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Sveriges Byggindustriers remissvar på SOU 2017:33 ”Stärkt ställning för 

hyresgäster”   

 

Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivar-

organisation och organiserar ca 3 400 bygg-, anläggnings- och specialföretag. Vi är också 

en medlemsorganisation inom Svenskt näringsliv. 

Sveriges Byggindustrier har tagit del av betänkandet ”Stärkt ställning för hyresgäster” och 

vill framföra nedanstående synpunkter i valda delar av kapitel 4 och 5.  

Sammanfattning 

 

Sveriges Byggindustrier arbetar för en bättre fungerande bostadsmarknad som ska ge alla 

medborgare en möjlighet att skaffa en bostad. Det innebär i korthet att användandet av de 

befintliga bostäderna behöver bli effektivare, att kapitalsvaga grupper ska få möjlighet att 

etablera sig samt att en långsiktigt hållbar nivå på bostadsbyggandet uppnås. Våra 

synpunkter nedan har detta som utgångspunkt. 

 

Sveriges Byggindustrier avstyrker förslagen om skälighetsbedömningar vid prövning om 

tillstånd för ombyggnadsåtgärder. Det kommer att leda till stora konsekvenser för svensk 

byggindustri eftersom att både ny- och ombyggnadsinvesteringar i flerbostadshus kommer 

att minska. På kort sikt kommer främst ombyggnadsinvesteringarna att påverkas, men på 

lite längre sikt påverkas även nybyggnad eftersom att det kommer att påbörjas färre 

hyresrätter. Konsekvensen inom byggindustrin blir ett ökat antal konkurser och minskad 

sysselsättningstillväxt. Förslaget skulle också medföra att nödvändiga renoveringar och 

större underhållsåtgärder inte genomförs och därmed skulle även Sverige få svårt att nå 

målet om 50 procent lägre energiförbrukning år 2050. Slutligen leder förslaget till ett för 

stort ingrepp i äganderätten. Det är ytterst anmärkningsvärt att utredningen inte har lyft 

fram och tagit Rambölls konsekvensanalys i beaktande när förslaget har utformats.  

 

Förslaget om att lagen om uthyrning av egen bostad upphävs tillstyrkes. Dock med 

reservationen att inget besittningsskydd ska gälla efter två år eftersom det kommer att 

hämma privatuthyrningen och även gå emot intentionen i det uppdrag som Statskontoret är 

utsedd att utreda, nämligen hur uthyrningen av privatbostad eller del av bostad kan främjas 

ytterligare. 
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Synpunkter på kapitel 4, Hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbete 

 

Utredningen för fram flera olika förslag till lagändringar, Sveriges byggindustrier 

kommenterar bara förslaget om skälighetsbedömningar vid prövning om tillstånd för 

ombyggnadsåtgärder. 

 

Förslaget gör gällande att ändra ordalydelsen i en lagtext. Hyresnämnden ska i dag lämna 

tillstånd till ansökan om att utföra åtgärderna om hyresvärden har ett beaktansvärt intresse 

av att åtgärden genomförs och att det inte är oskäligt mot hyresgästen att den genomförs. 

Utredningen föreslår att inte är oskäligt byts ut till är skäligt. Utredningen föreslår även tre 

punkter som särskilt ska beaktas av hyresnämnden vid bedömningen av om det är skäligt. 

Denna förändring skulle få stora konsekvenser som belyses nedan. Hyresnämnden föreslås 

också få förena ett beslut att bifalla en ansökan med villkor.  

 

Det är anmärkningsvärt att utredningen inte har lyft fram och tagit Rambölls 

konsekvensanalys i beaktande när förslaget har utformats. Sveriges Byggindustrier delar 

Lars Mattons, Ramböll, analys av vilka konsekvenser som förslaget skulle få:   

 

• att investeringsrisker och osäkerhet kring avkastning ökar på kort sikt, 

• att fastighetsvärden på hyresbestånd kommer att sjunka proportionerligt mot 

behoven av underhåll, 

• att hyresrätten som upplåtelseform blir mindre ekonomiskt attraktiv att köpa, äga 

och förvalta för vissa typer av företag, och kan förväntas ge en dämpande effekt på 

fastighetsvärdena på marknaden, särskilt bland de fastigheter som bedöms stå under 

renoveringsbehov, 

• att fastighetsägare får lägre intäkter vid försäljning av allmännyttan, 

• att mer renovering kommer att ske av friställda lägenheter, 

• att renoveringar och underhållsarbeten kommer att senareläggas, 

• att ombildning till bostadsrätter kommer att ske i större utsträckning, 

• att renoveringskostnader förväntas öka till följd av ökade transaktionskostnader, 

• att den tillåtna hyreshöjningen sänks, 

• att det blir mindre attraktivt att tillämpa en strategi om att köpa, renovera och sälja 

hyresfastigheter, 

• att det inte kan uteslutas att den förväntat dämpande effekten på fastighetspriserna 

kan ge en dämpande effekt på kommunernas nyproduktion, 

• att med hänvisning till förra punkten, även nyproduktion av hyresrätter minskar, 

• samt att det inte kan uteslutas att lagändringen gör det mer attraktivt för 

fastighetsägare med fastigheter med mycket omfattande behov av underhåll och 

renoveringar (där är efterfrågan är låg) att riva och bygga nytt. 

 

Om dessa farhågor slår in kommer förslagen att leda till problem och slå särskilt hårt mot 

de allmännyttiga bostadsföretagen med stora renoveringsbehov. De allmännyttiga 

bostadsföretagen arbetar framgångsrikt redan idag med att erbjuda boendeinflytande och 

inflytande vid renoveringar inom ramen för dagens system.  

