock en utmaning för bostadsrättsbyggare att hitta intresse
för att delta i styrelsearbete och att jobba långsiktigt med fastigheten. Styrelsens långsiktighet och kunnande blir avgörande för hur en bostadsrättsförening fungerar över tid. Om underhållet inte sköts finns stora risker för
höga avgiftshöjningar när renovering blir akut.
I nuläget finns det inget incitament att driva hållbarhetsfrågor i
byggandet av bostadsrätter. Eftersom hållbara material, lokala energilösningar och omhändertagande av yttre miljö är kostnader står dessa i
konflikt med marknadspriset och krav på lönsamhet. Om en bostadsrättsutvecklare vill bygga dyrare genom att välja högre kvalitet mot en mindre
vinst kan bankerna se detta som en risk och kräva fler försålda bostadsrätter innan de vill ge lån. Det i sin tur kan göra att det blir svårt att sälja då
köparna ser att färdigställande ligger längre fram i framtiden. Även bolaget
som vill utveckla bostadsrätter värderas av banken vilken ställer olika krav
på olika aktörer. Som exempel kan kravet på sålda bostäder innan byggstart
skifta från 30 procent till 85 procent beroende på aktör.
I dagens bostadsrättsbyggande finns ofta krav på lokaler i bottenplan.
Det ger upphov till oäkta föreningar när intäkt från lokalen överstiger
40 procent av medlemsavgifterna. Dessa blir då skattepliktiga. En konsekvens av detta är att välskötta föreningar med lokaler i bottenvåning
riskerar att ”bestraffas” med beskattning.
Lagsstiftningens intention är att det ska finnas tillfredsställande kapitalbildning, ekonomisk stabilitet och tillgång till kapital för kommande underhållsbehov. Modern redovisningsmässig tolkning innebär att underhållsfonden ska bildas genom att balanserade vinstmedel öronmärks. Lagstiftaren
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B ostadsrätt

har möjlighet att istället för att låsa sig vid en viss redovisningsteknisk
lösning ställa tydliga krav på förbättrad kapitalbildning. Det borde löna sig
att betala av lånen än att bilda fond ur ett redan balanserat underskott.14

Bostadsrätten blir aktiebolag
När en bostadsrättsförening har mycket lokaler och små eller inga avgifter
finns det exempel på att man gjort om föreningen till ett aktiebolag. Att
bygga bostäder i formen aktiebolag skulle kunna utredas mer för att se
vilka för och nackdelar detta har för de boende.
Halssmycket Lerum, 2010
Arkitekt Tegnestuen Vandkunsten
Byggherre HSB
Foto Krister Engström

Godemsberget 2005
Ansvarig arkitekt KUB arkitekter
Byggherre JM AB
Foto Bert Leandersson
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Pers Torp 1 Liten hyresfastighet med
4 bostäder för infill i villaområde
Ansvarig arkitekt Jack Lindgren, Sweco
Architects Byggherre Perstorps Bostäder
Foto Mads Fredrik

Hyresrätt
Hyresrätt innebär att man hyr en lägenhet av en hyresvärd, privat eller
kommunal, som äger en eller flera fastigheter med hyreslägenheter. Man
kan också hyra någon annans privata bostad helt eller delvis, oavsett om
denna är en hyresrätt, en bostadsrätt eller en äganderätt. Men då har man
inte samma besittningsskydd.15
Hyresrättsfastigheter lyder under hyreslagen, eller 12 kapitlet jordabalken. Hyreslagen reglerar förhållandet mellan den som hyr ut och den
hyrande. Hyreslagen ska läsas tillsammans med 7 kapitlet jordabalken
som innehåller allmänna regler om nyttjanderätter. Det betyder att hyran
är reglerad så att hyran ska sättas i relation till hyrorna i fastigheterna intill
den nya fastigheten.
Under tidigt 1900-tal var den privatägda hyresrätten den vanligaste boendeformen med 75 procent av flerbostadsbeståndet i Stockholm.
Allmännyttan och bostadsrätten delade jämt på den återstående delen. 2010
var den privatägda hyresrätten 28 procent, allmännyttan 19 procent och
bostadsrätten 53 procent (i innerstaden 63 procent) i Stockholm.16
Hyresbostaden är den upplåtelseform som mer eller mindre pekats ut
för det kapitalsvaga hushållet. Hyressättningssystemet med bruksvärdesmetoden var tänkt att garantera en viss hyresnivå i ett område.
Bruksvärdeshyra är det lagstadgade hyressättningssystem som används i dag och som innebär att hänsyn tas till fastighetens och lägen
hetens standard, utrustning i lägenheten och i gemensamma utrymmen som
tvättstugor, trapphus och gårdar. Närhet till centrum, affärer, förskolor och
goda kommunikationer, men också områdets image och rykte vägs in när
hyran förhandlas fram av ombud för fastighetsägare (Fastighetsägarna)
och hyresgästerna (Hyresgästföreningen). Kvalitetshyra är en utveckling
av bruksvärdessystemet där ytterligare kvalitetsfaktorer mäts och vägs in
i förhandlingsarbetet.
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Hyresrätten vid nyproduktion
Hyreshus som byggs för långsiktigt ägande med hållbara material i mindre
städer eller städers utkanter gynnas inte av dagens regelverk trots att det
är dessa fastigheter som borde byggas. Just läget för en nyproducerad
bostadsfastighet har väldigt stor betydelse för dess ekonomi. Det är ett
känt problem som hindrar bostadsbyggnation, särskilt i mindre orter eller
delar av större städer där tobins q är mindre än 1. Detta trots att det finns
både behov och vilja.
Tobins q får man genom att dividera marknadsvärdet med anskaffningsvärdet. Mindre än 1 blir det i små orter och mindre attraktiva delar
i de större städerna. Det betyder att det är större krav på balansräkningen. Marknadsvärdesbedömningen blir därför väldigt viktig. Så även om
fastighetsutvecklaren vill hålla ner förvaltningskostnaderna och bygga med
material som kräver lite eller ingen skötsel, och hållbarhet står högt på
företagets agenda, så blir det svårt för fastighetsutvecklaren att få ihop
affären med de regler och praxis vi har i dag. I en artikel från Hem&hyra
(4/2018) beskriver bla Herrljungabostäders vd att de måste höja hyrorna
efter nedskrivning.

