
NYPLAN

Nyplanen är en ny boendeform. Förslaget 
sammanfattas med underlag för ett re-
gelverk och en planlösning.

Nyplanen innebär att man hyr en viss up-
psättning rum på en våning. På en stor 
våning finns ett antal rum och kök i vari-
erande storlekar, samt toaletter och duschar. 
Från varje rum kan alla andra rum nås. 
Beroende på ekonomi, önskemål och vad 
som finns tillgängligt hyrs enskilda rum 
och/eller andelar av rum.

Nyplanen är varken kollektivboende, tra-
ditionella lägenheter eller korridorsbo-
ende. Den kan jämföras med KompisBo-
modellen som införts i Botkyrka kommun. 
KompisBo innebär att flera bekanta som 
delar lägenhet tecknar individuella kon-
trakt för sina rum, samt för de gemensam-
ma ytorna. Man kan säga att nyplanen är 
en vidareutveckling mot ett mer dynamiskt 
kontrakt tillsammans med en planlösning 
som är direkt avsedd för detta. 

Nyplanen går i linje med den cirkulation 
och rörlighet som blir allt mer betecknande 
för unga vuxna idag. En hyresgäst kan jus-
tera sin hyra beroende på förändringar i 
ekonomin genom att börja eller sluta dela 
ytor med andra. En hyresgäst kan flytta in 
och från början hyra en uppsättning rum 
och andelar med stora avstånd emellan, 
eller till en hyra som egentligen inte passar, 
men efter hand köa sig fram inom boendet 
till en mer anpassad situation. Genom att 
upprätta system för köande och avsägande 
av ytor kan hyresvärden maximera andelen 
uthyrda ytor. Syftet med nyplanen är fram-
för allt en pågående dynamik av vakan-
skedjor inom boendet som är gynnsam för 
både hyresgäst och hyresvärd. 

För nyplanen krävs ett särskilt regelverk. 
Viktigast i regelverket blir hyrplikt, upplå-
telseplikt samt ett internt kösystem.

Hyrplikt innebär att om en yta står outhyrd 
har hyresvärden rätt att lägga till den till 
någon av hyresgästernas befintliga kon-
trakt.

Exempel: Anton hyr ensam ett boenderum, 
toalett och dusch, samt delar ett kök med 
Natasja. När Natasja flyttar ut övertas de 
ytor hon hyrt av befintliga eller tillkom-
mande gäster, men den andel av köket 
hon efterlämnar får ingen sökande. Hyres-
värden lägger då till hyran för den andelen 
till Antons kontrakt, och Anton hyr köket 
ensam.

Förstås tillämpas hyrplikten inom vissa ra-
mar. Dels får Anton betala en något mindre 
summa för den tillagda andelen än vad en 
nyinflyttad skulle ha fått göra. Dels finns 
ett tak för hur stor summa och yta som får 
läggas till varje boendes kontrakt. Man kan 
på så sätt säga att varje hyresgäst har en 
rörlig hyra inom ett visst intervall, och att 
rörelserna inom intervallet avgörs av up-
pkomsten av outhyrda ytor beroende på in- 
och utflyttningar.

Vilken av hyresgästerna det åligger att 
överta en outhyrd yta avgörs av ett kösys-
tem och/eller ett zonsystem. Kösystemet 
innebär att hyresplikten åläggs en hyres-
gäst beroende på hur länge denne varit bo-
ende. Zonsystemet innebär att hyresplikten 
åläggs en hyresgäst beroende på avståndet 
mellan dennes redan hyrda ytor och den 
outhyrda ytan. Att någon av dem som bor 
närmast den outhyrda ytan förpliktigas den 
blir ett sätt att undvika att hyresgästerna har 
för stora avstånd mellan sina ytor.

Förstås finns också en behovsprincip. En 
hyresgäst som till exempel redan har till-
gång till ett kök eller del av kök kan inte 
gärna tvingas hyra ett till.

Upplåtelseplikt innebär att det åligger en 
hyresgäst att upplåta en del av toa, dusch 
eller kök för att förhindra att ett boenderum 
står outhyrt.

