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2021:
«Avgjørende» 
for 60%

2022:
«Avgjørende» 
for 70%

63%
«Bærekraft utgjør en 

avgjørende del av vår 
investeringsstrategi»

6%
«Investerer utelukkende i 

miljøvennlige bygg»

57% 
av spurte leietakere oppgir at 
de har økt betalingsvillighet for 
ledende miljøbygg i dag

ESG: Kravene som kommer

Rammeverkene gårdeier må kjenne til
• Miljø-, sosial- og styringsspørsmål (ESG) tar stadig 

større plass, og selskaper må svare for å møte økende 
forventninger til investorer, leietakere og ansatte. I 
senere år har modningen skutt fart og ambisjonsnivået 
har blitt høyt hos de ulike aktørene

• Tross høye ambisjoner, uteblir handling. Gårdeiere og 
investorer viser til manglende rammeverk, kvalitetssikret/
sammenlignbar data og for lav etterspørsel og 
betalingsvillighet hos leietakerne

• Ettersom myndighetene skjerper kravene til ESG-
rapportering, vil selskapene som fremdeles ikke har 
begynt sin grønne omstilling bli tvunget til det. 

Bærekraft: Fra ord til handling

Innsyn & Utsyn
 - analyse og siste nytt fra makroøkonomi og eiendomsmarked

Akershus Eiendoms bærekraftundersøkelser

Stadig høyere miljøambisjoner
• Våre siste bærekraftundersøkelser viser at 

miljøambisjonene i eiendomsmarkedet har økt 
ytterligere fra fjorårets allerede høye ambisjonsnivå.

• Hele 70 prosent av eiendomsbesittere sier at bærekraft, 
i vid forstand, er et avgjørende kriterium i deres 
investeringsstrategi. Dette er hovedsakelig drevet av en 
tro på at leietakerne vil kreve grønne lokaler fremover.

• Over halvparten av leietakerne i undersøkelsen sier at 
de har betalingsvillighet for ledende miljøbygg. Likevel 
opplever vi som meglerhus at majoriteten av leietakere 
på søk i dag ikke er like ambisiøse når ord skal omsettes 
til handling. Dette forventes å endre seg fremover.

Høye ambisjoner for grønne investeringer

Leiemarkedet: 
Stor forskjell mellom ord og handling

Desember 2022

Eksponensiell økning i antall selskaper som 
forplikter seg til 1,5-gradersmålet

EU-
taksonomien

CSRD
Corporate Sustainability

Reporting Directive

SFDR
(Sustainable Financial 
Disclosure Regulation)

EU-taksonomien: 
Definerer hva som 
er «grønt nok»

SFDR: Også kjent som 
Offentlighetsfordringen. 
Juridisk håndheving av 
ESG/bærekraftig finans

CSRD – Definerer hva 
som skal rapporteres 
og rammeverket for 
hvordan rapportere. 

En jungel av akronymer - Vi rydder opp
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Antall nye selskaper som har definert et "Science-
based target" ihht. Paris-avtalen - Globalt
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Nye krav | Rammeverkene gårdeier må kjenne til
Vi opplever at mange aktører har høye 
bærekraftambisjoner og et sterkt ønske om å 
bidra. De fleste har likevel en lang vei til mål. 
Ettersom myndighetene skjerper kravene 
til ESG-rapportering, vil selskapene som 
fremdeles ikke har begynt sin grønne omstilling 
bli tvunget til det. Å posisjonere seg for fremtidig 
etterspørsel blir viktig.

World Economic Forum (WEF) anslår at bygg 
står for ca. 40 prosent av globale karbonutslipp. 
Omtrent 85 prosent av byggene som vil brukes 
i 2050 er allerede bygget. Dette betyr at mye 
av utfordringen ligger i å forbedre allerede 
eksisterende bygningsmasse. Samtidig foregår 
det en enorm urbanisering hvor mesteparten av 
utviklingen skjer i sentrale strøk, hvilket betyr at 
avkarbonisering av byer vil være i hovedfokus. 

