
Årsberetning for 2018



Om eiendomsbransjen 
Eiendomsbransjen utvikler og forvalter bygninger og områder. 
Mens det er politikerne som vedtar arealplaner, er det eien
domsbransjen som sørger for at de blir realisert. Gjennom 
sine eiendommer, utviklingsprosjekter og ulike samarbeid, 
driver eiendomsbransjen med byutvikling i praksis.

Norsk Eiendom skal arbeide for en seriøs og verdiskapende 
eiendomsbransje. En slik bransje kjennetegnes ved at den   
a) Legger til rette for livskvalitet og verdiskaping,  
b) Har en sunn inntjening, c) Er en kompetent bestiller  
og d) Synliggjør sitt samfunnsbidrag.

Disse forhold fremkommer av «Mål og strategier for Norsk 
Eiendom» som styret vedtok i 2017. 

Om Norsk Eiendom
Norsk Eiendom er et selvstendig foretak registrert  
i Enhets registeret 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 representativ 
 medlemsmasse, c) Utnytter allianser, d) Er relevant  
og e) Er partipolitisk uavhengig.

Norsk Eiendom er tilsluttet Byggenæringens Landsforening 
(BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og har 
 kontor i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo.

Medlemstallet pr 31.12.18 var i alt 212 medlemmer, 
 sammenlignet med 201 ved forrige årsskifte.

Generalforsamlingen vedtok endrede vedtekter 28.04.2016.
Regnskapet pr 31.12.18 viste en inntektsside på  
NOK 9.575.000 og et resultat før skatt på NOK 604.000. 
 Foreningens egenkapital er etter dette NOK 3.722.000.

Representasjon
Norsk Eiendom deltar aktivt i ulike styrer og utvalg for å bidra til 
en god samfunnsutvikling og for å fremme medlemsbedriftenes 
interesser.

Citykonferansen, programkomiteen v/ Anders Buchardt,  
AB Invest AS, Mona Aarebrot, Aspelin Ramm og Carl Henrik 
Borchsenius, Norsk Eiendom.

Juryene for Cityprisene v/ Carl Henrik Borchsenius  
og Thor Olaf Askjer

Byggherregruppen i HMS-charteret v/ Carl Henrik Borchsenius

European Property Federation v/ Thor Olaf Askjer

Standard Norge – sektorstyret for bygg v/ Thor Olaf Askjer 

Standard Norge – Bærekraftige lokalsamfunn  
v/Carl Henrik Borchsenius

Standard Norge – Fasenorm v/ Carl Henrik Borchsenius

Standard Norge – Utbygningsavtaler v/ Carl Henrik Borchsenius

Plan- og bygningsetaten i Oslo – storbrukergruppen  
v/ Carl Henrik Borchsenius 

Ruteretur AS – styret v/ Thor Olaf Askjer 

Grønn Byggallianse – styret v/ Thor Olaf Askjer  (observatør) 

Eier- og forvalterforum – styret v/ Thor Olaf Askjer Samarbeid 

for digitalisering – styret v/ Thor Olaf Askjer

Styresammensetning i 2018
Øystein Thorup, Avantor AS, leder

Anders Buchardt, AB Invest AS

Marianne Tvenge, Fram Eiendomsdrift AS

Christine Kahrs, Paal Kahrs Eiendom AS

Stian Berger Røsland, Advokatfirmaet Selmer DA

Salman Saeed, Bonum Utvikling AS, fast møtende varamedlem I 

tillegg møter Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse  
som observatør.

Øystein Thorup

Styreleder har ordet
Nok et hektisk og inspirerende år 
med Norsk Eiendom er lagt bak 
oss. Som styreleder setter jeg stor 
pris på å være med å sette retning 
og mål for vår bransjeforening. 
I 2018 ble PropTech et av de 
virkelig store temaene i bransjen. 
Foreningen har arbeidet aktivt 
med hvilken betydning digitali
sering skal ha for vår bransje, og 

det er en spennende utvikling der vi nå ser konturene av de 
store og inngripende endringer som vil komme. Det gjelder for 
oss som eiendomsaktører å være godt forberedt, og ikke minst 
se muligheter i de endringer samfunnet nå går gjennom. 

Enda viktigere i 2018 er de klimaendringer som vi nå ser, og 
de tydelige rapportene fra FNs forskningsmiljøer treffer oss 
alle. Eiendomsbransjen har som alle andre sektorer et stort 
ansvar for å agere riktig og sette en retning som er bære
kraftig. Vi kan forvente at myndighetskravene fremover blir 
strammet inn vesentlig. For vår bransje er det viktig at vi får 
være med på å påvirke hvordan disse kravene settes. Her er 
det foreningen som fronter bransjen. 

