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3151/2016) 

 

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

 Det nu framlagda förslaget kommer bara marginellt 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.  
 

 Kraven för att erhålla stöd och förfarandet innebär att det skapas en omfattande 
byråkrati inom staten och ökad administrativa bördor för företagen kring 
investeringsstödet. Dessutom är flertalet krav oprecist utformade (rimlig hyra och 
rimliga krav på bostadssökandes ekonomi) eller har möjlighet till undantag (om det 
finns särskilda skäl får länsstyrelsen fatta beslut om undantag), blandning av 
lägenhetsstorlekar (undantag för personer med socialt utsatt situation och aktuella 
byggsystem). Detta kommer att ge upphov till olika tolkningar runt om i landet av 
olika länsstyrelser och enskilda handläggare.  
 

 Kraven på att fördela bostäderna utifrån bostadskötid gör det svårare för personer 
utanför bostadsmarknaden att ta sig in. Det gynnar de som nu står i bostadskö och 
där merparten redan har en bostad. 
 

 Det som skulle ge verklig effekt för energianvändningen i nyproduktion är att se till 
att implementera EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda som stipulerar att 
alla nya byggnader ska vara s.k. ”nära nollenergi”-byggnader kring år 2020. 
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 Det framgår i förordningens 14 § att detta stöd lämnas som ett investeringsstöd till 
lokal infrastruktur i enlighet med kapital I och artikel 56 i kommissionens förordning 
(EU) nr 651/2014. Det visar att stödet inte är möjligt att genomföra som en 
bostadspolitisk åtgärd. I Sverige omtalas det som en del av regeringens 
bostadspolitik. Sveriges Byggindustrier finner det synnerligen anmärkningsvärt att 
regeringen genomför en reform på dessa premisser. 

 

Allmänt 

Sveriges Byggindustrier delar regeringens syn på att bostadsbristen är ett av Sveriges största 
hinder för tillväxt och utveckling. Regeringen har en uttalad målsättning att det ska påbörjas 
minst 250 000 nya bostäder till 2020. Sveriges Byggindustrier är positiva till denna ambition. 
Boverket har därefter gjort en behovsanalys som pekar på att det behövs 710 000 nya 
bostäder fram till 2025. 
 
Det är därför angeläget att skapa förutsättningar för en bättre fungerande bostadsmarknad 
för alla. För att det ska bli verklighet krävs att rörligheten på bostadsmarknaden förbättras, 
att kapitalsvaga hushåll ges möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden, som ägare eller 
hyresgäst, samt att en långsiktigt hållbar, jämn och ändamålsenlig produktion av bostäder 
säkerställs. Det är inom dessa tre områden som bostadspolitiken bör fokusera och få till 
långsiktiga spelregler som sträcker sig över mandatperioder. Förslaget om investeringsstöd 
blir fel prioriterat i detta sammanhang. Ambitionen att öka byggandet av små billiga 
hyresrätter blir felriktat då små lägenheter alltid dyrare per kvm (kostnaderna för kök och 
våtrum ska fördelas på färre kvm). För det andra är det som byggs idag dyrare än det som 
byggts tidigare. De relativt billiga hyresbostäderna finns i det befintliga beståndet och inte i 
nyproduktionen.  
 
Det nu framlagda förslaget kommer bara marginellt 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 (Ds 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. byggkostnaderna 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 
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konsumenterna) att föredra framför utbudsåtgärder (bidrag till byggindustrin) för att 
påverka boendestandarden och boendekostnaden för individen.  

Det finns några faktorer som på ett signifikant sätt förklarar variationerna i 
produktionstakten av bostäder de senaste tio åren. Det är tillväxten i hushållens finansiella 
tillgångar minus skulder, förändringen av fastighets- och reavinstbeskattningen, 
bolåneräntan, sysselsättningen och de finansiella villkoren för bostadsbyggandet uttryckt i 
byggkostnader. Förslaget med investeringsstöd påverkar inte någon av dessa variabler, vilket 
styrker att nivån på bostadsbyggandet inte kommer att påverkas genom detta initiativ. 

 

Synpunkter på förslagen  

Regionindelning  

Regionindelningen innebära att stödet fördelas i olika storlek till de olika regionerna. 
Fördelningen överensstämmer sällan med efterfrågan och det kommer att bli aktuellt med 
omfördelning av medel mellan regionerna över tiden vilket försenar vissa projekt och kräver 
administrativt arbete för länsstyrelser och Boverket. Erfarenheter från solcellstödet gav 
långa köer i handläggning och beslut försenades i hundratals solcellsprojekt försenades.  