Mangel på rammeverk, uklare definisjoner 
og varierende datakvalitet har imidlertid 

ført til at for få har sett verdien i å agere. 
Nye rapporteringskrav fra EU er i ferd med 
å tre i kraft. CSRD utvider omfanget av 
rapporteringskrav og rapporteringspliktige 
foretak. Antall selskaper som pålegges 
bærekraftrapportering vil øke fra 12 000 i dag, til 
50 000 selskaper i 2026. Virksomheter må ikke 
bare rapportere om hvordan bærekraftaspekter 
kan utgjøre finansiell risiko for selskapet 
(finansiell vesentlighet), men også om deres 
egen innvirkning på miljø og mennesker 
(påvirkningsvesentlighet). Ekstern sertifisering 
fra revisorer eller andre forsikringsleverandører, 
samt klare og konsistente kriterier for hva som er 
«grønt», vil gjøre det vanskeligere å drive med 
”grønnvasking”. Dette vil føre til mer åpenhet 
og bedre datakvalitet. Vi tror innføringen av 
nye omfattende rapporteringskrav basert på 
EUs Green Deal vil sette fart på en bredere 
etterspørsel etter grønne bygg i Norge. 

Undersøkelsene | Stadig høyere miljøambisjoner
Gårdeiere og eiendomsutviklere har høye 
ambisjoner for sine grønne investeringer. 
Hele 70 prosent av eiendomsbesittere sier 
at bærekraft, i vid forstand, er et avgjørende 
kriterium i deres investeringsstrategi. Dette er 
10 prosentpoeng høyere enn i fjor. Ambisjonene 
er ifølge våre undersøkelser i hovedsak drevet 
av en tro på at leiemarkedet framover vil kreve 
grønne lokaler.

I transaksjonsmarkedet har det nærmest blitt norm 
å inkludere et ESG-kapittel i investormaterialet 
for å underbygge et grønt business case. Vår 
undersøkelse viser at det er åpenbare grunner 
til at dette er viktig i salgsprosesser. Hele 93 
prosent av eiendomsbesitterne sier at de har 
økt betalingsvillighet for ledende miljøbygg. På 
grunn av dette ser vi fremvekst av dedikerte 
ESG-fond og grønne «value-add»-strategier – 
også i Norge.

Bankene i vår undersøkelse rapporterer at 
rabatten for grønne lån nå ligger i overkant av 
10 basispunkter i snitt. Majoriteten av bankene 

mener at denne rabatten vil fortsette å øke 
fremover.

I vår tredje undersøkelse, om leiemarkedet, er 
ambisjonene også forholdsvis høye, men per i 
dag er det kun et fåtall som følger opp ord med 
handling. 57 prosent av de spurte leietakerne 
sier at de kan betale høyere leie for ledende 
miljøbygg. Likevel opplever vi som meglerhus 
at majoriteten av leietakere på søk ikke er like 
ambisiøse når ord skal omsettes til handling 
– med enkelte unntak. Dette vil antakelig 
endre seg når fire til fem ganger så mange 
selskaper skal stilles krav til gjennom lovpålagt 
bærekraftrapportering de neste tre årene. 

Frem til da ser vi at det hovedsakelig er de aller 
største norske selskapene, samt internasjonale 
selskaper i Norge, som etterspør grønne lokaler 
og er villige til å betale for det. 

Gårdeiere og utviklere må dermed fortsette å 
fremtidssikre sine eiendomsporteføljer gjennom 
miljøriktig utvikling, trolig uten vesentlig økt 
betalingsvillighet i leiemarkedet en stund til.

Sammendrag
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Det foregår en enorm modningsprosess blant eiendomsaktører når det 
kommer til bærekraft. Ambisjonsnivået har blitt høyt. Flere aktører har innført 
tiltak. Likevel gjenstår mesteparten av arbeidet. Ettersom myndighetene 
skjerper kravene til ESG-rapportering, vil en stor andel bedrifter snart 
gå fra å kunne prioritere innsatsen til å måtte det. Å posisjonere seg for 
fremtidig etterspørsel blir viktig.

I denne artikkelen tar vi for oss begrepene du må kjenne til i en grønn omstilling.

ESG i eiendom: Kravene som kommer
av Camilla Hvistendahl og Kari Due-Andresen - Akershus Eiendom

Bakgrunn

Forrige måned bikket vi 8 milliarder mennesker 
på jorden. Vi tilbringer nærmere 90 prosent 
av tiden vår innendørs. Det er dermed ikke så 
rart at bygg, både under oppføring og i drift, 
står for store deler av verdens energiforbruk 
og karbonutslipp. Dette representerer både 
utfordringer og muligheter. En ting er imidlertid 
sikkert: Eiendomsbransjen vil spille en 
avgjørende rolle i kampen for å nå de ambisiøse 
bærekraftmålene som har blitt satt på globalt og 
lokalt nivå.

