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Disposisjon 

• Hva er rimelige boliger? 
• Antar at det tenkes på eierboliger 

• Alternativt kan jo kommunen kjøpe/bygge boliger og leie 
dem ut under markedsleie (kommunal subsidiering) 

• Og at det heller ikke dreier seg om det boligsosiale 
(kommunale utleieboliger for vanskeligstilte) 

• Prisdannelse i Osloregionen. Hva kan enkeltkommuner 
gjøre? 

• Kommunalt handlingsrom i utbyggingspolitikken 

• Modeller for rimelige eierboliger i Norge 

• Noe å lære fra andre land? 





Relative priser i Osloregionen. Indre 
vest = 100. 2004 
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Relative priser i Osloregionen. Indre 
vest = 100. 2014 
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Befolkning per km2 tomteareal til 
boligbebyggelse etter 
boligprisnivå 





Rimelige boliger I 
• Ved boligkjøp betaler en for: 

• Boligen, balkong 

• Utsikt, innsyn, støy, sol  

• Boligens omgivelser: hage, private og felles arealer, 
parkering 

• Nærområdet:  

• Blågrønn infrastruktur 

• Handel, kultur, restauranter, kafeer 

• Offentlige og private tjenester 

• Nærhet til offentlig kommunikasjon 

• Hvis nye prosjekter mangler flere av disse 
elementene vil de få lavere priser (rimelige boliger?) 

• Usentral beliggenhet eller dårlig kvalitet 

 

 



Oslo nord ÷23 % 

Sagene 0 (reference) 

Grunerløkka ÷10 % 

Gamle Oslo ÷14 % 

Bjørvika +29 % 

Oslo syd ÷21 % 
Oslo vest +3 % 

Tjuvholmen+54% 

Salgspriser på nye boliger 2011-2015. Referanse: Sagene 

Prisforskjell på 30 % mellom de best beliggende etasjene og de dårligst beliggende 
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Rimelige boliger II:  
Boliger til under markedspris 
• Asker: 10% eller mer under gjennomsnittlig markedspris for 

nye boliger av samme type og i samme område 
• Hvis utleieboliger: Gjengs leie 

• A tilby boliger til under markedspris er ikke et 
utbyggeransvar fordi: 

• Utbyggere konkurrerer om tomter 

• Utbyggere er på børs 

• Ingen statlige subsidier til nybygging 

• Hva med boligkooperasjonen? ABBL har noen erfaringer i Asker 
(Gullhella) 

• Innenfor dagens handlingsrom må dette være et 
kommunalt ansvar, men hvordan? 

• Først litt om kommunenes handlingsrom 

 

 

 



Virkemidler i utbyggingspolitikken 

• Bruk av reguleringsmyndighet (PBL) 
Kommune-/område-/detaljreguleringsplaner 

Rekkefølgebestemmelser 

Utbyggingsavtaler 

 Forkjøpsrett av boliger til markedspris 

• Kommunale normer (parkering, uteareal, solforhold, 
størrelsessammensetning) 

• Kommunen som grunneier 

• Bruk av statlige låne- og støtteordninger 

• Kommunale bidrag/subsidier 

• Kommunal organisering for gjennomføring av 
reguleringsmyndighet og tomtepolitikk 



Kommunalt handlingsrom                      
(fra storbyprosjekt for KS) 

• Handlingsrommet har blitt mindre over tid: 

• Endringer i Plan- og bygningsloven (2006 og 2008) 

• Endring i konsesjonsloven 

• Kommunene utvider handlingsrommet gjennom å 
bruke grunneierrollen 

• Selge videre med betingelser 

• Selger små arealer for å bedre konkurransen i bransjen 

• Får til gjennomføringsavtaler 

• Få statlige ordninger 

• Store behov for investeringer i infrastruktur 

• Bedre betingelser for privat utleie 

 

 