Villkor för stöd 

Kraven och förfarandet innebär att det skapas en omfattande byråkrati inom staten och 
ökad administrativa bördor för företagen kring investeringsstödet. Dessutom är flertalet krav 
oprecist utformade (rimlig hyra och rimliga krav på bostadssökandes ekonomi) eller har 
möjlighet till undantag (om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen fatta beslut om 
undantag), personer med socialt utsatt situation, aktuella byggsystem. Detta kommer att ge 
upphov till olika tolkningar runt om i landet av olika länsstyrelser och enskilda handläggare.  

Rimliga boendekostnader 

Vi delar Fastighetsägarnas bedömning kring synpunkterna på konsekvensutredningen HYS1. 
De slarvigt använda begrepp, missuppfattningar och okunskap som genomsyrar 
konsekvensutredningen är genanta för Boverket och skadar djupt dess förtroende som 
expertmyndighet.     

Principer för förmedling av bostäderna 

Med detta krav försvåras möjligheten för de personer som står utanför bostadsmarknaden 
idag. Köerna för bostäder runt om i landet varierar kraftigt mellan olika landsdelar (varför 
har Sverige accepterat ett system där det anses normalt att tvingas köa för att få en 
hyresbostad?). I Stockholm var den genomsnittliga kötiden för en hyreslägenhet 7,7 år 2014. 
Det innebär att personer som kan komma ifråga för en förmedlad bostad måste ha köat 
under en lång tid. Detta exkluderar exempelvis människor som flyttat till Sverige nyligen eller 
som vill flytta till en ny ort för att få ett arbete där. Merparten av de som står i bostadskön 
har dessutom redan ett boende. Återigen ett bevis för att bostadspolitiken i Sverige främst 
gynnar de som finns i systemet medan personer utanför får allt svårare att etablera sig. Det 
är anmärkningsvärt att regeringen fortsätter att gynna insiders på outsiders bekostnad. 
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Dessutom finns även här oklarheter kring villkoren när förordningen talar om att bostäder 
ska förmedlas via den kommunala bostadsförmedlingen eller enligt öppna och transparenta 
allmännyttiga principer. Återigen ett krav som måste tolkas och sannolikt kommer att tolkas 
olika runt om i landet. 

Låg energianvändning 

Det är olyckligt att likställa långsiktigt hållbart byggande med låg energianvändning. Det finns 
så många andra aspekter som är viktiga. t.ex. minskad klimatpåverkan från byggandet och 
utfasning av farliga kemiska ämnen i byggmaterial.  Att ensidigt fokusera på en aspekt av 
ekologisk hållbarhet riskerar att leda till suboptimering. Dessutom har energianvändningen i 
en byggnad väldigt olika miljöpåverkan beroende på vilka energislag som används så kravet 
leder till olika miljönytta för olika byggnader.  Det kan alltså starkt ifrågasättas om kravet 
ställs på rätt parameter.  
 
En annan viktig fråga kring kraven är, hur ska de följas upp? Det borde specificeras noga i 
föreskrifter. Sveriges Byggindustrier anser att energiprestandan måste följas upp med 
mätningar (det duger inte med beräkningar) och korrigeras/normaliseras med Sveby. När 
det handlar om stöd är frågan om inte dessa utvärderingar borde göras av en oberoende 
konsult som staten anlitar, annars är risken för fusk stor. I dagsläget är tillsynen av BBR-
kraven på energi under all kritik och med ett stöd kommer tillsynen att behöva stärkas 
väsentligt.  
 
Sveriges Byggindustrier undrar varför regeringen valt gränserna 88 % och 56 %? Sedan anger 
man ”låg energianvändning” = 88 %. Definitionen av ”låg energianvändning” är 75 %, enligt 
BBR och SIS. Bättre att hålla sig till klassningssystemet som är etablerat. På Boverkets 
hemsida finns ett exempel ”För att underlätta jämförelser mellan olika byggnader finns 
sedan den 1 januari 2014 ett system med klassning av energiprestandan. Klassningen är 
utformad som en skala från A till G där A är den bästa klassen.” 
 
Sveriges Byggindustrier ställer sig också frågande till hur sanktioner ska utfärdas om kraven 
inte uppfylls. Det är förknippat med en stor risk att satsa på att bygga ett lågenergihus med 
hög energiprestanda. Om en byggherre riskerar att bli återbetalningsskyldig för hela 
beloppet kommer detta troligtvis att helt stoppa ambitionerna att satsa på högre 
energiprestanda. Här behövs förmodligen en gradvis nedskrivning av stödnivån, snarare än 
ett stort steg, om styrningseffekten ska bli den önskade. Verifiering med minst två års 
mätningar av energiprestandan ser vi som ett absolut minimikrav.  
 