Miljø-, sosial- og styringsspørsmål (ESG) tar 
stadig større plass, og selskaper må svare for 
å møte økende forventninger til investorer, 
leietakere og ansatte. Det er mildt sagt krevende 
å navigere i jungelen av bærekraftakronymer 
– ESG, BREEAM, NZC, NFRD, CSRD, SFDR, 
GRESB, PRI, IPCC, TCFD – for å nevne noen. 
I løpet av 2021 merket vi en markant økning i 
antall kunder som tok opp bærekraft i møter med 
oss. Dette ble også starten på en større satsing 
fra Akershus Eiendom med hensikt å kartlegge 
tilbud, etterspørsel, status og modning hos 
gårdeiere, leietakere og banker. 

Rammeverk

Figur 1: ESG – en oversikt
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Vi opplever at mange aktører har høye ambisjoner 
og et sterkt ønske om å bidra. De fleste har 
likevel en lang vei til mål. I denne månedens 
analyse ønsker vi å belyse temaet bærekraft. 
For ordens skyld presiserer vi at hovedfokuset 
vil være på miljøaspektet, altså E-en i ESG. 
Funnene fra undersøkelsene presenteres i del 
to av rapporten.

Hvorfor skal vi bry oss?

Det åpenbare svaret er selvfølgelig at det er det 
riktige å gjøre. World Economic Forum (WEF) 
anslår at bygg står for ca. 40 prosent av globale 
karbonutslipp. I urbane områder er dette tallet 
langt høyere, hvor bygningsmassen kan utgjøre 
opp mot 60 prosent av totale utslipp. Videre er 
omtrent 85 prosent av byggene som vil brukes 
i 2050 allerede bygget, ifølge Det europeiske 
miljøbyrået. Dette betyr at mye av utfordringen 
ligger i å forbedre allerede eksisterende 
bygningsmasse. Samtidig foregår det globalt 
en enorm urbanisering hvor mesteparten av 
utviklingen skjer i sentrale strøk, hvilket betyr at 
avkarbonisering av byer vil være i hovedfokus.

I Norge har nær 60 av landets største gårdeiere 
og utviklere forpliktet seg til ti grønne strakstiltak 
utarbeidet av Eiendom Norge og Grønn 
Byggallianse. For et år siden ble det lansert 
ytterligere ti tiltak (versjon 2.0). Tiltakene bidrar 
til blant annet å nå et klimanøytralt Norge i 2050, 
lukkede materialkretsløp (sirkulærøkonomi) 
og null utslipp av miljøgifter i 2050 samt 
til økt biologisk mangfold. Det finnes også 
eksempler på flere aktører som frivillig har 
knyttet seg til andre nasjonale og internasjonale 
rapporteringsrammeverk som for eksempel 
BREEAM og GRESB. Noen gjør dette i tråd 
med selskapets overordnede strategi. Andre 
for å tilfredsstille investorer. Det finnes også 
eksempler på selskaper som har utarbeidet 
egne karbonregnskap for å nå «netto null», som 
for eksempel NREP med sin mye omtalte interne 
karbonskatt.

Likevel er det mange gårdeiere som vegrer 
seg for å satse i form av større (og kostbare) 
bærekraftgrep. Gårdeiere peker på manglende 
etterspørsel og betalingsvillighet hos leietakere. 
Investorer savner kvalitetssikret data og 
mulighet til benchmarking. Med skjerpede og 
tydeligere rapporteringskrav, mer åpenhet 
samt bedre datakvalitet, forventer vi et solid 
byks i etterspørsel og krav fra leietakersiden de 
nærmeste årene. Nye rapporteringskrav fra EU 
er i ferd med å tre i kraft. Gitt den eksponentielle 
økningen av multinasjonale selskaper som har 
forpliktet seg til «EU science-based targets» 
i henhold til Paris-avtalen, skulle man tro at 
endringen i etterspørsel etter grønne lokaler vil 
kunne skje relativt raskt, også her hjemme. Da 
blir gårdeiere og utviklere nødt til å omstille seg.

