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Norges Eiendomsmeglerforbund vil redegjøre for utviklingen i boligmarkedet med utgangspunkt i 

tilgjengelige fakta. Vi vil belyse utfordringer og løsninger for å sikre en sterk eierlinje i boligsektoren. 

 

Representantforslaget synes å bygge på et noe mangelfullt faktagrunnlag om førstegangskjøpere 

spesielt, og markedsutviklingen generelt.  

 

Norges Eiendomsmeglerforbund kan ikke støtte forslaget om å utrede en ikke-kommersiell boligsektor 

tuftet på prisregulering. Forslaget legger opp til en form for blandingsøkonomi som har potensial til å 

undergrave en velfungerende markedsmodell og svekke eierlinjen. Vi mener at regjeringens ressurser 

heller bør prioriteres til arbeidet med tiltak som understøtter et velfungerende boligmarked og styrker 

eierlinjen slik at enda flere kommer seg inn i boligmarkedet.  

 
 

Eierlinjen i den norske boligmodellen har i all hovedsak vært en suksess. Gode og stabile boforhold er 

en grunnleggende forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse. 82 prosent av 

nordmenn bor i en bolig som husholdningen eier, og de aller fleste bor godt. Denne andelen har vært 

ganske stabil siden 1997, til tross for en relativt sterk prisvekst i perioden (kilde: SSB). Virkemidlene 

for å oppnå dette har særlig vært rettet mot å støtte opp under et velfungerende boligmarked, gjennom 

ulike tiltak for boligbygging og en skattepolitikk som er gunstig for boligeiere.  

 

De fleste andre vesteuropeiske land, inkludert Sverige, Danmark og Finland, har ført en annen politikk 

enn Norge. Gjennom 50, 60 og 70-tallet bygget disse landene opp store offentlige utleiesektorer. I 

Sverige og Finland bor om lag 70 prosent i en eid bolig, mens andelen er om lag 60 prosent i 

Danmark. 

 

Til sammenligning har Sverige helt andre tilstander som følge av feilslått reguleringspolitikk. Ett 

eksempel er den såkalte «flyttskatten». Mange eldre i Sverige har ikke råd til å flytte fra enebolig til 

leilighet, fordi et salg utløser 22 prosent skatt på boligens verdistigning. Et annet eksempel er 

husleiereguleringen i den svenske hyreslagen. Ved utløpet av 2019 sto 674 720 personer i kø for å få 

en leierett i Stockholmsregionen. Den gjennomsnittlige ventetiden var 10,5 år (kilde: 

Bostadsförmedlingen). Dette systemet har utløst en omfattende svart økonomi. Høsten 2019 vedtok 

derfor Riksdagen strenge straffebud for misbruk av leieretter, med mulighet for inndragelse av 

leiekontrakter og fengselsstraff. 

 

Likefullt er den norske eierlinjen under et visst press i de områder av landet hvor boligprisene har 

steget mye. Tall fra Levekårsundersøkelsen (kilde: SSB) viser at unge i Norge flytter hjemmefra 

tidligere enn i andre europeiske land, og de eier i større grad egen bolig. Samtidig tyder tallene på at 

andelen unge som eier sin egen bolig i storbyene har falt noe etter finanskrisen og fram til 2017. Dette 

er tydeligst for lavinntektsgrupper bosatt i de største byene, og innvandrere er overrepresentert blant 

de med lav inntekt. Eierandelen blant innvandrere er 60,4 prosent mot 86,9 prosent i befolkningen for 

øvrig. Når det er sagt tyder levekårsundersøkelsen på at når barn av innvandrere først flytter 

hjemmefra adopterer de den norske eierlinjen. Oslo er den klart største innvandrerkommunen i Norge, 

samtidig som terskelen til boligmarkedet er vesentlig høyere enn i landet for øvrig.  

 

Man skal imidlertid være varsom med å overdrive utfordringene.  

 

For det første er de regionale forskjellene store. Ser man boligprisutviklingen i et tiårsperspektiv har 

prisene steget relativt mye i store byer som Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø, men moderat i 

Stavanger og Kristiansand (kilde: Eiendom Norges boligprisstatistikk). Ser man utviklingen i et 

femårsperspektiv har prisene steget mye i Oslo, mens de andre store byene har hatt svak eller moderat 

prisutvikling. Ytterpunktene er Stavanger hvor prisene er 11,8 prosent lavere enn for 5 år siden, mot 

Oslo hvor prisene er 40,5 prosent høyere. Til sammenligning har konsumprisindeksen steget med 13,2 



prosent siste 5 år (kilde: SSB). Dette betyr at boligeiere i Stavangerregionen har hatt en lang periode 

med negativ egenkapitalutvikling, mens boligeiere i Osloregionen har hatt en betydelig 

egenkapitalvekst i samme periode. Terskelen til boligmarkedet varierer dermed tilsvarende med de 

regionale forskjellene.  

