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EXAMENSARBETE

Förutsättningar för småhusbyggande i Dalsland
Sammanfattning
Bakgrund
År 2012 tog Boverket fram ett Tobins q värde för alla kommuner i Sverige. Med Tobins q
kan man beskriva den teoretiska lönsamheten vid nybyggnation av småhus genom att
dividera marknadsvärdet på ett existerande hus med totala produktionskostnaden för en
liknande bostad.
Kommunerna i Dalsland fick Tobins q värden som låg mellan 0,0–0,79. Boverket skrev i sin
rapport att ett Tobins q under 0,8 innebär försämrade möjligheter för nybyggnation, vilket
samtliga Dalslandskommuner hade. Det gör det intressant att undersöka hur många småhus
det byggs i Dalsland, om bostadsmarknadsläget har ändrat sig så att det idag går att bygga
med teoretisk lönsamhet och hur marknadsläget skulle kunna förbättras så att det byggs mer.
Metod
För att svara på hur många småhus som byggs sammanställdes data från plan- och byggavdelningarna från samtliga undersökta kommuner. Nya Tobins q värden för Dalslandskommunerna bedömdes genom att dividera ett genomsnittligt marknadsvärde för
existerande hus med en beräknad totala produktionskostnaden för ett nytt hus. Marknadsvärden togs fram genom ortsprismetod. Ortprisanalysen visade att det fanns för få hus som
passade in som jämförelseobjekt, därför delades hela Dalsland in i tre delmarknader istället.
Lantligt, strandnära, och tätortsläge. Totala produktionskostnaderna för att bygga hus på
varje delmarknad togs fram genom att sammanställa kostnaderna för tomt, hus, markarbeten
och lov.
Hur läget kan förbättras för att möjliggöra fler nybyggnationer har undersökts genom
intervjuer med kommunalråd, plan- och byggavdelningar, fastighetsmäklare samt en banktjänsteman. Totalt har 13 intervjuer genomförts, varav tio var platsbesök och tre via telefon.
Svaren på intervjufrågorna sammanställdes och analyserades för att skapa en övergripande
bild av hur det kan skapas bättre förutsättningar för nybyggnationer i Dalslandskommunerna.
Resultat
Hur mycket byggs det? År 2018 i Dalsland byggdes det 37 småhus vilket motsvarar 0,85 hus per
1000 invånare. Studien sträcker sig mellan 2013–2018, men den har inte visat på några
signifikanta förändringar åt något håll gällande antal hus som byggs.
Går det att bygga med lönsamhet? Nej, det är inte troligt att det blir lönsamt att bygga i Dalsland,
men i vissa lägen går det att bygga utan att göra en förlust. Strandnära läge i Dalsland fick ett
Tobin q på 0,99, vilket är högre än vad rikssnittet var Sverige 2012 då det låg på 0,9. De två
andra marknaderna fick ett lite sämre resultat. Tobins q för Lantligt läges uppskattades till
0,75 medan tätort läge slutade på 0,68. På de marknaderna går det alltså inte att bygga med
teoretisk lönsamhet enligt denna studie.
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EXAMENSARBETE
Vilka förutsättningar krävs för att det ska byggas mer? Det finns två huvudanledningar till att det
inte byggs mer än det gör enligt kommunerna. Den första är att Länsstyrelsen säger nej till
dispens från strandskyddet vilket leder till att det inte går att skapa attraktiva tomter i
strandnära lägen. Den andra är att det är svårt att få lån för att bygga småhus på grund av
låga Tobins q-värden
Kommunernas förslag på lösningar går ut på att staten behöver göra ändringar, framförallt
lagändringar eller tillägg till lagen. För att LIS ska fungera bättre ur deras synpunkt borde
Länsstyrelsen tillämpa en generösare tolkning av strandskyddslagen, vilket skulle resultera i
fler dispenser från strandskyddet. Lösningarna för att höjda deras Tobins q var fler. Exempel
på dem är bidrag för nybyggnation av småhus på landsbygden, högre bidrag för
flerbostadshus och sänka momsen på byggmaterial för att nämna några.
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BACHELOR’S THESIS

Prerequisites for building single-family houses in
Dalsland
Summary
Background
In 2012 Boverket calculated a Tobins q for all municipalities in Sweden. Tobin q describes
the theoretical profit when building a single-family house, by dividing market value of an
existing house with the total production costs of a similar house.
The municipalities in Dalsland had a Tobins q value between 0,0-0,79. Boverket wrote in
their report that a Tobins q below 0,8 means worse possibilities for building new houses,
which was true for all the municipalities in Dalsland. This makes it interesting to investigate
how many single-family houses that are built in Dalsland, if the housing market has changes
to a point that makes it possible to build houses with a theoretical profitability and what
would enable more houses to be built.
Method
To answer how many single-family houses that are built, data, from the planning and
construction department was gathered and compiled. Tobins q for the Dalslands
municipalities was assessed by dividing the average market value for an existing house with
a calculated total production costs for a new house with the same standards. The market
values were assessed by looking at sales of single-family houses with the same or similar
standard as a new house. The analysis showed that it was too few sales that fit the criteria in
all the municipalities, instead all Dalsland was divided in to three submarkets. Rural-,
waterfront- and urban locations. The cost of building a new house was calculated for each
submarket. The costs that were compiled was for building plot, house, foundation and
planning permission.
What it would take for the housing market to be improved to enable more houses to be built
was investigated by conducting interviews with chiefs of municipals, the planning and
construction department, real estate agent and a banker.
Result
How much are being built? 2018 in Dalsland 37 single-family houses was built which results in
0,85 single-family houses per 1000 inhabitants. The study reaches from 2013-2018, but it has
shown no clear signs of any changes of the amounts of house that is being built.
Is it possible to build with theoretical profit? No, it’s not likely that you will make a profit from
building in Dalsland, but in some locations you can build without taking a loss. Waterfront
locations got a Tobins q value of 0,99, which are higher than what the national average was
in Sweden 2012 which was 0,9. The two other markets got a somewhat worse result. Rural
location got a Tobins q value of 0,75 while urban location got a Tobins q value of 0,68. This
study shows that you can’t build single-family houses on those locations and make a
theoretical profit.
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BACHELOR’S THESIS
What would it take for the housing market to be improved to enable more house to be built? The two
biggest obstacles according to the municipalities are that the County Administrative Board
are turning down requests for dispensation from the Beach Protection Act and that it is hard
for people to get a loan to build houses because of the low Tobins q value.
Their proposal for solutions are that the state needs to make changes, especially legislative
changes or additions. For LIS to work better from their point of view, the County
Administrative Board should apply a more generous interpretation of the Beach Protection
Act, which would result in more dispensations from the coastal protection. They had more
solutions for raising their Tobins q value. Examples of these are: grants for new
construction of small houses in the countryside, higher grants for apartment buildings and
lower the VAT on building materials to name a few.
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Nomenklatur
Regionstyper: Sveriges kommuner delas in i olika regionstyper beroende på hur många
invånare kommunen har och hur tätbebott det är. Det finns flera som har olika definitioner
på vad som är landsbygd, men i den här rapporten används Jordbruksverkets indelning av
regionstyper.
Storstadsområden: Kommuner där 100 procent av befolkningen tillhör
kategorierna tätortsområden eller tätortlandsbygd. De enda kommunerna som
tillhör denna kategorin är de som ligger i storstadsregionerna Stockholm,
Göteborg eller Malmö.
Stadsområden: Kommuner med en befolkning som är minst 30 000 och/eller
där den törsta tätorten har minst 25 000 invånare. Mindre kommuner som
gränsar till dessa större kommuner och där utpendlarna som andel av
nattbefolkningen överstiger 50 procent kopplas också till respektive
storstadsområden.
Landsbygd: Kommuner som inte ingår i de två ovan skrivna klassificeringarna,
men som ändå har en befolkningstäthet av minst 5 invånare per km2 ingår i
denna kategorin.
Gles landsbygd: Kommuner som har en befolkningstäthet som inte överstiger
fem invånare per km2
Samtliga av de undersökta Dalslandskommuner tillhör kategorin landsbygd enligt
Jordbruksverket lista från 2015. 1
Lantligt-läge I denna kategori är det hus som varken ligger i någon tätort eller i ett
strandnära läge.
Tätort Definitionen av begreppet tätort används samma definition som anges i nationalencyklopedin. 2. Där beskrivs en tätort som ”benämning på tättbebyggt område med minst 200
invånare och högst 200 m mellan husen”.
Strandnära-läge. I denna kategori är det hus som ligger inom gränsen för det utökade
strandskyddet, vilket är 300 meter.
Tobins q: Begreppet används inom fastighetsmarknaden för att beskriva lönsamheten i att
bygga ett nytt hus. För att beräkna Tobins q används priset för ett begagnat hus och dividerar
det med den totala kostnaden för att producera ett nytt hus med samma standard som det
begagnade, kvoten av detta är Tobin q. Om den beräknade summan är större än ett så betyder
det att, i just det gällande marknadsläget, så kommer det nya huset vara värt mer än det kostar
att bygga. 3

1Jordbruksverket.

Så här definierar vi landsbygd. (Hämtad 02-05-2019)
Tätort Nationalencyklopedin. (Hämtad 2019-05-16)
3 Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. 2003. Bostadsbyggandets hinderbana s90. (Hämtad
2019-05-02)
2
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Två andra källor på Tobins q, hjälp från Ulf
Dalslandskommuner: I denna rapporten kommer ordet Dalslandskommuner användas
och syftar då på Dals-Eds-, Melleruds-, Bengtsfors-, Frändefors och Åmåls kommuner.
Delar av Vänersborgs och Munkedals kommun ligger också i Dalsland, men kommer i den
här rapporten inte ingå i begreppet Dalslandskommuner.

Figur 1.1. Karta över Dalslandskommunerna. Källa: Karta hämtad från SCB, egen bearbetning. (2019)

Småhus: I begreppet småhus innebär i denna rapporten att det är ett friliggande
enbostadshus av antingen permanent- eller fritidshuskaraktär.
Småhus definieras annars ofta som en byggnad, inrättad till bostad för en eller två familjer. 4
I det begreppet ingår förutom friliggande enbostadshus också radhus och kedjehus.
Anledningen till att denna definition inte tillämpas i denna studien är för at förenkla
framtagandet av ett mer korrekt marknadsvärde då priserna skiljer sig mellan en- och
tvåbostadshus. Framtagandet av en produktionskostnad kräver också att man vet om det är
ett en- eller tvåbostadshus som ska produceras.
Flerbostadshus: Ett hus som har tre eller fler bostäder i sig.

4

Skatteverket. Vägledning, fastighetstaxering, värderingsenhet småhus. (Hämtad 2019-05-02)

2

Förutsättningar för bostadsmarknaden i Dalsland

1 Inledning
Priserna på fastighetsmarknaden har under de senaste 20 åren ökat med över 400 % i Sverige,
medan priserna för byggnation har ökat med knappt 260 % under samma period. 5 Sett till
den statistiken borde det vara lönsamt att bygga på de flesta platser i Sverige. Enligt Boverkets
undersökning från år 2019 är det bostadsbrist i 240 av 290 kommuner, så varför byggs det
inte fler bostäder om det är lönsamt? 6 Problemet är att värdeökningen är ojämnt fördelad på
olika orter, samtidigt som kostnadsökningen är ungefär det samma i hela Sverige. Det enda
som skiljer är tomtpriserna, vilket vid bostadsbyggnation oftast inte är den största delen av
kostnaden. Detta gör det intressant att undersöka på hur mycket det egentligen byggs i de
kommuner där det kan vara svårt att uppföra ett hus utan att produktionskostnaden
överstiger marknadsvärdet för den nyproducerade byggnaden, alltså där Tobins q har en kvot
under 1.
Boverket gjorde år 2012 en sammanställning av data från Statistiska Centralbyrån för att ta
fram ett Tobins q på småhus, både med kommunvis indelning och för Sverige som helhet.
Analysen visade att det var endast i 51 av kommunerna som priset för ett nyproducerat
småhus översteg eller var samma som ett begagnat hus med liknande standard. Enligt
Boverket är det dock först ett Tobins q under 0,8 som innebär försämrade förutsättningar
för nybyggnation. I Sverige år 2012 var det 202 kommuner som låg under det värdet. 7 Några
av de kommuner som hade lågt till mycket lågt Tobins q enligt Boverkets undersökning var
Dalslandskommunerna. Dals-Ed hade högsta kvot på 0,5–0,79 medan de övriga låg inom
intervallet 0,0–0,49.
När Tobins q värdet ligger i det intervallet som det gör i Dalslandskommunerna är
byggnation småhus med teoretisk lönsamhet osannolik. Bankerna torde vara tveksamma till
att låna ut pengar för nybyggnation när produktionskostnaderna överstiger marknadsvärdet
på det färdiga huset, vilket resulterar i att färre kan bygga hus.
Det är nu sju år sedan Boverket genomförde sin undersökning och frågan är om förutsättningarna för småhusbyggande på Dalslands bostadsmarknad har ändrats. För fyra år
sedan publicerade Sveriges Riksbank en rapport om utbudet av bostäder i Sverige skriven av
Robert Emanuelsson. I rapporten belyser författaren det problem att bostadsbyggandet
sjönk kraftigt i Sverige under 1990-talet jämfört med 1960- och 1970-talen, men under 1990talet fortsatte befolkningsmängden att öka i en högre takt än vad det byggdes nya bostäder. 8
I denna uppsatts undersöks förutsättningar för småhusbyggande i Dalsland. Det studeras hur
många hus som byggs och huruvida det går att bygga med teoretisk lönsamhet, samt vilka
förutsättningar som krävs för att det ska byggas mer.

1.1

Syfte och frågeställningar

Syftet med detta arbete är att kartlägga hur många småhus det byggs i Dalslandskommunerna
och om det är lönsamt att bygga samt om det vore möjligt att bygga mer. Det undersöks hur
kommunerna ser på bostadssituationen, framför allt sett till nybyggnation av småhus, samt

SCB. Genomsnittlig byggnadskostnad per kvm bostadsarea för gruppbyggda småhus. År 1949–
2017. Riket. (Hämtad 2019-05-03)
6 Boverket. Bostadsmarknadsenkäten 2019. Bostadsmarknadsenkäten i korthet. (Hämtad 2019-04-11)
7 Boverket. Boverkets indikatorer analys av utvecklingen på bygg- och bostadsmarknaden med byggprognos. April
2014. (Hämtad 2019-04-11)
8 Emanuelsson, Robert. Penning- och valutapolitik 2015:2. Sveriges Riksbank, 2015.
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vilka problem de står inför och hur de arbetar för att skapa en attraktivare bostadsmarknad.
För att kunna uppfylla syftet används dessa frågeställningar:
•

Hur många nya småhus byggs det i Dalslandskommunerna?

•

Är det möjligt att bygga med vinst, alltså att marknadsvärdet överstiger produktionskostnaderna?

•

Vilka förutsättningar krävs för att det ska byggas mer?

1.2

Avgränsningar

Att genomföra en studie över hela Sverige hade kunnat leda till intressanta jämförelser, men
för att få fram ett mer grundligt och genomarbetat arbete fokuserar denna studie på
Dalslandskommunerna. Till de kommunerna hör Färgelanda, Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål
och Mellerud. Delar av Vänersborgs och Munkedals kommun ligger också i Dalsland, men
stora delar av de kommunerna ligger utanför landskapsgränsen och har därför exkluderats
från denna studie. 9 10
Vid beräknandet av Tobins q har enbart enbostadshus använts. Flerbostadshus, radhus och
andra typer av byggnader har alltså inte tagits med i studien. Storleken på tomt har avgränsats
till <3000m2 och hus till 70m2 – 250m2 vid framtagandet av ett marknadsvärde. Arealen på
tomt begränsades för att utesluta jord- och skogsfastigheter, då tomtvärdet på dessa kommer
medföra att fastighetens totala värde inte blir representativt för att beskriva marknadsvärdet
på ett enbostadshus. Storleken på hus begränsades för att enbart få med hus med rimliga
storleksavvikelser från jämförelseobjekten.

9

Statistiska centralbyrån. Karta över Sveriges kommuner enligt indelning 2010-01-01. (Hämtad 2019-04-13)
Grundskoleboken. Geografi. Sveriges landskap och län. 2017-07-11. (Hämtad 2019-04-13)
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2 Metod
Detta avsnitt beskriver vilka metoder som har används för att ta fram resultatet som denna
studie visar och varför just dessa har valts. Metoden är beskriven på ett sådant sätt att studien
ska gå att upprepa och då uppnå samma resultat. De metodproblem som har
uppmärksammats under studiens genomförande är beskrivet i varje avsnitt och har därför
ingen egen rubrik.

2.1

Metodval

Studien hanterar många olika vetenskapliga grenar såsom bostadspolitik, statistik, sociologi,
fastighetsjuridik och värderingsrätt. Detta gör att studien är tvärvetenskaplig och för en sådan
typ av studie bedömde författarna att en metod inte skulle vara tillräcklig för att nå ett
tillfredställande slutresultat. För att täcka alla grenar genomfördes intervjuer, datainsamling
samt studier av rapporter, examensarbeten och lagar.
Studien är en uppföljning av ett tidigare examensarbete som genomfördes under år 2017,
Småhusbyggande i marknadssvaga Götalandskommuner av Joel Grafström och Åsa
Elmersson. Vi har använt oss av Grafströms och Elmersson studie som referensram och för
planering av vår studie.
Vår utgångspunkt för genomförandet av småhusbyggande i Dalandskommunerna är en
hypotetisk-deduktiv metod, även kallad hypotetiskprövande metod. Den teoretiska
referensramen för den hypotetiskprövande metoden är att Dalslandskommunerna har ett
lågt Tobins Q värde. Denna hypotes användes som utgångspunkt i samband med
kartläggningen av Tobins Q i Dalslandskommunerna. Jan Hartman skriver i sin bok om
vetenskapligt tänkande att med hypotesprövande metod menas det att när studien påbörjas
har man en hypotes som man vill pröva och det är den som styr vad som ska observeras.
Deduktiv betyder i detta sammanhang logiskt härledd, alltså att hypotesen jämförs med det
som observationen har visat. Om de överensstämmer är hypotesen sann, men om det visar
sig att observationerna i framtiden inte bekräftar hypotesen förkastas den. 11 Hypotesen i
rapporten är att det byggs få småhus i Dalsland och att det inte är lönsamt med
nybyggnationer av småhus i Dalsland ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Observationen för
hur många småhus det byggs är insamlandet av nybyggnadslov från kommunerna och
observationen om det är lönsamt prövas med Tobins q.
För att svara på frågeställningen vilka förutsättningar som krävs för att det ska byggas mer
genomfördes en intervjuundersökning som omfattade totalt 13 intervjuer med fastighetsmäklare, kommunalråd, banktjänstemän eller anställda inom plan- och byggavdelningen i
Dalslandskommunerna. Intervjuundersökningen är baserad på fyra olika kategorier av
frågeformulär som anpassades utifrån vilken typ av person och befattning intervjuades.
Intervjufrågorna var olika beroende på om det var fastighetsmäklare, kommunalråd,
banktjänstemän eller anställda inom plan- och byggavdelningen. Tio intervjuer genomfördes
på plats hos informanterna i respektive kommun. Tre intervjuer genomfördes via telefon.
Samtliga intervjuer genomfördes på samma systematiska strukturerade sätt. Samma
11

J. Hartman Vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till metodteori, 1998 s159

5

Förutsättningar för bostadsmarknaden i Dalsland

intervjufrågor ställdes till samtliga informanter. Svaren nedtecknades i skriftlig form i direkt
i samband med respektive intervjutillfälle och analyserades i nära anslutning i tid.
Metoden som användes i intervjuundersökningen i syfte att få fram resultatet på vilka
förutsättningar som krävs är annorlunda jämfört med den metod som användes i den
kvantitativa undersökningen av Tobins Q enligt ovan. Den induktiva metoden genererade
en fördjupad kunskap om bostadspolitiken och bostadsmarknaden i Dalslandskommunerna.
Hartman skriver i sin bok att en kvantitativ respektive en kvalitativ metod är helt olika. Man
börjar en kvalitativ studie med observationen, helt teorineutral och utifrån observationerna
formas en teori om hur verkligenheten ser ut. 12 Observationerna i detta arbete är intervjuerna
och teorin är de slutsatserna som kan tas från resultatet av intervjuerna.

2.2

Urval

Som nämnds i avgränsningar 1.2 har författarna valt att begränsa studien till Dalslandskommunerna, detta gjordes av två anledningar. Dels för att göra arbetet mer hanterbart i
storlek vilket möjliggjorde att gå in på djupet i de kommuner som valdes ut, dels för deras
geografiska läge. Att kunna åka ut och studera kommunerna och göra platsintervjuer ansågs
vara mycket fördelaktigt jämfört med att bara läsa om kommunen och göra telefonintervjuer.
Ute i fält är det möjligt att få en uppfattning om hur kommunen ser ut i verkligheten och att
göra intervjuer genom personliga möten var också något som författarna kände berikade
studien.
Intervjupersonerna som valdes ut bestämdes utifrån hur de kunde bidra till studien. För att
få en heltäckande bild över hur kommunen ser på och arbetar med bostadsmarknaden valdes
politiker och tjänstemän ut. Tanken med det var att politikerna har översikt över hur de vill
att kommunen ska se ut och även vad som stoppar dem från att uppnå det de vill göra.
Tjänstemännen på sin sida torde ha bättre insyn på det rent faktiska, alltså vart och vad det
byggs. För att få ett större perspektiv på hur bostadsmarknaden ser ut har också två
fastighetsmäklare intervjuats. Även en banktjänsteman har intervjuats på en lokal bank för
att få en insyn in hur bankerna jobbar med bostadsmarknaden, med fokus på finansieringen
av nybyggnation av småhus.

2.3

Tillvägagångssätt

Under studiens gång arbetades ett tillvägagångssätt fram för att få svar på frågeställningarna
om hur mycket det byggs i Dalsland, om går det att bygga med lönsamhet samt vilka
förutsättningar som krävs för att det ska byggas mer. I det här avsnittet förklaras de steg som
togs för att besvara frågeställningarna.
2.3.1

Intervjuer

En frågeställning är vilka förutsättningar som krävs för att det Ska byggas mer. För att svara
på denna fråga var intervjuer ett lämpligt tillvägagångssätt. Det är en sak att läsa om vad
kommunerna gör, men en helt annan att ha personliga möten och ställa de frågor man
behöver få konkreta svar på. Därför bokades intervjuer med kommunalråd och anställda på
plan- och byggavdelningarna i Dalslandskommunerna. Det har även intervjuats fastighetsmäklare och banktjänsteman för att få ett bredare perspektiv på hur bostadsmarknaden ser
ut. Totalt har 13 intervjuer genomförts.

12
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Intervjuerna utfördes på två olika sätt, antingen per telefon eller personligt möte. Helst skulle
alla intervjuer utförts genom personligt möte för att ha samma systematik genom hela
intervjuprocessen, men svårigheter i att matcha scheman med intervjupersonerna
förhindrade detta.
Samtliga intervjuer var tänkta att genomföras i början av studien. Detta för att informationen
från dem var nödvändig att samla in i ett tidigt skede för att kunna sammanställa och
formulera slutsatser. Dock var det problem att boka med vissa, vilket ledde till en viss
förskjutning i tidsschemat. Det ska dock nämnas att alla som blev tillfråga var mycket positiva
och hjälpsamma, både vid intervjutillfället och vid förfrågan om datainsamling. Alla tänkta
intervjuer, förutom med ett kommunalråd, genomfördes. Frågeformulären ligger som bilagor
A-M.
Intervjufrågorna skickades i förväg över till de som skulle intervjuas för att de skulle kunna
förbereda sig. Detta ansågs av författarna öka värdet av intervjun eftersom det ger personen
som ska intervjuas en chans att förbereda sig och eventuellt kolla upp några av sakerna som
frågorna handlar om.
Under intervjuerna skrevs stödanteckningar ned för att efter intervjun kunna sammanställa
svaren. När det var gjort skickades intervjun till personen som blivit intervjuad för kontroll
att allt var i överenstämmelse med vad de sagt under intervjun. Det gavs även tillfälle att
komplettera svaren i samband med det. Metoden för intervjun genomfördes på samma sätt,
både över telefon och vid personligt möte.
En hjälp hade varit att spela in alla intervjuerna, men författarna insåg det här efter att några
intervjuer redan genomförts och därför spelades inte heller de resterande intervjuerna in.
Dock hade inspelning av dem kunnat bidra till stelare stämning vid intervjutillfället, därför
var det kanske inte enbart negativt att inspelningen uteblev.
2.3.1.1

Intervjuer med kommunalråd

Syftet med att intervjua kommunalråden i de berörda kommunerna var att få en inblick i hur
de ser på bostadsmarknaden. Till exempel vad som hindrar kommunerna från att vidareutvecklas, vad staten skulle kunna göra för att underlätta nybyggnationer och hur
bostadsmarknaden faktiskt ser ut i kommunen. Med det sista avses framförallt om det är
bostadsbrist eller om det finns lediga hus och lägenheter. Boverkets enkätundersökning ger
en övergripande frågan, men för att få en fördjupad inblick av varför svaren såg ut som de
gjorde ställdes också frågan till Kommunalråden. 13
2.3.1.2

Plan- och byggavdelningen

Intervjun med tjänstemännen på plan- och byggavdelningen påminde i många delar om
intervjun med kommunalråden. Detta var ingen slump, utan en metod att undersöka om
politikerna och tjänstemännen såg på bostadsmarknaden på olika sätt. Utöver det gick
frågorna lite mer in på detalj hur mycket det byggs och bygglovshandläggning. Planfrågor
ställdes till både Kommunalråd och plan- och byggavdelning eftersom Kommunalråden
borde ha stor insikt i översiktsplanen medan plan- och byggavdelningen torde veta mer om
detaljplaner.

13Boverket.

Bostadsmarknadsenkäten 2019. Bostadsmarknadsenkäten i korthet (Hämtad 2019-04-11)
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2.3.1.3

Fastighetsmäklare

Bostadsmarknaden är i ständig förändring och marknadsvärden kan ha stora variationer med
bara några kilometers mellanrum. För att få kännedom om hur marknaden ser ut i de valda
kommunerna intervjuades två fastighetsmäklare. Frågorna som ställdes var framförallt för
att ta reda på vart de som köper hus vill bo och vilka det är som köper. Om det är strandnära,
lantligt eller tätort och om köparna är unga, gamla, folk som flyttar tillbaka eller utländska
köpare.
2.3.1.4

Banktjänsteman

Intervjun med banktjänsteman var en viktig del av studien eftersom de vet hur byggnationer
finansieras, men framförallt för att få höra hur de tänker kring lån vid nybyggnation. Därför
var många frågor riktade att besvara just de delarna. Frågor kring Tobins q ställdes också till
banken, eftersom det är banken som gör en marknadsvärdebedömning för att se om lånet
som tas för produktionskostnad överstiger marknadsvärdet.
2.3.2

Kartlägga antalet småhus som byggs i Dalsland

För att samla in data över hur många småhus som byggs i Dalsland kontaktades
kommunernas plan- och byggavdelningar med en förfrågan om att få en lista på alla
nybyggnadslov 2013–2018. Att samla in data över nybyggnadslov på det här sättet ansågs
som en smidig och effektivt tillvägagångssätt, speciellt efter att kontakten tagits med planoch byggavdelningarna angående intervjuer.
2.3.3

Uppskattat Tobins q

För att uppskatta Tobins q för Dalslandskommunerna behövdes två komponenter. En
generell kostnad för att bygga ett nytt hus, med alla utgifter inräknade, och ett
marknadsvärde. Båda dessa går att räkna fram på olika sätt och det finns alltid en viss
osäkerhet i metoden. Det största problemet i att räkna fram ett Tobin q för just Dalsland är
att det både är få hus som byggs och ännu färre nybyggda hus som säljs. Detta skapar
osäkerhet när man tar fram ett marknadsvärde med hjälp av ortsprismetoden.
2.3.3.1

Beräkna marknadsvärde - Ortspris

För att bedöma marknadsvärdet på värderingsobjekten användes värderingsprogrammet
Värderingsdata. Tanken var först att skapa ett marknadsvärde för varje kommun och bara ta
med de småhus som byggts de senaste fem åren och överlåtits det senaste året. Då uppstod
problemet att det knappt fanns ett enda hus i hela Dalsland inom de parametrarna. För att
lösa det problemet bestämdes att dela upp hela Dalsland i tre olika delmarknader. Lantligt,
strandnära och tätort.
Enligt Statistiska centralbyråns definition är tätort en sammanhängande bebyggelse med
mindre än 200 meter mellan husen och fler än 200 invånare. 14 Strandnära är svårt att definiera
och används olika i olika sammanhang. Skatteverket delar in avståndet till strand i olika
belägenhetsfaktorer och räknar upp till 150 meter från stranden som strandnära, som
underlag för att beräkna taxeringsvärdet på tomten. 15 Generellt strandskydd är 100 meter,
men Länsstyrelsen kan utvidga det till 300 meter om det anses behövas för att säkerhetsställa
strandskyddets syften. 16
Statistiska centralbyrån. Tätorter 1960 – 2005. (Hämtad 2019-04-23)
Skatteverket. Rättslig vägledning. Riktvärde för småhus och tomt. (Hämtad 2019-04-23)
16 SFS 1998:808 Miljöbalk 7 kap 14 § (Hämtad 2019-04-24)
14
15
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För att kunna påverka strandskyddets syfte anser författarna att byggnaden måste vara
strandnära, därför valdes Länsstyrelsen definition. I Dalsland är strandskyddet 300 meter
längs Vänerkusten och 200 meter på de flesta andra ställena i kommunerna. För att förenkla
valdes alla hus med mindre än 300 meter till strand att ses som strandnära vid bestämmandet
av vilken kategori de skulle tillhöra. Även med uppdelningen av hela Dalsland i tre
delmarknader var det väldigt få objekt att jämföra med. Därför vidgades parametrarna för
byggnadsår och försäljningsdatum till att hus byggda från och med 1998 och sålda efter 201501-01. Samtliga steg och parametrar som användes för att ta fram marknadsvärdet på de tre
delmarknaderna:
Steg 1: Områdets geografiska avgränsning bestäms till att omfatta Dalslandskommunerna. Gallringen görs främst med hänsyn till följande egenskaper: Geografiskt
läge, bebyggelsetyp, husets boyta, tomtareal, och äganderätt. För att endast få med
bostadsfastigheter avgränsas urvalet gällande tomtstorlek till max 3000m².
•

Bebyggelse: Friliggande

•

Ägandeform: Lagfart

•

<3000m2 tomtareal

•

Boyta (exklusive biyta)70-250m2

•

Typ av köp: Normalköp

•

Geografisk avgränsning de fem Dalslandskommunerna

Steg 2: Tidsaspekten från försäljningsdatum och ålder på husen bestämdes, med hänsyn
taget till problematiseringen beskriven i inledande stycket till detta avsnitt, till objekt sålda
mellan 2015-01-01 och 2019-05-13. Gränsen för husens ålder bestämdes till byggår
1998–2019. Efter gallringen var det 37 jämförelseobjekt kvar.
•

