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RAPPORTSERIE: KRISEFORSTÅELSE 
Denne rapporten inngår i serien Kriseforståelse, der Mani-

fest senter for samfunnsanalyse formidler fakta om kapita-

lismens krise i et forståelig språk. Formålet er å bidra til en 

krisepolitisk enighet om hva som bør – og ikke bør – gjøres 

i norsk økonomisk politikk, for å unngå den dramatiske 

nedturen som nå rammer andre land.



 

SAMMENDRAG: VÅRE FORSLAG 
 NORGES BANK, Finanstilsynet og statsminister Jens Stolten-

berg uttrykker bekymring for bærekraften i et skyhøyt privat 

gjeldsnivå, etter at boligpriser og husholdningenes gjeld har 

økt med 250 prosent de siste 20 årene (justert for inflasjon). 

Den norske gjeldsgraden er nå blant de høyeste i OECD og 

langt høyere enn den var i USA før det store boligkrakket i 

2007–2008. 
 

 LIKEVEL MANGLER de styrende politisk vilje til effektive til-

tak mot den ekstreme prisveksten. Denne rapporten løfter 

fram tre nødvendige grep for å dempe boligprisveksten og 

motvirke et ødeleggende boligkrakk. 
  

 FOR DET FØRSTE bør det settes et tak for størrelsen på lån 

man kan få rentefradrag på, for eksempel på 2 millioner per 

person. Med dagens ordning subsidierer staten både eiendoms-

spekulanter og velstående borgere som investerer i bolig num-

mer to og tre, noe som driver opp prisene, til ulempe for alle 

med reelle boligbehov som sliter med å komme inn i markedet. 
  

 FOR DET ANDRE bør rabatten på formueskatt fjernes for boli-

ger eieren ikke selv bor i (mens den beholdes for egen bolig), 

for å gjøre det mindre lønnsomt å gjøre boligkjøp som ren in-

vestering. Dette betyr at verdisettingen av «bolig nummer 

to» gradvis økes fra 50 til 100 prosent. 
 

 FOR DET TREDJE må fellesskapet ta ansvar for boligbyggingen 

langt mer aktivt, blant annet gjennom kommunale tomtesel-

skap som kjøper opp arealer, anlegger vei, vann og kloakk og 

selger ferdigregulerte tomter videre til private utbyggere. 
  

 RAPPORTEN NEVNER også andre tiltak som kan få bukt med 

økende gjelds- og boligproblemer: En prisregulert «tred-

je» boligsektor støttet av Husbanken, allmenne boligselskaper 

etter dansk modell, kjøpsrett for leietaker etter fem år, skatt-

legging av boliggevinst og utbygging av studentboliger.  
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INNLEDNING 
En person som kjøpte bolig i Oslo i 1992, har mest sannsynlig sett ver-

dien firedoblet fram til i dag. Mange har opplevd en enorm verdiøk-

ning på boligen sin, mens resten av befolkningen, spesielt unge, må 

pådra seg en historisk høy gjeldsbyrde for å få seg et sted å bo. Finans-

tilsynet er bekymret. Av innenlandske faktorer mener de at høye bo-

ligpriser og stor gjeld hos norske husholdninger utgjør den største 

risikoen for norsk økonomi.
1

  

 

Boligprisene i Norge har steget med 250 prosent siden 1992. I Oslo og 

Bærum har de steget med nærmere 350 prosent (justert for inflasjon). 

Ingen europeiske land har hatt en lignende prisvekst: 

 

FIGUR 1: BOLIGPRISER, JUSTERT FOR INFLASJON. 
1986-2011 

 

KILDE: Res Publica.
2
 

 

Hvis mange husholdninger har for tung gjeldsbelastning dersom innen-

landsk økonomi og sysselsetting rammes av tilbakeslag, kan resultatene 

bli dramatiske. Den gjeldsfinansierte veksten i avregulerte bolig- og lå-

nemarkeder har de siste årene ført til kollaps i land som USA, Spania og 

Irland. Det bør være en hovedoppgave for norsk politikk å hindre at 

noe lignende skjer her.  

 

EN UØNSKET UTVIKLING 
Økende risiko og ustabilitet er bare en av flere grunner til at pris- og 

gjeldsveksten må stanses. En økende andel av samfunnets verdier låses i 

dag til passiv eiendom i stedet for å settes inn i produktiv næringsvirk-

somhet.  
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Dagens Næringsliv skrev 7. september 2012 at boligkjøpere i Oslo og 

Stavanger nå må låne over fem ganger gjennomsnittsinntekten for en 

typisk etableringsleilighet på 50 kvadratmeter.
3

 Konklusjonen var at 

tjener du under 700.000 bør du flytte fra Oslo. Hvis denne utviklingen 

fortsetter kan vi ende opp med å skape et samfunn der nesten ingen av 

de som jobber med undervisning, renhold, pleie, renovasjon, servering, 

barnepass, og lignende, har råd til å bo i storbyen de jobber i, men må 

pendle. Den ukontrollerte prisveksten i et avregulert marked kan skape 

et boligapartheid som det er lite trolig at flertallet i den norske befolk-

ningen har noe ønske om. 

 

POLITISK SYSTEMSVIKT 
Det er en politisk frambrakt systemsvikt at Norges befolkning er så for-

gjeldet som ved inngangen til 2013. Det boligpolitiske eksperimentet 

Høyre satte i gang på 1980-tallet var basert på markedsliberalistiske teo-

rier som i land etter land har bidratt til alvorlige og sosialt skadelige 

problemer i den virkelige økonomien.  

 

Den urovekkende gjeldsutviklingen vi er vitne til i Norge har sammen-

heng med dypere endringer i hvordan vårt samfunn forholder seg til 

boligspørsmålet. Vi har beveget oss fra bolig som behov og rettighet til 

bolig som økonomisk investerings- og spekulasjonsobjekt.  

 

Dessverre bidrar politiske myndigheter i dag mer til å forsterke pris- og 

gjeldsproblemene enn til å dempe dem. Det ubegrensede rentefradra-

get i gjeldende skattepolitikk innebærer statlige milliardsubsidier til 

både eiendomsspekulanter og velstående personer som investerer i bo-

lig nummer to, tre og fire. Dette fungerer sammen med den lave for-

muesbeskatningen av eiendom prisdrivende. 

 

Disse problemene er vel kjent, men det synes å eksistere et tabu blant 

politikere mot å ta fatt i dem. Muligens tror de at det norske folk aldri 

vil akseptere endringer i boligskattene. Men det vil være uansvarlig å 

vike unna nødvendige tiltak for å stabilisere et marked ute av kontroll. 

Det er mange av de samme velgerne man på kort sikt tar hensyn til, som 

på lengre sikt vil betale prisen for en kollaps i boligmarkedet, eller i alle 

fall vil mange av dem få se at barna deres ikke kan skaffe seg et trygt 

hjem uten å sette seg i dyp gjeld i ung alder.  

 

FRAM MED VERKTØYKASSEN 
De alvorlige krisene med tilknytning til boligsektoren i land som USA, 

Irland og Spania burde rykke norske politikere ut av overtroen på at det 

gir gode resultater å overlate et så fundamentalt velferdsspørsmål som 

bolig til banker, spekulanter og «markedet». Denne rapporten peker på 

alternativer.  
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Perspektivet i denne rapporten er i hovedsak begrenset til stabilisering av 

boligmarkedet, det vil si tiltak som sikter mot å hindre at ekstrem pris- 

og gjeldsvekst bidrar til en økonomisk krise i stor skala. I tillegg trengs 

en langsiktig, sosial boligpolitikk for å sikre tilgang til gode boliger for alle, 

også vanlige mennesker med lavere inntekter. Her trengs kraftfulle til-

tak ut over regulering av det kommersielle markedet – for eksempel i 

regi av Husbanken – men dette faller utenfor denne rapportens sentra-

le tema, som er stabilisering. 

 

Første kapittel gir en kort innføring i hvilke politiske valg som har ført 

fram mot dagens situasjon på boligmarkedet. Kapittel 2 tar opp disku-

sjonen om hvorvidt boligpris- og gjeldsveksten utgjør en trussel for sam-

funnsøkonomien og om vi kan snakke om en «boligboble» i Norge. 

Kapittel 3 presenterer tre nødvendige grep og en liste med flere mulige 

tiltak. Den boligpolitiske verktøykassen er på ingen måte tom, selv om 

den lenge har stått ganske urørt.  

 

2013 kan bli året da politikerne går i gang med nødvendige grep på et 

område der de har vært passive for lenge. Tidspunktet er helt riktig. 

Norsk økonomi går bra, samtidig som krisa i Europa fører til at rentene 

er lave. Det er på tide å redusere milliardsubsidiene av velbergede bor-

gere gjennom rentefradrag og at det offentlige tar kontroll med bo-

ligbyggingen. 

