
BOLIG SOM GRUNNLAG 
FOR LIVSKVALITET





Et sitat fra Winston Churchill har gyldighet også for boligen våre: 

«Vi former bygningene våre   
og etterpå former de oss». 

Boligen har stor betydning for livskvalitet. Det er her våre barn 
utvikles og det er her voksne skal hente krefter og dyrke fa-
milieliv og fritid. I fremtiden vil vi bo enda lengre i egen bolig 
også i livets senere faser. Boligen har rett og slett betydning for 
trivsel, helse og personlig utvikling. Boligdebatten i Norge har 
i liten grad tatt inn over seg denne dimensjonen. Derfor er et 
fokus på bokvalitet viktig.

Bygging og vedlikehold av boliger er mer kostbart i Norge enn 
i mange andre land. Store årstidsvariasjoner og et barskt klima 
er en av årsakene til dette. I tillegg vil mer uvær og regn som 
følge av klimaendringene ytterligere øke behovet for å holde 
bygningsmassen i god stand. Derfor er teknisk boligkvalitet 
viktig.
 
Boligene utgjør en viktig del av det visuelle by- og landskaps-
bildet. Hvordan boligene våre fremstår i det offentlige rom har 
betydning for langt flere enn de som bor der. Derfor er god 
arkitektur viktig.

Det norske boligbildet
Boligen er i en særstilling i Norge. De aller fleste bor godt og de 
fleste boliger har høy kvalitet. Spesielt for Norge er at mer enn 
80 prosent av husholdningene eier den boligen de bor i. Vi bruker 
boligen flere timer av døgnet enn folk lenger sør i Europa, og vi 
bruker mye tid og penger på å ruste opp boligene våre. Selv 
om boutgifter er den største enkeltposten i et gjennomsnittlig 
familiebudsjett, utgjør de mindre enn 20 prosent av husstandens 
disponible inntekt. Det er lavere enn i våre naboland. Imidlertid 
er boutgiftenes andel av disponibel inntekt økende, til tross for 
lave renter. Andelen av befolkningen som opplever boutgifter 
som svært tyngende er også økende.

En gjennomsnittsfamilie som eier sin egen bolig bruker ca. 
75.000 kroner pr år i renter og avdrag. En gjennomsnitts-
familie som leier, betaler ca 70.000 kroner pr år i husleie. Så 
lenge vi opplever en boligprisvekst, opparbeider norske hus-
holdninger en betydelig boligformue. Denne formuen er i mindre 
grad likvid og den er i stor grad belånt. Dette gjør husholdnin-
genes økonomi følsom for renteendringer og svingninger i 
bolig prisene. Endringer i beboerens livsfase, familiesituasjon og 
sysselsetting kan skape komplikasjoner dersom netto bolig-
formue er lav og lite likvid. Befolkningens boliginvesteringer 
får konsekvenser for nasjonaløkonomien. 

Boligeiere flest er i mindre grad opptatt av boligens energi-
ytelse og klimabelastning, selv om klimagassutslippene fra 
norske boliger med relativt enkle grep kan reduseres.

Bolig er langt mer enn pris,   
størrelse  og tekniske kvaliteter 
Boligen vår er en av de viktigste rammene for livskvalitet. Derfor ønsker Norsk Eiendom 
å bidra til en boligpolitikk som sikrer ønsket kvalitet på alle nivåer, ikke bare i forhold til 
pris, kvadratmeter og teknisk utforming.
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1. For å sikre bokvalitet må regelverket for boligbygging 
 gjøres mer funksjonsbasert og mindre detaljorientert.      
Bo- og boligkvalitet kan sikres gjennom omforente 
 referanseprosjekter som boligutviklere og planmyndigheter 
sammen løfter frem. En slik tilnærming vil legge til rette for 
innovasjon og tekno logisk utvikling. Regelverket må slå 
fast grunnleggende  behov knyttet til helse, miljø og 
 sikkerhet. Funksjonsbaserte kvalitetskriterier vil lettere 
kunne tilpasses geografiske  forskjeller og varierte behov 
hos ulike boligeiere eller -leiere.

2. Mål, regelverk og incentiver må utformes slik at bolig-
massen blir en betydelig bidragsyter frem mot null utslipps-
samfunnet. Redusert eiendomsskatt for boliger med gode 
miljøprestasjoner er et eksempel på et incentiv som må 
vurderes.

3. Myndighetene må prioritere en stabil boligforsyning  som 
 representerer alle sider ved god bo- og bolig kvalitet.  Dette 
gjøres bl.a. gjennom gode masterplaner og samordnet 
areal- og transportplanlegging.

4. Kommunene må prioritere å etablere romslige reserver    
av ferdig regulerte og byggeklare boligtomter. Utbygnings-
bidrag og rekkefølgebestemmelser må gjøres mer forutsig -
bare og forholdsmessig riktige. Dette vil bidra til redusert 
prispress.

5. Kommuner som legger til rette for boligvekst må    
bli  premiert i det kommunale inntekts-systemet, slik    
at  vekstkommunene evner å etablere tilstrekkelig 
 infrastruktur og dekke andre kostnader som følger    
av befolkningsvekst.

