
PROBLEMATIK

BYGG-EKONOMI
> Anses dyrt att producera små bostäder.
> Hyreslägenheter beskattas i flera led.
> Saknas ekonomiska incitament för 
nyproduktion av små bostäder.

> Få lediga målgruppsanpassade bostäder i 
det befintliga beståndet.
> Målgruppens svaga ekonomiska resurser 
förpassar dem längst bak i bostadskön. 
> Nyproducerade bostäder överensstämmer ej 
med målgruppens ekonomiska förutsättningar.

> Centralt läge & låg prisnivå prioriteras före 
hög standard, men valmöjligheten saknas.
> Närhet till bra kollektivtrafik prioriteras 
högre än tillgång bilparkering.

> En ineffektiv, krånglig plan & bygglag blir 
svår att förutse & leder till ökade kostnader.
> Potentiella områden & befintliga struk-
turer ligger outnyttjade under lång tid.
> Långdragen överklagandeprocess präglad 
av “Not in my backyard”-tänkande.

LÅST BOSTADSMARKNAD SKILDA PRIORITERINGAR SEG PLANPROCESS

START ME UP!

STRATEGIER
GE & TA!

Oavsett hur väl utformad en strategi må vara så är det 
först när den omsätts i praktiken som den kan göra 
nytta. Detta ställer höga krav på kommunikationen 
mellan olika aktörer inom branschen, men även mot 
samhället i stort.

> uppmärksamma de unga på sina möjligheter;
hyres- och förvärvsgaranti etc.
> minska överklagande genom att kommunicera den 
stora samhällsnyttan med att unga erbjuds boende.
> skapa förståelse för och vilja att ta till sig nya och 
alternativa lösningar. 

Spin-off-effekter
> bostadskarriär inom samma område
> social hållbarhet; mix av boende

Spin-off-effekter
> möjlighet att välja läge framför standard
> påverkan av standardnivå genom självförvaltning
> levande övergångsfas mellan “permanenta” etabler-
ingar och katalysator för regenerations processen.

Dyrt finansierar billigt:
> större dyrare bostäder hjälper till att finansiera 
billigare bostäder inom samma projekt.
> krav på små billiga bostäder vid större etableringar 
så som idrotts- och handelskomplex.

Kommunen utnyttjar styrkan i sitt planmonopol för att 
leda bostadsutvecklingen mot produktion av små 
billiga bostäder. Ekonomiska incitament för nyproduk-
tion skapas genom ett subventionssystem riktat mot 
byggsektorn - ett givande och tagande!

DJUNGELTRUMMAN!

Subvention:
> lägre fastighetsavgifter 
på hyresrätt.

> lägre taxor, avgifter och 
andra byggherrerelaterade 
kostnader.

> lägre markpris.

Motkrav:
> storleken på subven-
tionerna styrs av andelen 
små billiga bostäder i 
projektet.

> tillåtet exploateringstal 
ställs i relation till andelen 
små billiga bostäder i 
projektet.

3D-fastighetsindelning:
> premieras med anledn-
ing av dess potential för 
ökad social mångfald.

> släppa på planlagd funktion för att ge unga chans 
att forma sitt eget boende; verksamhet+bostad, 
ateljébostad, kollektivt boende etc.

> återvinna befintliga strukturer ursprungligen 
planerade för annan funktion t.ex. centralt belägna 
områden för lager & lättindustri där tidigare verksam-
het upphört. 

>upplåta plats som väntar på planarbete till tillfällig 
etablering med olika former av modulbostäder.

I väntan på planbesked står stora områden och 
byggnader outnyttjade. Genom att tillåta temporära 
undantag från detaljplanen frigörs den inneboende 
potentialen och öppnar upp för ett kreativt nyttjande.

SLÄPP FÅNGARNE LOSS!

+

Ur ett livscykel perspektiv utgör förvaltningen oftast 
den största delen av en byggnads totala kostnad, både 
ur ekonomisk- och hållbarhetssynpunkt. Fokus bör 
därför flyttas över från produktion till förvaltning. 
Ekologisk hållbart tänkande skall löna sig. Långsik-
tighet i material- och utrustningsval skall premieras. 
Dessa system kan även hjälpa till att sänka driftkost-
naderna och därmed boendekostnaderna.

> +energihus säljer sitt överskott av grön-energi och 
prioriteras som energileverantör för kommunen.
> subventioner för att bygga hållbart.
> subventionerade installationskostnader för system 
som tar hand om avfall på plats; avloppsvatten, 
hushållsavfall, stormvatten etc.

> industriella stadsodlingar delfinansierar kostnad-
erna för uppförande samt för förvaltning och drift.
Boende upplåter delar av fasad och tak till odling.

Spin-off-effekter:
> bättre stadsmiljö.
> minskade transporter.
> ökad medvetenhet om ekologiska processer.

GREEN IS THE COLOR OF MONEY!


