
 

 

  

Årsberetning for 2021 



 

 

I 2021 fikk Norsk Eiendom igjen demonstrert 

verdien av å være en forening som represente-

rer hele bredden i bransjen, da pandemien gikk 

inn i sitt andre kalenderår. Med tydelige bud-

skap og med god tilgang på erfaringer og inn-

spill fra en bred medlemsmasse, har fore-

ningen kunnet bidra til utforming av nye 

rammebetingelser, tydelige forskrifter og inn-

spill til myndighetene i en krisetid. Som styrele-

der er jeg stolt over hvordan foreningen har 

stadfestet sin posisjon som en sentral samtale-

partner og medspiller for myndighetene gjen-

nom dette året. På tross av til tider meget 

strenge smitteverntiltak, hadde vi stor aktivitet 

gjennom vårt næringspolitiske og bransjeutvik-

lende arbeid.    

Eiendomsbransjen har sentral rolle når Norge 

skal innfri sine ambisiøse klimamål. Som den 

bransjen som slipper ut mest, følger det et stort 

ansvar, men også mange muligheter. Stadig 

nye virksomheter i vår bransje setter seg ambi-

siøse klimamål og baner vei for nye standard-

løsninger gjennom utprøving og uttesting av 

nye løsninger. Det at bransjen ønsker seg nye 

mål å strekke seg etter gjennom nye strakstil-

tak, viser at bransjen på enkelte områder er 

mer utålmodig enn landets politikere. Norsk Ei-

endom vil fortsatt være en tydelig stemme, som 

overfor myndighetene bidrar til at bransjen er 

oppdatert og kan levere på det samfunnet kre-

ver – på et vis som også vil være verdiskapende 

og lønnsomt for den enkelte bedrift.    

Det vi bygger påvirker samfunnet rundt. Det er 

en del av bransjens samfunnsoppdrag at eien-

domsutvikling og forvaltning også gir merverdi 

for samfunnet. Sosial bærekraft lønner seg – 

ikke bare for den enkelte eiendomsaktør, men 

for samfunnet som helhet. Norsk Eiendom har 

derfor økt sitt engasjement om sosial bære-

kraft, noe som manifesterte seg blant annet i 

en rekke programposter under Arendalsuka. 

Vår rapport om bokvalitet og det å bygge rom 

for sosialt samvær både hjemme og på jobb ble 

svært godt mottatt. Det gleder meg at også 

medlemsbedriftene jobber aktivt med å fylle 

begrepet med konkret innhold. Norsk Eiendom 

vil fremover bidra til økt oppmerksomhet om 

sosial bærekraft ikke bare overfor myndighet-

ene, men også som en del av vår rolle for bran-

sjeutviklingen.   

På tross av fortsatt pandemi, var 2021 et godt 

år for eiendomsbransjen. Det var høy aktivitet 

og i transaksjonsmarkedet var det brennhett, 

med omsetningsrekorder. Norsk Eiendom har 

alltid arbeidet for å fremme bransjens interes-

ser og bidra til robuste og forutsigbare ramme-

betingelser. Vi ønsker å være myndighetenes 

medspiller når krav og rammer skal settes for 

bransjen. På den måten får foreningen synlig-

gjort bransjens samfunnsmessige betydning, 

samtidig som vi får frem hva som skal til for at 

vi kan utøve vårt samfunnsoppdrag under ri-

melige rammevilkår.   

2021 var også året for en større organisasjons-

utvikling. Administrasjonen ble utvidet med en 

egen advokat, og styret besluttet før jul å utvide 

temaporteføljen til også å gjelde boligutleie. 

Under ledelse av vår relativt nye direktør, Tone 

Tellevik Dahl, har foreningens synlighet økt be-

tydelig. Det har ført til mange gode samtaler 

med myndighetene, samt nye samarbeidspro-

sjekter med ulike aktører.    

Men kanskje viktigst av alt; Vi er en rasjonell og 

saklig faktor, en rasjonell og saklig bidragsyter i 

et rasjonelt og saklig marked og en del av et ra-

sjonelt og saklig demokrati. Hvorfor repetere 

på denne måten? Jo, fordi det rasjonelle og sak-

lige er viktig - i en verden som stadig mer bærer 

preg av populistiske og antidemokratiske trekk, 

av konstruerte nyheter og tilfeldig synsing. Slik 

er ikke Norsk Eiendom – vi er nettopp, rasjo-

nelle og saklige! 

