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I 2020 fikk Norsk Eiendom virkelig vist verdien av 

å ha en forening som representerer hele bredden 

i bransjen. Med tydelige budskap og med god til-

gang på erfaringer og innspill fra en bred med-

lemsmasse har foreningen kunnet  

bidra til utforming av nye rammebetingelser for 

bransjen i en krisetid. Som styreleder er jeg stolt 

over hvordan vi tok lederskap i en ganske uover-

siktlig tid. Tross endrede sosiale rutiner og ar-

beidshverdag så har vi også har stor aktivitet 

gjennom vårt næringspolitiske og bransje-

utviklende arbeid. 

Eiendomsbransjen står overfor store endring-er. 

Vi sitter med en viktig nøkkel for at Norge skal 

kunne innfri sine ambisiøse klimamål. Med det 

følger et stort ansvar og nye muligheter. Det er 

gledelig å se at virksomhetene i vår bransje er 

fremoverlente og ikke går av veien for å prøve ut 

nye løsninger som kan sette standard for nye bæ-

rekraftige løsninger. Jeg er stolt over at bransjen 

på enkelte områder er mer utålmodig enn landets 

politikere. Norsk  

Eiendom vil fortsatt være en tydelig stemme over-

for myndighetene, og vi skal sørge for at bransjen 

er oppdatert og kan levere på det samfunnet kre-

ver av oss på en måte som også vil være verdiska-

pende og lønnsom for den  

enkelte bedrift. 

God eiendomsutvikling og -forvaltning skal også 

gi merverdi for omgivelsene rundt. Sosial 

bærekraft lønner seg – ikke bare for det enkelte 

selskap, men for samfunnet. Bokvalitet og bygge 

rom for for sosialt samvær både hjemme og på 

jobb er en del av eiendomsbransjens 

samfunnsoppdrag. Norsk Eiendom vil fremover 

bidra til økt oppmerksomhet om sosial bærekraft 

ikke bare overfor myndighetene, men også som 

en del av vår rolle for bransjeutviklingen.  

2020 startet bra for eiendomsbransjen. Det var 

høy aktivitet og gode utsikter. Da pandemien 

kom var det vanskelig å overskue virkningen for 

bransjen. Jeg våger likevel påstå at bransjen klart 

å holde hjulene i gang. Norsk Eiendom har alltid 

arbeidet for å fremme bransjens interesser og 

bidra til robuste og forutsigbare  

rammebetingelser. Vi ønsker å være myndig-

hetenes medspiller når krav og rammer skal settes 

for bransjen. På den måten får foreningen 

synliggjort bransjens samfunnsmessige betydning 

samtidig som vi får frem hva som skal til for at vi 

kan utøve vårt samfunnsoppdrag under rimelige 

rammevilkår. Nye dommer knyttet til 

rekkefølgekrav og utbyggingavtaler vil påvirke 

vårt myndighetsarbeid i 2021.  

2020 var også året for lederskifte. Vi har takket av 

Thor Olaf Askjer som på en utmerket måte har 

ledet og utviklet Norsk Eiendom til å bli den 

viktigste foreningen for aktørene i eiendoms-

bransjen. Jeg gleder meg over at vi sommeren 

2020 fikk inn Tone Tellevik Dahl som ny leder for 

foreningen. Tone har allerede vist at hun evner å 

forsterke vårt fokus på synlighet og gjennomslag 

og sørger for at vi tar vare på de verdier 

foreningen står for. Tone har også ansatt to nye 

dyktige medarbeidere som vil være med å løfte 

vår forening videre.   

I 6 år har jeg hatt gleden av å sitte i styret til 

Norsk Eiendom, 5 av dem som styreleder. I den 

tiden har medlemsveksten vært god, og fore-

ningen har utvidet sitt næringspolitiske interes-

sefelt gjennom økt fokus på boligpolitikk og 

sosial bærekraft. Jeg vil takke medlemmene for 

tilliten jeg har fått gjennom disse årene og ikke 

minst takke for samarbeidet med vår lille, men 

meget kompetente administrasjon i Norsk 

Eiendom. 