Byggnadsår – från 1998 och yngre

•

Sålda 2015-01-01 till 2019-05-13

Steg 3: Indelning av jämförelseobjekt med hänsyn till de tre delmarknaderna. I de olika
kategorierna lantligt, strandnära och tätort återstod nu 6, 22 och 9 jämförelseobjekt. För
att bedöma vilken kategori objektet skulle tillhöra granskades koordinater och
fastighetsbeteckning utifrån uppgifter från värderingsdata samt kompletterande mätning
med hjälp av hitta.se och Google Maps.
Metoddiskussion - Osäkerheten i bedömningen av marknadsvärdet
En snäv avgränsning kan leda till en osäkerhet i bedömningen då underlaget av jämförelseobjekt blir få till antalet. Färre objekt som stämmer överens med värderingsobjektet kan leda
till större osäkerhet i bedömningen. Ett stort antal jämförelseobjekt med egenskaper som
dåligt överensstämmer med värderingsobjektet kan också leda till en större osäkerhet i
bedömningen av värdet. Det optimala, gällande tidsaspekten är att så många jämförelseobjekt
som möjligt, är att ha försäljningstidpunkt så nära värdetidpunkten som möjligt. I detta fall
var det svårt att uppnå och därför utökades sökningen med ett större tidsintervall för
överlåtelser.
Vad som har definierats som nybyggt i den här studien kan också diskuteras. Problemet är
att det är få hus som säljs som är nybyggda i Dalsland och därför var intervallet för vad som
accepterades som nybyggt tvunget att breddas.
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2.3.3.2

Beräkna produktionskostnaden

Tomt
Värderingsdata har ingen tjänst som stödjer sökning för tomtförsäljningar. För att uppskatta
ett marknadsvärde av tomten till beräkningen av produktionskostnaden för de tre olika
typhus som används i rapporten har följande metod använts. Skatteverket har delat in hela
landet i olika värdeområden som underlag för taxering av fastigheter. Utifrån dessa områden
har riktvärden för ”normaltomten” för respektive kategori (lantligt, tätort, strandnära) tagits
fram. Utifrån resultatet av jämförelseobjekten till respektive kategori har en storleksmässig
medeltomt antagits. Denna tomt har korrigerats med korrigeringsbelopp per kvadratmeter
och anpassats till underlaget av “normaltomten” enligt skatteverkets värdeområden, se
tabeller under avsnitt 6.2.2.1. Det framräknade värdet för normaltomten multiplicerat med
1,33 ska motsvara marknadsvärdet. Väl medvetna om att denna metod innehåller en stor
osäkerhet blev bedömningen att trots det blev den mest lämpliga metoden. Alternativet hade
varit att ta fram ett genomsnittspris av sålda tomter på Hemnet.se eller beräkna ett värde
utifrån taxeringsvärden. Utöver kostnaden för köpeskillingen för tomten tillkommer det
vanligtvis en del kostnader förenade med tomten. Till dessa kostnader brukar man räkna
anslutningsavgift till kommunalt vatten- och avlopp 17 18 19 20 21, alternativt kostnader för
enskilt system 22, lagfartskostnad, anslutning till elnätet och eventuell anslutningsavgift för
fiber. I metoden används flera värden som uppskattats, dessa kan i själva verket båda vara
högre eller lägre beroende på tomtens geotekniska förutsättningar och olika pris för att
ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Priset på själva tomten(fastigheten) kanske är den
största osäkerhetsfaktorn där variationen i princip kan vara obegränsad.
Bygglov och tillstånd
Hit räknas kostnader för bygglov 23, startbesked och andra avgifter för nybyggnation som
kommunen kan ta ut. Kostnaden kan variera mellan kommunerna och vad som påverkar
kostnaden kan vara storleken på huset och om huset är beläget inom detaljplan eller utanför.
En svårighet med att uppskatta bygglovskostnaden är att det varierar för samma hus i olika
kommuner och med hänsyn till variationerna blir det svårt att få fram en exakt summa som
är rättvisande för alla fem kommuner.
Hus och grundläggning
Utöver själva kostnaden för huset tillkommer kostnader för grundläggning, eventuella tillval
från husleverantören, tapeter och målning, arvode till kontrollansvarig, containerhyra och
avgifter för transporter och eventuella miljöavgifter. För att ta fram ett pris för ett
prefabricerat hus valdes huset efter snittet på jämförelseobjekten i varje kategori. Detta för
att få ett så rättvist jämförelseobjekt som möjligt. Tre olika husmodeller valdes ut från tre

17Bengtsfors

kommun. Vatten och avlopp, avgift. September 2018. (Hämtad 2019-05-21)
kommun. Taxor och avgifter 2019. (Hämtad 2019-05-21)
19 Melleruds kommun. Vatten och avlopp. (Hämtad 2019-05-21)
20 Åmål kommun. Anläggnings taxa. (Hämtad 2019-05-21)
21 Västvatten Färgelanda kommun. VA-TAXA för Färgelanda kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning. (Hämtad 2019-05-21)
22 Svensk avloppsrening. Att tänka på inför val av nytt enskilt avlopp. (Hämtad 2019-05-21)
23 Mellerud kommun. Bygglov, plan- och fastighetsfrågor, avgifter och taxa. (Hämtad 2019-05-21)
18Dals-Ed
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vanliga och väl etablerade svenska hustillverkare, Hjältevadshus 24, Smålandsvillan 25 och
Älvsbyhus 26. Valet av hus spelar stor roll för den totala produktionskostnaden och utifrån
det har tre standardhus valts, inte exklusiva men ändå uppfyller de krav som marknaden
ställer. Standardpoängen för samtliga hus i beräkningarna är 34, uträkningen finns redovisad
i Bilaga Q för standardpoäng enligt skatteverket.
Grundläggningskostnaden är svår att uppskatta utan att ha de specifika geotekniska
förutsättningarna. Beroende på vilka arbeten som behöver utföras varierar priset för
grundarbeten mellan 1300-3000kr/m2 byggareal. 27 28 29 För att uppskatta en kostnad för
grundläggningen har ett pris per m² för grundläggningen antagits. Grundläggningskostnaden
beräknas genom att multiplicera priset för grundläggning med husets byggyta. Priset som
används i rapporten är 1 750kr/m². I beräkningarna antas priset per m² inkludera
grundläggning och schaktning.
Trädgård och iordningställande av tomt
När huset är färdigbyggt ska tomten finplaneras och gräsmatta och plattsättningar ska
anläggas. Till denna post räknas rabatter, gräsmattejord, stenläggningar, garage 30/förråd och
trädgårdsanläggningar som växter och träd 31.

Hjältevadshus. Våra hus - Spira 97.(Hämtad 2019-05-15)
Våra hus - villa Vetlanda 146.(Hämtad 2019-05-15))
26 Älvsbyhus. Våra hus - Eva 109. (Hämtad 2019-05-15)
27
Byggtider. Byggprojektets delar – vad kostar en husgrund? (Hämtad 2019-05-21)
28
Bygga hus. Bygga – kostnad platta mark. (Hämtad 2019-05-21)
29 Villagrunder. Priser. (Hämtad 2019-05-21)
30 Mellby garage. Villagarage – enkelgarage med sadeltak. (Hämtad 2019-05-21)
24

25Smålandsvillan.

31

Bygga hus. Tomt – kostnad anlägga trädgård. (Hämtad 2019-05-21)
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3 Dalslands historia
För att förstå samhället idag och dess utformning behöver vi känna till dess historia.
Dalslands historia är ett spännande kapitel i den svenska historien som en gränsprovins mot
Danmark/Norge. Dalsland var ofta hårt utsatt för härjningar i samband med drabbningarna
länderna emellan. 32 Namnet Dalsland tillkom år 1508, tidigare hade det bara kallats Dal. Men
detta kapitel ska behandla händelser från 1700-talets mitt och framåt. Fokus ligger på de
händelser som har påverkat landskapets ekonomiska förutsättningar och befolkningsutvecklingen.
Landskapet Dalsland har historiskt sett haft en god tillgång på skog-och vattenkraft vilket
bidrog till att ett flertal järnbruk etablerades kring sekelskiftet år 1700, se figur 3.1. När bruken
senare lades ned när processen för järnframställning ändrats övergick den industriella eran i
en ny epok med sågverk och pappersmassefabriker. Under första halvan av 1800-talet ökade
Dalslands befolkningstillväxt mycket snabbt. Mellan år 1810–1860 mer än fyrdubblades
befolkningen. Befolkningen i Dalsland år 1868 uppgick till cirka 85 000 personer. Kring
tidsperioden mellan åren 1770–1930 utspelade sig olika trender kring befolkningsutvecklingen. 33 Detta har Hallberg skrivit om i sin doktorsavhandling Havrefolket – studier i
befolknings- och marknadsutveckling på Dalboslätten 1770–1930. Namnet Havrefolket syftar på den
mycket omfattande havreodling och havreexport som bedrevs under perioden. Under detta
(1800-talet) sekel fyrdubblades åkerarealen i Dalsland. 34 Under 1800-talets andra hälft
drabbades Dalsland av en svår ekonomisk kris. Faktorerna bakom är flera, bland annat
missväxt, bruksnedläggningar och framförallt att exportpriset på havre föll. Följden av denna
negativa ekonomiska utveckling resulterade i en stor och omfattande utvandring. Totalt
emigrerade cirka 50 000 personer, detta under tidsperioden 1861–1930. År 1930 uppgick
Dalslands invånarantal till cirka 55 000. Från 1930 har befolkningen minskat, det kan kopplas
till den våg av urbanisering som tog fart mellan första och andra världskriget35.
Under 1700-talet och framförallt under 1800- och 1900-talet har infrastrukturen spelat en
viktig roll för både person- och godstransporter. Kraven på goda transportleder ökade i takt
med de järnbruk och trävaruindustrier som bedrev verksamhet i landskapet, se figur 3.1.
Vattenvägen var en betydande del i transportsystemet, så väl kanalsystemet som Vänern.
Anläggningen av Dalslandskanal år 1868 tillgodosåg transportvägen till och från flera av de
järnbruk och sågindustrier som var belägna längsmed sjösystemet. 36 Byggandet av järnvägen
i Dalsland började under 1870-talet då Bergslagernas Järnvägar påbörjade byggandet av
järnvägslinjen Göteborg C – Kil – Falun C och färdigställdes i sin helhet 1881. 37 Utbyggandet
av vägarna tog fart på allvar först på 1930-talet genom så kallad arbetskrafts-arbeten som
tillsattes av statens arbetslöshetskommission. Den stora skillnaden jämfört med 1800-talet
Dalsland Nationalencyklopedin. (Hämtad 2019-05-09)
Erik Hallberg Havrefolket – studier i befolknings- och marknadsutveckling på Dalboslätten 1770–1930. År
2013 (Hämtad 2019-05-09)
34 Dalsland Nationalencyklopedin. (Hämtad 2019-05-09)
35 Statistiska centralbyrån. Urbanisering – från land till stad. 2015. (Hämtad 2019-05-09)
36 Vägverket. Vägar med kulturmiljövärden i Dalsland. 2008 S.10. (Hämtad 2019-05-09)
37 Riksarkivet. Bergslagernas Järnvägar. (Hämtad 2019-05-09)
32
33
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var att vägarnas bärighet stärkas då hästtransporterna allt eftersom ersattes av de första
lastbilarna. De huvudvägar som går genom landskapet är E45(tidigare riksväg 7), väg 172
och 173 samt väg 164 och 166. Den stora förbättringen av vägarna skedde under 1900-talets
andra hälft.

Figur 3.1 Järnbruk och pappersindustrier i Dalsland. Källa: Ur Edestam, De dalsländska järnbruken, 1977. Viss
egen bearbetning. 38

38

Vägverket. Vägar med kulturmiljövärden i Dalsland. 2008 S.19. (Hämtad 2019-05-09)
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4 Fastighetsekonomi och fastighetsteori
I detta kapitel finns centrala ekonomiska begrepp som kan underlätta förståelsen av
rapporten. Kapitel innehåller också utvalda delar av fastighetsteori som är denna rapports
teoretiska bakgrund och några av de faktorer som påverkar bostadsmarknaden.

4.1

Ekonomiska termer och begrepp

De ekonomiska termer som finns med under detta avsnitt är på intet sätt heltäckande, men
de ger tillräcklig bakgrund för att kunna förstå resultatet och helheten av uppsatsen.
4.1.1

Marknadsvärde

Marknadsvärdebegreppet är ett centralt och viktigt begrepp inom fastighetsmarknaden och
för de som jobbar med fastigheter på något sätt. I lag om utgivning av säkerställda
obligationer 3 kap 3 § 2st definieras begreppet marknadsvärde. Där står följande “Med
marknadsvärde avses det pris som skulle uppnås vid en marknadsmässig försäljning där skälig tid ges för
förhandlingar. Marknadsvärdet ska bedömas utan hänsyn till spekulativa och tillfälliga förhållanden”. 39
En svårighet med att bedöma marknadsvärdet är att det är en uppskattning av det pris som
marknaden skulle vara beredd att betala. Värderingsobjektet bjuds inte ut till försäljning på
den öppna marknaden utan det är endast en simulering. Det går således inte att vara hundra
procent säker i den bedömningen. Ofta består underlaget till marknadsvärderingen av
ortsprismaterial och det kan finnas en stor osäkerhet i underlagets kvalité beroende på hur
goda jämförelseobjekten är och värderarens erfarenhet. En ytterligare svårighet med
begreppet marknadsvärde är att det finns flera liknande begrepp som har samma innebörd
och kan skapa förvirring. Några exempel på ord som liknar marknadsvärde är: sannolikt pris,
likvidationsvärde, taxeringsvärde, belåningsvärde, verkligt värde och nettoförsäljningsvärde. 40 I denna rapport används begreppet marknadsvärde.
”Marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om fastigheten bjöds ut på en fri och
öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid utan partsrelationer och utan tvång” 41
Persson 2008
I rapporten är begreppet marknadsvärde ett centralt och återkommande begrepp där
marknadsvärdet används för att ta fram kvoten för Tobins q och som underlag för bankernas
utlåning av bolån till privatpersoner som vill köpa och bygga hus.
4.1.2

Ortsprismetoden

Vid värdering av småhus är det vanligast att använda den så kallade ortsprismetoden.
Metoden grundar sig på statistik från genomförda överlåtelser på den öppna marknaden.
Syftet med värderingen är att ta fram ett marknadsvärde för en specifik fastighet vid en
39

SFS 2003:1223. Lag om utgivning av säkerställda obligationer 3 kap 4 § 2 st. (Hämtad 2019-05-22)
E. Persson. Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt: fastighetsnomeklatur. S. 246. 10:e
reviderade och utökade utgåvan. Fastighetsnytt, Stockholm, 2008.
41 Ibid. S. 248.
40
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specifik tidpunkt. Den fastighet som ska värderas brukar benämnas värderingsobjekt, de
fastigheter som används som jämförelse till analysen brukar benämnas jämförelseobjekt.
Tidpunkten när marknadsvärdet uppskattas benämns värdetidpunkt. I ortsprismetoden ingår
tre delar, omvärldsanalys, ortsanalys och objektsanalys. Omvärldsanalysen handlar om att ta
hänsyn till det generella läget frånkopplat orten och objektet. Det handlar om förhållanden
och faktorer som påverkar samhällsekonomin, det politiska läget i landet och omvärlden,
inflationen och bankernas regelverk kring utlåning och räntenivåer. Ytterligare faktorer som
bör tas i beaktan är sysselsättningsgrad och efterfrågan på hyres- och fastighetsmarknaden ur
ett mer långsiktigt perspektiv. I ortsanalysen är fokus på den stad eller ort där
värderingsobjektet är geografiskt beläget. Där handlar det om att beskriva ortens
förutsättningar i form av sysselsättning, det lokala näringslivet, befolkning/demografi,
kollektivtrafik och kommunikationer samt fastighetsmarknaden lokalt. I objektsanalysen
ingår mer objektknutna fakta som fastighetens läge och beskaffenhet, attraktivitet och
givetvis standard och skick. När detta har gjorts ska huset jämföras mot andra liknande sålda
objekt inom ett visst geografiskt område 42.
Förutsättningar för att metoden ska kunna tillämpas är att det finns tillräckligt många
jämförelseobjekt på den aktuella delmarknaden för värderingsobjektet. Metoden är i grunden
enkel men det finns en rad faktorer som kan skapa svårigheter i värderingen. Antalet köp,
det får inte vara för få, jämförbarheten, husen som ska jämföras måste vara någorlunda lika
och tiden, de överlåtna fastigheterna ska gärna ligga i nära anslutning till värdetidpunkten.
Detta brukar ibland leda till problem vid urvalet av jämförelseobjekt. Detta leder till en
avvägning där effekterna blir; stränga jämförelsekrav = få köp, medan många köp = sämre
jämförbarhet. Ortsprismetoden kan delas in i direkta ortsprismetoder och indirekta
ortsprismetoder. Direkta ortsprismetoder är baserade på redovisade jämförelseköp och
indirekta ortsprismetoder baserade på nyckelmatriser. Erik Persson skriver att den direkta
ortsprismetoden kan beskrivas i sex steg. 43
1. Att definiera och avgränsa en relevant marknad. Det finns inga fasta bestämmelser för hur
avgränsningarna Ska göras eller hur stora områden som får utgöra ”en relevant”
marknad. Det kan likaväl vara en stadsdel som utgör avgränsningen som
bebyggelsen runt en sjö.
2. Att få fatt på jämförelseobjekt
3. Att erhålla information om jämförelseobjekten
4. Att bearbeta, analysera och tolka ortsprismaterialet
5. Att applicera och göra tids- och egenskapsmässiga korrektioner
6. Att göra slutlig värdebedömning och bedöma osäkerhet i marknadsvärdeuppskattningen
4.1.3

Produktionskostnadsmetod

Vid nybyggnation är flera olika kostnader kopplade till byggandet av huset.
Produktionskostnaden är totalsumman av vad det kostar att färdigställa huset till
inflyttningsklart. I produktionskostnaden ingår de olika utgifter som hör ihop med byggandet
av huset.
I samband med nybyggnation uppkommer en rad olika kostnader som är kopplade till
husbyggandet. Ett vanligt misstag är att endast räkna in priset för huset och fastigheten
(tomten). I själva verket är det ytterligare kostnader som tillkommer vid nybyggnation och
Fastighetsvärdering s. 33–38. Lantmäteriet & Mäklarsamfundet. 2010.
E. Persson. Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt: fastighetsnomeklatur. S. 258. 10:e
reviderade och utökade utgåvan. Fastighetsnytt, Stockholm, 2008.
42
43
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vad kostnaden blir påverkas av tomtens förutsättningar, val av hustyp och tillval. Det kan
tyckas att det blir dyrt med ett nybyggt hus men det är också ett bekvämt val för att slippa
större underhåll och kostsamma renoveringar. Nedan listas de olika kostnader som är vanligt
förekommande vid husbyggnation. Vi börjar med fastigheten och fortsätter sedan med
kostnader relaterade till bygglov, kostnader för själva huset och sist för iordningställande av
tomten.
Inköp av fastighet och anslutningsavgifter
För att överhuvudtaget kunna bygga behövs mark, en fastighet. Priset för köp av fastigheten
kan variera från en kr till flera miljoner kronor. Det som avgör priset är flera faktorer. Några
av faktorerna är geografiskt läge, byggrätt och utformning. Priset för fastigheten benämns
köpeskilling.
Beroende på om fastigheten är belägen inom kommunens verksamhetsområde tillkommer
det en kostnad för VA-anslutningsavgift (enligt kommunens gällande anslutningstaxa). Om
fastigheten är belägen utanför verksamhetsområdet behöver enskilt avlopp ordnas istället.
Priserna för kommunalt VA och enskilt VA brukar vara i storleksordningen 150 000 – 250
000 kr och 50 000 – 150 000 kr. Anslutning till elnätet. Beroende på fastighetens geografiska
läge och elbolag kan kostnaden variera och exakt prisuppgift fås från aktuellt elbolag. 44
Kostnaderna under denna punkt är sammanfattade i listan nedan.
•
•
•

Inköp av fastigheten
Anslutningsavgifter till kommunalt VA alternativt enskilt VA.
Anslutning till elnätet.

Lagfartskostnad.
Utöver själva köpeskillingen uppstår två kostnader som är kopplade till kostnaden av
fastigheten.
•
•

Lagfart eller så kallad stämpelskatt är 1,5% av köpeskillingen för fastigheten
Utöver detta tillkommer eventuella avgifter för pantbrev, 2 % av pantbrevsbeloppet.

Kostnader för lov och ritningar
Beroende på val av hus kan det uppkomma kostnader till arkitekt och konstruktör för
framtagna ritningar och konstruktionsberäkningar. Väljer man ett hus från en hustillverkare
är detta en kostnad man inte behöver ta med i beräkningarna. Nedan är kostnader som kan
uppstå för lov och ritningar beskrivna.
•
•
•

Kostnad för bygglovsritningar.
Bygglovsavgift. Denna avgift varierar från kommun till kommun och beroende på
storlek på det planerade huset.
Avgift för att riva befintlig byggnad, rivningslov. Om det finns en befintlig byggnad
som ska rivas.

Beloppen kan vara väldigt varierande beroende på kommunernas taxor och vilken typ av
byggnad ansökan avser.
Kostnader för själva huset och bygget av det
44

Konsumenternas energimarknadsbyrå. Anslutningsavgift. (Hämtad 2019-05-08)

16

Förutsättningar för bostadsmarknaden i Dalsland

Grundläggningsarbeten. Under denna rubrik hamnar allt som rör markarbeten och
sprängningar, gjutning av platt och förstärkningar i form av armering etcetera
•

•
•
•
•
•

Huskostnader. Själva materialet för stomme, fasad, fönster, dörrar, takbeklädnad
samt invändiga material och isolering. Väljer man istället ett prefabricerat hus är det
priset för själva modellen med eventuella tillval. Beroende på vilken typ av
entreprenadform kan det till komma egna poster för exempelvis VVS, köksinredning
och badrumsinredning.
Tapeter och målarfärg (in och utvändigt)
Arvode till kontrollansvarig (KA)
Containerhyra och eventuella deponiavgifter/miljöavgifter och transportkostnader
Arbetskostnader för övriga arbeten du behöver ta in fackmannamässig kompetens
för
Försäkringar under byggtiden

Kostnader för iordningställande av tomten
Finplanering är ett samlingsbegrepp för att iordningställa tomten till huset när det är
färdigbyggt. I finplanering ingår bland annat anläggning av gäsmatta, rabatter, grus och
stenläggning med mera.
•
•
•
•

Matjord, gräsmattejord och grus med mera.
Marksten, plattsättning och eventuell asfaltering av uppfart.
Byggnation av garage/carport och förråd.
Trädgårdsanläggning. Växter, träd, buskar och gräsmatta.

Som stöd för underlag för kostnader i samband med husbyggnation har underlag hämtats
från Gar-Bos husbyggarskola. 45
4.1.4

Bostadslån, pantbrev och amorteringsregler

Bolåneräntorna har nått en rekordlåg nivå under de senaste åren och legat under tre % från
2013 46. I takt med stigande bostadspriser i stort sett hela landet och hushållens ökade
skuldsättning har Finansinspektionen tagit fram två amorteringskrav. Syftet med
amorteringskraven var att stabilisera marknaden och stärka hushållens ekonomiska
situationer inför en eventuell bostadskris eller ”bostadsbubbla” som vissa väljer att benämna
det.
Inför ett köp av en fastighet eller en bostadsrätt behöver de allra flesta ta ett lån från en bank
eller kreditinstitut. Kreditinstitut 47 är ett samlingsnamn på företag som lånar ut pengar,
exempelvis banker och kreditmarknadsföretag. En vanlig uppfattning är att det är bankerna
som står för utlåningen av fastighetskrediter, men det är bostadsinstituten som står för den
största volymen av utlåning till bolån. 48 De allra flesta bostadsinstituten ägs av ”vanliga”
banker.
För att stabilisera bostadsmarknad med ökad belåning införde staten skärpningar gällande
reglerna för utlåning och amortering Den första skärpningen av amorteringskravet kom den
Gar-bo. Husbyggarskolan - Vad kostar det att bygga hus? (Hämtad 2019-05-10)
Swedbank. Räntor – historik -bolåneräntor 2008–2018. (Hämtad 2019-05-07)
47 Kreditinstitut. Nationalencyklopedin. (Hämtad 2019-05-06)
48 U. Jensen. Panträtt i fastegendom, 2010, s.35
45
46
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1 juni 2016, och den andra skärpningen kom den 1 mars 2018. Det skärpta kravet som
infördes år 2016 innebär för konsumenterna att den som lånar mer än 50% av fastigheten/bostadsrättens marknadsvärde ska amortera ner lånet från 85% till 70 % med minst 2% per
år, från 70% till 50% ska amorteras med 1% per år. En ytterligare begräsning i utlåningen är
att den högsta tillåtna lånesumman är 4,5 gånger låntagarens årsinkomst. Det andra
amorteringskravet som infördes år 2018 innebar att de hushåll vars totalabelåning överstiger
4,5 gånger hushållets totala årsinkomst måste amortera ytterligare 1 % per år tills den totala
belåningen understiger gränsen av 4,5 gånger hushållets årsinkomst 49. Vid nyproduktion kan
banken i särskilda fall besluta om amorteringsfrihet under de första fem åren, men det är
ingen garanti att få amorteringsfritt de första fem åren bara för att man bygger nytt hus. 50
Pantbrev
I Jordabalkens 6 och 22 kapitel är det reglerat vad som gäller för pantbrev och om hur
inskrivningsförfarandet ska ske. Vid alla nyteckningar av lån får låntagaren stå för kostnaden
för upprättande av nya pantbrev. Kostnaden för pantbreven beror på inteckningens storlek
och är två % av inteckningsbeloppet. Pantbreven är knutna till fastigheten, de ingår alltså vid
försäljning. Om tidigare ägaren har upprättat pantbrev för 200 000 kronor kan den nya ägaren
använda sig av dem. Om det krävs ett större lån behöver nya pantbrev upprättas på den del
av beloppet som överstiger summan som det gamla pantbrevet täcker.
Lagfart
Vid köp av fastighet ska ansökan om lagfart upprättas och skickas in till Inskrivningsmyndigheten (IM) inom tre månader från överlåtelsehandlingarna upprättades. 51 Beviljas
lagfarten tas en stämpelskatt ut på 1,5% på köpeskillingen som i vardagligt tal brukar
benämnas lagfartskostnad. Detta för att den nya ägaren ska bli registrerad som officiell ägare
till den specifika fastigheten i fråga.