 

Styreleder har ordet 

Stig Bech 



 

 

Om eiendomsbransjen 

Norsk Eiendom er eiendomsbransjens viktigste 

talerør og pådriver. Som bransjeforening for 

mer enn 260 eiendomsaktører over hele landet, 

utvikler vi eiendomsbransjen i en mer bære-

kraftig retning, 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 leves. 

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 Eiendom være de fremste til å heie frem 

og bidra til at miljøavtrykket fra bransjen blir så 

lite som mulig.  

Vår bransje må som andre bransjer være øko-

nomisk 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 regi-

strert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med or-

ganisasjonsnummer 884 097 932 MVA. 

Norsk Eiendom er den største bransje-

foreningen for eiendomsaktører i privat sektor. 

For at bransjen skal nå de mål som er satt, 

trengs en organisasjon som kan lede an i utvik-

lingen. Norsk Eiendom kjennetegnes ved at vi 

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

sentativ medlemsmasse, c) Utnytter allianser, 

d) Er relevant og e) Er partipolitisk uavhengig. 

Norsk Eiendom er tilsluttet Byggenæringens 

Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedor-

ganisasjon (NHO) og har kontor i Næringslivets 

hus på Majorstuen i Oslo. 

Medlemstallet pr 31.12.21 var i alt 266 medlem-

mer, sammenlignet med 240 ved forrige års-

skifte. Vi fikk 32 nye medlemmer. Regnskapet pr 

31.12.21 viste en inntektsside på NOK 13 107 

107 og et resultat før skatt på NOK 2.632.478. 

Foreningens egenkapital er etter dette NOK 7 

191 301. 

 

Representasjon 

Norsk Eiendom deltar aktivt i ulike styrer og ut-

valg, for å bidra til en god samfunnsutvikling og 

for å fremme medlemsbedriftenes interesser. 

• Citykonferansen Oslo, programkomitéen  

v/ Stig Bech, Wiersholm, Mona Aarebrot,  

Aspelin Ramm og Vidar Fiskum, Norsk Eien-

dom 

• Juryen for Cityglød v/ Gunnar Bøyum, Aspe-

lin Ramm og Tone Tellevik Dahl, Norsk Eien-

dom 

• Citykonferansen Stavanger v/ Sjur Christian 

Monsen, Smedvig Eiendom  

• Juryene for Cityprisene v/ Tone Tellevik Dahl 

og Vidar Fiskum, Norsk Eiendom 

• Byggherregruppen i Samarbeid for Sikker-

het v/ Vidar Fiskum  

• Standard Norge – sektorstyret for bygg  

v/ Tone Tellevik Dahl 

• Standard Norge – Bærekraftige lokalsam-

funn v/ Tone Tellevik Dahl  

• Standard Norge – Fasenorm v/ Vidar Fiskum 

• Standard Norge – Utbygningsavtaler v/ Vidar 

Fiskum 

• Standard Norge – Smittevern i kjøpesentre 

og næringsbygg v/ Tone Tellevik Dahl 

• Standard Norge – Rådgiverkontraktene  

v/ Sven M. Rivertz 

• Plan- og bygningsetaten i Oslo – storbruker-

forum v/ Vidar Fiskum 

• Ruteretur AS – styret v/ Thor Olaf Askjer, 

Tone Tellevik Dahl (vara) 

• Grønn Byggallianse – styret v/ Tone Tellevik 

Dahl (observatør)  

• Eier- og forvalterforum – styret v/ Tone Tel-

levik Dahl  

• GRUNN – Digital eiendomshandel – leder  

arbeidsgruppe v/ Tone Tellevik Dahl 

 



 

 

Styresammensetning i 2021 

• Stig L. Bech, Wiersholm advokatfirma, leder 

• Ingse Galtung Døsvig, Bara Eiendom AS 

• Ida Aall Gram, AF Gruppen AS 

• Mona Aarebrot, Aspelin Ramm 

• Marcus Dons, Pellerin AS 

• Esben Svalastog, Grunnsteinen AS 

• I tillegg møter Katharina Bramslev i 

Grønn Byggallianse som observatør 

  

