
Et trygt og 
fremtidsrettet 
boligutleiemarked –
slik lykkes vi

Halvdagsseminar 
8. november 2022



Program
08.35 Leiemarkedet i krevende tider. Markedsperspektiver fra Heimstaden ved kommunikasjonsdirektør Christian Dreyer.

09.00 Status for Norsk Eiendoms arbeid med økt profesjonalisering av boligutleie.
Innlegg ved Ida Hjeltnes, prosjektleder for boligutleie i Norsk Eiendom.

Vi må snakke om skatt

09:15 Profesjonell boligutleie som næringsvei ved Esben Svalastog, partner i Grunnsteinen.

09.30 Samtale om skatt og boligutleie mellom Mahmoud Farahmand (H), medlem i Stortingets finanskomité, 
Anne Sofie Bjørkholt, partner i advokatfirmaet BAHR og Esben Svalastog, partner i Grunnsteinen. 
Ledet av Stig Bech, partner i Wiersholm og styreleder i Norsk Eiendom.

10:00 Pause

Et godt og trygt leiemarked

10:15 Perspektiver fra nord v/Fredrik Lunde Michalsen, CEO i Nyheim Bolig.

10.30 Innlegg fra leietakersiden og utleiersiden ved Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen og Ida Hjeltnes.

11.00 Paneldebatt mellom Lars Aasen, Ida Hjeltnes og stortingsrepresentantene Siri Gåsemyr Staalesen (AP), 
Anne Kristine Linnestad (H) fra Kommunal- og forvaltningskomitéen. Moderert av Merete Agerbak-Jensen.

11.45 Oppsummering og veien videre ved Ida Hjeltnes.



Christian Dreyer
Kommunikasjonsdirektør
Heimstaden

Leiemarkedet i krevende tider
Markedsperspektiver
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1 Om Heimstaden (Norge)

2

3

Leiemarkedet i Europa - Status og 
forventninger

Hvorfor og hvordan øke andelen 
profesjonelle utleiere

Leiemarkedet i krevende tider

Markedsperspektiver fra Heimstaden

All numbers are presented as of the third
quarter of 2022, unless otherwise stated
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Our platform is one of a kind

Present capitals Other key cities

Headquarters Local offices

Mission to…

Enrich and 
simplify lives 

through
Local country operations including asset, 

property & facility management

Operations

~2,000 employees

Manager

Asset 
management Investments Financing

~200 employees

Note: SEK 336bn (SEK/EUR=0.095)

EUR 31bn fair value  

154,145 homes

Unique business model Expertise across Europe
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Operations is the heart of our business
Every home, every tenant, every day

Customer communication Seamless cooperation to solve customer requests

Asset management

Marketing

Optimizing across departments, minimizing long-term cost

Operations putting marketed initiatives into practice

Property management

Facility management Well integrated FM, proactive maintenance and cleaning

Continuous collaboration, best practices roll out

+2,200
Employees

+300,000
Tenants

+4m
Customer 

touchpoints/p.a.

+425,000
Customer service 

requests/p.a.

+55,000
Move in & outs/p.a.

Key numbersSustainable living Operations carry out daily sustainable initiatives

Energy

Digital

Energy optimization and management across portfolio

Operational efficiency, data driven analysis and decision making

Financing

Investments Underwriting assumptions

Financial ratios and financing cost
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The human touch; being there for every home every day

Aiming for excellent customer service

Diverse range of quality homes, matching customer needs and 
requirements

Safe and friendly neighborhoods and communities

Customer experience beyond expectations

Empower customers with smart solutions for a better and more 
sustainable everyday life

Seamless physical and digital customer experience 

1) Score on Service Index, consisting of the following categories: Take the customer seriously Security, Clean & tidy and Help when needed

...proven through increased customer 
satisfaction

Survey score (0-100%)1)
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Sustainability in Heimstaden

Make a difference for 
people and their 

communities

Acknowledge our 
responsibility to support 

solving societal challenges

Focus on areas 
where we have the

most impact
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Making a difference in every aspect – high impact, high return

• Meijhorst, Nijmegen

• Complete renovation including 
8x360Wp PV panels per home

• Vitsippan 11, Katrineholm

• New heat exchangers, pumps, valves 
and control systems installed in every 
building

Solar Local district heating

• Bresshammar, Strängnäs

• Replacing of old sodium lighting in 
both staircases and in external areas 
with LED.

