
Rammebetingelser for 
profesjonell boligutleie

30. januar 2023

● Svar fra undersøkelse
● Ida Hjeltnes, prosjektleder boligutleie



Program

12.00 Velkommen

12.05 Fremleggelse av undersøkelsen ved prosjektleder Ida Hjeltnes i Norsk Eiendom.

12.20 Anna Katharina Fonn Matre, utredningsleder i Bolig- og bygningsavdelingen, holder 
innlegg på vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet.

Kommentarer og evt. spørsmål.



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.

Hold deg oppdatert: https://www.norskeiendom.org/bolig

https://www.norskeiendom.org/bolig


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.

Norsk Eiendom sammen med to medlemsbedrifter: 
Frost Eiendom og Selvaag Utleiebolig

Les mer her: https://www.norskeiendom.org/aktuelt/vi-
ma-fremsnakke-boligutleiere-og-leietagere

https://www.norskeiendom.org/aktuelt/vi-ma-fremsnakke-boligutleiere-og-leietagere
https://www.norskeiendom.org/aktuelt/vi-ma-fremsnakke-boligutleiere-og-leietagere


Bakgrunn for undersøkelsen

I desember 2022 foretok Norsk Eiendom en anonymisert undersøkelse blant 
boligutleieaktører.

Målet har vært å kartlegge sentrale rammebetingelser for profesjonell 
boligutleie i Norge.

Spørreundersøkelsen har blitt utført på oppfordring fra Kommunal- og 
distriktsdepartementet (KDD), og vil inngå som viktig kunnskapsgrunnlag.

Undersøkelsen ble foretatt i tidsrommet 16. desember 2022 til 9. januar 2023, 
og ble sendt ut til 88 respondenter med svar fra 31 respondenter.



De første spørsmålene gjelder generell 
informasjon om virksomheten.



1. Hvor i landet er deres virksomhet etablert med utleieboliger?
(Flere svar er mulig.)



2. Hvor mange utleieboliger har deres virksomhet i porteføljen?



Følgende spørsmål handler om forskjellige 
tema innenfor profesjonell boligutleie



3. Hva legger deres virksomhet i profesjonell boligutleie og 
forvaltning? (Flere svar er mulig.)



4. Hvilke grupper vurderer deres virksomhet at det er spesielt 
viktig å tilrettelegge utleieboliger for? (Flere svar er mulig.)



Disse spørsmålene handler om geografi 
og marked



5. Hvor stort behov mener din virksomhet at det er for flere 
leieboliger i disse regionene?



6. Hvordan vurderer din virksomhet behovet for flere utleieboliger 
som driftes profesjonelt?

1 er lavest og 10 er høyest behov.



7. I hvilken grad vurderer din virksomhet muligheter for etablering 
av profesjonell boligutleie i og rundt de største byene?

1 er liten og 10 er størst mulighet.



8. I hvilken grad vurderer din virksomhet muligheter for etablering 
av profesjonell boligutleie i distriktene?

1 er liten og 10 er størst mulighet.



De neste spørsmålene er knyttet til 
investering og finansiering 



9. Hvilke faktorer er viktigst for å investere i og drive profesjonell 
boligutleie? (Flere svar er mulig)

ANNET: Bl.a. langsiktighet og stabilitet, forutsigbarhet fra Husbanken, bidra til et tryggere og mer forutsigbart 
leiemarked.



10. Hvis det ble lagt til rette for finansiering gjennom Husbanken for 
profesjonelle aktører, ville din virksomhet vurdere å bygge studentboliger?

ANNET: Bla. fokus på rammebetingelsene for eiendomsinvesteringer som formuesskatt, reguleringer, 
eiendomsskatt osv.



11.Har deres virksomhet samarbeid med kommuner for å fremskaffe 
utleieboliger?



12.Hvis Ja på spørsmål 11: Hvilke typer leieforhold har dere 
samarbeid med kommunen om?

ANNET: Tildelingsavtaler med støtte fra Husbanken.



Spørsmål til virksomheter som har erfaring 
med tilvisningsavtaler: 



13.Hva kan endres / gjøres bedre i de ulike faser for inngåelse av 
tilvisningsavtaler?

• Enklere søknadsprosess med Husbanken.

• Mer forutsigbarhet i Husbankens rolle og gjeninnføring av støtte ved inngåelse av 
tildelingsavtaler for å kunne få nødvendig lønnsomhet i nye prosjekter.

• Styrke informasjonen og legge til rette for bedre kommunikasjon.

• Bedre koordinering med Husbanken – også for å bidra med informasjon og trygghet til kommuner som ikke har 
erfaring med denne type samarbeid.

• Kommunen må få mulighet til å komme inn tidligere i samarbeidsposisjon.

• Faste kontaktpersoner hos kommunen som har kjennskap til avtalen.

• Tilvisningsavtalen kan annulleres dersom gjeld i husbanken innfris. Vil gjøre det lettere mtp. verdivurdering av 
objektene. Kommunene har noe kortere tid å tilvise kandidater på. Pt. rr det 6 uker fra den er sendt til tilvisning. 
Dette kan føre til unødvendig ledighet. 



13. Hvis nei på spørsmål 11: Har deres virksomhet vurdert eller benytter seg 
av lånefinansiering gjennom Husbanken gjennom bruk av 
tilvisningsavtaler?



