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Vad är en byggemenskap?

Ett sätt att organisera ett byggprojekt, oftast bostäder.

I en byggemenskap är det de som ska bo i huset som 
själva äger och driver projektet – utifrån en idé om hur 
och var de önskar bo.

”En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina 
egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och sedan 
använder en byggnad”

(Föreningen för byggemenskaper)



Boverkets rapport 2018:32

• Varför byggemenskaper?

• Hinder och svårigheter för 
byggemenskaper

• Att främja byggemenskaper
i bostadsförsörjningen



 Möta efterfrågan från särskilda målgrupper
 Möjliggöra projekt på svagare marknader
 Hålla nere boendekostnaderna

 Långsiktigt god kvalitet 
 Intressantare arkitektur
 Levande stadsdelar

 Gemenskap 
 Social stabilitet 
 Hållbar livsstil
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Varför byggemenskaper?
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Även i Sverige
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Även i Sverige
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Hinder och svårigheter för 
byggemenskaper

• Brist på byggklar mark

• Svårt få finansiering

• Det tar lång tid

• Krångliga regler
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Vad kan kommunen göra?

 Ta bort hinder och sätta upp mål
• Ge förutsättningar i styrdokument 

• Tydligt uppdrag till förvaltningarna

 Anpassa de kommunala processerna
• Markanvisa byggklara tomter av lämplig storlek

• Fast markpris och kvalitetskriterier

• Utse kontaktperson – en väg in

 Informera, ta initiativ och bjuda in
• Tala om vilka möjligheter som finns

• Skapa mötesplatser

 Underlätta finansieringen
• Avvakta med att ta betalt

• Erbjuda tomträtt 
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En pallplats? 

Brons: Möjliggöra

• ta bort ev. hinder

• markanvisa små 
byggrätter med färdig 
detaljplan

• enkla krav för 
intresseanmälan

• mark till fast pris efter 
kvalitetskriterier

Silver: Underlätta 
och främja 

• en väg in

• tydlig markpolicy, 
lättillgänglig 
information

• avvakta med att ta 
betalt

Guld: Initiera och 
stödja aktivt 

• konkret mål för 
inslaget av 
byggemenskaper

• direktanvisning

• ”lotshjälp”

• medborgardialog inför 
större utbyggnader

• återkommande 
mötesplatser + andra 
kanaler för att nå ut till 
och sammanföra 
intresserade



Studieresa till Tübingen, Freiburg och 
Stuttgart
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Startbidrag för byggemenskaper

• Ekonomisk förening – minst 10 000 kr/medlem

• Markanvisning eller motsvarande avtal med 
fastighetsägare

• Både om- och nybyggnad och oavsett upplåtelseform

• Upp till 300 000 kr – för initiala kostnader



Statligt topplån med delvis kommunalt 
förlustansvar

Statligt topplån via Boverket, ev. förlust delas mellan 
staten, kommunen och hushållet: 65 – 25 – 10 %

Förutsättningar:

• Bottenlån minst 50 % 

• Egen insats minst 15 %

• Återbetalningsförmåga

• Kommunal prövning

• (Kommunal policy)
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Maximalt utfall vid ”de minimis”
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Produktionskostnad 27 milj kr


