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Er en tredje boligsektor løsningen?
Av Simon Seland, prosjektmedarbeider i Civita

Boligprisveksten i flere byer, og særlig i Oslo, har vært svært høy de siste årene. Etter at landet 
stengte som følge av covid-19-pandemien, har prisene økt ytterligere, stikk i strid med hva mange 
spådde. I mars 2021 var tolvmånedersveksten i boligmarkedet i Oslo mer enn 15 prosent.1 Samtidig 
etterlyser flere sterkere politiske tiltak. Ifølge en spørreundersøkelse utført av Respons Analyse er 6 
av 10 positive til at staten i større grad bør gripe inn for å dempe boligprisveksten.2 Flere politikere 
har også tatt til orde for en mer aktiv boligpolitikk. I Oslo har det rødgrønne byrådet foreslått å 
etablere en «tredje boligsektor»: en ny ikke-kommersiell boligsektor i kommunal regi, der boliger 
kan tilbys rimeligere til dem som ikke kommer inn på det private boligmarkedet. Dette notatet tar 
sikte på å drøfte effektene av å etablere en slik tredje boligsektor i Oslo. Det vil også argumentere 
for at lav utbyggingstakt i samspill med rekordlave renter er de viktigste årsakene til den sterke 
prisutviklingen i hovedstaden, og at økt boligbygging er nøkkelen til å dempe veksten. 

Siden 2002 har prisene på brukte selveierboliger steget med hele 219 prosent i Oslo.3 I 2020 kostet 
hver kvadratmeter i snitt 70 000 kroner. Til sammenlikning var boligprisveksten på nasjonalt nivå 
«bare» 163 prosent i samme periode, som illustrert i figur 1. Lønnsmottakerne har i snitt opplevd en  
nominell lønnsvekst på 92 prosent siden 2002, mens byggekostnadene for blokkleiligheter har økt 
med 80 prosent. Særlig i perioden 2015–2017 har Oslo hatt en sterkere vekst enn landet forøvrig. 
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Blant de andre større byene er det store regionale forskjeller. I Bergen har prisene steget med 183 
prosent siden 2002, mens Kristiansand har hatt en relativt beskjeden prisvekst på 142 prosent. I 
Stavanger, der man lenge opplevde en sterk vekst, har boligprisene falt med om lag 4 prosent siden 
oljeprisfallet i 2014.  

Det har lenge vært bred politisk enighet om å legge til rette for at flest mulig skal eie sin egen 
bolig. I etterkrigstiden sørget blant annet storstilt utbygging i regi av boligkooperasjonene for 
at nordmenn flest fikk eierskap til egen bolig. For å støtte opp under eierlinjen har man også  
gjennom skatteregimet favorisert boligkjøp fremfor leie. Boligeiere får fullt rentefradrag for 
lånekostnadene, verdsettelsesrabatt i formuesskatten og som regel ingen gevinstbeskatning ved 
salg. I sum gjør dette det mer økonomisk gunstig å kjøpe egen bolig enn å leie. Når boligprisene 
stiger raskere enn lønningene, opplever flere at det blir vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. 
Andelen som eier egen bolig har avtatt de siste årene, og endringen er størst blant unge voksne. 
I dag leier 23 prosent av alle 30-39-åringer boligen de bor i, mens i Oslo er andelen trettiåringer 
som leier bolig, rett i underkant av 30 prosent.4 Deler av forklaringen ligger i at Oslo har en høy 
andel studenter og unge uetablerte, men også Bergen og Trondheim har en lavere andel leietakere 
i samme aldersgruppe, henholdsvis 26 og 24 prosent. En lavere andel eiere betyr at det er en  
mindre og mer konsentrert gruppe som får dra nytte av skattefordelene som i dag gis boligeiere,  
men som leietakere ikke får dra nytte av. Disse subsidiene, som er ment å støtte opp under 
eierlinjen, bidrar i praksis til større sosiale forskjeller mellom de som er inne i og de som er utenfor 
boligmarkedet. 
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Høy boligprisvekst fører til at flere ikke har råd til, eller ikke finner det økonomisk gunstig å bo i 
Oslo. Dermed blir hovedstaden en mindre mangfoldig og kreativ by. Prisveksten kan også gjøre 
det vanskeligere å rekruttere nøkkelpersonell i lavere lønnede yrker. Oslo er i likhet med alle andre  
byer avhengig av en rekke ansatte i kritiske samfunnsyrker, som lærere, sykepleiere og brann-
konstabler. Ifølge Sykepleierindeksen til Eiendom Norge vil imidlertid en enslig spesialsykepleier  
med ti års ansiennitet kun ha råd til å kjøpe 2,5 prosent av boligene i hovedstaden.5 Til sammen-
ligning kan den samme sykepleieren kjøpe 32 prosent av boligene i Bergen, eller 28 prosent av 
boligene i Trondheim. Dersom prisforskjellene mellom Osloregionen og landet for øvrig forblir  
store, kan vi også komme til å se en økende økonomisk ulikhet mellom de som arver bolig fra foreldre 
og besteforeldre her, og de som har familie i andre deler av landet.

