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Investeringer i ny infrastruktur kan ha stor betydning 

for verdien på nærliggende tomtearealer. Nye veier, 

utvidelse av kollektivtilbud, etablering av parker og 

rekreasjonsområder og utbygging av vann- og av-

løpsnettet bidrar til å løfte et områdes attraktivitet.  

Dermed vil flere innbyggere og bedrifter ønske å lo-

kalisere seg i området, med økt prisvekst på tomte-

arealene som resultat.  

 

Gevinster grunneiere nyter godt av som følge av slik 

prisvekst er ikke knyttet til grunneierens egeninn-

sats på tomten, men er en direkte følge av offentlige 

vedtak og beslutninger. Man kan derfor argumen-

tere for at denne gevinsten bør skattlegges, slik at 

hele eller deler av gevinsten føres tilbake til samfun-

net. Gevinsten kan føres tilbake til samfunnet gjen-

nom ulike modeller for grunneierfinansiering, eller 

det som i litteraturen går under betegnelsen LVC-

modeller. 

 

I denne delutredningen har vi analyser betydningen 

av at det implementeres ulike modeller for grunnei-

erfinansering. Vi har vurdert følgende modeller: 

 

• Formuesbeskatning 

• Inntektsbeskatning 

• Utbyggingsavtaler/-avgifter 

 

Det generelle resultatet i analysen er at de ulike mo-

dellene isolert sett først og fremst påfører grunneier 

en kostnad som hun kun i begrenset grad kan velte 

over på andre aktører i markedet. Det er imidlertid 

viktig å understreke at grunneier også er den som 

nyter godt av investeringene i infrastruktur som de 

implementerte modellene skal være med å finansi-

ere. Så lenge skattleggingen av grunneier ikke over-

går verdistigningen som følge av investeringen, vil 

grunneier alltid være tjent med at investeringen 

gjennomføres – selv om hun må være med å finan-

siere deler av den. 

 

De ulike modellene for grunneierfinansiering har 

sine fordeler og ulemper. Fordelen med formuesbe-

skatning, eksempelvis eiendomsskatt, er at innfø-

ringen av en slik modell har svært begrenset betyd-

ning for aktørenes tilpasning i markedet. Idealet er 

en ren tomtebeskatning, men som følge av utford-

ringer knyttet til fastsettelse av tomteprisen er eien-

domsskatt mer populært – og i dag innført i de fleste 

av landets kommuner. Ulempen med eiendoms-

skatt er at det strengt talt er en generell skatt, og 

ikke utviklet for å gjeninnhente verdistigning som 

følge av offentlige investeringer. En annen ulempe 

av mer praktisk betydning, er at de lave satsene for 

eiendomsskatten gjør instrumentet lite egnet til å fi-

nansiere infrastrukturutvikling – rett og slett som 

følge av at det ikke monner nok. 

 

Med inntektsbeskatning menes modeller som skatt-

legger eiendommens verdistrømmer framfor selve 

formuesobjektet. Slike skatter kan på kort sikt bidra 

til å redusere tilbudet av nye boliger. Denne effekten 

er imidlertid trolig av begrenset betydning, og av-

henger av instrumentets juridiske utfordring. Forde-

len med inntektsbeskatningsmodeller er at poten-

sialet for grunneierfinansiering er stort. Ulempen 

med modellene er at de ofte er forbundet med høye 

administrative og juridiske kostnader, samtidig som 

erfaringer har vist at de er politisk vanskelig å imple-

mentere og beholde. 

 

Utbyggingsavtaler og -avgifter skiller seg fra de øv-

rige instrumentene ved at disse innebærer en skatt-

legging av utvikling. Utvikling har i større grad et al-

ternativ, nemlig å ikke utvikle, som isolert sett blir 

mer gunstig etter implementering av en utbyggings-

avgift. Utbyggingsavgiften vil normalt innbetales av 

utbygger, med redusert lønnsomhet som resultat. 

Utbygger vil imidlertid forsøke å velte denne kostna-

den over på grunneier – i form av lavere tomtepris, 

og boligkjøpere – i form av høyere boligpris.  

Sammendrag 
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Den nøyaktige fordelingen av effekten fra en utbyg-

gingsavgift vil avhenge av aktørenes relative prisføl-

somhet. Redusert lønnsomhet på utvikling for ut-

bygger og grunneier vil kunne resultere i at verdien 

av tomtens alternative anvendelse overgår verdien 

av boligutvikling, med redusert boligbygging som re-

sultat. Dette kan tale for at avgiftene som pålegges 

bør reflektere tomtenes markedspotensiale, og føl-

gelig være mulig å differensiere mellom områder. 

 

De empiriske resultatene viser imidlertid at selv om 

implementering av en utbyggingsavgift vil kunne 

legge en demper på boligbyggingen, vil effekten 

være svært moderat. Dette skyldes primært at den 

årlige boligbyggingen uansett utgjør en liten andel 

av samlet boligtilbud. 

 

Tverrpolitisk og juridisk forankring av implementerte 

modeller kan være av avgjørende betydning for ef-

fektene. Dette gjelder særlig ved implementering av 

utbyggingsavgift, der usikkerhet knyttet til model-

lens videre eksistens kan medføre et større tilbake-

hold av utviklingsarealer. 
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Investeringer i ny infrastruktur kan ha stor betydning 

for verdien på nærliggende tomtearealer. Nye veier, 

utvidelse av kollektivtilbud, etablering av park- og 

rekreasjonsområder og utbedring av infrastruktur 

for vann og avløp er eksempler på offentlige inves-

teringer som bidrar til å løfte et områdes attraktivitet. 

Dette gjør at flere innbyggere og bedrifter ønsker å 

lokalisere seg i området, noe som resulterer i økt 

prisvekst på tomtearealer. Denne gevinsten er ikke 

knyttet til grunneierens egeninnsats på tomten, men 

er en direkte følge av offentlige vedtak og beslut-

ninger. 

 

Til tross for varierende omfang, både målt i geogra-

fisk utspredning og ved størrelsen på gevinstene, er 

de empiriske resultatene i litteraturen kvalitativt en-

tydige. Det er veldokumentert at investeringer i 

infrastruktur, i det minste kollektivtransport, har en 

positiv effekt på eiendomspriser.1 I økonomifaget 

omtales slike effekter som positive eksternaliteter. 

Med utgangspunkt i en rettferdighetsargumentasjon 

vil mange mene at dette er verdier som bør føres 

tilbake til samfunnet, og som kan bidra til å finansi-

ere nye investeringer i samme område, eller til å fi-

nansiere nettopp de investeringene som ga opphav 

til verdistigningen.  

 

Begrunnelsen for å hente tilbake disse gevinstene 

er imidlertid ikke bare normativ. Fra et samfunns-

økonomisk perspektiv vil det være effektivitetsfrem-

mende om gevinsten i eiendomsmarkedet internali-

seres i investeringsbeslutningen, slik at beslutnings-

taker stilles overfor samfunnets sanne betalingsvilje 

for investeringen. Kostnytteberegninger av offent-

lige investeringsprosjekter bør riktignok ta hensyn til 

alle eksternaliteter knyttet til investeringen, og ni-

vået på investeringene behøver således ikke være 
 
 
                                                      
1 Smith og Gihring (2006) går gjennom og kommenterer 76 refe-
ranser knyttet til finansiering av kollektivtrafikk, potensiale for 
gjeninnhenting av investeringskostnader, effekter for eiendoms-
markedet og lærdommer fra utviklingsland. Studien konkluderer 

lavere enn hva som er samfunnsøkonomisk opti-

malt – selv om gevinstene i eiendomsmarkedet ikke 

føres tilbake til kommunen. Men finansieringen av 

disse investeringene må da gjøres ved hjelp av 

skatter og avgifter (enten kommunale skatter og av-

gifter direkte eller indirekte gjennom statlige ramme-

tilskudd og andre overføringer i inntektssystemet for 

kommunene). Dermed påløper en såkalt «skattefi-

nansieringskostnad», fastsatt av DFØ til 20 øre per 

krone, som følge av at skatter og avgifter virker vri-

dende på atferden til aktørene i markedet. Dette er 

en kostnad som kunne vært unngått dersom gevins-

tene i eiendomsmarkedet ble ført tilbake til kommu-

nen. 

 

Det eksisterer et vidt spenn av instrumenter som 

muliggjør tilbakeføring av de gevinster som oppstår 

i eiendomsmarkedet som følge av offentlige inves-

teringer i infrastruktur.  Slike instrumenter omtales 

gjerne under modellparaplyen land value capture 

(LVC), og har blitt praktisert over hele verden i lang 

tid – med varierende suksess. Bruken av LVC-in-

strumenter har vært motivert både utfra skatteøko-

nomisk teori og normative rettferdighetsbetrakt-

ninger, og sist men ikke minst som følge av likvidi-

tetsbeskrankninger. 

 

På samme måte som eiendomsmarkedet påvirkes 

av offentlige investeringer, vil instrumenter som sø-

ker å korrigere for denne eksternaliteten også være 

av betydning for verdiene av eiendom som omfattes 

av instrumentene. I dette notatet analyserer vi nett-

opp virkningene for eiendomsmarkedet av å imple-

mentere ulike grupper av LVC-instrumenter, under 

ulike forutsetninger om implementeringsstrategi. 

Det presiseres at notatet ikke tar stilling til hvorvidt 

implementering av de omtalte instrumentene er 

med at det er veldokumentert at eiendomspriser stiger som følge 
av infrastrukturinvesteringer.  

1 Innledning 
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ønskelig – hverken fra kommunens side eller fra et 

samfunnsøkonomisk ståsted. Det vil være heftet 

både samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader 

ved implementering av de ulike instrumentene, og 

virkningene gjennom eiendomsmarkedet represen-

terer kun noen av disse. 

 

Resten av notatet er disponert som følger: 

 

Kapittel 2 starter med å gi en deskriptiv omtale av 

utviklingen i boligmarkedet i Oslo i de senere år, 

hvilke fundamentale forhold som kan være med å 

forklare denne utviklingen og markedets bærekraft 

på lang sikt. 

 

Kapittel 3 omhandler mekanismer og økonomiske 

tyngdelover i boligmarkedet. Vi går innledningsvis 

raskt gjennom standard økonomisk teori som er 

vanlig å legge til grunn i analyser av boligmarkedet. 

Dette danner utgangspunkt for et konseptuelt ram-

meverk for boligmarkedets virkemåte. Deretter pre-

senterer vi en ny empirisk modell for boligprisforma-

sjon i hovedstaden. Modellen er utviklet som et ledd 

i dette prosjektet. Vi avslutter kapittelet med å illust-

rere betydningen av å endre de fundamentale for-

klaringsvariablene som ligger til grunn i modellen 

gjennom skiftberegninger. 

 

I kapittel 4 analyserer vi effektene av å implemen-

tere ulike grupper av LVC-instrumenter for eien-

domsmarkedet. Analysen benytter det teoretiske 

fundamentet til å drøfte til kvalitative effektene av 

ulike instrumenter og implementeringsstrategier. 

 

Kapittel 5 oppsummerer og konkluderer. 
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Oslo har opplevd kraftig boligprisvekst mer eller 

mindre hvert år etter bankkrisen i 1992. I løpet av 

perioden 2002-2016 vokste de nominelle prisene i 

hovedstaden med hele 180 prosent, svarende til en 

årlig vekst på i gjennomsnitt 7,6 prosent.2 Til sam-

menligning vokste konsumprisene med 32 prosent 

over samme periode. Det innebærer en årlig realbo-

ligprisvekst på i gjennomsnitt 5,7 prosent.3 

Figur 1: Boligprisutvikling i ulike deler av Oslo, kr/m2 

 
Kilde: SSB og Oslo kommune 

Boligprisveksten har vært jevnt over høy i alle byde-

ler. Høyest vekst i perioden 2004-2016 finner vi i by-

delene Sagene og Gamle Oslo med 162 prosent. 

Svakest vekst finner vi i Stovner, men selv der har 

boligprisene steget med 128 prosent over perio-

den.4 

Boligprisveksten tiltok i 2016, og mellom januar 

2016 og januar 2017 vokste boligprisene i byen med 

svimlende 23,1 prosent.5 Den formidable veksten 

 
 
                                                      
2 Kilde: SSBs boligprisindeks (gjennomsnittlig kvadratmeterpris 
for selveierboliger). 
3 Kilde: SSBs Konsumprisindeks. 
4 Kilde: SSB og Oslo kommune 
5 Kilde: Eiendomsmeglernes boligprisindeks (Eiendom Norge og 
Eiendomsverdi) 

har fått mange til å reise spørsmål om bobletenden-

ser i boligmarkedet. En boligboble er karakterisert 

ved at prisveksten ikke lar seg forklare ved såkalte 

fundamentale forhold, men drives av forventninger 

og framtidig prisvekst. 