 

För byggindustrin leder förslaget också till stora konsekvenser genom att både ny- och 

ombyggnadsinvesteringar i flerbostadshus kommer att minska. På kort sikt kommer främst 
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ombyggnadsinvesteringarna att påverkas, men på lite längre sikt påverkas även nybyggnad 

eftersom det kommer påbörjas färre hyresrätter. 

 

Under 2016 ökade ombyggnadsinvesteringarna i flerbostadshus med mer än 5 procent till 

drygt 28 miljarder kronor (den högsta nivån på 23 år). Under första halvåret i år har 

investeringarna fortsatt stiga med närmare 13 procent. Detta segment har en stor betydelse 

för sysselsättningstillväxten inom Sveriges små- och medelstora (SME) byggföretag. Inom 

svensk byggindustri har 99,5 procent av företagen färre än 50 anställda och om förslaget 

antas kommer konkurserna att öka och sysselsättningen att minska bland SME-företagen 

på grund av minskad efterfrågan. Förslaget påverkar därför hela byggindustrin negativt. 

 

Vidare kommer även målet om halvering av energianvändningen till 2050 bli omöjligt att 

nå om förslaget genomförs. För yttermera kommer förslaget också att ytterligare spä på 

boendesegregationen, där betalningssvaga hushåll mer troligt kommer att bo i undermåligt 

underhållna hyreshus medan de hyresgäster med bättre betalningsförmåga kan bo i 

välrenoverade lägenheter. 

 

Slutligen innebär förslaget även ett för stort ingrepp i äganderätten eftersom 

fastighetsägaren inte längre har möjlighet att bestämma över sin egen egendom rörande 

viktiga ekonomiska beslut.  

 

Äganderätten, som är grundlagsskyddad i Sverige, är en förutsättning för en fungerande 

marknadsekonomi och för att undersöka om inskränkningar i äganderätten är förenliga 

med det skydd som finns i Europakonventionen och i regeringsformen använder 

domstolarna den så kallande proportionalitetsprincipen. För att inskränkningar i 

äganderätten ska få ske krävs att åtgärderna är proportionerliga. Det innebär att betydelsen 

av en inskränkning i äganderätten ska stå i proportion till de negativa följdverkningarna 

inskränkningen får för rättighetsinnehavaren (i detta fall fastighetsägaren). Det ska med 

andra ord föreligga en rimlig balans mellan vad det allmänna vinner och den enskilde 

förlorar till följd av inskränkningen. Principen innebär att staten måste visa att intresset av 

att inskränka äganderätten väger tyngre än den enskildes intresse och att staten har valt det 

minst ingripande tillvägagångssättet. Omständigheter som är av relevans för att avgöra om 

en inskränkning i äganderätten är proportionerlig är vilken effekt en begränsning av 

äganderätten har. Här medger utredaren själv att förslagen förväntas medföra negativa 

effekter för fastighetsföretag med hyreslägenheter och det därutöver är möjligt att förbättra 

hyresgästens ställning i samband med ombyggnationer genom förslag som är mindre 

långtgående än de presenterade. 

 

På grund av ovannämnda anledningar avstryker Sveriges Byggindustrier därför samtliga 

förslag som framkommer i avsnitt 4.8.5. 

 

 

Synpunkter på kapitel 5, Privatpersoners uthyrning av bostäder, m.m. 

 

Sveriges Byggindustrier arbetar målmedvetet till att få stånd en väl fungerande 

bostadsmarknad och anser därför att privatpersoners uthyrning av bostäder är en viktig 

pusselbit för att få ett bättre utnyttjande av det befintliga bostadsbeståndet och därmed en 

bättre fungerande bostadsmarknad.  
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Regler för privatpersoners uthyrning bör därför vara enkla och förutsägbara. Hyreslagen 

betraktas av många att vara komplex och svår att förstå. Enskilda bostadsrättshavare eller 

villaägare och deras hyresgäster är bättre betjänta av en relativt kort och lättförståelig lag 

där de viktigaste reglerna är samlade än att det tillförs nya punkter i hyreslagen. 

 

För att få en väl fungerande privatuthyrningsmarknad är det ytterst olämpligt att ge en 

hyresgäst ett besittningsskydd oavsett om det sker omedelbart, som i vissa fall, eller efter 

två år. Även om besittningsskyddet är svagare än vid vanlig uthyrning kan införandet av ett 

besittningsskydd i privatuthyrningsreglerna komma att hämma uthyrning av 

privatbostäder. Förslaget går även emot intentionen i det uppdrag som Statskontoret är 

utsedd att utreda, nämligen hur uthyrningen av privatbostad eller del av bostad kan främjas 

ytterligare. 

 

Vidare bör det vara möjligt att hyra ut en lägenhet på bestämd tid, t.ex. två år, utan att som 

hyresvärd behöva göra en uppsägning. Hyresgästen bör vara skyldig att flytta vid 

hyrestidens utgång. Nuvarande förfarande med att man måste meddela hyresgästen 

skriftligen 3 månader i förväg trots en överenskommen hyrestid gör bara att 

privatuthyrning upplevs krångligare och en osäkerhet infinner sig hos uthyraren att denne 

inte får tillgång till sin bostad i utsatt tid, vilket därmed inte främjar 

andrahandsuthyrningar. 

 

Förslaget att lagen om uthyrning av egen bostad upphävs tillstyrkes med ovanstående 

reservation. 

 

Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till Björn Wellhagen, näringspolitisk 

chef bjorn.wellhagen@sverigesbyggindustrier.se  tel. 0708-99 58 65 

 

 

 

SVERIGES BYGGINDUSTRIER 

 

 

 

Mats Åkerlind  

T.f. verkställande direktör 
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