
 

 

 

NCC AB (publ.)  
 
170 80 Solna 

Besöksadress 
Herrjärva torg 4 
170 67 Solna 

Telefon 08-585 510 00 
Fax 08-85 77 75 
www.ncc.se 

Org.nr 556034-5174 
Solna 
VAT nr SE663000130001 

 

Pressmeddelande 
  

2020-09-21 

 

NCC kommenterar regeringens budgetproposition  
för 2021 
 

Regeringens budgetproposition för 2021 är ett steg i rätt riktning för en 

återstart av ekonomin och innehåller flera positiva förslag för byggsektorn 

för att öka byggandet och bidra till att lösa några av Sveriges största 

samhällsutmaningar. Satsningar för upprustning av det befintliga 

bostadsbeståndet samt att regeringen vill öka takten i uppgraderingen av 

VA-nätet är särskilt positivt. 
 

– Läget på den svenska arbetsmarknaden är allvarligt och krisen ser ut att bli mer 
långvarig än vad man tidigare trott. Regeringens budget är ett steg i rätt riktning för en 
återstart av ekonomin och innehåller flera positiva förslag för byggsektorn, för att öka 
byggandet och bidra till att lösa några av Sveriges största samhällsutmaningar, säger 
Henrik Landelius, Sverigechef NCC. 

NCC har under våren och hösten lyft vikten av att myndigheter, regioner och 
kommuners planerade projekt fortsätter enligt plan, att beslutsprocesserna fortgår eller 
intensifieras och att investeringar genomförs i viktiga samhällsprojekt som är eftersatta 
och där det finns stora underhållsskulder.  

NCC har särskilt pekat på de stora behoven av upprustning av det befintliga 
bostadsbeståndet, eftersattheten i landets VA-system samt kapacitetsbristen i elnätet. 
Kännetecknande för dessa samhällsprojekt är att de har relativt kort startsträcka, det är 
investeringar som samhället tydligt kan räkna hem och det är projekt som leder till ökad 
sysselsättning och stora vinster inom miljö och samhällsnyttan om de genomförs.  

– Det är mycket välkommet att regeringen och januaripartierna inrättar ett nytt stöd för 
renovering av det befintliga byggnadsbeståndet. Genom detta stöd kan åtgärder som är 
positiva både i klimatarbetet och för de boende sättas igång. Dessutom kommer det att 
skapa nya arbetstillfällen. Sannolikt behöver stödet vara ännu mer omfattande eftersom 
arbetet både med renovering och energieffektivisering är mycket eftersatt, men detta är 
en början, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC. 

– Investeringsbehoven i VA-näten runt om i Sverige är stort och är en tickande bomb. 
Kraven på rening av avlopp ska vara högt ställda. Inte minst läkemedel i avloppen ger 
allvarliga konsekvenser för miljön. Det är bra att regeringen nu föreslår att öka takten i 
uppgraderingen av de kommunala avloppsverken, säger Henrik Landelius. 

– Tillståndsgivningen vid ny- och utbyggnad av elnätet har varit en riktig flaskhals som 
under lång tid försenat nödvändiga åtgärder. Problemet har varit känt länge och 
beskedet om att Energimarknadsinspektionen får ytterligare resurser för att klara av 
sina uppgifter kommer sent. Det är dock bra att ytterligare medel till inspektionen 
kommer redan i år. Vi ser det som en stark signal till myndigheten att ta krafttag, säger 
Henrik Landelius. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Tove Stål, presschef NCC Sverige, 076-521 61 02, tove.stal@ncc.se 
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Sid 2 (2) 

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de 
ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr 
SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 

 
 


