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• Antall ferdig regulerte planer for nye boliger i Bergen er mye lavere enn kommunens 
overslag viser: Pr juni 2021 finner JM 2.108 boligenheter mot kommunens 5.400  
enheter i planreserve* ved utgangen av august 2020.    

• Det årlige antall nye ferdig vedtatte regulerte planer i bystyret har falt dramatisk. 
Antall vedtatte planer er halvert de siste 4 årene.

• Det tar 3 til 7 år fra oppstartsmøte til sluttført reguleringsplan i Bergen.

• Dersom ikke den årlige reguleringstakten øker, vil kommunen allerede i 2024 stå 
uten ferdige reguleringsplaner for boliger 

• Begrenset tilgang på nye boliger kan føre til ytterligere prispress og skjev demografi i 
Bergen kommune.    

 *Vedtatte reguleringsplaner til boligformål.

 Bergen kan gå tom  
for nye boliger

JM-analysen 2021 om boligreserven i Bergen kommune
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JM er en ledende boligutvikler i Norden og med en forretningsidé som er uttrykt slik: 
Med mennesket i sentrum og gjennom kontinuerlig utvikling, skaper vi gode hjem og 
bærekraftige bomiljøer. 

JM har virksomhet i Sverige, Finland og Norge og her i landet har JM virksomhet i Bergen, 
Trondheim, Oslo og store deler av Østlandsområdet. 

FORBEHOLD
Tallgrunnlaget i denne rapporten bygger på tall fra Bergen kommune. Tallgrunnlaget kan 
være usikkert; noen planer er oppgitt i BRA og andre i antall boligenheter. JM fikk tallene 
første halvår 2021. JM tar derfor forbehold om at tallgrunnlaget fra Bergen kommune kan 
inneholde feil som det ikke har vært mulig å avdekke før og under analysearbeidet. Det kan 
også være noen reguleringsplaner under behandling i kommunen og som vi ikke kjenner til.

JM vektlegger bærekraft i alle deler av virksomheten. Vår ambisjon er å bli en  
nullutslippsbedrift innen 2030. JM arbeider for å være en ansvarlig og anstendig sosial aktør. 
Du finner mer informasjon om oss på www.jm.no

Regiondirektør JM Region Vest Petter Sunde     
petter.sunde@jm.no

JM Region Vest er en del av JM-konsernet 
som ble etablert for mer enn 75 år siden. 
Siden 1997 har vi bygget rundt 1747 
boliger i Bergensområdet. I 2021 vil vi 
ferdigstille 92 boliger i ulike kategorier. JM 
Region Vest er en av regionens største 
utbyggere med 35 dyktige medarbeidere. 
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Grundig analyse  
– bekymringsfullt resultat

JM Norge as har analysert en viktig faktor for prisdannelsen i boligmarkedet, nemlig  
tilgangen til nye boliger. Med utgangspunkt i tall fra Bergen kommune, har JM gått  
grundig inn i realitetene over planreserve (se figur 1) for nye boliger i Bergen.  
Analysen viser et svært stort gap mellom kommunens overslag og realitetene.

Ifølge Bergen kommune, var det ved utgangen av august 2020 en planreserve på 5.408 
boliger. Med dette menes at det foreligger godkjente reguleringsplaner for et så stort 
antall boliger i Bergen kommune. 

En grundig gjennomgang av hvert enkelt prosjekt i «porteføljen» av ferdigregulerte  
boligprosjekter i Bergen kommune, viser at det reelt kun er klare, ferdigregulerte planer 
for 2.108 boenheter (juni 2021). 
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Figur 1: Slik har JM korrigert det oppgitte tallet for ferdigregulerte 
planer for boliger i Bergen kommune.  
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I analysen har JM fulgt følgende metodikk:

• Utgangspunktet er Bergen kommunes tall gjeldende pr august 2020. Materialet viser 
5.408 ferdig regulerte boligenheter. Dette er boenheter som kan bygges etter at det 
er sendt inn og administrativt godkjent rammesøknad og igangsettelsestillatelse (IG).