Figur 2: Eksponensiell økning i antall selskaper som forplikter 
seg til 1,5-gradersmålet
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Antall nye selskaper som har definert et "Science-
based target" ihht. Paris-avtalen - Globalt

 

2023 – The Green Deal trer i kraft

EUs grønne vekststrategi, «The Green Deal», er 
en strategi fra Europakommisjonen for å gjøre 
EU klimanøytralt innen 2050. Som en del av 
dette arbeidet har EU introdusert flere forskrifter. 
De tre viktigste er Sustainable Financial 
Disclosure Regulation (SFDR), EU-taksonomien 
og Corporate Sustainability Reporting-direktivet 
(CSRD) som vil erstatte EUs direktiv om ikke-
finansiell rapportering (NFRD). 
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Figur 3: Rammeverk for bærekraft i EU
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(Sustainable Financial 
Disclosure Regulation)

EU-taksonomien: 
Definerer hva som 
er «grønt nok»

SFDR: Også kjent som 
Offentlighetsfordringen. 
Juridisk håndheving av 
ESG/bærekraftig finans

CSRD – Definerer hva 
som skal rapporteres 
og rammeverket for 
hvordan rapportere. 

EU-taksonomien

EU-taksonomien er et grønt klassifiseringssystem 
som angir kriterier for hvilke aktiviteter som kan 
anses som bærekraftige. Et av kriteriene er at 
aktiviteten må bidra vesentlig til minst ett av de 
seks miljømålene til EU, samtidig som den ikke 
er til skade for noen av de andre miljømålene. 
Dette kan føre til komplekse problemstillinger. 
For eksempel kan et nyoppført miljøbygg bidra til 
begrensede klimagassutslipp i drift (mål 1). Men 
dersom en har revet et eksisterende og brukbart 
bygg for å sette opp et flott nytt klimabygg, 
kan dette gå på bekostning av omstilling til en 
sirkulær økonomi (mål 4).

Figur 5: EUs 6 klimamål
Figur 5

EUs 
6 klimamål

1. Begrensning 
av klimaendringer

2. Klimatilpasning

3. Bærekraftig 
bruk og bevaring 
av vann- og 
havressurser 

4. Omstilling til en 
sirkulærøkonomi 

5. Forebygging 
og bekjempelse 
av forurensning

6. Beskyttelse og 
gjenopprettelse 
av biologisk 
mangfold og 
økosystemer 

Selv om taksonomien i utgangspunktet bare 
omfatter finansforetak, børsnoterte foretak og 
foretak med over 500 ansatte, vil regelverket 
også få betydning for aktører i eiendomssektoren. 
Finansmarkedsaktører som tilbyr produkter som 
fremmer miljømål er også pålagt å rapportere.

CSRD – En «game changer»

Med dette rammeverket på plass vil ikke lenger 
engasjement og ambisjoner være nok for at 
organisasjoner skal kunne nå sine bærekraftmål. 
CSRD utvider omfanget av rapporteringskrav og 
rapporteringspliktige foretak. Antall selskaper 
som pålegges bærekraftrapportering vil øke fra 
12 000 i dag, til 50 000 selskaper i 2026. Vi tror 
innføringen av dette direktivet vil sette fart på en 
bredere etterspørsel etter grønne bygg i Norge.

De viktigste endringene:

• Utvidelse av hvilke foretak som må 
rapportere

• Krav om revisjon av 
bærekraftinformasjonen

• Mer detaljert spesifisering av informasjonen 
som foretakene bør rapportere, og krav om 
at de rapporterer i tråd med obligatoriske, 
europeiske bærekraftstandarder

• All informasjonen publiseres og 
offentliggjøres som en del av styrets 
årsberetning 

CSRD krever ”dobbel vesentlighetsrapportering”. 
Dette innebærer at virksomheter ikke bare må 
rapportere om hvordan bærekraftaspekter 
kan utgjøre finansiell risiko for selskapet 
(finansiell vesentlighet), men også om deres 
egen innvirkning på miljø og mennesker 
(påvirkningsvesentlighet). Ekstern sertifisering 
fra revisorer eller andre forsikringsleverandører, 
samt klare og konsistente kriterier for avdekking 
av innvirkning og vesentlighet, vil begrense faren 
for ”grønnvasking”.
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CSRD utvider EUs krav til bærekraftrapportering. 
Den gjelder for alle børsnoterte selskaper og 
store selskaper på EU-regulerte markeder som 
oppfyller to av følgende tre kriterier:

