Om avreglering och nyproduktion av hyresrätter
Sven Bergenstråhle

Jag har funnit fyra olika rapporter som tar upp frågan om en avreglering av hyresmarknaden
medför ett ökat byggande av hyresrätter. Dessa är
1) The Private Rental Sector in the New Century - A Comparative Research Med dansk
sammenfatning. Analysen i den är gjord av Cambridge Center for Housing and
Planning Research vid Cambridge University och London School of Economics.
Projektet har letts av professor Christine Whitehead. Rapporten behandlar 11 länder
I Europa.
2) United Nations A/68/289 General Assembly Distr.: General 7 August 2013 Right to
adequate housing. Rapporten är skriven av FN:s föredragande i frågan Raquel Rolnik
och ger en världsomfattande bild.
3) Vad kan vi lära av länder som avreglerat sin hyresmarknad? – En studie av Finland,
Spanien och Stor-Britannien? Avdelningen för Bygg- och Fastighetsekonomi,
Institutionen för Fastigheter och Byggande, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Examensarbete nr 96 av Linus Forsberg och Maja Åsell, år 2000 med Hans Lind som
handledare.
4) Bostadsbyggande- En jämförelse av påverkande faktorer i Stockholm, Oslo,
Helsingfors och Köpenhamn Författare: Katja Nordgrén och Tiiu Sergo, Institutionen
för Infrastruktur, Bygg- och Fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan,
Stockholm, Examensarbete nr: 131/2001 Handledare: Hans Lind
Det gemensamma med alla dessa rapporter är att de visar att avregleringar inte medför
ett ökat bostadsbyggande av hyresrätter, med ett möjligt men osäkert undantag i ett
land. Återkommer till det nedan. Jag har valt att för det mesta citera rakt av vad som står
i de olika rapporterna utan översättning, för att det skulle gå fort. Jag hoppas ändå att
detta papper ska vara läsbart. Jag har också några insprängda kommentarer här och var.
1) The Private Rented Sector in the New Century - A Comparative Approach

”De 11 lande, der gennemgås i anden del af rapporten (Part III), er dels de nordiske
lande Danmark, Sverige, Norge og Finland. Hertil kommer de store økonomier Tyskland,
Frankrig, England og Spanien. Yderligere indgår Holland, Schweiz og Irland i analysen.
Landene er udvalgt, fordi de tilsammen udgør en betydelig del af den samlede
boligmasse i Europa (70 procent) og af de private udlejningsboliger i Europa (80
procent), men også fordi de repræsenterer hele spektret af regulering fra noget nær
markedsregulering i England til en meget stringent regulering i Holland. Samtidig
omfatter udvalget lande med en meget betydelig sektor for privat udlejning som Schweiz
og Tyskland såvel som lande med en meget beskeden privat udlejningssektor som
Spanien.” (s. 2)

”I starten af 1980’erne havde fem af landene i vores casestudier en stærk regulering
(Danmark, England, Finland, Holland og Spanien). Fem andre lande havde
medium/signifikant regulering (Frankrig, Tyskland, Norge, Sverige og Schweiz) og kun
ét land, Irland, havde en lav grad af regulering (fra 1982, hvor man ophørte med
huslejekontrol).”(s. 5)
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”Hvorfor har mindre regulering ikke medført, at den private udlejningssektor har udvist
en voksende andel af boligmassen? Svaret er simpelt. Tilskyndelsen til at investere i
private udlejningsboliger afhænger af rentabiliteten ved investeringen, og her er
regulering blot én ud af flere faktorer. Hvis man vil forklare investorernes adfærd i
forhold til de private udlejningsboliger, er man nødt til at se på det samlede billede af
faktorer, som investorer må tage højde for i form af huslejeregulering, skattesatser,
afskrivningsregler, subsidiering af finansieringen og udviklingen på boligmarkedets
andre delmarkeder samt afkastet ved alternative anbringelser af kapital.” (s. 6)
”Gennemgående er der sket en deregulering i Vesteuropa, samtidig med at den private
udlejningssektors relative størrelse er gåetned. Den eneste undtagelse fra denne regel –
men det er også en signifikant undtagelse– er England. Her er de private
udlejningsboligers andel steget fra 11 procent til17 procent i perioden, samtidig med at
der er gennemført en omfattende deregulering.” (s. 5)

(Man ska komma ihåg att denna rapport berör endast privata hyresrätter och att det i
England liksom i de flesta andra länder finns sk. social housing med reglerade hyror. I
England är den lika stor som den privata sektorn. Vardera har 17 procent av den totala
bostadssektorn 2010 enligt rapporten).