Det som skulle ge verklig effekt i nyproduktion är att se till att implementera EU:s direktiv 
om byggnaders energiprestanda som stipulerar att alla nya byggnader ska vara s.k. ”nära 
nollenergi”-byggnader kring år 2020. Att låta enskilda kommuner sätta upp egna energikrav 
på byggnader är att på en och samma gång låta staten abdikera från sitt ansvar för EU:s 
energimål och att dra undan mattan för en god konkurrens i byggsektorn. Istället för 
strängare energikrav i vissa enskilda kommuner är det som krävs för att nå energi- och 
klimatmålen att Sverige omgående implementerar direktivet och att staten genom Boverket 
stöttar kommunerna i att utöva den tillsyn som krävs för att de statliga energikraven ska 
följas. Det skulle spara många fler kilowattimmar och leda till ökad konkurrens i byggsektorn, 
lägre byggkostnader och bättre kvalitet i lågenergibyggandet. 
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Observera att det på intet sätt är förbjudet för kommuner och andra offentliga aktörer att 
ställa hur tuffa energikrav de vill på allt de bygger i egen regi. Det är ett stort missförstånd 
att man inte får bygga bättre än BBR-kraven. Det finns därför en stor potential för 
kommuner och landsting att ”gå före” i allt de bygger i egen regi, t ex skolor, förskolor, 
vårdbyggnader, idrottsanläggningar och andra offentliga byggnader samt 1 000-tals bostäder 
varje år via kommunägda bostadsbolag. 
 
Sveriges Byggindustrier anser att större fokus än idag bör läggas på energieffektivisering av 
det befintliga byggnadsbeståndet. Detta inte minst mot bakgrund av att exempelvis det 
befintliga bostadsbeståndet omfattar 4,5 miljoner bostäder jämfört med de endast ca 
50 000 bostäder som nyproduceras årligen. Dessutom använder det befintliga beståndet i 
genomsnitt ungefär dubbelt så mycket energi per kvadratmeter och år för uppvärmning 
jämfört med nya byggnader. Vi har tidigare presenterat flera olika förslag för att öka 
energirenoveringarnas antal och omfattning, t ex att koppla fastighetsavgiften till 
byggnadens energiprestanda. 
 

Krav på entreprenören 

Att ta emot praktikanter med relevant utbildning eller erfarenhet i samband med 
byggprojekt är rimligt. I § 8.7 i förordningen används begreppet ”ta emot lärlingar” vilket i 
praktiken handlar om att anställa elever efter gymnasiet. Detta kan snedvrida konkurrensen 
genom att det gynnar större företag framför mindre företag som har mer begränsade 
resurser. Begreppet ”ta emot lärlingar i färdigutbildning” har blivit en olycklig formulering då 
det förutsätter att yrkesutbildningsavtalet inte förändras. Det har sedan några år tillbaka 
förts diskussioner kring förändringar i yrkesutbildningsavtalet mellan parterna på 
arbetsmarknaden. 
 
I förordningen § 8.9 så nämns utländska företag. Kommer dessa företag även att omfattas av 
§ 8.7 så blir denna punkt ett indirekt hinder för utländska företag att agera på den svenska 
marknaden. 

Vi är positiva till kravet på att den som ska utföra arbetet ska vara godkänd för F-skatt i 
Sverige. I praktiken är detta redan nu mer regel än undantag och uppställs som krav vid 
anlitande i enlighet med de regler som finns i såväl affärsavtal som våra kollektivavtal.  

Det bör noteras att varken utstationeringskommitténs förslag eller reglerna om huvudentre-
prenörsansvar i Byggavtalet innebär någon direkt och absolut skyldighet för 
huvudentreprenören att rättsligt ansvara för att samtliga entreprenörer på arbetsplatsen 
följer alla regler och avtal. Huvudentreprenörsansvaret enligt Byggavtalet innebär en 
skyldighet att överlägga med facket och utreda misstankar om att yrkesarbetare hos en 
entreprenör inom aktuell entreprenadkedja inte har fått den lön och ersättning som denne 
har rätt till (klar och förfallen fordran). Om det är ett sådant huvudentreprenörsansvar som 
åsyftas i förslaget är vi positiva till det. Om det är huvudentreprenörsansvar enligt 
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utstationeringskommitténs förslag, d.v.s. strikt solidariskt ansvar, som åsyftas är kravet 
direkt olämpligt. 