LED lighting

• Heimstaden has set a target to have 
at least 3% social lease contracts by 
2023.

• Committing EUR 100 for every home 
owned and managed (yeary) to SOS 
Children’s Villages

Social

Investment:
EUR 418,000

Energy reduction:
53.0%

Investment:
EUR 327,000

Energy reduction:
10.3%

Investment:
EUR 27,000

Energy reduction:
44.8%

2022 contribution to SOS 
EUR 12.5 million

Totalt social lease contracts
2.343
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Norway: Mainly located in the Oslo area

1) Parking value per spot, total numbers per m². 2) Development- and project values, and value of land leases. 3) Initiative by Heimstaden to provide open-ended leases, where the market practice is 3-year contracts. 4) Excluding “Other” values <1% of Norwegian Fair 
Value. 

● Heimstaden is the largest private residential owner in 
the Norwegian market

● Majority of the portfolio is in Oslo, where the 
population growth is strong and household 
purchasing power is high

● In addition, land is scarce, and supply has persistently 
lagged, causing significant growth in housing prices. 

● Long-term sustainable and positive outlook because 
of the scarcity of buildable land and strong growth in 
disposable incomes.

● Centrally-located small-sized apartments ensure an 
affordable rental product in absolute terms.

● 100% unregulated market, with a market standard of 
3-year lease length3

Portfolio footprint Fair value composition

KPIs and key info

Portfolio highlights

91%

5%

Fair 
value421

21

2121

Fair value 
(SEKm)

Fair value 
share (%) # of units

Fair value / 
m²

Residential 16,699 82% 4,438 107,808 

Commercial 2,058 10% 130 30,916 

Parking1 346 2% 1,342 257,742 

Other2 1,315  6% n.a. n.a.

In total1 20,417 100% 5,910 92,198 

9 HSTB locations

Rental regime
0% regulated

Share of total 
GAV 6%

Average home size sqm 34.9

Residential lease length3 - 3 years

NOI (earnings capacity) SEKm 543 

Running yield % 2.9%

Real economic occupancy (residential) " 98.7% Oslo Viken

21
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Leiemarkedet i Europa - Status og 
forventninger2
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0% regulated. Open end contracts. Units 
are either "liberalised" (free market rent) or 
"ARA regulated" (rent control). Liberalised 
units are typically CPI-linked.

100% regulated. Open end contracts. Rent 
regulation system since 2015. CPI indexation 
can be agreed upon.

Germany

Different regulations in all countries

Note: Percentage regulated income refers to Heimstaden Bostad’s portfolio as of Q2 2022, not country average. No standing assets in Poland as of Q2 2022, hence not described.

100% regulated. Open end contracts. Rent is 
negotiated between the property owner 
and the Swedish Union of Tenants on an 
annual basis based on the Swedish rental 
system of utility value.

Sweden

0% regulated. Norway has free market rent.
The market practice in Norway comprises 
residential contracts with a three-year lease 
duration, where the contracts can be 
renewed at market rent after three years.

Norway

0% regulated. Open end contracts. The 
most common rental regime is Assured 
Shorthold Tenancy (AST) where leases are 
free market while a sub-segment is focused 
specifically on affordability.

UK

72% regulated. Open end contracts. All 
rental properties fall under the "housing 
evaluation system", which determines if a 
unit is classified as "liberalised" (free market 
rent) or "regulated" (rent control).

Netherlands

16% regulated. Open end contracts. Two 
regimes depending on the construction 
year. Properties built before 1992 have 
regulated rent, rest have market-based 
rents, which increased annually by CPI.

Denmark

Finland

31% regulated. Deregulated since 2011. 
Landlords have contractual freedom to 
negotiate with tenants on the length of 
tenancy and rental rate. 