En tredje boligsektor
Det er bred politisk enighet om at den sterke boligprisveksten er uheldig, men det er uenighet om 
hvilke tiltak som bør iverksettes. De borgerlige partiene har i hovedsak ønsket å rette tiltak mot 
dem som er varig vanskeligstilte innenfor rammene av dagens boligmarked. Flere politikere fra 
venstresiden derimot, har argumentert for at roten til problemet er at markedskreftene har fått 
operere fritt, og at det er nødvending med en sterkere regulering av markedet.6 For å få kontroll  
over boligprisene har det derfor vært foreslått å etablere en ikke-kommersiell tredje boligsektor, 
enten i statlig eller kommunal regi, i den hensikt å hjelpe personer som ikke kvalifiserer til  
kommunale boliger, men som heller ikke har økonomiske muskler til å kjøpe bolig i det private 
markedet, inn i boligmarkedet. I dag er i overkant av fire prosent av boligene i Norge kommunale og 
utleid til vanskeligstilte, mens resten er privateid.7 I flere land finnes det slike boliger som omsettes 
eller leies ut utenfor det ordinære markedet, deriblant i Nederland og Sverige. 

I etterkrigstiden utgjorde borettslagssektoren en form for tredje boligsektor, der boligbygging ble 
sterkt subsidiert og boligene ble omsatt med streng prisregulering.8 Utover 1970-tallet steg prisen 
på selveierboliger langt mer enn prisen på de prisregulerte borettslagsboligene, slik at det ble 
vanskelig å ta steget fra det regulerte markedet til å bli selveier. Dette førte til at det utviklet seg et 
svart marked, der de billigere prisregulerte boligene ble solgt med penger «under bordet» i tillegg til 
den offisielle prisen. Prisreguleringen ble avskaffet av regjeringen Willoch på 1980-tallet, og prisen 
på borettslagsleiligheter er i dag ikke lavere enn på selveierleiligheter. Dersom det skal etableres 
en ny tredje boligsektor, må man unngå å gjenta de samme feilene. Boligformidlingsutvalget 
argumenterte for at dersom en offentlig myndighet opererer som et mellomledd mellom kjøper 
og selger i transaksjoner med slike boliger, kan man unngå at det utvikles et svart marked.9 I tillegg  
vil det være helt nødvendig at taksering baseres på prisene i det private markedet. 

Våren 2019 annonserte byrådet i Oslo at de ønsker å etablere en tredje boligsektor. Oslobyrådets 
mål, som det fremgår av byrådsplattformen for perioden 2019–2023, er at minst 20 prosent 
av boligene i hovedstaden på sikt skal være en del av en slik sektor, enten i regi av kommunen  
eller som følge av private initiativer.10 Oslos nye boligpolitikk ble formalisert vinteren 2020 i 
byrådssaken Nye veier til egen bolig. Som et ledd i målsettingen om at flere skal ha mulighet til 
å kjøpe egen bolig, vedtok et flertall i bystyret at kommunen skal bidra til boligbygging som gir 
en lavere salgspris enn markedspris.11 Byrådet varslet samtidig at de ønsket å gjennomføre fem 
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pilotprosjekter for å teste ut ulike modeller som en tredje boligsektor kan bestå av. Våren 2021 er 
foreløpig ingen av disse igangsatt. Blant modellene byrådet ønsket å teste ut, var boliger som selges 
til en lavere pris enn markedspris, mot at kommunen beholder en eierandel i boligen, og såkalt  
leie-til-eie, der leietaker betaler nedbetaling på boligen istedenfor husleie, og til slutt eier hele 
boligen. I tillegg ønsket de å prøve en modell der leietakere betaler en lavere leie mot at de  
utfører enkelte drifts- og vedlikeholdsoppgaver. 