• 2.923 boliger av de 5.408 enhetene er allerede utbygde og salgsstartede boliger.  
Disse enhetene tas derfor ut.

• JMs gjennomgang viser at noen av reguleringsplanene er uten boliger i det hele tatt 
(næringsbygg o.a. uten boenheter). Disse reguleringsplanene hører følgelig ikke  
hjemme i en oversikt over boligreguleringer. Det innebærer at i alt 170 boligenheter 
er feilaktig ført opp i tallgrunnlaget, og må tas ut.

• Planer som er godkjent før 2013 er formelt sett gyldige planer. De som ennå ikke  
er realisert, er likevel i praksis «utdaterte», fordi de ofte inneholder mange  
bestemmelser som er i motstrid til KPA2018. Det betyr at de i realiteten må  
reguleres på nytt (ref. §2-4 i KPA2018). 501 boliger ligger i planer som faller i  
kategorien «regulert før 2013», og tas følgelig ut av tallgrunnlaget.a

• I tillegg er det korrigert for ferdige regulerte planer for boligenheter som er besluttet 
etter august 2020. Ved inngangen til juni 2021 utgjør dette 294 enheter som legges til 
reserven. 

Med tillegg og fradrag består Bergen kommunes planreserve av 2.108 boliger i reell 

planreserve pr 15. juni 2021.

Figur 2: Planreserve,  
metodemodell forklart med 
tall fra Bergen kommune.
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Sterkt press i nyboligmarkedet
Det er en menneskerett å ha tak over hodet. Både sosialpolitikk og boligpolitikk muliggjør 
dette for alle som bor i Norge. Nordmenn har tatt britenes «my home is my castle» til 
sitt bryst og i den norske modellen vektlegges borgernes mulighet for å eie egen bolig. 

De siste årene har lave renter ført til at langt flere enn tidligere har sett seg råd til å kjøpe 
egen bolig. På den annen side har dette før til et betydelig prispress i markedet. Derved 
er mange forhindret fra å kjøpe egen bolig og få ta del i verdistigningen som fast eiendom 
har hatt de siste årene. I sum bidrar rentebildet til betydelig prispress.

I Bergen har boligprisene steget med 10,6 prosent* fra mai 2020 til mai 2021, mens den 
generelle prisveksten har vært på 3,6 prosent (april-april)**. Etterspørsel, tilgang til nye 
boliger og rentenivå fører til vi har et boligmarked i betydelig ubalanse. 

Samtidig ser vi at tilflyttingen til Bergen kommune er langt svakere enn tilflytningen til de 
nærliggende omegnskommunene. Dette illustrerer ytterligere hva et høyt priset bolig-
marked i Bergen kommune fører til.

KOMMUNE	 ØKNING	2010-2019	 VEKST	%	AV	FOLKETALL

Bergen 49583 14,9
Øygarden 5918 18,4
Askøy 4282 17,1
Bjørnafjorden 4158 19,9

Kilde: SSB

*Kilde: Eiendomnorge.no  **Kilde: SSB

KVADRATMETERPRIS BOLIGER I BERGEN...

2021
2011

I 2011 var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på bolig i Bergen 29.700 kroner.  
I 2021 er prisen 49.000 kroner.* 

Gjennomsnittspris for en bolig i Bergen er 4,135 millioner kroner.* 
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Erfaringer fra andre storbyer
JM har sammenlignet Bergens planreserve med planreserven til Oslo kommune og har 
justert for innbyggertall. Oslo har nær 700.000 innbyggere og Bergen har 284.000 inn-
byggere. Basert på en JM-analyse (mars 2021) er Oslo sin planreserve ca 8000 boligenhe-
ter. Dette er betegnet som kritisk lavt nivå og er fremholdt som en av de viktige årsakene 
til det kraftige prispresset på boliger i Oslo. Om Bergens planreserve skulle vært på 
tilsvarende nivå som planreserven i Oslo justert for folketallet, skulle Bergens reserve 
vært på mer enn 3000 boligenheter. Bergens planreserve er iht. JMs analyse derimot 
2100 boligenheter.  