• ≥ 250 ansatte

• ≥ EUR 20 millioner av bokførte eiendeler 

• ≥ EUR 40 millioner av nettoinntekter

Utvidelsen av omfanget forventes å tre i kraft 
fra 2023. Det vil ha en betydelig innvirkning på 
mer enn 50 000 selskaper i EU og Norge, hvorav 
mange er eiendomsorganisasjoner.

Se side 7 for en grafisk oppstilling av nåværende 
og kommende rammeverk per år

Bærekraft i praksis

Ledende eiendomsselskaper har en stor 
mulighet til å påvirke: først ved å samle inn 
og analysere data relatert til drift, deretter 
ved å betrakte løsninger og mulige tiltak 
som fremmer ressurseffektivitet, og til slutt 
anvende bærekraftig praksis og materialer for å 
gjennomføre tiltakene. Datadeling og samarbeid 
mellom gårdeiere og leietakere er av vesentlig 
betydning for å oppnå best mulig resultat. Flere 
velger å løse dette gjennom grønne leieavtaler.

Norsk Eiendoms tre steg for 
bærekraftrapportering ______________________________________

Steg 1: 

Forstå, definer og prioriter tiltak som er relevante og 
som har en vesentlig påvirkning. Plukk fra listen på 
denne siden.

Steg 2: 

Mål og analysér de valgte tiltakene. Husk å vurdere 
eksisterende portefølje, nye bygg og egen virksomhet.

Steg 3: 

Rapportere og implementere. Tenk gjerne på hvilke 

data mottager (banken, myndigheter mv.) trenger.
______________________________________

Vi observerer at mange gårdeiere nå tar fatt på 
lavthengende frukter for å energieffektivisere sin 
portefølje. Forhøyede strømpriser har akselerert 
etterspørselen etter enkle effektiviseringstiltak 
fra leietakere. En respondent i vår undersøkelse 
oppgir at ved å bytte ut lyspærene i et lagerbygg 
til LED opplevde de en 20 prosent reduksjon 
i strømforbruk sammenlignet med tidligere. 
Vår samarbeidspartner, JLL, har utarbeidet en 
grundig guide for hvordan man mest effektivt 
reduserer karbonavtrykket til eksisterende 
eiendomsmasse. Les «Retrofitting Buildings to 
be Future-fit – The journey to decarbonization» 
her. Selv om mange gjør litt i dag, anbefaler de 
tekniske rådgiverne hos JLL å vurdere større 
grep før man setter i gang ettermonteringer. 

Mange delte incentiver danner grunnlag for samarbeid mellom gårdeiere og leietakere
Mulighet for å skape verdier for begge parter

Verdidrivere for investorer:

• Redusere karbonutslipp
• Redusere avfall og vannforbruk
• Lavere operasjonelle kostnader
• Forbedre belegg i bygg
• Forbedre leietakers tilfredshet
• Redusere finansieringskostnader
• Redusere risiko / bli mer 

motstandsdyktige

Investorer:

Press fra ulike 
interessegrupper, 
banker, 
institusjoner, 
pensjonsfond, 
investeringsfond,

Leietakere:

Press fra ulike 
interessegrupper, 

ansatte, styrer, 
leverandører og 

kunder

Nå egne og felles 
bærekraftmål

Verdidrivere for leietakere:

• Redusere karbonutslipp
• Redusere avfall og vannforbruk
• Lavere operasjonelle kostnader
• Attrahere og holde på ansatte
• Forbedre produktivitet, samarbeid og 

velværelse
• Redusere risiko / bli mer 

motstandsdyktige

kilde: JLL: Retrofitting Buildings to be Future-Fit

https://www.jll.co.uk/content/dam/jll-com/documents/pdf/research/jll-retrofitting-buildings-to-be-future-fit.pdf
https://www.jll.co.uk/content/dam/jll-com/documents/pdf/research/jll-retrofitting-buildings-to-be-future-fit.pdf
https://www.jll.co.uk/content/dam/jll-com/documents/pdf/research/jll-retrofitting-buildings-to-be-future-fit.pdf