Förfarandet 

Förfarandet påminner om tidigare omgångar av tillfälliga stöd som funnits. Noterbart är 
dessutom att resurser för administration och att bygga upp administrativa system krävs 
både på länsstyrelsenivå och på Boverket samt för uppföljning. Kostnaderna för detta ska tas 
någonstans ifrån och troligen från de avsatta medlen för stödet, som därmed minskas i 
samma proportion. Regeringen skapar därigenom mer arbete inom den statliga sektorn och 
samtidigt mer administrativt arbete även för den privata sektorn. Detta utan att 
bostadsbyggandet ökar. 

Stöd till lokal infrastruktur  

Det framgår i förordningens 14 § att detta stöd lämnas som ett investeringsstöd till lokal 
infrastruktur i enlighet med kapital I och artikel 56 i kommissionens förordning (EU) nr 
651/2014. Det visar att stödet inte är möjligt att genomföra som en bostadspolitisk åtgärd. I 
Sverige omtalas det som en del av regeringens bostadspolitik. Sveriges Byggindustrier finner 
det synnerligen anmärkningsvärt att regeringen genomför en reform på dessa premisser. 

Ikraftträdande 

Datum för ikraftträdandet innebär som vid alla tidigare typer av subventioner av detta slag 
att projekt som planerats och projekterats innan stödet var känt och sätts igång under den 
första tiden av stödet gynnas. Dessa projekt var inte utformade efter ett investeringsstöd 
men kan komma i åtnjutande av det ändå. Stödet går alltså i viss del till projekt som inte 
behöver stödet för att komma igång.  

Konsekvenser 

Förslaget innebär sannolikt liten påverkan på antalet nya bostäder varför de positiva effekter 
som bedöms komma byggherrar, byggföretag och byggmaterialindustrin är överskattade. 
Det troliga är snarare att de administrativa bördorna väger över och att pengarna satsas där 
de inte behövs.  

I enlighet med tidigare utvärderingar så är det snarare så att om det byggs fler 
hyresbostäder med hjälp av stödet så blir det på bekostnad av bostadsrätter. Därför kommer 
stödet inte påverka regeringens mål att minst 250 000 bostäder ska påbörjas tom 2020.  

En inte obetydlig del av det förra investeringsstödet har lämnats i kommuner som inte 
förknippas med bostadsbrist. I många av dessa kommuner var den lägsta rikthyran i 
stödsystemet en hög hyra i förhållande till hyresnivån i övrigt. I dessa kommuner kan därför 
investeringsstödet ha medverkat till att höja hyresnivån. 

Det finns några faktorer som på ett signifikant sätt förklarar variationerna i 
produktionstakten av bostäder de senaste tio åren. Det är tillväxten i hushållens finansiella 
tillgångar minus skulder, förändringen av fastighets- och reavinstbeskattningen, 
bolåneräntan, sysselsättningen och de finansiella villkoren för bostadsbyggandet uttryckt i 
byggkostnader. Förslaget med investeringsstöd påverkar inte någon av dessa variabler vilket 



 
 
 

 

Sveriges Byggindustrier 

VÄXEL/FAX 08-587 147 00 ADRESS Storgatan 19, 102 42 Stockholm WEBB www.sverigesbyggindustrier.se 7 (7) 

 
 

styrker att nivån på bostadsbyggandet inte kommer att påverkas genom detta initiativ utan 
att andra vägar måste sökas för att uppnå de bostadspolitiska målet att påbörja 250 000 
bostäder tom 2020. 

Avslutningsvis vill vi bara påminna om vad statens egen expertmyndighet Konkurrensverket 
konstaterade i juni 2015 i rapporten ”Byggbar mark” (2015:5) att ”Bidrag och stöd till företag 
minskar konkurrensen. En uppenbar risk är att direkt stöd till byggföretag bara medför ökade 
vinster i byggbranschen men att en åsyftad ökning av byggandet inte kommer till stånd”. 
Sveriges Byggindustrier instämmer i myndighetens bedömning. 
 
Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till Björn Wellhagen, näringspolitisk chef 
0708 995865 eller bjorn.wellhagen@sverigesbyggindustrier.se.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
SVERIGES BYGGINDUSTRIER 
 
 

 
 
Ola Månsson 
VD 
 
 
 
 
 

 