Det er uklart hvordan Oslo kommune skal skaffe boliger til en slik sektor. Det har vært skissert 
at kommunen selv skal bygge nye boliger.12 Dette er imidlertid en geskjeft kommunen har lite 
kompetanse innen, hvilket kan føre til økte boligpriser. Selv om kommunen ikke tar profitt, vil  
høyere byggekostnader sannsynligvis mer enn overstige avkastningen som private utbyggere har 
i dag. Kommunen vil normalt også være dårligere til å tilpasse seg boligkjøpernes preferanser. To 
bedre foreslåtte alternativer er at kommunen bruker sin forkjøpsrett til å kjøpe nye boliger og selger 
disse videre i en tredje boligsektor, eller at de i reguleringen av nye boligprosjekter forlanger av 
utbyggere at de skal tilby en viss andel av boligene til rimeligere kjøpsbetingelser. Et fjerde alternativ 
er at kommunen og private utbyggere går sammen om å tilby boliger til en slik boligsektor. Det har i 
media vært omtalt at Oslo kommune og OBOS er i dialog om å etablere et nytt boligselskap, der de 
sammen skal kjøpe boliger som deretter tilbys billigere enn markedspris.13 Dermed blir kommunens 
rolle redusert til å bidra med kapital. Detaljene rundt dette, og om det i det hele tatt blir en realitet, 
er ikke klare. Per våren 2021 er det derfor fortsatt uklart hva en tredje boligsektor i Oslo vil innebære, 
og når og hvorvidt det blir en realitet. 

Private aktører har kommet det offentlige i forkjøpet
I mellomtiden har flere store aktører på utbyggersiden begynt å tilby lignende kjøpsmodeller for 
enkelte av deres boliger. OBOS selger deler av sine leiligheter til redusert pris med eiermodellen 
Bostart, som innebærer at kjøperen får boligen til 10–15 prosent rabattert pris, mot at OBOS har 
en rett til å kjøpe den tilbake for den samme kjøpesummen justert for boligprisveksten den dagen 
kjøperen vil selge. Ulike leie-til-eie-modeller tilbys i dag av flere aktører, deriblant Fredensborg i 
Oslo, Bate i Stavanger, TOBB i Trondheim og NOBL i Bodø. Vilkårene i disse modellene varierer, men 
de har til felles at leietakeren inngår en lengre leiekontrakt og samtidig får en rett til å kjøpe hele 
leiligheten på et senere tidspunkt til en forhåndsdefinert pris. Leietakeren vil dermed få eventuell 
prisstigning i avslag. Dagens skatteregler begrenser mengden boliger som boligbyggelag kan tilby 
med leie-til-eie før de skattlegges som aksjeselskap, men våren 2021 sendte regjeringen et forslag 
til endrede skatteregler for boligselskap som vil åpne opp for et større tilbud av slike ordninger ut 
på høring.14 I tillegg tilbyr OBOS Deleie, en modell som faller mellom Bostart og Leie-til-eie. Her 
kjøper boligkjøperen 50 prosent eller mer av boligen, mens OBOS beholder eierskapet i resten. Den 
resterende delen av leiligheten må leies til markedspris av OBOS, men etter hvert som kjøperen 
sparer opp egenkapital, kan han eller hun kjøpe nye andeler av leiligheten og til slutt bli eneeier. 

Felles for alle disse modellene er at personer med lite egenkapital, men fast inntekt og god be-
tjeningsevne, kan få et delvis innpass i boligmarkedet og slik få ta del i en eventuell prisoppgang. 
For å få fullt utbytte av skattesubsidiene og eventuell verdistigning i boligmarkedet, vil det fortsatt 
være mest gunstig å kjøpe hele boligen for dem som har råd, men for de som ikke har tilstrekkelig 
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egenkapital, kan slike modeller være fordelaktige. Med OBOS Deleie kan for eksempel bolig-
kjøperen komme inn på boligmarkedet med bare halvparten så mye egenkapital som han eller  
hun ellers ville ha trengt for å kjøpe den samme boligen, og samtidig dra nytte av rentefradrag og 
ingen gevinstbeskatning. 