6. Fortetningsstrategi og knutepunktutvikling må gjennom-
føres slik at det blir mulighet for «folk flest» å etablere   
seg i knutepunktene og i den fortettede byen. Dette for   
å sikre at vi unngår segregering.

7. Eiendomsbransjen må få robuste og forutsigbare ramme-
vilkår. Den private eiendomsretten skal ikke uthules ved 
skatter, rekkefølgebestemmelser, eller andre begrens-
ninger eller byrder lagt til prosjektene ut over det som 
klart er hjemlet i lov og forskrift. Kommunenes admini-
strasjon må forholde seg til gjeldende politiske føringer 
og holde de frister som er satt for egen saksbehandling. 

8. Når utbygger gjennom utbygningsavtale eller rekke-
følge  bestemmelser pålegges å opparbeide og bekoste 
infrastruktur som ved ferdigstillelse skal overdras veder-
lagsfritt til det offentlige, skal utbygger gis samme mva-
situasjon som om kommunen sto for tiltaket.

Hvilken politikk ønsker Norsk Eiendom  fra myndighetene? 
Norsk Eiendom ønsker at det utvikles en nasjonal bolig politikk  som er tverrpolitisk og langsiktig.
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1. Bokvalitet bidrar til livskvalitet. Dette oppnår man ved at 
man i planlegging og tilrettelegging trekker inn bredere 
kompetanse enn i dag, f. eks. innen felter som psykologi, 
sosiologi og fysioterapi, slik kunnskap om befolkningens 
fysiske og psykiske helse bør være med å prege bolig-
utviklingen.

2. Det må legges til rette for boformer som gir vanskelig-
stilte grupper adgang til gode bo- og boligkvaliteter.

3. Det må legges til rette slik at man unngår aldersmessig 
og kulturell segregering.

4. Det må etableres gode rutiner og ansvarlige holdninger 
knyttet til demokratisk medvirkning i planprosesser. 
 Demokratisk medvirkning innebærer også forståelse   
for at fortetting vil medføre endringer i den enkeltes 
 nabolag.

Hvordan skal myndighetene  og bransjen bidra i fellesskap?
Utvikling av lover, forskrifter og øvrige rammebetingelser blir bedre om de blir utviklet gjennom 
innflytelse fra alle aktører. Utvikling av det enkelte boligprosjekt har langt større mulighet for   
å bli vellykket om programmering, regulering og planlegging skjer i et reelt og tillitsbasert 
 samarbeid mellom kommunen og utbyggerne.

5. Gode bomiljøer oppnås best gjennom organisk vekst 
fremfor etablering av drabantbyer. Der hvor det er 
 nødvendig å nyetablere boområder, må man i størst 
 mulig grad innarbeide kvaliteter fra de utbygde områdene 
som allerede har et godt bomiljø.

6. Tillitsbasert dialog mellom kommunen og boligutviklerne 
vil i seg selv bidra til programmering og gjennomføring 
av bedre boområder. Forpliktende samarbeide om plan-
prosesser bidrar til raskere og bedre planer.

7. Byrdefordelingen mellom myndighetene og utbyggerne 
må forankres i rekkefølge-bestemmelser og utbygnings-
avtaler som er forholdmessige, forutsigbare og nødvendige. 
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Norsk Eiendoms medlemmer skal:

1. Videreutvikle holdninger, kunnskaper og forretnings-
praksis tilpasset beboernes behov.

2. I enda større grad ha en tilnærming som preges   
av «mitt  prosjekt – vår by – vårt lokalsamfunn».

3. Løfte frem de gode eksempler i egen og andres 
 portefølje   og benytte disse som omforent kvalitets norm.

4. Ta systematisk lærdom av de feil som er gjort i egen 
og  andres portefølje.

5. Forplikte seg til å levere kvalitet i henhold til omforente 
 referanseprosjekter.

6. Være troverdig i sin markedskommunikasjon og levere 
som avtalt.

7. Bidra til prosjektutforming og finansieringsmodeller  som 
 gir alle grupper adgang til gode bo- og bolig kvaliteter.

8. Utvikle tiltak som sikrer boligenes bidrag til nullutslipps   -
samfunnet – herunder legge til rette for solide og fleksible 
løsninger som kan sikre en sirkulær økonomi.

9. Øke bestillerkompetansen slik at leverandørleddene   
kan  levere bedre og rimeligere boliger. 

10. Øke egen kompetanse gjennom tverrfaglig samarbeid   
mellom akademia, arkitekter, rådgivere, entreprenører,   
byplanleggere og offentlige myndigheter.

11. Bidra til fellesskapet gjennom balanserte, forholdsmessige 
og forutsigbare utbygningsavtaler.

Hvordan skal bransjen bidra? 

Eiendomsbransjen har et selvstendig ansvar for å levere høy bo- og boligkvalitet.   
Innovasjon, standardendring og kvalitets f orbedring må først og fremst være leverandørdrevet.

Utbyggerne må anerkjenne at utvikling av gode bo- og boligkvaliteter er et samfunnsansvar. 

Et anerkjent samfunnsansvar bidrar til styrket omdømme  og økt tillit som gradvis gir større 
handlingsrom.
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