Om England
“In the late 1990s this changed with an in initiative known as ‘Buy to Let’, devised by the
Association of Residential Letting Agents and supported by a group of leading lenders.
These lenders offered special mortgages to landlords which allowed them to use the
rented dwellings as collateral (säkerhet) and, crucially, to use projected rental income to
meet monthly repayments.” (s. 122)
“The number of new buy-to-let loans grew explosively in the early 2000s, increasing by
a factor of nine from 20,000 in the first half of 2001 to almost 180,000 in late 2007
(Figure 1). During this period buy-to-let investment became an increasingly popular
alternative to other asset classes. Many investors were motivated by the prospect of
capital gains rather than by rental income.” (s. 113)

“Conclusions
The nature of the English housing stock, where an individual dwelling can change
immediately from owner-occupation to rental and back again, means that it is very
flexible and the market can respond quickly to changes in demand; however it also
means that the benefits from initiatives to boost the private rented sector can leak away
into owner-occupation if market conditions change. Deregulation of private renting
occurred in a piecemeal fashion before 1980 and then more strongly, particularly after
1989. Landlords and tenants were allowed to agree rents at the market level and lease
terms were deregulated, giving landlords the ability to remove tenants after the
initial lease term with two months’ notice. (min fetstil) This was a necessary but not
sufficient condition for the sector to grow in size. Other important factors included the
introduction of buy-to-let mortgages and the huge influx of new landlords into the sector
from both buy-to-let and right-to-buy. These new landlords were almost all individuals
and couples, not institutional investors. Rents on the new uncontrolled leases were
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higher than regulated rents, and because of the way regulated rents are
calculated, the second-round effect also increased regulated rents. (min fetstil)

Landlords and prospective investors have certainly gained from the deregulation of the
system, as have many tenants. The standard of private rented accommodation is now
better than in the past, and there is a thriving market in most areas and price ranges.
Home movers, migrants, young professionals, students and those looking for temporary
homes can usually find appropriate accommodation in the private rented sector. The
changes have, however, made the tenure less attractive for those seeking a long-term
home.” (s. 119)

”En undtagelse fra den skattemæssige favorisering af ejerboligen er England, Tyskland
og Frankrig, hvor der ikke er fradragsret i indkomsten for udgifter til boliglån, eller hvor
denne fradragsret er blevet indskrænket for nye lån. Det er i denne analyse ikke forsøgt
at kvantificere den relative betydning af de forskellige forhold som huslejeregulering,
den skattemæssige behandling af den private udlejningssektor og betydningen af skatter
og subsidier til andre sektorer. Det er tydeligt, at et land som Tyskland, der har en
relativt langt større privat udlejningssektor end Danmark, ikke kun har det på grund af
en anden huslejeregulering, men også som følge af en mere gunstig skattemæssig
behandling af udlejerne, såvel som en noget mindre gunstig behandling af
ejerboligsektoren. Disse forhold stimulerer både udbud og efterspørgsel efter private
udlejningsboliger i Tyskland, og er med til at forklare denne sektors relativt betydelige
omfang. ”(s. 8)
”Analysen i denne rapport viser, at i de lande, hvor der er en relativ stor privat
udlejningssektor, er der også en fordelagtig skattemæssig behandling af sektoren. Det
gælder ikke mindst i Tyskland. Den fordelagtige behandling består i, at der er mulighed
for, at udlejer kan foretage skattemæssige afskrivninger. Der er også såkaldt negativ
gearing, det vil sige, at tab for udlejer kan fratrækkes i anden indkomst. Samtidig er der i
alle landene, bortset fra Schweiz, subsidier til udbudssiden i form af fordelagtige lån. ”(s.
8)

Right to adequate housing (A/68/289)
Note by the Secretary-General
The Secretary-General has the honour to transmit to the General Assembly the report of
the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate
standard of living, and the right to non-discrimination in this context, Raquel Rolnik,
submitted in accordance with Human Rights Council resolution.