For utbyggerne er motivasjonen å nå boligkjøpere med god betalingsevne, men som ikke har 
tilstrekkelig høy egenkapital. I 2017 ble boliglånsforskriften strammet inn ved at det ble satt en  
grense for maksimal belåningsgrad lik fem ganger inntekt. Bakgrunnen var en sterk økning i 
husholdningenes gjeld. Dette bidro til å stabilisere prisveksten, men gjorde samtidig at mange 
boligkjøpere med lite kapital ikke lenger fikk ta opp tilstrekkelig lån til å komme inn på bolig-
markedet. Tilbud av slike alternative kjøpsmodeller er derfor en måte for utbyggere å få tilbake 
kundegrunnlaget de har mistet som følge av strengere utlånsregler, mot at de selv tar deler av 
risikoen i tilfelle et eventuelt boligprisfall.15 

De alternative kjøpsmodellene har vært attraktive. Da Trondheim boligbyggelag tilbød 51 boliger 
med en leie-til-eie-modell, stilte mer enn 500 interesserte seg i kø.16 I et Obosprosjekt på Ulven ble 
89 av boligene solgt med Bostart på første salgsmøte, mens nesten alle de andre boligene ble kjøpt 
til ordinære vilkår samme kveld.17 Ettersom de ulike utbyggerne tilbyr modeller med forskjellige 
innretninger, er ikke nødvendigvis alle like fordelaktige.18 Det kan derfor være grunnlag for å ha et 
større offentlig ettersyn for å hindre at uerfarne boligkjøpere lar seg lure av tilsynelatende gode 
tilbud fra enkelte av utbyggerne.

Vil kun omfordele boliger
Oslobyrådets ambisjon er at etableringen av en tredje boligsektor i kommunal regi vil øke  
mengden av slike «rimeligere» boliger vesentlig, enten i form av delt eierskap eller leie-til-eie. 
Tilbudssiden for nye boliger i Oslo må antas å være lite prisfølsom, slik at antallet nyboliger ikke 
vil påvirkes i nevneverdig grad av kommunens inntreden i boligmarkedet. Ettersom det primært 
er reguleringspolitikken som bestemmer tilbudet av nye boliger, og den vil være uavhengig av 
etableringen av en slik sektor, vil dette kun resultere i at tilbudet i det private markedet reduseres 
tilsvarende. Når en boligkjøper som normalt ikke har høy nok egenkapital til å komme inn på 
boligmarkedet får tilbud om å kjøpe en lavere eierandel til en lavere pris, betyr det at en annen 
boligkjøper som i dag har høy nok egenkapital til å kjøpe hele eierandelen av den samme boligen, 
ikke får den. I det private markedet vil det reduserte tilbudet relativt til etterspørselen resultere i  
økte priser, slik at noen ender med å ikke lenger ha råd til å komme inn på boligmarkedet. Innføringen 
av en slik sektor vil dermed kun gi en omfordeling av hvem som får kjøpt boligene, uten å øke det 
totale antallet som får mulighet til å kjøpe bolig. 

Under gitte forutsetninger kan det likevel argumenteres for at en slik omfordeling kan være 
rettferdig. Innstramningen av grensene for gjeldsbelastning i boliglån har bidratt til å favorisere 
boligkjøpere med høy egenkapital til fordel for de med fast inntekt og bedre fremtidige lønns-
utsikter. Dette har gjort det vanskeligere for unge nyutdannede å komme inn på boligmarkedet,  
selv om flere vil ha høyere betalingsevne over tid enn andre, mer etablerte boligkjøpere, eller 
kjøpere av sekundærboliger. Enkelte av tilbudene i de private prosjektene fordeles ved at utbygger,  
 



C i v i t a - n o t a t  n r .  1 0  2 0 2 1

6

i samarbeid med en bank, vurderer om søkerne vil ha en rimelig mulighet til å få finansiering til  
å kjøpe boligen på sikt. Dermed tildeles boligene i praksis de med høyest forventet betalingsevne, 
slik at det i stor grad er den samme gruppen boligkjøpere som er rammet av boliglånsforskriften, 
som får en fot innenfor boligmarkedet med disse boligene.19 På den måten kan tilbudene bidra til 
å reversere de negative fordelingsvirkningene av boliglånsforskriften, samtidig som det sikres et 
bærekraftig gjeldsnivå. 

