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Konsekvenserna av marknadshyror i Luleå: 43 procent högre hyra 

På uppdrag av Hyresgästföreningen har företaget Ramboll tagit fram en rapport för att se hur hy-
rorna skulle påverkas om marknadshyror införs. Rapporten visar att hyresgästerna till exempel i 
Luleå skulle få 43 procent högre hyra och behöva lägga 12 procent mer av sin disponibla inkomst 
för att kunna betala hyran.  
 
- Hyresgästföreningen slår vakt om hyresgästers rättigheter och värnar rätten till en trygg bostad. Om 
ett nytt system med marknadshyror införs är risken stor att hyresgästers rättigheter och möjligheter 
att kunna påverka sitt boende urholkas. Om hyran höjs med 43 procent, vem har råd att bo kvar då? 
säger Sören Lejon, ordförande Hyresgästföreningen Luleå. 
 
Ett betänkande för utredningen om fri hyressättning är beräknat till den 31 maj. Om ett nytt system 
med marknadshyror genomförs på bostadsmarknaden, vilket fri hyressättning innebär, kommer det 
att leda till stora konsekvenser både för samhällsutvecklingen och landets hyresgäster. Detta gäller 
inte bara stora städer i södra Sverige, utan i hela landet med Luleå som exempel. 
 
Marknadshyresrapporten för Luleå visar att:   
 
• Hyrorna skulle höjas med 43 procent  

• Hyreshöjningen skulle minska hushållens konsumtionsutrymme med 12 procent 

• Den genomsnittliga månadshyran för en tvåa på 60 kvm skulle i scenariot öka med mellan 1 840 
kronor/månad och 2 900 kronor/månad, beroende på stadsdel. 

- Vi befarar att utredningen, om förslagen går igenom, skulle kunna innebära att dörren öppnas för 
marknadshyror även för befintliga lägenheter på sikt. Det finns inget som visar att ett sådant förslag 
skulle leda till att fler lägenheter byggs, säger Patrik Landin, bostadspolitisk utredare.  
 

Det är politiker i riksdagen som kommer att behöva ta ställning till ett eventuellt förslag på mark-
nadshyror och det är viktigt att komma ihåg att politiska förslag innebär faktiska konsekvenser för 
landets invånare.  
 
Läs marknadshyresrapporten för Luleå här 
Läs mer om Hyresgästföreningens arbete mot marknadshyror här 
 
För mer information: 
Patrik Landin, bostadspolitisk utredare, 072-226 18 53 
Sören Lejon, ordförande Hyresgästföreningen Luleå, 070-667 52 92 

http://www.hyresgastforeningen.se/marknadshyrorlulea
https://www.hyresgastforeningen.se/var-politik/nej-till-marknadshyror/tillsammans-stoppar-vi-marknadshyror/