 

Styreleder har ordet 

Øystein Throup 



 

 

Om eiendomsbransjen 

Norsk Eiendom er eiendomsbransjens viktigste ta-

lerør og pådriver. Som bransjeforening for mer 

enn 240 eiendomsaktører over hele landet, utvik-

ler vi eiendomsbransjen i en mer bærekraf-tig ret-

ning, sprer kunnskap om bransjen og bygger bro 

til samfunnet. 

Se for deg en arbeidsplass, et hjem eller et  

na-bolag. Der menneskene skaper liv, bygger 

eien-domsselskapene rammene for livet som le-

ves. Vi kan ikke sette opp byggene uten å tenke 

på helheten. For å lykkes med jobben må vi skape 

gode samfunn der folk jobber, lever og bor. 

Eiendomsbransjen belaster miljøet gjennom sine 

bygg og utviklingsprosjekter. Derfor skal Norsk Ei-

endom være de fremste til å heie frem og bidra til 

at miljøavtrykket fra bransjen blir så lite som mu-

lig.  

Vår bransje må som andre bransjer være øko-no-

misk lønnsom, men jobben er ikke gjort  

når kjøperne, leietakerne og aksjonærene er forn-

øyde. Våre kunder er også politikerne,  

nærings-livet og nabolagene der vi utvikler og tar 

vare på våre eiendommer.   

Å utvikle eiendom er kostbart, krevende og risi-

kofylt. Derfor trenger vi et samfunn som stoler på 

oss og gir oss forutsigbare betingelser. Dette er 

viktig.  

For det er vi som former stedene som former våre 

liv. 

Om Norsk Eiendom 

Norsk Eiendom er et selvstendig foretak registrert 

i Enhetsregisteret i Brønnøysund med  

organisasjonsnummer 884 097 932 MVA. 

Norsk Eiendom er den største bransjeforeningen 

for eiendomsaktører i privat sektor. For at bransjen 

skal nå de mål som er satt, trengs en organisasjon 

som kan lede an i utviklingen. Norsk Eiendom 

kjennetegnes ved at vi 

a) Er en kompetent forening, b) Har en representa-

tiv medlemsmasse, c) Utnytter allianser, d) Er rele-

vant og e) Er partipolitisk uavhengig. 

Norsk Eiendom er tilsluttet Byggenæringens 

Landsforening (BNL) og Næringslivets Hoved- 

organisasjon (NHO) og har kontor i Nærings- 

livets hus på Majorstuen i Oslo. 

Medlemstallet pr 31.12.20 var i alt 240 medlem-

mer, sammenlignet med 233 ved forrige årsskifte. 

Vi fikk 26 mye medlemmer. Regnskapet pr 

31.12.20 viste en inntektsside på NOK 10.294.264 

og et resultat før skatt på NOK 1.031.480. Fore-

ningens egenkapital er etter dette NOK 4.765.121. 

Representasjon 

Norsk Eiendom deltar aktivt i ulike styrer og utvalg 

for å bidra til en god samfunnsutvikling og for å 

fremme medlemsbedriftenes interesser. 