Administrasjon 

• Tone Tellevik Dahl, ttd@noeiendom.no 

• Vidar A. Fiskum, vidar.fiskum@noeien-

dom.no 

• Naomi Ichihara Røkkum, nir@noeiendom.no 

• Sven M. Rivertz, smr@noeiendom.no 

• Kerstin Allemyr, kerstin.allemyr@noeie-

dom.no 

 

Tone Tellevik Dahl tiltrådte som direktør 

sommeren 2020, og har gjennom 2021  

bidratt til økt synlighet og aktivitet for 

foreningen. Tellevik Dahl har gjennom bety-

delig myndighetskontakt arbeidet for å 

bedre bransjens rammebetingelser og syn-

liggjøre det samfunnsansvar medlemmene 

tar. Videre har hun ledet organisasjonsutvik-

lingsarbeidet som har medført utvidelse til 

flere temaområder, som boligutleie, samt 

utvidelse av stab.   

Stig Bech 

 

Mona Aarebrot Marcus Dons Esben Svalastog 

Tone Tellevik Dahl  

Ida Aall Gram Ingse Galtung Døsvig 
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Aktiviteter 

Norsk Eiendom arrangerte sammen med Estate 

Kunnskap Citykonferansen i september 2021. 

Citykonferansen har vært arrangert siden 1987, 

og er landets største konferanse for eiendoms-

bransjen. Høstmøtet ble arrangert på Rebel – 

Entras næringsbygg i Universitetsgaten 2, og 

medlemsmøtet i Bergen ble avholdt på USF 

Verftet. Ellers har planlagte aktiviteter i 2021 

blitt avlyst, utsatt eller omgjort til digitale møter, 

på grunn av pandemien. 

• Regionale Citykonferanser ble gjennomført i 

Bergen, Stavanger og Bodø høsten 2021. 

• Den nasjonale Cityprisen 2021 ble tildelt  

Telegrafen med Vedal, Malling og Tristan 

som utviklere. Jan Christian Vestre, direktør  

i Vestre, vant prisen Cityglød. 

• Den regionale Cityprisen for Rogaland 2021 

ble tildelt Eilert Smiths Hotell, med Signe 

Anne og Kristoffer Stensrud som utviklere. 

• Deltakelse i standardiseringskomiteer og 

sektorstyret til Standard Norge. 

• Deltakelse i nettverk mellom våre nordiske 

søsterorganisasjoner. 

• Arendalsuka – ansvar for 9 programposter 

under tema sosial bærekraft.  

• Høy aktivitet knyttet til synlighetsarbeid i or-

dinære og sosiale medier. Blant annet 181 

unike medieoppslag samt 103 saker med 

omtale. 

• 10 nyhetsbrev  

• Videreutvikling av vår hjemmeside som har 

bidratt til høy besøksfrekvens 

• Foredrag og paneldeltagelse på mange kurs 

og konferanser. 

• 13 medlemsbesøk for å skaffe oss første-

håndsinformasjon om hva medlemmene er 

opptatt av samt for å informere om fore-

ningens arbeid. 

• 9 webinarer.  

• 35 foredrag på ulike konferanser og semina-

rer. I tillegg har styreleder holdt mange fore-

drag hvor våre saker er fremhevet.   

• Utstrakt medlemsservice i form av konkrete 

spørsmål som vi besvarer med bakgrunn i 

egen kompetanse, innleide tjenester eller 

via foreningens store nettverk. 

• Lansert et ESG-verktøy for medlemmene. 

• Levert 10 høringssvar og hatt om lag 20 mø-

ter med sentrale politikere.    

• Høy møtefrekvens med landets myndighe-

ter 

• Forvalter av rapport «Steg for steg» fra 

Bygg21. 

• Lansert rapporten for bedre bokvalitet 

• Lansert en større undersøkelse med tema 

«Kontoret etter korona», som gjentas hver 

6. måned. 

• Prosjektsamarbeid med plan og bygnings-

etaten i Oslo om effektive planprosesser. 

• Lansert nysatsing som bransjeforening for 

boligutleieaktører  

 

Viktige saker i 2021 

Korona 

Norsk Eiendom hadde en sentral rolle i utfor-

mingen av kontantstøtteordningen til nærings- 

livet under korona i 2020. Vinteren 2021 var vi 

sentrale i utviklingen av smittevernveileder for 

kjøpesenter og utforming av forskriftene.  