Exempel: När Fatumeh flyttar ut övertas 
hennes andelar av toalett, dusch och kök av 
befintliga hyresgäster, men till hennes bo-
enderum finns ingen sökande. Chansen att 
hitta någon som vill hyra ett rum utan att ha 
tillgång till faciliteterna är liten. Det ålig-
ger då någon av hyresgästerna att upplåta 
andelar av toa, dusch och kök, så att bo-
enderummet kan användas av en ny hyres-
gäst.

Som med hyrplikten är det ett kösystem/
zonsystem som avgör vem av de befintliga 
hyresgästerna som ska upplåta yta.

Det uppstår oundvikligen situationer där en 
hyresgäst har långt från en av sina ytor till 
en annan. Förstås vill man ha så nära som 
möjligt mellan de rum och andelar av rum 
man hyr. Därför gäller ett internt kösystem 
till rum och andelar av rum inom boendet. 
Det interna kösystemet är överordnat det 
som gäller för sökande utifrån.

Exempel: Manne delar ett mellanstort bo-
enderum med en annan hyresgäst, men hyr 
ensam ett eget mindre kök. Köket ligger 
emellertid på andra sidan av våningen och 
Manne måste gå en ganska lång sträcka för 

att komma dit. När en annan hyresgäst flyt-
tar ut efterlämnas ett närmre beläget kök. 
Manne har då rätt att överta det köket och 
efterlämna det förra till inflyttande.

Detta leder till att ju längre en hyresgäst har 
bott i nyplanen, desto mindre blir avstån-
den mellan de rum och andelar denne hyr. 
Utöver det interna kösystemet står det 
dessutom hyresgästerna fritt att byta rum 
och andelar med varandra för att reducera 
avstånd.

Tillsammans skapar hyrplikten, upplå-
telseplikten och det interna kösystemet dy-
namik i boendet och balanserar relationen 
mellan hyresvärd och hyresgäst. Till detta 
kommer flera andra utvecklingsmöjlighet-
er. Till exempel kan en hyresgäst slippa 
hyr- eller upplåtelseplikt genom att via sitt 
privata kontaktnät själv föreslå en hyres-
gäst för den outhyrda ytan. Nyplanen har 
överhuvudtaget potential för ta till vara de 
förmedlande resurserna hos unga vuxnas 
stegrande nätverk genom sociala medier. 

Ett annat exempel är att hyresreducerin-
gar kan införas som ett sätt att hitta hyres-
gäster för svåruthyrda ytor. Det vill säga, 
den hyresgäst som kan förmedla kontakt 
mellan en svåruthyrd uppsättning rum och 
andelar – till exempel med långa avstånd 
emellan – belönas med sänkt hyra. En vari-
ant på detta vore att stora avstånd mellan 
en nyinflyttads rum och andelar i sig ger en 
lägre hyra. Det som eftersträvas är ett rät-
tvist spel om hyreshöjningar och -sänknin-
gar mellan hyresvärd och hyresgäst.

För den ideala planlösningen kan vissa 
krav uppställas. Boendet måste vara till-
räckligt stort för att tillåta cirkulation och 
vakanskedjor inom sig själv. Samtidigt kan 
den inte överskrida ett visst omfång utan 
risk att avståndet mellan vissa hyresgästers 
ytor blir orimligt stora. På samma sätt finns 
en övre gräns för våningens storlek utöver 
vilken man riskerar labyrintiska och ogäst-
vänliga korridorsystem. 

Till planlösningen kan flera tillägg göras, 
som stöttar dynamiken och tillåter ytterli-
gare formande av boendesituationerna. Ett 
exempel är möjlighet till dörrupphängn-
ing i kommunikationsytorna för att skapa 
avgränsade, mer traditionella lägenheter. 
Andra exempel är mindre genomgångsrum 
mellan rum, och öppna ytor som är direkt 
avsedda för gemensamma initiativ.

Så snurrar jord och kugghjul.