Akershus Eiendom
Innsyn & U

tsyn

Desember 2022 7

I dag 2023 2024 2025 2026 2030 2050

Parisavtalen, 
FNs bærekraftmål, 
TCFD-rapportering, 
BREEAM, 
GRESB, 
PRI

Globalt

NFRDEU + EØS

Norge

CSRD 
fase 1

CSRD 
fase 2

CSRD 
fase 3

Strakstiltakene 1.0 
og 2.0, 
FutureBuilt, 
Powerhouse
Miljøfyrtårn,
ISO 14001

Parisavtalen (mål):
Karbonutslipp ned 50%

Parisavtalen (mål):
«Netto null»

SFDR 
(juridisk)

Norge er forpliktet til å 
redusere nasjonale 
utslipp med 50%

Medlemslandene er 
forpliktet til å redusere 
utslipp med 50%

Norge er forpliktet til å 
nå «netto null» som 
følge av EU-direktiv

Norge har også 
forpliktet til å nå «netto 
null» gjennom 
Parisavtalen

Medlemslandene er 
forpliktet til å nå «netto 
null» (utslipp)

Lov om 
bærekraftig 
finans

NFRD,
TEK-krav

Lov om bærekraftig finans innebærer at EUs 
taksonomiforordning og offentliggjøringsforordning 
(SFDR) blir en del av i norsk rett

CSRD 
fase 1

CSRD 
fase 2

CSRD 
fase 3

Tidslinje: Nåværende og kommende rammeverk for bærekraftige aktiviteter
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Rammeverk og hovedfunn

Akershus Eiendom gjennomfører tre årlige 
undersøkelser om bærekraft i eiendoms-
markedet. 

Del 1) Nesten 100 eiendomsbesittere, med en 
samlet brutto eiendomsverdi på over NOK 800 
milliarder, melder om høye miljøambisjoner. 
Årets utgave viser fremgang fra i fjor.

Del 2) 12 av Norges ledende banker melder om 
stadig gunstigere betingelser for grønne lån. 

Del 3) Leietakere med et kontorbehov på totalt 
200.000 kvm. som har, eller nettopp har hatt, 
et aktivt kontorsøk, melder om overraskende 
lunken etterspørsel etter grønne lokaler i dag, 
men en sterk tro på at dette blir viktig gjennom 
de neste fem årene. 

I tillegg har JLL flere omfattende globale 
undersøkelser, som i stor grad speiler våre funn 
i Norge.

Investorenes miljømotivasjon

Hele 70 prosent av eiendomsbesittere sier 
at bærekraft, i vid forstand, er et avgjørende 
kriterium i deres investeringsstrategi. Dette er 
opp 10 prosentpoeng fra fjorårets undersøkelse.

Figur 1: Bærekraft i investeringsstrategier

I transaksjonsmarkedet for næringseiendom har 
det nærmest blitt en norm å inkludere et ESG-
kapittel i investormaterialet for å underbygge et 
grønt business case. Miljøaspektet brukes som 
salgsargument for allerede ledende miljøbygg. 

Bærekraftundersøkelsene

Våre bærekraftundersøkelser viser at miljøambisjonene i eiendoms-
markedet har økt ytterligere fra fjorårets allerede høye ambisjonsnivå. Der 
omfattende miljøhensyn favnet en håndfull pionerer for ti år siden, ser vi 
nå at nesten alle eiendomsbesittere og -utviklere har miljø og bærekraft 
på sin agenda. Men følges ord opp av handling? Og etterspør leietakerne 
grønne lokaler i stor nok grad?

ESG: Høye ambisjoner, men følges ord 
opp av handling?
av Sindre Vesje Bråtebæk og Kari Due-Andresen - Akershus Eiendom
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For mindre miljøriktige bygg kan det underbygges 
en vei for å utvikle bygget til å bli grønnere.

Vår undersøkelse viser at det er åpenbare 
grunner til at dette er viktig i salgsprosesser. 
Hele 93 prosent av eiendomsbesitterne sier at de 
har økt betalingsvillighet for ledende miljøbygg. 
Dette er opp fra fjorårets undersøkelse.