 

Samfunnsøkonomisk analyses modeller for bolig-

markedet klarer til dels å forklare den høye veksten 

med fundamentale forklaringsfaktorer.6 En lang pe-

riode med høy inntektsvekst og et tilsynelatende 

vedvarende lavt rentenivå har gjort det svært enkelt 

å lånefinansiere boligkjøp. Modellene klarer riktig-

nok ikke å forklare den høye veksten i 2016 i sin 

helhet. 

 

Figur 2: Fullførte boliger (venstre akse) og befolk-
ningsvekst (høyre akse) 

 
Kilde: SSB 

 

Det har i lang tid vært et misforhold mellom boligbe-

hovet og boligbyggingen i hovedstaden. Figur 2 vi-

ser befolkningsveksten i Oslo for perioden 2003-

2016 sammen med fullføringen av nye boliger. Bo-

6 Det er viktig å påpeke at dette ikke utelukker at boligprisveksten 
er drevet av ubalanse i de fundamentale størrelsene som forkla-
rer prisveksten. Et kraftig fall i boligprisene er fullt ut forklarbart 
innenfor rammeverket av modellen dersom dette eksempelvis 
skyldes inntektsfall eller økte boliglånsrenter. 
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ligbyggingen måles langs høyre akse, mens befolk-

ningsveksten måles langs den vestre. Tallene langs 

høyre akse er det dobbelte av tallene langs venstre 

akse, noe som svarer til en gjennomsnittlig hushold-

ningsstørrelse i byen på om lag to personer per hus-

holdning. Et boligmarked der tilbud og etterspørsel 

er i balanse vil dermed være kjennetegnet ved at 

søylene i figuren når like høyt som kurven. Gapet 

mellom søylene og kurven i figuren illustrerer såle-

des en «oppdemmet etterspørsel». Dette har bidratt 

til å legge et ekstra press på boligprisveksten i ho-

vedstaden. 

 

Boligprisveksten fortsatte de første månedene av 

2017, men har siden avtatt. Korttidsstatistikken vi-

ser at boligprisene i Oslo falt med 1,4 prosent i mai. 

Flere melder nå om et stemningsskifte i boligmarke-

det, og det er særlig tre forhold som trekkes fram i 

forklaringen på hvorfor boligprisene skal stagnere 

eller falle: 

 

1. Boligbyggingen har tiltatt 

2. Befolkningsveksten har avtatt 

3. Nye boliglånsforskrifter begrenser boligkjø-

pernes låneopptak 

 

2.1 Tiltakende boligbygging 

Boligbyggingen har definitivt tiltatt, både i Oslo og 

på landsbasis. I 2016 ble det igangsatt bygging av 

4 813 nye boliger i Oslo, mot et gjennomsnitt i pe-

rioden 1993-2015 på 2 500. Dette er høyt, selv om 

det ikke er snakk om noen rekord. Etter en lang pe-

riode med forholdsvis lav boligbygging skal det imid-

lertid mer enn ett år med økt boligbygging til for å 

demme opp for en akkumulert underdekket etter-

spørsel etter boliger. 

 

Utviklingen i igangsetting av nye boliger er vist i Fi-

gur 3. Figuren viser at selv om byggebransjen i Oslo 

er inne i en høykonjunktur, har igangsettingen av 

nye boliger vist seg å være volatil. Historien har 

også vist at boligbyggingen er tilpasningsdyktig 

(dog med noe tidsforsinkelse) som følge av kravet 

de fleste utbyggere står overfor om 40-60 prosent 

forhåndssalg for å få finansiering til utbyggingen. Et 

stemningsskifte i boligmarkedet vil raskt slå ut i sal-

get av nye boliger, da boligkjøpere ikke lenger vil 

være villige til å ta den risikoen forhåndskjøp inne-

bærer. Dette reduserer faren for at vi «bygger oss til 

krakk».  

 

Figur 3: Månedlig igangsetting av nye boliger. 12 
mnd. glidende gjennomsnitt. 

 
Kilde: SSB 

Samfunnsøkonomisk analyse publiserer nyboligsta-

tistikken ECON Nye boliger seks ganger årlig. Sta-

tistikken omfatter alle boligprosjekter i landet bestå-

ende av minst 15 boenheter (inkludert alle salgs- og 

byggetrinn). Her følger vi salgsutviklingen og byg-

geaktiviteten i nyboligmarkedet – både på prosjekt- 

og makronivå. Et omslag i boligmarkedet bør raskt 

komme til syne i denne statistikken. Figur 4 viser ut-

viklingen i antall solgte boliger i Oslo over tomåne-

dersintervaller, der siste måleperiode er april-juni 

2017. Figuren viser en markant salgsnedgang sam-

menlignet med 2015 og 2016. Sammenligner vi der-

imot med tidligere år, ser vi at fallet er langt fra dra-

matisk. 

 

Fallende salgstall kan imidlertid være forårsaket av 

faktorer både på tilbuds- og etterspørselssiden av 
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boligmarkedet. Det kan derfor være interessant å 

følge utviklingen i antall usolgte boenheter i nybolig-

prosjektene som ligger ute for salg. Figur 5 viser 

denne utviklingen. Etter å ha falt nær sagt sammen-

hengende i årene 2014, 2015 og 2016, har vi hittil i 

år sett en markert økning i antall usolgte boliger i 

hovedstaden. Det fallende salget synes dermed å 

være etterspørselsdrevet, sett i lys av den økende 

beholdningen av usolgte boliger. 

Figur 4: Antall solgte nye boliger i Oslo, tomåneders-
intervaller. des. 01 – jun. 17. Juni-måned markert 
med rødt. 

 
Kilde: ECON Nye boliger / Samfunnsøkonomisk analyse 

Figur 5: Antall usolgte boenheter i Oslo. feb. 05 – 
jun. 17. Juni-måned markert med rødt. 

 
Kilde: ECON Nye boliger / Samfunnsøkonomisk analyse 

 
 
                                                      
7 Kilde: Søbye (1999) 

Kristianiakrakket viser at det er fullt mulig å «bygge 

seg til krise». I en periode med meget sterk økono-

misk vekst og høy tilflytning i hovedstaden på slut-

ten av 1800-tallet, skjøt boligbyggingen fart. Da 

boblen sprakk i 1899 ble det klart at man i stor grad 

hadde «bygget boliger for å huse boligbyggere», og 

etter noen år sto om lag 5 000 leiligheter i hovedsta-

den tomme (om lag ti prosent av alle leiligheter).7 

Blant de usolgte boligene i Oslo nå er imidlertid kun 

en neglisjerbar andel påbegynt. Dette illustrerer re-

sonnementet over om at krav om forhåndssalg 

fungerer som en blokade mot å bygge for mye. 

 

Boligbygging kan altså bidra til et prisfall dersom bo-

ligetterspørselen ikke er underbygget av fundamen-

tale økonomiske forhold som er bærekraftige på 

lang sikt. Men merk at et markert prisfall ikke nød-

vendigvis fordrer noen spekulativ boble, slik man 

definitivt hadde i bolig- og aksjemarkedet i opp-

takten til Kristianiakrakket, men kan skyldes end-

ringer i de fundamentale forholdene. For eksempel 

kan økte renter eller lavere befolkningsvekst utløse 

en nedgang i boligprisene uten at vi vil omtale det 

som en boblesprekk. 

 

2.2 Avtakende befolkningsvekst 

Dette gjør det særlig interessant å følge befolk-

ningsutviklingen i Oslo, og dette gjøres i detalj i en 

egen delutredning i prosjektet. Her skal vi nøye oss 

med noen betraktninger omkring utviklingen i ho-

vedstørrelsene. 

 

Figur 6 viser utviklingen i folketilveksten i Oslo siden 

1997, fordelt på vekstkomponentene fødselsover-

skudd, netto innvandring og netto innenlandsk flyt-

ting. Den første viktige observasjonen i figuren er 

den vesentlige andelen av samlet befolkningsvekst 

de siste 15 årene som kan tilskrives innvandring. 
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Den innvandringsdrevne veksten må i hovedsak 

ses i sammenheng med utvidelsene av EU i 2004 

og 2006. På sitt høyeste, i 2008, har innvandringen 

stått for 67 prosent av veksten i befolkningen. 

 

De siste årene har imidlertid innvandringen falt klart. 

Den ga likevel et netto bidrag til befolkningsveksten 

på om lag 3 250 personer i 2016. Dermed bidrar inn-

vandringen fortsatt til boligetterspørselen, men i 

mindre grad nå enn tidligere. Dette bør på sikt gjen-

speiles i boligbyggingen. 

 
Figur 6: Befolkningsutvikling i Oslo. 1997-2016. 

 
Kilde: SSB 

 

Sett bort fra innvandringen er det i hovedsak fød-

selsoverskuddet som utgjør boligetterspørselen i 

Oslo. Oslo har en forholdsvis høy netto reproduk-

sjonsrate8 – i snitt 0,7 prosent mot 0,3 prosent na-

sjonalt. Reproduksjonen har økt i samme periode 

som innvandringen har skutt fart, men foreløpig ikke 

vist tegn til å falle med redusert arbeidsinnvandring. 

Dette kan henge sammen med at innvandrerande-

len har økt i Oslo, og at innvandrere i gjennomsnitt 

 
 
                                                      
8 Med «reproduksjonsrate» menes her fødselsoverskuddet målt 
som andel av befolkningen. 
9 Kilde: SSB 

får flere barn enn personer med norsk bakgrunn. 

Tønnesen (2014) viser at fruktbarheten blant inn-

vandrerkvinner er relativt høy, men også at fruktbar-

heten blant innvandrerkvinner er fallende. Dette kan 

tale for at reproduksjonsrate på sikt vil falle noe til-

bake i Oslo, etterhvert som fruktbarheten blant inn-

vandrerkvinner nærmer seg den blant kvinner med 

norsk bakgrunn. 

 

Bidraget fra innenlandsk fra- og tilflytting har vært 

svært moderat hele tidsperioden, fra 1997-2016, og 

har i gjennomsnitt vært svakt negativ. Nær én av fire 

som flytter ut av Oslo flytter til Akershus, og netto-

flyttingen fra Oslo til Akershus har vært økende de 

siste ti årene.9 Dette må ses i sammenheng med 

prisutviklingen, og at stadig flere presses ut av byen 

og til nabokommunene hvor prisnivået er lavere. 

Dette er mennesker som i utgangspunktet er tilbøy-

elige til å bo i Oslo under de rette omstendighetene, 

men som på mange måter utgjør en «usynlig» etter-

spørsel i statistikken. Dersom prisene nå vokser tre-

gere, og kanskje til og med faller, vil det være en 

beholdning av mennesker utenfor Oslo som poten-

sielt kan bosette seg i hovedstaden. Dette vil kunne 

virke dempende vet et eventuelt prisfall. 

 

2.3 Nye boliglånsforskrifter 

Fra 1. januar 2017 trådte den nye boliglånsforskrif-

ten i kraft.10 Forskriften setter klare krav og føringer 

til bankenes utlånspraksis – til boliger i Norge gene-

relt, og i Oslo spesielt. Felles for hele landet er at 

det ble innført krav om at samlet lån ikke kan over-

stige mer enn fem ganger inntekt, samtidig som be-

stemmelsene for avdragsfrihet ble strammet noe 

inn. For boliger i Oslo ble det innført krav om 40 pro-

sent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig, i til-

legg til at bankenes mulighet til å innvilge lån som 

10 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-krav-
til-nye-utlan-med-pant-i-bolig-boliglansforskriften/id2523973/ 
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bryter med kravene ble begrenset til åtte prosent av 

verdien av samlede utlån. 

 

Hensikten med den nye boliglånsforskriften er to-

delt. For det første har Finanstilsynet uttrykt bekym-

ring knyttet til nordmenns stadig økende gjeld, og 

man håper at de nye kravene som begrenser låne-

opptak og stiller krav til nedbetaling vil legge en 

demper på gjeldsveksten. For det andre ønsker Fi-

nansdepartementet å redusere andelen boliger i 

Oslo som kjøpes som sekundærboliger, blant annet 

for å gjøre det lettere for unge familier som skal 

etablere seg i sin første bolig. Med skjerpede krav 

til egenkapitaldekning ved kjøp av sekundærbolig i 

hovedstaden, håper departementet også å be-

grense omfanget av spekulasjon i boligmarkedet 

som kan virke prisdrivende. 