Lomma hamn Omvandling av den f d industrihamnen, Sveriges arkitekters plan
pris 2004 Arkitekt Brunnberg&Forshed
arkitektkontor Foto Kjell Forshed
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Hönekulla by Mölnlycke, 2014, blandade upplåtelseformer med äganderätter, bostadsrätter
och hyresrätter
Arkitekt Margareta Diedrichs Sweco Architects
Foto Bert Leandersson
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Bolag med färre än 50 anställda i företaget betyder att blankett K2 ska
användas i deklarationen. K2 till skillnad från K3 betyder rak avskrivning.
I praktiken innebär detta att fastighetsägaren stora avskrivningar
dag 1. Avskrivningstiden är 50 år. Hänsyn tas inte till hållbara material
eller klimatåtgärder utan är en praxis. Avskrivningstiden liksom nedskrivningstiden ger effekter på balansräkningen. För en fastighetsägare kan det
betyda att trots önskan om investering i mer kvalitet och hållbarhet tvingas
förenkla bostaden med sämre kvalitet som följd.
Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är det just i områden där utanförskap råder som det är extra viktigt att bygga med kvalitet, vilket i dag är om
inte omöjligt så mycket svårt med den finansieringspraxis som vi har i dag.
Nedskrivningstiden har i tidigare praxis varit 120 år men just nu ändras praxis till 100 år. För fastigheten innebär det att värdet sjunker fortare
och det drabbar alla nybyggda fastigheter, även när värdet ökar.

Hyresrätt som andelslägenheter
Att helt eller delvis sälja andelar i en hyresrätt är relativt ovanligt. Modellen
innebär att enstaka hushåll kan köpa en andel i fastigheten motsvarande
den egna lägenheten medan den ursprungliga fastighetsägaren fortsätter
att förvalta huset och kvarstår som fastighetsägare till dem som vill fortsätta hyra. Modellen har provats bland annat i Botkyrka och Eskilstuna.
Försäljning av andelar på öppna marknaden visar att upplåtelseformen
är trovärdig, men trots att det finns ett stabilt kommunalt bostadsföretag
i bakgrunden, är bankerna ovilliga att låna ut pengar till den som köper
en andel.17
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Kooperativ hyresrätt
Kooperativ hyresrätt kan sägas vara ett mellanting mellan hyresrätt och bostadsrätt. En förening äger – eller hyr – en fastighet och enskilda förenings
medlemmar hyr sina lägenheter av föreningen. Vid inflyttning betalas en
form av deposition till föreningen, vilken återfås när man flyttar därifrån.
Man kan alltså inte sälja sin lägenhet utan den lämnas tillbaka till före
ningen när man flyttar.18 Hyran ska täcka avskrivningar, nedskrivningar och
förvaltning. Styrelsen i föreningen har ansvar för ekonomi och förvaltning..