 

Myndighetenes oppgave er å ta luften ut av et oppblåst boligmarked 

forsiktig, slik at prisveksten flater ut før det blir en enorm boble som 

sprekker. Dernest må det etableres en langsiktig, rettferdig og bære-

kraftig boligpolitikk, heller enn den rikestes rett gjennom markedet. 

De rødgrønne partiene må løfte bolig ut av sfæren for finans, berikelse 

og spekulasjon og etablere en felles forståelse av bolig som grunnleg-

gende rettighet og fellesskapelig samfunnsansvar. 
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1. FRA GJENREISING TIL JAPPETID 
Det har skjedd en endring i hvordan nordmenn ser på bolig. Fra å 

være et trygt hjem blir det i dag i økende grad sett på som et investe-

ringsobjekt. Denne endringen har ikke skjedd av seg selv, men på 

grunn av politiske veivalg. Vi vil derfor skildre den historiske utvikling-

en av norsk boligpolitikk. Løsningen er ikke å gjeninnføre politikken 

fra 1960-tallet. Vi har likevel mye å lære av tidligere politikeres evne til 

å følge opp politiske mål med handling. 

 

ETTERKRIGSTIDEN 
Etter andre verdenskrig skulle Norge gjenreises. I de politiske partie-

nes samarbeidsprogram fra 1945 het det at statens mål var «å skaffe 

gode og tilstrekkelig rommelige boliger for alle».
4

 De neste årene 

brukte staten, med Arbeiderpartiet i spissen, flere politiske virkemidler 

for å oppnå dette. Bolignøden skulle avskaffes gjennom satsing på sel-

veide småhus i distriktene og kooperativt felleseie i byene. På sikt var 

ambisjonen å avskaffe privat drift av leiegårder og all profittmotivert 

spekulasjon på bekostning av andre menneskers bolignød.
5

  

 

Husbanken ble bygget opp som et statlig organ som sikret billige lån til 

boligkooperasjonene og alle som ville bygge seg et hus. Mellom 1950 

og 1995 finansierte Husbanken rundt to tredjedeler av alle nyoppførte 

bolighus. For å få støtte fra Husbanken måtte boligen innfri en viss 

størrelse og standard, og på den måten sikret staten at boligene som 

ble oppført skulle bidra til livskvalitet. 

 

BOLIGKOOPERASJONENE6 
«Jeg for mitt vedkommende godtar ikke som et område for privat 

næringsdrift det å eie andre menneskers hjem», sa finansminister 

Trygve Bratteli (Ap) i 1951. Virkemiddelet for å unngå at noen tjente 

penger på folks bolignød, var boligbyggelagene, eller boligkooperasjo-

nene. Organisasjonsmodellen var inspirert av den svenske modellen 

for kooperativ boligbygging: Den eies av sine medlemmer og har som 

mål å bygge rimelige boliger for sine hussøkende medlemmer. Bolig-

bygge- lagene er lokale, og godt spredt over hele landet. Den største 

er Oslo-baserte OBOS. Opprettelsen av Husbanken i 1946 gjorde at en 

effektiv modell for boligbygging tok form: Kommunen stilte med tom-

ter, Husbanken stilte med lån og boligbyggelagene bygde.
7

 

 

Lovgivingen var utformet slik at beboere i borettslag eide en andel, og 

hadde en eksklusiv bruksrett til en leilighet i et kollektivt eid boretts-

lag. Det var en slags begrenset selveie som ga borett, men ikke fri 

salgsrett eller rett til å leie ut for å tjene penger på at andre var leie-

boere. Prisen ble satt etter prinsipp om at du skulle få dekket utgifte-

ne, i noen grad kompenseres for inflasjonen, men ikke tjene store 

penger på boligsalg.  
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Kommunene kjøpte og bearbeidet tomter, og solgte dem videre rime-

lig til utbyggere og boligkooperasjoner. Både prisene i borettslagene 

og husleiene i det private utleiemarkedet var regulert av staten. Fram 

til et stykke ut på 1970-tallet fantes det en ambisjon om at hushold-

ningenes boutgifter ikke skulle overstige 20 prosent av en gjennom-

snittlig industriarbeiderlønning.  

 

Billige lån fra Husbanken, sjenerøse rentefradrag og lav boligbeskat-

ning subsidierte boligeiere, og det var et mål å gjøre nordmenn til 

selveiere.  

 

HØYRES KRAFTFULLE REFORM 
Boligpolitikken i etterkrigstiden var en suksess. Den sikret det norske 

folk trygge hjem til en rimelig penge. Da bolignøden var avviklet men-

te flere politikere, spesielt på høyresiden, at subsidier og reguleringer 

var blitt overflødige. Høyresiden hevdet at prisregulert boligomsetning 

ikke var til fordel for ungdom og andre lavinntektsgrupper, fordi 

mange med høy inntekt satt på OBOS-leiligheter. I tillegg var det et 

problem med «penger under bordet» ved kjøp og salg av borettslagslei-

ligheter.
8

 Nå som bolignøden var avskaffet mente høyresiden det var 

mer fornuftig å dreie innsatsen direkte mot vanskeligstilte grupper.  

 

1980-tallet var en periode med sterk vekst i den norske økonomien. 

De som eide boliger utenfor boligkooperasjonene opplevde prisvekst, 

og det ble etter hvert store prisforskjeller mellom de regulerte og ure-

gulerte boligene. Det ble sett på som urettferdig at folk med regulerte 

boliger ikke fikk selge sin bolig til markedspris. Dette førte til sterke 

krav om å avskaffe prisreguleringen, så «alle» kunne tjene på prisveks-

ten.  

 

Kåre Willoch fra Høyre ble statsminister i 1981. Hans boligpolitiske 

ideal var en markedsstyrt boligsektor kombinert med støtte til lavinn-

tektsgrupper: 

 Husleien i utleieboliger og prisreguleringen på borettslagslei-

ligheter ble gradvis avviklet på 1980-tallet. 

 Momskompensasjon for boligbygging ble avviklet i 1981. 

 Kommunenes aktive tomtepolitikk ble gradvis nedprioritert fra 

1980-tallet og utover. 

 På tross av løftene gjennomførte Willoch-regjeringen kraftige 

kutt i bostøtten for vanskeligstilte.
9

 

 

BOLIGBOBLEN SOM SPRAKK 
I 1984 gjennomførte Willoch det såkalte «frislippet» av finansmarke-

dene. De viktigste begrensningene på de private bankenes utlånsprak-

sis og utlånsvolum ble opphevet. Sammen med dereguleringen av bo-

rettslagene førte enklere tilgang på boliglån til høyere boligpriser. I 

Oslo økte boligprisene med 55 prosent fra 1984 til 1988. I tillegg bidro 
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lave renter, lav boligbygging og gunstige ordninger for å trekke fra 

gjeldsrenter på skatten til prisveksten. Utviklingen førte til en boble 

som sprakk. Fra 1988 til 1993 falt realboligprisene med 42 prosent.
10 

Mange leiligheter i borettslag gikk for en krone, mot at kjøper overtok 

høy fellesgjeld. I 1991 oppga 300 000 familier at de ikke kunne betale 

sine regninger ved absolutt siste forfall. Mange ble gjeldsofre.
11

  
 

Prisene falt fram til 1993. Under boligkrakket stanset nesten all privat 

boligbygging, og i perioden ble de fleste nye prosjekter gjennomført 

med finansiering fra Husbanken. 

  

 
KILDE: Norges Bank.12

 

 

EIENDOMSMEGLERNES INNTOG 
Med dereguleringen av boligmarkedet under Willoch-regjeringen, fikk 

Norge en ny, og voksende, yrkesgruppe. Bare i 1984 økte omsetning-

en til medlemmene i Norges Eiendomsmeglerforbund med over 30 

prosent. Fra rundt 100 registrerte eiendomsmeglere på 70-tallet hadde 

antallet økt til rundt 4000 meglere i 2004. Noen aviser, med Aftenpos-

ten som det tydeligste eksemplet, fikk etter hvert store inntekter fra 

boligannonser. Samtidig overtok eiendomsmeglere og ansatte i finans-

institusjoner rollen som kilder i saker om boligmarkedet på 90-tallet. 

Avisenes dekning endret seg til å handle om enkeltpersoners mulige 

gevinst eller tap som følge av oppgang eller nedgang i boligpris og 

boligrente.
13

  

 

En artikkel i OBOS-bladet fra 1989 oppsummerer skiftet: «Tidligere 

fantes det en oppfatning om at det var litt ufint å tjene penger på 

folks bolignød. I jappebølgens kjølvann er det blitt slik at man nær-

mest må være litt dum hvis man ikke prøver å tjene penger på bolig-

markedet»14 
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FIGUR 2: NORSKE REALBOLIGPRISER 1867-2012  
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DEN BOLIGSOSIALE VENDINGEN OG HUSBANKENS FALL 
På 1990-tallet ønsket et flertall på Stortinget å øke de private banke-

nes andel av boligfinansieringen. Husbanken gikk da fra å finansiere 

generell boligbygging, til å hjelpe vanskeligstilte inn på boligmarke-

det.
15

 Samtidig ble Husbankens økonomiske midler redusert betydelig.  

