
ETIKK 
I EIENDOMSBRANSJEN



• Tillit er avhengig av 
ansvarlighet i holdning 
og handling

• Gode holdninger  
og ansvarlig handling  
fordrer etisk refleksjon

Vi ønsker å inspirere til etisk refleksjon  
blant medlemmene i Norsk Eiendom

Eiendomsbransjens oppdrag er ansvarlig steds- og byutvikling. Vi skaper gode arenaer for 
bolig og arbeid, helse og læring, lek og alvor. Vi tar vare på tradisjoner og virkeliggjør visjoner 
gjennom skaperkraft og ny teknologi for å møte samfunnets ønsker og enkeltmenneskers behov 
på en  verdiskapende og miljøvennlig måte. Dette store ansvaret fordrer seriøsitet i vår sam-
handling med myndigheter, kunder, leverandører og andre forretningspartnere.

• Ansvar krever tillit• Steds- og byutvikling 
innebærer ansvar

Ansvar Tillit

Etisk  
refleksjon

Holdning  
og handling



Kunder
Eiendomsbransjens kunder er først og fremst de leietagere 
og brukere som utøver verdiskapning med basis i de lokalene 
eiendomsbransjen skaffer til veie, samt boligkjøpere og kjøpere 
av yrkesbygg.
Bransjen skal bestrebe seg på en åpen dialog med alle kunder, 
behandle kundene med respekt og være etterrettelig i all kunde-
kommunikasjon. Bransjen skal ta korrekt betalt for de ytelser 
vi leverer.

Myndigheter
Steds- og byutvikling er viktig for det fysiske miljøet vi omgir 
oss med. Offentlige myndigheter på alle nivåer en derfor svært 
avgjørende premissgivere og viktige samarbeidspartnere for 
eiendomsbransjen. Det er nødvendig å møte offentlig myn-
dighet med respekt og med en grunnleggende forståelse for 
deres legitime rett og plikt til å ivareta samfunnets interesser.

Innkjøp
Eiendomsbransjen er en betydelig bestiller og har stor innfly-
telse gjennom de innkjøpsbeslutninger som treffes. Det skal 
tilstrebes forutsigbare konkurranser om leveransene, og alle 
tilbydere må behandles i samsvar med god forretningsskikk. 
Det er nødvending at eiendomsbransjen også stiller strenge 
etiske krav til sine leverandører. 

Medarbeiderne
Hver enkelt medarbeider i eiendomsbransjen forvalter store 
verdier og har et stort ansvar både overfor eiere og for samfun-
net. Bransjens omdømme er sterkt avhengig av medarbeider-
nes adferd. Diskriminerende adferd må unngås og fortrolig 
informasjon skal håndteres ansvarsfullt. Ingen må delta i 
behandlingen av eller avgjørelsen av en sak når det foreligger 
omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til vedkom-
mendes uavhengighet.

Helse, miljø og sikkerhet 
Eiendomsbransjen har stor påvirkning på HMS både gjennom 
bygging, renovering og drifting av bygg og uteområder. An-
svaret er omfattende beskrevet gjennom en lang rekke lover 
og forskrifter, særlig nevnt Byggherreforskriften. Eiendoms-
bransjen vil strekke seg langt for å bidra til god helse, miljø 
og sikkerhet for alle som bygger eller bruker deres bygg og 
uteområder.

Forretningsetikk 
Korrupsjon, bestikkelser og urettmessige tiltak for å hindre 
konkurranse ødelegger markedsbalansen og hindrer øko-
nomisk, sosial og demokratisk vekst og utvikling. Åpenhet 
sikrer en sunn utvikling.

Bransjen må kun involvere seg i forretningsaktiviteter som  
er i overensstemmelse med lover, regler, inngåtte avtaler, inter-
nasjonale konvensjoner og egne etiske prinsipper. Bransjen må 
stille tilsvarende krav overfor sine samarbeidspartnere.

Etisk refleksjon og praksis er viktig i alle relasjoner:

Norsk Eiendom skal arbeide for en eiendomsbransje som 
blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs.

Hvordan kan Norsk Eiendom bidra overfor 
våre medlemmer
Aktører som føler behov for råd eller støtte i møte med et   
etisk dilemma kan konsultere Norsk Eiendom som kan gi  
råd. A ktørene oppfordres til å varsle Norsk Eiendom om  
adferd som kan bidra til svekket omdømme for bransjen. 
Henvendelser skal håndteres fortrolig inntil det eventuelt  
er fattet et formelt vedtak i styret i Norsk Eiendom.

Implementering og oppfølging
Den enkelte medlemsbedrift oppfordres til - med basis i dette 
dokument – å gjennomføre interne diskusjoner som kan bidra 
til et bedre omdømme for bransjen. Norsk Eiendom skal legge 
til rette for seriøsitetsarbeid i medlemsbedriftene, gjerne i form 
av dilemmatrening.

I følge vedtektene for Norsk Eiendom kan medlemmer som 
opptrer i strid med vedtektene eller som viser seg uskikket 
til medlemskap, etter nærmere prosedyre kunne ekskluderes 
fra Norsk Eiendom. Alvorlig brudd mot dette dokument, kan 
føre til ekskludering. Dersom Norsk Eiendom blir kjent med 
straffbare forhold, blir dette politianmeldt.
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