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Alumniforening for tidligere styremedlemmer
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Norsk 
Eiendom
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Prosjektleder boligutleie



2022: Fra en krise til en annen



Juridisk hjelp å få

https://www.norskeiendom.org/ukraina
-situasjonen

https://www.norskeiendom.org/ukraina-situasjonen


Kontorarbeidsplassen etter korona

Hvordan påvirker bruk av hjemmekontor og 
digitale flater:
• Kontorbehov
• Innredning
• Arbeidsformer

Ser vi:
• Geografiske forskjeller
• Aldersmessige forskjeller
• Forskjeller etter bedriftsstørrelse

Undersøkelsen skal gjentas med jevne 
mellomrom.



Standardkontraktene – Norsk Eiendoms eiendom

Faksimile Finansavisen og Eiendomswatch



De ulike avtalene

Leieavtale for 
brukte lokaler

Leieavtale for
nye lokaler

Leieavtale for 
brukt bygg

Leieavtale for 
nytt/rehabiliter

t bygg 

Fremleieavtale 

Leieavtale for 
handelslokaler 

utenfor 
kjøpesenter 

Leieavtale for 
handelslokaler i 

kjøpesenter 
(NY)

Korttidsleie av 
handelslokaler i Co-working «All inclusive»-

leieavtale

Utvidet 
barehouse-

leieavtale for 
nytt bygg

Barehouse-
leieavtale for 

brukt bygg

Utvidet
leieavtale for 

nytt/rehabilitert 
bygg

Barehouse 
leieavtale for 

nytt/rehabilitert 
bygg 

Parkeringsavtale 
(NY)



Vedlegg/tilleggsavtaler

• Standard miljøavtale (revidert) 

• Samordningsavtale for brannforebygging

• Databehandleravtale mellom utleier og leverandør (revidert)

• Databehandleravtale mellom utleier og leietaker (revidert)

• Mal for overtakelsesprotokoll

• Garantidokument (revidert dokument) 

• Standard vedtekter for senterforening (ny)



Tema som har vært særskilt fokus

• Rett til å innhente forbruksdata/
energidata

• Rett til stordata knyttet til drift av 
bygget

• Miljøansvar

• Samfunnsansvar, menneskerettig-
heter, anti-korrupsjon og anti-
hvitvasking

• Personvern

Har resultert i flere nye bestemmelser 



Måling/innhenting av energiforbruk/forbruksdata 
- punkt 13

• Tilgang til energidata 
viktig forutsetning for 
god drift og 
energieffektivisering

• Utfordringer for 
gårdeiere med å få 
tilgang til energidata 
etter etablering av Elhub

• Leietaker må gi fullmakt



Nye bestemmelser – punkt 26 -29

• Punkt 26 - bestemmelse om miljøtiltak 

• Punkt 27 – bestemmelse om  
menneskerettigheter, hvitvasking og 
korrupsjon 

• Punkt 28 – bestemmelse om personvern

• Punkt 29 – bestemmelse om andre data 
(stordata)



Hva er ikke endret? 
Koronaklausul/force majeure: 

• Pandemien har aktualisert 
spørsmålet 

• Delte oppfatninger om behov

• Ingen regulering er inntatt

• Bakgrunnsretten/reglene om force 
majeure

• Vurdere behov for 
spesialregulering 

Eiendomsskatt/nye skatter: 

• Gjenganger 

• Ingen regulering er inntatt

• Ingen endret vurdering

• Må evt. forhandles individuelt 



Miljøansvar

• Leiemalenes miljøprofil har vært største fokus ved denne rundens oppdatering
• Ønske fra organisasjonenes side om å bidra til en mer miljøvennlig eiendomsbransje

• Hensyn:
• Ønske om å innføre bestemmelser som har mest mulig effekt 
• Forutberegnelighet for partene mht. fremtidige kostnader

• Løsning
• Mellomløsning der begge partene skal bidra til miljøvennlig bruk og drift av leieobjektet, 

men der investeringer i miljøtiltak skal avtales særskilt



Nye bestemmelser om miljøansvar

• Leietaker skal bidra til miljøvennlig bruk og 
drift av eiendommen og leieobjektet, og 
skal overholde de krav og rutiner som 
følger av eiendommens eventuelle 
miljøsertifisering 