 

Høyre og AP kranglet om mangt i boligpolitikken, men i ledersjiktet 

fantes det en generell enighet om å skjære ned på de generelle subsi-

diene og prioritere selektive, personrettede støtteformer. I etterkrigs-

tiden hadde det vært en grunnleggende enighet i Finans- og Kommu-

naldepartementet at dersom staten først og fremst skulle hjelpe folk 

inn på boligmarkedet, ville dette bidra til å presse opp prisene. På 

2000-tallet ble likevel Startlånet innført, nettopp for å hjelpe grupper 

som vil kjøpe en bolig, men som har problemer med å få lån i private 

banker.  

 

I dag har bostøtten blitt det viktigste boligsosiale virkemidlet, som gir 

vanskeligstilte økonomisk hjelp til boutgifter. Oslo og Bergen er ek-

sempler på byer der også beboere i kommunale boliger må betale 

«gjengs leie», noe som tilsvarer markedspris. De får dermed bostøtte av 

staten for å betale de kommunale boligselskapene, selskaper som utbe-

taler store summer i utbytte til eierne, nemlig kommunen.
16

  

 

Vanskeligstilte som leier av private utleiere kan også få bostøtte, og 

samfunnsgeograf Arild Holt-Jensen er blant de som har påpekt at bo-

støtten er en «pengeoverføring som utelukkende kommer huseierne 

til gode og som gjør mange flere til klienter»
17

. Mens kommunen tidli-

gere sikret rimelige boliger til vanskeligstilte, blir de som ikke har råd 

til å betale markedspris i dag sendt til NAV-kontoret for å be om bo-

støtte.  

 

Det er et paradoks at selv om politikerne hadde et uttalt mål om å gå 

fra en generell boligpolitikk til en mer målrettet politikk mot vanske-

ligstilte, så har antallet bostedsløse holdt seg stabilt, eller til og med 

økt mellom 1996 og 2008.
18

 Mange faller mellom de boligsosiale ord-

ningene, fordi de har for god økonomi til å motta bostøtte eller kom-

munal bolig, men heller ikke tilfredsstiller kravene til Startlånet.
19

 

 

Arbeiderpartiet stemte imot alle de viktigste reformforslagene til Høy-

reregjeringen, men da Arbeiderpartiet og Gro Harlem Brundtland kom 

tilbake i regjeringskontorene i 1986, videreførte partiet alle Høyres 

boligreformer.  
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2. PRIS- OG GJELDSVEKSTEN 
Etter at prisene falt med 40 prosent under boligkrakket i 1988, har de 

i følge Norges Bank steget med 250 prosent fra 1992 til i dag, justert 

for inflasjon. Hva skyldes prisøkningen? En rapport fra SSB (2011) 

forklarer prisveksten med lav rente, befolkningsøkning, inntektsvekst 

og lav boligbygging. Fordi prisveksten kan forklares med denne typen 

«underliggende faktorer», skriver SSB at «vi så langt ikke har en bolig-

prisboble».
20

  

 

Også i Irland, rett før boligboblen sprakk i 2008 og boligprisene ble 

halvert, var myndighetene overbevist om at landet ikke hadde noen 

boligboble. Veksten kunne forklares med realøkonomiske faktorer som 

«befolkningsøkning, lav rente og inntektsvekst», og påstanden var at 

det var en reell etterspørsel som drev prisene.
21

  

 

FIGUR 3: PROSENTVIS VEKST I BOLIGPRISER, LØNN, 
BYGGEKOSTNADER OG KONSUMPRISER. 1992-2011 

 
KILDE: Dine Penger og SSB.22 Fra 1992 til 2012 økte konsumprisene med 48 prosent, byggekostna-
dene med 95 prosent, og boligprisene med 369 prosent (justert for inflasjon har prisene ifølge SSB 
økt med 216 prosent, altså en tredobling. De måler boligprisveksten litt annerledes enn Norges 
Bank).23 

 

Det sentrale er ikke begrepet «boble», men at den ekstreme pris- og 

gjeldsveksten er problematisk for norsk økonomi. For å forstå hva som 

skjer går vi i dette kapittelet gjennom de ulike forklaringene på de 

høye boligprisene, og avslutter med en diskusjon om Norge i dag er 

inne i en boligboble.  

 

BEFOLKNINGSVEKST OG LAV BOLIGBYGGING 
Norge opplever befolkningsvekst, og folketallet er forventet å vokse i 

alle landets fylker fram mot 2040. Folk flytter dit det finnes arbeids-

plasser, enten de kommer fra utlandet eller fra andre deler av landet.
24
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Størst vekst er forventet i Oslo, Akershus og Rogaland. SSB har bereg-

net at Oslo vil vokse fra 613 000 innbyggere i 2012 til 832 000 i 2040.
25

 

Spørsmålet er hvorfor det ikke bygges nok boliger til å dekke etter-

spørselen. 

 

Det viktigste svaret er at finanskrisen i 2008 førte til usikkerhet i mar-

kedet, slik at det ble bygget langt færre boliger. I 2012 er byggetem-

poet oppe på normalt nivå, men etterslepet er stort og det blir fortsatt 

ikke bygget nok for å dekke etterspørselen.
26

  

 

 

KILDE: SSB.27
 

 

Store utbyggere og deler av høyresida har hevdet at offentlige regule-

ringer er årsaken til de høye boligprisene.
28

 Flere mente nye tilgjenge-

lighetskrav for handikappede kunne forklare de stigende boligprise-

ne.
29

 Skanska Bolig har tilbakevist at det er tilrettelegging for rulle-

stolbrukere som driver opp prisene: «Prisene på bolig i Norge styres 

først og fremst av tilbud og etterspørsel i markedet»
30

. Skanska mener 

reguleringene først og fremst fører til bedre boliger der folk kan bo 

livet ut, og minner om at ekstra plass i gangen også er praktisk for 

småbarnsforeldre med barnevogner. 

 

Siden 1992 har boligprisene i Norge steget over tre ganger mer enn 

veksten i byggekostnadene og den generelle prisveksten. Bygge-

næringen er av de få sektorene i Norge som opplever fallende produk-

tivitet, med et produktivitetsfall på mer enn 20 prosent fra 2000 til 

2011.
31

 Før finanskrisa var det et stort tempo i byggenæringa i Norge, 

og som vanlig i en byggeboom førte det til at byggekostnadene steg 

ganske kraftig. I ettertid er kostnadsveksten likevel nede på et mer 

normalt nivå.
32
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Det har vært en utfordring at mange kommuner er for dårlige til å leg-

ge til rette for boligbygging. Flere steder er tomtene solgt ut, saksbe-

handlingen for treg, og reguleringsplanene utdaterte. Det har også 

vært for mange statlige instanser som har rett til å stanse byggepro-

sjekter, uten at disse har vært koordinert. Resultatet har vært at mange 

byggeprosjekter har tatt lengre tid en nødvendig. Regjeringa la derfor 

fram en Stortingsmelding i juni 2012 med tiltak som skal forenkle 

byggeprosesser, og redusere tidsbruk og byråkrati.
33

 Den er per dags 

dato til behandling i Stortinget.  

 

Kan lav boligbygging forklare hele prisveksten? Både Finansnæringens 

Hovedorganisasjon, Arbeiderpartiet og Høyre har lagt fram mer byg-

ging som løsning på stigende boligpriser.
34

 Derfor er det interessant å 

se til Irland, der de opplevde at boligprisene fortsatte å stige på tross av 

massiv utbygging.
35

 Kan det finnes andre årsaksforklaringer? 

 

 

KILDE: BIS, OECD og CSO36
 

 

VI BLIR STADIG RIKERE 
Det er vanlig å peke på den sterke inntektsveksten som en faktor når 

økningen i boligprisene skal forklares, i tillegg til den generelle veks-

ten i norsk økonomi.
37

 Siden 1998 har lønnsveksten vært på 3,2 pro-

sent i året. Boligprisene har i samme periode økt med 7,5 prosent år-

lig.
38

 Nettavisen E24 har laget en oversikt som viser at du trengte 2,8 

gjennomsnittsårslønner for å kjøpe en bolig på 100 kvm i 1993. I dag 

ut med nesten 6 årslønner for samme bolig.
39

 Inntektsveksten forkla-

rer bare deler av boligprisveksten.  