 

I Oslo er nær én av fem boliger i privat eie sekun-

dærboliger.11 Økt krav til egenkapital ved kjøp av 

sekundærbolig vil gi en betydelig reduksjon i inves-

torenes avkastning på egenkapitalen og samtidig 

binde opp likviditet. Som følge av at boligkjøp oftest 

er lånefinansiert, innebærer dette at man i praksis 

girer opp investeringen med lånebeløpet. Ved å be-

grense mulighetene for å gire investeringer reduse-

rer man risikoen, men samtidig også avkastningen 

på egenkapitalen. Denne begrensningen vil kunne 

bidra til at investorer heller velger å plassere peng-

ene sine i andre aktiva, eller i bolig utenfor hoved-

staden.12  

 

Siste tids rapportering om avmatting av boligpris-

veksten og indikasjoner på prisfall vil isolert sett bi-

dra til å gjøre andre aktivamarkeder mer attraktive, 

samtidig som mulige utsikter til større prisfall i Oslo 

 
 
                                                      
11 Det er til dels store forskjeller mellom de ulike delene av Oslo. 
Høyest andel sekundærboliger har Sentrum med 66,1 prosent 
sekundærboliger. Kilde 
12 Det kan være verdt å merke seg at den nye boliglånsforskrif-
ten, samt definisjonene primær- og sekundærbolig, gjelder for 

enn andre steder gjør det mer attraktivt å kjøpe bolig 

utenfor hovedstaden. Men det er viktig å presisere 

at dette er et resultat av svakere avkastningsutsikter 

og økt risiko, og ikke av den nye boliglånsforskriften, 

selv om den kan ha bidratt til å utløse et omslag i 

boligmarkedet. 

 

Anundsen og Mæhlum (2017) viser i en aktuell kom-

mentar fra Norges Bank til at 23 prosent av bolig-

kjøperne i 2014 hadde en gjeldsgrad over fem. 

Dette innebærer at mange av de som kjøpte bolig i 

2014 ikke ville fått lån i banken med dagens forskrif-

ter. Med dette i bakhodet er det naturlig å legge til 

grunn at begrensningen om at samlet lån ikke kan 

overstige fem ganger inntekt vil legge en demper på 

prisveksten i boligmarkedet, noe ferske rapporte-

ringer også tyder på.13 

 

2.4 Oppsummering 

Boligmarkedet i Norge som helhet, og i Oslo spesi-

elt, har vært gjennom en lang periode med svært 

høy vekst. Prisveksten har vært et resultat av lave 

boliglånsrenter og sterk inntektsvekst på den ene si-

den, og høy innvandring og en boligbygging som 

ikke har klart å holde tritt på den andre siden.  

 

Vi har imidlertid sett en reversering i flere av disse 

forholdene de siste årene. Fallende oljeinveste-

ringer og lav oljepris har de siste årene gitt seg ut-

slag i svekket økonomisk vekst og økt arbeidsledig-

het flere steder i landet. Dette har videre resultert i 

at flere arbeidsinnvandrere har reist hjem, mens 

sterkere økonomisk vekst i eksempelvis Polen gjør 

det mindre attraktivt å flytte til Norge. Resultatet er 

lavere netto innvandring. Dette la en kraftig demper 

på befolkningsveksten i 2016, men nedgangen ble 

privatpersoner. Profesjonell eiendomsforvaltning er ikke omfattet 
av forskriften. 
13 Kilde: E24 

http://www.dagsavisen.no/innenriks/vanlig-a-ikke-bo-i-egen-bolig-1.789877
http://www.e24.no/privat/boligmarkedet/bank-fire-av-fem-boligspekulanter-i-oslo-ville-ikke-faatt-laan-i-aar/24076375
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dempet av flyktningestrømmer fra Syria. Det kan 

derfor være grunn til å vente at innvandringen vil 

falle ytterligere de neste årene.  

 

Samtidig som innvandringen har avtatt har bolig-

byggingen skutt fart flere steder i landet. Den formi-

dable boligprisveksten gjennom 2016 reflekterte 

dårlig utviklingen i de fundamentale forholdene. 

Dette skyldes til dels at rentenivået fortsatt er re-

kordlavt, samtidig som de negative konsekvensene 

av oljenedturen i hovedsak har begrenset seg til en-

kelte regioner og næringer. I tillegg er boligmarke-

det dynamisk, slik at det tar noe tid før endringer i 

fundamentale forhold materialiserer seg. 

 

Siste tids utvikling i korttidsstatistikken indikerer 

imidlertid at vi har kommet til et vendepunkt, der ut-

siktene til en periode med svak eller negativ vekst 

virker mer sannsynlig enn vedvarende sterk vekst. 

En slik utvikling vil til dels reflektere utviklingen i de 

fundamentale forholdene som er bestemmende for 

boligprisutviklingen, men må også ses i sammen-

heng med at boligprisveksten de siste årene, og 

ikke minst i 2016, trolig har vært høyere enn hva de 

fundamentale forholdene skulle tilsi. 

 

I et lengre perspektiv er det imidlertid vanskelig å se 

for seg noe annet enn at boligprisnivået i Oslo vil

 
 
                                                      
14 Trykk her for å lese sluttrapporten. 

holde seg høyt. Som hovedstad og senter for kunn-

skapsintensiv næringsvirksomhet vil Oslo alltid ha 

en rolle som Norges viktigste arbeidsmarked, og føl-

gelig vil det være et stort behov for boliger i og i 

pendleavstand til byen. En naturlig konsekvens av 

at mange mennesker ønsker å bo innenfor et gitt 

geografisk avgrenset område er knapphet på ledige 

tomtearealer, noe som vil virke prisdrivende. Det 

har fra flere hold blitt pekt på at Oslo mangler ferdig 

regulerte og markedsmessig realiserbare boligtom-

ter, og byrådet valgte senest i mai 2016 å nedsette 

et utvalg med mandat til å fremme kort- og langsik-

tige forslag til tiltak som vil bidra til økt boligbygging 

med kvalitet.14 

 

Det innebærer at selv om vi går inn i en periode der 

veksten i boligprisene flater ut eller faller, så vil det 

være naturlig å legge til grunn at veksten, og even-

tuelt nivået, igjen vil ta seg opp. Det bør dog legges 

til at økonomer trolig la det samme til grunn etter at 

boligprisene raste under Kristianiakrakket. De fikk 

rett til slutt, men det tok over 100 år før prisene (reelt 

sett) passerte nivået fra 1899.15 

 

15 Kilde: Norges Bank og SSB 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13172630/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Politikk/Byr%C3%A5det/For%20pressen/Pressemeldinger/%C3%98kt%20boligvekst%20i%20Oslo%20inkl.%20vedlegg%20123.pdf
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Det er få temaer som engasjerer like mange i dette 

landet som boligmarkedet. Nærmest daglig kan 

man lese artikler og debatter i alle landets aviser om 

den seneste tids utvikling, både nasjonalt og regio-

nalt – og ikke minst om utviklingen i Oslo. Den mas-

sive oppmerksomheten rettet mot boligmarkedet er 

knyttet til hvordan vi i Norge har en relativt høy andel 

egeneide boliger. Mens 82,8 prosent av boligmas-

sen i Norge var bosatt av boligens eier i 2015, var 

tilsvarende andel i Sverige og Danmark samme år 

henholdsvis 70,6 og 62,7 prosent.16 Tendensen in-

ternasjonalt er at andelen «eierokkuperte» boliger 

er lav i velstående land (Sveits: 43,4 prosent), og 

høy i mindre velutviklede økonomier (Romania: 

96,0 prosent). Norge skiller seg således ut som et 

av verdens mest velstående land med en høy andel 

eierokkuperte boliger. 

 

En bolig har den spesielle egenskapen at den har 

funksjon både som konsumgode og investeringsob-

jekt, og når store deler av befolkningen bor i sin 

egen (ofte høyt belånte) investering, vil markedsut-

viklingen naturligvis være av stor interesse for 

mange. Dette gjelder åpenbart mennesker som 

planlegger å skifte bolig innen overskuelig framtid, 

men også mennesker uten flytteplaner, da økt bo-

ligverdi har innvirkning på formues- og eiendomsbe-

skatning, og ikke minst boligens pantsettingsverdi 

ved annet låneopptak. 

 

I dette kapittelet beskriver vi først kort de fundamen-

tale faktorene som er bestemmende for utviklingen 

i boligmarkedet innen standard økonomisk teori. 

Deretter presenterer vi en empirisk boligprismodell 

som er utviklet som et ledd i dette prosjektet, samt 

skiftberegninger i denne modellen for å illustrere be-

tydningen av at noen av de fundamentale faktorene 

i modellen endres. Hensikten med modellen er å ha 

 
 
                                                      
16 Kilde: Eurostat 

et analyseverktøy som kan brukes til å studere be-

tydningen av ulike modeller for grunneierbidrag for 

boligmarkedet senere i notatet. 

 

3.1 Teoretisk fundament 

For å forstå prisutviklingen i boligmarkedet i Oslo og 

i resten av landet, må vi se til faktorer som virker inn 

på tilbuds- og etterspørselssiden av markedet og 

samspillet mellom disse. 17 I økonomisk teori er det 

vanlig å legge til grunn at faktorer som påvirker et-

terspørselssiden av boligmarkedet, herunder hus-

holdningenes disponible inntekt og rentekostnader, 

er bestemmende for prisutviklingen på kort sikt. 

Figur 7: Tilbud og etterspørsel i boligmarkedet på 
kort sikt 

 

 

Teoretisk kan vi derfor noe forenklet illustrere bolig-

markedet gjennom et tradisjonelt markedskryss, der 

etterspørselen er avtakende i prisen, men der tilbu-

det på kort sikt antas å være perfekt inelastisk (kon-

stant). Likevektsprisen på boliger er da på kort sikt 

17 En grundig framstilling er gitt i for eksempel Rødseth (1987) og 
NOU 2002:2. 

3 En modell for boligprisutviklingen i Oslo 

Boliger 

𝑃0 

𝐵ത0 

Etterspørsel 
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Pris 
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bestemt ene og alene av etterspørselen i markedet, 

som vist i Figur 7.18 

På mellomlang til lang sikt vil imidlertid boligutvik-

lere tilpasse produksjonen til det nye prisnivået, slik 

at man oppnår balanse mellom tilbud av og etter-

spørsel etter boliger. Ser vi for oss en rekke slike 

tilpasninger eller skift i tilbudet, vil det uttegne seg 

en langsiktig tilbudskurve som en voksende funk-

sjon av prisen, jf. Figur 8. Likevektsprisen er da be-

stemt av den prisen som klarerer markedet, altså 

der tilbuds- og etterspørselskurven krysser. 

Figur 8: Tilbud og etterspørsel i boligmarkedet på 
lang sikt 

 

I Figur 9 har vi forsøkt å gi et konseptuelt, overord-

net bilde av de mekanismer som i samspill avgjør 

boligmarkedets virkemåte. Hver husholdnings boli-

getterspørsel er bestemt av den reelle bokostna-

den19, gitt av boligpris, rente etter skatt og forvent-

ninger om fremtidig prisutvikling, relativt til hushold-

ningens disponible inntekt. Befolkningsvekst vil øke 

antall husholdninger og dermed samlet disponibel 

 
 
                                                      
18 Merk at vi her antar at boliger er et homogent gode. I virkelig-
heten vil det naturligvis være mange priser på boliger, utfra hvilke 
kvaliteter boligen kan tilby. Det er imidlertid ingenting i veien for 
å tolke pris som pris per kvadratmeter for å ta høyde for noe av 
heterogeniteten knyttet til boligstørrelse. 

inntekt hos husholdningene, og derigjennom bidra 

til økt boligetterspørselen, for en gitt bokostnad. 

Tilbudet av boliger er på sin side bestemt av mar-

kedsprisen på nye boliger og bygge- og tomtekost-

nader. Forventninger om boligprisvekst spiller også 

inn på tilbudssiden av boligmarkedet, da utbyggere 

kan spekulere i optimalt tidspunkt for salgsstart og 

ferdigstillelse. I tillegg til disse faktorene vil også til-

gang på kreditt spille inn på både tilbuds- og etter-

spørselssiden. Dette skyldes at både boligkjøpere 

og utbyggere kan oppleve kredittrasjonering, noe 

som kan gi opphav til kredittspiraler20. 

