
Avstår 13 miljoner i vinst för att kunna ge 
billigare hyror – ny byggmodell prövas: 
"Fortfarande en bra affär" 
 
 
 

Fastighetsbolaget Botrygg och Örebro kommun är överens om en ny modell för att få fram 
billiga och nyproducerade lägenheter. Den lägre hyran är garanterad i 15 år. 
– Vi tar en del av vår vinst och använder för sänka hyror. Men vi ser det fortfarande som en 
god affär, säger Adam Cocozza, vd Botrygg. 

 
Adam Cocozza, vd på fastighetsbolaget Botrygg, och kommunen har kommit överens om en 
modell som ska gör det möjligt med billiga hyror i nyproducerade lägenheter. De ska byggs i 
Södra Ladugårdsängen.  

Örebro växer så det knakar. Det är den kommun där det byggs mest i hela landet procentuellt 
sett. Ett problem som man delar med övriga Sverige är dock att det saknas billiga 
nyproducerade lägenheter. 

– Generellt är det mesta som byggs idag riktat mot en kapitalstark målgrupp. Men det stora 
behovet finns i en målgrupp som inte har lika mycket pengar, säger Adam Cocozza, vd 
Botrygg. 

– Det kan vara svårt för människor att flytta in i de nya områdena, säger Ullis Sandberg (S), 
ordförande i programnämnd samhällsbyggnad. 

Men det stora behovet finns i en målgrupp som inte har lika mycket pengar 

Efter några års diskussioner är nu Örebro kommun och Botrygg eniga om att pröva en helt 
ny modell för att skaffa fram billiga hyresrätter. 

– Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter. En del av vinsten från bostadsrätterna går till 
att investera i hyresrätter, säger Adam Cocozza, och fortsätter: 

– Det innebär att vi avstår runt 870 000 kronor i vinst per år under 15 år.  

Modellen består av två delar: 
►I den första delen säljer kommunen mark till Botrygg för att det ska byggas bostadsrätter. 

►I den andra delen tecknas ett tomträttsavtal för att bygga hyresrätter, där man skriver in att 
en viss andel måste vara betydligt billigare. 
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– Vi säljer lite större mark än vad som är normalt för att ekonomin ska bli lite bättre. Delen 
med hyresrätter upplåter vi med tomträtt. Då kan vi styra vilken typ av hyresnivåer det ska 
vara i ett så kallat sidoavtal, säger Erik Blohm, chef på Örebro kommuns avdelning för mark 
och exploatering. 

Delen med hyresrätter upplåter vi med tomträtt. Då kan vi styra vilken typ av hyresnivåer det 
ska vra i ett så kallat sidoavtal 

 
Här ska Botrygg ska bygga 80 bostadsrätter och 50 hyresrätter, varav omkring 20 procent ska 
ha billiga hyror.  

I fallet med Botrygg innebär det att det byggs 80 bostadsrätter och 50 hyresrätter, och av 
hyresrätterna är ungefär en femtedel billiga, alltså ett tiotal lägenheter. Målet är att de billiga 
lägenheter ska ha en hyra som är 20-30 procent lägre än normalhyran. 

– Av de billiga hyresrätterna kommer en trea att kosta runt 7 500 i månaden. Normalhyran 
ligger där på runt 10 000 kronor i månaden, säger Adam Cocozza. 

Avtalet om de billiga hyrorna sträcker sig dock bara 15 år, längre får man inte teckna ett 
sådant sidoavtal. 

– Det betyder att hyra kommer att hoppa upp lite grand efter 15 år. Hur vi gör den övergången 
kommer vi att titta på ihop med Botrygg, säger Erik Blohm. 

– Vi kommer inte att göra någon chockhöjning. Det får i så fall bli en långsam upptrappning 
mot en annan hyra, om bruksvärdet är högre, säger Adam Cocozza. 

Det betyder att hyra kommer att hoppa upp lite grand efter 15 år 

Ett problem som man inte har löst än så länge är vem som ska få bo i de billiga 
lägenheterna. 

– Vi utreder det just nu och vi har lite tid på oss innan bygget är klart. Vi tittar på en modell 
och utreder om kommunen kan förmedla bostäderna, säger Erik Blohm. 

Förhoppningen är att kommunen vid varje nytt större område som ska bebyggas kan ha 
åtminstone en markanvisning enligt den nya modellen.  

– Det skulle kunna innebära att det kan erbjudas mellan 150-200 billigare lägenheter nästa 
mandatperiod. Det är bra för vi vill ha en kommun som inte är delad utan en där vi faktiskt 
lever tillsammans, säger Ullis Sandberg. 

Fakta 
► Botrygg får köpa mark av kommunen i Södra Ladugårdsängen, där man ska bygga 80 
bostadsrätter. En dle av vinsten läggs på billiga hyresrätter. För att få ekonomi i affären får 
man köpa lite mer marken än vad som är vanligt.  



► Man tecknar samtidigt ett tomträttsavtal med kommunen, där man ska bygga 50 
hyresrätter. AV dem är en femtedel billiga.  

► För de billiga lägenheterna, som ska vara minst 20 procent av antalet hyresrätter, är målet 
att en trea ska kosta 7500 i månaden, en tvåa 5 5000 kronor och en etta 4000.  

► Botrygg räknar med att komma igång att bygga i april och vara klara omkring 1,5 år 
senare.  

►Kommunstyrelsen ska fatta beslut om affären den 13 mars. 

 

Göran Wärnelid 
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