Czech Republic
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The environment around us has changed

1) Monthly Harmonised Index of Consumer Prices (HICP), Energy; 2) Monthly HICP, excluding energy, food, alcohol and tobacco; 3) Daily 10-Year Bond Yield, Germany; 4) Indexed, 01.07.2020=100
Source: Eurostat, Macrobond

Increasing energy prices Increasing core inflation Increasing interest rates Decreasing share prices 

Q3 
21

Q3 
20

Q3 
22

+8%

Q3 
20

Q3 
22

Q3 
21

+63%

Q3 
22

Q3 
20

Q3 
21

-541%

Q3 
20

Q3 
21

Q3 
22

-29%

10-Year Bond Yield, Germany3Harmonised Index of Consumer Prices, EU2Harmonised Index of Consumer Prices, EU1

Average of peers

Indexed share price4

0
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Short-term volatility in real rates

Residential yields and interest rate

Source: Heimstaden, Macrobond and CBRE

Change in fair value and yield requirements

Fair value change 
(%)

Q3 Yield 
requirement (%)

Q2 Yield 
requirement (%)

Sweden -2.9 2.8 2.7

Denmark -2.6 3.6 3.5

Norway -1.7 2.9 2.7

Germany -0.6 2.3 2.3

Netherlands -3.1 2.9 2.8

Czech Republic 1.5 4.4 4.5

Finland -0.3 5.3 4.8

United Kingdom -2.7 4.5 4.5

Total / Average -1.9 3.0 2.9

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2015 2016 20182017 2019 20212020 2022

Prime residential yields, Sweden 10yr Real Interest Rate, Sweden
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Source: CBRE Research

Significant reduction in residential transactions across Europe
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Valuations under pressure 
- but long-term trend clear: 

increased demand for rental housing
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Mortgage cost rise rapidly across Europe – increase demand for
rental housing
House price and rentals for housing index

Source: Eurostat

Rising construction cost constrains new supply
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Decreasing household size3Urbanization2Population growth1

1) United Nations figures and estimates 2) % of population living in urban areas, according to the United Nations: World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. 3) Number of people per household in Europe, according to Oxford Economics. 4) The corresponding 
growth figure for urban areas in target countries is 8.2%, with a total expected increase in the number of new homes of 6.1 million.

…with expected medium term market growth

Europe Target countries

75.1% 79.0% 82.4% 85.4%

+4.9%-points
+3.0%-points

Europe

2.28

Target countries

2.38
2.17 2.12

-4.2% -2.5%

Europe Target countries

745.9m 730.9m

195.2m 199.0m

-2.0%

+2.0%

% living in 
urban areas

8% growth in number of European households in urban areas from 2021 to 2035, equalling 1.3 million new homes per year, or 

17.8 million new homes in total4

Persons per 
household

2021
2035

Population 
growth
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3 Hvorfor og hvordan øke andelen 
profesjonelle utleiere
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Hvorfor øke?
 Bedre for boligmarkedet 

• Langsiktige aktører stabiliserer tilbudssiden i leiemarkedet (og eiermarkedet)
• Fortrenger «useriøse aktører» og virker disiplinerende på andre utleiere

 Bedre for leietagere og nabolag
• Kundeorienterte (ønsker stabilitet og nye kunder) 
• Utvidede rettigheter og service 
• Langsiktige kontrakter gir bedre boopplevelse og økt bostabilitet. 
• Investerer i mer enn bare leiligheten

 Bedre for samfunnet 
• Sikrer mangfold og motvirker diskriminering
• Reduserer (forhåpentligvis) behovet for kommunale utleieboliger

 Bedre for planeten
• En del av klimaløsningen – langsiktige aktører tar ansvar og/eller kan stilles til ansvar
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Hvordan øke?
• Skaffe mer kunnskap om utleierdimensjonen

• Skatteendringer (saldoavskrivninger og bedre harmonisering av leie vs. eie)

• Krav til alle utleiere og effektive sanksjoner til å følge opp

• Bruk av Husbankens virkemiddelapparat på ordinær boligutleie 

• Bygge mer og riktig (studentboliger og prosjekter med mindre enheter)

• Gjør Boligmerke til en konkurransefordel

• Redusere stigma – både på utleier og leietager siden

• Ny lov?
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Enrich and simplify life through 
Friendly Homes



Ida Hjeltnes
Prosjektleder Boligutleie 
Norsk Eiendom

Status for vårt arbeid med 
økt profesjonalisering av boligutleie



Behov for felles bransjeforening for boligutleie  
BAKGRUNN

Utleiemarkedet i Norge er preget av få profesjonelle, langsiktige aktører, i motsetning til 
Sverige, Danmark og Tyskland og de fleste andre europeiske land.