3.2 Empirisk modell for boligpriser 

Den økonomiske modellen vi vanligvis bruker som 

hjelpemiddel i utarbeidelsen av våre nasjonale bo-

ligprisprognoser, tallfester både boligprisveksten fra 

år til år og likevektsnivået på boligprisene. Endring-

ene i boligprisene blir forklart ved endringer i bolig-

byggingen, samt av hvor langt unna boligprisene er 

fra sitt likevektsnivå. For prognoser av de regionale 

boligprisene benyttes modeller som søker å forklare 

de regionale avvikene i boligprisveksten fra lands-

gjennomsnittet. Avvikene forklares med tilsvarende 

avvik i fullføring av nye boliger, befolkningsvekst og 

endring i arbeidsledigheten.  

I denne delen av prosjektet ønsker vi å analysere 

virkningene for eiendomsmarkedet, primært i Oslo, 

av at det innføres nye modeller for å sikre økte 

grunneierbidrag til finansiering av infrastruktur. I den 

sammenheng vil det være mer hensiktsmessig å 

modellere boligmarkedet i Oslo direkte, snarere enn 

19 Med bokostnad menes prisen på boligtjenester. Boligtjenester 
kan konsumeres enten ved å leie eller å eie. 
20 Tilgangen på kreditt bestemmes av markedsverdien av pante-
objekter. Dermed vil boligeieres tilgang på kreditt øke når bolig-
prisene stiger, noe som kan bidra til at boligprisene stiger ytterli-
gere. 

𝑃 

Boliger 𝐵 

Etterspørsel 

Tilbud 
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som en funksjon av den nasjonale boligprisutvik-

lingen. 21 

Som et ledd av denne delutredningen har vi derfor 

modellert boligmarkedet i Oslo på nytt. Vi har valgt 

å estimere modellen i et panel bestående av alle 

kommuner i landet bestående av flere enn 20 000 

innbyggere, der vi tillater kommunespesifikke, faste 

effekter. Modellen kan med små modifikasjoner 

operasjonaliseres til bruk også for de øvrige kom-

munene i landet.22 

 

Den nye modellen er en såkalt dynamisk feiljuste-

ringsmodell. Det innebærer at modellen definerer 

en likevektspris som boligprisene trekkes mot på 

 
 
                                                      
21 Det kan argumenteres med at det uansett kan være uklokt å 
forklare boligpriser i Oslo som en funksjon av utviklingen i nasjo-
nale gjennomsnittspriser, da disse vil være sterkt preget av utvik-
lingen i Oslo.  

lang sikt. Likevektsnivået på boligprisene er det ni-

vået som gir et visst forhold mellom boligenes impli-

sitte rentekostnader23 og husholdningenes dispo-

nible inntekt. Modellen tar utgangspunkt i ramme-

verket fra vår nasjonale boligprismodell, men vi har 

latt data avgjøre modellens nøyaktige utforming, jf. 

ligning (1). 

 
Δ𝑝𝑏𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 + 𝛽1Δ𝑢𝑖𝑡 + 𝛽2Δ𝑢𝑖,𝑡−1 + 𝛽3 ∙

log(Δ𝑏𝑜𝑙𝑖𝑡 − Δ𝑏𝑒𝑓𝑖𝑡) + β4 ∙ Δ log(Rt ∙ (1 −

τt)) − γ ∙ log (
𝑅(1−𝜏)∙𝑃𝐵∙𝐵𝐾

𝐵𝐸𝐹∙𝑌𝐷
)

𝑖,t−1
+ 𝛿𝑖2008 + 휀𝑖𝑡  

(1) 

 

I ligningen betegner 𝑃𝐵 nivået på boligprisene, 𝑈 re-

gistrert arbeidsledighetsrate, 𝐵𝐸𝐹 antall innbyggere 

og 𝐵𝑂𝐿 den samlede boligmassen. 𝑅 er bankenes 

utlånsrente og 𝜏 skattesats på alminnelig inntekt, 

22 Estimeringsresultater er vedlagt i appendiks. 
23 Den implisitte rentekostnaden er definert som verdien av all 
boligkapital multiplisert med bankenes gjennomsnittlige utlåns-
rente. 

            Figur 9: Boligmarkedets virkemåte 
 

 
Kilde: Samfunnsøkomnomisk analyse 
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slik at 𝑅(1 − 𝜏) har tolkningen rente etter skatt. 𝑌𝐷 

betegner husholdningenes nettoinntekt24 og 𝐵𝐾 bo-

ligkapitalen25. I tillegg inngår en dummyvariabel for 

finanskrisen i 2008, med Oslo-spesifikk effekt. Små 

bokstaver betyr at variablene er målt ved sin natur-

lige logaritme, og Δ framfor en variabel betyr at va-

riabelen er målt på endringsform – altså Δ𝑥𝑡 = 𝑥𝑡 −

𝑥𝑡−1. 

 

Likevektsprisen som klarerer boligmarkedet på lang 

sikt er gitt ved det siste uttrykket i ligningen: 

 

log (
𝑅(1 − 𝜏) ∙ 𝑃𝐵 ∙ 𝐵𝐾

𝐵𝐸𝐹 ∙ 𝑌𝐷
) 

 

Boligkapitalen angir verdien av boligmassen i faste 

priser, og det er gjennom denne variabelen bolig-

byggingen fanges opp. Hele uttrykket kan tolkes 

som rentekostnaden av å lånefinansiere kjøp av all 

boligmasse i en region, målt som andel av samlede 

nettoinntekter i regionen. Alternativt kan vi dekom-

ponere uttrykket på følgende vis: 

 

log (
𝑅(1 − 𝜏) ∙ 𝑃𝐵 ∙ 𝐵𝐾

𝐵𝐸𝐹 ∙ 𝑌𝐷
) = log (𝑅(1 − 𝜏) ∙

𝑃𝐵

𝑌𝐷
∙

𝐵𝐾

𝐵𝐸𝐹
) 

 

Av dette uttrykket er det lettere å se at boligprisene 

både må stå i et visst forhold til disponibel inntekt 

( 
𝑃𝐵

𝑌𝐷
 ), samtidig som boligmassen må stå i forhold til 

innbyggertallet ( 
𝐵𝐾

𝐵𝐸𝐹
 ). 

 

3.2.1 Boligbyggingens betydning for boligprisene 

Skaleringen av boligbyggingen trekkes hyppig fram 

i forklaringen av utviklingen i boligprisene, det være 

 
 
                                                      
24 Med nettoinntekt menes gjennomsnittlig bruttoinntekt minus 
gjennomsnittlig sum utlignet skatt. Dette avviker noe fra disponi-
bel inntekt, da dette begrepet som oftest trekker fra blant annet 
husholdningenes rentekostnader. Valg av nettoinntekt framfor 
disponibel inntekt skyldes datatilgjengelighet. 

seg om veksten er høy eller lav. Hva er så betyd-

ningen av boligbyggingen for boligprisutviklingen i 

den empiriske modellen? 

 

La oss anta at boligbyggingen ett år øker med 3 000 

boliger, tilsvarende om lag én prosent av den sam-

lede boligmassen. Dette ville i så fall innebære en 

dobling av boligbyggingen, gitt gjennomsnittlig full-

føring av boliger de siste årene. I Figur 10 har vi vist 

resultatet av å øke boligbyggingen med 3 000 i 

2005, fra 4 049 til 7 049 fullførte boliger. Effekten er 

at boligprisveksten fra 2004-2016 avtar med 1,8 

prosentpoeng, og er knapt synlig i figuren. 

 

Figur 10: Effekten på boligprisutviklingen av økt bo-
ligbygging med 3 000 boliger i 2005. Pris/m2. 

  
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

  

Skiftberegningen over viser imidlertid effekten av at 

boligbyggingen øker ett år, men så går tilbake til 

normal aktivitet. Hvor stor ville effekten ha vært der-

som vi økte boligbyggingen med 3 000 boliger per 

år fra og med 2005? En slik økning i boligbyggingen 

25 Vi har ikke funnet data for boligkapital på annet enn nasjonalt 
nivå. Vi har derfor lagt til grunn at utviklingen i forholdet mellom 
boligkapital og boligmasse følger utviklingen i hele landet. Dette 
er en forenkling, og en svakhet ved denne metoden er at den 
ikke fanger opp den relative utviklingen i boligsammensetningen 
(boligtype, størrelse, boligegenskaper osv). 
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ville akkumulert seg til en økning i boligmassen i ho-

vedstaden med totalt 36 000 boliger, og tilsvarer om 

lag hva som måtte vært bygget for å holde tritt med 

befolkningsutviklingen de siste ti årene.  

 

Figur 11: Effekten på boligprisutviklingen av varig 
økning i boligbyggingen med 3 000 boliger fra og 
med 2005. Pris/m2. 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

 

Denne skiftberegningen er vist i Figur 11. Effekten i 

modellen av et slikt varig skift i boligbyggingen, er at 

boligprisveksten i perioden 2004-2016 avtar med 

34,9 prosent. Det tilsvarer en nedjustering av den 

årlige prisveksten fra 8,1 til 6,7 prosent. Dette er en 

betydelig effekt, men samtidig viser skiftbereg-

ningene at selv ikke et betydelig løft i boligbyg-

gingen ville kunne avverget kraftig boligprisvekst i 

Oslo i perioden. 

3.2.2 Rentas betydning for boligprisene 

Vi må altså se til andre forhold enn boligbyggingen 

for å kunne forklare den sterke prisveksten i bolig-

markedet i Oslo. Det vedvarende lave og fallende 

rentenivået vi har hatt i Norge har definitivt lagt til 

rette for et stadig voksende låneopptak ved å øke 

husholdningenes betjeningsevne. Det er derfor in-

teressant å se hvor stor betydning økt rente ville hatt 

for boligprisutviklingen i perioden.  

 

I Figur 12 har vi illustrert betydningen i modellen av 

å øke renta med ett prosentpoeng i 2005, fra 3,6 til 

4,6 prosent. Effekten er at boligprisveksten i perio-

den 2004-2016 reduseres med totalt 6,3 prosentpo-

eng. 

 

Det er viktig å skille denne øvelsen fra den over hvor 

vi så på betydningen av å øke boligbyggingen ett år. 

Økt boligbygging ett år er av varig betydning for be-

holdningen av antall boliger, som vil holde seg på et 

høyere nivå enn referansebanen gjennom hele pe-

rioden. Et ettårig skift i renta vil derimot kun gi en 

midlertidig høyere rente, som så går tilbake til refe-

ransebanen påfølgende år. Den positive stimulan-

sen av at renta reduseres tilbake til referansebanen 

vil dessuten bidra til å dempe den langsiktige betyd-

ningen av den initielle økningen. 

 

Figur 12: Effekten på boligprisutviklingen av økt 
rente med ett prosentpoeng i 2005. Pris/m2. 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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fekten i modellen av at renta øker med henholdsvis 

ett, to, tre, fire, fem, seks og syv prosentpoeng. En 

varig økning i renta med ett prosentpoeng reduse-
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58 prosentpoeng – altså over en tredjedel av veks-

ten i perioden. En ettprosentpoengs renteøkning i 

2005 innebærer med det at boligprisnivået i 2016 

ville ha vært 22,8 prosent lavere enn uten en slik 

renteøkning. 

 

Det er også interessant å studere betydningen av 

større renteendringer enn ett prosentpoeng. Figu-

ren viser at betydningen av en renteøkning er størst 

ved renteendringer fra lave rentenivåer. En renteøk-

ning fra to til tre prosent har altså større effekt på 

boligprisene enn en renteøkning fra seks til syv pro-

sent. Dette skyldes hvordan renta inngår i modellen 

på logaritmisk form.26  

 

 
 
                                                      
26 Denne funksjonsformen for renta er valgt med empirisk støtte 
i data. Det ble også forsøkt å estimere boligprisen i en modell der 

Videre viser figuren at en varig økning i renta med 5 

prosentpoeng ville ha vært tilstrekkelig til å kansel-

lere all boligprisvekst i perioden 2004-2016. Den 

empiriske modellen presentert her gir altså støtte til 

hypotesen om at den kraftige boligprisveksten i 

Oslo i stor grad har vært drevet av lave boliglåns-

renter. Lav boligbygging i forhold til befolknings-

vekst har riktignok også spilt en rolle, men denne 

har vært underordnet betydningen av renta. 

 

Det må presiseres at det er heftet flere usikkerheter 

ved modelleringen. For det første er modellen esti-

mert i et panel bestående av alle kommuner med 

mer enn 20 000 innbyggere, der kun enkelte av spe-

sifikasjonene er Oslo-spesifikke. Valget om å esti-

mere modellen i et panel, og ikke med data kun for 

renta inngikk som rate, noe som er vanlig i mange sammen-
henger, men en slik modellspesifikasjon ble forkastet av data. 

Figur 13:  Effekten på boligprisutviklingen av en varig økt rente med hhv. ett, to, tre, fire, fem, seks og 
syv prosentpoeng fra og med 2005. Pris/m2. 