4.2

Bostadspolitiska målen för landsbygden – ett Sverige
som håller ihop

I mars 2018 lämnade regeringen in en proposition, 2017/18:179 En sammanhållen politik
för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop. Propositionen är till för att
långsiktigt styra vilken inriktning landsbygdspolitiken ska ha. Förslaget innehåller ett
övergripande mål samt tre delmål för att integrera de tre olika delarna av hållbar utveckling,
ekonomisk, social och ekologisk. Målen är tänkta att styra kommande beslut och åtgärder för
att det, som slutmål, ska utforma en livskraftig landsbygd. Tidigare saknades en sammanhållen politik för landsbygdsutveckling, vilket enligt regeringen har hämmat utveckling i
Sveriges landsbygder. 52
Det övergripande målet för den sammanhållna landsbygdspolitiken föreslås vara ”en
livskraftig landsbygd med likvärda möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd
som leder till en långsiktig hållbar utveckling i landet”. Med hållbar utveckling syftar
regeringen på både ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling.
Finansinspektionen, 2017. Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS
2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad. (Hämtad 2019-05-06)
50 Finansinspektionen. Frågor och svar om skärpt amorteringskrav för bostäder med stora skulder. (Hämtad
2019-05-06)
51 F. Grauers. Fastighetsköp. Lund. 2016, s.21
52 Proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop
(Hämtad 2019-05-06)
49
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Första delmålet är huvudsakligen ekonomisk, med ett inslag av ekologisk, utveckling. Det är
att landsbygderna ska bidra till en positiv utveckling av den svenska ekonomin. Detta ska ske
genom att landsbygderna har en långsiktig och hållbar förmåga att ta tillvara på
företagsamhet, utan att det förhindrar att miljömålen nås.
Andra delmålet har ungefär samma inriktning som första, men med större fokus på det
ekologiska perspektivet. I delmålet beskriver regeringen att målet borde vara att
landsbygderna ska stärka Sveriges konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär,
biobaserad och fossilfri ekonomi och till ett hållbart nyttjande av naturresurserna samt att
bidra till att miljökvalitetsmålen uppfylls.
Det tredje och sista delmålet fokuserar huvudsakligen på social utveckling, men har också ett
litet inslag av ekonomisk utveckling. Målet, som regeringen bedömer lämpligt, är att på
landsbygderna ska det finnas likvärdiga förutsättningar för människor att bo, arbeta och leva
som i städer.
I juni 2018 röstade riksdagen igenom regeringens landsbygdsproposition och förankrade på
så sätt de mål som ska styra vilken inriktningen politiken ska ha för landsbygden en lång tid
framåt, även för kommande regeringar. Landsbygdspropositionen innehåller dessutom
konkreta satsningar som regeringen har och kommer fortsätta besluta om. Fördelningen av
de närmsta årens satsningar är:
•

430 mkr/år till näringsliv och företagande

•

49 mkr/år till innovation och kunskapsutveckling

•

44 mkr/år till utbildning

•

105 mkr/år till boende och transporter

•

100 mkr/år till norrlandsstödet 53

4.3

Bostadsbrist – Ett komplicerat begrepp

Bostadsbrist låter som att det borde vara enkelt att definiera, det råder en brist på bostäder.
Men begreppet är mer komplicerat än så. Det kan till exempel råda brist på lägenheter i en
viss storlek eller upplåtelseform, men om det finns andra alternativ att bo i är det egentligen
inte bostadsbrist. Det är brist på alternativ.
Den tolkningen är dock beroende av att människor kan tänka sig att bo varsomhelst, vilket
sällan är fallet. Nationalencyklopedin beskriver att det uppstår bostadsbrist om en stor grupp
människor letar efter samma typ av boende och tillgången eller kvalitén på boendet inte
möter efterfrågan. Det går inte att säga att det är bostadsbrist i Sverige, eftersom det kan vara
både brist och överskott samtidigt. Därför får man dela upp det på mindre marknader och
granska dem för att se hur bostadssituationen ser ut. 54
Statens bostadskreditnämnd fick i samverkan med Boverket år 2012 uppdrag av regeringen
att definiera begreppet bostadsbrist. I deras rapport börjar med att beskriva att begreppet
används ofta utan att innebörden närmare preciseras, men att de flesta nog menar relationen

Proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop
(Hämtad 2019-05-06)
54 Bostadsbrist. Nationalencyklopedin. (Hämtad 2019-05-06)
53
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mellan befolkningen storlek och tillgången på bostäder. 55 Mycket av rapporten handlar om
hur de tar fram en metod för att kunna räkna på hur stor bostadsbrist det är i Sveriges
kommuner, men i samband med det definierar de också själva begreppet bostadsbrist. Deras
definition är ”att bostadsbrist existerar när bostadsstocken inte hunnit öka i tillräcklig takt
för att eliminera de ökningar som beror på befolkningstillväxten sedan bostadsmarknaden
var i balans”. 56

4.4

Faktorer som påverkar bostadsmarknaden

Varför bostadsmarknaden ser ut som den gör beror inte på en enskild faktor. I detta avsnitt
beskrivs några generella faktorer som påverkar bostadsmarknaden på landsbygden
4.4.1

Myndighetsservice, kommunalservice och
kommunikationer

Förutsättningar för att människor ska välja att bosätta sig på mindre orter och samhällen på
landsbygden är att det finns fungerande kommunikationer, infrastruktur samt en fungerande
myndighetsservice som skapar trygghet. Med myndighetsservice infattas samhällstjänster
som sjukvård, polis och andra statliga myndigheter. Den kommunala servicen innefattar
förskolor, skolor, äldreboenden, socialtjänst och räddningstjänst. 57 I Boverkets Vision för
Sverige 2025 finns tolv olika områden, ett område heter Utveckla småorter och glesbygd hållbart. I
rapporten tar Boverket upp viktiga förutsättningar för att avfolkningen av glesbygden ska
avta eller helst upphöra. En av förutsättningarna för att de som väljer att bo på landsbygden
ska ha en bra livskvalité är att det finns en god fungerande samhällsservice. 58
Dagsläget skiljer sig från Boverkets vision, runt om i landet i mindre kommuner på
landsbygden läggs olika typer av offentligservice och kommunalservice ned. En acceptabel
nivå på orten eller bygden är en viktig förutsättning för näringslivet då det kan spela en
avgörande roll om företag väljer att stanna på orten. Det kan inte nog poängteras hur viktigt
ett fungerande serviceutbud är för ortens attraktionskraft. 59 Ur ett socialt
hållbarhetsperspektiv finns det många argument för att bibehålla både kommunal och
kommersiell service på landsbygden.
I SOU 2015:35 beskrivs en definition på vad som anses som grundläggande service. 60
Grundläggande service omfattar bland annat livsmedelsbutik, apotek, postservice,
betaltjänster och drivmedelsstation. För vissa glesbygder är bristen, eller den begynnande
bristen, på denna grundläggande service ett hot mot befolkningsutvecklingen och
människors vilja att flytta dit eller att återvända till sin hembygd. Försvinner delar av denna
så kallade basservice försämras människornas livskvalité och attraktionskraften för bygden
försvagas och förutsättningarna för jobb minskar. Vidare i SOU 2015:35 beskrivs det att
staten bör agera och ta ansvar för att befolkningen i dessa glesbygder fortsättningsvis ska ha
tillgång till en grundläggande nivå av kommersiell basservice. 61

Boverket. Rapport 2012:18 Bostadsbristen ur ett marknadsperspektiv s.3, 5–6 (Hämtad 2019-05-06)
Boverket. Rapport 2012:18 Bostadsbristen ur ett marknadsperspektiv s.37–38 (Hämtad 2019-05-06)
57 Sveriges kommuner och landsting. Vad gör kommunerna? (Hämtad 2019-05-10)
58 Boverket,2012. Vision för Sverige 2025, s. 47–48. (Hämtad 2019-05-10)
59 Boverket,2012. Vision för Sverige 2025, s.50 (Hämtad 2019-05-10)
60 SOU 2015:35 Service i glesbygd s.150–152 (Hämtad 2019-05-10)
61 SOU 2015:35 Service i glesbygd s.34 (Hämtad 2019-05-10)
61 Sveriges kommuner och landsting. Ekonomirapporten maj 2019 s. 37–38 (Hämtad 2019-05-19)
55
56
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Detta fenomen med butiksnedläggningar och att kommersiell service läggs ned i landsbygden
leder till en snedfördelad demografin med en ökad andel äldre i flera av landets glesbygdskommuner. Resultatet av detta blir att kommunerna får en åldrande befolkning som kräver
kommunalservice i form av äldreboenden och särskilda boenden. Problemet blir tydligt
märkbart med vikande invånarantal och en ökande andel pensionärer vilket leder till
minskande skatteintäkter och större skattetryck på de som är arbetande. Rapporten från
Sveriges Kommuner och Landsting som publicerades den 13 maj 2019 visar just resultaten
och prognosen att skatteunderlagen viker (med flera bakomliggande orsaker, inte bara
demografin) och att demografiutvecklingen ökar belastningen på kommunens ekonomi. 62
Detta scenario innebär att den arbetande befolkningen får bära ett större skattetryck 63 och
risken att de får en sämre service jämte mot i en större kommun är inte försumbar.
4.4.2

Förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för
hyresbostäder och bostäder för studerande

Förordningen innebär att bidrag får beviljas till den som ska bygga bostäder som upplåts med
hyresrätt. Bostäderna måste upprättas i ett område med befolkningstillväxt och bostadsbrist
eller om det finns brist av en viss typ av bostäder som inte kan tillgodoses på annat sätt. Om
man uppför bostäder vid en skola för högre utbildning behöver det inte vara befolkningsbrist
för att få bidraget. 64
Hur mycket bidrag man kan få är baserat flera olika saker. Till att börja med finns det tre
grundnivåer av bidraget. 7 100kr/m2 får man i Stockholmsregionen, 5 800kr/m2 i Göteborgsoch Malmöregionerna samt i de kommunerna med hög och varaktig befolkningsökning. I
övriga landet är bidraget 4 800kr/m2. Hela bidraget går att tillgodoräkna sig vid byggnation
av lägenheter upp till 35m2, 35 – 70m2 lämnas 50 procent av stödet och över 70m2 utgår inget
stöd alls. 65
4.4.3

Nedskrivning av nybyggda flerbostadshus

Av Boverkets bostadsmarknadsenkät framgår det att flertalet av landets kommuner uppger
att det är ett generellt underskott på bostäder. Från regeringens sida försöker de skapa
förutsättningar för att påskynda byggandet i kommunerna. Detta för att kunna tillgodose det
behov av lägenheter med bättre tillgänglighet än det befintliga lägenhetsbeståndet. Ett
problem kring nybyggnation av flerbostadshus är reglerna för nedskrivningar av
byggnaderna. I SOU 2018:67 Ett snabbare bostadsbyggande finns en problematisering kring
nedskrivningen av flerbostadshus i kommuner med en Tobins q kvot under ett. I vissa fall
blir marknadsvärdet på det nybyggda huset endast hälften av produktionskostnaden. 66 Detta
medför i sin tur stora ekonomiska nackdelar för de bostadsbolag som trots allt bygger i dessa
kommuner där det redan är svårt att få lönsamhet i byggandet.
I ett remissvar från Hyresgästföreningen på SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en
sammanhållenpolitik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd skriver de att reglerna för nedskrivningar
kommuner och landsting. Ekonomirapporten maj 2019 s.37 (Hämtad 2019-05-19)
Statistiska centralbyrån, 2019. Totala kommunala skattesatser 2019, kommunvis. (Hämtad 2019-05-13)
64 SFS 2016:881. Förordning om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. (Hämtad
2019-05-13)
62Sveriges
63

Boverket.2019-04-11. Bidrag och garantier – stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. (Hämtad
2019-05-14)
66 SOU. 2018:67 Ett snabbare bostadsbyggande. s.119. (Hämtad 2019-05-08)
65
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av flerbostadshus på mindre orter och landsbygdskommuner behöver ses över. Ett problem
med marknadsvärdet på hyreshus är att det knappt finns en transaktionsmarknad och än
mindre relevanta jämförelseobjekt att uppskatta värdet mot. 67.
4.4.4

Strandskydd

Det finns två syften till att vi har strandskydd i Sverige. Det ena är för att säkra allmänhetens
tillgång till strandområden med ett långsiktigt perspektiv. Det andra är för att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten, både i
vattnet och på land, men Länsstyrelsen kan utvidga det upptill 300 meter om de bedömer att
det är nödvändigt för att säkerställa strandskyddets syfte. 68
Det finns flera myndighetsorgan som påverkar tillämpningen av strandskydd. Riksdagen
beslutar om strandskyddsreglerna som står skrivna i miljöbalken. 69 Naturvårdsverket ansvarar
för att vägleda kommuner och Länsstyrelsen i deras tillämpning av strandskyddet. De
sammanställer också alla strandskyddsdispenser och redovisar det till regeringen. 70
Naturvårdsverket kan även överklaga vissa av länsstyrelsernas beslut. Boverket vägleder
kommunerna i LIS och upphävande av strandskydd i detaljplaner. Länsstyrelserna vägleder
kommuner samt granskar dispenser, upphävande av strandskydd i detaljplaner och
tillämpning av LIS. Kort sagt granskar Länsstyrelsen allt som kommunerna beslutar inom
strandskydd.
4.4.4.1

LIS – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

År 2010 ändrades strandskyddsreglerna för att främja landsbygdsutvecklingen genom att
långsiktigt stimulera bostadsmarknaden på landsbygden. Lagändringen gjorde det möjligt för
kommuner att i översiktsplan peka ut LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) områden. När dispenser och upphävande av strandskydd prövas inom dessa områden ska
skälet ”landsbygdsutveckling” prövas, vilket annars inte är en giltig anledning för dispens.
Kommunen måste vid varje enskild dispens från- och upphävande av strandskyddet motivera
sitt beslut. 71
Vid framtagandet av översiktsplan ska Länsstyrelsen ge ett granskningsyttrande där de tydligt
redovisar huruvida kommunens redovisning av LIS-områden uppfyller alla kraven som finns
i 7:18e MB eller ej. 72 Länsstyrelsen granskar också alla beslut om dispens som kommunen
har fattat. De har rätt att överpröva och upphäva dispensen om de anser att kommunen
saknat belägg för dispensen. 73
Boverket utvärderade tillsammans med Naturvårdsverket strandskyddsregelverket som
trädde i kraft år 2009 och år 2010. I de lagändringarna ingick bland annat en ändring för att
främja utvecklingen i landsbygdsområden. De kom fram till att det var svårt att avgöra om
Hyresgästföreningen. Remissyttrande. För Sveriges Landsbygder — en sammanhållen politik för arbete,
hållbar tillväxt och välfärd SOU 2017:1 (Hämtad 2019-05-08)
68 SFS 1998:808 Miljöbalk 7 kap 13 § 2p (Hämtad 2019-04-24)
69 Boverket. Samhällsplanering, så planeras Sverige, planering av mark och vatten – strandskydd. 2018.
(Hämtad 2019-05-02)
70 Naturvårdsverket. Miljöarbete i samhället – skydd av natur, strandskydd. Arbetet med strandskydd.
2019.(Hämtad 2019-05-02)
71 Boverket. Samhällsplanering, så planeras Sverige, planering av mark och vatten – strandskydd.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 2018. (Hämtad 2019-05-02)
72 Länsstyrelsen, Västergötland. PM 2010-09-20 tilldelning -licensområden. (Hämtad 2019-05-02)
73 Naturvårdsverket. Stöd i miljöarbetet -vägledning om strandskydd. (Hämtad 2019-05-02)
67
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LIS faktiskt hade lett till landsbygdsutveckling. Både kommuner och Länsstyrelsen har
framfört kritik mot LIS på grund av dess dåliga flexibilitet. Problemet ligger i att det är svårt
att definiera landsbygdsutveckling och hur LIS kan bidra till den. 74
Utredningen lade fram ett förslag som gör att Länsstyrelsen kan upphäva strandskyddet vid
mindre sjöar och vattendrag, om det finns underlag som visar att området har en liten
betydelse för strandskyddets syften. Till följd av det förslaget lade regeringen redan våren
2014 fram en proposition om regelförändringar för mindre sjöar och vattendrag.
Propositionen trädde i kraft 1 september 2014.
Kommuner har rätt att peka ut områden för LIS i strandnära lägen. På vissa ställen, längs
havskusten i södra delen av Sverige, är det inte tillåtet. Vid större sjöar och havskusten i norra
delen av Sverige ska LIS-områden pekas ut med viss restriktion. I 7:18e MB står det detaljerat
vilka regler som gäller för vilka geografiska områden. För att ge en översikt på vilka regler
som gäller vart har Boverket skapat en karta som grafiskt illustrerar de olika områdena, se
figur 4.1 75

Figur 4.1 Karta över områden där utpekning av LIS-områden är begränsat. Hämtat ifrån
Boverket, mindre justeringar gjorda av författarna.

Boverket och Naturvårdsverket. Strandskydd -Redovisning av ett Regeringsuppdrag. En utvärdering och
översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna 2013. (Hämtad 2019-05-04)
75 Boverket. Samhällsplanering, så planeras Sverige, planering av mark och vatten – strandskydd.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 2018. (Hämtad 2019-05-02)
74
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4.4.5

Skyddet för jordbruksmark

Det lagstiftade skyddet för jordbruksmark finns i MB. I lagen står det att om brukningsvärd
jordbruksmark ska exploatera för byggnation behöver det vara för att tillgodose väsentliga
allmänna intressen och att de inte går att tillgodose genom att ta annan mark i anspråk. 76
Om bebyggelsen kan komma att väsentligt ändra naturmiljön måste en anmälan skickas till
Länsstyrelsen minst åtta månader innan jordbruksmarken är tänkt att tas ur bruk. 77 78 Detta
leder till att det är tidskrävande och kräver god framförhållning för att exploatera
jordbruksmark. Det är heller ingalunda säkert att begäran blir godkänd av Länsstyrelsen.
Lagen för att omvandla jordbruksmark är snävt skriven och kräver mycket god anledning
och efterforskning för att gå igenom.

SFS 1998:808 Miljöbalk 3 kap 4 § (Hämtad 2019-05-04)
SFS 1998:808 Miljöbalk 12 kap 6 § (Hämtad 2019-05-04)
78 Naturvårdsverket. Stöd i miljöarbetet – samhällsplanering vid ändrad användning av markanvändning på
jordbruksmark. (Hämtad 2019-05-04)
76
77
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5 Utvalda rapporter och förslag
I politiken idag är landsbygden ett mycket aktuellt ämne och de bästa lösningarna för att få
mer liv och rörelse på landsbygden debatteras. Nedan finns en samling arbeten som handlar
om bostadsmarknaden på landsbygden.

5.1

Småhusbyggande i marknadssvaga Götalandskommuner
– en studie i hur mycket det byggs och hur det
finansieras

Ett examensarbete som skrevs 2017 av Joel Grafström och Åsa Elmersson. Det är en
undersökning i hur mycket småhus det byggs i de 15 mest marknadssvaga kommunerna i
Götaland. Med marknadssvag menas i det här sammanhanget att de har lägst Tobins q enligt
Boverkets lista från år 2012, vilket betyder att de har den lägsta kvoten om man tar
marknadspris på en befintlig bostad genom den totala produktionskotaden för en likartad bostad.
I studien undersöktes också den teoretiska lönsamheten i att bygga i de framtagna
kommunerna som ansågs vara mest marknadssvaga. För att göra detta togs en teoretisk
produktionskostnad fram och med hjälp av den massvärderades samtliga bygglov för
enbostadshus de senaste åren. Resultatet blev att i 87 procent av fallen gick det inte med
säkerhet att säga om det skulle vara ekonomiskt lönsamt med nybyggnation.
Studien undersökte även hur nybyggnationerna finansierades genom att granska inteckningsbeloppen för varje småhus som använts för att räkna fram den teoretiska lönsamheten. Det
visade sig att knapp 50 procent är helt bankfinansierade, 30 procent delvis bankfinansierade
och de resterande 20 procenten har finansierat på något annat sätt.
Likheterna mellan examensarbetet ”Småhusbyggande i marknadssvaga Götalandskommuner”
och ”Förutsättningar för småhusbyggande i Dalsland” är att båda studerar hur mycket det
byggs och om det är lönsamt. Metoden för att ta fram Tobins q skiljer sig dock mellan
arbetena, Joel och Åsa gjorde en uppräkning av taxeringsvärdena medan författarna till denna
har använt sig av ortsprismetoden. Detta uppföljande examensarbete har också fokuserat på
faktorer som påverkar bostadsmarknaden, men framförallt vilka förutsättningar som krävs
för att det ska byggas mer.

5.2

Bidrag för att riva - Statens stöd för kommunala
bostadsåtaganden 1998 - 2005.

År 1990 fanns det 3 600 lediga hyreslägenheter i hela landet, vilket motsvarade mindre än en
kvarts procent av det totala bostadsbeståndet. Några år senare inträffade den finansiella
krisen och ändra balansen på bostadsmarknaden. Antalet lediga lägenheter ökade från år till
år och kulminerade år 1998 då över 62 000 lägenheter stod tomma, framförallt i områden
med svag eller ingen befolkningstillväxt. 79
Detta ledde till att kommunerna och de kommunala bostadsbolagen hamnade i ekonomiska
svårigheter, kostnaden av att ha tomma lägenheter blev för stora för kommunerna att klara
av. Finansinspektionen oroades över vad som skulle hända med stabiliteten i det ekonomiska
systemet om kommunerna inte skulle klara av att betala en fordran, kommuner kan inte gå i
konkurs.

79 Boverket. Statens bostadsnämnd. Statens stöd för kommunala bostadsåtaganden 1998–2005 om
bostadsdelegationen och statens bostadsnämnd. (Hämtad 2019-05-10)
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Med anledning av detta förslog regeringen våren 1998 en tillfällig stödförordning för att
kommuner i ekonomiska svårigheter skulle klara av sina åtaganden. Kommunerna kunde
bland annat söka stöd för att riva bostäder som det kommunala bostadsföretag ägde. Stödet
var baserat på kommunens ekonomiska styrka och kraven som riktades mot kommunen.
Uppdraget att hantera ansökningarna gick till en myndighet som hette Bostadsdelegationen.
År 2001 föreslog regeringen en mer långsiktig lösning och i och med det upplöstes Bostadsdelegationen. Deras uppdrag övergick till Statens bostadsnämnd (SBN).
Rapporten från statens bostadsbyggnadsnämnd ger en historisk tillbakablick varför det
kanske inte alltid är optimalt att bygga mängder med hyreshus när det är svårt att förutspå
det framtida behovet av dem. Dalslandskommunerna har varit avbefolkningskommuner
under en lång tid, men år 2014 vände det till en befolkningsökning vilket skapade efterfrågan
på hyresbostadsmarknaden. Dock har trenden redan vänt och inga av kommunerna i
Dalsland har haft befolkningsökning både år 2017 och år 2018. Sett till detta kan det vara
riskabelt att bygga flerbostadshus.

5.3

SOU 2017:108 - Lån och garantier för fler bostäder

Regeringen beslutade i januari 2017 att utreda om det finns förbättringsmöjligheter för
finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnation av bostäder. Utredningen kallades
Utredning om förbättrad bostadsfinansiering (N 2017:01).
Den bild av nuvarande bostadsbyggnadssituationen de kom fram till är att takten det byggs i
är högre än på mycket länge, men inte överallt och inte för alla målgrupper. Det är speciellt
i de mindre kommunerna utanför storstadsregionerna där det uppstår problem. Även om det
finns behov av fler bostäder kan det vara svårt att få igång en nyproduktion, vilket har till
viss del med finansieringsförutsättningarna att göra. Orsaker till förekommande
finansieringssvårigheter i mindre kommuner bedömer utredningen framförallt komma ifrån
att det ofta är mindre aktörer på landsbygden. De mindre aktörerna har inte lika stort
ekonomisk kapital bakom sig och får därför hårdare krav från banken. Banken behöver en
större kapitaltäckning än om de varit en stor aktör som skulle ta ett lån. Dessutom kan det
vara att banken saknar lokalkännedom om kommunen vilket kan leda till riskpåslag.
Erfarenheterna från 1990-talet har gjort ett tydligt avtryck och ändrat synen på bostadsfinansieringen. Idag är det en självklarhet att bostadsbyggandet sker på marknadsmässiga
villkor och risken tas av den som fattat beslut för byggnationen. Detta har gjort kreditgivarna
mer restriktiva och det medför att i mindre kommuner, där lönsamheten är mer osäker, kan
det vara svårt att få lån.
Förslag på åtgärder som utredningen tagit fram för förbättrad bostadsfinansiering kan delas
upp i två delar. Den första delen beskriver förslag för att det ska finns tillgång till
finansieringsstöd även om marknaden försvagas och den andra delen beskriver insatser som
kan göras för att hjälpa mindre aktörer på svagare bostadsmarknader. Förslagen som
presenteras är till för att öka möjligheterna till att bygga flerbostadshus för hyreslägenheter,
inte bostadsrätter eller småhus.
För att stöd till bostadsfinansiering ska fungera i en svagare marknad föreslår utredningen
att de statliga kreditgarantierna ska lämnas även för lån till renovering och utgifter under
projekteringsskedet. För att vidga målgruppen för kreditgivare föreslås dessutom att
schablonbeloppet för produktionskostnad höjs vid nybyggnation för att bättre överensstämma med de aktuella produktionskostnaderna, eftersom det är den som sätter gränsen för
möjlig garanti på svagare marknader. Det föreslås också att det ska erbjudas statliga
marknadskompletterande topplån, om det inte går att få tillräcklig finansiering från den
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ordinarie kreditmarknaden. Detta minskar kravet på mängden eget kapital vid nybyggnation
på grund av den möjliga, ökade sammanlagda belåningsgraden.
För att mer direkt ta sig an dilemmat med de mindre aktörerna på svagare bostadsmarknader
tog utredningen fram flera förslag på åtgärder. Det första är att det ska finnas en statlig
hyresförlustgaranti för de som bygger i kommuner med befolkningsökning, men där det
framtida behovet är mer osäkert. Det andra är att det under en femårsperiod kommer det
erbjudas upp till 300 000 kronor i startbidrag till byggemenskaper, för att täcka kostnaderna
i projekteringsskedet och på så sätt stimulera byggnation där ingen annan är beredd att bygga
bostäder för egen förvaltning. Det tredje och sista är att investeringsstödet för byggnation av
hyres- och studentbostäder ska utgå i förväg för att kunna använda stödet som eget kapital
under byggtiden och på så sätt få lättare att söka lån.
Den förväntade effekten av dessa förslag är inte stor. Det räknas med att ungefär 1000-3000
nya bostäder per år kommer byggas i Sverige med stöd av de nya reglerna. Anledningen till
att det inte får större inverkan är att bostadsbyggandet redan ligger på en hög nivå och
generellt sett är det inte finansieringssvårigheter som begränsar hur mycket det byggs. 80
Dessa ändringar i möjligheter till lån och bidrag kan ha en påverkan på bostadsmarknaden i
Dalsland. Det kommer inte få en direkt inverkan på hur mycket småhus det byggs, men det
kan innebära att det byggs fler flerbostadshus för hyresrätter. Om det påståendet ska stämma
måste anledningen till att det inte byggs mer vara att det svårt att få lån, men det finns en
stor risk att den egentliga anledningen till att det inte byggs mer är att det inte är lönsamt.
Bidraget på 300 000 kronor kan hjälpa till i uppstartsfasen och gör det lite enklare att bygga
med lönsamhet. Dock är det inget stort belopp när det handlar om att bygga flerbostadshus,
vilket gör att det antagligen inte kommer leda till fler hyreslägenheter.

5.4

SOU 2018:67 – Ett snabbare bostadsbyggande

22 juni 2017 beslutade regeringen att skapa en särskild utredning för att se över vilka
möjligheter kommunerna har för att säkerhetsställa att byggrätter som skapas genom
detaljplaner tas i anspråk utan onödiga dröjsmål. Bakgrunden till utredningen är att det tar
lång tid att få fram nya bostäder och regeringen vill veta om det går öka byggnadstakten.
Analysen visade att det finns förbättringsmöjligheter som utredarna presenterade.71
Problem med dröjsmål och byggrätter uppstår oftast när det är privatägd mark. Om
kommunen själva äger marken har de större möjlighet att se till att marken blir bebyggd. För
att minska risken borde kommunerna bedriva en mer aktiv markpolitik utifrån ett långsiktigt
och strategiskt perspektiv.
Innan lagändringen år 2010 när förköpslagen avskaffades hade kommunerna möjlighet att
bedriva en aktivare markpolitik. År 2015 trädde flera lagar och lagändringar i kraft angående
exploateringsavtal. Kommunernas tidigare starka position försvagades när nivån för
expropriationsersättning höjdes samtidigt som kommunens rätt att lösa in mark utan betala
ersättning för allmänt ändamål avskaffades. Om kommunen vill bedriva en aktiv markpolitik
måste de nu expropriera marken och betala 125 procent av marknadsvärdet.
SOU 2018:67 menar att detta är en omöjlig utgångpunkt och att de gamla så kallade
exploatörsbestämmelserna borde återinföras så att kommunen kan lösa in mark för allmänna
platser utan kostnad. Regleringen av vad ett exploateringsavtal får innehålla angående
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finansiering av byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg borde skrivas om. Istället för
att de inte får bidra borde lagen säga att de får göra det.
De konstaterar också att expropriationslagen behöver ses över, den nuvarande
ersättningsnivån är kostnadsdrivande. Dock ligger den utanför deras uppdrag och därför
borde regeringen ge Boverket uppdraget för att få ett helhetsperspektiv över vad som
behöver åtgärdas. För att kommunerna ska kunna bedriva en aktiv markpolitik igen föreslår
utredarna att den kommunala förköpslagen ska återinföras.
Om förslaget skulle gå igenom skulle det fortfarande ha begränsad påverkan på Dalslands
bostadsmarknad. Dalslandskommunernas problem är inte att det går för långsamt, problemet
är kostnaderna kontra värdet. Dock hade kommuner kunnat bedrivit en aktivare markpolitik
och införskaffat mark i LIS-områden för att kunna säkerhetsställa utbyggnaden av dem.

5.5

Boverkets bostadsenkät – Dalslandskommunerna

Varje år skickar Boverket ut en enkät till rikets samtliga 290 kommuner, där kommunerna
får svara på frågor om bostadssituationen i den egna kommunen. Syftet med enkäten är att
få en överblick av bostadsmarknaden i hela landet och kunna följa utvecklingen och trender.
Enkäten är unik och den enda i sitt slag som på en nationell nivå sammanställer läget på
bostadsmarknaden i Sverige.
Kommunerna svarar självständigt på enkäten och det är en bedömningsfråga där kommunen
kan svara följande om bostadsmarknaden: balans, obalans-underskott eller obalansöverskott. Insamlingen av kommunernas svar sker med hjälp av de olika Länsstyrelserna som
kvalitetssäkrar och samarbetar med kommunerna. Alla svar från kommunerna redovisas i en
tabell sammanställd av Boverket. Vidare presenteras läget för olika kommungrupper, som till
exempel de tre storstadsregionerna, högskolekommuner med fler eller färre invånare än 75
000 och övriga kommuner med fler eller färre invånare än 25 000. Sammanfattningen av
enkäten gav att 240 81 av Sveriges 290 kommuner uppger att det är underskott på bostäder.
För vissa grupper på bostadsmarknaden är läget mer ansträngt. Enligt enkäten är det svårt
för unga, nyanlända och framförallt den ökande gruppen av äldre som vill flytta från sina hus
till mer tillgängliga bostäder i centrumnära lägen. Det är också ett underskott på
studentbostäder i samtliga av landets högskolekommuner. Störst brist är det på bostäder för
personer med funktionshinder. I denna fråga uppger 169 kommuner att det saknas bostäder
för denna grupp. Att notera är också att det i 116 kommuner saknas särskilda boendeformer
för äldre.
På frågorna som ställs till kommunerna har Dalslandskommunerna svarat enligt följande
tabeller:
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Boverket. Bostadsmarknadsenkäten 2019. Bostadsmarknadsenkäten i korthet. (Hämtad 2019-05-02)
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Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? 82
I kommunen som
På centralorten, i
I kommunens övriga
Kommun
helhet
innerstan
delar

Bengtsfors

Obalans - underskott
på bostäder

Obalans - underskott
på bostäder

Obalans - underskott
på bostäder

Dals-Ed

Obalans - underskott
på bostäder

Obalans - underskott
på bostäder

Balans på
bostadsmarknaden

Färgelanda

Obalans - underskott
på bostäder

Obalans - underskott
på bostäder

Obalans - underskott
på bostäder

Mellerud

Obalans - underskott
på bostäder

Obalans - underskott
på bostäder

Balans på
bostadsmarknaden

Åmål

Obalans - underskott
på bostäder

Obalans - underskott
på bostäder

Obalans - underskott
på bostäder

Tabell 5.1. Kommunerna bedömning av det nuvarande bostadsmarknadsläget. Källa: Boverkets
bostadsmarknadsenkät.
Hur bedömer ni att kommunens bostadsmarknadsläge kommer att se ut om tre år?
Kommunen som
På centralorten, i
I kommunens övriga
Kommun
helhet
innerstan
delar

Bengtsfors

Obalans - underskott
på bostäder

Obalans - underskott
på bostäder

Obalans - underskott
på bostäder

Dals-Ed

Obalans - underskott
på bostäder

Obalans - underskott
på bostäder

Balans på
bostadsmarknaden

Färgelanda

Obalans - underskott
på bostäder

Obalans - underskott
på bostäder

Obalans - underskott
på bostäder

Mellerud

Obalans - underskott
på bostäder

Obalans - underskott
på bostäder

Balans på
bostadsmarknaden

Åmål

Obalans - underskott
på bostäder

Obalans - underskott
på bostäder

Obalans - underskott
på bostäder

83

Tabell 5.2. Kommunernas bedömning av hur bostadsmarknadsläget kommer se ut om tre
år. Källa: boverkets bostadsmarknadsenkät.
Samtliga av kommunerna bedömer att som helhet är det underskott på bostäder i
kommunerna. Det som framkom under intervjuerna stämmer väl överens med svaren som
kommunerna givit i tabell 5.1 och 5.2. Intervjusvaren går att läsa om i nästa kapitel under
punkten 6.3 - Bostadsmarknaden i Dalslandskommunerna. Utifrån de svaren kommunerna
har uppgett i Boverkets bostadsmarknadsenkät från år 2019 borde det finnas en efterfrågan
på nybyggda hus. I nästa kapitel finns resultatet om hur många nya småhus det byggs i
Dalsland.
82
83

Boverket. Boverkets bostadsmarknadsenkät i Excel-format. (Hämtad 2019-05-02)
Boverket. Boverkets bostadsmarknadsenkät i Excel-format. (Hämtad 2019-05-02)

29

Förutsättningar för bostadsmarknaden i Dalsland

6 Resultat och analys av bostadsmarknaden och
småhusbyggande i Dalslandskommunerna
I det här kapitlet behandlar vad alla intervjuer och all datasamling har nått för resultat och
vilka analyser författarna har gjort av materialet.