Samtidig er utleiemarkedet av betydelig størrelse – nærmere 1 av 5 bor i leid bolig. 

Resultat – manglende utvikling av bl.a.:

• Forvaltningspraksis 

• Standardisering 

• Kvalitetsheving av boliger 

=  gitt dårligere rammebetingelser enn nødvendig.



Politiske føringer fra regjeringen  
HURDALSPLATTFORMEN

• Stortingsmelding om helhetlig boligpolitikk

• Utvide Husbankens samfunnsoppdrag, målgrupper og lånerammer

• Vurdere Husleieloven som forbrukerlov

• Sikre leietakere mer stabile leieforhold

• Sikre rettigheter og boforhold til leietakere

• Utvikle gode bomiljøer

• Ta initiativ til et eldreprogram

• Styrke lovgivningen for å hindre uheldig seksjonering av leiligheter i sameie

• Trappe opp studentboligbyggingen med 3000 bygde boliger i året



Høy aktivitet!    



Gir resultat: 



Men hvordan ser leiemarkedet ut i storbyene? 



Profesjonelle boligutleieaktører har nå en 
bransjeforening i ryggen

Vi løfter frem og belyser saker:

• Bidra til økt kunnskap om utleiemarkedet og 
profesjonell utleie 

• Etablere bransjestandarder, veiledere, 
boligmerking mm

• Arbeide for bedre rammevilkår gjennom 
regulatoriske endringer 

• Sette fokus på beste praksis for smart 
forvaltning, drift og digitalisering

• Støtte opp om boligsosiale tiltak som bl.a. 
tilvisningsavtaler, beboerinvolvering mm.



Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken 2021-2024: 

«Økning av tilbudet av utleieboliger, hvor flere driftes av profesjonelle gårdeiere, kan bidra 
til et mer velfungerende leiemarked. Det kan også dempe presset i leiemarkedet og bidra til 
mer stabile leieforhold»

 Skatteutvalget – helhetlig gjennomgang av skattesystemet NOU - des 22

 Stortingsmelding om en helhetlig boligpolitikk - vår 24



Statssekretæren: Vi må fremsnakke boligutleiere 
og leietakere!

En rekke aktører i møte med 
Kommunaldepartementet for å 
diskutere:

• Hvordan stimulere til mer 
profesjonell boligutleie? 

• Mer seriøsitet på leiemarkedet og 
informasjon og plikter i leieforhold.



Avskrivningsregler for profesjonell boligutleie –
hvorfor ikke?

• Et utleiemarked preget av høy etterspørsel og lavt tilbud.

• Strukturelle utfordringer gjør dette markedet særlig sårbart 
overfor konjunkturendringer.

• For å få mer stabilt leiemarked – med økt grad av 
profesjonalisering – må større aktører få incentiver som 
stimulerer til langsiktig investeringslyst og mulighet til god 
forvaltning og drift.

• Profesjonell boligutleie er i dag det enste aktivum som ikke 
avskrives i Norge.

• Det trengs anerkjennelse av at profesjonelle boligutleiere 
har kostnader på lik linje med utleiere av næringsarealer.

• Da er harmonisering av avskrivningsreglene - på lik linje 
med annen næringsvirksomhet – nødvendig.

Les mer her: https://www.norskeiendom.org/aktuelt/skattediskriminering-kveler-profesjonell-boligutleie

https://www.norskeiendom.org/aktuelt/skattediskriminering-kveler-profesjonell-boligutleie


Et boligsosialt kinderegg: Tilvisningsavtaler  

Bruken av tilvisningsavtaler må opp:
1. Behovet for kommunale utleieboliger er 

stort
2. Som løsning på denne utfordringen kan 

tilvisningsavtaler spille en viktig rolle
3. Profesjonelle boligutleieaktører 

supplerer kommunen med trygge og 
gode boliger for vanskeligstilte

4. Boligaktørene får Husbankfinansiering
5. Den enkelte inngår et leieforhold 

direkte med utleier
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Bruken av tilvisningsavtaler må opp:
1. Behovet for kommunale utleieboliger er 

stort
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Fokus på kvalitet i boligutleie: Boligmerket

Vil sette ny standard for leiemarkedet:

• En merkeordning for seriøse 
utleieaktører.