Den kooperativa hyresrättens ekonomi
Den kooperativa hyresrätten är en relativt ovanlig som form vilket gör
bankerna tveksamma vid utlåning. Den är även svår då det inte går att
pantsätta en kooperativ hyresrätt. Som medlem i en kooperativ hyresrättsförening betalar man en medlemsinsats och en upplåtelseinsats i samband
med tecknande av hyreskontrakt. Som boende är den kooperativa hyresrätten lika dyr som den nyproducerade hyresrätten initialt, men blir över
tid billigare än hyresrätten då föreningen kan kapa kostnader både genom
eget förvaltande och amortering. Den kooperativa hyresrätten har fri hyressättning.
När det gäller den kooperativa hyresrättens upplåtelseinsatser används
den i olika syften. De bolag som använder upplåtelseformen i större skala
(SKB, HSB) använder den för att kunna producera ytterligare bostäder inom
organisationen.19
När mindre aktörer eller bogemenskaper försöker använda sig av upplåtelseformen uppstår problem. För att ta ett vanligt bostadslån så används
bostaden som säkerhet. Vid nybyggnation måste man ha ett byggnadskreditiv istället. Det är ungefär som ett vanligt lån med den skillnaden att man
har rörlig ränta och löpande betalar alla inkommande räkningar från den.
När bygget är klart görs byggnadskreditivet om till ett vanligt bostadslån.
Eftersom banken inte kan använda huset som säkerhet så använder de tomten istället. Men för små aktörer utan stor kassa är inte tomten betald förr
än byggnations ska börja, och därför är det svårt att få byggnadskreditiv.

23



K ooperativ h y resrätt

Ägarmodell och blockmodell

Gibraltarvallen Idéprojekt
Ansvarig arkitekt Kajsa Crona,
Sweco Architects Byggherre Riksbyggen
Visualisering Stefan Brodd, Sweco

Den kooperativa hyresrätten kan upplåtas både genom ägarmodell och
blockmodell. Ägarmodell innebär att föreningen äger och förvaltar huset.
Blockmodell innebär att kommunen eller den privata aktören äger medan
föreningen hyr och förvaltar.
Då den kooperativa hyresrätten lämpar sig väl för kommuner att
utveckla kan nämnas att ekonomin skulle förbättras väsentligt om man
från kommunalt håll valde att lägga fastigheterna i kommunens ägande
och inte som det många gånger görs i dag i kommunala bolag. Om man
valt det första hade fastigheterna varit skattebefriade.
I en undersökning som CBA nyligen genomfört på hyresfastigheter
som transformerats till bostadsrätter konstateras att den transformerade
bostadsrätten förvaltas och sköts bättre än intilliggande allmännyttigt ägda
flerbostadshus. Teorin på varför man ändrar sitt beteende när man går från
att bo i hyresrätt till bostadsrätt är att man i hyresrätten anser att någon
annan har ansvar och att man därför agerar mindre ansvarsfullt själv. I den
kooperativa hyresrätten har de boende större inflytande vilket kan liknas
med bostadsrätten och därför skulle kunna bidra till ett mer ansvarsfullt
beteende.
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Knäckfrågor vid val av upplåtelseform
Bostadsrätten är en konstruktion som har till uppgift att lyfta skuldbördan från individ till förening. På så sätt är det möjligt att få lån från bank.
Äganderätten innebär samma skuldbörda, men allt på det individuella lånet. Hyresrätten är tänkt att nå dem som inte har kapital eller möjlighet
att ta lån för att sätta in i sitt boende. Den kooperativa hyresrätten har en
instegsinsats som blir återbetald vid flytt.
När man lyssnar på bostadspolitiska debatter kan man få intrycket av
att det är privata bostadsrättsutvecklare och hyresbostadsutvecklare som
ska bygga billiga bostäder så att den grupp som i dag står utan bostad ska
få tillgång till en bostad. Men en privat bostadsutvecklare har inte detta
ansvar. Deras ansvar är att skapa vinst till det bolag de tillhör.
Bostadsrätten liksom äganderätten kostar det marknaden vill betala,
vare sig den är billig eller dyr att bygga. Så för att erbjuda billiga bostadsrätter måste de byggas i områden där marknaden inte vill betala ett högt pris.
Kvaliteten på bostadsrätten blir den som man kan ta betalt för gällande
material, detaljer och rumslig utformning. I områden med hög betalningsvilja blir det enklare att bygga med hög kvalitet.
Hyresrätten är beroende av marknadsvärdering vilket gör det svårt
att bygga med hög kvalitet i lågt värderade områden. Detsamma gäller
kooperativ hyresrätt.