6.1

Hur mycket byggs det i Dalsland

Tabell 6.1 visar hur många nybyggnadslov som blivit godkända i varje Dalslandskommun
under perioden 2013 – 2018. Åmål bytte system år 2013 och därför finns det ingen data från
det året. I underlaget med nybyggnadslov från Åmål fanns det bygglov benämnda ”Bygglov
Nybyggnad”. Det är oklart vilken typ av nybyggnation som åsyftades och de har därför inte
tagits med i sammanställningen.
Kommun
Bengtsfors
Dals-Ed
Färgelanda
Mellerud
Åmål
Totalt

2013
11
6
3
17
37

2014
12
3
4
7
5
31

2015
27
1
4
9
3
44

2016
6
2
2
17
9
36

2017
9
8
6
14
12
49

2018
11
6
3
14
3
37

Tabell 6.1: Antal nybyggnadslov för småhus, uppdelat per studerad kommun och år. Källa: Information
insamlad från respektive kommuns plan- och byggavdelning.
Utifrån tabell går det att utläsa att byggnationerna varken har ökat eller minskat de senaste
fem åren, utan byggnadstakten ligger kvar på ungefär samma nivå. I Bengtsfors och Mellerud
byggs det mer än de andra kommunerna, men för att kunna göra en relevant jämförelse på
det krävs att man ser till befolkningsmängden också. Därför har en tabell över bygglov per
1000 invånare tagits fram, se tabell 6.2.

Tabell 6.2: Antal nybyggnadlov per 1000 invånare för småhus, uppdelar per studerad kommun och år.
Källa: Befolkningsmängd från statistiska centralbyrån (2019), antal bygglov från Dalslandskommunernas
plan- och bygg samt egen bearbetning av data.

För att få en visuell presentation av läget har en graf tagits fram utifrån siffrorna i tabell 6.2.
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Bygglov för enbostadshus per 1000 invånare
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Mellerud

Åmål

Figur 6.1. Bygglov för småhus per 1000 invånare i Dalslandskommunerna
Källa: Befolkningsmängd från statistiska centralbyrån (2019), antal bygglov från Dalslandskommunernas plan- och
bygg samt egen bearbetning av data.

Utifrån figur 6.1 kan man utläsa att Mellerud och Bengtsfors har under de senaste åren haft
flest inkomna bygglovsansökningar per 1000 invånare.
Det kan också vara intressant att se hur befolkningstillväxten har förändrats i kommunerna
under perioden, om det finns någon korrelation mellan den och antalet ansökningar om
nybyggnadslov. Se figur 6.2.

Befolkningförändring Dalslandskommunerna
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
Dals-Ed

Färgelanda

Bengtsfors

Mellerud

Åmål

Figur 6.2. Befolkningsförändring i Dalslandskommunerna.
Källa: Statistiska centralbyrån (2019)

Av figur 6.2 framgår det att befolkningstillväxten under perioden 2000–2013 varit i stort sett
varit negativ för samtliga av Dalslandskommunerna. Under perioden 2014–2016 ökade
befolkningen i Dalsland, för att sedan börja få en negativ utveckling igen år 2017 och framåt.
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6.2

Lönsamhet vid nybyggnation

I detta avsnitt presenteras resultatet för marknadsvärdet, produktionskostnad och Tobins q
för de tre olika delmarknaderna för lantligt, strandnära och tätort. De nämnda resultaten
presenteras under respektive rubrik. Resultatet analyseras för att utvisa om det finns
ekonomisk bärighet vid nybyggnation i Dalslandskommunernas tre delmarknader.
6.2.1
Marknadsvärde – Lantligt, strandnära & tätort
För att beräkna Tobins q för ett nybyggt hus behövs ett marknadsvärde. I detta avsnitt
presenteras det uppskattade marknadsvärdet för ett nyproducerat “typhus” anpassat till den
specifika delmarknaden. Marknadsvärdet är framtaget med ortsprismaterial från
värderingsdata och finns i sin helhet i bilaga N, O och P. Se tabell 6.3.
Marknadsvärdet för ett nybyggt hus i respektive kategori
Lantligt

Strandnära

Tätort

Tomtstorlek m²

1817

1285

1583

Boyta m²

86

108

136

Marknadsvärde

1 600 000

2 300 000

2 000 000

Tabell 6.3. Marknadsvärde för småhusfastigheter på de olika delmarknaderna

Marknadsvärdet för de fastigheter som ligger strandnära är högst trots att dessa har minst
tomtareal. Från jämförelseobjekten finns det ett samband mellan pris och närhet till strand.
De objekt som ligger i kategorin lantligt har störst tomtareal men minst boyta och lägst
marknadsvärde. Objekten i kategorin tätort har störst boyta och näst störst tomtareal.
6.2.2

Produktionskostnad – Lantligt, strandnära & tätort

I avsnittet beräknas den totala produktionskostnaden för nybyggnation av ett småhus. Den
totala produktionskostnaden är nedan uppdelad och redovisad i tre avsnitt, tomt, hus, övriga
produktionskostnader samt totala produktionskostnader för de olika delmarknaderna.
Marknadsvärdet för de olika kategorierna redovisas i stycket 6.2.1. med underlag från
ortsprismaterial från Värderingsdata.
6.2.2.1

Produktionskostnad för tomterna

Vid fastighetstaxeringen får fastigheten(tomten) och huset separata taxeringsvärden som
sedan läggs ihop till ett samlat taxeringsvärde. Var fastigheten är belägen har mycket stor
betydelse för värdet. För att beräkna de olika fastigheternas taxeringsvärden har
Skatteverket delat in landet i olika värdeområden med riktvärden för normaltomten för
respektive område 84 Värdeområdena är indelade i olika geografiskt avgränsade områden
med liknande förutsättningar. Med normaltomten menas hur standardtomten ser ut för
respektive värdeområde, med hänsyn till storlek, pris, korregeringsbelopp per kvadratmeter
och belägenhetsfaktor. I tabell 6.4, 6.5 och 6.6 framgår vilka värdeområden som använts
för att uppskatta ett marknadsvärde för tomt i respektive delmarknadsområde.
I tabell 6.4, 6.5 och 6.6 korrigeras tomterna med korregeringsbeloppet per kvadratmeter.
Detta för att tomten skall vara så nära “normaltomten” för respektive delmarknad.
Lantligt
84Skatteverket.

Fastighetstaxering, fastigheter och bostad – taxeringsvärde. (Hämtad 2019-05-21)
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Värdeområde nummer Normaltomtens
& namn
storlek i kvm

Korrigeringsbelopp Normaltomtens
i kr/kvm
riktvärde i kr

1438900 Landsbygd
Dals Eds kommun

2400

20

160 000

1439004 Färgelanda kn,
2400
norra landsbygden

10

80 000

1439900
Färgelanda,
2000
södra landsbygden

20

140 000

1461900 Landsbygd
Melleruds kommun

i

2400

5

120 000

1460900Landsbygd
Bengtsfors kommun

i

2200

15

120 000

1492900 Landsbygd
Åmål kommun

i

2500

15

100 000

2 317

14

120 000

Medelvärde

i

Tabell 6.4. Riktvärdeangivelser för normaltomten, lantligt-läge

1817 m² är medeltomtstorleken på tomterna utifrån jämförelseobjekten från värderingsdata.
2 316 m² är medeltomtstorleken på normaltomten enligt Skatteverkets värdeområdestabeller.
För att korrigera tomtens storlek görs följande justering. 2 316 m² – 1817 m² = 499 m². Från
normaltomten skilde det 499 m² och det har korrigerats enligt uträkningen nedan.
499 m²*14 kr = 6 986 kr
120 000 kr – 6 986 kr = 113 014 kr
För att uppskatta marknadsvärdet för normaltomten uppräknas taxeringsvärdet med 1,33 för
att få ett ungefärligt marknadsvärde.
113 014 kr*1,33 = 150 000 kr (avrundat)
Tätort
Värdeområde nummer &
namn

Normaltomtens
storlek i kvm
1438001 Dals Eds tätort
1000
1439001 Färgelanda tätort
1000
1461001 Melleruds tätort
1000
1460002 Bengtsfors centrum
900
1460001 Bengtsfors ej centrum 1000
1492001 Åmål tätort västra
800
1492008 Åmål tätort södra
800
Medelvärde
929

Tabell 6.5. Riktvärdeangivelser för normaltomten, tätortsläge.
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Korrigeringsbelopp
i kr/kvm
40
35
40
25
30
35
45
35

Normaltomtens
riktvärde i kr
160 000
120 000
160 000
100 000
120 000
140 000
180 000
123 000
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1583 m² är medeltomtstorleken på tomterna utifrån jämförelseobjekten från värderingsdata.
929 m² är medeltomtstorleken på normaltomten enligt Skatteverkets värdeområdestabeller.
För att korrigera tomtens storlek görs följande justering. 1583 m² – 929 m² = 654 m². Från
normaltomten skilde det 654 m² och det har korrigerats enligt uträkningen nedan. I detta fall
var tomten som vi jämförde större än “normaltomten” och därför adderades summan till det
ursprungliga priset.
654 m² * 35 kr = 22 890 kr
123 000 kr + 22 890 kr = 145 890 kr
För att uppskatta marknadsvärdet för normaltomten uppräknas taxeringsvärdet med 1,33 för
att få ett ungefärligt marknadsvärde.
145 890 kr * 1,33 = 194 000 kr (avrundat)
Strandnära
Värdeområde nummer &
namn
1438003 Nössemark
1461004 Vänerkusten,
Svanefjorden Mellerud
1492013 Öar i Vänern,
Norra strandzonen i Åmål
1492012 Strandzonen i
Åmål
Medelvärde

Normaltomtens Korrigeringsbelopp Normaltomtens
storlek i kvm
i kr/kvm
riktvärde i kr
1500
25
160 000
1500

45

250 000

1000

30

250 000

2000

40

250 000

1750

38

227 500

Tabell 6.6. Riktvärdeangivelser för normaltomten, strandnära-läge

1285 m² är medeltomtstorleken på tomterna utifrån jämförelseobjekten från värderingsdata.
1 750 m² är medeltomtstorleken på normaltomten enligt Skatteverkets värdeområdestabeller.
För att korrigera tomtens storlek görs följande justering. 1750 m² – 1285 m² = 465 m². Från
normaltomten skilde det 654 m² och det har korrigerats enligt uträkningen nedan.
465 m² * 38 kr = 17 670 kr
227 500 kr – 17 670 kr = 209 830 kr
För att uppskatta marknadsvärdet för normaltomten uppräknas taxeringsvärdet med 1,33 för
att få ett ungefärligt marknadsvärde.
209 830 kr*1,33 = 279 000 kr (avrundat)
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6.2.2.2

Produktionskostnad hus

Produktionskostnaderna för husen i de olika kategorierna varierar beroende på husens
storlek och utformning. För samtliga tre kategorier har tre enplansvillor valts ut, men
storleken och antal rum varierar beroende på genomsnittsstorleken från ortsprismetoden.
Se tabell 6.7.
Lantligt
Strandnära
Tätort
Hustyp
1-plans trähus 1-plans trähus
1-plans trähus
Antal rum
2–3 rum
4 rum
6 rum
Boyta m²
97
107
146
Produktionskostnad
1 470 000
1 499 300
2 005 000
Tabell 6.7. Produktionskostnad för hus på del olika delmarknaderna.

Produktionskostnaden för huset byggt i tätort är dyrast. Skillnaden i pris står i relation till
storleken på huset. Husen för lantligt och strandnära skiljer 10 kvadratmeter i storlek och
cirka 30 000 kr i pris för husmodellen.
6.2.2.3

Övriga produktionskostnader, markarbeten och lov

Utöver kostnader för tomt och hus tillkommer kostnader för grundläggning,
anslutningsavgifter för vatten och avlopp och andra avgifter kopplade till byggnationen. Se
tabell 6.8.
Lantligt
Strandnära Tätort
Grundläggning och schaktning

204 750

224 000

290 500

2250

3490

2790

22 275

22 275

22 275

VA-anslutning/enskilt

100 000

100 000

150 000

Finplanering & trädgård

100 000

100 000

100 000

99 500

99 500

99 500

Lagfart
Bygglov

Garage

Tabell 6.8. Produktionskostnader för markarbeten, garage och lov.

Priserna för de olika kategorierna är snarlika men skiljer sig åt på punkterna för vatten och
avlopp, grundläggning och lagfart. Posten grundläggning är kopplad till byggyta. Huset i
tätort har störst byggyta och därför är kostnad för grundläggningen högst där.
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6.2.2.4

Totala produktionskostnader för de olika delmarknaderna

Kostnader

Lantligt

Strandnära

Tätort

Tomt

150 000

279 000

194 000

Hus

1 470 000

1 499 300

2 005 000

Grundläggning och schaktning

204 750

224 000

290 500

Lagfart

2250

3490

2790

Bygglov

22 275

22 275

22 275

VA-anslutning/enskilt

100 000

100 000

150 000

Finplanering & trädgård

100 000

100 000

100 000

Garage

99 500

99 500

99 500

Totalproduktion

2 158 775

2 338 195

2 897 065

Avrundat

2 159 000

2 338 000

2 874 000

Tabell 6.9. Total produktionskostnad för de olika delmarknaderna

Totalproduktionskostnaden är dyrast för det största huset i tätorten. Skillnaden mellan
husen i kategorin lantligt och strandnära är knappt 200 000 kr. Skillnaden mellan det
billigaste och dyraste huset är knappt 600 000 kr. Se tabell 6.9.
6.2.3

Tobins q - Lantligt, strandnära & tätort

Marknadsvärde
Totalproduktionskostnad
Tobins – q

Lantligt
Strandnära
Tätort
1 625 000
2 312 000
1 964 000
2 159 000
2 338 000
2 874 000
0,75
0,99
0,68

Tabell 6.10. Tobins q för Dalslands delmarknader.

Av tabell 6.10 framgår det att bygga i strandnära lägen kan innebära att investerade pengar
fås åter vid en försäljning av nybyggnation. Det är mer osäkert hur pengar investerade i ett
hus på landsbygden eller i en tätort är hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv.
Tobins q i Dalsland - Boverket 2012
Dals-Ed

Bengtsfors

Färgelanda

Mellerud

Åmål

0,5–0,79

0,0–0,49

0,0–0,49

0,0–0,49

0,0–0,49

Tabell 6.11. Tobins q i Dalslandskommunerna. Källa: Boverket 2012

Enligt den rapport som Boverket publicerade 2012 hade Dals-Ed ett Tobins q värde på 0,5–
0,79 och de övriga fyra kommuner ett värde på mellan 0,0–0,49, se tabell 6.11. Av de värdena
som Boverket redovisar i rapporten är det endast Dals-Ed som når upp till Tobins q för
lantligt och tätort från denna studie. De andra fyra kommunernas Tobins q värde ligger på
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en betydligt lägre nivå än vad denna studie visar. Enligt rapporten skulle värdet för Tobins q
ligga mellan 0,0–0,49, men enligt beräkningarna ovan är det ingen av delmarknaderna som
har ett lägre värde än 0,68. Skillnaden mellan Boverkets rapport och de värden som redovisas
i denna rapport är minst 0,5 för strandnära lägen i alla kommunerna i Dalsland förutom DalsEd.

6.3

Bostadsmarknaden i Dalslandskommunerna

Det här avsnittet handlar om hur bostadsmarknaderna ser ut i Dalslandskommunerna.
Avsnittet beskriver hur kommunerna, fastighetsmäklarna och banktjänstemannen ser på
bostadsmarknaden. Kommunernas bostadsmarknader kommer presenteras var för sig, men
det finns också en statistisk jämförelse av relevant data med information från Statistiska
centralbyrån.
För att besvara hur bostadsmarknaderna ser ut har några intervjufrågor från varje grupp valts.
Frågorna som valdes ut är de som fick svar som bäst hjälper till att få en överblick över hur
bostadsmarknaden ser ut. De övriga frågorna och dess svar finns att läsa i sin helhet i
bilagorna A-M.
6.3.1

En statistisk jämförelse och analys av kommunerna

Jämförande faktorer

Bengtsfors Dals-Ed

Färgelanda Mellerud Åmål

Befolkning antal

9867

4807

6596

9349

12 707

Invånare/kvkm landareal

11,2

6,6

11,2

18,2

26,4

5

1

4

3

3

Arbetslöshet i procent

11,3

6,2

7,2

10,7

12,6

Strandlinje i km

1411

1211

547

824

790

Antal typkod 220 hus år 2017

3397

1585

2608

3368

3597

Antal tätorter

Tabell 6.12: Jämförande med statistik mellan Dalslandskommunerna Källa: Statistiska centralbyrån
(2019)
Invånare per kvadratkilometer är speciellt intressant att studera, se tabell 6.12. Det har en
stor inverkan på kommunens möjlighet att hålla god kommunal service. En låg kvot på
invånare/kvkm landareal innebär att det kan vara långt mellan de som behöver tillgång till
äldrevård med mera. Även närhet till skola och vård blir svårare att tillhandahålla. Sett till
detta borde Dals-Ed ha mycket svårare att tillhandahålla god kommunal service.
Antalet tätorter i kommunen har också en påverkan på kommunal service. Det torde inte
finnas någon som förväntar sig att det ska ligga skolor eller vårdcentraler ute i skogen där
nästan ingen bor. I tätorterna däremot förväntas det nog finnas tillgång till båda, därför är
det inte nödvändigtvis en fördel att ha flera tätorter om man landsbygdskommun. För DalsEd som bara har en tätort som dessutom är centralt belägen i kommun kan detta ses som en
styrka eftersom det kan underlätta att tillhandahålla den kommunala servicen som krävs.
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En hög arbetslöshet innebär minskade skatteintäkter och ökade skatteutgifter för
kommunen. Detta har en negativ effekt på den kommunala servicen som kommunen kan
erbjuda.
Den totala längden på strandlinjen inom kommunerna visar på hur viktigt det är för dem
med LIS. Desto mer strand de har, desto större områden påverkas av strandskyddet.
Hur många hus med taxeringskoden 220 som finns i kommunen ger en indikation på hur
stor del av befolkningen som bor i en- eller tvåbostadshus, om man ställer det i relation till
invånarantalet. Alla de undersökta kommunerna förutom Åmål har cirka en tredjedel så
många hus med taxeringskod 220 som invånarantalet, Åmål har cirka en fjärdedel. Detta
tyder på att i Åmål är det en större andel av befolkningen som bor i flerbostadshus, vilket
kan te sig naturligt då Åmål tätort har över 9 000 invånare.
6.3.2

Bengtsfors bostadsmarknad

I det här avsnittet finns utvalda delar från intervjuer med plan- och byggavdelningen samt en
fastighetsmäklare.
Plan- och byggavdelningen – Bengtsfors kommun
Är det balans på bostadsmarknaden i er kommun?
Nja, det är olika delar. Totalt sett är det en brist men det är det inte överallt. Men det är
framförallt i Bengtsfors och Bäckefors tätort som det är brist. Det är snarare fel slags
bostäder, storlek med mera än avsaknad av hus som är problemet.
Hur jobbar ni med strandskydd och LIS i er kommun?
Många bor och vill flytta till strandskyddade område, så det är en viktig fråga. Vi tog fram en
LIS-bilaga 2013 med 13 områden i samband med framtagandet av vår översiktsplan. Just nu
håller vi på att aktualisera vår översiktsplan och göra ett tematiskt tillägg till LIS-bilagan. De
LIS-områden som lyckas bäst är där det redan finns någon typ av bebyggelse och vi inte
bestämmer exakt vart det ska byggas. Länsstyrelsen utvidgade strandskyddsområdet
försämrade möjligheterna att bygga i strandnära lägen.
Använder ni tomtkö?
Vi har ingen kö. Vi har ett 80-tal tomter, gamla tomter från 80-talet. Dessa är inga attraktiva
tomter och därför har vi paketerat och säljer dem för 50 000 kronor med VA och bygglov.
Man får inte köpa tomterna i med anledning att det är bra att ha, typ för att man inte vill att
någon ska bygga bredvid ens eget hus eller i spekulationsvärde. Om man ska köpa en sådant
paket så ska det bebyggas.
Fastighetsmäklare – Kontor i Bengtsfors
Har du någon erfarenhet av nybyggda hus som sålts och om i sådana fall har de sålts med vinst? Alltså att
priset översteg produktionskostnaden.
Jag har sålt ett nybyggt hus och jag tror inte att det sålde med vinst. Det var ett år gammalt
och sålde för 1,4mkr, visserligen hade den säljaren gjort stora delar av jobbet själv men det
var nog en förlustaffär för honom.
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Det har byggts några nya hus i utkanten av Bengtsfors tätort. De kostade ca 3–4 miljoner att
bygga och jag tycker de är jämförbara med ett hus jag sålde för 1,6 miljoner som ligger precis
i anslutning till det området.
Är det någon skillnad på om husen är centrumnära/sjöläge/lantligt? Vad säljs bäst?
Alla vill ha samma sak. Alla vill ha en barnvänlig villa med minst 3 sovrum, centrumnära med
lantlig känsla. Annars vill de ha en villa byggt på 70-talet eller senare med tre sovrum. Villor
med tre sovrum säljs för ett mycket dyrare slutpris än de hus som har två sovrum. Det märks
att äldre hus från tiden 30-tal till 60-tal är mindre eftertraktade då de har en mindre boyta,
omodern planlösning och det är ofta mer arbete som behöver göras på huset. Standarden
på huset spelar stor roll, folk vill inte göra för mycket arbeten på husen.
Finns det en efterfrågan på nybyggda hus?
Ja, men marknaden är för svag för att kunna bygga nya hus utan stora förluster. Kommunen
har en del tomter som aldrig blivit sålda, även om de bara kostar cirka 50 000 kronor med
VA klart.
6.3.3

Dals-Eds bostadsmarknad

I Dals-Eds kommun intervjuades plan- och byggavdelningen på kommunen samt ett
kommunalråd.
Plan- och byggavdelningen – Dals-Eds kommun
Är det balans på bostadsmarknaden i er kommun?
Ja, det upplever jag att det är i dagsläget. Om vi backar till flyktingsituationen år 2015 såg det
annorlunda ut, det saknades hyreslägenheter. För att lösa det så byggdes det flerbostadshus
och vissa lokaler bytte användningsområde, exempelvis från kontorslokaler till bostäder. Nu
har det trycket ebbat ut. Att det byggdes flerbostadshus har gjort det möjligt för äldre att
flytta in till centrum och då blir hus på landet lediga, vilket skapar ruljangs på
bostadsmarknaden.
Hur jobbar ni med strandskydd och LIS i er kommun?
Vi har en LIS-plan som antogs år 2012 med ett antal utpekade områden, den ligger som ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen. Under min tid här har det varit tre hus som gått igenom
länsstyrelsens granskning där man angivit LIS som särskilt skäl. De områden som
länsstyrelsen inte tyckte var lämpliga i sitt granskningsyttrande har det inte blivit bebyggt då
det tar stopp hos länsstyrelsen vid bygglov. Vi har startat upp arbetet med att ta fram en ny
översiktsplan och då ska vi se över LIS-planen också.
Använder ni tomtkö?
Nya riktlinjer för hur man ska ansöka om kommunala tomter håller på att tas fram nu. Vi
har egentligen inte haft någon kö tidigare. Det har funnits få tomter, bara enstaka
lucktomter. Nu har ett nytt område med lediga tomter.
Kommunalråd – Dals-Eds kommun
Hur upplever du bostadssituationen i din kommun?
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Någonstans mellan balans och brist. Inte jätteakut, men framförallt kan behövas tillskott på
flerbostadshus i centrum. Det är framförallt från äldre, men även en del yngre som söker sig
dit. Mer åt bristhållet än balans skulle jag nog säga.
Prisnivån är ganska skaplig, bostadsrätter som byggts nyligen har sålts för samma pris de
kostade att producera. Utvecklingen har varit positiv de senaste åren, intressen för bostäder
har ökat. Arbetstillfällen har bidragit till detta.
Hur jobbar ni för att skapa gynnsamma förutsättningar för bostadsbyggande?
Vi jobbar med översiktsplan för hela kommunen. För tätorten och intressanta områden har
vi fördjupad översiktsplan.
Vi skapar ändamålsenliga och aktualiserar äldre detaljplaner som har blivit omoderna sett till
hur man bygger idag.
Vi har väl förbereda tomter för 360 000 kronor som vi säljer genom mäklare. Vi hoppas på
budgivning men än så länge har de sålts för 360 000 kronor.
Vi har en bra dialog med de företag som kan vara intresserade av att bygga bostäder, det
ingår i det ordinarie näringslivsarbetet. Vi är lyckligt lottade som har några företag som bygger
hyreshus i kommunen.
Vilka hinder står ni som kommun inför för att skapa en attraktivare bostadsmarknad?
Jag skulle säga att strandskyddet är den största faktorn som hindrar. Förutom det är också
finansieringsfrågan ett stort problem. Alltså unga människors möjligheter att kunna bygga
sin första bostad med de finansieringskrav som finns. Det finns många unga är intresserade
av att bygg men får inte lån.
Att ha tillräckliga resurser för att ta fram nya detaljplaner. Det är kostsamt och tidskrävande.
Vi har större inpendling än utpendling, hade varit bra om de bosatte sig här istället. Det hade
bidragit till kommunala skatteintäkter.
6.3.4

Färgelandas bostadsmarknad

I Färgelanda kommun intervjuades plan- och byggavdelningen på kommunen samt ett
kommunalråd.
Plan- och byggavdelningen – Färgelanda kommun
Är det balans på bostadsmarknaden i er kommun?
Det är underskott på bostadsmarknaden, både för villor och lägenheter. År 2017 antogs ett
kommunalt bostadsförsörjningsprogram fram vilket visade att andelen äldre ökar i
kommunen och de efterfrågar lägenheter i centrumnära lägen med närhet till kommunal
service.
Hur jobbar ni med strandskydd och LIS i er kommun?
Vi har en LIS plan som vann laga kraft år 2011, men det var en nackdel att vara så tidiga.
Länsstyrelsen sa i början att permanentboende inte bidrog till landsbygdsutveckling vilket
man kunde se i deras granskningsyttrande, då de var emot de flesta områdena som pekades
ut som LIS-områden i vår kommun. Svårigheten med att få det utbyggt i LIS-områdena beror
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till stor del att det är privatägdmark och då är det svårt för kommunen att påverka
utbyggnadstakten. Länsstyrelsen har blivit snällare, de ger oftare tillstånd för strandskyddsdispenser. Fungerar bra numera.
Tillsynen av strandskyddet ansvarar Dalslands miljö- och energiförbund för.
Använder ni tomtkö?
Vi har lediga tomter som är avstyckade med VA färdigt. Alltså finns det ingen kötid.
Kommunalråd – Färgelanda kommun
Hur upplever du bostadssituationen i din kommun?
Jag upplever att det är bostadsbrist. Vi behöver bygga lägenheter centralt så att äldre kan
flytta in, då blir hus lediga som yngre kan flytta till och vi får ruljangs på bostadsmarknaden.
I huvudsak är det i centralorterna som det är bostadsbrist. Tomter säljs, det finns inte så
många kommunala tomter vid bra lägen kvar just nu vilket bidrar till att det byggs få nya
villor. Priset stiger ändå på begagnatmarknaden för småhus.
Hur jobbar ni för att skapa gynnsamma förutsättningar för bostadsbyggande?
Vi jobbar med flera saker för att skapa gynnsamma förutsättningar. Vi ser över och ska
uppdatera äldre detaljplaner, vi håller dessutom på och detaljplanerna nya områden.
Framförallt med fokus på att förtäta centralorterna och bebygga lucktomterna i småorterna.
Vi för en dialog med privata byggherrar och byggföretag om vad kommunen ska göra för att
få igång cirkulationen på marknaden. Dessutom gör vi marknadsundersökning på
bostadsmarknaden för att se vad kommuninvånarna tycker.
Infrastrukturen är också en viktig del som vi jobbar med för att underlätta pendling och
kommunikationer. Främst jobbar vi med att höja standarden på väg 173 till Uddevalla.
Vilka hinder står ni som kommun inför för att skapa en attraktivare bostadsmarknad?
Det är framförallt de stränga kraven för att skapa LIS-områden. Även amorteringskraven
och regelverket kring bankers utlåning bromsar bostadsbyggandet.
6.3.5