 
Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Oslo, skyldes to forhold. Det ene skyldes datames-

sige forhold, mens det andre skyldes at resultater i 

Infrastrukturprosjektet også skal kunne generalise-

res og brukes for andre kommuner enn Oslo. Mo-

dellen vi har estimert kan med begrenset innsats 

gjøres operativ for andre kommuner.  

 

For det andre har vi ikke inkludert gjelds- og for-

mueseffekter i modellen. Motivasjonen bak den ny-

lige implementeringen av nye boliglånsforskrifter er 

nettopp at økt låneopptak kan ha drevet opp bolig-

prisene i hovedstaden. Inkludering av gjelds- og for-

mueseffekter i modellen vil kunne ha innvirkning på 

betydningen av de øvrige forklaringsvariablene, og 

 
 
                                                      
27 Boligprisligningen kan omskrives til en invertert etterspørsels-
funksjon som betinger på boligkapitalen, aggregert for hele be-
folkningen. 

trolig i den retning av at vi i vår modell overdriver 

rentas betydning for utviklingen. 

 

For det tredje, og kanskje viktigst, har vi kun model-

lert etterspørselssiden av boligmarkedet.27 Når bo-

ligprisene faller som følge av økt boligbygging eller 

økt rente, vil også lønnsomheten av boligbygging 

avta. Dette vil redusere tilbudet av nye boliger, noe 

som vil dempe fallet i boligprisveksten. Samtidig vil 

renta trolig også ha en direkte negativ effekt på bo-

ligbyggingen, som følge av at økt rente generelt re-

duserer investeringslysten i økonomien. 
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Som hovedstad og senter for kunnskapsintensiv 

næringsvirksomhet har Oslo rollen som Norges vik-

tigste arbeidsmarked. Følgelig er det naturlig å 

legge til grunn at byen vil vokse seg stadig større. 

Skal Oslo kommune imøtekomme denne veksten vil 

det være nødvendig med betydelige investeringer i 

ny og oppgradert infrastruktur. Investeringer i kom-

munal infrastruktur er imidlertid kostbart, og be-

grensninger i kommunens finansielle handlingsrom 

vil dermed kunne virke veksthemmende eller redu-

sere innbyggernes bokvalitet. 

 

Investeringer i ny infrastruktur kan ha stor betydning 

for verdien på nærliggende tomtearealer. Nye veier, 

utvidelse av kollektivtilbud, etablering av parker og 

rekreasjonsområder og utbygging av vann- og av-

løpsnettet bidrar til å løfte et områdes attraktivitet.  

Dermed vil flere innbyggere og bedrifter ønske å lo-

kalisere seg i området, med økt prisvekst på tomte-

arealene som resultat.  

 

Gevinster grunneiere nyter godt av som følge av slik 

prisvekst er ikke knyttet til grunneierens egeninn-

sats på tomten, men er en direkte følge av offentlige 

vedtak og beslutninger. Man kan derfor argumen-

tere for at denne gevinsten bør skattlegges, slik at 

hele eller deler av gevinsten føres tilbake til samfun-

net. Slik tilbakeføring av verdier, eller grunneierbi-

drag, er i litteraturen kjent som «land value capture 

(LVC)». LVC er et meget generelt konsept som om-

favner mange ulike modeller for tilbakeføring av ver-

dier.28 

 

Plan- og bygningsloven legger i dag til rette for bruk 

av utbyggingsavtaler mellom kommunen og utbyg-

gere, og gjennom disse avtalene kan kommunen 

 
 
                                                      
28 I kapittel 7 i sluttrapporten til Infrastrukturprosjekts første fase 
gir vi en gjennomgang av ulike LVC-modeller, utbredelse og er-
faringer.  

fremforhandle private bidrag til kommunal infra-

struktur. Dette er én modell som favner inn under 

LVC-modellrammeverket som er i bruk i Norge i 

dag. En annen modell er skattlegging av eiendoms-

formuer, noe de fleste kommuner i Norge praktise-

rer. 

 

Samtidig som investeringer i infrastruktur vil påvirke 

verdien av tomtearealer, vil implementering av nye 

eller endring av eksisterende modeller for grunnei-

erbidrag også ha innvirkning i boligmarkedet. Hvor-

dan og i hvilken grad er spørsmål vi skal forsøke å 

besvare i dette kapittelet. I det følgende vil vi ta ut-

gangspunkt i tre generelle grupper av instrumenter:  

 

1. Formuesbeskatning av eiendom 

2. Inntektsbeskatning av eiendom 

3. Utviklingsbaserte avgifter 

Vi skal studere virkningene i boligmarkedet av im-

plementering av hvert av disse instrumentene, der 

vi antar at instrumentene trer i kraft med umiddelbar 

virkning. I første omgang skal vi også anta at instru-

mentene er godt juridisk og politisk forankret, og at 

det ikke er knyttet tvil til instrumentets videre eksis-

tens. 

 

4.1 Formuesbeskatning av eiendom 

Formuesbeskatning av eiendom omfatter ulike mo-

deller for eiendoms- og/eller tomtebeskatning. Det 

vil si at tradisjonell eiendomsbeskatning, ordinær 

formuesbeskatning av eiendoms ligningsverdi og di-

rekte skatt på tomtearealer (grunnrente) faller inn 

under denne kategorien, men også mer dedikerte 

LVC-instrumenter som «Tax-increment-financing» 

4 Virkninger for boligmarkedet av ulike modeller for grunneierbidrag 

https://static1.squarespace.com/static/576280dd6b8f5b9b197512ef/t/58aed9f5893fc0411b1b9013/1487854082270/R55-2017+Mulighetsstude+for+en+langsiktig+plan+for+samlet+infrastrukturutvikling.pdf
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(TIF). Felles for disse instrumentene er at det er for-

muesverdien av å holde eiendomsobjektet som be-

skattes. 

 

Verdistigning på eiendom/tomtearealer vil naturlig-

vis fanges opp av slike instrumenter, forutsatt at for-

muesgrunnlaget som ligger til grunn for skattebe-

regningen oppdateres jevnlig. Skattesatsene på for-

muesobjekter er imidlertid jevnt over lave, noe som 

begrenser modellens muligheter til å «fange» bety-

delige deler av verdistigningen. Modellene kan vi-

dere variere i hvilken grad de genererte skatteinn-

tektene tilfaller stat eller kommune, og hvorvidt de 

øremerkes til investeringsformål i områdene de ge-

nereres fra. 

 

La oss nå anta at ett eller flere instrumenter innenfor 

denne kategorien implementeres med umiddelbar 

virkning. Vi kan konkretisere øvelsen ved å se for 

oss innføring av eiendomsskatt, der vi legger til 

grunn at skatten omfatter all eiendom, inkludert næ-

ringseiendom og ubebygde tomter. 

 

En direkte konsekvens av implementeringen vil 

være økt samlet formuesbeskatning av hushold-

ninger som eier boliger. Innenfor rammeverket av 

Figur 9 (kapittel 3) kan vi tolke dette som en økning 

i rente etter skatt. Økt rente etter skatt vil øke de 

reelle bokostnadene, og dermed redusere bolig-

etterspørselen. På kort sikt, der tilbudet av boliger 

er gitt, vil dette isolert sett føre til lavere boligpris, 

der boligprisene reduseres tilsvarende den neddis-

konterte summen av framtidig årlig innbetaling av 

eiendomsskatt. 

 

Hadde det her vært snakk om en ren tomtebeskat-

ning, altså der verdien av selve eiendommen på 

 
 
                                                      
29 Nå vil riktignok beboelige tomtearealer også avhenge av kom-
munal regulering. 

tomten ikke var skatteobjekt, ville effektene av eien-

domsskatten vært begrenset til kortsiktseffekten. 

Tilbudet av tomter er gitt fra naturens side,29 og ak-

tørenes bopreferanser er uendret. Det eneste som 

er endret er tomteprisen, som faller tilsvarende den 

neddiskontert summen av framtidige skatteforplik-

telser. I et perfekt konkurransemarked vil tomteeiere 

ta et umiddelbart tap som følge av prisfallet, men vil 

ikke kunne velte tapet over på andre markedsaktø-

rer. 

 

Eiendomsskatten vi har skissert er imidlertid en 

skatt på både tomt og opparbeidelser på tomten, 

som bolig- eller næringsbygg. Skattlegging av 

denne merverdien gjør at vi ikke får et like økono-

misk elegant resultat som ved en ren tomtebeskat-

ning. For å illustrere dette kan vi ta utgangspunkt i 

følgende enkle og stiliserte eksempel: 

 

Anta at alle boliger er helt identiske, både med tanke 

på kvaliteter og pris. Likevektsprisen, altså den pri-

sen som impliseres av tilbud lik etterspørsel i bolig-

markedet, er 8 millioner kroner. Markedet er karak-

terisert ved fri konkurranse, symmetrisk informasjon 

og fravær av transaksjonskostnader. Utbyggers 

marginer er presset mot null, og produksjonskost-

nadene består av kjøp av tomt til en verdi av 5 mil-

lioner kroner, og byggekostnader tilsvarende 3 mil-

lioner kroner. Anta nå at det innføres en eiendoms-

skatt på 1 promille av markedsprisen. Legger vi til 

grunn en årlig diskonteringsrate på 4 prosent, vil 

den nye likevektsprisen være 7 800 000 kroner. 

Verdien av tomten vil reduseres til 4 875 000 kro-

ner. Summen av byggekostnader og tomtekjøp vil 

da beløpe seg til 7 875 000 kroner. Det innebærer 

at den prisen tilbyder må ha for å være villig til å 

selge boligen er høyere enn hva markedet er villig 
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til å betale. Tilbudet av nye boliger må følgelig redu-

seres. 

 

Eksempelet viser altså at tilbudet av nye boliger vil 

reduseres. Størrelsen på reduksjonen vil avhenge 

av tilbudselastisiteten, det vil si hvordan produk-

sjonskostnadene endres relativt til prisen. Det redu-

serte tilbudet vil dempe fallet i prisene. Resultatet er 

illustrert kvalitativt i Figur 14, der 𝑃0 indikerer pris før 

eiendomsskatten implementeres, 𝑃1 prisen på kort 

sikt og 𝑃2 prisen etter at tilbudet har tilpasset seg. 

 

Figur 14: Effekt av økt formuesbeskatning av eien-
dom 

 

 

4.2 Inntektsbeskatning av eiendom 

Med inntektsbeskatning av eiendom menes model-

ler som har tid hensikt å skattlegge verdistrømmer, 

framfor beholdninger. Denne kategorien av instru-

menter omfatter et bredt spekter av instrumenter, 

fra generell skattlegging av gevinster i forbindelse 

 
 
                                                      
30 Forbedringsavgifter, eller «betterment levies» på engelsk, er 
helt i kjernen av LVC-metodikken. Slike avgifter tar utgangspunkt 
i den faktiske verdistigningen grunneiere har fått eller antas å få 
som følge av en «forbedring», og skattlegger denne gevinsten 
direkte. 
31 Denne fordelen var skattlagt i Norge fram til og med 2004. Na-
sjonalbudsjettet i 2009 beregnet skatteutgiften knyttet til at denne 

med konvertering av landarealer, til ulike varianter 

av såkalte forbedringsavgifter30. Skattlegging av 

den implisitte leieverdien av eiendom, altså fordelen 

av å bo i egen bolig, hører også hjemme i denne 

kategorien – selv om dette strengt talt ikke er noe 

LVC-instrument.31 

 

Potensialet for innhenting av private bidrag til finan-

siering av infrastruktur ved hjelp av instrumenter in-

nenfor denne kategorien er i utgangspunktet stort, 

som følge av at skattesatsene generelt er relativt 

høye. Men også her vil det være avgjørende i hvil-

ken grad inntektene tilfaller kommunen, og videre 

om inntektene øremerkes investeringer i infrastruk-

tur. 

 

Instrumentene i denne kategorien er også rettet mot 

eiendomsbesittere og grunneiere, på samme måte 

som formuesbeskatning av eiendom. En vesentlig 

forskjell skiller imidlertid de to kategoriene: Mens ei-

endom kan skattlegges umiddelbart som formues-

objekt, vil inntektsbeskatning av eiendom normalt 

avhenge av at boliginntektene realiseres.32 

 

Vi tar utgangspunkt i et instrument som skattlegger 

verdistigning på eiendom innenfor berørte områder 

som følge av offentlige investeringsbeslutninger. 

Vedtak om store investeringsprosjekter kan gi en 

kraftig boligprisvekst som inntreffer umiddelbart. 

