
Årsberetning for 2016



Bransjemål 
Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir 
mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs.

Organisasjonsmål 
• Norsk Eiendom skal være det naturlige førstevalg  
 som bransjeforening for norske eiendomsaktører.
• Norsk Eiendom er en selvskreven samtalepartner  
 og premissleverandør for norske myndigheter på  
 alle politikkområder som berører bygg, eiendom  
 og bærekraftsspørsmål i vår bransje.
• Norsk Eiendom er en åpenbar kilde for mediene  
 i deres dekning av bransjen.
• Norsk Eiendom er en synlig og offensiv deltaker  
 i relevante debatter sammen med den øvrige del  
 av næringskjeden.

Generalforsamlingen vedtok endrede vedtekter på  
generalforsamlingen 28.04.2016.

Organisering
Norsk Eiendom er et selvstendig foretak registrert i  
Enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjons
nummer 884 097 932 MVA.

Norsk Eiendom har kontor i Næringslivets Hus på  
Majorstuen i Oslo. 

Norsk Eiendom er tilsluttet Byggenæringens Landsforening 
(BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Lokale foreninger
Norsk Eiendom har lokalforening i Bergen. Det har  
vært avholdt medlemsmøter i Oslo og Bergen.

Medlemmer
Norsk Eiendom hadde pr 31.12.16 i alt 185 medlemmer 
mot 175 ved forrige årsskifte.

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

Boligvekstutvalget  
v/ Thor Olaf Askjer

Citykonferansen, programkomitéen 
v/ Anders Buchardt, AB Invest AS, Christine Kahrs,  
Paal Kahrs Eiendom AS og Carl Henrik Borchsenius,  
Norsk Eiendom

Byggherregruppen i HMScharteret  
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 – Utvikling av standard for samspills
kontrakter v/ Thor Olaf Askjer

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) 

Øystein Thorup

Styreleder har ordet
Norsk Eiendom representerer gjennom sine medlemmer 
en betydelig andel av landets eiendomsmasse for nærings
eiendom. Våre medlemmer er også store boligprodusenter, 
og er i sum en betydelig investor i det norske samfunnet.

Norsk Eiendom har det siste året arbeidet med flere saker 
som er relevant for medlemmene og viktig for bransjens 
rolle i samfunnsutviklingen. Vi har engasjert oss sterkt i saker 
som omhandler utbyggingsavtaler, moms, eiendomsskatt  
og ikke minst eiendomsbransjen rolle i omstillingene vi  
står overfor med tanke på klimautfordringene.

Jeg ønsker selv at foreningen skal ivareta interessene til 
medlemmene samtidig med at eiendomsbransjens rolle 
settes i en kontekst som står i forhold til den betydningen 
bransjen har for samfunnet. Det er viktig at eiendoms
bransjens investeringer gir en tilfredsstillende avkastning  
og samtidig bidrar til god byutvikling. Gjennom de siste 
årene er det tydelig for meg at eiendomsutviklerens fokus 
endres fra å utvikle enkeltprosjekter til å se prosjektene  
som en del av en helhetlig steds og byutvikling. Dette er  
en positiv trend som Norsk Eiendom skal støtte opp under.

Jeg har nå hatt gleden av å være styreleder i Norsk Eiendom 
i ett år. Jeg vil takke medlemmene for tilliten til vervet og 
også takke for et godt samarbeid både innad i styret og med 
vår lille, men kompetente administrasjon. Deltakelse i styret 
i Norsk Eiendom er både lærerikt og givende. Jeg ser frem  
til fortsatt å bidra til at foreningen skal være relevant for  
medlemmene og sette våre viktige saker på dagsorden.



Styresammensetning i 2016
Øystein Thorup, Avantor AS, leder
Peter Groth, Ringkjøb Eiendom AS, nestleder
Morten Chr Jakhelln,  Hundholmen Byutvikling AS
Anders Buchardt, AB Invest AS
Marianne Tvenge, Fram Eiendomsdrift AS
Christine Kahrs, Paal Kahrs Eiendom AS, vararepresentant

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

Thor Olaf Askjer (61) har siden 
høsten 2009 vært admini
strerende direktør i Norsk  
Eiendom. Han sitter i en rekke 
råd og utvalg og bidrar på 
denne måten til at eiendoms
bransjen får større synlighet og 
økt innflytelse. Askjer er særlig 
opptatt av den  samfunnsmessige 
betydningen eiendoms bransjen 
har og ønsker å fremheve hvilke 
samfunns ansvar foreningens 
medlemmer tar. 

Peter Groth Morten Chr Jakhelln Marianne TvengeØystein Thorup Christine KahrsAnders Buchardt

Thor Olaf Askjer

Askjer var inntil sommeren 2009 administrerende direktør  
i JM Norge AS og satt i konsernledelsen i JM AB. Askjer  
har tidligere vært administrerende direktør i  
Prosjektfinans AS, administrasjonssjef for Stiftelsen  
Hjemmet for Døve (nå Signo), teknisk sjef i Mesterhus 
Tønsberg AL og prosjektleder på Kværner Brug AS.

Aktiviteter
Norsk Eiendom arrangerte sammen med Estate Kunnskap 
AS i februar 2017 Citykonferansen for sekstende gang. 
Citykonferansen er landets største konferanse for 
eiendoms bransjen. Med 620 deltakere oppnådde vi all 
time high. Citykonferansen har vært arrangert siden 1987.

