Enklare att bygga
fler bostäder
Det råder stor brist på bostäder i Sveriges
storstadsregioner. Särskilt svårt är det för
ungdomar att skaffa bostad.
Regeringen har under åren 2010 till
2014 tagit många initiativ för att få en
bättre fungerande bostadsmarknad
och skapa bättre förutsättningar för
att bygga bostäder. Regeringen har
bland annat tagit fram en enklare och
snabbare planprocess, förenklat regelverken för byggandet av student- och
ungdomsbostäder, slopat byggfelsförsäkringen, sänkt fastighetsavgiften,
sett över överklagandeprocessen och
underlättat för byggande i glesbygd.
Samtidigt är det nödvändigt att det
befintliga bostadsbeståndet används
på ett mer effektivt sätt.

Därför har vi höjt schablonavdraget
för uthyrning av privatbostad från
4 000 till 40 000 kronor och gjort det
enklare att hyra ut sin bostadsrätt.
Här kan du läsa om några av alla de
förändringar regeringen gjort för att
göra det enklare för kommuner och
byggbolag att bygga alla de tiotusentals
bostäder varje år
som Sverige så väl
behöver.
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Bättre villkor på bostadsmarknaden
För att uppmuntra till ökat byggande
och förvaltning av bostadsfastigheter
gäller sedan 2013 nya skatteregler för
småhus, hyreshus och ägarlägenheter:
•	fastighetsavgiften för flerfamiljshus
har sänkts från 0,4 till 0,3 procent
•	undantaget för hela fastighetsavgiften
för nyproduktion har förlängts från
5 till 15 år
•	tiden då det är möjligt att tillämpa
så kallade presumtionshyror (hyror
för nya hyresrätter som är undantagna från bruksvärdesprincipen)
har förlängts från 10 till 15 år.

Uthyrning av privatbostad
Regeringen vill uppmuntra privatpersoner att hyra ut bostäder som de
äger men inte utnyttjar. Därför har
schablonavdraget vid beskattning av
inkomster från att hyra ut den egna
bostaden höjts i flera steg, senast
1 januari 2013 från 21 000 till 40 000
kronor.
Bostadsrättshavare har också sedan
2013 rätt att ta ut en hyra som mot
svarar alla kostnader inklusive en
schabloniserad kapitalkostnad.

Från den 1 juli 2014 ändras lagen så att
det blir enklare för en bostadsrättshavare att hyra ut sin bostadsrätt. En
bostadsrättsförening får också rätt
att ta ut en avgift av den som hyr ut.
Avgiften ska kompensera för de eventuella kostnader som en omfattande
andrahandsuthyrning kan medföra för
bostadsrättsföreningen.

Studentbostäder och små bostäder
Regeringen har föreslagit åtgärder
för att förenkla byggandet av studentbostäder och små bostäder på upp till
35 kvadratmeter.
Bland annat ska man kunna inreda
vindsvåningar på upp till 35 kvadratmeter i redan befintliga fastigheter
utan att behöva installera hiss.
Regeringen vill också att den maximala tiden för tillfälligt bygglov höjs
från tio till femton år och att det ska
bli lättare att uppföra så kallade modul
bostäder för att minska den akuta
bostadsbristen.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli
2014.
Boverket gör också ett antal förändringar i sina byggregler från och med
den 1 juli. Förslagen innebär bland
annat lättnader i kraven på utformningen av bostäder så att olika funktioner, exempelvis daglig samvaro
samt sömn och vila eller måltider och
hemarbete, får överlappa varandra
på samma plats. Syftet är att fler och
mindre lägenheter kan byggas till en
lägre kostnad.

Bygga utan bygglov
Från den 2 juli 2014 kan småhus- och
fritidshusägare utföra flera åtgärder
utan att söka bygglov. I anslutning till
sitt en- eller tvåfamiljshus ska man
kunna bygga en komplementbyggnad,
eller attefallshus som det också kallas,
på upp till 25 kvadratmeter.
Utan bygglov ska man också få
bygga till sitt en- eller tvåbostadshus
med upp till 15 kvadratmeter.
Dessutom slipper man bygglov om
man vill inreda ytterligare en bostad
i sitt bostadshus. Såväl komplement-

byggnad, tillbyggnader eller inredning
av ny bostad får genomföras i strid
med gällande detaljplan. En anmälan
till byggnadsnämnden krävs dock.
För den som också vill bygga två takkupor kommer det varken att behövas
bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden. En förutsättning är dock
att installationen inte medför några
ingrepp i takets bärande konstruktion.