• Sertifisering av utleiere og merking av 
boliger – pilotering fra 2023.

• Skal gjøre det enklere for leietakere å 
velge blant gode utleieboliger – og for 
utleiere å synliggjøre kvaliteter i deres 
utleieobjekter.



Gjennom samarbeidsprosjektet «Boligmerket» skal vi nå 
teste ut ulike kriterier gjennom pilotering med boligutleiere 

Mulige kriterier innenfor følgende områder:

Forvaltning og drift

Beboerinvolvering

Bolig- og bokvalitet 



Nyhet!
Fra 2023: 
Bransjeutdanning innen 
boligutleie og forvaltning 

Hvor trykker skoen hva angår kompetanse innen 
boligutleie , og hva kreves av morgendagens 
medarbeidere? 

• I samarbeid med Senter for Eiendomsdag starter vi 
opp ny bransjeutdanning innen boligutleie og 
forvaltning. 

• Undervisningen skal gi oppdatert innsikt på utvikling 
og endring i leiemarkedet og utleiesektoren som 
sådan, der den enkelte kursdeltaker sertifiseres etter 
endt kursforløp.

• Vi innhenter nå innspill på ønsket programinnhold og 
læringsutbytte fra sentrale ressurser i bransjen, slik 
at denne etterutdanningen blir så bransjenær som 
mulig. 



Esben Svalastog
Partner
Grunnsteinen

Profesjonell boligutleie 
som næringsvei 



Profesjonell boligutleie 
som næringsvei
8. november 2022



GRUNNSTEINEN
Vi etablerte selskapet Grunnsteinen i 2019 for å anvende vår kompetanse innen boligutleie for å bygge opp et større selskap med nye 

leiligheter. Selskapet er en langsiktig, industriell eier som vektlegger profesjonell forvaltning med boligkunden i fokus.

Vår målsetning er å skape gode hjem.

Grunnsteinen AS er eiet 50/50 av hhv Fastighets AB Balder og selskapets administrasjon 

40



Dagligstue

Resepsjon Gjesteværelser

Selskapslokale

Illustrasjoner fra Leva Bergerløkka, Asker 

Trimrom

Storkjøkken

Husvert

Profesjonell forvaltning
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Hvem er utleierne i Norge? 

• Syv av ti leier privat, resten hos næringsdrivende, offentlig/kommunal virksomhet eller 
arbeidsgiver/organisasjon/stiftelse (1)

Kilde: (1) Forbrukerrådet i rapporten «Å leie bolig i Norge», datert 
2021, (2) Leieboerforeningen i rapporten «Utredning om det norske 
leiemarkedet» til KMD, datert 2019

• Ca. 72% av utleierne i Norge er 
privatpersoner  



Hva er forskjellen mellom profesjonelle og 
uprofesjonelle utleiere?

• Boforhold
• Boligkunde på lik linje med øvrige beboere i leilighetsbygget
• Lite diskriminering 
• Profesjonell forvaltning, drift og vedlikehold 

• Forutsigbar leietid
• Utleier er motivert av lange leieforhold, gode bomiljø og godt kundeforhold 

• Boforhold
• Varierende boforhold med større innslag av dårlig boligstandard, 

forvaltning og bomiljø
• Større innslag av diskriminering 

• Uforutsigbar leietid 
• Utleier kan få behov for utleieleiligheten pga endret 

livssituasjon, og har rett til å si opp avtalen mht eget bruk  

?