 

Den amerikanske økonomen Robert Shiller, som spådde boligkrakket i 

USA, er opptatt av det psykologiske elementet ved boligboomen. Han 

mener nordmenn «kan se på oljefunnene som en kilde til generell 

optimisme, og det farger folks tanker om å investere i eiendom. Det 
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skaper en opplevelse av muligheter og optimisme, og det skyver vekk 

tanken på at Norge kan bli et nytt Irland».
40

 Gode økonomiske tider og 

lønnsvekst gjør at flere har råd til å kjøpe et litt dyrere hus, men i til-

legg skaper det en stemning der mange føler de har råd til å ta opp 

enda større gjeld. Prisvekst over lønnsvekst lar seg åpenbart ikke vide-

reføre inn i evigheten, men tilgang på kreditt lokker mange til å kjøpe 

drømmeboligen. 

 

LAV RENTE 
Norges Bank har ansvar for å bestemme rentenivået i Norge, med mål 

om å holde inflasjonen rundt 2,5 prosent. Når det går dårlig i økono-

mien settes renta ned for å få fart i økonomien. Når det går veldig bra i 

norsk økonomi er det fare for overoppheting, økt etterspørsel fører til 

inflasjon (prisvekst). Da settes renta opp for å bremse økonomien. 

Voksende boligpriser har ikke blitt tatt hensyn til i stor nok grad, og 

påvirker derfor ikke renta direkte. Omvendt er det derimot en sterk 

effekt; lav rente gjør det billig å ta opp lån, og tilgangen på lån avgjør 

hvor dyre boliger folk har råd til å kjøpe.  

 

Norges Bank må også ta hensyn til rentenivået i andre land. Når det er 

krise i Europa, og dermed et veldig lavt rentenivå i nabolandene våre, 

velger Norges Bank å holde renta lav også i Norge. Det er for å unngå 

at mange utlendinger setter pengene sine i norske banker for å tjene 

på høye renter, noe som ville økt etterspørselen etter norske kroner, 

presset opp kronekursen og gjort norske varer dyrere i utlandet. Det 

kan skade norsk eksportindustri. Dette er noe av begrunnelsen for at 

renta har blitt holdt relativt lav siden 90-tallet.  

 

 

FORKLARING: Den svarte linjen viser hvordan nordmenn sin gjeldsbelastning som prosent av 
disponibel inntekt har doblet seg i perioden. Den gule linjen viser renteutgifter i prosent av disponi-
bel inntekt. Kilde: Nasjonalbudsjettet 2013.  
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I dag er nordmenn mer forgjelda en noen gang, med en gjennom-

snittlig gjeldsgrad på over 200 prosent av husholdningenes inntekt. 

Likevel er nordmenns gjennomsnittlige månedlige renteutgifter rela-

tivt lave. Så lenge renten holdes lavt vil ikke det store lånet føles som 

en stor belastning på husholdningsøkonomien. Dersom renta settes 

opp vil dette derimot få store utslag for den norske økonomien. Stadig 

lenger nedbetalingstid på lånet betyr også at mange husholdninger 

holder de månedlige utgiftene nede, på tross av høy gjeld.
41

 

 

En renteøkning ville vært en effektiv metode for å dempe gjeldsveks-

ten. Problemet er at den norske befolkningen er så forgjeldet at en 

renteøkning kan føre til økonomiske problemer for flere hushold-

ninger. En undersøkelse gjennomført av Finansnæringens Hovedor-

ganisasjon viser at 15 prosent selv ikke tror de vil tåle et større rente-

hopp.
42

 Finanstilsynet har gjennomført en «stresstest» for å se konse-

kvensen av at renten øker til 6,7 prosent, som er det renten lå på i 

2008. Beregningene viser at da vil antall husholdninger med høy ren-

tebelastning mer enn dobles, noe som betyr at over 400 000 hushold-

ninger må stramme inn på sin økonomi.
43

 Norges Bank sine prognoser 

er at renta vil stige de nærmeste årene, men fortsatt holde seg på et 

relativt lavt nivå.
44

  

 

HAR VI EN BOLIGBOBLE? 
Det er som nevnt vanlig å forklare boligprisveksten med befolknings-

økning, inntektsvekst, lav boligbygging og lav rente. En definisjon på 

boligboble er at markedsprisene er vesentlig høyere enn denne typen 

fundamentale faktorer skulle tilsi. Finansnæringens Hovedorganisa-

sjon kan på det grunnlaget berolige oss med at vi ikke er i en boligbob-

le. «Vi finner at man kan forklare dagens boligpriser med fundamenta-

le makroforhold i norsk økonomi»
45

  

 

Økonomene Marius Jurgilas (Norges Bank) og Kevin J. Lansing (San 

Fransisco Fed) har sammenlignet boligmarkedet i Norge med situasjo-

nen i USA før det smalt der, og har funnet flere likheter. De er spesi-

elt opptatt av den norske befolkningens høye forventinger om framti-

dige boligpriser, og mener dette er et tegn på at vi er i en boble.
46

 

 

Eiendomsmegler1 gjennomfører jevnlig en undersøkelse der de spør 

om folk tror boligprisene om 12 måneder vil være høyere eller lavere 

enn nå. I april 2012 svarte 65 prosent at de kom til å være høyere, 

mens under 10 prosent svarte det samme i november 2008.
47

 Det er 

mange som bygger opp under disse forventningene. 7. oktober 2012 

sa for eksempel eiendomsmegler Terje Tinholt til Dagens Næringsliv 

at «dette tyder på et solid, velfungerende marked. Prisutviklingen føl-

ger en sunn, normal og sterk utvikling. Vi tar alltid en pustepause opp 

en lang bakke, vi er ennå langt unna toppen».
48
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FIGUR 7: FORVENTNINGER TIL BOLIGPRISENE DER 
DU BOR OM 12 MÅNEDER 

 

KILDE: Eiendomsmegler1 (2012).49
 

 

GJELDSVEKST 
Michael Hudson påpekte allerede i 2006 hvordan det var økt tilgang 

på gjeld som fyrte opp under boligprisene i USA.
50

 Steve Keen har 

skrevet boka «Debunking Economics», der han istedenfor å snakke om 

en boligboble, ser på kjennetegn ved om hele økonomien kan kalles 

en «bobleøkonomi». Han mener et mulig tegn på det er dersom 

gjeldsveksten vokser mye raskere enn den samlede produksjonen i 

samfunnet, altså BNP. I så fall ser det dårlig ut for norsk økonomi. I en 

sunn økonomi vil gjeldsveksten gjenspeile veksten i produksjon. I en 

økonomi som er giret opp på lånefinansierte investeringer vil gjelden 

øke raskere enn produksjonen.
51

  

 

KILDE: SSB. 
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Økonom Ole Røgeberg fra Frisch-senteret har skrevet rapporten «Den 

store boligboblen», der han blant annet skriver «Vårt svar er at økt 

etterspørsel på kort sikt slo ut i prisvekst, og at vi fikk en «boble» på 

toppen da troen på videre prisvekst satte seg. Med fortsatt prisvekst 

tjener man på høy gjeldsgrad og dyr bolig, tar stadig større lån for å 

kjøpe stadig dyrere bolig, og jager dermed prisene oppover i en ond 

sirkel.
52

 

 

 
KILDE: Norges Bank og Nasjonalbudsjettet 2013. 

 

En gjeldsgrad på over 200 prosent betyr ifølge IMF at Norge har en av 

de høyeste gjeldsgradene av OECD-landene.
53

 Selv om dette er tall det 

er vanskelig sammenligne på tvers av land, er det verdt å nevne at USA 

hadde en privat gjeldsbelastning på rundt 140 prosent da deres bolig-

boble sprakk i 2008.  

 

Det er unge husholdninger som har kjøpt hus mens boligprisene har 

vært på et historisk høyt nivå, som har den høyeste gjeldsgraden.
54

 Det 

har også sammenheng med at bankene har blitt mer liberale med ut-

lånene. Dersom bankene tror på fortsatt boligprisvekst blir også høye 

boliglån ansett som en sikker investering. Lån på over tre ganger inn-

tekt ble tidligere sett på som uansvarlig, men i dagens lånemarked har 

det blitt mer normalt.  

 

 14 prosent av husholdningene hadde i 2011 gjeld som var stør-

re enn tre ganger inntekt før skatt.  

 Blant unge par i etableringsfasen har omtrent en av fire hus-

holdninger gjeld som er tre ganger større enn samlet inntekt.
55
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Norske husholdninger har økt gjelda mer enn lønnsveksten hvert år 

siden midt på 1990-tallet.
56

 Finanstilsynet er bekymret for utviklingen. 