• Citykonferansen Oslo, programkomitéen  

v/ Stig Bech, Solon, Mona Aarebrot, Aspelin 

Ramm og Vidar Fiskum, Norsk Eiendom 

• Juryen for Cityglød v/ Gunnar Bøyum, Aspelin 

Ramm og Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom 

• Citykonferansen Stavanger v/ Sjur Christian 

Monsen, Smedvid Eiendom  

• Juryene for Cityprisene v/ Tone Tellevik Dahl 

og Vidar Fiskum, Norsk Eiendom 

• Byggherregruppen i Samarbeid for  

Sikkerhet / Carl Henrik Borchsenius frem til 

31.05.20 Vidar Fiskum fom 15.06.20 

• Standard Norge – sektorstyret for bygg  

v/ Thor Olaf Askjer frem til 30.6.20. Tone 

Tellevik Dahl fom 1.07.20 

• Standard Norge – Bærekraftige  

lokalsamfunn v/ Carl Henrik Borchsenius frem 

til 31.05.20. Tone Tellevik Dahl fom 1.07.20 

• Standard Norge – Fasenorm  

v/ Carl Henrik Borchsenius frem til 31.05.20 

Vidar Fiskum fom 15.06.20 

• Standard Norge – Utbygningsavtaler  

v/ Carl Henrik Borchsenius frem til 31.05.20 

Vidar Fiskum fom 15.06.20 

• Standard Norge – Store totalentrepriser 

• v/Thor Olaf Askjer frem til 30.09.20 

• Standard Norge – Smittevern i kjøpesentre og 

næringsbygg v/ Tone Tellevik Dahl 

• Plan- og bygningsetaten i Oslo –  

storbrukerforum  

v/ Carl Henrik Borchsenius frem til 31.05.20 

Vidar Fiskum fom 15.06.20 

• Ruteretur AS – styret v/ Thor Olaf Askjer 

• Grønn Byggallianse – styret  

v/ Thor Olaf Askjer (observatør) frem til 

30.06.20. Tone Tellevik Dahl fom 01.07.20 

 



 

 

Styresammensetning i 2020 

• Øystein Thorup, Avantor AS, leder 

• Christine Kahrs, Paal Kahrs Eiendom  

• Salman Saeed, Skanska Eiendomsutvikling  

• Stig Bech, Advokatfirmaet Wiersholm 

• Ida Aall Gramm, AF Gruppen  

• Ingse Galtung Døsvig, Bara Eiendom  

• I tillegg møter Katharina Bramslev i 

Grønn Byggallianse som observatør. 

Administrasjon 

• Tone Tellevik Dahl, ttd@noeiendom.no 

• Naomi Ichihara Røkkum, nir@noeiendom.no  

• Vidar Fiskum, vf@noeiendom.no 

• Kerstin Allemyr, kestin.allemyr@noeiendom.no 

 

Thor Olaf Askjer var direktør fra høsten 2009 

frem til sommeren 2020. Han har sittet i en 

rekke råd og utvalg og på denne måten  

bidratt til at eiendomsbransjen fikk større syn-

lighet og økt innflytelse.  

Tone Tellevik Dahl tiltrådte som direktør som-

meren 2020. Hun har lag erfaring som toppoli-

tiker i Oslo kommune, bl.a.  flere år som byråd. 

Hun har også ledererfaring fra Universitetet i 

Oslo. Tellevik Dahl er opptatt av å bedre bran-

sjens rammebetingelser og synliggjøre det 

samfunnsansvar medlemmene tar. Økt aktivitet 

i medier og overfor myndighetene har vært 

prioritert høsten 2020.  

Øystein Thorup Christine kahrs  Salman Saeed 

Stig Bech Ida Aall Gram Ingse Galtung Døsvig 

 

Tone Tellevik Dahl  



 

 

Aktiviteter 

Norsk Eiendom arrangerte sammen med Estate 

Kunnskap i februar 2020 Citykonferansen. Citykon-

feransen er landets største konferanse for eien-

domsbransjen. Citykonferansen har vært arrangert 

siden 1987. Ellers har planlagte aktiviteter i 2020 

blitt avlyst, utsatt eller omgjort til  

digitale møter, pga pandemien. 

• De regionale Citykonferanser ble avlyst eller 

utsatt til 2021. 

• Den nasjonale Cityprisen 2020 ble tildelt  

Nygaardsplassen med Cityplan som utvikler. 

Kaja Skovborg-Hansen, daglig leder av Vippa, 

vant prisen Cityglød. 

• Deltakelse i standardiseringskomiteer og 

sektorstyret til Standard Norge. 

• Bidratt til opprettelsen av et nettverk mellom 

våre nordiske søsterorganisasjoner. 

• Arendalsuka var ferdig planlagt, men avlyst.  

• Høy aktivitet knyttet til synlighetsarbeid i 

ordinære og sosiale medier.  

• Månedlige nyhetsbrev og ekstraordinære 

koronanyhetsbrev. 

• Videreutvikling av vår hjemmeside som har 

bidratt til høy besøksfrekvens. 

• Foredrag og paneldeltagelse på mange kurs 

og konferanser. 

• Besøk hos medlemmene for å skaffe oss 

førstehåndsinformasjon om hva medlemmene 

er opptatt av samt for å informere om 

foreningens arbeid. 