Men selv om verdistigningen inntreffer umiddelbart, 

realiseres gevinsten først når eiendommen selges.  

Betydningen av skattleggingen vil dermed avhenge 

av om skatten påløper ved verdistigning eller ved 

tidspunkt for gevinstrealisering. Merk at skatten i 

fordelen ikke beskattes til 58 milliarder kroner 
(Finansdepartementet, 2009). 
32 Skattlegging av fordelen av å bo i egen bolig er riktignok et 
unntak. Denne skatten retter seg mot fordelen av å bo, altså bo-
ligens konsumegenskap, og ikke boligens egenskap som finans-
objekt. 
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begge tilfeller beregnes utfra den identifiserte pris-

økningen som følger av investeringen. Forskjellen 

ligger i når skatten innbetales. Skattebeløpet vil der-

med ikke bli påvirket av eventuelle andre prisbeve-

gelser i tidsrommet fram til realisering, hverken po-

sitive eller negative.  

 

Det er vanlig å skattlegge inntekter først når de rea-

liseres,33 men dette er ikke like opplagt i boligmar-

kedet. På den ene siden kan det være problematisk 

å kreve innbetaling av skatt på en inntekt som ennå 

ikke er realisert, da dette vil kunne tvinge grunneier 

til å selge eller belåne eiendommen for å være i 

stand til å betale. Men på den andre siden vil store 

infrastrukturinvesteringer ofte henge sammen med 

utvikling og transformasjon av områder, og i slike til-

feller vil nettopp det å presse grunneier til å selge 

eiendommen være et motiv i seg selv – nærmest 

som en kamuflert ekspropriasjon.  

I tillegg innebærer økt attraktivitet som følge av 

infrastrukturinvesteringene at verdien av å dispo-

nere eiendommen også øker. Dette vil reflekteres i 

økte leiepriser for eiendom som leies ut til næringer 

eller husstander, og i økt bokvalitet for eiendom 

grunneier benytter selv. «Inntekten» av å bo i egen 

bolig er i dag fritatt for skatt, mens inntekter fra utleie 

av eiendom i utgangspunktet er skattepliktige. Økte 

leieinntekter som følge av økt attraktivitet vil dermed 

uansett resultere i økte skatteinntekter til kommu-

nen. 

Tilfellet der skatten må innbetales ved tidspunkt for 

verdistigning er minst interessant, da konsekvensen 

er gitt av forutsetningen: Skattekravet rettes umid-

delbart mot grunneier, som ikke har mulighet til å 

endre tilpasning for å omgå kravet. Som følge av at 

grunneier ikke gis insentiver til å endre tilpasning, 

 
 
                                                      
33 For eksempel ved realisering av tap eller gevinst i aksjemarke-
det. 

påvirkes heller ingen øvrige aktører i markedet. Til-

budet av og etterspørselen etter boliger er uforand-

ret, og følgelig også markedsprisen. 

Tilfellet der grunneiers gevinst av verdistigning først 

beskattes ved realisering er mindre opplagt. For å 

forstå betydningen av et slikt instrument er det imid-

lertid avgjørende hvilket sammenligningsgrunnlag 

vi legger til grunn: 

• Sammenligner vi med et nullalternativ der den 

offentlige investeringen gjennomføres uansett? 

• Eller sammenligner vi med et nullalternativ der 

investeringen avhenger av grunneierbidrag? 

 

4.2.1 Tilfellet der investeringen gjennomføres uav-

hengig av inntektsbeskatningen 

Vi begynner med å se på effekten av å innføre en 

inntektsbeskatning av verdistigning på eiendom, der 

vi legger til grunn at investeringen gjennomføres 

uavhengig av skatteinstrumentet. Vi legger også til 

grunn at instrumentet innebærer en engangsskatt 

og ikke en årlig beskatning av løpende verdistig-

ning. I dette tilfellet vil skattlegging av gevinst resul-

tere i at grunneier sitter igjen med mindre ved salg 

av eiendommen, enn hva hun ville gjort i fravær av 

skattleggingen. Dette vil svekke grunneiers insenti-

ver til å selge eiendommen, da andre investeringer 

og annet konsum nå framstår relativt sett dyrere enn 

tidligere. Dette vil i prinsippet kunne redusere bolig-

tilbudet på kort sikt. 

 

Som et eksempel kan vi se for oss en eiendom som 

i dag benyttes til næringsvirksomhet, der en inn-

tektsbeskatning av salgsgevinst på eiendommen 

kan ha betydning for om boligbygging på eiendom-

men er lønnsomt eller ikke. Dersom grunneiers 
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salgsinntekt på tomten etter skatt er lavere enn den 

neddiskonterte inntekten av at dagens bruk fortset-

ter (leieinntekter fra næringsdrift), vil instrumentet 

kunne være til hinder for boligbygging. 

 

Det er viktig å understreke at instrumentet aldri vil 

pålegge en skatt høyere enn den initielle verdistig-

ningen forårsaket av investeringsvedtaket. Det in-

nebærer at en slik negativ effekt på boligtilbudet kun 

vil være av relevans i områder der det heller ikke før 

investeringsbeslutningen var lønnsomt med bolig-

bygging. Dette kan gjelde for flere områder i Oslo – 

ikke fordi boligbygging i området i seg selv er ulønn-

somt, men fordi alternativ bruk av tomten gir høyere 

avkastning. 

 

Beholdningen av ferdigregulerte boligtomter i Oslo 

kommune beløp seg per 1. september 2016 til i un-

derkant av 16.000 boliger,34 og flere av disse har 

vært ferdigregulert i lang tid. En undersøkelse gjort 

av Plan- og bygningsetaten viste at flere av utbyg-

gerne oppga eksisterende leieforhold som forklaring 

på manglende progresjon i prosjektene.35 Dette vit-

ner om at boligutvikling ikke alltid er i grunneiernes 

interesse, gitt forutsetningene i reguleringsplanen. I 

noen av disse sakene, kan man tenke seg at inves-

teringer i offentlig infrastruktur ville gitt tilstrekkelig 

prisvekst til at boligutvikling ble lønnsomt for grunn-

eierne før, men ikke etter skattlegging. I disse sa-

kene ville skatteinstrumentet da resultert i lavere til-

bud av nye boliger. 

 

Vi har illustrert dette resultatet kvalitativt i Figur 15. 

Reduksjonen i boligtilbudet er illustrert ved et skift i 

 
 
                                                      
34 Kilde 
35 Les svarene fra utbyggerne her 
36 Det presiseres at det ikke må legges noen tolkning i størrelsen 
på skiftet i figuren, som kun er valgt for å illustrere mekanismene. 
Det er ingen grunn til å tro at effekten vi her omtaler ville resultert 
i noe synlig skift i figuren. 

den langsiktige tilbudskurven,36 fra 𝐵0
തതത til 𝐵1. Boli-

getterspørrernes preferanser og budsjettbetingelse 

er upåvirket av innføringen av skatteinstrumentet. 

Resultatet på kort sikt er dermed økt boligpris, fra 𝑃0 

til 𝑃1. På lang sikt vil imidlertid skatten på ett eller 

annet tidspunktet måtte betales.37 Grunneiers «tap» 

som følge av skattebyrden realiseres, og eiendom-

men er fri for heftelser. Vi vil da bevege oss tilbake 

til opprinnelig likevektspris 𝑃0 med boligtilbud 𝐵0. 

 

Figur 15: Effekt av skattlegging av verdistigning på 
eiendom som følge av investeringer i infrastruktur, 
i tilfellet der investeringen ikke betinger på grunnei-
erfinansiering. 

 

4.2.2 Tilfellet der investeringen betinger på imple-

mentering av skatteinstrumentet 

Et instrument som skattlegger grunneiernes gevins-

ter som følge av offentlige investeringer i infrastruk-

tur, kan altså redusere tilbudet av boliger – selv om 

det er grunn til å tro at størrelsen på en slik reduk-

37 Et «kortsiktig skift» i den «langsiktige» tilbudskurven kan virke 
forvirrende for leseren. I dette tilfellet kan imidlertid «lang sikt» 
være betydelig lenger enn tiden det tar for boligtilbudet å tilpasse 
seg markedsprisen.  
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sjon vil være svært begrenset. Dette resultatet be-

tinger imidlertid på at investeringen uansett ville ha 

blitt gjennomført. Men noe av hensikten med å im-

plementere slike instrumenter er jo nettopp å sikre 

finansiering til å gjøre tilstrekkelig investeringer i 

infrastruktur. Man kan således argumentere for at 

sammenligningen i forrige delkapittel er misvisende, 

da investeringen i infrastrukturen kan være betinget 

på grunneierfinansiering. 

 

Dersom vi legger til grunn at enkelte offentlige in-

vesteringer i infrastruktur betinger på økte grunnei-

erbidrag, vil naturligvis betydningen for boligmarke-

det av å skattlegge verdistigning som følge av in-

vesteringene være en helt annen. Dersom det im-

plementeres modeller for slik skattlegging, vil plan-

myndigheter kunne forskuttere på framtidige skatte-

inntekter av at investeringen gjennomføres. Dette vil 

redusere investeringskostnaden, og dermed mulig-

gjøre større eller flere investeringer. 

 

I dette tilfellet vil grunneiere nyte godt av verdistig-

ning på sine eiendommer, nettopp som følge av at 

skatteinstrumentet muliggjør investeringer i infra-

struktur som øker områdets attraktivitet. Skattleg-

ging av verdistigningen reduserer riktignok denne 

gevinsten, men grunneierne vil likevel komme bedre 

ut enn om investeringen ikke hadde blitt gjennom-

ført. 

 

Økt attraktivitet som følge av investeringer i infra-

struktur vil øke etterspørselen etter boliger i det be-

rørte området. Som følge av at tilbudet av boliger er 

gitt på kort sikt, vil dette gi seg utslag i økte boligpri-

ser. Dette er illustrert ved et positivt skift i etterspør-

selskurven i Figur 16, fra 𝑃0 til 𝑃1. Etterhvert vil imid-

lertid boligtilbudet respondere på den økte prisen, 

og vi får en ny tilpasning der den nye etterspørsels-

kurven krysser den langsiktige tilbudskurven med 

pris 𝑃2. Men som følge av at deler av gevinsten 

skattlegges, vil den prisen selger står overfor være 

lavere enn kjøpsprisen. Dette er illustrert ved et ne-

gativt (vertikalt opp) skift i den langsiktige tilbudskur-

ven. Tilpasningen ender da der den nye langsiktige 

tilbudskurven krysser den nye etterspørselskurven, 

i punktet (𝐵3, 𝑃3).  

 

Figur 16: Effekt av skattlegging av verdistigning på 
eiendom som følge av investeringer i infrastruktur, 
i tilfellet der investeringen betinger på grunneierfi-
nansiering. 

 

 

Som følge av at skatteinstrumentet kun innebærer 

en engangsbeskatning vil vi imidlertid bevege oss 

tilbake til (𝐵2, 𝑃2) på lang sikt. Dette skyldes at «ki-

len» mellom den prisen selger og kjøper stilles over-

for gradvis forsvinner ettersom de opprinnelige 

grunneierne realiserer gevinst og innbetaler ge-

vinstbeskatningen. Vi ender da i en situasjon med 

økte boligpriser og økt tilbud av boliger, sammenlig-

net med en situasjon uten skatteinstrumentet som 

muliggjør infrastrukturinvesteringen. 

4.2.3 Gradvis verdistigning og årlig beskatning 

Hvordan endres så resultatene dersom instrumen-

tet innebærer en årlig skattlegging av framtidig ver-

distigning, framfor en engangsskatt? Det kan være 

flere grunner til at verdiøkningen som følge av of-

fentlige investeringer kommer over tid. Selv om det 
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oppstår en gevinst umiddelbart etter at investerings-

beslutningen vedtas,38 er det grunn til å tro at det 

påløper en verdiøkning også når investeringen fak-

tisk er gjennomført (RICS Policy Unit, 2002, s. 2). 

Gitt at verdiøkningen kommer over tid, vil det også 

være naturlig om skattleggingen skjer over tid.  

 

En skattlegging over tid vil innebære at det knyttes 

en heftelse til de berørte eiendommene. På samme 

vis som i resonnementet i kapittel 4.1, vil dette re-

dusere boligprisen tilsvarende den neddiskonterte 

framtidige skattebyrden som følger med eiendom-

men. Resultatet her begrenser seg imidlertid til 

denne kortsiktige effekten, og vi vil ikke få noen 

dempende tilbudsrespons. Dette skyldes at skatte-

instrumentet retter seg mot verdistigning på all eien-

dom som kan tilskrives investeringer i infrastruktur 

– også jomfruelige landarealer. Denne verdistig-

ningen er knyttet til tomtearealenes lokalisering og 

størrelse, og ikke eventuelle opparbeidelser på tom-

ten. Som følge av at tomtearealene er gitt fra natu-

rens side, vil vi altså ikke få noen tilbudsrespons. 

