
Årsberetning for 2017



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 
eiendoms aktører 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  
d) Er partipolitisk uavhengig.

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

Medlemstallet pr 31.12.17 var i alt 201 medlemmer, 
 sammenlignet med 185 ved forrige årsskifte.

Generalforsamlingen vedtok endrede vedtekter 28.04.2016.
Regnskapet pr 31.12.17 viste en inntektsside på  
NOK 9.134.000 og et resultat før skatt på NOK 658.000. 
 Foreningens egenkapital er etter dette NOK 3.359.000.

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, Christine Kahrs, Paal Kahrs Eiendom AS  
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) 

Styresammensetning i 2016
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
Det oppleves meningsfylt å 
være med på et arbeid for 
eiendomsbransjen. Bransjen 
har en betydelig påvirkning 
på  samfunnsutviklingen.  
Som  administrerende direktør 
i Avantor bidrar jeg til utvikling 
i Nydalen i Oslo og noen andre 
steder i landet. Som styreleder 
i Norsk Eiendom får jeg være  

med på bransjeutvikling og samfunnsbygging over hele 
landet. I året 2017 tok Norsk Eiendom et viktig skritt ved å 
utforme foreningens holdninger om boligutvikling. Både fordi 
mange av våre medlemmer er store boligutviklere, og fordi 
steds- og byutvikling ikke minst preges av boligutvikling, ble 
det naturlig at Norsk Eiendom også mener noe om bolig. Etter 
grundige prosesser i styret og i medlemsmassen har vi blant 
annet postulert at bolig danner grunnlag for livskvalitet. Som 
eiendomsutvikler må vi ta på oss et betydelig ansvar for det 
vi skal tilby kommende generasjoner. De boområdene vår 
generasjon etterlater seg vil få betydning for livskvalitet og 
samfunnsutviklingen som følger. Ved å erkjenne et slikt ansvar 
blir man både ærbødig og skjerpet.

Som eiendomsaktører må vi stille krav til oss selv. Men vi må 
også stille krav til myndighetene. Som eksempel har Norsk 
Eiendom stått støtt på barrikadene når noen kommuner 
 forlanger å beholde momsen knyttet til offentlig infrastruk-
tur der utbygger har betalt både infrastrukturen og moms. 
Som styre leder blir jeg både stolt og glad når foreningen etter 
intenst lobbyarbeid lykkes med å få skutt ned slike  urimelige 
utspill fra kreative politikere. Årsberetningen viser flere 
 eksempler på hva vi har fått til i året som nå er historie.  
Vi har også  mange planer for store satsninger i det året vi er 
i gang med.

Jeg vil igjen takke medlemmene for tilliten til vervet og også 
takke for et godt samarbeid både innad i styret og med vår 
lille, men kompetente administrasjon. 



Administrasjon:
Thor Olaf Askjer, thor.olaf.askjer@noeiendom.no 
Carl Henrik Borchsenius, chb@noeiendom.no 
Kerstin Allemyr, kerstin.allemyr@noeiendom.no

Thor Olaf Askjer (62) 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 
medlemmer tar. 

Askjer var inntil somme-
ren 2009, administrerende 
direktør i JM Norge AS og 
satt i konsernledelsen i JM 
AB. Askjer har tidligere vært 
administrerende direktør i 
Prosjektfinans AS, adminis-
trasjonssjef for Stiftelsen 
Hjemmet for Døve (nå Signo), 
teknisk sjef i Mesterhus 
 Tønsberg AL og prosjektleder 
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 2017 Citykonferansen for syttende 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 2018 ble tildelt Media City Bergen 
med Entra som utvikler.

•  Den regionale Cityprisen for Rogaland ble tildelt Hermetikk-
laboratoriet i Stavanger med Base Property AS som utvikler.

•  Den regionale Cityprisen i Nord-Norge ble tildelt The Edge  
i Tromsø med Pellerin AS og Aspelin Ramm AS som utviklere.