Som leder av en betydelig eiendomsaktør er jeg overbevist 
om at de som vil skape de beste resultatene om noen år, er 
de som også har bærekraft som en naturlig del av selskapets 
forretningsstrategi. FNs klimamål er viktige mål for oss alle, 
og for selskapene våre er bærekraft på vei til å bli en del av 
det makrobildet vi må ta hensyn til i alle våre beslutninger. 

Jeg ser frem til å være med videre med Norsk Eiendom til å 
jobbe for de beste vilkårene for vår bransje og bidra til at vi 
klarer de omstillingene vi må gjennom i årene som kommer.

Jeg vil takke medlemmene for tilliten til vervet og ikke minst 
takke for samarbeidet med vår lille men meget kompetente 
administrasjon i Norsk Eiendom.



Administrasjon:
Thor Olaf Askjer, thor.olaf.askjer@noeiendom.no 
Carl Henrik Borchsenius, chb@noeiendom.no 
Naomi Ichihara Røkkum, nir@noeiendom.no (ansatt 01.01.19)
Kerstin Allemyr, kerstin.allemyr@noeiendom.no

Thor Olaf Askjer (63) har siden høsten 2009 vært administre
rende direktør i Norsk Eiendom. Han sitter i en rekke råd og 
utvalg og bidrar på denne måten til at eiendomsbransjen får 
større synlighet og økt innflytelse. Askjer er særlig opptatt av 
den samfunnsmessige betydningen eiendomsbransjen har og 
ønsker å fremheve hvilke samfunnsansvar foreningens med
lemmer tar. 

Askjer var inntil sommeren 
2009, administrerende direktør 
i JM Norge AS og satt i kon
sernledelsen i JM AB. Askjer 
har tidligere vært administre
rende direktør i Prosjektfinans 
AS,  administrasjonssjef for 
 Stiftelsen Hjemmet for Døve  
(nå Signo), teknisk sjef i Mester-
hus Tønsberg AL og prosjekt-
leder på Kværner Brug AS.

Salman SaeedMarianne TvengeØystein Thorup Christine KahrsAnders Buchardt

Thor Olaf Askjer

Aktiviteter
Norsk Eiendom arrangerte sammen med Estate Kunnskap AS  
i februar 2019 Citykonferansen for attende gang. Citykonferansen 
er landets største konferanse for eiendomsbransjen. Citykonferansen 
har vært arrangert siden 1987.

•  Regionale Citykonferanser ble arrangert i Stavanger, Bergen 
og Bodø.

•  Den nasjonale Cityprisen 2019 ble tildelt Youngskvartalet  
med Industri Energi som utvikler.

•  Den regionale Cityprisen for Rogaland ble tildelt BGE  Contemporary 
Art Gallery med Eli Lilleeng Ertvaag som utvikler.

•  Det ble ikke tildelt regional Citypriser i Nord-Norge eller Hordaland 
dette året.

•  Det ble arrangert medlemstur til MIPIM.

•  Temamøter og medlemsmøter om GDPR, søkeprosesser  
og grønn finans.

•  BAEjazzen sammen med BAErådet 

•  Nyhetsbrev til medlemmene 11 ggr pr år

•  Omfattende informasjonsarbeid via nettsiden noeiendom.no

•  Aktiv tilstedeværelse på Facebook og LinkedIn

•  Foredrag på mange kurs og konferanser

Viktige saker i 2018
Prosessveileder for søkeprosesser
Det er en krevende prosess fra en leietager vurderer et 
flyttebehov til leiekontrakten er signert. For å gjøre denne 
prosessen best mulig for alle parter, har Norsk Eiendom og 
Forum for Næringsmeglere lansert «Prosessveileder for søke
prosesser». Veilederen er tilgjengelig for nedlasting.

Eiendomssektorens veikart mot 2050
Sammen med Grønn Byggallianse utviklet vi i 2016 Eiendoms
sektorens veikart mot 2050. Veikartet har fått omfattende og 
positiv oppmerksomhet og vi har holdt flere titalls foredrag 
om veikartet i mange ulike fora. Mer enn 30 eiendomsselska
per har forpliktet seg til å innføre strakstiltakene som er en del 
av veikartet. Vi har også utviklet strakstiltak for boligutviklere.