Uprofesjonell utleie Profesjonell utleie 



Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid

Omtale i rapporten om situasjonen i leiemarkedet; 

«Familiene i kommunale boliger har flere problemer 
med støy og fukt, trekk og kulde»

«Det er også en del barnefamilier som bor i kommunale 
utleieboliger med bomiljø som oppleves som utrygge for 

barn»

«Nyere forskning har vist at barnefamilier flytter mye 
rundt i det private leiemarkedet. Årsakene til hyppige 
flyttinger ser ut til å handle om at boligene er av dårlig 

kvalitet, og at leieforholdene er uforutsigbare»
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Utvikling av tilvisningsmodellen 

Bjørnåsen Syd 3 AS, Oslo 
Antall leiligheter 96
Antall bygg 3
Ferdigstilt 2014 
Utbygger Selvaag Bolig 

ASA 

Bjørnåsen Hus C AS, Oslo
Antall leiligheter 20
Antall bygg 1
Ferdigstilt 2012 
Utbygger Selvaag Bolig 

ASA  

Spirea Park Oppgang 2 AS, Oslo
Antall leiligheter 52
Antall bygg 1
Ferdigstilt 2016 
Utbygger JM Norge AS

Løren Stasjon Hus A AS, Lørenskog
Antall leiligheter 36
Antall bygg 1
Ferdigstilt 2016
Utbygger Selvaag Bolig 

ASA

Mortensrud Utleiebolig AS, Oslo 
Antall leiligheter 28
Antall bygg 1
Ferdigstilt 2016
Utbygger Profier AS

Øvre Storgate 124 AS, Drammen 
Antall leiligheter 46
Antall bygg 2
Ferdigstilt Juni 2018 
Utbygger JM Norge AS

Losbyveien 3 Trinn AS, Lørenskog 
Antall leiligheter 58
Antall bygg 1
Ferdigstilt April 2018
Utbygger Stor-Oslo 

Eiendom AS

Fanaveien 87 AS, Bergen 
Antall leiligheter 46
Antall bygg 1
Ferdigstilles 2019
Utbygger Profier AS

Slalombygget AS, Lørenskog
Antall leiligheter 155
Antall bygg 1
Ferdigstilles 2020 
Utbygger Selvaag Bolig 

ASA

Paradisbuen AS, Bergen
Antall leiligheter 49
Antall bygg 1
Ferdigstilles 2019 
Utbygger Betonmast AS 

Jessheim UB AS, Ullensaker
Antall leiligheter 93
Antall bygg 3
Ferdigstilt Juni 2018 
Utbygger Profier AS

Skårersletta 50 AS, Lørenskog 
Antall leiligheter 68
Antall bygg 2
Ferdigstilles 2019
Utbygger Kruse Smith AS 

Sandsliflaten AS, Bergen
Antall leiligheter 70
Antall bygg 2
Ferdigstilles 2019
Utbygger Bonava Norge AS

Paradisalleen AS, Bergen 
Antall leiligheter 22
Antall bygg 1
Ferdigstilles 2019
Utbygger Kruse Smith AS
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Hvordan var dette mulig med de høye boligprisene?

• Tilvisningsmodellen - et trepartssamarbeid mellom kommune, Husbanken og 
profesjonell boligutleier 

• Kommuner har store behov etter boliger for vanskeligstilte
• Økonomisk og/eller sosialt vanskeligstilte 

• Husbanken stilte med Grunnlån
• Attraktiv rente, avdragsprofil og utmåling 

• Profesjonell boligutleier oppnår bærekraftige driftsresultater
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Utfordringer

• Høyere renter
• Lav boligbygging 

• Husbankens kredittpraksis og manglende satsning på 
tilvisningsmodellen 

• Skattediskriminering av profesjonell boligutleie 
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Endret kredittpolitikk i Husbanken fra 2017 
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Saldoavskrivninger bidrar til økt likviditet

Sammenligning i ulike 
eiendomsinvesteringer gitt NOK 10 
mill i egenkapital 



Hvorfor bør 
profesjonell boligutleie 
få saldoavskrivninger? 

• Fjerne skattediskriminering mellom 
næringseiendom og profesjonell boligutleie vil gi 
økte investeringer i gode boliger for utleie 

• Gjennom å tilrettelegge for en profesjonalisering av  
boligutleiemarkedet vil regjeringens målsetning 
nås; 

• Bedre boligstandard - nye boliger
• Bedre bomiljø - profesjonell forvaltning og 

kundepleie
• Bedre forutsigbarhet - utleier ønsker lange 

leieforhold 



La oss bedre boforholdene til landets leietakere! 