Kommunal tomtepolitikk/ grunneierrollen 

• Salg av kommunalt eid areal for å 
• Sikre jevn og høy boligproduksjon 

• Legge inn ekstra kvaliteter 

• Stykke opp areal for å få små aktører inn 

• Påvirke eie/leie struktur 

• ”Affordable housing” (under markedspris/leie) 

• Noen kommuner eier lite og ønsker ikke å kjøpe 
• Vil ikke konkurrere med private - prisdrivende 

• For stor risiko ved markedssvingninger 

• Kommunen taper ved betinget salg 

• Noen eier lite, ønsker å kjøpe, men.. 
• Må konkurrere med private på pris, ingen forkjøpsrett 

• Opsjonsavtaler med private på aktuelle tomter 

• Ønsker ikke å ekspropriere 

 





Sandnes-modellen 
• Kommunen kjøper areal, ofte LNF-områder, bruker 

opsjonsavtaler 

• Regulerer og selger tomt til fast nøktern markedspris, 
men i en konkurranse mellom utbyggere 

• Utbyggere konkurrerer på kvalitet og salgspris til 
sluttbruker 

• Kommunen bestemmer hvem som får kjøpe 
boligene. Førstegangsetablerere - loddtrekning 

• Prisregulering i 3 år, deretter fritt omsettelige 

• Bidrar til å oppfylle kvantumsmål og balansert 
befolkningsutvikling 

• Sårbar for markedsendringer – høy risiko 



Hva vil Asker gjøre? 
• Kommunale tomter 

• Krav om salgspris 10 % under markedspris 

• Kommunen legger inn føringer på boligfordeling, 
tomteutnyttelse og høyder 

• Utbyggere konkurrerer på tomtepris og kvalitet i 
prosjektet 

• Kjøpskriterier ikke fastlagt 
• Vurderer aldersintervaller 

• Ikke krav til botid i kommunen 

• Subsidiene videreføres til neste kjøper 
• Men ikke helt avgjort enda? 

• Klar på at kommunen får lavere pris for tomta ved 
salg med betingelser  

 

 



Utenlandske erfaringer 

• Bortsett fra i UK eier storbykommunene betydelig 
mer areal enn norske storbyer 

• Kommuner i Nederland har forkjøpsrett til 
arealer, men har erfart at oppkjøp og salg 
innebærer risiko 
• Derfor er det et ønske om å legge inn flere virkemidler som 

planmyndighet i stedet for oppkjøp 

• Sverige har planmonopol, eier mye areal 
(markanvisning) 

• Å få til mer i Norge som planmyndighet krever 
lovendringer 

 



UK: ”Betinget regulering” for å skaffe boliger 
til økonomisk vanskeligstilte 

• Kommunene kan kreve en andel rimelige boliger i nye 
boligprosjekter (drar nytte av verdistigning på areal) 

• Betingelsene i reguleringsplanen: En andel av boligene 
skal selges/leies ut til ”below market price” 

• Det forhandles om hvordan andelen best kan brukes: 
Eie-leie fordeling  

 Tildelingskrav-målgruppe-innretningen på boligene  

Det forhandles om bidragets størrelse 

• Statlig produksjonstilskudd kan gis i tillegg 

• Tilskudd/subsidier kan gis til løpende boutgifter 

• Det forhandles om organiseringen/forvaltningen av 
boligene 



Utfordringer med UK-modellen  

• Bare noen få nås, i en målgruppe som er noe bedre 
stilt enn de som får tildelt en kommunal utleiebolig 

• Utbyggere får et nytt kostnadselement (men noe kan 
skyves over på grunneier ved tomtekjøp). Kan 
redusere total nybygging 

• Kompliserte og langvarige forhandlinger som trekker 
ut planprosessen 

• Krever god kommunal kompetanse i 
eiendomsøkonomi i forhandlinger og krever 
forvaltningsressurser 

• Priser og leier må reguleres ved framtidige 
omsettinger 

 