I en rapport fra 2012 skriver de: «Av innenlandske faktorer utgjør høye 

boligpriser og stor gjeld hos norske husholdninger den største risiko-

en. De siste årene har husholdningenes økonomi vært preget av 

økende gjeldsbelastning, høy belåningsgrad på boliglån og mer bruk av 

avdragsfrie lån, drevet av lav rente, positive forventninger til egen 

økonomi og tro på fortsatt prisoppgang på boliger. Dette har bidratt til 

at både gjeld og boligpriser har vokst til et historisk meget høyt nivå.»
57

  

 

RAMMELÅN 
Når bankene tilbyr rammelån, får boligeiere låne penger med sikker-

het i friverdien. Friverdien defineres som gapet mellom boligverdi og 

samlet gjeld. Med andre ord kan du hente ut verdistigningen av boli-

gen din i kreditt fra banken, før boligen er solgt. Rammelån utgjør 25 

prosent av total boliggjeld fra norske banker, en stor økning fra 2005 

da andelen var 2-3 prosent.
58

  

 

Dagens Næringsliv skrev i 2006 «Mer fleksible låneordninger frister 

stadig flere nordmenn, som de siste årene har fått et helt nytt syn på 

gjeld: En norsk undersøkelse fra 2006 viste at bare én av fire med gjeld 

hadde et mål om å bli gjeldfri i løpet av livet. Slik var ikke holdningen 

tidligere.»
59

 

 

Det er stort sett personer over 35 år som har rammelån, og bare en 

liten andel «låner (helt) til pipa». Økt bruk av rammelån utgjør en 

risiko for norsk økonomi fordi konsumet vil svinge enda mer i takt med 

boligprisutviklingen.
60

 Et fall i boligpriser vil dermed redusere kjøpe-

kraften kraftig, og øke sannsynligheten for en økonomisk krise. 

 

Rammelån var svært utbredt i USA før boligboblen sprakk der.
61

 Folk 

«brukte hjemmene sine som kredittkort», og hentet ut boligformuen 

gjennom rammelån i banken, og brukte pengene på blant annet biler 

og TVer. Ifølge nettstedet Bloomberg brukte husholdninger ca 113 

milliarder dollar i året til denne typen forbruk, fram til boblen sprakk.
62

  

 

AVDRAGSFRIHET 
Siden 2003 har det blitt mer vanlig at bankene tilbyr avdragsfrihet, 

som betyr at låntakerne kun betaler renter i en periode. De kan utset-

te selve nedbetalingen av lånet til senere. Finansavisen avdekket at av 

rundt 200 milliarder kroner som DNB Boligkreditt har gitt i lån til sine 

kunder de tre siste årene har 48 prosent vært avdragsfrie.
63

 Finanstilsy-

net er bekymret for at det fortsatt er «urovekkende mange med av-

dragsfrihet» i 2012, selv om det har gått ned fra 25 prosent i 2011 til 

17 prosent i 2012.
64

 Sammen med rentefradraget er dette ordninger 

som gjør det mulig å ta opp mye gjeld.  
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BANKENES ROLLE 
I 2011 konstaterte finanstilsynet at hvert fjerde utlån hadde en belå-

ningsgrad over 90 prosent av boligens verdi.
65

 Det var med utgangs-

punkt i dette at Finanstilsynet innførte strengere regelverk, og krevde 

15 prosent egenkapital ved boliglån.  

 

Utfordringen i dag er at folk får stadig større lån på grunnlag av verdi-

økningen i boligen. Og verdiøkningen i boligen skjer fordi stadig flere 

får store lån som presser opp prisene. Foreldregenerasjonen sitter ofte 

på store boligformuer, og kan dermed stille som sikkerhet for sine 

barn, slik at de får mulighet til å «komme seg inn på boligmarkedet». 

De kan for eksempel ta ut rammelån på egen bolig for å dekke barnas 

egenandel når de skal kjøpe seg leilighet. Dette gjør at deres barn er 

mer kjøpesterke når de skal inn på boligmarkedet, og de kan dermed 

overby andre unge på boligjakt. Ofte tar verken banken eller kunden 

innover seg muligheten for at boligprisene kan falle. Dette bekymrer 

Finanstilsynet, som skriver at «skulle norsk økonomi igjen få et tilbake-

slag, kan det bidra til et markert fall i boligprisene og gi betydelige 

innstramminger hos husholdningene.»
66

 

 

En undersøkelse gjennomført av Forbrukerrådet viser hvordan banke-

ne i stor grad påvirker hva slags lån kundene tar. «Valg av boliglån er 

preget av impuls og overdreven optimisme – og det legges ikke til ret-

te for at forbrukeren kan ta rasjonelle og veloverveide valg. Prosessen 

er preget av raske beslutninger på for dårlig grunnlag, og det er sel-

gerne som styrer hvilke boliglån som velges. Bankene har med sin 

kompetanse overtaket – og det får klar betydning for forbrukerens 

valg av boliglån: Førstegangskjøperne går i fella – og lar selgeren over-

tale seg til å velge et produkt med høyere risiko enn det de opprinne-

lig hadde tenkt»
67

 Finanstilsynet retter en advarende pekefinger mot 

banker og forsikringsselskaper for mangelfulle og dårlige investerings-

råd overfor privatkunder.
68

 

 

Formålet med denne rapporten er ikke å forstå hvorvidt Norge er inne 

i en boligboble. Den høye gjeldsgraden er bekymringsverdig, uavheng-

ig av om vi kommer til å oppleve et raskt prisfall på boliger. Det eneste 

som er helt sikkert er at pris- og gjeldsveksten ikke kan fortsette evig. 

Prisene må på et tidspunkt stabiliseres, og dersom politikerne ikke 

handler, vil mest sannsynlig prisene fortsette å stige ytterligere, og 

falle desto brattere.  

 

For å velge riktige tiltak er det viktig å forstå alle mekanismene som 

presser opp boligprisene. Til nå har vi gått gjennom befolkningsvekst, 

lav boligbygging, inntektsvekst, lav rente og økt tilgang på gjeld. En 

annen viktig forklaring på økte boligpriser er de sterke insentivene 

som fremmer gjeldsfinansiert boliginvestering i Norge.  
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LAV BOLIGSKATT ER PRISDRIVENDE 
Det har skjedd store endringer i norsk boligpolitikk siden etterkrigs-

tiden. Det eneste som ikke har endret seg, er den lave skattleggingen 

av boliger. Det har vært mindre endringer
69

, men staten har hele veien 

ønsket å legge til rette for at flest mulig skal eie sitt eget hus gjennom 

subsidiering av boligeiere. Over 80 prosent av den norske befolkingen 

er i dag selveiere.
70

 

 

SSB har påpekt at Norge er blant de OECD-landene som sterkest sub-

sidierer bolig gjennom skattesystemet. Få andre land praktiserer kom-

binasjonen av fullt fradrag for renteutgifter, ingen skatt på fordelen av 

å bo i egen bolig, neglisjerbar skatt på gevinster ved boligsalg og be-

skjeden formues- og eiendomsskatt.
71

 I årene 2007-2010 utgjorde inn-

tekter fra skatt på eiendom i Norge 1,2 prosent av BNP, mens snittet 

for OECD-landene er på 5,5 prosent.
72

  

 

Finansdepartementet har regnet på hvor mye staten «taper» på den 

lave boligskatten. I 2009 utgjorde statens utgifter knyttet til manglen-

de inntektsbeskatning av boliger, etter at fordelsbeskatningen ble 

fjernet, til 58 milliarder. Til sammenligning utgjorde direkte boligsub-

sidier rettet mot vanskeligstilte og ungdom 7,5 milliarder kroner. I 

tillegg ble statens skatteutgifter knyttet til den lave formuesbeskat-

ningen av fast eiendom anslått til 26 milliarder kroner. Tidligere sent-

ralbanksjef Svein Gjedrem har uttalt at dersom vi trappet opp eien-

domsskatten til gjennomsnittsnivået i OECD, ville det gi 35 milliarder 

ekstra i statskassa.
73

  

 

Det regjeringsoppnevnte Fordelingsutvalget fra 2009 uttrykte bekym-

ring for hvordan boligmarkedet omfordeler midler fra de som har 

minst til de som har mest. Utvalget var spesielt bekymret for den lave 

boligskatten: «En årlig skattesubsidiering av bolig i denne størrelsesor-

denen, vil uten tvil bidra til et høyere prisnivå på boliger sammenlig-

net med et skattesystem der boliginntekt ble skattlagt fullt ut.»
74

 Ifølge 

utvalget bidro den lave beskatningen til den sterke boligprisstigning-

en mellom 1993 og 2007. Spesielt da Bondevik-regjeringen fjernet 

fordelsbeskatningen ved å bo i egen bolig i 2004, bidro dette til å øke 

boligprisene, og gjorde etableringsprosessen for ungdom og andre 

førstegangsetablerende vanskeligere. 

 

Det er bred enighet om at den lave skattleggingen bidrar til den ekst-

reme prisstigningen.
75

 Det lønner seg i for stor grad å ta opp gjeld og 

investere i eiendomsmarkedet. En effekt av det er at enkeltpersoner 

kjøper en ekstra bolig til utleie. Bare i Oslo er omtrent 42.500 boliger 

nå sekundærboliger, noe som tilsvarer 14 prosent av boligmassen.
76

 I 

tillegg fører skattefradrag for gjeldsrenter til at folk har råd til å ta opp 

større boliglån og presser dermed boligprisene ytterligere.  
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Skatter og fradragsmuligheter har vært til størst fordel for hushold-

ninger med høye inntekter og kostbare boliger. De største lånene, 

som går til de med høyest inntekt, får også de største skattefradragene. 