Utfordringen med en større boligsektor i kommunal regi, vil være å fordele boligene på en rettferdig 
måte. Det er foreløpig uklart hvordan boligene i kommunalt eie skal fordeles. Et forslag har vært å 
tilby boliger eksklusivt til førstegangskjøpere, men dette vil oppleves rigid, blant annet for mange 
andregangskjøpere som etterspør de samme boligene. Et mer nærliggende alternativ vil være å lage 
et søknadsbasert system med kriterier som nettopp favoriserer de med lite egenkapital, men god 
betalingsevne. Som argumentert for ovenfor, kan en viss omfordeling som korrigerer skjevheten 
som oppsto som følge av boliglånsforskriften være ønskelig, men dersom byrådet når ambisjonen 
om at 20 prosent av alle boliger skal tilhøre en tredje boligsektor, vil dette innebære en langt større 
omfordeling av hvem som kommer inn på boligmarkedet. Dersom en stor andel av boligene i det 
private markedet tas ut for å tildeles nye grupper som i dag ikke har råd, vil det oppleves urettferdig 
for de som tidligere ville hatt tilstrekkelig kapital, men som ikke lenger vil få innpass. Som følge av et 
strammere tilbud, og dermed høyere priser i det private markedet, vil nye boligkjøpere komme inn 
på boligmarkedet på bekostning av disse. 

Enkelte av dem som ikke lenger får tilslag, vil være kjøpere av sekundærboliger, noe som isolert 
sett kan være et ønsket resultat. Effekten vil imidlertid ikke skille mellom kjøpere på utkikk etter 
primærboliger og sekundærboliger. Dersom kriteriene for fordeling av boligene i en tredje bolig-
sektor tilpasses førstegangskjøpere, kan de som, som konsekvens, faller utenfor boligmarkedet,  
like gjerne være for eksempel personer som har opplevd samlivsbrudd og er på utkikk etter ny 
bolig, som kjøpere av sekundærboliger. En større omfordeling av boligene i Oslo gjennom en tredje 
boligsektor vil derfor neppe oppleves rettferdig. 

Det har også vært foreslått at boligene tildeles grupper som er definert som mer sårbare uavhengig 
av betalingsevne. I så fall vil en tredje boligsektor kun bli en utvidelse av dagens kommunale 
boligsektor. Det kan imidlertid være gode grunner til å se på muligheten for å adoptere leie-til-eie-
modellen for beboere i kommunale boliger, da dette kan bidra til å skape mer stabile bomiljøer  
og gir insentiv til å ta godt vare på boligen. 

Selv om en større omfordeling av boliger i den skalaen som er skissert av Oslobyrådet trolig ikke  
er ønskelig, er det ikke grunnlag for å avvise alle former for alternative kjøpsmodeller kategorisk.  
All den tid de strengere utlånsreglene som ble innført midlertidig i boliglånsforskriften ser ut til  
å forbli permanente, kan det være ønskelig med et noe større tilbud av boliger med alternative 
eiermodeller der kjøperen avlastes for deler av risikoen, enn det som allerede tilbys av private 
aktører i dag. Det er imidlertid flere praktiske utfordringer ved at kommunen administrerer en 
tredje boligsektor, i tillegg til at det vil kreve store investeringer og mye byråkrati til å behandle 
søknader om bolig. Det enkleste alternativet vil derfor trolig være å stimulere til et større tilbud  
fra private aktører, der de kan bygge på erfaringene fra egne initiativer og i samråd med banker 
vurdere søkernes forventede betalingsevne og finansieringsutsikter. 
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Tilpassede skatteregler for boligselskaper, slik Solberg-regjeringen har foreslått, kan føre til at 
tilbudet av leie-til-eie-tilbud øker. Det kan også være aktuelt å kreve en mindre andel slike boliger 
som betingelse ved salg av tomter som kommunen selv eier, eller som en del av detaljreguleringen 
av nye boligprosjekter. Sistnevnte forutsetter imidlertid at dagens plan- og bygningslov endres.20 
Krav om en viss andel slike boliger vil gi utbyggerne en noe høyere risiko ettersom de må sitte med 
en liten eierandel i utsolgte prosjekter, og deler av denne kostnaden kan komme til å veltes over 
på boligkjøperne i form av økte boligpriser, eller på tomteeierne i form av lavere tomtepriser. Tatt 
i betraktning den historiske prisutviklingen i Oslo, vil imidlertid ikke denne risikoen være særlig 
stor for likvide utbyggere. Mengden slike boliger må likevel begrenses. Dersom andelen blir så høy 
at prisene i det private markedet øker mye, slik at enkelte boligkjøpere som ville hatt tilstrekkelig  
med kapital tvinges inn i en tredje boligsektor der de får mindre nytte av skattefordelene, vil  
det være uheldig. 

