
Pressemelding  -   

tiltak for å stimulere boligmarkedet på Sortland 
 

Sortland Boligstiftelse har over en lang periode sett at leiemarkedet for 

boliger på Sortland er blitt vanskeligere og vanskeligere for de som 

ønsker å leie bolig. Det bygges for få utleieboliger og konsekvensen er at 

mange har store problemer med å finne egnet bolig. 

 

I perioden 2002-2012 økte prisene på kjøp og salg av eneboliger på 

Sortland med ca 79 % iflg SSB. Prisutviklingen på leie av private boliger 

og leiligheter har også økt mye i perioden uten at det finnes eksakt 

dokumentasjon på dette. Sortland Boligstiftelse sine utleiepriser har i 

denne ti-årsperioden økt med ca. 19 % (kun indeksøkning). Stiftelsen 

sine utleiepriser ligger vesentlig lavere enn markedsleie. 

 

En analyse (middels anslag) av befolkningsutviklingen i Sortland 

kommune tilsier at vi vil være ca 11650 innbyggere i år 2030. Dette vil gi 

en årlig vekst med nærmere 100 innbyggere pr år. I en kommune med 

befolkningsvekst og høye boligpriser ønsker Sortland Boligstiftelse å 

bidra til at antall boliger øker. 

 

Private utbyggere har stått for mesteparten av boligbygging de senere år 

og det er bygget flest boliger for kjøpesterke grupper. Dette har medført 

at leieprisene har økt, samtidig som antall utleieboliger har stagnert. Det 

har oppstått et todelt marked i kommunen; Sortland Boligstiftelse sitt 

marked, og det private markedet.  

 

Sortland Boligstiftelse ønsker å bidra til bedre balanse i utleiemarkedet 

og vil sette opp husleien til «gjengs leie». Jfr Husleielovens § 4-3. 

Husleieøkningen vil i hovedsak gjelde våre gjennomgangsboliger. Noen 

få omsorgsboliger vil også bli berørt siden vi også ønsker å utjevne 

ulikheter i husleienivået blant omsorgsboligene våre. Samtlige beboere 

som blir berørt har fått eget varsel om dette. For eksisterende beboere vil 

økningen tidligst tre i kraft fra 1.januar 2014, og for de som blir hardest 

berørt vil økningen skje over en 2-årsperiode. 

 



Gjengs leie er en tilnærming til markedsleie. Dette medfører i praksis en 

økning i leieprisen med ca 30-50 % for ca 100 av våre boliger. Ved å øke 

husleien til gjengs leie ønsker vi å oppnå tre ting: 

 

1. Private utbyggere vil satse mer på utleieboliger. Det vil være 

enklere for private å leie ut bolig når markedet ikke er todelt. 

2. Med økte inntekter vil Sortland Boligstiftelse være i stand til 

selv å bygge flere utleieboliger. 

3. Sortland Boligstiftelse vil være i stand til å bidra med økt 

servicenivå både til egne leietakere og til andre boligsøkere. 

 

I egen regi ønsker Sortland Boligstiftelse hvert år å bygge flere 

boenheter for utleie i den nærmeste 4 års perioden. Økte inntekter som 

følge av husleieøkning vil gjøre det mulig å satse mer aktivt fremover.  

 

For å kunne frigjøre flest mulig utleieboliger har Sortland Boligstiftelse en 

tidsbegrenset botid på 5 år i våre gjennomgangsboliger. Noen leietakere 

sliter med å skaffe seg ny bolig når botiden er over. Vi ønsker å kunne 

tilby økt service ved å hjelpe disse leietakerne over i en annen bolig; 

enten leie hos andre (privat) eller kjøp av egen bolig. Det vil 

sannsynligvis bli opprettet en egen stilling som boligrådgiver som skal 

arbeide med dette. Ved å hjelpe eksisterende beboere med ny bolig (eid 

eller privat leid), så frigjøres flere av Sortland Boligstiftelse sine 

utleieboliger og vil hjelpe flere boligsøkere som er i en prekær situasjon.  

 

Sortland Boligstiftelse har stor tro på at disse tiltakene vil gjøre det lettere 

å skaffe seg leid bolig i fremtiden. 
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