Leieboerforeningen har kritisert at norsk boligpolitikk favoriserer rela-

tivt rike boligeiere på bekostning av selveiere med mindre boligfor-

mue, leieboere og andre som står utenfor boligmarkedet.
77

 Seniorfors-

ker hos SSB, Erling Røed Larsen, har tidligere kalt boligmarkedet 

«Norges fremste ulikhetsgenerator».
78

  
 

Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem er bekymret for at den lave 

skattleggingen av bolig i Norge har ført til en uheldig vridning av in-

vesteringer fra produktiv virksomhet til fast eiendom.
79

  

 

 

KILDE: Statistikkbanken, tabell 09189. 

 

Den lave boligskatten virker også destabiliserende på Norges økonomi. 

Gjeld- og prisveksten drives oppover i oppgangstider, samtidig som det 

ikke bygges opp noen buffer for nedgangstider. OECD er også bekym-

ret for at skattesubsidier forsterker risikoen for store prissvingninger 

og utviklingen av boligbobler.
80

 

 

Rentefradraget og den lave skattleggingen av bolig i Norge fører til en 

ekstrem pris- og gjeldsvekst, omfordeler ressurser fra fattig til rik og 

gjør norsk økonomi mer ustabil. Fagmiljøene fortviler over at politi-

kernes frykt for stemmeflukt gjør at få snakker om å øke boligskatte-

ne, på tross av enigheten om at dette er en av årsakene til de høye 

boligprisene.
81

 Politikernes utfordring er ulike interesser hos ulike 

generasjoner. En generasjon sitter på boliger som har blitt mangedob-

let i verdi. Generasjonen etter sitter med skyhøye lån og forventer en 

verdiøkning på sin bolig. Dagens ungdom er delt, noen får hjelp av 

foreldrenes boligformue til å ta opp stor gjeld og kjøpe seg sin første 
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FIGUR 9: BOLIGINVESTERINGER SOM ANDEL AV 
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leilighet, resten har ikke sjanse til å kjøpe egen bolig og sliter med 

skyhøye utleiepriser.  

 

Det er derfor på tide å ta et oppgjør med ideen om at vi «tjener på 

økte boligpriser». Boligformuen er en verdi det er vanskelig å få reali-

sert, så lenge du trenger et sted å bo i Norge må du kjøpe og selge i 

samme marked. Mange bruker boligformuen sin til å hjelpe egne barn 

med å komme inn på boligmarkedet. Med håp om at deres investering 

gir deres barn en fordel i livet. Det er liten tvil om at det ville vært 

bedre for alle ungdommer om prisene generelt var mye lavere, så alle 

slapp å ta opp så mye gjeld. Foreldrenes boligformue rekker ikke til å 

kjøpe en ny leilighet, men hjelper barna å ta opp mer gjeld enn de 

ellers hadde hatt mulighet til.  

 

OPPSUMMERING 
Det er like mye gjeldsveksten som driver opp boligprisene, som det er 

boligprisene som driver opp gjelda.  

 Høy befolkningsvekst i byene har ført til økte boligpriser 

 Verdistigningen på boligene har gjort at bankene gir folk sta-

dig større lån 

 Verdistigningen på boligene gjør at folk ser på boligkjøp som 

en investering, og at «det lønner seg å ta opp mye lån» 

 Dette gir folk mer lån å kjøpe bolig for, noe som igjen presser 

opp prisene. 

 Stadig flere utnytter lav boligbeskatning, tar opp lån og kjøper 

en ekstra bolig (eller fem) for å drive med utleie. Dette øker 

boligprisene ytterligere.  
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3. TILTAK MOT EKSTREM PRISVEKST 

Manifest senter for samfunnsanalyse vil løfte fram tre nødvendige til-

tak for å bremse pris- og gjeldsveksten på boligmarkedet.  

 

 Sette tak på rentefradraget for å gjøre det mindre attraktivt å ta 

opp mye gjeld 

 Øke formueskatten på bolig eieren ikke bor i, for å hindre spe-

kulasjon. 

 Sikre offentlig kontroll med boligbyggingen for å holde prise-

ne nede. 

 

I tillegg vil vi legge fram andre mulige tiltak som vil ha en effekt på 

boligprisene. Det er ikke løsningsforslag det skorter på, men politisk 

handlekraft.  

 

TAK PÅ RENTEFRADRAGET  
Nordmenn kan i dag trekke fra deler av renteutgiftene på skatten, slik 

at skattegrunnlaget blir lavere. Staten bruker mellom 20 og 45 milliar-

der på dette hvert år, avhengig av rentenivået.
82

 Hallvard Bakke, sivil-

økonom og tidligere Handelsminister (Ap), har pekt på hvordan den-

ne typen skattesubsidier gjør det mulig å ta opp større lån enn man 

ellers ville hatt råd til. Dermed fører det til økt gjeldsgrad i befolk-

ningen.
83

 Både IMF og høyresidens tankesmie Civita har tidligere fore-

slått å fjerne rentefradraget.
84  

 

Tanken bak rentefradraget da det ble innført var å gi flere mulighet til 

å eie egen bolig. Problemet er at med dagens velstandsnivå, brukes det 

ikke bare til at folk skal kjøpe seg et hjem. Du får også rentefradrag 

hvis du tar opp lån for å kjøpe bil, båt, hytte eller en ekstra bolig til 

utleie. Ordningen fungerer slik at jo større lån du tar, dess større fra-

drag får du. Konsekvensen er at rentefradraget gir insentiver til at folk 

ikke bare kan ta opp lån, men stadig større lån. Vi trenger fortsatt ord-

ninger som kan hjelpe folk å få seg et hjem, men det finnes ordninger 

som er både mer målrettet, ikke virker prisdrivende, og er mye billige-

re for staten.  

 

RENTEFRADRAG 
En husholdning med 50 000 i renteutgifter i året kan trekke fra 28% 

på skatten, altså betale 14 000 mindre i skatt hvert år. Mer velstående 

mennesker med stort hus, to biler, båt og hytte har kanskje 200 000 i 

renteutgifter i året. Da kan man trekke av 56 000 kroner på skatten.  

 

Fram til 2004 betalte huseiere en skatt på fordelen av å bo i egen bo-

lig, fordelsbeskatningen. Den ga en viss balanse i skattesystemet, spesielt 

mellom de som eier og de som leier bolig. Da Bondevik-regjeringen 
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fjernet fordelsbeskatningen i 2004 ble det norske skattesystemet enda 

skjevere. 

 

Dersom regjeringen fortsatt ønsker å legge til rette for at folk kan 

kjøpe egen bolig, men ikke ønsker å subsidiere store utlån, bør det 

settes et tak på to millioner per person. Et par får da fradrag for de fire 

første millionene, men ikke for en større lånesum. Dette vil være et 

målrettet tiltak for å begrense gjeldsveksten.  

 

Som andre endringer i boligmarkedet må endringen av rentefradraget 

skje gradvis. Psykologi påvirker boligprisene, og raske endringer kan 

føre til usikkerhet og at mange utsetter boligkjøp. Da kan prisene falle 

raskt, i hvert fall på kort sikt.  

 

En endring i rentefradraget vil ikke påvirke husholdningene mer enn 

en renteøkning ville gjort. Dersom rentefradraget ble fjernet helt ville 

det tilsvart en renteøkning på 1 prosentpoeng, fra dagens nivå. Det 

anbefales å endre rentefradraget i en periode da rentene er lave, da vil 

ikke utslaget bli så stort for privatøkonomien. Mange økonomer mener 

at den norske renta i dag er for lav for den norske økonomien, og at 

den uansett må opp for å bremse nettopp boligboomen.
85

 Istedenfor at 

bankene setter opp renta, kan regjeringen redusere rentefradraget, 

og det vil ha omtrent samme effekt på aktiviteten i økonomien, og på 

husholdningenes økonomi.  

 

Det finnes mange motargumenter mot å endre rentefradraget, vi vil 

her presentere noen.  

 

• Alle næringsdrivende i skatteposisjon får trukket fra gjeldsrenter, bør ikke 
husholdninger også ha samme mulighet? En vanlig innvending er derfor at 
dette vil gi uheldige insentiver til å flytte gjeld.  

 

Erling Røed Larsen, Seniorforsker i SSB, har denne kommentaren til 

sannsynligheten for at det vil skje i stort omfang: «Politikerne freder 

boligen ved å nekte beskatning og tviholde på rentefradrag, selv om 

det er omvendt Robin Hood-politikk. Hvis rentefradraget fjernes – sier 

politikerne – vil husholdningene bare opprette et firma (!), som leier 

huset deres ut til dem selv. De ignorerer at det er fjernet i England og 

at Danmark har boligskatter.»
86

 Private næringsdrivende nyter også 

godt av blant annet momsfradrag, det bør ikke vær et problem å ha 

ulike ordninger for husstander og næringsdrivende.  