Hovedbudskapet var "heller strengt, enn 

stengt". Gjennom hele 2021 har vi gitt juridiske 

og andre koronaråd til våre medlemmer. Norsk 

Eiendom har også et løpende prosjekt der vi ser 

på kontormarkedet etter korona. 

Økonomisk bærekraft 

EUs taksonomi vil få stor påvirkning på de valg 

eiendomsbransjen skal ta som byggherre og 

forvalter av eiendom. I forbindelse med at 

Norge mangler flere sentrale nasjonale defini-

sjoner og kriterier, har foreningen hatt et tett 

samarbeid med Finans Norge og Grønn Bygg- 

allianse opp mot nasjonale myndigheter. 

Foreningen har i mange år arbeidet for økt for-

utsigbarhet i forbindelse med rekkefølgekrav og 

innhold i utbyggingsavtaler. I 2021 hadde fore-

ningen flere møter med Kommunaldeparte-

mentet knyttet til sonedelt fastpris. Dette endte 

med at departementet sendte ut høring med 

lovendringsforslag om områdemodell, i tråd 

med våre forslag, høsten 2021.  

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

anledninger blitt innført skjerpelser i skatt og 

avgift. I 2021 publiserte vi vår skatterapport, et 

faktagrunnlag om sentrale skattetemaer innen 

eiendom. Flere av temaene i rapporten er alle-

rede lagt frem for både Kommunal- og Finans-

departementet og foreningen vil igangsette 

ulike prosjekter knyttet til tema i rapporten.  

Miljømessig bærekraft 

Vår oversettelse av FNs bærekraftsmål til kon-

krete tiltak i en eiendomsbedrift - og strakstil-



 

 

takene i eiendomssektorens veikart - er blitt til 

sentrale verktøy som medlemmene får veiled-

ning i og tar i bruk. Høsten 2021 lanserte vi 

strakstiltak 2.0 med 10 nye tiltak for dem som 

allerede har utkvittert de 10 første. Videre har vi 

laget et ESG-verktøy som vil gjøre det enklere å 

drive med bærekraftsrapportering, i tråd med 

internasjonale og nasjonale krav.  

Veileder for bærekraftige leietakerskifter ble 

også lansert i 2021, og deltakelse i ulike ar-

beidsgrupper som omhandler bærekraft bidrar 

til økt kunnskapsutvikling om tema. 

I 2021 har foreningen jobbet mye med sirkulær-

økonomi og rammebetingelsene både for om-

bruk og energideling av overskuddsstrøm. Våre 

innspill til økt konkretisering av Klimaplanen ble 

ikke fulgt opp av Stortinget, men er fanget opp i 

Hurdalsplattformen til den nye regjeringen.   

Utkast til ny teknisk forskrift inneholder flere av 

våre tidligere innsendte ønsker, men også her 

etterlyser vi tydeligere og kvantifiserbare krav. 

Sosial bærekraft 

Foreningen er opptatt av å synliggjøre bran-

sjens samfunnsansvar og å fylle begrepet sosial 

bærekraft med innhold. Foreningen ønsker å 

jobbe kunnskapsbasert og har innledet dialog 

med OsloMet og NMBU om utarbeidelse av 

problemstillinger for masteroppgaver og forsk-

ningsarbeid. Foreningen har også innledet sam-

arbeid med Norconsult og NMBU om helse-

fremmende stedsutvikling. 

Under Arendalsuka 2021 tok vi på oss leder-

trøya for tema sosial bærekraft da bransjefel-

leskapet Bygg Arena Arendal utformet sitt pro-

gram.  

Politikernes oppfatning av hva som må til for å ut-

vikle en god boligpolitikk, bygger ofte på et begren-

set kunnskapsgrunnlag. Derfor har vi sammen 

med gode samarbeidspartnere utarbeidet et 

bredere kunnskapsgrunnlag og policydokument 

om bokvalitet. Vi driver også politikkutforming 

knyttet til den tredje boligsektor og alternative 

veier inn i boligmarkedet.  

Foreningen har som mål å øke profesjonalite-

ten i bransjen. Høsten 2021 besluttet vi derfor å 

påta oss oppgaven med å være bransjeforening 

for profesjonelle boligutleieaktører.  

