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Boligkonferansen 2022 
Hvor skal vi bygge for folk flest?



2010 - 2022



2010 - 2022



12-måneders rullerende salg og igangsetting



Skred av varsler om prisøkninger

NRK, Sørlandet, 11. mars 2022 «Trading Economics», råvarebørs for trelast
( lumber = trelast)



https://www.nrk.no/norge/brabrems-i-boligbyggingen-1.15938353



Behov for tiltak på kort sikt

• Beholde kompetansen
Permitteringstiden må utvides for å 
beholde kompetanse i virksomhetene 
og unngå fremtidig innleie

• Hold i gang byggeplasser
Behold gjeldene regler for innleie – de 
er strenge nok. Ikke ytterligere 
innstramming!



Bankene styrer boligbyggingen - rentesituasjonen

Styringsrenten er varslet å øke fra 
0,75 % i mars 2022 til 1,75 % i 
2024. 
• demper kjøpekraften og 

etterspørselen etter nye boliger
• rammer bedrifter som sliter 

med kostnadsutviklingen
• demper boligbyggingen med  

tillegg til kostnadsvekst på 
energi og byggevarer

E24, 24. mars



https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/befolkningstallet-i-troms-og-finnmark-gar-ned-og-flest-flytter-fra-tromso_-_-umulig-
a-kjope-bolig-1.15616416



Boligbygging i Oslo og Bergen går i stå!



Bare 20 % i Oslo kan klare å kjøpe bolig

• Med  750 000,- i årslønn
kan single/par kjøpe de 
rimeligste boligene i Oslo 
+ egenkapital

• 48 % i Oslo er 
aleneboende

• Barnefamiliene flytter ut
av byen ?



Nå trenger Bygde-Norge nye boliger!

Flyttekurvene flater ut - alle som kan 
har flyttet fra Bygde-Norge!
• Omsorgsbyrden øker samtidig som 

arbeidskraft mangler.
• Mangler boliger som er egnet for 

unge som vil flytte fra by til bygd!

SSB: Ingen utvikling i folketallet i årene som kommer for 
kommuner med sentralitet 5 og 6



Tregt for stor tomt for boligutvikling i Rollag/Veggli?

Hyttetomter i Veggli: fra 1 mill kr 95 dekar med 14 regulerte 
boligtomter i Rollag: 1,5 mill kr 



Skurdalen – samarbeid om boligbygging
Husbanken tilbyr:
• lån for boligkvalitet som 

grunnlån med høyere 
belåningsgrad enn 85 % av 
markedsverdi

• startlån som toppfinansiering

Private banker og Husbanken må 
samarbeide om Startlån!



Branntrygg og «royalsaken» - Branntrygg 2

Branntrygg må brukes for malt, beiset og royalbehandlet 
ytterkledning.
Mer info om Branntrygg 1 og 2 på fagseminaret i morgen.



Lars Jacob Hiim overtar som leder av 
Boligprodusentene
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