 

• SSB har tidligere vært mot å endre rentefradraget fordi det vil føre til en for-
skjellsbehandling mellom de som kan egenkapitalfinansiere boligen og de som 
må ta opp lån. Istedenfor å fjerne rentefradraget argumenter de heller for økte 
boligskatter.87  
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SSB sier ingenting om hvor mange mennesker som har muligheten til 

å egenkapitalfinansiere boligen sin i dag, men det er etter all sannsyn-

lighet ikke et utbredt fenomen.  

 

ØKT FORMUESKATT PÅ BOLIG NUMMER TO 
Omtrent 42.500 boliger i Oslo sekundærboliger. Dette er først og 

fremst boliger som privatpersoner har kjøpt opp for å drive med ut-

leie.
88

 For å få ned boligprisene i pressområder er det derfor nødvendig 

med tiltak som gjør det mindre lønnsomt for enkeltpersoner å kjøpe 

opp flere boliger.  

 

Den norske formueskatten er på 1,1 prosent, med et minstefradrag på 

870 000 kroner (1 740 000 kroner for ektepar). Du betaler kun for-

mueskatt på den formuen du sitter igjen med etter at all gjeld og  

minstefradraget er trukket fra. Boligen din teller også som formue, 

men verdisettingen av boligen er bare på 25 prosent av boligens verdi. 

For bolig nummer to (sekundærbolig) økte regjeringa verdisettingen 

fra 40 til 50 prosent i statsbudsjettet for 2013.  

 

FORMUESKATT 
Eksempel: Et par bor i en bolig med anslått markedsverdi på 6 millio-

ner og har betalt ned all gjeld. En verdisetting på 25 prosent tilsvarer 

1,5 millioner. Med et bunnfradrag på 1 740 000 kroner forsvinner hele 

boligformuen og husholdningen betaler ikke formueskatt på boligen. 

Hvis huset har en beregnet markedsverdi på 8 millioner, beregnes 

skatten ut ifra en boligformue på 260 000. Formueskatten er på 1,1 

prosent og denne husholdningen må dermed skatte 2860 kroner i 

året.  

 

Dersom de i tillegg eier en ekstra bolig som de leier ut, er verdiset-

tingen på 50 prosent. For en leilighet til 2 millioner blir formueskat-

ten på 11 000 kroner, forutsatt at de ikke har gjeld.  

 

Denne ordningen fører til at det fortsatt er for lønnsomt å eie flere 

boliger, noe som fører til økte boligpriser i pressområder. Det er derfor 

et viktig tiltak å øke verdisettingen på alle boliger utover den du selv 

bor i til 100 prosent av boligens verdi. Konsekvensen er at en som eier 

en ekstra leilighet til en verdi av to millioner, skal betale formueskatt 

på 1,1 prosent av hele verdien på den boligen, etter at bunnfradrag og 

gjeld er trukket fra. Dette er også noe som må skje gradvis. Da regje-

ringen økte verdisettingen fra 40 til 50 prosent i statsbudsjettet for 

2013 var dette en god start.  

 

Målet med skatteendringen må være å hindre boligspekulasjon. Det er 

et viktig prinsipp at du ikke skal betale mye formueskatt for den boli-

gen du selv bor i, og verdisettingen av primærbolig bør derfor beholdes 

på 25 prosent. Den kommunale eiendomsskatten er et mye bedre vir-
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kemiddel for å skattlegge folks hjem, fordi den tar hensyn til regionale 

forskjeller. Det er ikke sikkert boligskatten bør være lik i pressområder 

i de store byene som i områder med spredt bebyggelse.  

 

Målet med å fjerne rentefradraget og øke formueskatten på bolig 

nummer to er å gjøre det mindre attraktivt å investere i bolig du ikke 

selv skal bo i. Sammen med andre tiltak vil dette stabilisere boligprise-

ne i pressområder, eventuelt senke de noe. Dersom mange som eier 

flere boliger selger disse, vil det bli mulig for mange som i dag står 

utenfor boligmarkedet å kjøpe seg et hjem. Dette vil føre til at færre 

trenger å leie. Samtidig er det mange som ikke vil kjøpe bolig, men 

ønsker å fortsette å leie. Disse tiltakene vil sannsynligvis føre til mind-

re tilbud av utleieboliger, og det er derfor en forutsetning at inntek-

tene staten får brukes på en storstilt utbygging av studentboliger og 

kommunale utleieboliger.  

 

OFFENTLIG KONTROLL PÅ BOLIGBYGGINGEN 
I dagens situasjon er kommunenes nybygging i stor grad avhengig av 

at det finnes villige og kompetente utbyggere som har interesse av å 

utvikle boliger i kommunen.
89

 Det er nødvendig at kommunen tar et 

mer aktivt grep om boligbyggingen, og ikke lar det være opp til private 

aktører å bestemme hvor, hvordan og hvor mye det skal bygges. Det 

finnes allerede detaljerte reguleringsplaner i alle kommuner, men de 

er ofte gamle. Byggeprosessene blir ofte dratt ut i tid i en prosess der 

private utbyggere søker om dispensasjon fra gamle reguleringsplaner.
90

  

 

Både Arbeiderpartiets boligutvalg,
91

 Oslo SV sitt boligutvalg
92

, og Stor-

tingsmeldinga om boligbygging
93

 presenterer mange gode svar på 

hvordan kommunene kan få til mer effektive saksbehandlingsproses-

ser og få mer styring på boligbyggingen i kommunen. De er blant an-

net enige om at det er nødvendig med en styrking av Husbanken, så 

den kan brukes mer aktivt til å finansiere boligbygging i kommunene, 

gjennom ulike lån og tilskudd.  

 

KOMMUNALE TOMTE- OG UTBYGGERSELSKAP 
Sandnes er nabokommunen til Stavanger, og opplever stor innflytting 

og økende boligpriser. Der etablerte myndighetene et kommunalt 

tomteselskap som kjøper opp arealer, anlegger vei, vann og kloakk og 

selger deretter ferdigregulerte tomter videre til private utbyggere. De 

utbyggerne som kan bygge de billigste boligene vinner anbudet, og 

alle som ikke allerede eier en enebolig eller eneboligtomt, kan få kjø-

pe boligene.  

 

Ordføreren Stanley Wirak (Ap), mener at «kommunen må sitte i fører-

setet når det gjelder boligutbyggingen». Det kommunale tomteselska-

pet kontrollerer 25 prosent av markedet og selv mener de at deres 

aktive rolle gir boligpriser 15 til 20 prosent under markedspris. Private 
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utbyggere tar stor risiko når de kjøper opp tomter som ikke er ferdig-

regulerte, og som ikke har infrastruktur på plass. Stor risiko betyr at de 

har høyere profittkrav. Når kommunen selv styrer utviklingen forsvin-

ner mye av risikoen, noe som presser ned kostnadene.
94

 Leder i tomte-

selskapet, Torgeir Ravndal, er opptatt av å ikke samarbeide med rene 

investeringsselskaper på de ulike prosjektene. «de har andre interes-

ser, de vil heve tomteprisene»
95

. Likevel sitter det kommunale tomte-

selskapet igjen med et overskudd på ca 17-18 millioner, som er et godt 

bidrag til kommunekassa.
96

  

 

I Oslo finnes det i følge byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen 

ferdigregulerte tomter for opptil 22 000 boliger.
97

 Det finnes flere 

grunner til at de ikke bygges ut, en er at utbyggerne mener det ikke 

lønner seg. Med høye tomtepriser, offentlige reguleringer og høye 

profittkrav for utbyggerne, vil utbyggerne vente til det for eksempel er 

sikret kollektivtransport i nye områder, som Gjersrud/Stensrud. Et 

kommunalt utbyggerselskap ville derfor vært et godt virkemiddel for 

Oslo kommune, og vil gjøre kommunen mindre avhengige av private 

utbyggere for å få i gang byggeprosjekter.  