Finansiering mot klimatförändring och social segregation
I diskussion med fastighetsutvecklare och forskare har idéer diskuterats på
hur andra finansiella konstruktioner än de vi har i dag. Vi behöver gynna
lösningar som är robusta över tid. Som exempel:
• större variation på storlek av bostäder som inte tar utgångspunkt i
kärnfamiljen
• möjlighet att hyra ut delar av bostaden och räkna in kalkylerad intäkt som underlag för bolån
• egen dagvattenhantering möjlighet till odlingpå fastighet
• koldioxidneutralt byggande
• hållbara material som kräver lite förvaltning och åldras vackert
• upplåtelseformer med restriktioner för att motverka social segregation.
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K näckfr å g or vid val av uppl å telseform

Gibraltarvallen Idéprojekt, lägenhetshus
i massivt trä Ansvarig arkitekt Kajsa Crona,
Sweco Architects Byggherre Riksbyggen
Visualisering Kristan Schling

Vi måste enas om vad målsättningen är med byggnation och därefter skapa
regelverk som stödjer vår målsättning. En bra bostad i en trivsam omgivning stärker människors möjlighet till hälsa och välmående, vilket är en
förutsättning för god nationalekonomi.
Ett sätt att underlätta för byggnation med kvalitet och hållbarhet över
hela landet är att avvakta med fastighetsvärdering de första 10 åren och låta
den faktiska kostnaden vara byggnadsvärdet. Därefter görs en värdering
och nedskrivning påbörjas. Notera att ”uppskrivning” av värde aldrig sker.
Om man certifierar huset enligt Svanen, miljöbyggnad guld eller något annat system, skulle man kunna få välja att avvakta ytterligare med
nedskrivning.
Möjlighet att i balansräkningen ta upp immateriella värden så som
social hållbarhet skulle kunna främja byggande i socialt utsatta områden.
Ett annat sätt för god balansräkning vid nybyggnation skulle kunna
vara att klassificera byggnaden efter hur hållbar fastigheten är och därmed
få längre avskrivningstid. Även här skulle certifieringssystemen kunna användas.
Grön finansiering och gröna lån finns i dag i de flesta banker. Produkten kan utvecklas. Som exempel skulle köp av en bostad utan parkering kunna ge lägre ränta, liksom krav på koldioxidneutrala material i
byggnaden. Det borde också finnas en låneprodukt som stimulerar social
hållbarhet.
För att underlätta för den nygamla upplåtelseformen kooperativ
hyresrätt ska det vara möjligt att pantsätta kooperativ hyresrätt. Bankerna
behöver tydligare direktiv om hur de ska riskbedöma kooperativ hyresrätt.
Andelsrätten behöver undersökas vidare.
För att underlätta för unga och andra grupper som har svårt att ta sig
in på bostadsmarknaden ska det finnas speciella låne- och amorteringsvillkor. Ytterligare en möjlighet är att låta billiga ägarbostäder i områden
med brist på bostäder få en speciell taxering så att det inte går att ta ut
marknadspris. På så sätt kan vi få fler boendetyper som över tid är billiga.
För att sätta större krav på bostadsrätter borde underhållsplanen
granskas fortlöpande, och ekonomiska konsekvenser borde kopplas till
hur väl man uppfyller och förvaltar bostaden. Klimatåtgärder borde premieras med sänkta avgifter.
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Brf Läktaren Bostäder för
ungdomar i Skarpnäck
Ansvarig arkitekt Anna Marklund, Sweco
Architects Byggherre Beqab
Foto Felix Gerlach

Slutord
Bristen på bostäder har skapat en diskussion om att bygga billiga och
små bostäder. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är detta en farlig väg.
Det förstärker den segregation som redan är ett problem, och ökar klassklyftorna ytterligare. Dessutom tar varken våra finansieringsregler eller
byggregler hänsyn till att vi i dag har ett instabilt klimat och de risker som
detta för med sig.
Bostadshuset som står i mer än 200 år är det mest hållbara. Om det
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S lutord

Regelverket som styr kraven på byggnation behöver ses över, men lika
viktigt är att skapa incitament att bygga hållbart för en framtid med stora
utmaningar. Då måste regelverket som styr finansiering, redovisning och
beskattning ses över. Målsättningen från statens sida borde vara att gynna
ett bostadsbyggande som motverkar social segregation och klimatbelastning, samtidigt som bostaden förbereds för extremklimat så som torka,
skyfall, värme, kyla, snö och vind.
Diskussionen har alltför länge fokuserat på att vi måste bygga billigare. I en tid när vi måste rusta oss för ett instabilt klimat och samtidigt har
ökande klassklyftor är det kontraproduktivt att fokusera på de kortsiktiga
vinsterna när det är de långsiktiga besparingarna som ger oss en hållbar
framtid. Staten har möjlighet att ta ett större ansvar för ett hållbart bostadsbyggande. På samma sätt som vi i dag ser över byggregler måste vi ta ett
samlat grepp om finansiering och redovisning. För att motverka kortsiktiga
och ohållbara lösningar måste vi skapa ett regelverk som ger mer pengar
till den som bygger långsiktigt, hållbart och med kvalitet. På så sätt kan vi
skapa ett samhälle där alla kan få tag på en bostad med hög kvalitet.

Gibraltarvallen Sektion med dagsljus till
garage för föränderbar användning över
tid Ansvarig arkitekt Kajsa Crona, Sweco
Architects Byggherre Riksbyggen
Bild Sweco
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