Melleruds bostadsmarknad

Mellerud fick den mest heltäckande intervjuundersökningen. Kommunalråd, plan- och byggavdelningen, mäklare samt banktjänsteman intervjuades i Mellerud kommun.
Plan- och byggavdelningen - Mellerud
Är det balans på bostadsmarknaden i er kommun?
Det är balans i orterna Åsensbruk och Dals Rostock. Det finns till och med ett litet överskott
på lägenheter där. I Mellerud centrum är det brist på lägenheter. Det är 1000 personer i kö
ungefär på det kommunala fastighetsbolaget AB Melleruds Bostäder. Vissa av dem som står
i kö kanske redan har lägenhet, men oavsett så är det ganska högt tryck. Det kommunala
bostadsbolaget byggde ett nytt hyreshus med 24 lägenheter och där hyrdes alla lägenheterna
ut direkt.
Vi tror att det är brist på alla typer av bostäder, också småhus även om det är svårt att veta.
Men de hus som kommer upp på försäljning säljs ganska snabb vilket tyder på att det finns
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efterfrågan. Det känns som att många vill bygga, men de vill bygga vid vatten. Problemet är
att alla tomter vi har vid vatten är bebyggda.
Hur jobbar ni med strandskydd och LIS i er kommun?
Vi jobbar väldigt aktivt med LIS, vi håller just nu på att ta fram en ny översiktsplan med nya
och utökade LIS-områden. Vi var bland de första med att ta fram LIS-områden, men de var
så otydligt beskrivet vart de var lokaliserade så länsstyrelsen låter oss inte exploatera de
områdena. I den nya planen jobbar vi hårt med för att ta fram tydliga områden. I den gamla
översiktsplanen från år 2010 så hade vi sju områden och i den nya så har vi nästan tredubblat
det.
Jag tycker att det är bra att det finns några bromsklossar som begränsar så att det inte blir
överexploaterat.
Använder ni tomtkö?
På bostäder har vi ingen tomtkö, det finns lediga tomter. På vår hemsida kan man se alla
lediga tomter och priset på dem. Min dröm är att vi ska göra massa detaljplaner som kommer
skapa tomtkö, men det får vi se.
På verksamheter släpar vi lite efter i framställandet av detaljplaner, vi ligger ungefär ett år
efter. Men det jobbar vi på.
Kommunalråd – Mellerud
Hur upplever du bostadssituationen i din kommun?
Den är ansträngd, vi har en kö till vårt kommunala bostadsbolag i storleksordning 1000 i kö.
Det är framförallt på lägenheter.
Folk frågar varför vi inte bara bygger fler bostäder. Inte många kommer ihåg att för bara 20
år sedan utgick statsbidrag för att riva bostäder. Efterfrågan fluktuerar över tid vilket gör att
man inte bara kan bygga massor av nya bostäder utan att se på efterfrågan över tid. Vi tog
emot väldigt många nya svenskar de senaste åren vilket skapade stort tryck på nya bostäder.
Min bild är att hyresrätterna är det som är tryck på. Vi har viss konvertering på fritidshus till
permanentbostäder men inte något uppseendeväckande. Förra året byggde vi 24 nya
hyreslägenheter och samtliga av dem är uthyrda, vilket visar att det finns en efterfrågan.
Hur jobbar ni för att skapa gynnsamma förutsättningar för bostadsbyggande?
För dem som vill bygga hyresrätter eller bostadsrätter så har vi färdiga tomter, korta
handläggningstider och rimliga priser.
Vilka hinder står ni som kommun inför för att skapa en attraktivare bostadsmarknad?
Jag ställde ungefär samma fråga till vårt bostadsbolag, vad är det som hämmar
bostadsförsörjning mest? Svaret jag fick var att det är fastighetsvärdet nedskrivning – Tobins
q.
Vi har en lokal sparbank som är insatta i den lokala marknaden och våra förutsättningar.
Ändå är det finansieringen som är jobbig för de som vill bygga. Lånet blir för värdet på huset,
inte för kostnaden för projektet som ofta överstiger värdet.
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Strandskyddet utgör begränsningar. Jag uppfattar det som direkt orättvist att i
storstadsområden kan man bygga storhus precis bredvid kajen medan man inte kan bygga
något alls här. I landsbygdskommuner är det väldigt svårt att få tillstånd att upphäva
strandskyddet, eftersom det inte redan är bebyggt.
Fastighetsmäklare – kontor i Mellerud
Har du någon erfarenhet av nybyggda hus som sålts och om i sådana fall har de sålts med vinst? Alltså att
priset översteg produktionskostnaden.
Det är inte ofta som det blir någon större vinst, då måste de föregås av en budgivning. Det
kan hända på pappret att det inte är så höga produktionskostnader, men då har det ingått
mycket egenarbete. I bästa fall går det plus minus noll.
Mängden nybyggda hus som säljs är de flesta åren färre än handens fingrar.
Är det någon skillnad på om husen är centrumnära/sjöläge/lantligt? Vad säljs bäst?
De är de som har sjölägen som har bäst möjlighet att inte gå back. Lantlig känsla och
sjönära är det som säljs bäst.
Finns det en efterfrågan på nybyggda hus?
Aldrig blivit förfrågad om nybyggda hus. De yngre familjerna vill ha nyare hus byggda från
1980-tal och framåt med modern planlösning. Väldigt få yngre vill renovera hus. Det tror jag
beror på dels ekonomin, men sen också bekvämlighetsskäl. Det har precis byggt 12 nya hus
som ska ut för försäljning, så nu får vi se.
Banktjänsteman - Mellerud
Hur tänker ni gällande långivning om produktionskostnaden är högre än det förväntade marknadsvärdet?
Den situationen har inte uppstått än. Men om det är behöver vi en högre kontantinsats för
att kunna ge ut lån. I bankvärlden spelar hushållets totala skuld och inkomst också in.
Märker ni någon skillnad mellan de olika Dalslandskommunerna sett till produktionskostnad jämfört
med marknadsvärdet?
Nej, det tror jag inte. Det borde inte skilja mycket mellan kommunerna utan det är mer läget
i kommunen som är avgörandet för marknadsvärdet. Anskaffningsvärdet för tomten, själva
fastigheten är en stor del av den totala produktionskostnaden och där tror jag den största
skillnaden ligger. Jämförelsevis går det att köpa tomter för mellan 50 000 kr till 800 000 kr
och vissa ärver tomter eller styckar av inom familjen och då är priset kostanden för
fastighetsåtgärden.
Inför en belåning av småhusbyggnation, tittar ni enbart på det förväntade marknadsvärdet eller spelar andra
saker in?
Ska man producera ett nyckelfärdigt hus på en köpt tomt, då har man en ganska fast kostnad.
Där håller man sig normalt inom ramarna. Sedan kan man nyproducera genom att man
bygger en del själv, och då kan man få ned kostnaderna något. Vid en nyproduktion får vi in
en offert och ett kostnadsförslag och då måste man ha minst 15%, vissa behöver ha mer men
det varierar. Fastighetsmäklarna gör en värdering på fastigheten när de är klara för att kunna
göra om byggnadskreditivet till ett vanligt bolån.
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Hittills har produktionskostnaden legat på samma nivå som det uppskattade marknadsvärdet.
Om läget är riktigt bra, strandnära till exempel, så kan marknadsvärdet överstiga
produktionskostnaden.
6.3.6

Åmåls bostadsmarknad

I Åmål kommun intervjuades kommunalråd, plan- och byggavdelningen och tillväxtchefen
på kommunen. Anledningen till att både plan- och byggavdelningen intervjuades var för att
strukturen i kommunen var något annorlunda än de andra kommunerna. För att få
heltäckande svar på alla intervjufrågorna behövdes tillväxtchefen, som också är plan- och
byggchef, intervjuas. I de andra Dalslandskommunerna fanns befattningen plan- och
byggchef som enskild position. Svar från båda deras intervjuer finns med här och i bilagorna.
Plan- och byggavdelningen & Tillväxtchef – Åmål kommun
Är det balans på bostadsmarknaden i er kommun?
Det finns ett efterfrågan på lägenheter, men det är inget direkt tryck. Det är många projekt
på gång nu, så frågan är om det inte kommer bli ett överskott istället för brist. För några år
sen var det större efterfrågan från utländska köpare, men det har avtagit senaste tio åren.
Hur jobbar ni med strandskydd och LIS i er kommun?
När vi gjorde vår översiktsplan år 2013 så lade vi till vår LIS-bilaga som ett tematiskt tillägg.
Vi jobbar alltså aktivt med LIS för att skapa bostadsmöjligheter i kommunen. I den bilagan
så hade pekat ut 27 områden för LIS, men vi håller nu på att ta fram en ny plan med nya
områden.
Använder ni tomtkö?
Vi har ingen tomtkö, om någon vill bygga så löser vi det. Det fanns 72 tomter tills för några
månader när ett företag köpte upp en del. Nu finns det ett 60-tal kvar.
Kommunalråd – Åmål
Hur upplever du bostadssituationen i din kommun?
Jag får säga att jag tycker att vi har bostadsbrist, det råder det absolut inget tvivel om. Det är
besvärande att vi har den bostadsbristen vi har. Det är i synnerhet den differentierade
bostadsmarknaden som vi känner av.
Det finns en historik som man ska med sig. Det är inte så längesen vi fick bidrag för att riva
bostäder, trenderna ändrar sig. Det gäller att inte övervärdera ett trendbrott så vi försöker
oss hålla lugna när vi ser att trenderna ändrar sig.
Bostadsrätter och småhus tror jag att det finns en enorm efterfrågan på. Ett tag behövde inte
ett hus ligga ute speciellt länge, men nu kommer det inte in så många hus i bra lägen. De som
sitter på de attraktiva lägena i dag är äldre och de behöver en annan sorts boende för att vilja
flytta.
Hur jobbar ni för att skapa gynnsamma förutsättningar för bostadsbyggande?
De planer som vi har som är avsedda för bostäder ska vara tillgängliga men också så
anpassade att man ska kunna få igång en byggnation snabbt. Handläggningen och byråkratin
hos oss är ett snabbt projekt och bromsar inte arbete.
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Man kan inte bara stirra sig blind på att alla ska bo centrumnära. Det ligger i tiden att även
en liten kommun ska kunna se till flexibelt boende. Att man inte bygger 140 kvm utan kanske
hälften men flexibelt istället. Flexibelt boende är att det är familjesituationen som bestämmer
hur stort boende som krävs. Till exempel att antal rum ska vara lättare att justera. Tänk Ikeas
BoKlok.
Vilka hinder står ni som kommun inför för att skapa en attraktivare bostadsmarknad?
Det behövs ett större kapital för kommunen, det är egentligen det som är hindret. Detta
bidrar till att många saker som skulle kunna öka attraktiviteten förhindras. Till exempel
uppdatera detaljplaner, bättre kommunikationer och infrastruktur. Det behövs nya pengar
in.
6.3.7

Sammanställning av svaren på de utvalda intervjufrågorna

För att få en klarare bild av vad varje intervjugrupp svarade på de olika frågorna så finns i
det här avsnittet en sammanställning av deras svar.
6.3.7.1

Plan- och byggavdelningen

Är det balans på bostadsmarknaden i er kommun?
Nästan alla svarade att det är blandat brist och balans, men ingen sa att det är överskott. Det
är framförallt brist på lägenheter i tätorterna.
Hur jobbar ni med strandskydd och LIS i er kommun?
Alla kommuner var tidiga att antingen skriva med LIS-områden i sin översiktsplan eller lägga
in den som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Flera av kommunerna är nu i arbete med
att ta fram nya och mer specificerade områden.
Använder ni tomtkö?
Ingen av kommunerna hade någon kö och därav finns det inte heller någon tomtkö. Däremot
framgick det att flera av kommunerna hade lediga tomter.
6.3.7.2

Kommunalråd

Hur upplever du bostadssituationen i din kommun?
Kommunalråden upplevde bostadssituationen på samma sätt som plan- och byggavdelning
gällande balansen. Brist på lägenheter i tätorterna, men i övrigt balans.
Hur jobbar ni för att skapa gynnsamma förutsättningar för bostadsbyggande?
Alla kommunalråden nämnde att de arbetade med att ha detaljplaner och tomter redo för
att bebyggas. Två av dem sa att de för en dialog med bostadsbolag för att ta reda på vad
som förhindrar att det byggs.
Vilka hinder står ni som kommun inför för att skapa en attraktivare bostadsmarknad?
Tre av kommunalråden sa att strandskyddet och att det inte går att ta lån vid nybyggnation
på grund av låga värden på fastigheterna är de två faktorer som hindrar mest. Det sista
kommunalrådet sa att det var på grund av brist på ekonomiska medel som många av
problemen uppstår som annars skulle kunna lösas. Exempel på problem som skulle lösas
med mer pengar är fler detaljplaner, bättre infrastruktur och kommunal service.
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6.3.7.3

Fastighetsmäklare

Har du någon erfarenhet av nybyggda hus som sålts och om i sådana fall har de sålts med vinst? Alltså att
priset översteg produktionskostnaden.
Det säljs allmänt få nybyggda hus och de som sålts har inte gjort det med lönsamhet. Om
man gör mycket av arbete själv så kan man gå plus minus noll.
Är det någon skillnad på om husen är centrumnära/sjöläge/lantligt? Vad säljs bäst?
Här var det lite skillnad mellan på svaren mellan de två mäklarna som blivit intervjuade. I
Bengtsfors vill folk bo centrumnära med lantlig känsla. I Mellerud var det strandnära lägen
som sålde bäst.
Finns det en efterfrågan på nybyggda hus?
Även här var svaren något olika. I Bengtsfors fanns det en efterfrågan, men marknaden är
för svag för att bygga nya hus. I Mellerud ville framförallt de yngre köparna ha nyare hus,
men ingen hade frågat efter nybyggda.

6.4

Förslag på lösningar som skulle kunna öka mängden
nybyggnation i Dalsland

Under intervjuerna framkom några förslag på vad staten skulle kunna göra för att underlätta
för bostadsbyggandet i just deras kommun. Många av förslagen är dock applicerbara på alla
Dalslandskommunerna eftersom de står in för liknande utmaningar. Förslagen och en kort
beskrivning av dem finns sammanfattade under den här rubriken. Genomförbarheten och
effekten av förslagen diskuteras i kapitel 7 – Diskussion och slutsatser.
6.4.1

Generösare tolkning av LIS från Länsstyrelsens sida

Samtliga Dalslandskommuner kände att tillämpningen av LIS fungerade mindre bra i deras
kommun. Alla kommuner hade gjort någon form av LIS-plan, flera som ett tematiskt tillägg
till översiktsplanen. Tilläggen gjordes bara några år efter LIS-villkoret infördes i lagen. Detta
gjorde att det fanns begränsad mängd information och praxis om tillvägagångsättet vid
utpekande av områdena. Länsstyrelsen var också negativ till många av de utpekade områdena
i sina granskningsyttrande och när kommunerna sökte dispens från strandskyddet genom att
yrka på LIS blev det ofta avslag.
Stora delar av Dalsland har dessutom utvidgat strandskydd. Längs hela Vänerkusten är
strandskyddet utvidgat till 300 meter med ett tillägg att kommuner ska vara restriktiva vid
utpekande av LIS-områden där. Strandskyddet är dessutom utvidgat till 200 meter vid många
av sjöarna. Detta gör att många attraktiva möjliga strandnära fastigheter försvinner bakom
strandskyddet
6.4.2

Enklare process för att ta fram detaljplaner på landsbygden

Att ta fram en ny detaljplan är en kostsam, komplicerad tidskrävande process. Detta leder till
att mindre kommuner har svårt att ta fram detaljplaner om det inte är en byggherre som
ansöker om detaljplan. Förutsättningar för en attraktiv bostadsmarknad är att man har färdiga
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bostadsområden och tomter för verksamheter, vilket nu är svårt för många av Dalslandskommunerna.
6.4.3

SKL avtal för privata aktörer

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har handlat upp fasta priser av flerbostadshus som
kan beställas hem av kommunala bostadsbolag från SKL. SABO (Sveriges Allmännyttiga
bostadsföretag) erbjuder också färdigupphandlande flerbostadshus som är billiga men ändå
till god standard. Dock är det bara kommunala bostadsbolag som kan beställa dessa också.
En liknande lösning för mindre, privata aktiebolag borde finnas.
6.4.4

Förbättrad kollektivtrafik

Tågstopp finns i tre av Dalslandskommunerna, Dals-Ed, Mellerud och Åmål, men inte i
Färgelanda och Bengtsfors. I de kommuner där järnvägen går skulle det vara gynnsamt om
tåget hade fler avgångar, det hade ökat pendlingsmöjligheterna och på så sätt gjort
kommunerna mer attraktiva att bo i även om man jobbar annanstädes. Kommunerna som
helt saknar järnväg skulle kunna öka i attraktivitet som pendlingskommun, om järnvägen
skulle byggas ut i dem.
6.4.5

Bidrag för nybyggnation av småhus i landsbygdskommuner

Det är extremt svårt, om inte omöjligt, att bygga med vinst i de flesta delarna i Dalslandskommunerna. Att bygga utan någon chans till lönsamhet kan vara avskräckande för många,
vilket gör att det inte byggs. Bidrag gör att det blir lättare att bygga med lönsamhet.
6.4.6

Ökat/utjämnat bidrag för nybyggnation av flerbostadshus

I flera av Dalslandskommunerna saknas det lägenheter som är anpassade för äldre som vill
flytta ifrån sina hus, både med anledning av kommunal service och för att det är för jobbigt
att bo kvar. Detta skapar ett så kallat flyttlås, då de äldre inte kan flytta in till centrumnära
lägen och de unga inte kan flytta till hus.
Hyrorna som behövs tas ut för lägenheterna i ett nybyggt flerbostadshus överstiger vida de
boendekostnader som äldre betalar för att bo kvar i sina hus, vilket gör att kommunen inte
bara kan bygga massor av nya flerbostadshus för att låsa upp flyttlåset. Det finns bidrag att
söka från staten för att bygga flerbostadshus, men bidraget i mindre kommuner är lägre än
det som utgår om man bygger i storstäderna. Problemet är att byggnaderna inte är billigare
att bygga på landsbygden. Bidraget borde vara lika högt eller högre på landsbygden.
6.4.7

Göra om reglerna för nedskrivning av värdet på nybyggda
flerbostadshus

Som nämndes i rubriken ovanför så är det inte billigare att bygga på landsbygd än i tätort,
men värdet på byggnaderna kan skilja sig markant. Byggnader på landsbygden har generellt
sett ett lägre värde än byggnader i tätort. Detta leder till att när flerbostadshusen på
landsbygden färdigställs och värderas sker det ofta en nedskrivning på dem. I teorin borde
det inte göra någon skillnad, hyrorna baseras ändå på produktions- och underhållskostnad.
Det egentliga problemet blir vid bokföringen. Om produktionskostnaderna blir högre än vad
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värderingen säger att huset är värt så minskar företagets totala kapital, vilket stoppar många
privata aktörer från att bygga eftersom företaget då redovisar en förlust vid nybyggnation av
flerbostadshus. Reglerna för nedskrivning av värdet behöver ses över och ändras. Byggherrar
ska inte behöva ta en ekonomisk förlust vid byggande av flerbostadshus i landsbygdskommuner.
6.4.8

Sänka momsen på byggmaterial

Priserna för att bygga i Sverige är mycket höga, framförallt kostnaderna för material är höga.
Om momsen på byggmaterial hade sänkts skulle priserna kunna pressas nedåt, vilket hade
gjort det billigare att bygga nytt. Det hade även minskat problematiken från de övriga
punkterna i detta avsnitt.
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7 Diskussion och slutsatser
Frågorna som vi ställde oss själva i början av arbetet var hur mycket det byggs i
Dalslandskommunerna, om det är lönsamt att bygga samt vilka förutsättningar som krävs
för att det ska byggas mer. Efter ett antal intervjuer och en hel del sökande för att hitta
relevanta rapporter och studier känner vi att vi i alla fall delvis har fått svar.

7.1

Svar på frågeställningar
7.1.1

Hur många nya småhus byggs det i
Dalslandskommunerna?”

Det här var egentligen ingen svår fråga att svara på, det enda som behövde göras var att
sammanställa data från kommuner. Några av kommunerna hade dessutom redan sammanställt den vilket underlättade arbetet. I examensarbetet ”Småhusbyggande i marknadssvaga
Götalandskommuner” använde författarna en annan metod. De sammanställde data från
Post och inrikes tidningar i en databas och fick därigenom fram ett svar på hur mycket som
byggdes i kommunerna som de undersökte. Om man har en stor kunskap av att skapa
databaser är kanske deras metod smidigare, men för oss var det lättare att be kommunerna
om hjälp.
Om man ser till bygglov/1000 invånare går det inte att se en trend åt något håll för Dalsland,
det har legat på ungefär samma nivå mellan åren 2013–2018. Visserligen är det en ganska
stor procentuell skillnad från år till år, men det är så få småhus som byggs att en skillnad på
bara några få hus leder till stor procentuell skillnad.
7.1.2

Är det lönsamt att bygga i Dalsland? Går det att bygga med
vinst?

Detta var en väsentligt mycket svårare fråga att svara på. I början hade vi en tanke om att det
skulle vara enkelt att ta fram ett Tobin q för varje kommun genom att ta fram ett bedömt
marknadsvärde och dela det på priset för ett nytt hus med tomt. Vi upptäckte dock ganska
tidigt svårigheter med metoden, både för att ta fram ett marknadsvärde för varje kommun
och totala produktionskostnaden.
Marknadsvärdet skulle uppskattas kommunvis genom att göra en ortsprismetod med hjälp
av värderingsdata. För att få en högre säkerhet på det med beräknade marknadsvärdet ville
vi inte ha för breda parametrar sett till byggnadsår, tid för försäljning och storlek på huset.
Det resulterade dock i att underlaget per kommun blev otillräckligt för att ta fram något
marknadsvärde och för Åmål fanns det inga försäljningar alls. Det blev inte heller mycket
bättre när vi breddade parametern för byggnadsår, mycket på grund av att det inte verkar
som att det byggdes många hus mellan 1991 och 1998. Priserna varierade mer beroende på
vart i kommunen de ligger, än vilken kommunen de ligger i. Därför fattades beslutet att dela
upp hela Dalsland i tre delmarknader istället, lantligt, tätort och strandnära läge. Det visade
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sig att det blev en stor skillnad på marknadsvärdet mellan de olika delmarknaderna, speciellt
mellan strandnära och de två andra, se tabell 7.1. Sett till det verkade det som att detta var en
bättre metod än att dela upp marknaden kommunvis, men det är fortfarande en osäkerhet i
att det fanns få jämförelseobjekt.
Tobins q i Dalsland – vår studie
Lantligt

tätorts
0,75

Strandnära
0,68

0,99

Tabell 7.1. Tobins q i Dalslands delmarknader

Produktionskostnaden var inte heller lika lätt att bedöma som vi först trodde. Tomtvärdet
gick inte att ta fram genom Värderingsdata, istället fick vi använda skatteverkets hemsida där
vi kunde ta fram ett genomsnittstaxeringsvärde för tomterna på de olika delmarknaderna.
Metoden för att räkna fram tomtvärdet var både lätt och tidseffektiv. Eftersom metoden togs
fram under arbetets gång var det turligt att det gick att dela upp marknaden för tomterna på
skatteverkets hemsida i just de delmarknaderna som vi valt att ta fram marknadsvärdet på.
Produktionskostnaden för hus var också svårare att bestämma än vad vi först trodde. Vi tog
fram tre olika marknadsvärden på fastigheter där storleken på husen varierade, därför
behövde vi ta fram tre typhus med olika storlekar för att de skulle ge ett mer rättvisande
resultat. Men förutom storlek behövde vi också bestämma hur många våningar husen skulle
ha och vilka tillval som skulle ingå. Dessa faktorer hade stor inverkan på den totala
produktionskostnaden och det var svårt att avgöra vad som var mest realistiskt i förhållande
till verkligheten, vilket ledde till en osäkerhet i slutresultatet.
När det var färdigt upptäckte att det är fler utgifter som kan tillkomma när man bygger hus,
till exempel pantbrev, göra iordning tomten, vatten och avlopp för att nämna några. Alla
dessa är svåra att bedöma vad de kostar på grund av att de varierar beroende på kommun
och läge. Därför ligger det en stor osäkerhet i vad den egentliga kostnaden är för dem är.
Studien visade att vid nybyggnation av småhus i både tätorts- och lantligt läge är det stor risk
att huset kostar mer att producera än vad det blir värt efter färdigställandet. För småhus som
byggs i strandnära lägen finns det däremot en god möjlighet att i alla fall få tillbaka pengar
som man investerade. I Boverkets rapport hävdas att ett Tobins q-värde under 0,8 påverkar
lönsamheten vid nybyggnation. Enligt våra resultat borde alltså inte lönsamheten påverka
nybyggnation i strandnära lägen och bara i vissa fall i lantliga lägen, men alltid i tätort lägen.
Dock, som framgår i styckena ovan, är det många faktorer som gör resultatet osäkert vilket
är viktigt att tänka på när man tolkar det. Boverkets använde i sin undersökning av Tobins q
från 2012 en kommunvis uppdelning, men vi tycker ändå att skillnaden på deras och vårt
resultat är värt att diskutera. Deras studie visade att Dalslandskommunerna hade Tobins q
värde som visas i tabell 7.2.
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Tobins q i Dalsland - Boverket 2012
Dals-Ed

Bengtsfors

0,5–0,79 0,0–0,49

Färgelanda

Mellerud

Åmål

0,0–0,49

0,0–0,49

0,0–0,49

Tabell 7.2. Tobins q i Dalslandskommunerna. Källa: Boverket 2012

De har visserligen använt en annan uppdelning och det är sju år sedan de genomförde undersökningen, men det Tobins q som Boverket presenterade skiljer sig ändå avsevärt från det vi
har uppskattat. Det hade varit intressant att se hur de tagit fram sina värden, det hade kanske
kunnat förklara skillnaden. För att kunna göra ett mer säkert uttalande ifall det är tiden och
marknadsförändringar som har skapat skillnaden eller om det är att olika metoder för att
beräkna marknadsvärde och produktionskostnads använts skulle vi behövt göra en analys
över tid för båda faktorerna.
7.1.3

Vilka förutsättningar krävs för att det ska byggas mer?

Det är en ganska bred fråga och är svårare att få ett tydligt svar på än de två tidigare som
nämnts i diskussionen. Under intervjuerna ställde vi två frågor för att kunna svara på den
frågeställningen, Vilka hinder står ni som kommun inför för att skapa en attraktivare bostadsmarknad?
och Vad skulle staten kunna göra för att underlätta för er kommuns bostadsbyggande? Sammanställningen av svaren på frågorna finns under punkterna 6.3.7.2 och 6.4.
Under punkten 6.3.7 redovisas svaren från kommunalråden om vilka hinder de står inför för
att skapa en attraktivare bostadsmarknad. Svaret som de flesta av dem gav var att strandskyddet och svårigheter att få lån på grund av att marknadsvärdet blir lägre än produktionskostnaden är de största hindren. Om man jämför de svaren med de Tobins q som vi tagit
fram för de olika delmarknaderna i Dalslandskommunerna kan man tänka att det finns ett
samband mellan de två problemen. De högsta marknadsvärdena är vid strandnära lägen och
ger bäst möjlighet att bygga med lönsamhet. Därför stoppar inte strandskyddet bara de som
ville bygga nära vatten, det stoppar också de som behöver ta ut ett stort lån men inte kan
göra det på grund av att marknadsvärdet är lägre än produktionskostnaderna.
Vad staten skulle kunna göra för att underlätta bostadsbyggande redovisas under punkten
6.4. Det är förslag som de vi intervjuade tog upp som exempel under intervjun och för att ge
en mer översiktlig bild över förslagen sammanställde vi dem. Nedan följer en kort diskussion
om varje förslags genomförbarhet och potentiella effekt.
Generösare tolkning av LIS från Länsstyrelsen
Det är något som skulle kunna genomföras. I Boverkets och Naturvårdsverkets utvärdering
av LIS som vi skriver om i 4.4.4.1 skrev de att den inte fått den effekt som det var tänkt när
lagen infördes, att skapa utveckling på landsbygden. 85 Rapporten medförde vissa lag85 Boverket och Naturvårdsverket. Strandskydd -Redovisning av ett Regeringsuppdrag. En utvärdering och
översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna 2013. (Hämtad 2019-05-04)
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ändringar, men om det har fått effekt finns ingen rapport på. Om Boverket eller Naturvårdsverket gör en ny undersökning och upptäcker att lagen fortfarande inte har önskad effekt
kan det leda till lagändringar som gör att Länsstyrelsen måste göra en mer generös tolkning
av LIS.
En generösare tolkning av LIS från Länsstyrelsen hade möjliggjort fler byggnationer i
strandnära lägen. Eftersom detta är det mest eftertraktade läget och med störst möjlighet att
bygga med lönsamhet är det inte långsökt att säga att detta skulle leda till fler nybyggnationer.
Dock, som en kommun påpekade, finns det en risk att ett system med alltför fria tyglar leda
till överexploatering och påverka naturmiljön på ett negativt sätt.
Enklare process för att ta fram detaljplaner på landsbygden
Att skapa undantagsregler för landsbygden är möjligt, det är ju det som LIS handlar om.
Frågan är om det är lämplig, bestämmelserna för hur en detaljplaneprocesses ska gå till finns
för att försäkra att mark- och vattenområden används till det ändamål som de är mest
lämpade för. En förenklad eller påskyndad process kan leda till försämrad mark- och
vattenanvändning.
Om det hade funnits lättnader i lagen för landsbygdskommuner för att göra processen både
smidigare och billigare hade det ökat möjligheterna att ha planer färdig för utbyggnad. Det
hade i sin tur skulle kunna leda till att fler byggherrar och verksamheter ser möjligheterna i
Dalsland.
SKL avtal för privata aktörer
Vi hade inte hört talas om en sådan typ av lösning för hyreshus tidigare, men om det finns
för de kommunala bostadsbolagen låter det som att det borde gå att lösa för alla. Lite tråkigt
bara om alla hus börjar se likadana ut på landsbygden. Det skulle kunna ge en
miljonprogrammet känsla.
Om de skulle kunna beställa hem skulle det öka möjligheterna att bygga utan att värdet på
huset skrivs ned direkt efter färdigställandet, vilket skulle kunna leda till att fler vågar bygga
på landsbygden.
Förbättrad kollektivtrafik
Med det syftade kommunerna framförallt på järnvägar och tågstopp. Det är inte helt orimligt
att det skulle kunna bli fler avgångar där järnvägen redan finns, men i Bengtsfors och DalsEd som inte har järnväg i dagsläget kommer troligen inte att få det heller. Det är små
kommuner och att staten ska prioritera att bygga järnväg där känns osannolikt.
Dock, om det byggs järnväg där, skulle det leda till ökade pendlingsmöjligheter vilket kan
göra att fler väljer att bosätta sig och bygg hus där.
Bidrag för nybyggnation av småhus
Staten skulle kunna ge bidrag för att bygga i landsbygdskommunerna, det är en fråga om
prioritering av resurser. Just nu ligger det i tiden att främja landsbygden, så det är inte omöjligt
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att det händer. Problemet är att då kommer det behövas en starkare definition på vad
landsbygd är, eftersom många personer kommer vilja använda det bidraget.
Om staten skulle gå in och ge bidrag till privatpersoner för att bygga småhus i kommuner
där marknaden är svag och möjligheterna till att bygga med vinst är låg, skulle det kunna
bidra till att skapa en attraktivare bostadsmarknad där det byggs fler hus.
Bidrag för nybyggnation av flerbostadshus
Det finns redan bidrag för flerbostadshus, men bidragen är högre i storstadsregionerna.
Antagligen för att behovet är större, men det är spekulation. Det finns väl egentligen ingen
anledning till att bidraget inte skulle kunna vara lika stort på landsbygden.
Ett större bidrag till de som bygger på landsbygden kan stimulera bostadsmarknaden där och
kanske lås upp flyttlåset. Alltså att äldre kan flytta in till centrum för närhet till kommunal
service och yngre kan flytta ut till egna hus.
Göra om reglerna för nedskrivningar av värdet på nybyggda flerbostadshus
Vi har dessvärre dålig kunskap om bokföringsregler, därför är det svårt för oss att göra en
rimlighetsbedömning på hur stor chans det är att detta kommer att hända eller ens går att
genomföra.
Effekten av det skulle nog bli ungefär samma som för punkten innan. Det skulle leda till att
fler än de kommunala bostadsbolagen har möjlighet att bygga flerbostadshus i landsbygdskommunerna och då skulle flyttlåset eventuellt kunna låsas upp.
Sänka momsen på byggmaterial
Sänka momsen på byggmaterial hade minskat skatteintäkterna för staten. Pengarna kanske
hade kommit in ändå genom att fler hade byggt och färre kanske valt att anlita hantverkare
som jobbar ”svart”.
Det hade gjort det billigare att både renovera och bygga nytt, vilket kan leda till att fler väljer
att bygga småhus i Dalsland.