 

SOSIAL BOLIGBYGGING 
Samfunnsgeograf Arild Holt-Jensen er blant de som utfordrer eierlinja 

i boligpolitikken og mener det offentlige bør sikre tilgang på rimelige 

utleieboliger til de som ønsker det, istedenfor et ensidig fokus på 

kommunale boliger til de aller mest vanskeligstilte. Han mener et stør-

re innslag av rimelige offentlige boliger ville bremset prisveksten i 

hele markedet, og trekker fram den danske modellen der 20 prosent 

av alle boliger er «allmenne boligselskaper», en form for boligkoopera-

sjon der beboerne i et område kollektivt eier boligmassen. Holt-Jensen 

framhever stor grad av beboerdemokrati som avgjørende for at dette 

skal fungere.
98

  

 

Venstresida har lansert flere ulike modeller for å skape en boligsektor 

utenfor markedet:  

 Partiet Rødt har fremmet et forslag om prisregulerte boliger, en 

«tredje boligsektor»
99

 

 Både SV og Ap sitt boligutvalg har foreslått en leie-til-

eiemodell, der beboerne får mulighet til å kjøpe etter en leie-

periode på fem år.
100

 

 

Dette er tiltak kommunene kan bruke for å sikre innbyggerne sine 

trygge og rimelige boliger. For at det skal være mulig å gjennomføre 

må Husbanken legge til rette med både finansiering og støtte til den-

ne typen kommunale eller kooperative byggeprosjekter. Målet bør 

være å gjennomføre disse prosjektene samtidig med endringene i skat-

tesystemet, gjerne ved bruk av de nye skatteinntektene. Dette er for å 
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unngå samme situasjon som på 80-tallet, med en vanvittig prisvekst i de 

delene av boligmarkedet som ikke er regulert.  

 

Manifest senter for samfunnsanalyse vil her presentere et utvalg andre 

tiltak som vil bidra til å stabilisere boligprisene. 

STRENGERE BANKREGULERINGER 
Mange kunder får nå avdragsfrie lån i DNB, noe NHH-professor Ola 

Grytten mener er et «klassisk bobletegn».
101

 Bankene konkurrerer om 

markedsandeler, og en bank med for strenge kriterier vil tape konkur-

ransen. Det er derfor nødvendig med statlige reguleringer for å sikre 

en ansvarlig utlånspraksis. Finanstilsynet kom med noe strengere ret-

ningslinjer i 2011, men de har foreløpig ingen formelle sanksjonsmu-

ligheter overfor bankene.
102

 Svenske banker har vært ute og ønsket 

seg krav om kortere avbetalingstid på lån, for å hindre at konkurransen 

mellom bankene fører til at det blir tatt høyere risiko.
103

 Det er mulig å 

se for seg noe lignende i Norge. Rammelån bør også reguleres streng-

ere.  

 

STUDENTBOLIGER 
De store universitetene i byene tar inn stadig flere studenter, men det 

bygges ikke nok studentboliger for å dekke studentveksten. Det vil si, 

det bygges i dag mange studentboliger, men etterslepet etter forrige 

regjering er fortsatt stort. Mangelen på studentboliger fører til at det i 

dag ikke er lik rett på utdanning. De som ikke får hjelp av foreldrene 

er avhengige av å jobbe mye ved siden av studiene for å ha råd til et 

sted å bo.  

 

I tillegg skaper mangelen på studentboliger et sterkt press på utleie-

markedet i flere byer og studiesteder i Norge. Et vanlig studentkrav er 

å øke studiestøtten slik at studentene får utbetalt penger også i juni. 

Dette er viktig og forståelig krav. Problemet er at slik utleiemarkedet 

fungerer i dag vil alle økte utbetalinger til studenter mest sannsynlig 

forsvinne rett i lommeboka til de store private utleierne i byene. I dag 

er det først og fremst betalingsmuligheten som holder utleieprisene 

nede. Staten bør derfor finansiere minst 2000 nye studentboliger i 

året.
104

 Det er da essensielt at kommunene skaffer billige tomter til 

studentskipnadene.  

 

SKATT PÅ OVERSKUDD FRA SALG AV BOLIG 
I dag er profitt ved boligsalg skattefritt dersom du selv har bodd i egen 

bolig minst ett av de siste to årene før de selger. Det vil si at om du 

kjøper en bolig til 1 million og selger for 1,5 millioner, har du tjent 

500 000 skattefrie kroner. Dette betyr at norske boligeiere i regelen 

ikke ble skattlagt når de høstet gevinsten av den kraftige prisstigning-

en på boligmarkedet fra 1992 til i dag. Heikki Holmås (SV) har tidlige-

re foreslått skatt på overskudd fra salg av bolig for å hindre spekulasjon, 

et forslag som fikk støtte fra flere økonomer.
105

 Med en slik ordning vil 
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det også være mulig å lage et tilsvarende skattefradrag dersom du må 

selge med tap.  

 

EIENDOMSSKATT 
 I 2011 hadde 316 av Norges 430 kommuner eiendomsskatt 

 Den ligger på mellom 2 og 7 promille av boligens ligningsverdi.  

 I gjennomsnitt betalte en eier av en enebolig på 120 kvadrat-

meter nær ett kommunesenter omkring 2 700 kroner i eien-

domsskatt i 2011.  

 Høyeste rapporterte skattebeløp på en slik eiendom i 2011 var 

6 510 kroner, og det laveste var 200 kroner.
106

 

 Med en skattesats på 7 promille kunne Oslo kommune fått inn 

ca 2,5 milliarder kroner til kommunekassa.
107

  

 

I Norge er det kommunene som bestemmer over eiendomsskatten, og 

den er derfor en viktig del av det kommunale selvstyret. Den er et 

spesielt godt virkemiddel i pressområder, i byer der mange ønsker å bo 

i sentrum vil det være flere som kjøper opp mange boliger for spekula-

sjon. Eiendomsskatt vil gjøre dette mindre lønnsomt, og føre til mind-

re press på boligmarkedet. På tross av dette har ikke Oslo eiendoms-

skatt, og i Stavanger har de laveste sats på to promille. 
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FØR DET SMELLER 
Avisforsidene forteller med jevne mellomrom hvor mye boligeiere har 

tjent på prisveksten. Det kan føles eventyrlig når boligen vokser i ver-

di. De som kjøpte bolig i 1992 sitter nå med en stor boligformue. De 

sitter på en potensiell verdi, men den er vanskelig å få realisert. Folk 

flest er ikke boligspekulanter, men har kjøpt en bolig de skal bo i. Der-

som den selges, må nytt hus kjøpes i samme dyre marked. Verdistig-

ningen kan eventuelt brukes til å få et enda større lån, men ved mind-

re de selger boligen og flytter til et billigere land, så vil folk å trenge 

et sted å bo i Norge. 

 

Det er en utbredt holdning i Norge at man må komme seg inn på bo-

ligmarkedet så tidlig som mulig, for å få «være med å prisveksten». 

Hvem vil stå utenfor når vennene plutselig har «tjent» 1 million på sin 

boliginvestering? Med generøse rentefradrag og lav boligskatt blir bo-

lig sett på som den mest lønnsomme investeringen man kan gjøre. 

«Alle» tar opp stor gjeld for å investere i en bolig som er forventet å 

stige i verdi.  

 

Rådgiveren i banken vil som regel være enig i denne vurderingen. 

Med dagens lave rentenivå får mange låne et beløp som er over 3 

ganger større enn årsinntekten, noe som tidligere ble sett på som 

uforsvarlig. Særlig før finanskrisa var kravene til egenandel lave, både 

banken og boligkjøperen forventet at boligen ville stige i verdi og det 

ble derfor sett på som en sikker investering.  

 

På denne måten har boligkjøperne fått stadig større lån av banken, og 

kan dermed overby hverandre i budrunder. Dette har presset prisene 

videre oppover. Økonomen Ole Røgeberg har beskrevet det som en 

«selvforsterkende prisvekst som skyldes at folk kjøper bolig for å tjene 

på prisveksten de dermed skaper». Han omtaler dagens boligmarked 

som et slags pyramidespill der vi satser lånte penger i en bolig i troen 

på at andre vil låne enda mer for å kjøpe den av oss om noen år, til 

priser enda lengre unna kostnaden ved å bygge nytt.
108

 Spørsmålet er 

hvor lenge det kan fortsette? Norske husholdningers samlede gjeld er 

nå større enn noensinne, den er økende, og gjeldsveksten går langt 

utover lønnsveksten i samfunnet.
109

 

 

De fleste politiske tiltakene iverksatt i dag er ment for å hjelpe de dår-

ligst stilte inn på boligmarkedet, som Startlån og bostøtte. I tillegg 

foreslås det tiltak som skal gjøre det lettere for unge å få lån, som å 

fjerne egenkapitalkravet på 15 prosent og øke sparesummen i BSU. 

Dette er alle tiltak som først og fremst vil være med å presse prisene 

ytterligere opp, istedenfor at staten gjennomfører tiltak for å dempe 

prisveksten. 
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Regjeringen har et ansvar for å legge fram forslag som hindrer bolig-

spekulasjon. Økt formueskatt på bolig nummer to og en fjerning av 

rentefradraget for lån over to millioner er fornuftige tiltak som vil gjø-

re bolig mindre lønnsomt som spekulasjonsobjekt. I kombinasjon med 

ulike former for billige utleieboliger vil dette bremse prisveksten i 

pressområder. Tidligere statsminister i Danmark, Anders Fogh Rasmus-

sen, blir nå bedt om å ta ansvar for boligboblen som bygget seg opp 

under hans regjeringstid.
110

 Spørsmålet er om norske politikere vil ta 

ansvar nå, eller ta sjansen og vente og se hva som skjer.  
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