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Sveriges Byggindustriers remissvar på Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd om statligt investeringsstöd för hyresbostäder 
och bostäder för studerande (dnr 4364/2016) 

Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation 
och organiserar över 3 300 bygg-, anläggnings- och specialföretag. Sveriges Byggindustrier 
har tagit del av rubricerad remiss och vill framföra nedanstående synpunkter. 

Generella synpunkter 
Sveriges Byggindustrier anser att investeringsstöd för hyresbostäder bara marginellt 
kommer att påverka nivåerna i bostadsbyggandet. Få eller inga nya jobb skapas. 
Erfarenheter från tidigare perioder där investeringsbidrag funnits har visat att 
investeringsbidraget inte nämnvärt bidragit till att öka bostadsutbudet. Forskarna menar att 
investeringsbidraget i stället medför att en större andel av nyproduktionen i vissa områden 
byggs med hyresrätt i stället för med bostadsrätt. Det gäller dock inte i Stockholmsregionen 
där investeringsstödet har utnyttjats i mycket begränsad utsträckning. Det beror bl.a. på att 
stödet vanligen inte är fastighetsekonomiskt lönsamt vid gällande hyresnivåer. Även om 
investeringsstöd har utnyttjats i större utsträckning i 
Göteborgs- och Malmöregionerna uppstår motsvarande effekter där. Investeringsstödet kan 
alltså förväntas vara fastighetsekonomiskt olönsamt på flertalet bostadsmarknader i 
tillväxtområden med bostadsbrist (Os 2005:39). Intresset bland medlemsföretag inom 
Sveriges Byggindustrier att använda det föreslagna investeringsstödet är lågt. 

Produktionsstöd och subventioner är sällan kostnadseffektiva. Främsta effekten är i stället 
större vinstmarginaler för projekt som skulle kommit till stånd utan subventioner. 
Subventioner generellt driver kostnader, dvs. byggkostnadema riskerar bli ännu högre när 
olönsamt byggande åter blir lönsamt. Ska en subvention förekomma bör den, så långt det är 
möjligt, vara riktad mot det slutliga målet, individen. Därför är efterfrågeåtgärder (bidrag 
till konsumenterna) att föredra framför utbudsåtgärder (bidrag till byggindustrin) för att 
påverka boendestandarden och boendekostnaden för individen. 

Riksdagen har trots dessa erfarenheter valt att införa ett investeringsstöd, vilket vi beklagar. 

Synpunkter på HYBO 1 

Sveriges Byggindustrier har inga synpunkter på utformningen av Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd förutom att de skapar administrativt arbete för sökande och länsstyrelser. 
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Sveriges Byggindustrier delar Boverkets konstaterande att förslaget till föreskrifter innebär 
en ökad regelmängd. Sveriges Byggindustrier kan dock inte förstå hur Boverket resonerar 
när myndigheten hävdar att den ökade regelbördan vägs upp genom att den underlättar 
tolkningen av förordningens bestämmelser. Detta blir ett resonemang som rättfärdigar alla 
typer av ökade regelbördor bara det finns tydligt ansökningsförfarande, vilket Sveriges 
Byggindustrier finner anmärkningsvärt. 

Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till Björn Wellhagen, näringspolitisk 
chef0708 99 58 65 eller bjom.wellhagen@sverigesbyggindustrier.se 

OlaMånsson 
Verkställande direktör 

 