7.2

Social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling

Effekter av urbaniseringen
Vid 1930-talet började avbefolkningen av Dalsland som en effekt av urbaniseringen och än
i dag fortsätter avbefolkningen. Den har redan fått negativa effekter ur både socialt,
ekonomiskt samt ekologiskt hållbarhetsutvecklingsperspektiv.
Vi börjar med att gå igenom några av effekterna urbaniseringen har fått på Dalsland ur ett
socialt hållbart perspektiv. En minskad befolkning leder till minskade skatteintäkter för
kommunen. Det leder till svårigheter att bibehålla en god kommunal service för alla invånare,
så som skola, vård och äldreomsorg. En låg befolkningsmängd gör också att staten prioriterar
de regioner med flest antal invånare, eftersom politikerna vill att deras åtgärder ska påverka
en stor mängd människor. Det betyder att det blir mindre fokus på utbyggnad av statlig
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infrastruktur som större vägar och järnväg vilket leder till sämre kommunikations- och
pendlingsmöjligheter.
Hur ser hållbarheten ut för den ekonomiska utveckling då? På de flesta ställena i Dalsland
går det inte bygga med teoretisk lönsamhet och det gör att mängden hus som byggs kommer
vara lågt till bostadsmarknadsläget ändrar sig. Det betyder att det antagligen inte heller är
lönsamt rent ekonomiskt sett att riva för att bygga nytt, eller att göra stora renoveringar.
Dock kan man tolka resultatet av vår studie som att bostadsmarknaden i Dalsland håller på
att komma till ett läge där lönsamheten inte längre stoppar ny byggnation. Tobins q värdena
som vi fick fram är väsentligt högre än Boverkets värden från 2012.
Den ekologiskt hållbara utvecklingen hänger mycket ihop med de två andra punkterna. Om
skolor, vårdcentraler och arbetsplatser stänger ned måste de som bor kvar resa längre när de
ska till de ställena. Om man behöver resa långt överallt och måste använda bil så skapar det
ett större ekologiskt fotavtryck. Om man ser till hus som det inte finns lönsamhet i att
renovera finns det en risk att de blir övergivna och förfaller. Ur ett ekologiskt
hållbarhetsperspektiv hade det varit bättre att rusta upp gamla hus istället för att bygga nytt
och låta det gamla förfalla.
Frågan är om det är hållbart att urbaniseringen fortskrider och vilken effekt det då kommer
få på inte bara Dalsland, utan hela landsbygden. Inom politiken idag är landsbygden ett
aktuellt ämne och vi får se om besluten som fattas får några effekter på Dalslands bostadsmarknad, men det är för framtida studier att undersöka.

7.3

Framtida Studier

I detta avsnitt återfinns idéer på nya studier som har uppkommit under arbetets gång. Vissa
av dem är saker som vi skulle önskat att haft med i vårt arbete, men dessvärre begränsade
tiden vad som kunde inkluderas.
Gränsgångare
Ett begrepp vi stötte på när vi intervjuade personer i Dals-Ed. Gränsgångare är personer
som är bosatta i en kommun som ligger intill gränsen mellan Sverige-Norge och som jobbar
på andra sidan gränsen. Det finns specifika skatteregler för de som arbetar och bor på det
här sättet, och reglerna skiljer sig åt mellan Sverige och Norge. Ett framtida examensarbete
skulle kunna vara att se hur många som lever så och vilka effekter det får på kommunernas
ekonomi och sociala hållbarhet.
Undersökning av marknad flerbostadshus (hyreshus eller bostadsrätter)
Vad vi upptäckte under vår studie var att många kommuner i Dalsland upplevde byggnation
av flerbostadshus som ett större problem än småhusbyggnation. Man skulle kunna göra en
undersökning på flerbostadshusmarknaden. Ett Tobins q på flerbostadshus kan vara svårt
att ta fram, transaktioner av flerbostadshus på bostadsmarknaden är i Dalslandskommunerna
näst intill obefintlig, vilket gör att ett marknadsvärde blir svåruppskattat. Men man kan kolla
på hur många flerbostadshus som drabbas av nedskrivningar, det ger en indikation på hur
bankerna värderar dem. Om man jämför nedskrivningen mot produktionskostnad kan man
få en kvot som visar lönsamheten.
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Ny metod för Tobins q
Vi har använt oss av en ny metod för att beräkna Tobins q, men det tog ganska lång tid. Vi
var tvungna att gå in och kolla varje hus individuellt vilket var krångligt. Man skulle kunna
försöka komma på en effektivare metod att göra det på. Vi tror fortfarande att vår metod ger
en bättre bild av hur lönsamheten ser ut än den traditionella metoden som görs kommunvis.
Man skulle kunna ha som utgångspunkt att dela in Tobins q utifrån Skatteverkets värdeområden.
Olika Länsstyrelser, olika LIS
Flera av dem vi intervjuade nämnde att LIS tillämpas olika beroende på vilken Länsstyrelse
man tillhör. Det hade varit intressant att se en jämförelse på tillämpningen mellan olika
Länsstyrelser och se om det finns några anledningar till att de är olika.
GIS-analys av bostadsförsäljningar Dalsland
Att kommunikationer och kommunalservice är viktigt har framkommit i studien och har
tidigare nämnts spela en avgörande roll utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Ett förslag på
framtida examensarbete är att jämföra avstånd till kommunalservice, infrastruktur och
kommunikationer med pris på sålda fastigheter.
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Melleruds kommun. Vatten och avlopp, taxor och avgifter 2019. Hämtad från Melleruds
kommun: https://www.mellerud.se/media/437900/vatten-och-avlopp-2019.pdf den 2105-2109
Nationalencyklopedin Dalsland. Hämtad
från: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dalsland den 09-05-2019 den 0605-2019
Nationalencyklopedin Bostadsbrist. Hämtad från Nationalencyklopedin:
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bostadsbrist den 06-05-2019
Nationalencyklopedin Kreditinstitut. Hämtad från:
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kreditinstitut

Nationalencyklopedin. Tätort. Hämtad från Nationalencyklopedin:
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tätort den 16-05-2019

Naturvårdsverket. Miljöarbete i samhället – skydd av natur, strandskydd. Arbetet med strandskydd.
Hämtad från Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-isamhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Skydd-avnatur/Strandskydd/ den 02-02-2019
Naturvårdsverket. Stöd i miljöarbetet -vägledning om strandskydd. Hämtad från Naturvårdsverket:
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddadnatur/Strandskydd/ den 02-05-2019
Naturvårdsverket. Stöd i miljöarbetet – samhällsplanering vid ändrad användning av markanvändning
på jordbruksmark. Hämtad från Naturvårdsverket:
https://www.naturvardsverket.se/Stod-imiljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Samrad-vid-andring-av-markanvandning-pajordbruksmark/ den 04-05-2019
Jordbruksverket (15-04-2015) Så här definierar vi landsbygd. Hämtat från Jordbruksverket:
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterforutvecklingavlandsbygden/al
ltomlandet/sahardefinierarvilandsbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html den 02 05 2019
Riksarkivet. Bergslagernas Järnvägar. Hämtat från Riksarkivet:
https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=Bergslagernas+j%C3%A4rnv%C3%A4gar&EndastDi
gitaliserat=false&AvanceradSok=False&page=1&postid=ArkisRef+SE%2fGLA%2f2979
&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&type=2&s=Balder den 09-05-2019
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Smålandsvillan. Våra hus - villa Vetlanda 146. Hämtad från:
https://www.smalandsvillan.se/vara-hus/villa-vetlanda/ den 15-05-2019
Statistiska centralbyrån. Genomsnittlig byggnadskostnad per kvm bostadsarea för gruppbyggda småhus.
År 1949–2017. Riket. Hämtad från Statistiska centralbyrån: https://www.scb.se/hittastatistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/byggnadskostnader/priserfor-nyproducerade-bostader/pong/tabell-och-diagram/genomsnittlig-byggnadskostnadper-kvm-bostadsarea-for-gruppbyggda-smahus.-ar-19492017.-riket/ den 03-05-2019
Statistiska centralbyrån. Karta över Sveriges kommuner enligt indelning 2010-01-01. Hämtad från
Statistiska centralbyrån:
https://www.scb.se/contentassets/1e02934987424259b730c5e9a82f7e74/kommunkarta09
.pdf den 13-04-2019
Statistiska centralbyrån. Tätorter 1960 – 2005. Hämtad från Statistiska centralbyrån:
https://www.scb.se/statistik/MI/MI0810/2005A01x/MI0810_2005A01x_SM_MI38SM0
703.pdf den 23-04-2019

Statistiska centralbyrån, 2019. Totala kommunala skattesatser 2019, kommunvis. Hämtad från
Statistiska centralbyrån: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentligekonomi/finanser-for-den-kommunala-sektorn/kommunalskatterna/pong/tabell-ochdiagram/totala-kommunala-skattesatser-kommunvis/2 den 31-05-2019
Statistiska centralbyrån.. Urbanisering – från land till stad. 2015. Hämtad från Statistiska
centralbyrån: https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2015/Urbanisering--fran-land-tillstad/ den 09-05-2019

Skatteverket. 2014. Vägledning, fastighetstaxering, värderingsenhet småhus. Hämtad från
Skatteverket: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.4/3501.html
den 02-05-2019
Skatteverket. Fastighetstaxering, fastigheter och bostad – taxeringsvärde. Hämtad från Skatteverket:
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/fastighetstaxering/taxeringsvard
e.4.515a6be615c637b9aa4153a6.html den 21-05-2019
Svensk avloppsrening. Att tänka på inför val av nytt enskilt avlopp. Hämtad från Svensk
avloppsrening: )https://svenskavloppsrening.se/guides/att-tanka-pa-infor-kop-av-enskiltavlopp/ den 21-05-2019
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Sveriges kommuner och landsting. Vad gör kommunerna? Hämtad från Sveriges kommuner
och landsting:)https://skl.se/tjanster/lattlast/vadgorkommunerna.596.html den 10-052019
Swedbank. Räntor – historik -bolåneräntor 2008–2018. Hämtad från Swedbank:
https://hypotek.swedbank.se/rantor/historik-bolanerantor-2008-2018.html den 07-052019
Villagrunder. Priser. Hämtad från Villagrunder: https://www.villagrunder.com/priser/ den
21-05-2019
Västvatten Färgelanda kommun. VA-TAXA för Färgelanda kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. 2019-01-01. Hämtad från Färgelanda kommun:
https://vastvatten.se/download/18.bb5d2b4163ed2bb69c28af/1547462684642/F%C3%
A4rgelanda%20kommun%20VA-taxa%202019.pdf den 21-05-2019
Åmål kommun. Anläggnings taxa. Hämtad från Åmåls kommun
https://www.amal.se/media/465419/anlaggn-taxa-amal-2018.pdf den 21-05-2019
Älvsbyhus. Våra hus - Eva 109. Hämtad från Älvsbyhus:
https://www.alvsbyhus.se/sv/vara-hus/1-planshus/eva/ den 15-05-2019

Personlig kontakt
Andersson, Elin; bygglovsingenjör Dals-Eds kommun. Telefonintervju 2019-04-23.
Andersson, Maria; bygglovshandläggare Bengtsfors kommun. Personligt möte, intervju
2019-04-17.
Andersson, Morgan; kommunalråd Melleruds kommun. Personligt möte, intervju 2019-0417.
Bernhardsson, Tobias; kommunalråd Färgelanda kommun. Personligt möte, intervju 201904-16.
Björndahl, Filip; bygglovshandläggare/-inspektör Melleruds kommun. Personligt möte,
intervju 2019-04-26.
Bränfeldt, Christer; banktjänsteman Dalslands sparbank Mellerud. Personligt möte, intervju
2019-04-26.
Carling, Martin; kommunalråd Dals-Eds kommun. Telefonintervju 2019-04-23.
Carlson, Thomas; tillväxtchef Åmåls kommun. Personligt möte, intervju 2019-04-17.
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Flink, Stephanie; reg. fastighetsmäklare Flinks fastighetsförmedling Bengtsfors. Personligt
möte, intervju 2019-04-16.
Gustavsson, Annika; planchef Bengtsfors kommun. Personligt möte, intervju 2019-04-17.
Hjärn, Beatrice; planchef Färgelanda kommun. Personligt möte, intervju 2019-04-16.
Karlsson, Michael; kommunalråd Åmåls kommun. Telefonintervju 2019-04-23.
Stefansson, Carina; reg. fastighetsmäklare Stefanssons fastighetsbyrå Mellerud. 2019-04-26.
Åhl-Sjöberg, Fatima; bygglovsingenjör Åmåls kommun. Personligt möte, intervju 2019-0417.
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A: Intervju med plan- och byggavdelningen Bengtsfors
Intervju med Bengtsfors kommuns Planchef Annika Karlsson och Bygglovshandläggare Maria Andersson,
personligt möte den 2019-04-17
•

Hur länge har du/ni arbetat på plan- och byggkontoret?

Annika: jag har arbetat i Bengtsfors sedan 2005 med planfrågor, blev planchef 2013.
Maria: jag började jobba 2015 som bygglovshandläggare, tidigare jobbade jag 10 år på statliga
lantmäteriet i Bengtsfors.
•

Vad har du för utbildning?

Annika: Civilingenjör i Lantmäteri från KTH. Maria: Lantmätare från Högskolan Väst.
•

Hur många småhus byggds det per år i er kommun?

Det byggs 10 – 15 och den övervägande delen är fritidshus. Dock byggs det med en standard
som håller året runt, så de kan komma att konverteras till permanentbostäder.
•

Är det balans på bostadsmarknaden i er kommun? (enkät)

Nja, det är olika delar. Totalt sett är det en brist men det är det inte överallt. Men det är
framförallt i Bengtsfors och Bäckefors tätort som det är brist. Det är snarare fel slags
bostäder, storlek med mera än avsaknad av hus som är problemet.


Tätort/landsbygd, skillnad?

Tätort är där problemet ligger, men generellt sätt så är det bostadsbrist i hela kommunen.


Permanentbostads-/fritidshus

Det går inte säga om det är balans på fritidshus, men det är där vi ser att det är fler
nybyggnationer av fritidshus än av permanenthus. Ingen skillnad i byggstandard på
permanentbostad och fritidshus, så på sikt kan de komma att användas som permanenthus.
•

Hur jobbar ni med strandskydd och LIS i er kommun?

Många bor och vill flytta till strandskyddade område, så det är en viktig fråga. Vi tog fram en
LIS-bilaga 2013 i samband med vår ÖP med 13 områden. Nu håller vi på att aktualisera vår
översiktsplan och göra ett tematiskt tillägg till LIS-bilagan.
De LIS-områden som lyckas bäst är där det redan finns någon typ av bebyggelse och vi inte
bestämmer exakt vart det Ska byggas.
Länsstyrelsen utvidgade strandskyddsområdet försämrade möjligheterna att bygga i
strandnära lägen.


Permanentbostads-/fritidshus

Ingen skillnad. Men syftet bakom LIS-området kan vara att någon vill sälja tomter för
fritidshus, men man kan inte påverka det direkt.
Vilka hinder står ni som kommun inför för att skapa en attraktivare
bostadsmarknad?
•

Här är det ett problem med att andrahandsmarknaden är för svag, alltså att marknadsvärdet
på ett nybyggt hus understiger produktionskostnaden. Då får man inte lån av banken för mer
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än 85 % av marknadsvärdet. För nybyggnationer behöver man ha ett långsiktigt perspektiv,
alltså att man har tänkt att bo där länge.
När vårt allmännyttiga bostadsföretag bygger flerbostadshus så måste man skriva ned värdet
på det. Det blir en stor avskrivning första året., vilket gör att resultatet för företaget
försämras.
Strandskyddet är ett annat problem. Att bygga strandnära kan höja andrahandsvärdet mycket
vilket kan möjliggöra nybyggnationer med ekonomisk bärighet.
•

Avslås det många nybyggnadslov?

Händer in princip aldrig. Vi försöker föra en dialog med sökande om det behövs för att lösa
problem. Brister händer, men det går att lösa utan att göra ett formellt avslag.
Lokaliseringen är något som kan vara ett problem. Strandskydd och att det ligger för långt
bort, så långt ute i skogen att det inte går att dra väg, el. Då blir det en fråga om rimliga
kostnader för kommunal service.
•

Använder ni tomtkö / kommunal tomtförsäljning? Hur lång är kötiden?

Vi har ingen kö. Vi har ett 80-tal tomter, gamla tomter från 80-talet. Dessa är inga attraktiva
tomter, de har vi paketerat och säljer för 50 000 kronor med VA och bygglov.
Man får inte köpa tomterna i med anledning att det är bra att ha, typ för att man inte vill att
någon ska bygga bredvid ens eget hus eller i spekulationsvärde. Det ska bebyggas.


Får man bygga fritidshus på kommunal tomt?

Man ska bygga permanentbostäder


Prissättning

Prissättning på nya tomter. Det beror på hur mycket det kostar att ta fram dem, de hamnar
ofta runt 300 000-600 000 kronor.
•

Finns det detaljplanelagd mark för bostäder som inte byggs ut? I så fall vart?

Lucktomterna från 80-talet är som sagt inte bebyggda. På 50-talet gjordes det jättestora planer
som inte byggts ut, men de är ju inte så moderna längre.
Vi planlägger för fler flerbostadshus, det finns en efterfrågan på det. Men det är svår byggt
för exploatören. Bostadsrätter finns det låg efterfrågan på, hyresrätter är säkrare. Detta på
grund av det mycket låga andrahandsvärdet på bostadsrätter.
Vad skulle Staten kunna göra för att underlätta för bostadsbyggandet i
kommunen?
•

De skulle kunna lätta på bankernas regelverk för utlån av bolån för nybyggnationer på
landsbygden.
Strandskyddet, lagen är bra men tolkningen av den är för hård. Det känns inte som att lagen
tillämpas som det var tänkt. Ett generösare tolkning av lagen för landsbygden hade varit
lämpligt.
Satsa mer på infrastrukturen i landsbygden. Kollektivtrafik framförallt.
För flerbostadshus är subventionerna viktiga.
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•

Har du något mer att tillägga angående bostadsmarknaden?

Mycket sitter i huvudet på folk, staden är normen. Folk tänker ”är det inte svårt att bo där”.
Man kan vända på det och tänka att det är stora fördelar att bo här, till exempel att priserna
är mycket lägre. Vi har mycket att jobba på, speciellt på bilden på hur man ser på landsbygden.
Det finns ett rikt föreningsliv och så mycket fritidsaktiviteter här samt jobbmöjlgiheter. Vi
behöver jobb mer marknadsföring av Bengtsfors kommun för att locka hit nya invånare utan
rötter i kommunen.
Många norrmän som köper/bygger nytt, även tyskar köper fritidshus här. Det stärker
kommunens turismnäring och Bengtsfors kommuns varumärke.
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B: Intervju med plan- och byggavdelningen Dals-Ed
Intervju med Dals-Ed kommuns Bygglovsingenjör Elin Andersson, per telefon 2019-04-23
•

Hur länge har du arbetat på plan- och byggkontoret?

Jag har jobbat i Dals-Ed kommun sedan maj 2014. Tidigare har jag varit i Färgelanda
kommun i 2 år.
•

Vad har du för utbildning?

Tog examen 2012 från Högskolan Väst, Lantmäteriingenjör.
•

Hur många småhus byggs det per år?

Jag skulle säga ungefär 5 per år, om man slår ihop permanentbostäder och fritidsbostäder.
•

Är det balans på bostadsmarknaden i din kommun? (enkät)

Ja, det upplever jag att det är i dagsläget. Om vi backar till flyktingsituationen 2015 så såg det
annorlunda ut, det saknades hyreslägenheter. För att lösa det så byggandes det flerbostadshus
och vissa lokaler bytte användningsområde, exempelvis från kontorslokaler till bostäder. Nu
har det trycket ebbat ut.
Att det byggdes flerbostadshus har gjort det möjligt för äldre att flytta in till centrum och då
blir hus på landet lediga, vilket skapar ruljangs på bostadsmarknaden.


Tätort/landsbygd, skillnad?

Jag upplever en viss skillnad. Det mesta av efterfrågan är på tätorten. På landsbygden är det
vanligare att det riv och byggs nytt på samma plats, speciellt då det inte lönar sig att renovera.
Om det skapas nya tomter på landsbygden så är det i attraktiva områden, ofta i LIS-områden
men även i anslutning till befintlig bebyggelse (utanför strandskydd) där det är attraktiva
lägen.


Permanentbostads-/fritidshus

Användningsområdet är vad de skriver i ansökan. Jag skulle uppskatta att det är ungefär lika
mycket som byggs av båda. Många norrmän bygger sina stugor här.
•

Hur jobbar ni med strandskydd och LIS i er kommun?

Vi har en LIS-plan som antogs 2012 med ett antal utpekade områden, den ligger som ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen. Generellt under min tid här har det varit några bostäder
(tre fritidshus under 2015) som gått igenom länsstyrelsens granskning där man angivit LIS
som särskilt skäl. De områden som länsstyrelsen inte tyckte var lämpliga i sitt
granskningsyttrande har det inte blivit bebyggt då det tar stopp hos länsstyrelsen vid
strandskyddsdispens.
Vi har startat upp arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och då ska vi se över LISplanen också.


Permanentbostads-/fritidshus

Egentligen så gör vi ingen skillnad. Båda har en privatiserande effekt. Effekten av det blir det
samma, det skapar en hemfridszon.
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Vilka hinder står ni som kommun inför för att skapa en attraktivare
bostadsmarknad?
•

Det som jag kommer på är det just med LIS. Det som vi kan erbjuda är vår vackra natur. Då
måste man kunna exploatera i strandnära lägen. Jag tror att Martin(kommunalrådet) kan ge
ett mer utförligt svar.
Vid nybyggnationer så blir husen värde mindre än vad de kostar att bygga, detta leder till att
det är svårt att få lån av bankerna eftersom de måste ha säkerhet.
•

Avslås det många nybyggnadslov? Permanentbostads-/fritidshus

Nej det gör det inte, det är ett undantag. Visst uppstår det tillfällen där det är svårt att ge
bygglov, men då brukar vi föra en dialog med sökande och säga vad problemet är. Ibland
finner vi en annan lösning, annars så ger vi dem en möjlighet att dra tillbaka sin ansökan. De
enda gångerna när det blir avslag är när de ändå vill få sin ansökan prövad i
byggnadsnämnden, men detta sker sällan. Vi jobbar med att de ska känna sig hörda och
känna att vi verkligen har ansträngt oss för att hjälpa dem.
Det är inte så högt byggtryck här, därför är vi glada för de som vill bygga och satsar på att
vara här i kommunen.
Ingen skillnad på permanentbostäder och fritidshus.
•

Använder ni tomtkö / kommunal tomtförsäljning? Hur lång är kötiden?

Martin kan nog svara bättre på den frågan. De håller på att ta fram riktlinjer för hur man ska
ansöka om kommunala tomter. Vi har egentligen inte haft någon kö innan.
Det har funnits få tomter tidigare, bara enstaka lucktomter. Nu har ett nytt område med
lediga tomter.


Får man bygga fritidshus på kommunal tomt?

Ja, det är möjligt under förutsättning att detaljplanens syfte är bostadsändamål (om
fastigheten berörs av detaljplan vill säga).
Om det ligger utanför detaljplan följer vi intentionerna för byggande på landsbygden som
anges i gällande översiktsplan.
Man kan säga att kommunen som fastighetsägare är inget man tar ställning till i en
bygglovsansökan, mer än att vi är skyldiga att underrätta inför beslut och delge kommunen
bygglovsbeslutet (d v s om det är någon annan än kommunen som ansöker om bygglov på
kommunägd mark).



Prissättning

Det har jag dålig koll på, fråga Martin det istället.
•

Finns det detaljplanelagd mark för bostäder som inte byggs ut? I så fall vart?

Det som är planlagt har faktiskt exploaterats. De som inte har bebyggts är därför att de är så
nya att det helt enkelt inte hunnits bebyggas. Vissa lucktomter finns kvar också, men det har
börjat visats intresse på dem också.
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Vad skulle Staten kunna göra för att underlätta för bostadsbyggandet i
kommunen?
•

Vid nybyggnation blir husen värda mindre än vad det kostar att producera dem. Staten skulle
kunna ge bidrag för att folk ska våga bygga.
Det har blivit fler tågstopp här i Ed de senaste fem åren, vilket bridrar till att fler kan pendla.
Om de gör så att tåget gör ännu fler stopp skulle det också hjälpa.
•

Har du något mer att tillägga angående bostadsmarknaden?

Jag tycker att det har varit uttömmande, kan inte komma på något mer just nu i alla fall. Det
enda är att jag tycker att det är märkligt att det är lättare att få igenom LIS där det är högt
exploateringstryck, det känns som att det motverkar syftet med lagen.
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C: Intervju med plan- och byggavdelningen Färgelanda
Intervju med Färgelanda kommuns Plan – och byggchef Beatrice Hjärn. Personligt möte 2019-04-16
•

Hur länge har du arbetat på plan- och byggkontoret?

Sedan 2014, blev plan- och byggchef 2015.
•

Vad har du för utbildning?

Lantmäteriingenjör, Högskolan Väst.
Är det balans på bostadsmarknaden i din kommun? (Boverket gjorde en
enkätundersökning 2018 och vi ville se om situationen ändrat sig och höra
eventuella kommentarer till svaren)
•

Det är underskott på bostadsmarknaden, både för villor och lägenheter. 2017 togs ett
kommunalt bostadsförsörjningsprogram fram vilket visade att andelen äldre ökar i
kommunen och de efterfrågar lägenheter i centrumnära lägen med närhet till kommunal
service.


Tätort/landsbygd, skillnad?

Underskott på både tätort och landsbygd.


Permanentbostads-/fritidshus

Inget som vi för statistik på. Men kommer in bygglov på fritidshus också.
•

Hur jobbar ni med strandskydd och LIS i er kommun?

Vi har en LIS plan som vann laga kraft 2011, men det var en nackdel att vara så tidiga.
Länsstyrelsen sa i början att permanentboende inte bidrog till landsbygdsutveckling vilket
man kunde se i deras granskningsyttrande, då de var emot de flesta områdena som pekades
ut som LIS-områden i vår kommun. Svårigheten med att få det utbyggt i LIS-områdena beror
till stor del att det är privatägdmark och då är det svårt för kommunen att påverka
utbyggnadstakten.
Tillsynen av strandskyddet ansvarar Dalslands miljö- och energiförbund för.
Länsstyrelsen har blivit snällare, de ger oftare tillstånd för strandskyddsdispenser. Fungerar
bra numera.


Permanentbostads-/fritidshus

Gör ingen skillnad på permanentbostäder och fritidshus. Svårt att få dispens oavsett om det
inte redan är ianspråktaget.
Vilka hinder står ni som kommun inför för att skapa en attraktiv
bostadsmarknad?
•

De flesta som vill bygga nytt här är återvändare. Utmaningen är att locka nya som inte har
någon anknytning till Dalsland. Ofta är det bankerna som stoppar nybyggnation på grund av
att nybyggda hus får lågt värde gentemot produktionskostnaden. Vi har god kommunikation
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med bankerna och de försöker hjälpa till så mycket de kan, men de har ju lagar att förhålla
sig till.
•

Avslås det många nybyggnadslov? Permanentbostads-/fritidshus

Nej, faktiskt inte. Det kan vara att de får justera lite och anpassa. När de kommer in så
försöker vi hitta lösningar. Det har kommit ett tillägg till miljömålen vilket innebär att
kommunen måste vara restriktivare med omvandlingen av åkermark. För vår kommun
innebär det att cirka fyra hektar åkermark får omvandlas. Detta kan skapa problem då de
flesta nybyggnadsloven är på jordbruksmark.
VI gör ingen skillnad på permanentbostäder och fritidshus, vi ser positivt på all nybyggnation
•

Använder ni tomtkö / kommunal tomtförsäljning? Hur lång är kötiden?

Vi har lediga tomter som är avstyckade med VA färdigt. Alltså finns det ingen kötid.


Får man bygga fritidshus på kommunal tomt?

Nej, det är till för permanentbostäder, men det är svårt att styra.


Prissättning

Prissättningen är baserad på ett beslut från kommunfullmäktige 2004. Det säger att tomterna
ska säljas för 1kr men den som köper tomten får betala för VA. Vi vill dock ändra priset
eftersom det säger att tomterna är värda 1kr och det är dålig marknadsföring av marken. Det
stärker inte kommunens attraktivitet.
•

Finns det detaljplanelagd mark för F/P som inte byggs ut? I så fall vart?

Ja det finns, både för småhus och flerfamiljsbostadshus. Vi upplever ett ökat tryck från
byggherrar som vill ha möjlighet att bygga flerfamiljsbostadshus. Vi har haft representanter
här från lokala byggföretag som vi åkt runt med i kommunen och visat lediga, byggbara
tomter. Hindret ligger på våningsbegränsningen i detaljplaner. De är gjorda på 70 - 80 talet
där högsta antal tillåtna våningar var två, vilket man gjorde för att inte tvinga någon att bygga
hiss. I dagsläget är det mer ekonomiskt lönsamt att bygga på höjden och byggföretagen vill
bygga tre- till fyravåningsplan och därför behövs det nya detaljplaner. Det är framförallt här
i tätorterna där detaljplanerna behövs uppdateras.
Vad skulle Staten kunna göra för att underlätta för bostadsbyggandet i
kommunen?
•

Göra lättnader på strandskyddet för landsbygdskommuner. Staten skulle kunna ge
subventioner för bostadsbyggande i landsbygdskommuner.
Det finns olika varianter av flerfamiljshus där SKL har handlat upp till fasta priser. Dessa
kan endast beställas av kommuner/kommunala bostadsbolag. SABO (Sveriges
Allmännyttiga Bostadsföretag) erbjuder också olika färdigupphandlade flerfamiljshus till fast
pris. Det är billiga hus med pressade priser men ändå till god standard. Det är dock bara
kommunala bostadsbolag som kan ropa hem dessa. Skulle finnas liknande lösningar som
även mindre privata fastighetsbolag kan beställa.
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•

Har du något mer att tillägga angående bostadsmarknaden?

Nej, inget jag kommer att tänka på nu. Vi gjorde en enkät i samband med
bostadsförsörjningsprogrammet. Det vi fick till oss var att bostäder skulle vara central och
nära till kommunalservice. Vi blev förvånade att folk inte ville sa något om strandnära, men
det kan bero på att det var många äldre svarade som har andra prioriteringar. Huvudpunkt.
LIS har motsatt den önskade effekten. Den gör att där det redan är exploaterat(ianspråktaget)
kan man exploatera ännu mer, medan där det inte är bebyggt kan man inte göra exploatera.
Erbjudande från husföretag har kommit in om att köpa och bebygga tomter från tomtkön.
Vi har valt att inte acceptera dessa erbjudanden då vi tror att det står i strid mot
statsstödsreglerna (i och med att tomterna säljs för 1 kr dvs under marknadsvärdet).
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D: Intervju med plan- och byggavdelningen Mellerud
Intervju med Mellerud kommuns bygglovshandläggare Filip Björndal. Personligt möte 2019-04-26
•

Hur länge har du arbetat på plan- och byggkontoret?

Jag har arbetat här i fyra år. Innan det jobbade jag ett år på fastighetskontoret i Mellerud.
•

Vad har du för utbildning?