• Utleiers og leietakers utskiftinger, 
vedlikehold og endringer skal baseres på 
miljøeffektive løsninger og gjennomføres 
med miljøvennlige produkter og 
materialer

12 LEIETAKERS BRUK AV LEIEOBJEKTET

12.3 Leietaker skal i Leieperioden bidra til miljøvennlig bruk og drift av 
Eiendommen og Leieobjektet, og skal etterleve de krav og rutiner som 
følger av Eiendommens eventuelle miljøsertifisering slik de til enhver tid 
gjelder. 

14 UTLEIERS VEDLIKEHOLDS- OG UTSKIFTINGSPLIKT

14.3 Utleiers arbeider skal foretas på en forskriftsmessig og håndverksmessig 
god måte. Arbeidene skal baseres på miljøeffektive løsninger og 
gjennomføres med miljøvennlige produkter og materialer.

15 LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT

15.5 Leietakers arbeider skal foretas med vanlige vedlikeholdsintervaller og 
på en forskriftsmessig og håndverksmessig god måte. Arbeidene skal 
baseres på miljøeffektive løsninger og gjennomføres med miljøvennlige 
produkter og materialer. 



Nye bestemmelser om miljøansvar – forts.

• Partene skal samarbeide om å heve og 
videreutvikle leieobjektets miljøstandard i 
leieperioden ved for eksempel 
gjennomføring av miljøtiltak

• De tiltakene som partene er enige om å 
gjennomføre skal reguleres i en egen 
miljøavtale

• Forenkling av miljøavtalen 

• Mål om å gjøre den lettere tilgjengelig for 
forhåpentligvis å øke bruken

16 UTLEIERS ARBEIDER I LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN

16.4 Arbeidene etter dette punkt 16.1 skal baseres på 
miljøeffektive løsninger og gjennomføres med miljøvennlige 
produkter og materialer

17 LEIETAKERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET

17.4 Endringer etter dette punkt 17 skal baseres på 
miljøeffektive løsninger og gjennomføres med miljøvennlige 
produkter og materialer.  

26 MILJØTILTAK 

26.1 Partene skal samarbeide om å heve og videreutvikle 
Leieobjektets miljøstandard i Leieperioden ved for 
eksempel gjennomføring av miljøtiltak. De tiltakene som 
partene er enige om å gjennomføre skal reguleres i en egen 
miljøavtale. 



Ny compliance-regulering  

Fokus og ønske fra aktører i bransjen:

• Innspill etter forrige revisjon - risiko for hvitvasking betydelig 

Hensyn: 
• Ønske om å innføre bestemmelser for å høyne seriøsitetsnivået 
• Balansert bestemmelse – plikt for begge parter 

Løsning: 
• Enkel regulering i punkt 27 (minimum)
• Alternativ utvidet versjon bak i alternativ tilleggstekst 



Ny compliance-regulering  

• Partene er forpliktet til å drive sin virksomhet slik at brudd på menneskerettigheter 
ikke oppstår og anstendige lønns- og arbeidsvilkår sikres

• Partene skal besørge rimelige tiltak for å unngå hvitvasking, korrupsjon, mv. 

• For å ivareta pliktene skal partene etablere internkontroll tilpasset virksomheten

• Rett til innsyn i hverandres dokumentasjon og systemer for å ivareta pliktene

• Skal uoppfordret varsle skriftlig ved manglende oppfyllelse av pliktene



Menneskerettigheter, hvitvasking og korrupsjon - ny 
bestemmelse i punkt 27  



Menneskerettigheter, hvitvasking og korrupsjon -
utvidet alternativ bestemmelse i punkt 27  



Data, personvern og reviderte behandleravtaler

• Nye standarder for 
databehandleravtaler tilpasset 
eiendomsbransjen

• Tidligere syndet mye på dette punkt 
selv om manglende eller mangelfull 
databehandleravtale medfører høy 
risiko