• Utstrakt medlemsservice i form av konkrete 

spørsmål som vi besvarer med bakgrunn i 

egen kompetanse, innleide tjenester eller via 

foreningens store nettverk. 

• Utviklet et virksomhetssystem og intern-

kontroll for å dokumentere og sikre en 

forsvarlig drift av foreningen. 

• Høringsinnspill og møter med politikere. 

• Økt møtefrekvens med landets myndigheter 

• Videre forvaltning av Bygg21s rapport «Steg 

for steg». 

• Lansert veileder for digital eiendomsledelse- 

BIM. 

• Utviklet policy for bedrebokvalitet. 

• Forberedt en større undersøkelse med tema 

«Kontoret etter korona». 

• Prosjektsamarbeid med plan og 

bygningsetaten i Oslo om effektive 

planprosesser. 

Viktige saker i 2020 

Korona 

Norsk Eiendom inntok en sentral rolle i utfor-

mingen av kontantstøtteordningen til nærings- 

livet under korona. Vi fikk også utsatt MVA-frist fra 

6 til 12 måneder. Medlemmene satte også pris på 

juridiske og andre koronaråd vi ga. Det er også 

viktig å understreke at vi jobbet for at bransjen 

skulle delta i dugnaden og synliggjøre bidraget. 

Norsk Eiendom har også igangsatt et prosjekt der 

vi ser på kontormarkedet etter  

korona. 

Bærekraft 

Vi hjelper våre medlemmer i å lykkes med  

bærekraft. Vår oversettelse av FNs bærekraftsmål 

til konkrete tiltak i en eiendomsbedrift og strakstil-

takene i eiendomssektorens veikart er sentrale 

verktøy som medlemmene får veiledning i og tar i 

bruk. Veileder for bærekraftige leietakerskifter, se-

minarer om grønn finans i EUs taksonomi og del-

takelse i ulike arbeidsgrupper som omhandler bæ-

rekraft bidrar til økt kunnskapsutvikling om tema. 

Vi har en tydelig satsing på sosial bærekraft. Veile-

deren “Generelle bestemmelser” var en viktig leve-

ranse for at medlemmene skal lykkes med sosial 

bærekraft i entreprisekontrakter.  

Skatt på eiendom 

I løpet av de siste 5-6 årene har det ved mange 

anledninger blitt innført skjerpelser i skatt og av-

gift. Det solide faktagrunnlaget som foreningen 

utarbeidet knyttet til skatt er nå sammenfattet i en 

rapport. Flere av temaene i rapporten er allerede 

lagt frem for både kommunal- og finansdeparte-

mentet. Rapporten vil også være nyttig lesing for 

våre medlemmer og foreningen vil også bruke den 

i opplæringsøyemed.    

Boligpolitikk 

Politikernes oppfatning av hva som må til for å ut-

vikle en god boligpolitikk, bygger ofte på et be-

grenset kunnskapsgrunnlag. Derfor har vi sammen 

med gode samarbeidspartnere utarbeidet et bre-

dere kunnskapsgrunnlag og policydokument om 

bokvalitet. Vi driver også politikkutforming knyttet 

til den tredje boligsektor og alternative veier inn i 

boligmarkedet. 

  



 

 

Digitalisering 

Digitalisering skyter fart i hele samfunnet og 

Norsk Eiendom er en viktig bidragsyter til at  

digitaliseringen bidrar til økt produktivitet og kva-

litet gjennom vårt bestilleransvar. Ikke minst er det 

viktig at digital informasjon kan nyttig-gjøres 

sømløst over i byggenes driftsfase. Foreningen er 

initiativtager og deltager til en rekke tiltak knyttet 

til digitalisering. Av disse kan bl.a. nevnes rappor-

ten Digitalt Veikart 2.0 og vårt samarbeid med 

Brønnøysundregistrene vedr digital eiendomshan-

del.  