Byggingenjör, utbildad på Chalmers.
•

Är det balans på bostadsmarknaden i din kommun? (enkät)

Det är balans i orterna Åsensbruk och Dals Rostock. Det finns till och med ett litet överskott
på lägenheter där. I Mellerud centrum är det brist på lägenheter. Det är 1000 personer i kö
ungefär på det kommunala fastighetsbolaget AB Melleruds Bostäder. Vissa av dem som står
i kö kanske redan har lägenhet, men oavsett så är det ganska högt tryck. Det kommunala
bostadsbolaget byggde ett nytt hyreshus med 24 lägenheter och där hyrdes alla lägenheterna
ut direkt.
Vi tror att det är brist på alla typer av bostäder, också småhus även om det är svårt att veta.
Men de hus som kommer upp på försäljning säljs ganska snabb vilket tyder på att det finns
efterfrågan. Det känns som att många vill bygga, men de vill bygga vid vatten. Problemet är
att alla tomter vi har vid vatten är bebyggda.


Tätort/landsbygd, skillnad?

Småorterna är det nästan ett överskott, medan i centrum så är det brist.


Permanentbostads-/fritidshus

Jag tror inte att det är något tryck på fritidshus.
•

Hur jobbar ni med strandskydd och LIS i er kommun?

Vi jobbar väldigt aktivt med LIS, vi håller just nu på att ta fram en ny översiktsplan med nya
och utökade LIS-områden. Vi var bland de första med att ta fram LIS-områden, men de var
så otydligt beskrivet vart de var lokaliserade så länsstyrelsen låter oss inte exploatera de
områdena. I den nya planen jobbar vi hårt med för att ta fram tydliga områden. I den gamla
översiktsplanen från 2010 så hade vi sju områden och i den nya så har vi nästan tredubblat
det.
Jag tycker att det är bra att det finns några bromsklossar som begränsar så att det inte blir
överexploaterat.
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Permanentbostads-/fritidshus

Vi har lite tagit bort begreppet fritidshus. De fritidshusområden vi har, har folk börjat flytta
in i som åretruntbostäder. Dagens fritidshus är större än de gamla permanenthusen, med
bättre standard och kan användas året runt.
•

Vilka hinder står ni som kommun inför för att skapa en attraktivare
bostadsmarknad?

Om man kollar strandskyddet i Mellerud så tycker jag att det var onödigt när länsstyrelsen
utvidgade det. 100m räcker för att uppfylla det om strandskyddet är till för, mer än det skapar
bara problem för oss. Nu är strandskyddet vid Vänerkusten 300m, vid sjöar är det 200m och
på några få ställen är det 100m.
Kollektivtrafiken är något som skulle kunna förbättras. Vi har båda E45 och tåg här, men
vägen skulle kunna bli flerfilig och tågen skulle kunna ha fler avgångar.
Planberedskapen, det gäller att ha färdiga bostadsområden och tomter för verksamheter om
man ska ha en attraktiv bostadsmarknad. Det har vi inte just nu. Förr gjorde vi en detaljplan
var tredje år, men nu gör vi tre detaljplaner varje år. Men vi behöver mer medel från politiken,
det är dyrt att ta fram detaljplaner.
Om en äldre person vill flytta in till centrum för att närmre till kommunal service så uppstår
ett flyttlåsmoment. Månadskostnaden att bo i en nyproducerad hyreslägenhet är ungefär 79000 kronor vilket, överstiger kostnaden att bo kvar i deras gamla hus. Detta resulterar i att
det ofördelaktigt ut ett ekonomiskt perspektiv att flytta, vilket leder till att det inte blir någon
ruljangs på bostadsmarknaden.
•

Avslås det många nybyggnadslov? Permanentbostads-/fritidshus

Nej, under fyra år så har jag avslagit tre. Istället för att göra avslag för vi en dialog med
sökande hur de kan ändra sin ansökan för att få det beviljat, eller att de drar tillbaka den. De
som har fått avslag har varit permanentbostäder, då för att de strider mot gällande detaljplan.
•

Använder ni tomtkö / kommunal tomtförsäljning? Hur lång är kötiden?

På bostäder har vi ingen tomtkö, det finns lediga tomter. På vår hemsida kan man se alla
lediga tomter och priset på dem. Min dröm är att vi ska göra massa detaljplaner som kommer
skapa tomtkö, men det får vi se.
På verksamheter släpar vi lite efter i framställandet av detaljplaner, vi ligger ungefär ett år
efter. Men det jobbar vi på.


Får man bygga fritidshus på kommunal tomt?

Ja, det får man. Det har vi inget emot, speciellt inte eftersom många av fritidshusen senare
börjar användas som åretrunthus.
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Prissättning

40kr/kvm + VA, cirka 150 000-170 000 kronor. Ibland får man betala avstyckningskostnader
också.
•

Finns det detaljplanelagd mark för F/P som inte byggs ut? I så fall vart?

Då har vi egentligen två detaljplaner i Sunnanå och Vita Sannar med tomtpriser på 500 000800 000 kronor. Det är för dyra för att någon ska vilja köpa dem. I Dals Rostock har vi en
detaljplan, men den är utan vägar och inte avstyckad vilket gör tomterna mindre attraktiva.
Vi har brist på detaljplaner på flerbostadshus, det finns det en efterfrågan på.
•

Vad skulle Staten kunna göra för att underlätta för bostadsbyggandet i
kommunen?

Jag kan säga vad de försöker göra men misslyckas med. De har gjort lagar för att snabba på
processen. Själva produktionen går snabbare, men nu kräver det väldigt mycket tillsyn istället
från kommunen. Attefallshus är ett exempel på det.
Om man kollar bakåt i tiden, när har det byggts mycket? Typ någon lösning som
miljonprogrammet.
Politikerna vill att det ska gå snabbare att ta fram planer och få igenom bygglov. Jag tycker
att det är bra att det tar tid och blir ordentligt gjort. Många ska säga till om sina åsikter och
då tar det tid. Vi har i snitt 16 dagars handläggning på bygglov, vilket betydligt kortare än
lagkravet på tio veckor och det är svårt att se ett behov av att det ska gå snabbare än så.
De skulle kunna sänka momsen på byggmaterial, det hade ökat möjligheterna att bygga på
landsbygden.
Som jag sa tidigare också så skulle det kunna vara fler avgångar för tågen. Det är möjligt att
pendla, men det är inte smidigt. Den andra saken är utbyggnad av E45.
•

Har du något mer att tillägga angående bostadsmarknaden?

En sak som är lite spännande är småort jämför med storstad. Vi ligger alltid steget efter i
konjunkturen och vi påverkas inte lika mycket av svävningarna. Vi går inte lika högt eller lika
lågt. Kommunen borde satsa på att bygga i lågkonjunkturen, istället för att ta upp arbetskraft
från privata aktörer i högkonjunkturen.
Tillägg till miljömålen, begränsning i hur mycket åkermark man får omvandla. Vi bygger inte
på åkermark för att det måste motiveras väldigt väl hos Länsstyrelsen, så då är det lättare att
exploatera på skogsmark.
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E: Intervju med plan- och byggavdelningen Åmål
Intervju med Åmål kommuns Plan- och bygglovsingenjör Fatima Åhl Sjöberg, personligt möte 2019-04-16
•

Hur länge har du arbetat på plan- och byggkontoret?

Jag började jobba här 2017. Jag har tidigare jobbat i Munkedal och Säfflekommun men då
var det bara bygglovsärenden.
•

Vad har du för utbildning?

Yrkeshögskoleutbildning 1 år i Partille. Bygglovshandläggarutbildning.
•

Hur många småhus byggds det per år i din kommun?

5 - 10 byggs det.
•

Är det balans på bostadsmarknaden i din kommun? (enkät)

Det är ganska lång kö på lägenheter hos det kommunala bostadsbolaget. Vi hade många
lediga kommunägda tomter, men de köptes nyss upp av ett byggföretag från Ed.


Permanentbostads-/fritidshus

Det är en del som bygger fritidshus nu, men det kan vara för att det finns en del undantag i
lagstiftningen gällande fritidshus jämfört med en-/tvåbostadshus och att det därför känns
lättare för de sökande att ansöka om bygglov för fritidshus (bland annat för att slippa undan
tillgänglighetskrav och krav på energihushållning) och att de sedan använder fritidshuset som
permanentbostad ändå. Det är dock svårt att kontrollera detta.
•

Hur jobbar ni med strandskydd och LIS i er kommun?

Hänvisar till Tillväxtchefen Thomas Carlson. Strandskyddsfrågor har miljöenheten hand om.
Vilka hinder står ni som kommun inför för att skapa en attraktivare
bostadsmarknad?
•

Det är att folk söker sig till andra närliggande kommuner.
•

Avslås det många nybyggnadslov? Permanentbostads-/fritidshus

Vi har inte avslagit något bygglov sedan jag började. Det händer att det kommer in
ofullständiga ansökningar men då hjälper vi dem så att det blir rätt.
Det känns som att fritidshus är vanligare vid nybyggnationer, men det kan vara för att det är
lägre krav vid byggnation av dessa än vid permanentbostäder.
•

Använder ni tomtkö / kommunal tomtförsäljning? Hur lång är kötiden?

Det finns ingen kö, det finns lediga tomter.
•

Finns det detaljplanelagd mark för bostäder som inte byggs ut? I så fall vart?

Inte som är helt obebyggt, men det finns detaljplaner som inte är färdigexploaterade.
Kommunen äger några, men de har det saknats efterfrågan på. Skanska ägde tidigare ett annat
område som de har börjat bebygga men inte använt hela planen än. Inom samma detaljplan
har ett annat företag köpt upp en del tomter och tanken är att de ska fortsätta exploatera
inom området.
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Vad skulle Staten kunna göra för att underlätta för bostadsbyggandet i
kommunen?
•

Det är att det saknas efterfrågan, det är svårt för staten att påverka.
•

Har du något mer att tillägga angående bostadsmarknaden?

I okej områden så säljs bostäderna ganska snabbt. I Tösse byggs det en del. Det finns en ny
detaljplan där som vann lagakraft 2015 och inom det området byggs det nu fyra hus, varav
tre är fritidshus och ett enbostadshus. I de andra orterna byggs det inget nytt utan mest
mindre tillägg på befintliga bostäder.
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F: Intervju med tillväxtchefen Åmål
Intervju med Åmål kommuns Tillväxtchef Thomas Carlson, personligt möte 2019-04-17
•

Hur länge har du arbetat på plan- och byggkontoret?

Jag har varit Tillväxtchef sedan ett år tillbaka.
•

Är det balans på bostadsmarknaden i din kommun? (enkät)

Det finns ett sug på lägenheter, men det är inget direkt tryck. Det är många projekt på gång
nu, så frågan är om det inte kommer bli ett överskott istället för brist. För några år sen var
det större efterfrågan från utländska köpare, men det har avtagit senaste 10 åren.


Tätort/landsbygd, skillnad?

Det är en del förfrågningar på de mindre orterna också. De flesta nybyggnationerna byggs
utanför detaljplan. Cirka fyra hus har byggts inom detaljplan sedan 2015.
•

Hur jobbar ni med strandskydd och LIS i er kommun?

När vi gjorde vår översiktsplan 2013 så lade vi till vår LIS-bilaga som ett tematiskt tillägg.
Vi jobbar alltså aktivt med LIS för att skapa bostadsmöjligheter i kommunen. I den bilagan
så hade pekat ut 27 områden för LIS, men vi håller nu på att ta fram en ny plan med nya
områden.
Vilka hinder står ni som kommun inför för att skapa en attraktivare
bostadsmarknad?
•

Största problemet är att få strandskyddsdispens. Strandskyddet sträcker sig 300 meter och
göra att många attraktiva lägen inte går att bygga på. Länsstyrelsens motsätter sig våra
utpekade LIS-områden.
•

Använder ni tomtkö / kommunal tomtförsäljning? Hur lång är kötiden?

Vi har ingen tomtkö, om någon vill bygga så löser vi det. Det fanns 72 tomter tills för några
månader när ett företag köpte upp en del. Nu finns det ett 60-tal kvar.


Får man bygga fritidshus på kommunal tomt?

Ja, om det är detaljplanelagt område. Det finns ett sådant område i
Sjövik/ Kilarna.


Prissättning

Inom detaljplan: 60 000 kronor exploateringskostnad + 15kr/m² tomt + 53kr/m² där
huset står + VA 139 000 kronor + 139 000 kronor + 20kr/m²
Utanför detaljplan: 26 000 kronor exploateringskostnad + 7,5kr/m² tomt + 53kr/m² där
huset står + VA 139 000 kronor + 139 000 kronor + 20kr/m²
Vad skulle Staten kunna göra för att underlätta för bostadsbyggandet i
kommunen?
•

Man borde återinföra investeringsbidrag hyreslägenheter. Göra så att man kan skapa LISområde utan detaljplan.
•

Har du något mer att tillägga angående bostadsmarknaden?

Antal norrmän som köper/bygger har sjunkit väsentligt. Fram till 2010 var det ganska
många.
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G: Intervju med kommunalråd Dals-Ed
Intervju med Dals-Ed kommuns kommunalråd Martin Carling. Per telefon 2019-04-23
•

Hur länge har du varit verksam inom politiken? Nuvarande uppdrag?

I Dals-Ed har jag varit verksam i sedan 1999. Jag var ordförande i miljö- och
byggnadsnämnden 1999 - 2007 och har varit Kommunalråd sedan 2007.
•

Hur upplever du bostadssituationen i din kommun?

Någonstans mellan balans och brist. Inte jätteakut, men framförallt kan behövas tillskott på
flerbostadshus i centrum. Det är framförallt från äldre men även en del yngre som söker sig
dit. Mer åt bristhållet än balans skulle jag nog säga.
Småhus finns det en del hus ute till försäljning och dessutom finns det villatomter. Större
utbud på småhus skulle man kunna önska, det finns ganska få ute nu.
Prisnivån är ganska skaplig, bostadsrätter som byggts nyligen har sålts för samma pris de
kostade att producera. Utvecklingen har varit positiv de senaste åren, intressen för bostäder
har ökat. Arbetstillfällen har bidragit till detta.
•

Hur jobbar ni för att skapa gynnsamma förutsättningar för bostadsbyggande?

Vi jobbar med översiktsplan för hela kommunen. För tätorten och intressanta områden har
vi fördjupad översiktsplan.
Vi skapar ändamålsenliga och aktualiserar äldre detaljplaner som har blivit omoderna sett till
hur man bygger idag.
Vi har väl förbereda tomter för 360 000kronor som vi säljer genom mäklare. Vi hoppas på
budgivning men än så länge har de sålts för 360 000kronor.
Vi har en bra dialog med de företag som kan vara intresserade av att bygga bostäder, det
ingår i det ordinarie näringslivsarbetet. Vi är lyckligt lottade som har några företag som bygger
hyreshus i kommunen.
•

Hur arbetar ni med LIS i kommunen?

Vi tog fram en LIS-plan när lagstiftningen kom. Vi gjorde ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen för det var inte dags att förnya den än.
Vi lät folk komma med förslag på LIS-områden, en medborgardialog. Det har dock inte lett
till så mycket i praktiken. Vi gick ut ganska hårt och pekade ut cirka 20 områden, många
tättätort, men länsstyrelsen gav många av dem kritik.
Länsstyrelsen har ganska snäv tolkning av lagstiftningen vilket gör att LIS inte leder till
utveckling i landsbygden. Vi skulle behöva flexiblare strandsskyddsregler. Vi har samarbetat
med de andra Dalslandskommunerna för att påverka för att ändra lagstiftningen.
•

Hur använder ni ÖP i bostadsfrågor?

Vi håller nu på att ta fram en ny översiktsplanen för hela kommunen. Vi för en
medborgardialog vart de vill ha bostäder. Gärna strandnära och nära tätorten Ed är det vi
har fått till oss.
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•

Hur stor del av bostadsbeståndet är fritidshus?

En trend just nu är omvandling av permanentbostäder till fritidshus. Mycket uppe i
Nössemark där det är norska ägare. Fördelen med norska ägarna är att de har ett aktivt
brukande av sina stugor. Lokala lanthandeln i Nössemark hade inte överlevt utan det
tillskottet.
Platsutvecklingsprojekt – det finns många oanvända hus på landsbygden. Planerna finns att
vi ska jobba mer med det, identifiera och ta kontakt med ägarna för att de ska få ordning på
sina hus. Antingen så att de kommer ut på marknaden eller börjar användas.
•

Hur ser ni på fritidshus? Möjligheter eller problem?

Vi ser det som en möjlighet, de fritidshus som finns bidrar till liv och rörelse i kommunen.
Att husen står tomma är sämre. Det som tangerar den diskussionen är att vissa av fritidshusen
egentligen borde vara permanenthus. Vi har diskuterat om vi ska göra något åt det, men vi
vill inte skrämma iväg några så vi får se hur det blir med det.
•

Kommunal samverkan – Jobbar Dalslandskommunerna tillsammans för att lösa
liknande problem?

Vi gör det på en rad olika områden, i verksamheter och system. Fyra av Dalslandskommunerna har ett gemensamt miljö- och energikontor för tillsyn och strategi. Vi har
gemensamma datasystem för personal och ekonomi. Vi har en stark vilja att jobba ännu mer
tillsammans.
Kommunalcheferna träffas regelbundet, där vi försöker identifiera vilka områden som vi kan
arbeta tillsammans inom. Dock har arbetet mellan Dalslandskommunerna har tonats ned lite
till fördel för Fyrbodal där vi jobbar med regional utveckling.
•

Vilka hinder står ni som kommun inför för att skapa en attraktivare bostadsmarknad?

Jag skulle säga att strandskyddet är den största faktorn som hindrar. Förutom det är också
finansieringsfrågan ett stort problem. Alltså unga människors möjligheter att kunna bygga
sin första bostad med de finansieringskrav som finns. Det finns många unga är intresserade
av att bygg men får inte lån.
Att ha tillräckliga resurser för att ta fram nya detaljplaner. Det är kostsamt och tidskrävande.
Vi har större inpendling än utpendling, hade varit bra om de bosatte sig här istället. Det hade
bidragit till kommunala skatteintäkter.
•

Har er kommun styrkor som resten av Dalslandskommunerna inte har?

Vi har ett väldigt fint samarbetsklimat i den här kommunen. Både inom politiken och
näringslivet.
Vi har ett tågstopp vilket är en stor tillgång för kommunen, men vi skulle vilja att de stoppade
oftare och vid bättre tidpunkter. Dock kan detta komma att hända redan vid årsskiftet, både
NSB och SJ har visat intresse för det. Tätorten hade inte funnits här utan järnvägen.
En annan fördel är att vi har en enda tätort och det är accepterat att vi gör våra satsningar
där.
Norge handel stärker näringslivet. Dock bidar inte närheten till Norge bidrar lika mycket som
man tror. Specialregel för svensk-norsk för gränskommunerna gör att man bara betalar skatt
där man bor, även om man jobbar i en gränskommun i det andra landet.
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•

Vad skulle staten kunna göra för att underlätta för er kommuns bostadsbyggande?

Se över reglerna för strandskydds- och finansieringslagstiftningen, flexibilitet för
landsbygden. De hårda reglerna för storstäder passar inte här.
Bullerproblematik och regler. Man tål mycket mer buller i stan än på landsbygden, det
försvårar och fördyrar ofta för oss vid nyproduktion.
Sammanfattat: man kan inte ha storstäder som måttstock för hela landet. Vi behöver inte
stöd i pengar, vi behöver stöd i lagstiftningen.
•

Hur ser ni på kommunikationer/pendling?

Fler tågstopp och vid bättre tider. De är i dagsläget inte så användbara ur
pendlingsperspektiv. Bussförbindelserna som vi har är bra, men det är inte lika attraktivt
transportsätt som tåg.
Vi saknar förbindelse till kusten vilket jag tror hade varit bra om det funnits. Både ur
pendlings- och rent allmänt transportperspektiv.
•

Hur ser den kommunala servicen ut i er kommun? Skola, vård, butiker med mera?

Det ser bra ut tycker jag, vi har satsat mycket på de lokala verksamheterna. Det genomgår ett
stort förbättringsarbete på kort tid. Vi har helt nyrenoverade skolor och ett par nya förskolor.
Alla kommuner har samma ansvar oavsett storlek och vi anser att vi har den standard som
behövs.
På landsbygden hade vi velat ha bättre kommunal service, men dessvärre så är det den
ekonomiska delen som gör detta svårt i dagsläget.
•

Bygg det ut enligt detaljplan? Om inte, vad är anledningarna?

Vi har en del gamla detaljplaner som inte exploaterats alls, det kan vara att man historiskt har
gjort missbedömningar i efterfrågan. Men i stort sett så bebyggs det enligt detaljplan.
Vi har för få detaljplaner för just flerbostadshus. Det är det som står närmast på agendan. Vi
ska fråga lokala intressenter vad de vill ha för något. Tyvärr består hela tätorten av gamla
detaljplaner, dessa skulle behöva uppdateras för att förtäta och ge större byggrätter till de
befintliga fastigheterna.
•

Hur ser ni på den kommunala tomtprissättningen?

De nya tomterna vi tagit fram kostar 360 000 kronor. Lucktomterna kostar 50 000 kronor +
VA så cirka 150 000 kronor sammanlagt. Vi ska se över dessa för de är lite olika i sin
attraktivitet. Vi ska försöka ha en mer individuell prissättning istället för en generell, dock
kan det var svårt att göra någon vinst utan det blir istället en självkostnadskalkyl.
•

Kommer ungdomarna in på bostadsmarknaden?

De har de lite tufft. Det vi har gjort är en special lösning. Datacentret Sykes kommer
ungdomar från hela Norden för att jobba på. Vi har skapat korridorboenden, ungefär som
studentboenden. Detta för att kunna ha ett lågt pris där de kan bo i början. Vi har ett 20-tal
sådana lägenheter. Det är svårt att bygga billiga smålägenheter, men det skulle behövas.
Om man vill bygga sitt eget hus så blir det problem med finansieringen, båda vid köp men
framförallt med nybyggnation. Marknadsvärdet understiger produktionskostnaden.’
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•

Har du något mer att tillägga angående bostadsmarknaden?

Generellt är det en positiv bild här i Dals-Ed. Här har det skapats ganska många bostäder de
senaste 5 - 6 åren. Dels har vårt eget kommunala bostadsbolag byggt, dels flera lokala
entreprenörer och privatpersoner.
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H: Intervju med kommunalråd Färgelanda
Intervju med Färgelanda kommuns kommunalråd Tobias Bernhardsson. Personligt möte den 2019-04-16
•

Hur länge har du varit verksam inom politiken? Nuvarande uppdrag?

I kommunen har jag varit verksam sedan 2010, då var jag 18 år. Satt 2010 - 2013 i
kommunfullmäktige och som oppositionsråd 2014 - 2018. 2018 blev jag kommunalråd och
kommunstyrelseordförande.
•

Hur upplever du bostadssituationen i din kommun?

Jag upplever att det är bostadsbrist. Vi behöver bygga lägenheter centralt så att äldre kan
flytta in, då blir hus lediga och vi får ruljangs på bostadsmarknaden. I huvudsak är det i
centralorterna som det är bostadsbrist.
Tomter säljs, det finns inte så många kommunala tomter vid bra lägen kvar just nu. Det byggs
dock få nya villor, men priset stiger ändå på begagnatmarknaden.
Vi har många äldre detaljplaner men de har en begränsning i byggnadshöjd, två våningar,
vilket försvårar byggnationen av flerfamiljshus.
•

Hur jobbar ni för att skapa gynnsamma förutsättningar för bostadsbyggande?

Vi jobbar med flera saker för att ska gynnsamma förutsättningar. Vi ser över och Ska
uppdatera äldre detaljplaner, vi håller dessutom på och detaljplanerna nya områden.
Framförallt med fokus på att förtäta centralorterna och bebygga lucktomterna i småorterna.
Vi för en dialog med privata byggherrar och byggföretag om vad kommunen Ska göra för att
få igång cirkulationen på marknaden. Dessutom gör vi marknadsundersökning på
bostadsmarknaden för att se vad kommuninvånarna tycker.
Infrastrukturen är också en viktig del som vi jobbar med för att underlätta pendling och
kommunikationer. Främst jobbar vi med att höja standarden på väg 173 till Uddevalla.
•

Hur arbetar ni med LIS i kommunen?

Vi tog fram en LIS-plan 2011, men Länsstyrelsen motsätter sig de utpekade områdena i stor
utsträckning. När översiktsplanen aktualiseras kommer vi göra ett tematiskt tillägg till LISplanen och försöka få tillstånd att bygga på nya områden.
Strandskyddet utvidgades för fyra år sen. Dalslandskommunerna överklagade då beslutet
tillsammans men har inte fått något svar.
•

Hur använder ni ÖP i bostadsfrågor?

Vi pekar ut områden som är intressanta för förtätning för framtiden. Det finns mycket på
genomförande listan att ta på och genomföra.
•

Hur stor del av bostadsbeståndet är fritidshus?

Färre än de andra Dalslandskommunerna tror jag. Vi har en del tomma gårdar i norra delen
av kommunen. Fler norrmän har börjat köpa hus och använder dem som fritidsbostäder.
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•

Hur ser ni på fritidshus? Möjligheter eller problem?

Vi tjänar pengar på postlådor. Även fritidshus gör att besöksnäringen växer vilket såklart
gynnar kommunen, men vi behöver framförallt fler som väljer att bo här permanent.
•

Kommunal samverkan – Jobbar kommunerna tillsammans för att lösa
liknande problem?

Vi jobbar tillsammans med frågor inom Infrastruktur, tåg, vägar och miljö.
I Fyrbodal jobbar man med strukturbild. En strategisk nivå att jobba på tillsammans utan att
ge bort planmonopolet.
•

Vilka hinder står ni som kommun inför för att skapa en attraktivare
bostadsmarknad?

Det är framförallt de stränga kraven för att skapa LIS-områden. Även amorteringskraven
och regelverket kring bankers utlåning bromsar bostadsbyggandet.
•

Har er kommun styrkor som resten av Dalslandskommunerna inte har?

Närhet till trestadsområdet är en stor fördel som vi har. I kommunen finns det även ett
gediget företagsklimat och väldigt hög sysselsättning.
•

Vad skulle staten kunna göra för att underlätta för er kommuns
bostadsbyggande?

En generösare tillämpning av LIS för landsbygdskommuner. Se över byggregler och
möjligheter att finansiera för privatpersoner och offentliga aktörer.
Dela upp skatten man betalar mellan olika kommuner som man bor i. Det finns inga
långtgående planer på detta, men det är ett intressant framtida perspektiv.
•

Hur ser ni på kommunikationer/pendling?

Tågstopp här eller tågstopp i närheten. Kommunikation och pendling är en viktig del vår
kommun.
•

Hur ser den kommunala servicen ut i er kommun? Skola, vård, butiker med
mera?

Vi tycker att det är viktig att bibehålla den kommunala servicen på de mindre orterna i
kommunen.
Man kan gå upp till årskurs 9 i Färgelanda, årskurs 6 i de andra orterna. Gymnasieskola finns
inte i kommunen.
•

Bygg det ut enligt detaljplan? Om inte, vad är anledningarna?

Det är framförallt begränsningen på byggandshöjd som gör att de inte bebyggs. Annars tror
jag att de hade bebyggts med flerbostadshus.
•

Hur ser ni på den kommunala tomtprissättningen?
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Just nu kallar vi dem 1kr tomter, men jag tycker att vi döpa om dem till 180 000 kronor VAtomter. Det hade underlättat marknadsföringen eftersom annars verkar det som att tomterna
bara är värda 1kr.
•

Kommer ungdomarna in på bostadsmarknaden?

Det finns lägenheter att hyra, men kanske inte är så attraktiva. Små lägenheter finns inget
stort tryck på, vilket tyder på att ungdomar inte söker sig till dem.
De befintliga lägenheterna som finns intresserar mer den äldre delen av kommuninvånarna.
Det skulle kanske behövas byggas nya moderna lägenheter.
•

Har du något mer att tillägga angående bostadsmarknaden?

Det är krångligt och dyrt att ta fram detaljplaner. Det borde gå att underlätta för
landsbygdsorter. Många av kraven känns ovidkommande för en landsbygdsort, även om de
är viktiga när man ska bygga i storstäder.

H3

Förutsättningar för bostadsmarknaden i Dalsland

I: Intervju med kommunalråd Mellerud
Intervju med Mellerud kommuns kommunalråd Morgan Andersson. Personligt möte den 2019-04-17
•

Hur länge har du varit verksam inom politiken? Nuvarande uppdrag?

Jag började förra mandatperioden, så 4 år plus 3 månader som kommunalråd. Förra perioden
var jag ordförande i kommunfullmäktige.
•

Hur upplever du bostadssituationen i din kommun?

Den är ansträngd, vi har en kö till vårt kommunala bostadsbolag i storleksordning 1000 i kö.
Det är framförallt på lägenheter.
Folk frågar varför vi inte bara bygger fler bostäder. Inte många kommer ihåg att för bara 20
år sedan utgick statsbidrag för att riva bostäder. Efterfrågan fluktuerar över tid vilket gör att
man inte bara kan bygga massor av nya bostäder utan att se på efterfrågan över tid. Vi tog
emot väldigt många nya svenskar de senaste åren vilket skapade stort tryck på nya bostäder.
Min bild är att hyresrätterna är det som är tryck på. Vi har viss konvertering på
permanentbostäder till fritidshus men inte något uppseendeväckande. Förra året byggde vi
24 nya hyreslägenheter och samtliga av dem är uthyrda.
•

Hur jobbar ni för att skapa gynnsamma förutsättningar för bostadsbyggande?

För dem som vill bygga hyresrätter eller bostadsrätter så har vi färdiga tomter, korta
handläggningstider och rimliga priser.
•

Hur arbetar ni med LIS i kommunen?

Vi aktualiserade vår ÖP nu. Den ska fastställas av kommunfullmäktige vid årsskiftet. Där har
vi särskilt uppmärksammat LIS- frågorna. Vi identifierar 24 områden som LIS-områden.
Tidigare hade vi runt 12 områden.
Vi är klart uppmärksamma på LIS och jobbar med det för att få dem godkända av
länsstyrelsen.
•

Hur använder ni ÖP i bostadsfrågor?

Vi lokaliserar fler LIS-områden och vi har visat vart det finns områden redo att bebyggas
med flerbostadshus.
•

Hur stor del av bostadsbeståndet är fritidshus?

Exakta siffror har jag inte koll på, ni får fråga plan och bygg. Min bild är i alla fall att norska
intressena har kommit närmre oss. Närheten till Norge gör sig påmind, därmed sagt ökad
efterfrågan. En del av norska fritidshusen har dessutom konverterats till permanentboende
vilket också är positivt.
•

Hur ser ni på fritidshus? Möjligheter eller problem?

Som en möjlighet. Hellre att de är bebodda här en del av året än inte alls. De bidrar
fortfarande till kommersiell service.
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•

Kommunal samverkan – Jobbar kommunerna tillsammans för att lösa
liknande problem?

Ja det gör vi. Vi har en organisation som heter Dalslands energi- och miljöförbund som
jobbar med miljö och energi. Jag tycker att det är bra att det är just dessa frågor som vi arbetar
tillsammans med, de är tunga frågor.
Vi har till och med på agendan om möjligheten till att få ihop vårt ÖP-arbete för att få ihop
våra strukturbilder för framtiden. Kommungränserna ska inte vara barriärer mellan
kommunerna.
Det finns en aktionsgrupp som jobbar för påskyndande av utbyggnad av infrastruktur i hela
Dalsland, vilka jag tycker gör ett mycket bra jobb.
•

Vilka hinder står ni som kommun inför för att skapa en attraktivare
bostadsmarknad?