Rolnicks rapport är uppdelad i punkter och det är dessa som anges i stället för sidnummer.
Tyvärr kommer inte fotnötterna med när jag kopierar från ett pdf-dokument. Därav de
siffror som står här och var i texten.
“5. In her previous report (A/67/286, paras. 10-13), the Special Rapporteur highlighted
how the deregulation, liberalization and globalization of housing finance have had major
implications for housing and urban development, eventually leading to the global
affordability and housing crisis we are witnessing today. Housing costs are
disproportionately affecting the poor and in Europe represent an average of 41 per cent
of the income of people at risk of poverty.7 The affordability crisis is compounded by the
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erosion, neglect and liberalization of non-market mechanisms for allocating housing
resources, such as rental housing (public and private) and different forms of cooperative
and collective ownership, among others.8”

“6. Paradoxically, side by side with the housing affordability and availability crises there
is also a phenomenon of millions of empty or under occupied housing units, a clear
reflection of the ineffectiveness of the current model. For illustration, there are nearly 1
million empty homes in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of
which 350,000 have been empty for more than six months;9 in the United States 14.2
million homes have been vacant for more than one year.10”
“Rent legislation and rent control
34. One of the main means of securing affordability and tenure for low-income tenants
in private rental arrangements is rent legislation, regulation and control.62 Rent
regulation varies greatly between regions, but typically includes two main elements: (a)
security of tenure, establishing a minimum duration of occupancy as well as limitations
on the eviction of tenants; and (b) control on levels of price increase, intended both to
preserve affordability and to preclude de facto economic eviction. Rent control regimes
tend to establish the amount and frequency of rent increases, linking it to fiscal
measures such as inflation rates.63 In general, restrictions on rent increases are
maintained only during sitting tenancy.64

35. Critics of rent control and regulation claim that such measures produce
inefficiencies, distort market values, reduce the housing supply and encourage
corruption and low housing maintenance.65 Rent regulation has also been criticized for
not targeting low-income households since controlled rents and protected tenancies
usually favour those who have lived in rental housing for years over potential new
tenants,66 and there is no mechanism to ensure that those benefitting from rent control
are the low-income households.67

36. In some countries, however, notably, Austria, Germany and Switzerland, and over
the course of many decades, in some cities like New York and San Francisco in the
United States (see A/HRC/13/20/Add.4, para. 44), rent regulation has had favourable
effects on stabilizing the rental sector and maintaining access by low income households
to urban housing that is well located.68 In Switzerland, rental investments have been
maintained even though rent controls reduce the housing costs of long-standing
tenancy, and legislation prevents arbitrary eviction and the exploitation of temporary
shortages.69 In Quebec, Canada, a consistent and well established regulatory system,
with a reasonable balance between protecting tenants and encouraging investment, has
been retained.70 In Uruguay, the Government has introduced a different tool to balance
the interests of landlords and tenants, through a fund that provides guarantees to cover
costs arising from the non-payment of rent and service payments (Fondo de Garantía de
Alquileres).71
37. Such examples demonstrate that it is possible to design rent regulation and tenancy
protection mechanisms that do not distort or discourage the private rental market but
actually encourage it. A well-regulated rental market can promote the goals of
protecting tenants, particularly low income, and encouraging rental housing
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simultaneously. On the other hand, the elimination of rent controls and the easing of
eviction procedures, has rarely led to more investment in the rental market but has
actually skewed the market in the direction of homeownership.7”

Vad kan vi lära av länder som avreglerat sin hyresmarknad? - En studie av
Finland, Spanien och Stor-Britannien? Linus Forsberg och Maja Åsell, Avdelningen för
Bygg- och Fastighetsekonomi, Institutionen för Fastigheter och Byggande, Kungliga
Tekniska Högskolan, Stockholm. 2000
”Utifrån detta kan man inte dra slutsatsen att nyproduktionen skulle öka givet en
avreglering. Däremot gör omständigheterna beskrivet i respektive land att jämförelser
är svåra. Med nuvarande skattesystem gynnas byggandet av bostadsrätter och småhus i
Sverige, varför en avveckling av hyresregleringen troligen inte skulle leda till ökad
nyproduktion."

”Trots en blygsam nyproduktion har andelen hyresbostäder ökat efter avregleringen. (I
Finland – min anm.) Detta beror på den tidigare nämnda möjligheten att omvandla
ägobostäder till hyresbostäder. Många som tidigare bott själva i en lägenhet eller haft en
lägenhet vakant, väljer nu att t.ex. bo trängre för att kunna hyra ut lägenheten till
marknadshyra.”
”I Finland finns två typer av hyresbostäder; helt privatfinansierade hyresbostäder och
s.k. aravahus som är till viss del subventionerade med statliga medel. Hyran sätts olika
på de två typerna. Vad gäller aravabostäderna baseras hyran på självkostnadsprincipen.
Hyran skall alltså täcka underhållskostnader, återbetalning av lån samt en acceptabel
avkastning. För att få tillgång till en aravalägenhet får man inte överskrida en viss
inkomstnivå.”