Planprosesser, rekkefølgekrav og utbyggings-

avtaler 

Med grunnlag i materiale produsert i Bygg 21, 

jobber vi aktivt og målrettet med å øke forutsig-

barhet i planprosess overfor lokale og sentrale 

myndigheter. Vi har videre vært partshjelp for et 

av våre medlemmer i en bredt anlagt sak mot Oslo 

kommune knyttet til urettmessige krav om utbyg-

gingsbidrag. Utbygger vant saken i tingretten, 

som ble anket til lagmannsretten og rettskjennelse 

av dom forventes primo 2021. 

Samarbeidsavtaler 

Norsk Eiendom hadde i 2020 samarbeidsavtaler 

med: 

• Advokatfirmaet Føyen Torkildsen vedrørende 

leieavtaler og juridisk rådgivning på 

eiendomssiden. 

• Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) om 

næringspolitikk. 

• Grønn Byggallianse (GBA) om høynet 

kompetanse på miljøsiden. 

• Forum for Norges eier- og 

forvalterorganisasjoner for styrket 

posisjonering på eier- og utbyggersiden. 

• BAE-rådet for økt samhandling i hele 

næringskjeden. 

Hva har skjedd siden foreningen ble 

etablert? 

• Medlemsmassen er mangedoblet, fra 30 til 

240. Medlemsmassen kontrollerer i 

størrelsesorden 40 % av landets 

næringseiendom. 

• Kravet om sosial infrastruktur er fjernet fra 

utbyggingsavtalene. 

 

• Plan- og bygningsloven er forenklet og gjort 

mer forutsigbar, bl.a. parallell behandling av 

plan og rammetillatelse. 

• Dokumentavgiften er fjernet ved fisjon. 

• Standardkontrakter ved utleie er utviklet og 

revidert fem ganger. Bruken er økende, og det 

er færre konflikter. Kontraktene er oversatt til 

engelsk. 

• Byggherreinteressene er ivaretatt i revisjonen 

av byggherreforskriften. 

• Påseplikten i henhold til allmenngjøring er 

unntaksvis pålagt byggherre i forskrift om 

sosial dumping. 

• Bidrar til at standardene blir balanserte og ikke 

blir for «entreprenørvennlige». 

• Bidratt til å profesjonalisere FDV, bl.a. gjennom 

å utvikle nye standarder. 

• Bidratt til at «heismonopolet» mykes opp. 

• Nye uttaksregler for moms ved vedlikehold 

(fem års tilbakeføring) ble stoppet. 

• Bidratt til å øke fokus på miljø og klima i 

eiendomsbransjen. 

• Bidratt til å utvikle et risk-management 

verktøy, gjennom leverandørovervåkingen i 

StartBANK. 

• Egen saldogruppe for tekniske installasjoner i 

bygg. 

• Bidratt til etablering av Norwegian Green 

Building Council. 

• Etablert tillitt i departementene og deres 

politiske ledelse. 

• Avverget tyngende forskrift om mva på ikke 

utleide næringsbygg. 

• Innført Miljøavtaler (Grønne leieavtaler). 

• 5-års-reglen for private reguleringsplaner er 

fjernet. 

• «Momsfellen» knyttet til frivillig registrering er 

fjernet. 

• Signert leieavtale er tilstrekkelig for 

tilbakegående avgiftsoppgjør. 

• Fylkesmennene samordner varsel om 

innsigelse til reguleringsplaner. 

• Forpliktende oppstartsmøte i planprosesser 

vedtatt i PBL. 

• Kontantstøtteordningen (korona) anerkjenner 

husleie som fast utgift (støtteberettiget). 

• Fått utvidet MVA-frist mens pandemien pågår. 

• Forenklet reglene for bruken av 

sikkerhetsventilen i forbindelse med 

formueverdsettelse og forlenget tidsintervall 

for dokumentasjon av verdi (fra 1 til 5 år).

Forsidefoto: Pellerin og Aspelin Ramm vant Cityprisen Nord 2017 med Clarion Hotel the Edge 

Arkitekt: NIELSTORP+ 

Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø.no 



 

 

 

www.noeiendom.no 

Telefon: 23 08 80 00 

firmapost@noeiendom.no 

 

Besøk: 

Næringslivets Hus 

Middelthunsgate 27 

Majorstuen, Oslo 

 

 

Post: 

Norsk Eiendom 

Postboks 7185 Majorstuen 

0307 Oslo 
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