Buller
I de växande storstäderna är det viktigt
att kunna bygga bostäder även där det
förekommer buller utomhus. Därför
har regeringen föreslagit att reglerna i
plan- och bygglagen samt miljöbalken
ändras och samordnas.
När man lokaliserar, utformar och
placerar bostadshus ska man enligt
de nya reglerna förebygga buller som
kan påverka människors hälsa. När
man planlägger och prövar bygglov
ska bullervärdena redovisas.

Regeringen har föreslagit att de buller
nivåer som kommunen accepterat
när den planlagt och prövat bygglovet
även accepteras vid tillsyn enligt miljö
balken.
Regeringen föreslår att lagstiftningen
träder i kraft den 2 januari 2015.
Regeringen kommer framöver att
föreslå nya riktvärden för hur mycket
det får bullra från trafik utanför en
bostad.

Kortare planprocess
För att göra planprocessen enklare
och mer effektiv har regeringen bland
annat föreslagit följande ändringar i
plan- och bygglagen:
•	att dagens enkla förfarande för att
ta fram en detaljplan blir standard
•	ökat utrymme för att ge bygglov för
åtgärder som avviker från vad kommunen har bestämt i en detaljplan
• en ny lag för kommunal anvisning
av mark.

Regeringen föreslår att lagstiftningen
träder i kraft den 1 juli 2015.
Regeringen har även skärpt målen
för hur lång tid länsstyrelsens hantering av överklagandeärenden får ta.
Dessutom får länsstyrelserna sammanlagt 120 miljoner under 2013–2016 för
att korta handläggningstiderna för
överklagandeärenden. Vi kan nu se hur
handläggningstiderna kortas avsevärt.

Andra regelförenklingar för småhus
Den obligatoriska byggfelsförsäkringen
har slopats från den 1 juni 2014. Rege
ringen anser att försäkringen många
gånger varit en dyr del i byggprocessen
utan att ge nämnvärd effekt.
Färdigställandeskyddet, som gäller
när privatpersoner beställer småhus,
blir dock kvar men i en egen lag. Skyddet ger ersättning för extra kostnader
om entreprenören under byggtiden går
i konkurs.

Regeringen har sedan 2013 även sänkt
många av de byggsanktionsavgifter
som tas ut av den som bygger eller
bygger om utan att invänta bygglov
eller startbesked. Avgifterna har ibland
blivit orimligt höga och inte stått i
proportion till överträdelsen. Rege
ringen har även gjort det möjligt för
kommunernas byggnadsnämnder att
ibland sänka avgiften till hälften eller
en fjärdedel.

Bygga i hela landet
Strandskyddet skyddar områden nära
vatten och allmänhetens möjligheter
till friluftsliv. År 2009 och 2010 ändrade
riksdagen strandskyddsreglerna så att
det i glesbygden skulle bli lättare att
bygga nära stränder.
Regeringen har tillsatt Strandskydds
delegationen som ska stödja kommunerna med att tillämpa reglerna, sprida
kunskap samt underlätta samarbetet
mellan olika intressen.
Regeringen föreslår bland annat att
det ska bli lättare att upphäva strandskyddet för sjöar som är en hektar eller
mindre om området har liten betydelse.

En utredning ser också över bostads
situationen på så kallade svaga bostads
marknader, bland annat kring hur
kommunala bostadsbolag i avfolkningskommuner ska kunna fungera på
ett bättre sätt. Utredningen ser också
över förutsättningarna för egnahemsbyggande i gles- och landsbygd där
kostnaderna för att bygga är högre än
husets marknadsvärde. Utredningen
lämnar sitt betänkande senast den
29 maj 2015.
Regeringen har även höjt nivån på
kreditgarantier för byggande i bland
annat gles- och landsbygd.

Ägarlägenheter
Sedan 2009 finns möjlighet att bygga
så kallade ägarlägenheter.
En ägarlägenhet innebär att man
kan äga och få lagfart på en enskild
lägenhet i ett flerbostadshus, som
”ett radhus på höjden”.
Den nya upplåtelseformen har
hittills enbart införts i nyproduktion.

En utredare har lämnat förslag som
gör det möjligt att ombilda hyresrätter
till ägarlägenheter. Ombildning till
ägarlägenheter ska bland annat öka
mångfalden och valfriheten i boendet
och stärka inflytandet över boendet.
Utredningens förslag bereds nu i
Regeringskansliet.