Digitalisering 

Digitalisering skyter fart i hele samfunnet og 

Norsk Eiendom er en viktig bidragsyter til at  

digitaliseringen bidrar til økt produktivitet og 

kvalitet gjennom vårt bestilleransvar. Ikke minst 

er det viktig at digital informasjon kan nyttiggjø-

res sømløst over i byggenes driftsfase. Fore-

ningen er initiativtager og deltager til en rekke 

tiltak knyttet til digitalisering. Av disse kan blant 

annet nevnes rapporten Digitalt Veikart 2.0 og 

vårt samarbeid med Brønnøysundregistrene 

vedrørende digital eiendomshandel.  

Planprosesser, rekkefølgekrav og utbyg-

gingsavtaler 

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 arbeidet aktivt for å få myn-

dighetene til å forstå behovet for bedre lovregu-

lering vedrørende kommunenes adgang til å 

pålegge utbygger rekkefølgekrav. Videre har fo-

reningen vært partshjelp for et av våre medlem-

mer i en bredt anlagt sak mot Oslo kommune 

knyttet til urettmessige krav om utbyggingsbi-

drag. Utbygger vant i tingretten, tapte i lagret-

ten, og saken ble dessverre ikke tatt opp til be-

handling av Høyesterett. Utfallet av saken førte 

uansett til at vi fikk enda mer krutt i argumenta-

sjonen om behovet for regelendringer overfor 

lovgiver. Endelig ble også et lovforslag om blant 

annet sonedelt fastpris, eller områdemodellen 

som departementet har valgt å kalle dette, 

sendt ut på høring av regjeringen rett før som-

merferien2021.  

 

Samarbeidsavtaler 

Norsk Eiendom hadde i 2021 samarbeidsavtaler 

med: 

• Advokatfirmaet Føyen vedrørende leieavta-

ler og juridisk rådgivning på eiendomssiden. 

• Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) om 

næringspolitikk. 

• Grønn Byggallianse (GBA) om høynet kom-

petanse på miljøsiden. 

• Forum for Norges eier- og forvalterorganisa-

sjoner for styrket posisjonering på eier- og 

utbyggersiden. 

• BAE-rådet for økt samhandling i hele 

næringskjeden. 

• Kommunaldepartementet om forvaltning av 

veilederen Steg for Steg - Bygg21. 

• Samarbeid for sikkerhet Bygg og Anlegg 



 

 

• DOGA, folketråkk – utvikling av medvirk-

ningsplattformen. 

• Nedenfra Ideelt AS – utvikling av boligmerke. 

Hva har skjedd siden foreningen 

ble etablert? 

• Medlemsmassen er mangedoblet, fra 30 til 

267. Medlemsmassen kontrollerer i størrel-

sesorden 50 prosent av landets næringsei-

endom. 

• Staben er utvidet med et årsverk til 4,6. 

• Har blitt foreningen for profesjonelle bolig-

utleieaktører 

• Kravet om sosial infrastruktur er fjernet fra 

utbyggingsavtalene. 

• Plan- og bygningsloven er forenklet og gjort 

mer forutsigbar, blant annet parallell be-

handling 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 over-

satt til engelsk. 

• Byggherreinteressene er ivaretatt i revisjo-

nen 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, blant an-

net 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-verk-

tøy, 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 po-

litiske 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 tilbake-

gående avgiftsoppgjør. 

• Fylkesmennene samordner varsel om innsi-

gelse til reguleringsplaner. 

• Forpliktende oppstartsmøte i planprosesser 

vedtatt i PBL. 

• Kontantstøtteordningen (korona) anerkjen-

ner husleie som fast utgift (støtteberettiget) 

• Fått utvidet MVA-frist mens pandemien på-

går. 

• Forenklet reglene for bruken av sikkerhets-

ventilen i forbindelse med formuesverdset-

telse og forlenget tidsintervall for dokumen-

tasjon av verdi (fra 1 til 5 år). 

• Endret skattelova slik at borettslag kan øke 

leie-til-eieandelen fra 15 til 30% 

• Klimakrav inn i teknisk forskrift. 

  

Forsidefoto: Tristan Capital Partners, Malling & Co og Vedal AS  

vant Cityprisen 2020 med Telegrafen, Kongens gate 21 i Oslo. 

 

Foto: NyeBilder 



 

 

•  

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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