Grunneierne påføres dermed hele tapet tilsvarende 

den neddiskonterte framtidige skattebyrden som 

følger med eiendommen, mens tilbudet av boliger 

forblir uendret. 

 

Som i resonnementene over vil resultatet avhenge 

av om investeringene i infrastruktur kan gjennomfø-

res uavhengig av skatteinstrumentet, eller om in-

vesteringen betinger på grunneierfinansiering. 

4.2.4 Oppsummering 

Virkningene av inntektsbeskatning av eiendom, her 

eksemplifisert med en direkte skattlegging av verdi-

stigning som følge av investeringer i infrastruktur, vil 

med andre ord avhenge av to forhold: 

 

 
 
                                                      
38 Dersom det i forkant av vedtaket var klare forventninger om at 
investeringen i den aktuelle infrastrukturen ville vedtas, kan det 

• Kan investeringen gjennomføres uavhengig av 

skatteinstrumentet, eller betinger investeringen 

på grunneierfinansiering? 

• Innebærer instrumentet en engangsbeskatning 

eller en årlig skatt? 

 

Det første punktet vil kort oppsummert endre tolk-

ningen av instrumentet fundamentalt, fra et instru-

ment som forserer utvikling til et instrument som mu-

liggjør vekstfremmende investeringer. I det første til-

fellet vil instrumentet kunne bidra til å redusere bo-

ligtilbudet på kort sikt (dog trolig i begrenset grad), 

mens det langsiktige tilbudet av boliger forblir upå-

virket. I det andre tilfellet vil instrumentet muliggjøre 

investeringer i infrastruktur som stimulerer etter-

spørselen etter boliger, og gjennom boligprisvekst 

øke boligtilbudet. 

 

Dersom instrumentet innebærer en årlig skatt, og 

ikke en engangsbeskatning, vil resultatet være et 

prisfall tilsvarende den neddiskonterte framtidige 

skattebyrden som hefter ved eiendommen. Tapet 

bæres i sin helhet av de initielle grunneierne, og bo-

ligtilbudet forblir upåvirket. 

 

4.3 Utviklingsbaserte avgifter 

Utviklingsbaserte avgifter skiller seg fra de to kate-

goriene nevnt over ved at det her er snakk om verk-

tøy rettet mot utbyggere og utviklere. Denne kate-

gorien omfatter instrumenter som skatt- eller av-

giftsbelegger selve utviklingsprosessen, og ikke ek-

sisterende eiendom. Utbyggingsavtaler og -avgifter 

og ulike former for offentlig/privat samarbeid hører 

til denne kategorien. 

 

Instrumentene i denne kategorien varierer på et fun-

damentalt område. Mens instrumenter som bygger 

riktignok tenkes at denne verdistigningen faktisk påløper før ved-
taket fattes. 
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på offentlig/privat samarbeid kan ligge helt i kjernen 

av LVC-metodologien, bærer utbyggingsavtaler og 

-avgifter mer preg av å være innrettet for å dekke 

offentlige kostnader, framfor å gjeninnhente verdier 

skapt av offentlig investeringer. Utgangspunktet for 

disse instrumentene er med andre ord ikke basert 

på tanken om at offentlige investeringer bidrar til en 

økning i eiendomsverdier som skal føres tilbake til 

samfunnet, men snarere en oppfatning om at eien-

domsbesittere skal bidra til å del- eller helfinansiere 

offentlig infrastruktur eiendommen er avhengig av. 

Noen analyser plasserer derfor ikke utbyggingsav-

taler/-avgifter under LVC-paraplyen. Her vil vi imid-

lertid fokusere på nettopp disse, da dette er instru-

menter som allerede er i bruk i dag eller kun inne-

bærer en mindre utvidelse av dagens modeller. 

 

Vi skal ta utgangspunkt i en utbyggingsavgift som 

settes til et bestemt nivå per kvadratmeter eiendom, 

uten å ta stilling til juridiske begrensninger i bruk av 

et slikt instrument, eller hva de genererte inntektene 

kan brukes til. For enkelthets skyld kan vi tenke oss 

at instrumentet ikke benyttes for allerede regulerte 

eller igangsatte prosjekter. Anta at det fram til nå 

ikke har eksistert et slikt instrument, og at det nå im-

plementeres med umiddelbar virkning. Vi ser for oss 

et marked bestående av tre aktører: grunneiere, bo-

ligbyggere og innbyggere.39 Grunneiere selger ube-

bygde tomtearealer til boligbyggere som regulerer 

og bearbeider tomten, prosjekterer og bygger boli-

ger som så selges til innbyggere. Anta videre at av-

giften innbetales av boligbyggere. 

 

 
 
                                                      
39 Som en forenkling ser vi ser her bort fra næringseiendom og 
andre bruksområder for tomtearealer. Det er imidlertid ingenting 
i veien for å inkludere også slike eiendommer.  
40 Tall fra SSB viser at den årlige boligbyggingen i Oslo utgjorde 
mellom 0,4 og 1,3 prosent av den samlede boligmassen for pe-
rioden 2006-2015. 

Avgiften kan tolkes som en økning av de samlede 

byggekostnadene. En umiddelbar effekt av imple-

menteringen vil være at verdien av alle utbyggings-

prosjekter faller tilsvarende avgiften per kvadratme-

ter multiplisert med antall kvadratmeter i prosjektet. 

For prosjekter der lønnsomheten allerede er på 

marginen, vil innføringen av utbyggingsavgiften re-

sultere i at prosjektet ikke kan gjennomføres. På 

kort sikt er det dermed grunn til å forvente at tilbudet 

av nye boliger faller. Som følge av at tilførelsen av 

nye boliger utgjør en svært beskjeden andel av den 

samlede boligmassen,40 vil imidlertid ikke dette 

være av stor betydning for det samlede boligtilbudet 

– og dermed heller ikke boligprisen. 

 

Boligbyggerne i vårt stiliserte marked er kjøpere av 

tomter og selgere av bearbeidede tomter med boli-

ger. Lavere verdi på utbyggingsprosjekter vil derfor 

i neste instans påvirke prisen boligbyggere er villige 

til å betale for tomtearealer. Så fremt grunneiernes 

tilbud av tomtearealer ikke er perfekt elastisk, altså 

at en marginal prisreduksjon ikke resulterer i at til-

budet utraderes helt,41 vil noe av avgiften lempes 

over på grunneiere.42 Hvor mye avhenger av pris-

følsomheten til både tilbydere og etterspørrere. 

 

41 Et eksempel på en slik situasjon kunne vært dersom utbyg-
gingsavgiften kun ble pålagt boligeiendom, men ikke alternativ 
bruk av tomten, og der alternativ bruk av tomten ga like høy av-
kastning som boligeiendom. 
42 Unntaket er ved første gangs innfasing av utbyggingsavgiften, 
der mange boligbyggere allerede kan ha kjøpt tomt. 
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Figur 17: Effekt av utbyggingsavgift på tomteprisen 
ved elastisk og uelastisk tilbud 

 
 

I Figur 17 har vi illustrert betydningen av et relativt 

elastisk og et relativt uelastisk tilbud av tomtearea-

ler. Etterspørselen etter tomter er illustrert ved en 

kurve som er fallende i tomteprisen. Etterspørselen 

kommer fra boligbyggere som tar boligpris og byg-

gekostnader for gitt. Innføringen av en utbyggings-

avgift er representert ved et negativt skift i denne 

kurven. Tolkningen er at boligbyggere etter innfø-

ring av avgiften vil etterspørre færre tomter for en 

gitt tomtepris enn tidligere. Det er tegnet inn to til-

budskurver i figuren – den ene relativt uelastisk 

(bratt) og den andre relativt elastisk (slak). 

 

Figuren illustrerer at et negativt skift i etterspørsels-

kurven som følge av innføring av en utbyggingsav-

gift har ulike følger for tomtepris og antall omsatte 

tomter avhengig av prisfølsomheten til tomtetilby-

derne. Dersom tilbudet av tomter er relativt uelastisk 

blir endringen i tomteprisen større enn dersom tilbu-

det er relativt elastisk. Det betyr at boligbyggere i 

større grad vil være i stand til å velte avgiften over 

på grunneierne dersom grunneierne er lite prisføl-

somme. 

 

Oppsummert er effekten på kort sikt av en innføring 

av utbyggingsavgift at boligbygging blir mindre lønn-

somt og at tomteprisen reduseres. Hvorvidt tilbudet 

av nye boliger faktisk går ned avhenger av om det 

eksisterer prosjekter der lønnsomheten i utgangs-

punktet er så lav at prosjektet ikke blir økonomisk 

gjennomførbart etter innføring av avgiften. Som 

følge av at boligbyggingen kun utgjør en marginal 

andel av den samlede boligmassen, blir uansett 

ikke boligprisene påvirket i vesentlig grad. 

 

På lengre sikt vil imidlertid den akkumulerte effekten 

av et potensielt lavere tilbud av nye boliger også få 

innvirkning på samlet boligtilbud. Dette kan illustre-

res i en figur ved et positivt skift i den langsiktige 

tilbudskurven, jf. Figur 18. Med mindre etterspørse-

len etter boliger er perfekt elastisk (horisontal 

kurve), vil boligbyggerne på lengre sikt kunne lempe 

deler av utbyggingsavgiften over på boligkjøpere i 

form av økte boligpriser. Hvor mye avhenger igjen 

av hvor prisfølsomme boligkjøperne. Jo mindre pris-

følsomme, jo større andel av utbyggingsavgiften 

kan overføres til økte boligpriser. 

 

Figur 18: Effekt av utbyggingsavgift på boligprisen

 
 

På lang sikt vil dermed effekten av å innføre en ut-

byggingsavgift resultere i lavere gjennomsnittlige 

marginer for utbyggere, redusert tomtepris og økt 

Tomter 

𝑃0 

𝐵0 

Etterspørsel 

Uelastisk 

tilbud 

Tomte-

pris 

𝑃ത 
𝑃  

𝐵 

Elastisk til-

bud 

𝐵ത 

Boliger 

𝑃0 

𝐵0 

Etterspørsel 

Pris 

𝑃1 

𝐵1 

Tilbud 

lang sikt 



 
 

26 BOLIGMARKEDET OG INFRASTRUKTURBIDRAG | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

boligpris. Fordelingen av effekten avhenger av ak-

tørenes relative prisfølsomhet. 

 

Når det gjelder utbyggers prisfølsomhet så vil denne 

være nært knyttet til boligprosjektenes lønnsomhet 

i utgangspunktet. Dersom marginene er store, er 

det grunn til å tro at prisfølsomheten er lav – og at 

utbygger uansett ønsker å realisere prosjektet så 

lenge avkastningen er positiv. Er marginene derimot 

i utgangspunktet lave, vil prisfølsomheten trolig 

være høy. Ved implementering av utbyggingsavgif-

ter kan man således argumentere for at myndighet-

ene bør ha kjennskap til situasjonen i det lokale ei-

endomsmarkedet, for å sikre at implementeringen 

ikke gir uønskede effekter. 

 

4.4 Forankring og troverdighet 

I gjennomgangen av de ulike LVC-instrumentenes 

betydning for eiendomsmarkedet i de tre foregå-

ende avsnittene lå det til grunn en forutsetning om 

at instrumentene var forankret både politisk og juri-

disk, og at det ikke fantes grunn til å så tvil om in-

strumentenes videre eksistens. 

 

Internasjonale erfaringer med bruk av ulike LVC-in-

strumenter vitner imidlertid om at nettopp mangelen 

på politisk forankring og juridiske uenigheter ofte 

har resultert i at instrumentene har blitt avviklet.43 

Mangelen på forankring og troverdighet til LVC-in-

strumentenes videre eksistens har betydning for in-

strumentenes effekt på eiendomsmarkedet. 

 

I kapittel 4.1 viste vi at innføring av en eiendoms-

skatt vil resultere i et boligprisfall tilsvarende den 

neddiskonterte verdien av framtidig skattebyrde. 

Men dersom markedet spekulerer i om eiendoms-

 
 
                                                      
43 Jf. kap. 7.2 I sluttrapporten til første fase av Infrastrukturpro-
sjektet. 

skatten vil avvikles, vil forventningsverdien av fram-

tidig skattebyrde være lavere enn dersom skattens 

videre eksistens er godt forankret. Prisfallet vil føl-

gelig bli redusert tilsvarende.  