• Lovpålagt i mange situasjoner

• Nødvendig for å utnytte potensialet 
til stordata og smartbygg

• Hovedavtalene legger derfor opp til at 
databehandleravtale må inngås i to 
typetilfeller (men flere kan tenkes):

• Mellom Leietaker (Behandlingsansvarlig) 
og Utleier (Databehandler)

• Mellom Utleier (Databehandler) og 
Leverandør (underdatabehandler)

• Norske og engelske versjoner



Ny standard for lokaler i kjøpesenter

• Hensyn:
• Et kjøpesenter er en spesiell enhet som krever større kontroll fra utleier side enn i 

ordinære leieforhold
• Samtidig et ønske fra organisasjonene om at standardene skal være balanserte

• Løsning:
• Tatt utgangspunkt i den ordinære malen for brukte lokaler
• Sett hen til maler brukt av de største kjøpesenteraktørene i markedet
• Standarden reflekterer i stor utstrekning det organisasjonene oppfatter som vanlig praksis 

i markedet, men mer i tråd med balansen i de øvrige malene



Sentrale bestemmelser i kjøpesenterstandarden
• To alternativer for leie

• Omsetningsleie med minimumsleie eller fast leie

• Bestemmelser om levering av omsetningsrapporter og avregning av leien (hvis omsetningsleie)

• Bestemmelser om senterforening og markedsføringsbidrag, samt vedtekter for senterforeningen

• Plikt for leietaker til å holde virksomheten åpen og i drift innenfor kjøpesenterets åpningstider, 
tilleggsleie hvis plikten misligholdes

• Plikt for utleier til å sørge for at kjøpesenteret drives på en måte som fremmer leietakernes 
forretningsdrift

• Rett for utleier til å flytte leietaker til annet lokale i kjøpesenteret, men slik at leietaker kan si 
opp leieavtalen dersom det nye lokalet ikke er av samme kvalitet som det opprinnelige hva 
gjelder areal, plassering, utforming etc.



Gjennomslag: Sonedelt fastpris på off. infrastruktur

Problem:
- Tolkning av lovens tekst knyttet til 

rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler
- Flere saker går nå for retten
- Retten er selv uenig i tolkning

Resultat: KMD foreslår etter forslag fra 
Norsk Eiendom å innføre 
områdebasert fastpris som alternativ 
til utbyggingsavtaler i PBL.



Veiopparbeidelseskrav PBL §18.1



Medlemsservice

a) Web og sosiale medier

b) Frokostmøter/temamøter

c) Nettverkssamlinger – Citykonferansen, Høstmøtet, Bergensmøtet

d) Nyhetsbrev

e) Arendalsuka

f) Standard Leieavtaler

g) Medlemsbesøk

h) Medlemssupport



Kommende arrangement

21. Juni Frokostmøte om effektive planprosesser (sammen med plan-etaten i Oslo)

26. september: Seminar om veilederen Steg for steg – veien til gode 
reguleringsplaner

29-30. September: Studietur Rotterdam – Helsefremmende byutvikling og høyhus

19. Oktober: Høstmøtet - Oslo

17. November: Citykonferansen Bergen



ByggArena Arendal



ESG-verktøy
Behov: Eiendomsbedrifter ønsker i økende grad å 
rapportere på  FNs  bærekraftsmål. 

Krav: EUs taksonomi, FIN jobber med ESG-
rapporteringskrav og BLD kom nettopp med forslag 
til ny åpenhetslov. 

Kvalitet: Det er i dag svært sprikende kvalitet på 
rapporteringen. Finanstilsynet har blant annet 
kritisert dette i en rapport. 

Strategi og posisjon: Norsk Eiendom er en forening 
som tar tak i hele bredden av bærekraft - også 
sosial og økonomisk bærekraft, i tillegg til miljø. Vi 
skal gjøre det enklere for våre medlemmer å kjenne 
til og rapportere på ESG-krav.

https://www.norskeiendom.org/esg-rapportering/

https://www.norskeiendom.org/esg-rapportering/


Takk for 
oppmerksomheten!

• Tone Tellevik Dahl
• Administrerende direktør
• +47 97 50 92 25
• ttd@noeiendom.no
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