 

For det andre er trenden de siste årene preget av moderat prisutvikling over hele landet. Det påvirker 

førstegangskjøperes muligheter i markedet. Med utgangspunkt i løpende statistikk om 

førstegangskjøpere og sekundærboliger, levert av NEF og Ambita AS, lager Samfunnsøkonomisk 

analyse AS kvartalsvise analyser av utviklingen. Antallet førstegangskjøpere i Norge har ligget rundt 

47.000 personer årlig siden 2010, men kan variere betydelig fra år til år. I 2016 kom det en klar 

nedgang som følge av sterk prisvekst. Nedgangen var sterkest i Oslo. I 2017 kom en ny 

boliglånsforskrift, som ved å stille særskilte krav til blant annet egenkapital og inntekt i første omgang 

bidro til å begrense førstegangskjøpernes handlingsrom. Boliglånsforskriften utløste imidlertid en 

relativt sterk priskorreksjon i 2017, og utover i 2018 stabiliserte boligmarkedet seg igjen og har siden 

vært godt balansert med moderat prisutvikling. Antallet førstegangskjøpere økte klart, særlig mot 

slutten av 2018. Denne utviklingen fortsatte gjennom 2019. Boliglånsforskriften bidrar til å dempe 

boligprisene, som isolert sett gjør det enklere å etablere seg i boligmarkedet, selv om kravene til 

inntekt og egenkapital utgjør effektive begrensninger for en del. Det er særlig Osloregionen som har 

hatt store svingninger i perioden. I byer som Bergen og Trondheim har antall førstegangskjøpere vært 

relativt stabilt.  

 

Samlet er trenden positiv. Statistikken går tilbake til 2010. Aldri har vi registrert flere unge som har 

klart å sikre seg sin første bolig enn i 2019 med 48.526 førstegangskjøpere. Bunnåret var 2016 med 

44.726, førstegangskjøpere. Og den positive trenden er sterkest i Oslo. Andelen førstegangskjøpere av 

befolkningen øker, i 2019 var den på 3,4 prosent som er den høyeste andelen siden 2012. Og andelen 

sekundærboliger faller. Trenden kan tilskrives både politiske grep og den konjunkturelle situasjonen. 

Effekten av den sterke byggeaktiviteten fra 2016 og innstrammingene i boliglånsforskriften fra 2017 

er udiskutabel. Balansen mellom boligtilbud og boligbehov er bedre, og balansen mellom kredittilgang 

og rentenivå på boliglån er bedre. Veksten i boligpriser er nå svakere enn veksten i disponible 

inntekter. Med utsikter til moderat boligprisvekst framover, er det duket for en videre økning i andelen 

førstegangskjøpere. Lav prisvekst kan også bidra til at førstegangskjøperne får mindre konkurranse fra 

investorer. 

 
 

Det er imidlertid ikke rom for hvileskjær i boligpolitikken. 

 

Det viktigste grepet myndighetene kan gjøre for å holde boligprisene nede, er å bygge en infrastruktur 

som åpner opp flere attraktive boområder i randsonen av storbyene, med god kommunikasjon inn til 

bysentrene. Dette gjelder særlig Osloregionen som er under større press av sentralisering og 

befolkningsvekst enn landet for øvrig. Og det må bygges nok boliger av en standard, størrelse og pris 

som møter etterspørselen i pressområdene. Tiltak som leie til eie og andre tiltak som senker terskelen 

til boligmarkedet kan fungere fint for noen, men det kan ikke erstatte en aktiv reguleringspolitikk.  

Storbykommunene må sørge for effektive planprosesser, og øke utnyttelsesgraden på tomtene som er 

en viktig faktor i prisingen av nye boliger. I Oslo må man erkjenne at areal er en knapphetsfaktor og at 

48 % av innbyggerne bor alene. Her er det nødvendig å bygge høyere, tettere og et større antall mindre 

boliger som treffer behovet i befolkningen på en bedre måte. Dette vil styrke eierlinjen.  

 

Det bør vurderes en ny bestemmelse i boliglånsforskriften, som åpner for at førstegangs låntakere med 

solid betjeningsevne og beskyttelse mot renteøkning, for eksempel i form av rentebinding eller en 

forsikringsløsning, kan innvilges lån med lavere egenkapitalgrad enn forskriftens hovedregel. Ved å 

legge større vekt på betjeningsevne og annen form for sikkerhet enn boligformue, vil ikke 

førstegangskjøpere være prisgitt at de har foreldre med boligformue. Flere vil kunne bli boligeiere til 

sunne økonomiske betingelser. Dette vil være en trygg løsning for både låntaker og långiver, og kan 

være aktuelt for mange i en tid hvor bankene kan tilby lav fastrente på lengre sikt. 

 



 