 

I kapittel 4.2 så vi at effekten av skattlegging av ver-

distigning på eiendom som følge av offentlige inves-

teringsvedtak vil avhenge av om instrumentet er 

nødvendig for å realisere infrastruktur eller ikke. 

Dersom investeringene i infrastruktur er uavhengig 

av skatteinstrumentet, vil den isolerte effekten av å 

implementere instrumentet være en svekkelse av 

grunneiers insentiver til å selge eiendommen. Dette 

kan begrense tilbudet av boliger noe på kort sikt, 

mens tilbudet på lang sikt er upåvirket.  

 

Dersom skatteinnkreving gjennom dette instrumen-

tet mangler troverdighet, og dersom det er snakk 

om en engangsbeskatning som først innbetales ved 

realisering av gevinsten, vil grunneiere kunne spe-

kulere i når det lønner seg å utvikle tomten til bolig-

formål eller å tilbakeholde tomten. Det var nettopp 

dette som skjedde i Australia. Utbyggere tilbake-

holdt tomter i påvente av politisk skifte, med raskt 

voksende boligpriser som resultat (Peterson, 2009). 

Valget om å skrinlegge instrumentet etter bare fem 

år som følge av konsekvensene i boligmarkedet be-

kreftet markedets mistro til instrumentets videre ek-

sistens. 

 

Betydningen av forankring og kredibilitet i tilfellet 

med et instrument som skattlegger verdistigning di-

rekte vil avhenge av instruments skattejuridiske ut-

forming. Man kan fint se for seg et skatteinstrument 

der skattekravet rettes mot utbygger umiddelbart 

når verdistigning inntreffer som følge av infrastruk-

turutvikling, men der selve innbetalingen av skatten 

(med renter) først gjøres når gevinsten realiseres. 

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/s/R55-2017-Mulighetsstude-for-en-langsiktig-plan-for-samlet-infrastrukturutvikling.pdf
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Selv om instrumentet mangler forankring og står i 

fare for å bli avviklet, vil en avvikling normalt ikke ha 

tilbakevirkende kraft.44 Det vil si at skattekrav opp-

rettet før avvikling ikke forsvinner med instrumentet. 

Med en slik utforming vil med andre ord ikke forvent-

ningene til instrumentets levetid være av betydning 

for effektene i boligmarkedet, med mindre politi-

kerne vedtar at avviklingen skal gjelde med tilbake-

virkende kraft. 

 

Forventningskanalen kan derimot ha større betyd-

ning for effektene av innføring av en utbyggingsav-

gift. Utbyggingsavgiften fordrer at utbygging faktisk 

finner sted, og grunneier vil alltid kunne velge å ikke 

utvikle tomten. Dersom avgiften ikke er godt politisk 

forankret, kan grunneiere dermed spekulere i om 

avgiften forsvinner. Dette kan bidra til å redusere til-

budet av nye boliger. Et eksempel som viser at nett-

opp dette kan skje er hentet fra Brasil, der myn-

dighetene på et tidspunkt planla å selge utviklings-

rettigheter til kvadratmeterprisen på landarealer. 

Bare annonseringen av planen resulterte i en mas-

siv tilbaketrekking av boligprosjekter fra utbyggere 

(Brown & Smolka, 1997).  

Gjennomgangen over viser at instrumentenes poli-

tiske forankring og kredibilitet kan være avgjørende 

for instrumentenes betydning for boligmarkedet. 

Noe forenklet kan vi oppsummere med at svak poli-

tisk forankring av instrumenter som innebærer lø-

pende skattlegging kan øke boligprisene, ved at for-

ventningsverdien av framtidige skattebyrder redu-

seres. Svak forankring av instrumenter som inne-

bærer engangsbeskatning kan på sin side potensi-

elt bidra til å redusere boligtilbudet. Dette gjelder 

særlig ved dårlig forankrede utviklingsavgifter, men 

 
 
                                                      
44 Ved opphevelsen av arveavgiften fra og med 1. januar 2014, 
ble det bestemt at avgiftsplikten skulle knyttes til tidspunkt for 

også instrumenter som innebærer gevinstbeskat-

ning på eiendom, dersom instrumentene ikke er ut-

formet på en måte som forhindrer dette.  

 

4.5 Vurdering av effektenes størrelsesorden 

I den grad implementering av modeller for grunnei-

erfinansiering har innvirkning på boligmarkedet, er 

det gjennom å redusere tilbudet av boliger. Skiftbe-

regningene i kapittel 3.2 viste imidlertid at boligbyg-

gingen har en begrenset effekt for boligmarkedet for 

øvrig. Selv om det på lang sikt må være en balanse 

mellom tilbudet av og etterspørselen etter boliger, 

utgjør den årlige boligbyggingen en veldig liten an-

del av den samlede boligmassen. Mindre og kortsik-

tige reduksjoner i boligtilbudet vil dermed ikke være 

av avgjørende betydning for utviklingen i boligmar-

kedet. 

 

Som tidligere nevnt har vi ikke i dette prosjektet mo-

dellert tilbudssiden i boligmarkedet. I motsetning til 

etterspørselssiden, som økonomer har modellert 

utallige ganger, er tilbudssiden mindre utforsket. 

Dette henger sammen med at tilbudssiden av bolig-

markedet er forholdsvis kompleks. Før et boligbygg 

kan reises må tomten anskaffes og reguleres av 

kommunen, boligens utforming må planlegges, 

kommunen må gi igangsettelsestillatelse, og ar-

beidskraft må frigjøres fra andre oppgaver. Dette 

kan tenkes å være en langtekkelig prosess, og de 

økonomiske forholdene ved byggetidspunktet kan 

være helt andre enn de som lå til grunn da boligen 

ble planlagt. I tillegg blir noen boliger solgt på pro-

spekt, altså før boligen er oppført, mens andre blir 

solgt først når boligen er ferdigstilt. Det er med 

andre ord ikke en enkel relasjon mellom boligprisen 

og tilbudet av boliger på et gitt tidspunkt. Tilbudet av 

dødsfall: Skattekrav rettet mot arv fra dødsfall i 2013 ble opprett-
holdt ved oppgjøret i 2014. Jf. orientering fra Skatteetaten. 

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/Fjerning-av-arveavgiften-i-2014--Nar-inntrer-radigheten-for-arv-og-gaver/
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nye boliger i dag må snarere avhenge av hvilke for-

ventninger om dagens priser og kostnader boligbyg-

gerne la til grunn ved planleggingstidspunktet. 

 

Det finnes imidlertid noen unntak, f.eks. Jacobsen 

m.fl. (2006). I tillegg er tilbudssiden av boligmarke-

det modellert i større økonomiske modeller for norsk 

økonomi.45 Erfaringer herfra, samt fra egne tenta-

tive modelleringsforsøk i Samfunnsøkonomisk ana-

lyse, indikerer en langsiktig tilbudselastisitet med 

hensyn til pris på om lag én. Det innebærer at en 

prosentvis økning i boligprisene på lang sikt øker de 

reelle boliginvesteringene med én prosent, alt annet 

holdt uendret. Hvis vi forutsetter at gjennomsnittlig 

kvalitet og størrelse på boligene holdes konstant, in-

nebærer en prosents økning i realboliginveste-

ringene da det samme som at den årlige boligbyg-

gingen øker med én prosent. En økning i boligbyg-

gingen med én prosent tilsvarer 27 boliger, hvis vi 

legger til grunn gjennomsnittlig boligbygging i perio-

den 2000-2016. 

 

Den kvalitative analysen i delkapitlene over viser at 

det først og fremst er implementering av en utbyg-

gingsavgift som vil kunne redusere tilbudet av nye 

boliger. En slik avgift kan betraktes som en reduk-

sjon i boligpriser fratrukket alle bygge-, tomte- og 

administrasjonskostnader ved utbyggingen. Hvis vi 

holder kostnadene uendret, vil dette tilsvare en re-

duksjon i boligprisene.46 

 

La oss anta at det innføres en utbyggingsavgift i 

Oslo vest, hvor gjennomsnittlig pris per kvadratme-

ter for nye boliger i juni 2017 var 90 300 kr.47 Vi an-

tar at avgiften settes til 3 000 kr per kvadratmeter, 

 
 
                                                      
45 SSBs KVARTS og MODAG, samt Ragnar Nymoens NAM, er 
eksempler på slike modellapparater. 
46 Jacobsen m.fl. (2006) finner at en prosentvis økning i boligpri-
sene innebærer at boliginvesteringene øker med én prosent. 
Samtidig viser artikkelen at effekten av en økning i byggekostna-
dene er identisk, men med motsatt fortegn. Dette illustrerer at det 

det vil si 3,3 prosent av kvadratmeterprisen. Hvis vi 

ser bort fra alle overheadkostnader utbygger står 

overfor, vil innføringen av en slik utbyggingsavgift 

redusere boligbyggingen med 80 boliger årlig (hvis 

vi legger til at boligbyggingen i perioden 2000-

2016).  

 

Hva blir så effekten av et slikt skift i boligbyggingen 

i den estimerte modellen for etterspørselssiden av 

boligmarkedet, som ble presentert i kapittel 3.2? 

Hvis vi skifter boligbyggingen med 80 boliger i året i 

perioden 2005-2016, øker dette boligprisveksten i 

perioden fra 154 til 155 prosent (med 1,23 prosent-

poeng). Effekten er med andre ord neglisjerbar, og 

statistisk sett ikke signifikant forskjellig fra null. 

 

Dette regneeksepelet illustrerer dermed både at til-

budssideresponsen av en implementering av utbyg-

gingsavgifter trolig vil være begrenset, og at denne 

tilbudssideresponsen har neglisjerbar effekt for bo-

ligmarkedets utvikling for øvrig. 

 

I resonnementet har vi lagt til grunn at utbyggings-

avgiften kan tolkes som en økning i de generelle 

byggekostnadene utbygger står overfor ved utvik-

ling av et boligprosjekt. Den ser med det bort fra at 

avgiften kanskje kan innebære administrasjons-

kostnader som kan resulterer i at den reelle kost-

nadsøkningen for utbygger blir noe større. Dette vil 

imidlertid være av underordnet betydning. 

 

Et forhold som potensielt kan være av større betyd-

ning er at boligprisenes (eller byggekostnadenes) 

effekt på boligbyggingen godt kan tenkes å være 

ikke-lineær. En vanlig form for ikke-linearitet er at 

ikke er så viktig om man betrakter en utbyggingsavgift som en 
økning i byggekostnadene eller en reduksjon i boligprisene, da 
effekten på boligbyggingen vil være den samme. 
47 Kilde: ECON Nye boliger. 
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endringer fra lave nivåer er av større betydning enn 

endringer fra høye nivåer. Dette er det imidlertid 

vanlig å kontrollere for ved å bruke logaritmiske 

transformasjoner av forklaringsvariablene i estime-

ringen – noe som også er gjort i studiene referert til 

over. Det kan likevel ikke utelukkes at andre funk-

sjonsformer er bedre egnet til å beskrive sammen-

hengen mellom boligbygging og boligpris (eller byg-

gekostnader).  

 

Mest nærliggende er det å tenke seg at det eksiste-

rer terskelnivåer der betydningen av en økning i 

byggekostnadene (eller reduksjon i boligprisene) er

av avgjørende betydning for om boligprosjekter kan 

realiseres eller ikke. Det er imidlertid viktig å merke 

seg at den beregnede effekten over er på aggregert 

nivå. Selv om betydningen av at det implementeres 

en utbyggingsavgift kan være svært moderat på ag-

gregert nivå, vil det fortsatt kunne være prosjekter 

der avgiften er av være-eller-ikke-være-betydning. I 

slike enkelttilfeller vil konsekvensen av kostnaden 

naturligvis oppfattes som betydelig, selv om effek-

ten i makroøkonomien er nær ubetydelig. Dette kan 

imidlertid løses ved at avgiften som pålegges utbyg-

ging reflektere markedspriser i det aktuelle området. 
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Figur 19: Estimeringsresultater 

 
, der 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = log (

𝑅(1−𝜏)∙𝑃𝐵∙𝐵𝐾

𝐵𝐸𝐹∙𝑌𝐷
), 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑑 = Δ𝑏𝑜𝑙 − Δ𝑏𝑒𝑓 og _𝑑9 er en dummyvariabel for finanskrisen i 2008. d angir førs-

tedifferansen i variabelen, mens L1 betyr at variabelen inngår lagget en periode. 

 

Figur 20: Fordeling av residualer over tid 
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Figur 21: Residualenes tetthetsfordeling 

 

 

 

Figur 22: Faktisk og modellpredikert boligprisvekst i Oslo 
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