Reduserte boligsubsidier
En alternativ løsning for å korrigere disfavøren for unge uetablerte kan være å se på endringer i 
skattepolitikken. Rentefradraget, sammen med verdsettingsrabatten i formuesskatten og ingen 
gevinstbeskatning på primærbolig, gjør at det i dag er mer gunstig å investere i bolig, enn for 
eksempel i aksjer. Skattefordelene bidrar slik til å presse opp boligprisene og gjeldsbyrden blant 
husholdningene. Dette er uheldig, både med tanke på at inngangsterskelen til boligmarkedet blir 
høyere, og fordi høy gjeldsvekst kan føre til finansiell ustabilitet. For å hindre overinvestering i  
bolig, kan det være aktuelt å likestille skattleggingen av bolig mer med andre investeringsobjekter. 

Etter at fordelsbeskatningen på å bo i egen bolig ble avskaffet er det ikke lenger grunnlag for å gi 
rentefradrag på lån til bolig ut ifra et symmetriperspektiv, og det kan derfor argumenteres for at 
dette bør fjernes. Dersom rentefradraget fases ut, vil det resultere i lavere boligpriser som følge 
av at husholdningene kan betjene et lavere lån. Særlig i boligmarkeder med en lite prisfølsom 
tilbudsside, som i Oslo, vil effekten være stor. Provenyet fra en slik endring kan brukes til å redusere 
skatt på inntekt, slik det er nærmere omtalt i Civitarapporten Norsk skattereform.21 Som følge av at 
gjeldsbelastningen reduseres, kan det være mulig å gjøre tilpasninger i utlånsforskriften, som for 
eksempel å lette på egenkapitalkravet eller bankenes fleksibilitetskvote. Dette vil gjøre det enklere 
for førstegangsetablerere å komme inn på boligmarkedet. Et alternativt forslag fremmet av Norges 
Eiendomsmeglerforbund, er å åpne opp for at man kan avvike fra egenkapitalkravet for første- 
gangs låntakere som enten binder renten eller har en form for forsikringsordning.22 På den  
måten kan låntakere med god betjeningsevne ta opp et høyere lån, uten fare for å ikke ha råd til å 
betale avdragene i tilfelle større renteøkninger. 

Det bygges for få boliger
Dersom man skal gjøre noe mer enn bare å omfordele boliger, må man imidlertid se til andre 
virkemidler. Det eneste som kan gjøre noe med det fundamentale problemet i boligmarkedet i Oslo 
er økt boligbygging. Gjennom mange år har det vært bygget færre boliger enn hva det økte behovet 
i form av befolkningsvekst har skullet tilsi. Dette gapet har resultert i økte priser. Siden inngangen 
til årtusenet og frem til 2021 har Oslos befolkning vokst med nærmere 190 000 innbyggere, en 
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årlig vekstrate på 1,52 prosent 23. I den samme perioden ble det bygget rett i underkant av 60 000 
nye boliger i Oslo.24 Sett i forhold til befolkningsveksten var dette langt fra nok til å dekke den økte 
etterspørselen. Som et forenklet regnestykke kan man si at, gitt at det i snitt bor to personer i hver 
husholdning, så var det behov for å bygge 35 000 flere nye boliger i Oslo i løpet av disse årene. Figur 
2 viser antall fullførte boliger og netto befolkningsvekst siden 2005. I alle år, med unntak av 2018 og 
2020, var befolkningstilveksten mer enn to ganger så høy som mengden nyboliger i Oslo. De siste tre 
årene har imidlertid boligbyggingen matchet det økte boligbehovet. Dersom perioden ses under ett, 
har likevel veksten i boligtilbudet vært langt svakere enn veksten i etterspørselen. 