•  Den regionale Citypisen i Hordaland ble tildelt Hotel Zander K  
med De Bergenske som utvikler.

•  Medlemstur til London og MIPIM
•  Temamøter og medlemsmøter om boligpolitikk, merverdi  

av grønne bygg, planprosesser, digital eiendomsledelse  
og verktøykasse for bedre omdømme.

•  BAE-jazzen sammen med BAE-rådet 
•  Nyhetsbrev til medlemmene 11 ggr pr år
•  Omfattende informasjonsarbeid via nettsiden noeiendom.no
•  Aktiv tilstedeværelse på Facebook og LinkedIn
•  EiendomsTanken – et diskusjonsforum for medlemsbedriftene der 

viktige saker blir belyst som grunnlag for foreningens arbeid.  Temaet 
for EiendomsTanken i 2017 har vært boligpolitikk, medvirkning i 
plan- og byggesaker samt samhandling med leietagerrådgivere.

Viktige saker i 2017
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 20 eiendoms-
selskaper har forpliktet seg til å innføre strakstiltakene som er 
en del av veikartet. Gjennom året har vi også utviklet straks-
tiltak for boligutviklere.

Effektive planprosesser
Effektive planprosesser har vært et viktig arbeid for forenin-
gen i flere år. Arbeidet har ført til flere endringer i Plan- 
og bygningsloven 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 gir ytterligere råd til stats-
råden 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 myndighetssiden. 

Stian Berger Røsland



Dokumentet vi har utformet vil kunne bli en viktig inspira-
sjonskilde til boligutviklerne og en viktig bidragsyter til å 
synliggjøre bransjens samfunnsansvar.

Digitalisering
2017 ble året da digitalisering var på alles lepper. 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 medarrangør på to større konferanser om temaet 
og vi har lagt ned et betydelig arbeid i «Grunnlag for digital 
eiendomsledelse». Dokumentet synliggjør bransjens behov 
i møte med IT-bransjen.

Utbygningsbidrag og MVA
Det har rådet mye usikkerhet om kommuner og fylkeskommu-
ner har anledning til å refundere moms utbyggerne har betalt, 
der de har blitt pålagt å opparbeide offentlig infrastruktur. 
En nylig avsagt dom i Høyesterett (Avinordommen) slår fast at 
kommuner og fylkeskommuner har rett til å beholde momsen, 
men at det heller ikke er noe til hinder for å refundere den 
til utbyggerne. Foreningen arbeider for å få større klarhet 
i regelverket slik at offentlig infrastruktur blir fritatt for moms 
uavhengig av hvem som har opparbeidet og bekostet den.

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.

Innsats mot seksuell trakassering
Høsten 2017 ble det utenkelig at den virale oppmerksom-
heten mot uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep ikke 
også gjaldt eiendomsbransjen. Foreningen utviklet følgelig en 
veiledning til medlemsbedriftene for hvordan de skal forholde 
seg til problematikken. 

Merverdi av grønne bygg
Det har ikke vært enkelt å dokumentere merverdien av bygg 
med utvidede miljøkvaliteter. Sammen med Grønn Byggallian-
se og Høyskolen i Østfold har man derfor søkt etter måleme-
toder og indikatorer for å synliggjøre merverdien. Viktige 
funn er gjort, men det konstateres at nødvendig datafangst 
er tungt tilgjengelig slik at det er vanskelig å dokumentere 
merverdien med tilstrekkelig presisjon. Det er stor interesse 
for temaet – særlig i finansnæringen. Det arbeides videre 
med problemstillingene.

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 201. 

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 bygg-
herreforskriften.

•  Påseplikten i henhold til allmenngjøring er unntaksvis pålagt 
byggherre i forskrift om sosial dumping.

•  Bidratt 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.

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: : Media City Bergen  –  tildelt Cityprisen 2018 med  
Entra ASA som utvikler. (Foto Rasmus Hjortshøj, COAST Studio)