Hållbar stadsutveckling
Regeringen har uppdragit åt Boverket,
Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket
att tillsammans ta fram och förvalta
en plattform för hållbar stadsutveckling. Plattformen ska vara ett stöd för
de regionala strukturfonderna i deras
arbete.
Regeringen har även gett Boverket
ett uppdrag att se över och skärpa de
krav som myndigheten ställer för
byggnaders energiförbrukning. Boverket
redovisar i juni 2014 uppdraget till
regeringen.
Som en del av en nationell handlingsplan för energieffektivisering har

Boverket och Energimyndigheten tagit
fram förslag till strategi för att öka
energiprestandan när man renoverar
bostadshus och lokaler.
För att göra det enklare och billigare
att bygga i hela landet vill regeringen
ha enhetliga nationella regler för
byggande och har därför föreslagit att
förbjuda kommunerna att ställa lokala
tekniska särkrav. Förslaget är att lagstiftningen träder i kraft den 1 januari
2015.
Regeringen har även anslagit pengar
till projekt för att få fler kommuner
intresserade av att bygga klimatsmart
med trä.

Äldres boende
Många äldre tycker att det är svårt att
bo kvar i sina bostäder på ålderns höst,
när bostaden kanske är för stor eller
kräver mycket arbete. Äldres bostadsbehov ska dock kunna tillgodoses på
den ordinarie bostadsmarknaden i alla
delar av landet. Regeringen har därför
uppdragit åt en utredare att lämna
förslag på åtgärder som förbättrar och
underlättar äldres bostadssituation.
Utredningen lämnar sina förslag
senast den 1 oktober 2015.
Sedan 2012 ger socialtjänstlagen äldre
par rätt att kunna fortsätta bo ihop

även när behovet av vård och omsorg
ökar hos den ene och det blir aktuellt
att flytta till ett särskilt boende.
Regeringen införde under 2007 ett
investeringsstöd för byggande av äldre
bostäder. Sedan 2009 gäller investeringsstödet även för trygghetsbostäder
och åren 2007–2012 har 1,3 miljarder
betalats ut i stödbelopp. Cirka 9 400
lägenheter i särskilt boende och 2 000
trygghetsbostäder har byggts under
denna period.

Stöd i boendet
Regeringen utsåg 2011 en nationell
hemlöshetssamordnare som stödjer
kommunerna med att bland annat
motverka hemlöshet och förebygga
vräkningar. Samordnarens arbete
sträcker sig fram till sommaren 2014.
Regeringen har även uppdragit
åt länsstyrelserna att analysera hur
kommunerna motarbetar hemlöshet,
särskilt när barnfamiljer drabbas av
vräkning. Uppdraget ska redovisas till
regeringen den 31 januari 2015.
Även besittningsskyddet för dem
som blivit utsatta för brott stärks.

När en hyresgäst riskerar att bli uppsagd till exempel på grund av bråk och
stök i bostaden ska man visa särskild
hänsyn till om en närstående utsatt
hyresgästen för brott. Förändringarna
träder i kraft den 1 juli 2014.
Regeringen har både 2012 och 2014
höjt bostadsbidraget. För en familj
med tre eller fler barn har bidraget
höjts med som mest 1200 kronor.
Bostadstillägget till pensionärer har
höjts både 2012 och 2013.

Mandatperiodens (2010–2014) propositioner
på plan-, bygg- och bostadsområdet
Prop. 2013/14:195 Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster

Prop. 2013/14:59 Fler bostäder åt unga
och studenter

Prop. 2013/14:142 Ökad uthyrning av
bostadsrättslägenheter

Prop. 2012/13:178 En tydligare lag om
kommunernas bostadsförsörjnings
ansvar

Prop. 2013/14:128 Samordnad prövning
av buller enligt miljöbalken och planoch bygglagen
Prop. 2013/14:127 Nya åtgärder som kan
genomföras utan krav på bygglov
Prop. 2013/14:126 En enklare plan
process
Prop. 2013/14:125 Avskaffande av den
obligatoriska byggfelsförsäkringen och
ny lag om färdigställandeskydd

Prop. 2012/13:104 Nedsättning av en
byggsanktionsavgift
Prop 2012/13:93 Anpassning av svensk
rätt till EU-förordning om byggprodukter
Prop. 2012/13:28 Förlängning av övergångsperiod för krav på kontroll
ansvariga enligt plan- och bygglagen
Prop. 2010/11:63 Komplettering av den
nya plan- och bygglagen
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