Som resultat har størrelsen på husholdningene vært jevnt økende. Mens det i 2010 bodde i snitt 
1,88 personer i hver husstand, bodde det i 2020 hele 1,97 personer.25 Dette er fortsatt lavere  
enn landsgjennomsnittet på 2,15 per husstand, men bildet bak tallet er sammensatt. Oslo har 
både landets største andel aleneboere (24 prosent26) og mest trangboddhet (13 prosent av hus-
holdningene27). 

Ifølge beregninger fra HousingLab ved OsloMet ville 10 000 flere boliger i Oslo, alt annet likt,  
redusert prisene med 10 prosent.28 Det er imidlertid ingenting som tyder på at boligunderskuddet  
vil bli tatt igjen i de neste årene. I dag er tomter til kun 7000 boliger byggeklare, som, tatt i betraktning 
at boligene vil fullføres over flere år, i beste fall vil være nok til å holde tritt med befolknings- 
veksten.29 En av årsakene til at det ikke bygges mer, er at Oslo kommune bruker lang tid på å gjøre 
nye tomter byggeklare. Ifølge innrapporterte KOSTRA-tall tar det i snitt 1799 dager fra oppstartsmøte 
for planforslag til det gjøres et endelig vedtak i bystyret i Oslo.30 Til sammenligning bruker Trondheim 
kommune i snitt 1065 dager, mens det i Bergen kommune tar bare 502 dager. Dersom bolig-
prisveksten i Oslo skal dempes, er det helt nødvendig at planprosessene i kommunen effektiviseres. 
Det kan også være aktuelt å myke opp leilighetsnormen, som i dag legger sterke føringer for hvor 
mange mindre leiligheter som kan bygges i enkelte bydeler og slik begrenser antallet leiligheter i  
nye boligprosjekter. 
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Det er også andre forhold som vil avgjøre om boligbehovet i Oslo dekkes fremover. I de siste årene 
har Oslo hatt en mer beskjeden befolkningsvekst, og nettoinnflyttingen fra andre deler av Norge 
har i flere år vært negativ. I 2020 valgte rekordhøye 36 000 å forlate Oslo til fordel for å bosette  
seg i andre kommuner, mens bare i overkant av 33 000 flyttet motsatt vei.31 Det er derfor innvandring 
og et fødselsoverskudd som har sikret Oslo befolkningsvekst. Dersom trenden fortsetter, vil en  
lavere befolkningsvekst gjøre det enklere å matche det økte boligbehovet i årene som kommer. 
Boligbehovet i Oslo vil også kunne avlastes som følge av at baneinfrastrukturen i hovedstadsregionen 
forøvrig styrkes, for eksempel som følge av ferdigstillelse av InterCity-triangelet. 

Rentenivå spiller inn
I tillegg til svak utbyggingstakt har det lave rentenivået vært en viktig driver for den sterke bolig-
prisveksten. Rentenivået bestemmer hvor mye boligkjøpere har råd til å låne. Når renten settes  
ned, får boligkjøpere, alt annet likt, råd til å håndtere et større lån, som bidrar til å presse prisene 
opp. I tillegg blir det mer gunstig å eie fremfor å leie bolig, da rentekostnadene blir lavere, og for 
de med oppsparte midler blir det mer attraktivt å investere dem i bolig ettersom sparerenten faller.  
Det siste tiåret har styringsrenten gradvis blitt satt lavere, noe som igjen har blitt reflektert i rentene 
på boliglån. I 2016 ble styringsrenten satt ned til, den gang rekordlave et halvt prosentpoeng, og  
i mai 2020 ble renten satt helt ned til null. Figur 3 viser hvordan veksten i boligprisene har vært 
særlig sterk i perioder med rentenedgang.
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Boligprisveksten i Oslo de siste årene kan derfor tilskrives både lav utbyggingstakt og et 
lavt rentenivå. Den sterkeste prisveksten i Oslo, relativt til resten av landet, var i årene  
2015–2017. Ettersom rentenivået er likt i hele Norge, kan dette tyde på at den høye veksten  
skyldtes strukturelle kjennetegn ved boligmarkedet i Oslo, som at innbyggertallet hadde vokst  
raskere enn utbyggingstakten over lengre tid. Prisveksten de siste to-tre årene, derimot, må i 
hovedsak kunne tilskrives det lave rentenivået. I denne perioden har ikke veksten i Oslo og landet 
forøvrig skilt seg ut i vesentlig grad. Dette korresponderer også godt med at boligbyggingen har 
matchet befolkningsveksten i Oslo disse årene. 