• Et felles løft for landets 1 million leietakere gjennom å tilføre nye, gode boliger i utleie med 
profesjonell forvaltning!

• Profesjonell forvaltning = kunden i fokus!

• Hva må til; 
• Saldoavskrivninger for boligutleie 
• Husbanken endrer kredittpraksis og gis økte rammer til utleieboliger med tilvisning
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Dette kan vi få til sammen! 



Div. Vedlegg 
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Hva mener andre aktører om saldoavskrivninger for 
boligutleie? 
• Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, NOU 2014, 08.04.2015;

• «Det er mange fordeler med et mer profesjonelt utleiemarkedet. Profesjonelle storskala utleiere er mer langsiktige og kjenner lover og 
regler bedre enn små utleiere. Det gjør det enklere å sikre trygge og stabile boforhold. Flere aktører har trukket frem skattebetingelser 
som det viktigste hindret for profesjonell utleie. Forskjellsbehandlingen begrunnes med at utgifter til slitasje på utleieboliger oppveies 
av verdistigningen på boligen. Men også næringseiendom stiger i verdi, og det er ofte betydelige kostnader knyttet til vedlikehold av 
utleieboliger, særlig i boliger med stor gjennomstrømming.»

• Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd, Uttalelse ang. avskrivningsregler for profesjonelle 
(kommersielle) utleieboliger, 15. juli 2015;

• «Statelige myndigheter bør legge til rette for likestilling av investeringer i utleieboliger med næringseiendommer for øvrig, som ett av 
mange tiltak for å nå målsetningen om at alle skal bo trygt og godt». 

• Leieboerforeningen, Saldomessige avskrivning for utleieboliger, 28.02.2015;
• «Leieboerforeningen mener at ved å fjerne skattediskrimineringen mellom nærings- og boligutleie, kan få flere langsiktige investorer 

og profesjonelle utbyggere til å satse på utleiesektoren. En forsiktig vridning fra næringseiendom til bolig vil i tillegg representere en 
samfunnsgevinst.»

• Norske Boligbyggelag (NBBL), NOU 2014, 26.03.2015;
• «NBBL har vurdert avskrivningsreglene for næringsbygg og utleieboliger, og vi kan ikke se vesensforskjell på nøringsbygg og 

utleieboliger i forhold til verdiforringelse. Vi mener derfor at slike bygg bør behandles likt i skattesystemet.»
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Hva mener andre aktører om saldoavskrivninger for 
boligutleie? (forts.) 

• Høgskolen i Oslo og Akershus, Skattesystemet – en bremsekloss for et bedre leiemarked, 6.04.2016;
• «En viktig forutsetning for å nå målet om et mer velfungerende og profesjonelt leiemarked, er å gjøre det mer attraktivt for private 

investorer og leieboere. Det må skje endringer i dagens skattesystem dersom utleiesektoren skal fungere mer optimalt, mener forskere 
fra NOVA.

• Profesjonell utleie i mindre skala kan for eksempel fremmes gjennom endrede tilskuddsregler for leieboliger, skattemessig likestilling 
mellom nærings og boligeiendom og nye juridiske virkemidler for kommunen.»

• Arbeiderpartiet, Representantforslag fra stortingsrepresentantene om en mer aktiv boligpolitikk, 28.04.2016
• «Stortinget ber regjeringen fremme forslag som vil stimulere til flere langsiktige og profesjonelle utleieaktører, herunder en vurdering 

av å sidestille avskrivningsreglene for bygging av boligprosjekter til langsiktig og profesjonell utleie med avskrivningsreglene for 
næringsbygg.»

• Høyre, 2016
• Finanskomiteen ved Nikolai Astrup fikk vedtatt et oversendelsesforslag til Finansdepartementet med hensikt å vurdere innføring av 

saldoavskrivninger for profesjonell boligutleie. 
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Hvis alle enig – hva forhindrer innføring? 



Antakeligvis Finansdepartementets proveny 
engstelse... 