Jag ställde ungefär samma fråga till vårt bostadsbolag, vad är det som hämmar
bostadsförsörjning mest? Svaret jag fick var att det är fastighetsvärdet nedskrivning – Tobins
q.
Vi har en lokalsparbank som är insatta i den lokala marknaden och våra förutsättningar. Ändå
är det finansieringen som är jobbig för de som vill bygga. Lånet blir för värdet på huset, inte
för kostnaden för projektet som ofta överstiger värdet.
Strandskyddet utgör begränsningar. Jag uppfattar det som direkt orättvist att i
storstadsområden kan man bygga storhus precis bredvid kajen medan man inte kan bygga
något alls här. I landsbygdskommuner är det väldigt svårt att få tillstånd att upphäva
strandskyddet, eftersom det inte redan är bebyggt.
•

Har er kommun styrkor som resten av Dalslandskommunerna inte har?

Ja, infrastrukturmässiga fördelar, framför allt kollektivtrafiken. Många i kommunen har jobb
i Göteborg med pendling på cirka en timme.
•

Vad skulle staten kunna göra för att underlätta för er kommuns
bostadsbyggande?

Nedskrivningsproblematiken för hyreshus, alltså att direkt när de blir färdiga så minskar de i
värde.
LIS-problematiken, ge generösare lagstiftning för landsbygdskommuner.
Differentierat strandskydd. Gör noggranna undersökningar för att kunna ge möjligheter att
upphäva strandskyddet.
•

Hur ser ni på kommunikationer/pendling?

En väldigt viktig del i vår kommun då folk kan välja att bo här men jobba i två-stad eller
Göteborg till exempel.
•

Hur ser den kommunala servicen ut i er kommun? Skola, vård, butiker med
mera?

Vår inriktning är att hela kommunen ska leva. Nära är viktigt för oss, så vi vill så långt som
möjligt värna om den lokala servicen. Där vi har kommunal service idag är vår ambition att
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fortsätta ha, skola och äldreomsorgen. Frågan är hur långt ekonomin mäktar med, men det
får framtiden utvisa.
•

Bygg det ut enligt detaljplan? Om inte, vad är anledningarna?

Min intuition säger ja, men det är inget jag kan säga säkert. NI får kolla med plan- och bygg.
•

Hur ser ni på den kommunala tomtprissättningen?

Vi har en kommunal taxa och det är den som gäller. Ibland kostar det mer än det smakar, så
hur det ska bli i framtiden får vi se. Som jag sa tidigare vill vi ha en god service och förenkla
för folk som vill bygga här.
•

Kommer ungdomarna in på bostadsmarknaden?

Nej, de gör de inte i nuläget. Bostadskön är mycket lång på hyreslägenheter. Vi har en vision
som prioriterar ungdomar och barnfamiljer, men just bostadsservicen är oroande.
•

Har du något mer att tillägga angående bostadsmarknaden?

Jag tycker att vi ska använda landskapet som plattform istället för kommunerna. Dalslänning
är en identitet. Man är alltså inte Mellerudare eller Färgelandare, man är Dalslänning. Det
råder en stark lokalpatriotism i Dalsland.
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J: Intervju med kommunalråd Åmål
Intervju med Åmål kommuns kommunalråd Michael Karlsson. Per telefon den 2019-04-23
•

Hur länge har du varit verksam inom politiken? Nuvarande uppdrag?

1995 tror jag att jag fick mitt första kommunalpolitiska uppdrag. Jag har varit kommunalråd
sedan 2010, börjar min tredje mandatperiod nu.
•

Hur upplever du bostadssituationen i din kommun?

Jag får säga att jag tycker att vi har bostadsbrist, det råder det absolut inget tvivel om. Det är
besvärande att vi har den bostadsbristen vi har. Det är i synnerhet den differentierade
bostadsmarknaden som vi känner av.
Det finns en historik som man ska med sig. Det är inte så längesen vi fick bidrag för att riva
bostäder, trenderna ändrar sig. Det gäller att inte övervärdera ett trendbrott så vi försöker
oss hålla lugna när vi ser att trenderna ändrar sig.
Bostadsrätter och småhus tror jag att det finns en enorm efterfrågan på. Ett tag behövde inte
ett hus ligga ute speciellt länge, men nu kommer det inte in så många hus i bra lägen. De som
sitter på de attraktiva lägena i dag är äldre och de behöver en annan sorts boende för att vilja
flytta.
•

Hur jobbar ni för att skapa gynnsamma förutsättningar för bostadsbyggande?

De planer som vi har som är avsedda för bostäder ska vara tillgängliga men också så
anpassade att man ska kunna få igång en byggnation snabbt. Handläggningen och byråkratin
hos oss är ett snabbt projekt och bromsar inte arbete.
Man kan inte bara stirra sig blind på att alla ska bo centrumnära. Det ligger i tiden att även
en liten kommun ska kunna se till flexibelt boende. Att man inte bygger 140 kvm utan kanske
hälften men flexibelt istället. Flexibelt boende är att det är familjesituationen som bestämmer
hur stort boende som krävs. Till exempel att antal rum ska vara lättare att justera. Tänk Ikeas
BoKlok.
•

Hur arbetar ni med LIS i kommunen?

LIS tycker jag är ett sorgligt kapitel. Det är lite som David och Goliat. Svenska staten är inte
så förändringsbenägen. LIS-plan ska man inte behöva ha, utan man ska kunna ha med LISområden i översiktsplanen. Man måste se till de förutsättningarna som råder i varje kommun.
Vi gjorde en ordentlig LIS-plan 2011 - 2012 när lagändringen kom. Länsstyrelsen var inte så
negativ till våra områden till att börja med. Men när det väl kom till kritan så var det mycket
svårt att få bygga där. Vattendirektiv tog död på allt som LIS-planen hette. LIS-planen var
en fin tanke, men i praktiken har det inte inneburit att det är lättare att bygga i vackra
strandlägen.
LIS bidrar kort sagt inte till utveckling i strandnära lägen.
Till viss del förstår jag länsstyrelsen syn på strandskyddet, men vi skulle inte sönderexploatera
vår egen kommun. Det skulle inte gynna någon i slutändan. Det är vi som bor här och vi vill
såklart att det ska fortsätta vara vacker natur.
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•

Hur använder ni ÖP i bostadsfrågor?

Det är vår egen lilla bibel, vårt styrande dokument. Den ska vara levande och antingen
förnyas eller aktualiseras varje mandatperiod. Det är ett dokument som vi jobbar mycket
med.
•

Hur stor del av bostadsbeståndet är fritidshus?

I Boendet överlag så är en det en hel del fritidshus. Framförallt mot insjösystemet finns det
många pittoreska sommarstugor.
•

Hur ser ni på fritidshus? Möjligheter eller problem?

Vi ser det som en tillgång eftersom alternativet är att det står tomt och förfaller. Näringen
som sådan påverkas kanske inte så mycket av det, men det bidrar till liv och rörelse.
Många av husen går i arv och då används husen som fritidsbostäder. Andelen utländska
köpare är försumbar i kommunen.
•

Kommunal samverkan – Jobbar kommunerna tillsammans för att lösa
liknande problem?

Jag hade önskar att vi gjorde det mer än vad vi gör. Vi inser ju att en liten kommun på 12k
invånare inte kan lösa alla problem. Vi borde marknadsföra landskapet tillsammans och jag
tror att vi kommer se ett mer kommunalöverskridande samarbete i framtiden.
Marknadsföra Dalslandskommunerna som boendekommuner med bra pendlingsmöjligheter
till större kommuner. Det är vackert att bo här, men arbetsmarknaden är begränsad.
•

Vilka hinder står ni som kommun inför för att skapa en attraktivare
bostadsmarknad?

Det behövs ett större kapital för kommunen, det är egentligen det som är hindret. Detta
bidrar till att många saker som skulle kunna öka attraktiviteten förhindras. Till exempel
uppdatera detaljplaner, bättre kommunikationer och infrastruktur. Det behövs nya pengar
in.
•

Har er kommun styrkor som resten av Dalslandskommunerna inte har?

Närheten till Vänern är en fördel vi har, att vår stadskärna ligger precis vid stranden. Några
av våra fördelar delar vi med Mellerud, framförallt kommunikationsmöjligheterna från
järnvägen och E45. Dessa är livsviktiga för oss.
En gemensam styrka Dalslandskommunerna har är insjösystemet, det är så oerhört vacker
och orört.
•

Vad skulle staten kunna göra för att underlätta för er kommuns
bostadsbyggande?

Strandskyddsreglerna, de skulle behöva tillämpas på ett generösare sätt för landsbygden.
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Sverige är unik, vi har kommunal självbestämmanderätt. Dock finns inte tilliten från staten,
de är rädda för att vi ska fördärva miljön genom överexploatering. Om vi fått större frihet
hade vi bättre kunnat använt kommunens resurser.
Det kostar lika mycket att bygga i Åmål som i storstäderna. Om man var allvarlig i
storpolitiken med att satsa på landsbygden skulle man göra det möjligt att få statliga
subventioner för nybyggnation på landsbygden.
•

Hur ser ni på kommunikationer/pendling?

Jag tycker att det har varit mycket sämre än vad det är idag. Man kan absolut sköta
arbetspendlingen, det är inget man kan klaga på. Som helhet skulle det behövas tågstopp,
framförallt på kvällarna. Även busskollektivtrafiken skulle kunna bli mer ”finmaskig”.
Mycket av pendlingen sker till Karlstad, Mellerud och Trollhättan. Cirka 2000 arbetspendlar
till oh från Åmål varje dag.
•

Hur ser den kommunala servicen ut i er kommun? Skola, vård, butiker med
mera?

Största delen av kommuninvånarna bor i Åmåls tätort och därför sker den största satsningen
på kommunal service där. Men vi bedriver äldreomsorg i hela kommunen, bland annat finns
det ett större äldre boende i Tösse.
Kvalitén på skolan är samma i alla delar av kommunen, kompetenskraven skiljer sig inte bara
för att orten blir mindre. Vi har skolor i både Åmål och Tösse.
•

Bygg det ut enligt detaljplan? Om inte, vad är anledningarna?

Delar byggs säkert ut enligt detaljplaner, men många är våra detaljplaner är föråldrade och är
inte tillräckligt moderna för att användas idag.
Det gäller att ompröva tidigare beslut för detaljplaner, att man har även dem som levande
dokument. Det upprör dock många om man försöker ändra, men man måste våga ta den
striden.
•

Hur ser ni på den kommunala tomtprissättningen?

Kolla med Thomas, han har exakta taxan.
•

Kommer ungdomarna in på bostadsmarknaden?

Jag tror att det är svårt att få bostad i Åmål som ungdom. Om man ska få lägenhet måste
man ha stått i kö länge, vilket man inte kan ha gjort om man är ung.
Vi behöver bygga lägenheter som passar för alla plånböcker Alla lägenheter behöver inte vara
stora och toppmoderna.
•

Har du något mer att tillägga angående bostadsmarknaden?

En personlig reflektion är att bostadsmarknaden blivit en intressant inrikespolitisk fråga
vilket i sin tur belyser den snedfördelning av fokus som har funnits, där landsbygdsutveckling
har fått fallit bort till fördel för byggande i storstäder. Jag ser fram emot vad som kommer
hända i framtiden inom bostadspolitiken. Vi får se om det blir positivt eller negativt för
landsbygden.
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K: Intervju med fastighetsmäklare Bengtsfors
Intervju med Stephanie Brodeur Flink, fastighetsmäklare i Bengtsfors. Personligt möte 2019-04-16
•

Hur länge har du varit verksam inom mäklaryrket?

Jag tog min examen från Högskolan Väst 2012, och startade eget under hösten samma år.
Sen kom företaget igång under 2013.
•

Vilka kommuner jobbar du i?

Jag utgår ifrån Bengtsfors och jobbar mestadels inom kommunen men ibland blir det några
få uppdrag precis över gränserna till grannkommunerna.
•

Hur många hus förmedlar du i snitt per år?

Ungefär 75 - 80. Cirka 65 % permanentbostadshus, resterande del fritidshus.


Vart är det vanligast att husen ligger, tätort eller landsbygd?

De flesta husen ligger i eller i direkt anslutning till tätorterna, men många på landsbygden
också.
•

Hur finansieras majoriteten bostadsköpen? Genom kontanta medel eller
bolån?

De flesta tar lån, men det är inte alls ovanligt att folk betalar kontant på grund av de låga
priserna. Under 500 000 kronor är det vanligt att folk betalar kontant. I regel betalar utländska
köpare kontant, men det kan vara att de har lånat pengar av en bank i sitt hemland.
•

Har du någon erfarenhet av nybyggda hus som sålts och om i sådana fall har
de sålts med vinst? Alltså att priset översteg produktionskostnaden.

Jag har sålt ett nybyggt hus och jag tror inte att det sålde med vinst. Det var ett år gammalt
och sålde för 1,4mkr, visserligen hade den säljaren gjort stora delar av jobbet själv men det
var nog en förlustaffär för honom.
Det har byggts några nya hus i utkanten av Bengtsfors tätort. De kostade ca 3-4 miljoner att
bygga och jag tycker de är jämförbara med ett hus jag sålde för 1,6 miljoner som ligger precis
i anslutning till det området.


Är
det
någon
skillnad
på
om
centrumnära/sjöläge/lantligt? Vad säljs bäst?

husen

är

Alla vill ha samma sak. Alla vill ha en barnvänlig villa med minst 3 sovrum, centrumnära med
lantlig känsla.
Annars vill de ha en villa byggt på 70-talet eller senare med tre sovrum. Villor med tre sovrum
säljs för ett mycket dyrare slutpris än de hus som har två sovrum. Det märks att äldre hus
från tiden 30-tal till 60-tal är mindre eftertraktade då de har en mindre boyta, omodern
planlösning och det är ofta mer arbete som behöver göras på huset. Standarden på huset
spelar stor roll, folk vill inte göra för mycket arbete på husen.
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•

Hur lång tid tar en genomsnittlig försäljning?

Barnvänligt hus i Bengtsfors säljs oftast inom 2 veckor från första annonseringen. Ett litet
hus i dåligt skick kan ta några månader. En viktig faktor som spelar in är husets lokalisering.
Det finns också skräckexempel som tagit upp emot ett halvår.
Ett attraktivt fritidshus säljer lika snabbt, men det kan bero på säsongen. Det är viktigt att få
ut annonsen i rätt tid på säsongen för att nå ut till så stort antal potentiella köpare som
möjligt. Bästa tiden för fritidshus är under början av sommaren.


Varför tar det lång/kort tid?

Se svaret på frågan ovan.
•

Var kommer köparna ifrån? Nationalitet?

Det är väldigt blandat. I alla fall hälften av köparna är från trakten. Resten är återvändare,
utlänningar, och äldre folk som vill bo billigt. Uppskattningsvis är cirka 30 % av köparna är
norrmän och en lite del är tyskar, holländare och belgare.
•

Varför flyttar folk?

Många är dödsbo eller äldre som inte kan bo kvar på grund av att de inte orkar med att bo i
hus. En del fritidshus säljs för att de ska ha något annat. Det är en del separationer och
skilsmässor gör också att folk flyttar.
•

Köper ungdomar?

Ja det är vanligt, många är under 25 år. Dock får många avslag på bolån för att de inte sparat
ihop kontantinsatsen. Amorteringskravet påverkade inte när det trädde in, priserna här är för
låga.
•

Finns det en efterfrågan på nybyggda hus?

Ja, men marknaden är för svag för att kunna bygga nya hus utan stora förluster. Kommunen
har en del tomter som aldrig blivit sålda, även om de bara kostar cirka 50 000 kronor med
VA klart.
•

Byggs det nya hus?

Väldigt sällan. De som gör det vet att de med stor sannolikhet inte kommer kunna sälja för
produktionskostnadspriset.
•

Har du något mer att tillägga angående bostadsmarknaden?

Jag tycker inte att Bengtsfors bostadsmarknad följer den övriga bostadsmarknaden i riket.
Priserna här har haft en långsam med stadigt uppåtgående trend sedan 2013.
Jag använder inga värderingsprogram, det är så många faktorer som påverkar som inte syns
i de programmen och antalet försäljningar är för få.
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L: Intervju med fastighetsmäklare Mellerud
Intervju med Carina Udd, fastighetsmäklare i Mellerud. Personligt möte 2019-04-26
•

Hur länge har du varit verksam inom mäklaryrket?

Jag har drivit den här byrån i 10 år.
•

Vilka kommuner jobbar du i?

Jag jobbar längs Vänerkusten, både norr och söder om Mellerud. Längre in än Bäckefors
åker jag inte. Det som begränsar hur långt bort från Mellerud som jag förmedlar är
kostanden, både i resekostnader och tid.
•

Hur många hus förmedlar du i snitt per år?

Cirka 40 objekt säljer jag per år. 60 % åretrunt, 40 % fritidshus.
•

Vart är det vanligast att husen ligger, tätort eller landsbygd?

Fritidshus är vanligast i närhet till vatten. Permanenbostadshusen ligger i närhet till
tätorterna.
•

Hur finansieras majoriteten bostadsköpen? Genom kontanta medel eller
bolån?

Det är inte ovanligt att folk här har kontanta medel, men de flesta tar lån. Mellan tummen
och pekfingret är det 80 % som tar lån och 20 % som betalar kontant. Om husen är värda
lite så är det vanligare att de behöver ta lån.
•

Har du någon erfarenhet av nybyggda hus som sålts och om i sådana fall har
de sålts med vinst? Alltså att priset översteg produktionskostnaden.

Det är inte ofta som det blir någon större vinst, då måste de föregås av en budgivning. Det
kan hända på pappret att det inte är så höga produktionskostnader, men då har det ingått
mycket egenarbete. I bästa fall går det plus minus noll.
Mängden nybyggda hus som säljs är de flesta åren färre än handens fingrar.


Är det någon skillnad på om husen är
centrumnära/sjöläge/lantligt? Vad säljs bäst?

De är de som har sjölägen som har bäst möjlighet att inte gå back. Lantlig känsla och
sjönära är det som säljs bäst.
•

Hur lång tid tar en genomsnittlig försäljning?

Från en vecka till tre år, det beror väldigt mycket på läge, standard och marknaden. Men jag
skulle säga att det tar ungefär 3 – 4 månader i snitt. Ingen skillnad på permanentbostäder
eller fritidshus.
•

Var kommer köparna ifrån? Nationalitet?

För några år sedan var det väldigt många norrmän, men nu är det nästan inga alls. Det är en
försumbar mängd norrmän, tyskar och holländare. Många av köparna är återvändare, men
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folk från trestadsområdet har också börjat flytta hit eftersom man får så mycket mer hus
för pengarna här. Om ett hus kostar tre miljoner i Trollhättan så kostar ett liknande hus i
Vänersborg två miljoner och i Mellerud kostar det en miljon.
•

Varför flyttar folk?

Skilsmässa, dödsbo, nya jobb, eller att de är för gamla för att bo kvar.
•

Köper ungdomar?

Nej, de som köper är 25 år och uppåt. De har helt enkelt inte pengar till att köpa.
•

Finns det en efterfrågan på nybyggda hus?

Aldrig blivit förfrågad om nybyggda hus. De yngre familjerna vill ha nyare hus byggda från
1980-tal och framåt med modern planlösning. Väldigt få yngre vill renovera hus. Det tror
jag beror på dels ekonomin, men sen också bekvämlighetsskäl. Det har precis byggt 12 nya
hus som ska ut för försäljning, så nu får vi se.
•

Har du något mer att tillägga angående bostadsmarknaden?

Något jag har försökt få politikerna att göra är att marknadsföra kommunen. Det tycker jag
fortfarande inte de har tagit tag i. Det är få nya som kommer hit, men de flesta som
kommer är återvändare och det räcker inte. Det finns inte någon tidning som täcker hela
Dalsland, vilket gör marknadsföringen svårt.
Det har varit en positiv utveckling på marknaden för nybyggda hus de senaste åren.
Om man köper ett gammalt hus och ska renovera så är det mycket svårt att få lån för det.
Den lokala banken kan göra avsteg och låna ut, men då måste de som tar lånet ha stor
kontantinsats.
Enplanshus är eftertraktade, men de är ovanliga här.
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M: Intervju med Banktjänsteman Mellerud
Intervju med Christer Bränfeldt på Dalslands sparbank. Personligt möte den 2019-04-26
•

Hur länge har du jobbat här?

19 år har jag jobbat här på Dalslands sparbank i Mellerud, 30 år inom bankväsendet.
•

Hur mycket nytt upplever du att det byggs i Dalsland generellt?
Permanentbostads-/fritidshus?

Inte mycket. Men om man får snurr på begagnatmarknaden så tror jag
nybyggnationsmarkanden kan komma igång också. Det finns många som vill köpa men det
saknas objekt. Det byggs mer nu än det gjorde för tio år sen, det ökade i samband med
införandet av rotavdraget.
Det som byggs är nästan uteslutande permanenthus. Det finns många sommarstugeområden
längs Vänern där det byggs det en del. Fast där är det är om- och tillbyggnader, inte så många
nybyggnationer.
•

Vilken är din uppfattning om hur dessa finansieras?

Min uppfattning är att nästan 100 % finansieras med bolån. Vid bolån ställer vi krav på minst
15 % i egen insats.
•

Lånemarknadsandel i Dalsland?

Stor, men kan inte säga exakt. Det beror lite på vilken kommun vi pratar om. I Mellerud
skulle jag säga att det är runt 70 %. I Bengtsfors, Färgelanda och Dals-Ed har vi antagligen
en mindre andel, det finns fler konkurrerande banker där. Kontoren vi har i de kommunerna
är gamla Swedbankkontor, Dalslands sparbank köpte upp dessa kontor med tillhörande
kundstockar. Åmål är vi inte i, det är Swedbanks område. Vi har ett samarbete med Swedbank
och vill inte konkurrera med dem, men vi är en fristående aktör. Mellerud är det äldsta
kontoret och också vårt huvudkontor.
•

Hur tänker ni gällande långivning om produktionskostnaden är högre än det
förväntade marknadsvärdet?

Den situationen har inte uppstått än. Men om det är så behöver vi en högre kontantinsats
för att kunna ge ut lån. I bankvärlden spelar hushållets totala skuld och inkomst också in.
•

Har du varit med om ett fall nyligen där värdet av ett nytt småhus har
understigit produktionskostnaden?

Nej det har jag egentligen inte gjort. Däremot har vi haft ett hus som skulle ha kostat mer än
vad det blivit värt, men den personen gjorde mycket själv och gjorde det bra vilket höjde
värdet och sänkte produktionskostnaden.
•

Märker ni någon skillnad mellan de olika Dalslandskommunerna sett till
produktionskostnad jämfört med marknadsvärdet?

Nej, det tror jag inte. Det borde inte skilja så mycket mellan kommunerna utan det är mer
läget i kommunen som är avgörandet för marknadsvärdet. Anskaffningsvärdet för tomten,
själva fastigheten är en stor del av den totala produktionskostnaden och där tror jag den
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största skillnaden ligger. Jämförelsevis går det att köpa tomter för mellan 50 000 kr till 800
000 kr och vissa ärver tomter eller styckar av inom familjen och då är priset kostanden för
fastighetsåtgärden.
•

Inför en belåning av småhusbyggnation, tittar ni enbart på det förväntade
marknadsvärdet eller spelar andra saker in?

Ska man producera ett nyckelfärdigt hus på en köpt tomt, då har man en ganska fast kostnad.
Där håller man sig normalt inom ramarna. Sedan kan man nyproducera genom att man
bygger en del själv, och då kan man få ned kostnaderna något. Vid en nyproduktion får vi in
en offert och ett kostnadsförslag och då måste man ha minst 15%, vissa behöver ha mer men
det varierar. Fastighetsmäklarna gör en värdering på fastigheten när de är klara för att kunna
göra om byggnadskreditivet till ett vanligt bolån.
Hittills har produktionskostnaden legat på samma nivå som det uppskattade marknadsvärdet.
Om läget är riktigt bra, strandnära till exempel, så kan marknadsvärdet överstiga
produktionskostnaden.
•

Upplever du att det ökade amorteringskravet som kom 2016 påverkade
bostadsmarknaden?

De var nog inget större problem i vårt område. Många av våra kunder köper hus för en
miljon kronor och vill amortera mer än 1 %.
•

Hur stor del av de som tar bolån är under 25 år?

Nästan ingen del alls. Runt 25 års åldern börjar folk söka lån och då söker de ofta lite billigare
bostäder.
•

Har du något mer att tillägga angående bostadsmarknaden?

Begagnatmarknaden är vår största marknad för bolån. Många kunder vill nog ha hyffsat
inflyttningsklart, men det är inte alls ovanligt att man vill göra något åt badrum och kök. Det
finns många äldre hus ute på marknaden till ett lägre pris, men då ofta förenade med större
renoveringskostnader.
Enligt bolånedirektivet. Då har du betalat ett pris när du har köpt och då är det
marknadsvärdet. Det är vanligt att man vill värdera om fastigheten, men enligt
bolånedirektivet ska man ha gjort en omfattande renovering om man ska få ett nytt
marknadsvärde. Anledning till att man vill få ett högre värde på sin bostad är för att man ska
kunna ta större lån, för till exempel renoveringar. Om man inte lyckas med det men ändå vill
renovera får man ta ett blanko-/privatlån.
Vid all bolånerådgivning så är det hushållets totala ekonomiska situation som styr hur mycket
man får låna. Det högsta lånebeloppet får inte överstiga 4,5 gånger hushållet totala
årsinkomst.
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N: Ortspris lantligt läge

Ortspriser
Kartsökning
Småhus

Datum:
Typkod:

2015-01-01 - 2019-05-13

Boyta (kvm):

70 - 250

Tomtyta (kvm):

0 - 3000

Tax. värde (tusen
kronor):
Pris (tusen kronor):

0 - 60000

Bebyggelse:

Friliggande

Ägandeform:

Lagfart

220, 221

N1

0 - 80000

N2

N3

O: Ortspris tättätort läge

Ortspriser
Kartsökning
Småhus

Datum:
Typkod:

2015-01-01 - 2019-05-13

Boyta (kvm):

70 - 250

Tomtyta (kvm):

0 - 3000

Tax. värde (tusen
kronor):
Pris (tusen kronor):

0 - 60000

Bebyggelse:

Friliggande

Ägandeform:

Lagfart

Typ av köp:

Normalköp

220, 221

P1

0 - 80000

P2

P3

P: Ortspris strandnära läge

Ortspriser
Kartsökning
Småhus

Datum:
Typkod:

2015-01-01 - 2019-05-13

Boyta (kvm):

70 - 250

Tomtyta (kvm):

0 - 3000

Tax. värde (tusen
kronor):
Pris (tusen kronor):

0 - 60000

Bebyggelse:

Friliggande

Ägandeform:

Lagfart

220, 221

P1

0 - 80000

P2

P3

Q: Taxeringsvärden, standardpoäng
Beräknat taxeringsvärde avser fastighetstaxeringsår 2018, 2019 och 2020 För Lantligt
läge
« Tillbaka

Beräknat taxeringsvärde är 1 276 000 kr
Tomtmark riktvärde, kr

136 000

Bostadsbyggnad riktvärde, kr

1 140 000

Taxeringsvärde, kr

1 276 000

Uppgifter som du beräknat på
Värdeområde
Värdeområde nummer

1439900

Gemensamma uppgifter för tomt och bostadshus
Bebyggelse

Friliggande småhus

Är tomten en egen fastighet eller inte?
(Fastighetsrättsliga förhållanden)

Tomten är en egen fastighet

Tomten ingår i ett grupphusområde

Nej

Tomt
Tomtens areal, m²

1 817

Avståndet till hav, sjö eller vattendrag

Över 150 m (klass 4, inte strand eller
strandnära)

Dricksvatten

Enskilt året om

Wc-avlopp

Enskilt

Va-klass

3

Beräknat taxeringsvärde tomtmark, kr

136 000

Bostadshus
Värdeår

2018

Boyta, totalt, m²

97

Biyta, totalt, m²

0

Värdeyta, m²

97

Standardpoäng, total

34

Q1

Beräknat taxeringsvärde bostadsbyggnad,
kr

1 140 000

Beräknat taxeringsvärde avser fastighetstaxeringsår 2018, 2019 och 2020 för Tätort
« Tillbaka

Beräknat taxeringsvärde är 1 489 000 kr
Tomtmark riktvärde, kr

140 000

Bostadsbyggnad riktvärde, kr

1 349 000

Taxeringsvärde, kr

1 489 000

Uppgifter som du beräknat på
Värdeområde
Värdeområde nummer

1439001

Gemensamma uppgifter för tomt och bostadshus
Bebyggelse

Friliggande småhus

Är tomten en egen fastighet eller inte?
(Fastighetsrättsliga förhållanden)

Tomten är en egen fastighet

Tomten ingår i ett grupphusområde

Nej

Tomt
Tomtens areal, m²

1 583

Avståndet till hav, sjö eller vattendrag

Över 150 m (klass 4, inte strand eller
strandnära)

Dricksvatten

Kommunalt året om

Wc-avlopp

Kommunalt

Va-klass

1

Beräknat taxeringsvärde tomtmark, kr

140 000

Bostadshus
Värdeår

2018

Boyta, totalt, m²

146

Biyta, totalt, m²

0

Värdeyta, m²

146

Q2

Standardpoäng, totalt

34

Beräknat taxeringsvärde bostadsbyggnad,
kr

1 349 000

Beräknat taxeringsvärde avser fastighetstaxeringsår
2018, 2019 och 2020 för Strandnära

« Tillbaka

Beräknat taxeringsvärde är 2 252 000 kr
Tomtmark riktvärde, kr

663 000

Bostadsbyggnad riktvärde, kr

1 589 000

Taxeringsvärde, kr

2 252 000

Uppgifter som du beräknat på
Värdeområde
Värdeområde nummer

1492012

Gemensamma uppgifter för tomt och bostadshus
Bebyggelse

Friliggande småhus

Är tomten en egen fastighet eller inte?
(Fastighetsrättsliga förhållanden)

Tomten är en egen fastighet

Tomten ingår i ett grupphusområde

Nej

Tomt
Tomtens areal, m²

1 285

Avståndet till hav, sjö eller vattendrag

0 - 75 m, utan egen strand (klass 2,
strandnära)

Dricksvatten

Enskilt året om

Wc-avlopp

Enskilt

Va-klass

3

Beräknat taxeringsvärde tomtmark, kr

663 000

Bostadshus
Värdeår

2018

Boyta, totalt, m²

107

Biyta, totalt, m²

0

Q3

Värdeyta, m²

107

Standardpoäng, totalt

34

Beräknat taxeringsvärde bostadsbyggnad,
kr

1 589 000
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