Boligspekulasjon og sekundærboliger
En stor andel sekundærboliger trekkes ofte frem som en forklaring på den høye boligprisveksten i  
Oslo. Per utgangen av 2020 var 16,8 prosent av boligene i Oslo sekundærboliger, mens gjennom- 
snittet på landsbasis var om lag 15 prosent.32 Det er særlig i sentrum-vest-bydelene andelen er høy.  
Deler av disse boligene eies av pendlere, men flertallet må antas å være kjøpt som en investering  
og leies ut. Et visst nivå av private utleieboliger er nødvendig, blant annet for å sikre fleksibilitet i  
arbeidsmarkedet og boliger til studenter. Det er derfor ikke ønskelig med noen nullvisjon for 
sekundærboliger. Lave renter, samt høy historisk prisvekst, har imidlertid bidratt til å gjøre sekundær-
boliger til et attraktivt investeringsobjekt som har presset boligmarkedet i Oslo ytterligere. 

De siste årene har skattleggingen av sekundærboliger blitt innskjerpet. Rabatten i formuesskatten 
har blitt redusert fra 60 prosent av anslått verdi til 10 prosent. I dag fastsettes sekundærboligers 
ligningsverdi til 90 prosent av markedsverdien, mens primærbolig verdsettes til 25 prosent. I tillegg 
er kravet til egenkapital ved kjøp av sekundærboliger blitt strengere i Oslo enn i landet forøvrig. I 
mens det kreves 15 prosent egenkapital for kjøp av primærbolig i Oslo og alle boliger i resten av 
landet, er kravet for sekundærboliger i Oslo 40 prosent.33 Disse endringene kan se ut til å ha hatt 
ønsket effekt. Tidligere har andelen sekundærboliger i hovedstaden vært økende i perioder med  
lave renter, og avtagende i perioder med høyere renter. I 2020 var imidlertid andelen sekundær-
boliger i hovedstaden fallende, til tross for det rekordlave rentenivået.34 Hvorvidt andelen vil forbli 
på et lavere nivå eller om det kommer en forsinket respons i markedet, er likevel for tidlig å si.
   

Konklusjon
Eierlinjen i det norske boligmarkedet har i all hovedsak vært en stor suksess, og har gitt det brede 
lag av befolkningen mulighet til å ta del i en høy velstandsvekst. Den over tid sterke boligprisveksten 
i de store byene, og særlig i Oslo, gjør det imidlertid vanskelig for stadig flere å komme inn på 
boligmarkedet, og truer således eierlinjen. På grunn av skattefordelene som i dag gis boligeiere, 
skapes det ytterligere ulikhet mellom de som står inni boligmarkedet og de som er tilgodesett  
med å leie. Det er derfor uheldig at andelen som eier bolig er fallende. 

De strengere utlånsreglene som ble innført for å begrense gjeldsveksten har gjort det vanskeligere 
for låntagere med lite egenkapital, men god betjeningsevne, å komme inn på boligmarkedet. Det 
er derfor positivt at flere utbyggere velger å tilby alternative eiermodeller, der de deler risikoen i 
tilfelle et boligprisfall, med kjøperne. Slike initiativer gir imidlertid kun en omfordeling av hvem som 
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får kjøpt boligene, og hjelper derfor ikke flere inn på boligmarkedet. Et større slikt tilbud, slik det er 
foreslått i Oslo som del av en tredje boligsektor, vil føre til en svært stor omfordeling av boligene, 
langt større enn hva som trolig vil oppleves som rettferdig. 

Det eneste som kan løse de fundamentale utfordringene ved boligmarkedet i Oslo, er å bygge 
flere boliger. Over tid har utbyggingstakten mislyktes i å holde tritt med det økte boligbehovet, og  
resultatet er en stor ubalanse mellom tilbudet og etterspørselen. Det er derfor ikke en tredje 
boligsektor, men effektiviserte planprosesser og politisk vilje til å regulere flere boliger som er 
avgjørende for å dempe prispresset i hovedstaden. 

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om liberale 
verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for individets frihet og 
personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. 
Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene 
deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, 
ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan rette opp eller justere.

Ta kontakt med forfatteren på simon@civita.no eller civita@civita.no. 
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