• Citykonferansen ble arrangert i Oslo, Stavanger og Bodø.
• Den nasjonale Cityprisen 2016 ble tildelt Union Brygge i  
 Drammen med Union Eiendomsutvikling AS som utvikler.
• Den regionale Cityprisen for Rogaland ble tildelt  
 Bystasjonen i Sandnes med Profier AS som utvikler.
• Den regionale Cityprisen i NordNorge ble tildelt . 
 Grønnegata 7476 i Tromsø med Willumsen Eiendom AS  
 som utvikler.
• Medlemstur til Milano og MIPIM.
• Temamøter og medlemsmøter om grønt skifte,  
 planprosesser og omdømme.
• BAEjazzen sammen med BAErådet.
• Nyhetsbrev til medlemmene 11 ggr pr år.
• Omfattende informasjonsarbeid via ny hjemmeside 
 www.noeiendom.no

Viktige saker i 2016

Eiendomssektorens veikart mot 2050
Sammen med Grønn Byggallianse utviklet vi Eiendoms
sektorens veikart mot 2050. Veikartet tar utgangspunkt  
i 10 strakstiltak for deretter å peke ut veien frem mot  
null utslippssamfunnet. Veikartet har fått hederlig omtale  
i offentlig debatt og det har vakt stor interesse i hele 
næringen.

Revisjon av leiekontraktene og veileder for  
felleskostnader
Vi gjennomførte en relativ omfattende revisjon av leie
kontraktene. Den største enkeltendringen er at eiendoms
skatt skal inngå i felleskostnadene. Vi utarbeidet dessuten 
en veileder for felleskostnader. Standardene finnes  
tilgjengelig på lukket medlemsside og veilederen er  
tilgjengelig på vår hjemmeside.

Verktøy for mer effektive planprosesser
Som en videreføring av det store prosjektet benevnt  
“Effektive planprosesser” har vi utarbeidet fire ulike  
modeller for infrastrukturbidrag samt en mal for referat  
fra oppstartsmøte. Oppstartsmøtet har i løpet av året  
blitt lovregulert. Veilederne vil bli tilgjengelig på vår  
hjemmeside.



Omdømmearbeid
Som et ledd i et flerårig omdømmearbeid har vi gjennom 
året hatt seriøsitet og omdømme som tema på flere 
medlemsmøter. Vi har videre gjennomført dilemmatrening 
ute hos 10 medlemsbedrifter.

Skatt på eiendom
I forkant av skatteforliket på Stortinget drev vi et omfattende 
lobbyarbeid på Stortinget. Skatteforliket anga ikke den 
endelige skatteposisjonen for eiendomsselskapene da  
man fremdeles venter på internasjonale BEPSregler. 
Innføring av eiendomsskatt i Oslo har medført betydelig 
innsats fra foreningens side.

Standard kravspesifikasjon for kontorleie
Sammen med Grønn Byggallianse og Enova har vi utviklet 
en førsteutgave av en standardisert kravspesifikasjon  
for kontorleie. Standarden finnes tilgjengelig på vår  
hjemmeside.

Partshjelp i sak for Høyesterett
Vi opptrådte som partshjelp for et av våre medlemmer i 
en sak som ble behandlet i Høyesterett. Vårt håp var at 
dommen skulle gi en tydeligere veiledning om aktiverbare 
og kostnadsførte poster ved rehabilitering. Vårt medlem 
fikk ikke høyesteretts medhold i sin anke. Dommen ga  
ikke så klar og generell veiledning som vi hadde håpet. 

Avviklet eierskap til NE Kunnskap AS  
og Senter for eiendomsfag AS
Tre års eierskap i NE Kunnskap AS og Senter for  
eiendomsfag AS viste at det innen våre ressursrammer  
ikke var mulig for oss å bidra til profesjonalisering av  
kurs og konferansemarkedet og å sikre et robust  

utdannelsestilbud for eiendomsaktører. Vi valgte derfor å 
avvikle vårt eierskap hvilket medførte et betydelig regn
skapsmessig tap for foreningen. Vi sikret likevel fremtidig 
kontroll over Citykonferansene og en fremtidig kont
antstrøm til foreningen. Vår uttreden ga også Senter for 
eiendomsfag AS en viss kapitalbase til opprettelse av egen 
høyskole. 

Regnskap
• Regnskapet er oppgjort pr 31.12.16 med et drifts  
 overskudd på kr 350.000 og et negativt årsresultat etter  
 ekstraordinære poster og skatt på kr 812.000.
• Foreningen har etter dette en egenkapital på  
 kr 2.915.000.

Hva har skjedd siden foreningen ble etablert?
• Medlemsmassen er mer enn seksdoblet, fra 30 til 185.  
 Medlemsmassen eier i størrelsesorden 30 % 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.  
 Kontrakten 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 riskmanagement verktøy,  
 gjennom leverandørovervåkingen i StartBANK.
• Egen saldogruppe for tekniske installasjoner i bygg.
• Bidratt til etablering av Norwegian Green Building  
 Council (NGBC).
• Etablert tillitt i departementene og deres politiske   
 ledelse.
• Avverget tyngende forskrift om mva på ikke utleide   
 næringsbygg.
• Innført Miljøavtaler (Grønne leieavtaler).
• 5 årsreglen for private reguleringsplaner er fjernet.
• “Momsfellen” knyttet til frivillig registering 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: Union Brygge i Drammen – tildelt Cityprisen 2017  
med Union Eiendomsutvikling AS som utvikler.