Spørsmål om leieforholdet i profesjonell regi  



15.Hvilke tjenester og tilbud har deres virksomhet utover 
ordinært leieforhold? (Flere svar er mulig)

ANNET: Forvalter for håndtering av økonomiske og kontraktuelle forhold, 
varierer fra adresse til adresse,  renholdstjenester,



16.Benytter deres virksomhet digitale løsninger i den daglige 
forvaltningen av deres leieforhold?



17.Hvis Ja på spørsmål 16: Hvilke fordeler har digitalisering gitt deres 
virksomhet?

• Bedre kommunikasjon, raskere responstid og tettere oppfølgning og dialog med den enkelte 
leietaker.

• Effektivisering av forvaltningsorganisasjon og servicetjenester gjennom enklere planlegging gjennom 
sømløse operasjoner.

• Enklere samhandling med leietaker og informasjon tilgjengelig for alle involverte parter i bedriften.

• Enklere kontroll og automatisering av nødvendige varsler og info til leietakere. Mulighet for 
oppkobling av digitale låser mot forvaltningssystem, digitale inn- og utflyttingsprotokoller mm.

• Enklere å opprette leieavtaler og depositumsavtaler, bedre oppfølging av saker, mer oversiktlig drift 
og forvaltning.

• Økt kundetilfredshet, økt produktivitet, sømløse operasjoner og bedre oversikt. 



Oppsummerende spørsmål helt til slutt



18.Hvilke tiltak mener deres virksomhet er nødvendig for å øke 
seriøsiteten og profesjonaliteten i leiemarkedet? (Flere svar er mulig)



18.Hvilke tiltak mener deres virksomhet er nødvendig for å øke 
seriøsiteten og profesjonaliteten i leiemarkedet?

ANNET OPPSUMMERT: 

• Heve status på det å være leieboer - det trenger ikke være ensbetydende med å være 
vanskeligstilt eller 'annenrangs'. Den enkeltes boform er en privatsak.

• Strengere krav til/oppfølging av sentrale forhold ved teknisk standard for bolig, herunder 
brannvern, elektrisk opplegg og ventilasjon.

• Forutsigbart regelverk, også på skatt/formuevurdering.

• Øke tilskuddsrammen for samskipnadsfinansierte boliger.



Ida Hjeltnes
Prosjektleder for boligutleie
+47 913 71 137
ida.hjeltnes@noeiendom.no

Takk for oppmerksomheten!


	Rammebetingelser for profesjonell boligutleie��30. januar 2023
	Program
	Profesjonelle boligutleieaktører har nå en bransjeforening i ryggen
	Statssekretæren: Vi må fremsnakke boligutleiere og leietakere!
	Bakgrunn for undersøkelsen
	De første spørsmålene gjelder generell informasjon om virksomheten.
	1. Hvor i landet er deres virksomhet etablert med utleieboliger?�								(Flere svar er mulig.)
	2. Hvor mange utleieboliger har deres virksomhet i porteføljen?
	Følgende spørsmål handler om forskjellige tema innenfor profesjonell boligutleie
	Hva legger deres virksomhet i profesjonell boligutleie og forvaltning?							(Flere svar er mulig.)
	Hvilke grupper vurderer deres virksomhet at det er spesielt viktig å tilrettelegge utleieboliger for? 			(Flere svar er mulig.)
	Disse spørsmålene handler om geografi �og marked
	Hvor stort behov mener din virksomhet at det er for flere leieboliger i disse regionene?
	Hvordan vurderer din virksomhet behovet for flere utleieboliger som driftes profesjonelt?
	I hvilken grad vurderer din virksomhet muligheter for etablering av profesjonell boligutleie i og rundt de største byene?
	I hvilken grad vurderer din virksomhet muligheter for etablering av profesjonell boligutleie i distriktene?
	De neste spørsmålene er knyttet til investering og finansiering 
	Hvilke faktorer er viktigst for å investere i og drive profesjonell boligutleie?						(Flere svar er mulig)
	Hvis det ble lagt til rette for finansiering gjennom Husbanken for profesjonelle aktører, ville din virksomhet vurdere å bygge studentboliger?
	Har deres virksomhet samarbeid med kommuner for å fremskaffe utleieboliger?
	Hvis Ja på spørsmål 11: Hvilke typer leieforhold har dere samarbeid med kommunen om?
	Spørsmål til virksomheter som har erfaring med tilvisningsavtaler: 
	Hva kan endres / gjøres bedre i de ulike faser for inngåelse av tilvisningsavtaler?
	Hvis nei på spørsmål 11: Har deres virksomhet vurdert eller benytter seg av lånefinansiering gjennom Husbanken gjennom bruk av tilvisningsavtaler?
	Spørsmål om leieforholdet i profesjonell regi  
	Hvilke tjenester og tilbud har deres virksomhet utover ordinært leieforhold?					(Flere svar er mulig)
	Benytter deres virksomhet digitale løsninger i den daglige forvaltningen av deres leieforhold?
	Hvis Ja på spørsmål 16: Hvilke fordeler har digitalisering gitt deres virksomhet?
	Oppsummerende spørsmål helt til slutt
	Hvilke tiltak mener deres virksomhet er nødvendig for å øke seriøsiteten og profesjonaliteten i leiemarkedet?	(Flere svar er mulig)
	Hvilke tiltak mener deres virksomhet er nødvendig for å øke seriøsiteten og profesjonaliteten i leiemarkedet?
	Lysbildenummer 32