• Så hva vil innføring av saldoavskrivninger for profesjonelt forvaltede boliger koste? 

• Forutsetninger
• 1 million leietakere
• Snitt 2,13 personer per husholdning
• Ca. 470 000 utleieboliger 
• Ca. 20% profesjonelle utleiere 
• Ca. 94 000 boliger under profesjonell utleie 
• Snittverdi 3,5 millioner/leilighet Totalt NOK 329 MRD
• Skattemessig saldoavskrivningsgrunnlag Ca. 50%
• Avskrivningsgrunnlag Ca. 164,5 MRD
• Årlig avskrivning 2% Ca. 3,3 MRD 

• Redusert skatteinngang 22% Ca. 723 mill / år 
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Esben Svalastog
Partner i Grunnsteinen

Samtale om skatt og boligutleie

Anne Sofie Bjørkholt
Partner i BAHR

Mahmoud Farahmand
Stortingets finanskomité (H)

Ledet av:
Stig Bech
Partner Wiersholm
Styreleder i Norsk Eiendom
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Fredrik Lunde Michalsen
CEO
Nyheim Bolig

Perspektiver fra nord
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Fredrik Lunde Michalsen

• Founder & CEO Nyheim Bolig 

• 2017 – Pensjonist!

• Nyheim Bolig 



Nyheim

• Trygge hjem for deg som vil leie
• Etablert 2018
• 119 nye utleieboliger i Tromsø
• 4 + 2 ansatte 

50 % 50 %



Leietakere mindre fornøyd med livet
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Livskvalitetsundersøkelsen

Lite fornøyd. Eier Lite fornøyd. Leier

Kilde: SSB – Livskvalitetsundersøkelsen, 2021



Leieforholdet

• Tidsubestemte leiekontrakter

• Forvalter alle bygg selv

• Husdyr tillatt i alle prosjekter



Portefølje

Åsen – Desember 2019
Tilvisningsavtale

30 leiligheter

Nordbyen – Desember 2020

23 leiligheter

Skir – Februar 2021
Tilvisningsavtale

66 leiligheter

Tilvisningsavtale 



Et bedre leiemarked

• Profesjonelle utleiere  profesjonalitet og forutsigbarhet 

• Innovasjon  Virksomhet vs. Sekundærboligeiere

• Teknologi 



Nyheim Fordel



Viktigheten av profesjonell boligutleie i nord

• Høy andel leietakere 

• Høye boligpriser

• Tromsø som reiselivsdestinasjon 
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Husholdninger som leier

12 564

Kilde: SSB, 22.3.2022



Private gårdeier/gårdselskap
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Kilde: SSB – Leiemarkedsundersøkelsen, 2021



Tromsø

Kilde: Eiendom Norge – Boligprisstatistikk oktober, 3.11.2022



Destinasjon Tromsø

Kilde: Menon Economics – Ringvirkning av reiseliv i Tromsø, 12.9.2019



• Sesongarbeidere
• 2 400 boliger – Airbnb
• 6 % av boligmassen
• Covid-19:

• Q3 21  305
• Q3 22  127

• 12 000 studenter 
• UNN
• Vesentlig lavere tilbud av utleieboliger  
 høyere priser

• Vi er avhengige av profesjonelle utleiere i Nord!

Konsekvenser

Kilde: Menon Economics – Boligmarkedet i Tromsø, 2021



#Tryggehjem



Lars Aasen
Daglig leder
Leieboerforeningen

Innlegg fra leietakersiden 
og utleiersiden

Ida Hjeltnes
Prosjektleder Boligutleie
Norsk Eiendom



Paneldebatt

Lars Aasen
Leieboerforeningen

Ledet av:
Merete Agerbak-Jensen
Kommunikasjonssjef
Norsk Eiendom

Ida Hjeltnes
Norsk Eiendom

Siri Gåsemyr Staalesen
Stortingsrepresentant (AP)

Anne Kristine Linnestad
Stortingsrepresentant (H)



Ida Hjeltnes
Prosjektleder Boligutleie 
Norsk Eiendom

ida.hjeltnes@noeiendom.no
Tlf. 913 71 137

Oppsummering og veien videre
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