Båda dessa hyressektorer är ungefär lika stora i Finland. Det finns en skillnad mellan det
dessa författare skriver om England och i den senare rapporten från 2012. Det kan
delvis förklaras med att det är 12 år mellan rapporterna. Men om det handlar om
nyproduktion eller omvandlingar i England framgår inte av den senare rapporten.
Bostadsbyggande - En jämförelse av påverkande faktorer i Stockholm, Oslo,
Helsingfors och Köpenhamn Katja Nordgrén och Tiiu Sergo, Institutionen för
Infrastruktur, Bygg- och Fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm,
2001

”Även om en avveckling av hyresregleringen skulle kunna främja mobiliteten och
förenkla för konsumenter att komma in på bostadsmarknaden, tror vi inte att en
avveckling skulle leda till att mycket fler hyresrätter byggs. Även om en avveckling sker
är det fortfarande mer lönsamt för investerare att bygga bostadsrätter eller
kommersiella lokaler. Bostadsrätter gynnas av skattesystemet och kommersiella lokaler
bringar mestadels högre hyror än hyresrätter.

Konkurrensen är dålig mellan byggföretag och underleverantörer i Stockholm. I Oslo och
Köpenhamn är inte konkurrensfrågan lika omtalad. Under 90-talet har dock branschen
koncentrerats i färre aktörer och några karteller har uppdagats, varför vi tror att detta
denna fråga är på väg upp på agendan även där.”
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”Utifrån studien har slutsatsen dragits att det är produktionskostnaden som väger
tyngst och att det tydligt är markpriset och skatter på byggandet som bidrar mest till
denna höga kostnad i Sverige. Konkurrensen, planprocessen och hyresregleringen kan
också påverka till viss del men förbättringar på dessa områden skulle antagligen inte
stimulera bostadsbyggande nämnvärt. I Helsingfors har man lyckats bygga i takt med
befolkningsökningen och skiljer sig därmed markant mot de övriga huvudstäderna.
Detta beror på att bostadsbyggande prioriteras av staden och att en stor del av
bostadsproduktionen är subventionerad.”

Jag kan tillägga att enligt Statistisk sentralbyrå (SSB) i Norge har både antalet och
andelen uthyrda bostäder minskat i Norge mellan åren 2001 och 2011. Enligt professor
Lena Magnusson Turner på NOVA i Oslo finns det ingen egentlig privat hyresmarknad i
Norge utan det är uthyrda delar av privatägda småhus eller av privatägda lägenheter.
Det finns alltså knappast några större fastighetsägare eller bostadsföretag.

Ett par ekonomer på Boverket påstår att det är en välfärdsförlust att inte ha
marknadshyror! Enligt samma nyliberala teori skulle det också vara en välfärdsförlust
att inte ha marknadspriser på vård, skolutbildning och omsorg. Nu är inte en bostad,
vård, skola och omsorg som vilka varor som helst, utan en nödvändighet och en
grundläggande mänsklig rättighet. Alla måste till exempel ha någonstans att bo. Även de
som har små inkomster. Och vi bygger samhällen inte bara bostäder. Därför måste
samhället bedriva en aktiv bostadspolitik för att förverkliga alla människors rätt till
bostad. Och då krävs olika former av stöd eller subventioner. I Sverige idag går de stora
subventionerna till ägt boende i form av ränte- och rotavdrag. När man dragit ifrån
samhällets intäkter i form av fastighetsavgifter så belastar dessa subventioner
statskassan med cirka 25 miljarder årligen, medan inte ett öre går till hyresrätten.
De stora subventionerna till ägt boende i kombination med inflyttningen till
storstäderna, lågt byggande och växande bostadsbrist har drivit upp priserna och ökat
hushållens låneskulder. Subventionerna har kapitaliserats vilket också syns på
byggpriserna. Enligt den senaste statistiken var det i genomsnitt 13 500 kr/kvm dyrare
att bygga bostadrätter än hyresrätter. Byggarna tjänar mer på att bygga bostadsrätter.
Samtidigt efterfrågas det framför allt hyresrätter med hyror som unga och hushåll med
lite lägre inkomster kan ha råd med. Lösningen på detta problem kan knappast vara att
höja hyrorna kraftigt på orter med stor bostadsbrist.
Ängelholm den 6 december 2013
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