Standard leieavtaler
På slutten av året gjennomførte vi sammen med Forum 
for  Næringsmeglere en periodisk revisjon av våre standard 
leieavtaler – i aIt 13 varianter. I tillegg har vi utviklet flere nye 
avtalemaler: Husordensregler for Coworking, Leieavtale for 
Coworking, All Inclusive leie av næringslokaler, Korttidsleie for 
handelslokaler, Leieavtale for handelslokaler utenfor kjøpe-
senter og Utvidet standard Barehouse leieavtale for nærings
bygg.

Stian Berger Røsland



• 
 •  

GDPR
Tidlig i året opplevde næringslivet en overdreven oppmerk
somhet rundt skjerpede regler med påfølgende strenge 
sanksjoner. Foreningen har utviklet veileder, maler for avtaler 
og gjennomført kurs tilpasset eiendomsbransjen.

Infrastrukturbidrag
Uforutsigbare og til dels krevende forventninger om bidrag 
til offentlig infrastruktur skaper mye støy i planprosesser og 
omkring forhandlinger om utbyggingsavtaler. Merverdiavgift 
i denne forbindelse byr på mange utfordringer. Vi har laget en 
veileder for å høyne kunnskapsnivået. Vi har gjennom Bygg21 
sendt begrunnet anbefaling til Kommunal- og modernise
ringsdepartementet om å klargjøre sentrale begrep i Plan 
og bygningsloven, samt at private utbyggere må få samme 
avgiftskompensasjon som kommuner og fylkeskommuner får, 
når de selv opparbeider offentlig infrastruktur.

Effektive planprosesser
Effektive planprosesser har vært et viktig arbeid for foreningen 
i flere år. Arbeidet har ført til flere endringer i Plan- og byg
ningsloven og vi har bidratt til å utvikle beste praksis. Bygg21 
har ønsket å ta dette videre og vi har ledet en ekspertgruppe 
som tidlig i 2018 ga ytterligere råd til statsråden for hvilke 
 barrierer som må brytes ned og hvorledes beste praksis kan 
innføres som obligatorisk metode. De viktigste barrierene 
handler om rettferdig byrdefordeling og økt forutsigbarhet 
knyttet til innsigelser.

Bolig som grunnlag for livskvalitet
Mange av våre medlemmer driver med boligutvikling og 
bolig er et viktig element i byutviklingen. Boligspørsmål og 
bolig priser har stor offentlig interesse. Foreningen har utviklet 
en boligpolitikk som i større grad bidrar til bo- og livskvalitet 
isteden for ensidig fokusering på tekniske kvaliteter.  
Vårt  engasjement har vakt positiv interesse på myndighets
siden. Dokumentet vi har utformet vil kunne bli en viktig 

inspirasjonskilde til boligutviklerne og en viktig bidragsyter 
til å synlig gjøre bransjens samfunnsansvar.

Digitalisering
Årets buzzword ble PropTech. Det er tydelig at mange års 
satsning nå begynner å gi nyttige effekter. Samtidig oppleves 
det vanskelig å følge med på utviklingen og finne ut hvordan 
denne kan kommersialiseres i egen bedrift. Vi har vært med
arrangør på to større konferanser om temaet.

Omdømmearbeid
Foreningen driver et omfattende og langsiktig arbeid for økt 
seriøsitet og styrket omdømme. Gjennom året har vi drevet 
dilemmatrening hos medlemsbedriftene og vi har utviklet en 
verktøykasse slik at medlemsbedriftene kan styrke sin posisjon.

Samarbeidsavtaler
Norsk Eiendom hadde i 2017 samarbeidsavtaler med:
•  European Property Federation (EPF) om rammebetingelser 

i EU
•  Advokatfirmaet Føyen Torkildsen vedrørende leieavtaler 

og juridisk rådgivning på eiendomssiden
•  Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) om næringspolitikk
•  Grønn Byggallianse (GBA) om høynet kompetanse på miljø

siden
•  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 mer enn seksdoblet, fra 30 til 212. 

Medlemsmassen eier i størrelsesorden 30 % av landets 
næringseiendom.

•  Kravet om sosial infrastruktur er fjernet fra utbyggings-
avtalene.

•  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. 
 Kontrakten er oversatt til engelsk.

•  Byggherreinteressene er ivaretatt i revisjonen av byggherre
forskriften.

•  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 tilbake

føring) 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 avgifts

oppgjør.
•  Fylkesmennene samordner varsel om innsigelse til 

 reguleringsplaner.
•  Forpliktende oppstartsmøte i planprosesser vedtatt i PBL.

Kontaktinformasjon: 
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

Forsidefoto: Youngskvartalet –  tildelt Cityprisen 2019  
med Industri Energi som utvikler. (Foto Thomas Bjørnflaten, Nye Bilder)