JM har også samlet statistikk for å kartlegge sammenheng mellom prisvekst i boligmarke-
det og antall ferdigstilte boliger i hovedstedene i Norge, Sverige og Finland. Dette er målt 
opp mot vekst i innbyggertall og viser at Oslo er på linje med Stockholm, mens Helsinki 
har en nær flat kurve. Forklaringen vi sitter igjen med er at myndighetene og boligbyg-
gerne i Helsinki over tid har sørget for et tilstrekkelig utbud av nye boliger i markedet og 
derved unngått å skape et opphetet boligmarked. (Figur 3)

Figur 3: I Oslo og Stockholm har boligprisene steget med hhv 144% og 133%, tilsvarende 6,6% 
og 6,2% årlig prisvekst i perioden 2005-2019. I samme periode har prisene steget med 25% i 
Helsinki, tilsvarende 1,6% årlig. I denne perioden er det bygget 0,3 nye boliger per nye innbygger 
pr år i Oslo og Stockholm. I Helsinki er det bygget 0,7 nye boliger per nye innbygger årlig. 
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«Planreserve» går mot slutten
JM har også sett på utviklingen over ferdigstilte reguleringsplaner for boliger i Bergen 
kommune. Trenden er alarmerende negativ. 

Det produseres om lag 900 nye boliger i Bergen kommune hvert år. Med et tilsig av  
ferdigstilte planer på godt under 300 enheter de siste årene og en reserve på 2.000  
enheter, vil Bergen kommune gå tom for nye boligprosjekter i løpet av 2024. Det er 
viktig for utvikling av hele byen at denne trenden blir snudd.

REGULERTE BOLIGER BERGEN KOMMUNE 2011-2020*
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*Ifølge Bergen kommunes egne tall til og med august 2020
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REGULERINGSPLAN	–	SLIK	FOREGÅR	DET

Regulering av areal følger Plan- og bygningsloven (PBL). I korte 
trekk foregår arbeidet slik: 

Utbygger vil søke om tillatelse for å gjennomføre et tiltak, og ber 
om et oppstartsmøte med kommunens byggesaksavdeling. Her klargjør  
utbygger sine intensjoner for hvordan arealet skal utvikles, mens 
kommunen ser til at intensjonen er i overensstemmelse, eller har  
mulighet for å komme inn under kommunens overordnede planer.

Utbygger lager et planprogram, hvor første del omhandler eksakt hva 
som skal utredes i reguleringsplanen. Planprogrammet går på offentlig 
høring. Straks planprogrammet er godkjent, starter selve regulerings-
arbeidet med utredninger i tråd med det som er vedtatt i plan- 
programmet. Utredningstema vil variere, men tiltakets påvirkning av 
luft, vann, biologisk mangfold og kulturminner er vanlig. Likeledes 
tilknytning til offentlig vei, vann og avløp og så videre. 

Endelig forslag til reguleringsplan sendes kommunen som legger planen 
ut for offentlig høring. Ved begge høringsrunder kan naboer,  
interesseorganisasjoner og andre offentlige instanser kommer med 
merknader, forslag og i verste fall innsigelser imot planen.   

Etter juridisk bindende vedtak i kommunestyret, vil utbygger gå  
videre med detaljplanlegging, lansere tiltaket i markedet, og til 
slutt søke om oppstart av byggearbeidene.

I Bergen kommune, hvor det er innført parlamentarisk styre, vil en 
reguleringsplan gjennomgå disse fasene:

År 0         År 3-7  

Oppstartsmøte *Planprogram *Utredning *Godkjenning administrativt *Godkjenning politisk *Vedtak i bysytret *Vedtatt plan


