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Deres ref.:  

HØRING – PROP 142S (2021-2022)  
Norsk Eiendom er bransjeforeningen for nær 300 eiendomsutviklere og –forvaltere, inkludert 
profesjonelle boligutleieaktører, fra hele landet. Våre medlemmer utvikler, forvalter og leier ut 
næringseiendom og boliger. Vi er en bransjeforening i Byggenæringens landsforening i NHO. Vi 
takker for muligheten til å svare på denne høringen.   

1. Innledning 

Norsk Eiendom representerer bestiller og forvalterleddet i norsk bygg, anleggs og 
eiendomsnæring. Eiendomsbransjen har store direkte og indirekte utslipp og de beslutninger vår 
bransje tar påvirker ikke bare utslipp i driftsfasen, men også hvilke utslipp som er et resultat av 
materialbruk, valg av energiløsning og transport i forbindelse med bygging og rehabilitering.  

Vår bransje består av dem som eier og forvalter næringsbygg i landet.  Dette er bygg som blant 
annet huser nær 1 million kontorarbeidstakere i tillegg til mange ansatte blant annet innen retail, 
handel, service, logistikk og restaurant. Det er gårdeierne som er ansvarlig for de energiløsninger 
de ulike bedriftene har i sine leide lokaler. Vår kommentar til proposisjonen vil dermed knytte seg 
til ENØK-støtten som er foreslått.  
 

2. Lån og energitilskuddsordning 
Norsk Eiendom, som en del av NHO-felleskapet støtter regjeringens forslag for å avhjelpe 
bedrifter i akutt likviditetskrise.  
 
I tillegg til kontantstøtte legges det også opp til støtte til ENØK-tiltak. Men behov for ENØK- tiltak 
gjelder imidlertid ikke kun bedrifter i likviditetskrise og som faller inn under tilskuddsordningen. 
Det er svært viktig at det raskt kommer på plass tiltak og insentiver til energieffektivisering for 
alle bedrifter.  
 
For bedrifter som kvalifiserer til ordningen gjennom energibruk i lokaler de leier, vil det i all 
hovedsak være gårdeieren, ikke bedriften selv som har makt og myndighet til å gjennomføre 
aktuelle ENØK-tiltak. Ordningen bør derfor åpne for at ENØK-støtten kan tildeles gårdeiere i 
disse tilfellene, selv om strømprisstøtten, og effekten av ENØK-tiltak tilfaller leietaker. 
 
Og får først den eneste som har investerings- og ombyggingsansvar for et utleid lokale mulighet 
til å få ENØK-støtte som kommer sine leietakere til gode, så må restriksjonene knyttet til utbytte 
justeres. Norsk Eiendom er enig i at det bør settes visse restriksjoner, men ber om at 
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side 2 

restriksjonene fortsatt innebærer mulighet til å ta utbytte for betaling av formuesskatt og/eller 
lønn til arbeidende eier. 
 
For øvrig viser vi til NHO og BNL sine høringsinnspill.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tone Tellevik Dahl  
Adm.dir. Norsk Eiendom 
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