
Fastighetsägarna, Anders Holmestig, vd 

Hur mår er bransch just nu? 
 
Det går inte att säga generellt. Att kostnaderna har ökat tynger samtliga fastigheter, dock 
lite olika beroende på belåningsgrad, verksamhet och geografiskt läge. Efter ett rimligt 
bra första halvår, har dock oron nu börjat växa hos de flesta. Till stor del handlar detta 
om möjligheterna att överföra de kraftiga kostnadsökningarna på hyresgästerna. För 
fastighetsägare med lokaler blir det en fråga om kundernas betalningsförmåga då 
avtalen ska höjas i enlighet med oktober-KPI. För fastighetsägare med bostäder, 
kommer frågan att avgöras i förhandlingar med hyresgästföreningen. 
 
Hur har er bransch påverkats hittills av bygg- och energikrisen? 
 

Påverkan har varit omfattande, i synnerhet för bostadsfastighetsägare. Effekten på 

lokalfastighetsägare har också varit omfattande, även om en del av kostnaderna tas 

direkt av hyresgästen. 

Vilka utmaningar ser ni? 

De största utmaningarna på kort sikt handlar bland annat om de delar som togs upp i 

svaret på fråga 1, det vill säga om möjligheten att dela de kraftiga kostnadsökningarna 

med hyresgästerna i en värld med vikande konjunktur. Därutöver handlar det om hur 

fastighetsägarna kan hantera de ökade kostnaderna genom besparingar samt i vilken 

utsträckning branschen och/eller dess hyresgäster kommer att omfattas av statliga 

stödåtgärder. 

Vilka insatser planerar ni att göra för era medlemmar för att de ska klara sig 

igenom krisen? 

Kostnadsökningarna för energi och framför allt stigande elkostnader är utgiftsposter som 

blir allt högre för många fastighetsägare just nu. Därför har vi tagit fram checklistor för 

hur fastighetsägare kan genomföra energisparåtgärder på kort sikt och 

energieffektivisera på längre sikt. Just energikostnader är en stor utgiftspost för många 

fastighetsägare och därför innebär även en liten energibesparing en betydande 

kostnadsminskning. 

Vilka politiska beslut skulle ni vilja se som kan underlätta situationen? 

Politiken behöver fokusera både på det kortsiktiga och långsiktiga perspektivet för att 

underlätta för företagare att driva vidare sin verksamhet. I det korta perspektivet handlar 

det om åtgärder för att ta oss igenom den kortsiktiga energikrisen. Fastighetsägarna har 

bland annat föreslagit en nationell energisparkampanj, sänkt moms på el och fryst 

energiskatt på el tillsammans med stöd till företag och hushåll. Ur ett längre perspektiv 

handlar det om att skapa goda förutsättningarna för fortsatta investeringar i bostäder och 

lokaler för näringsliv. Här har utformning av ränteavdrag för företag stor betydelse men 

det är också viktigt att inte lägga på ytterligare försvårande regler för 

fastighetsbranschen, som förslag om ny förköpslag och förvärvslag som lagts fram av 

den nu avgående regeringen. Här behöver den tillträdande regeringen genomföra 

regelförenklingar istället för att öka regelbördan för företagen. 