Figur 2: Flere eiendomsinvestorer har økt betalingsvillighet 
for innovative miljøbygg enn i fjor

2021

84%
Har økt betalingsvillighet 
for innovative miljøbygg

2022

93%
Har økt betalingsvillighet 
for innovative miljøbygg

Det kommer normalt sett for få miljøbygg til 
markedet til at investorer kan kjøpe seg til en 
grønn portefølje. På grunn av dette ser vi at 
grønne «value-add»-strategier hos dedikerte 
ESG-fond begynner å bli populære – også i 
Norge. Deres forretningsmodell er å kjøpe lite 
miljøeffektive bygg, utvikle dem til å bli mer 
energieffektive, med bærekraftige materialer, og 
utnytte at det er en grønn oppside i både leie- og 
transaksjonsmarkedet. Tilsynelatende normale 
«value-add»-strategier får på denne måten en 
ny grønn verdidriver.

Frykten for «stranded assets»

Hva driver denne grønne bølgen i transaksjons-
markedet? Har en normalt sett konservativ 
eiendomsbransje blitt klimaforkjempere?

Svaret er at de fleste investorer tror leietakerne 
vil kreve grønne lokaler fremover. Leiemarkedet 
vil dermed fungere som både gulrot og pisk. 
Gulroten er at de beste miljøbyggene kan 
oppnå grønne leiepremier – det oppstår en 
forretningsmulighet. Pisken er muligheten for 
at lite miljøvennlige eiendommer ender som 
«stranded assets» uten etterspørsel. 

Å unngå «stranded assets» er høyt på 
agendaen for flere store internasjonale 
fondsstrukturer i dag. De etablerer omfattende 
oppgraderingsplaner for sine eiendommer 
og inkluderer utslippsdata for hver enkelt 
oppgradering i sine investeringsbudsjetter. På 
den måten sørger man for at porteføljen har 
en tydelig kurs mot 1,5-gradersmålet i Paris-
avtalen. 

Figuren under viser at nevnte gulrot (etterspørsel) 
og pisk (risiko for «stranded assets») i vår 
undersøkelse oppgis å være de viktigste 
motivasjonsfaktorene for å investere grønt.

Figur 3: Hvis bærekraft er en del av investeringsstrategien 
deres, hva er årsaken?

Av listen over ser vi også at gunstig finansiering 
for grønne lån havner et stykke ned på listen. 
Dette tar oss over til del 2: Bankene.

Grønn finansiering

Bankene har store ambisjoner for sine grønne 
fiansieringsprodukter. Flere banker oppgir at de 
kunne tilby dette for mer enn fem år siden, men 
majoriteten startet å tilby grønne lån i 2019-20.

Den største endringen fra fjorårets undersøkelse 
er at 86 prosent av bankene nå oppgir at det er 
for lav etterspørselen etter grønne lån til å oppnå 
bankens ambisjoner for grønne utlån.

Årets undersøkelse viser også at rabatten for 
grønne lån, alt annet likt, har økt fra 2021 til 
2022. Tyngden ligger nå i overkant av 10 bp 
rabatt, mot rett i underkant av 10 bp i fjor.
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Figur 4: Grønne lån er mer gunstig enn i fjor, og bankene 
forventer at utviklingen fortsetter.

Tre fjerdedeler av bankene tror denne rabatten 
vil øke over tid. I dag får ikke bankene hentet 
inn denne rabatten på sin innlånsrente. Bankene 
tar dermed mindreinntekten ved grønne lån rett 
på sin bunnlinje. Med strengere retningslinjer for 
hva som er «grønt nok» ved innføring av EU-
taksonomien, tror 80 prosent av bankene at 
dette problemet vil bedre seg og at differansen 
mellom grønne lån og ordinære lån vil øke.

Leietaker: Etterspørselen etter grønne 
lokaler kom først i 2021

Eiendomsinvestorers grønne ambisjoner drives 
altså i hovedsak av en tro på at leietakere vil 
kreve grønne bygg. Men gjør de det? 

Våre analyser viser at svaret de siste 8-10 årene 
har vært ja, men nei. Vi fant ingen signifikant 
økt betalingsvillighet blant leietakerne for 
de ca. 140 nye BREEAM NOR-sertifiserte 

kontorbyggene utviklet siden 2012. Samtidig 
ser vi at energieffektivitet og bærekraftig 
materialbruk teller positivt for mange i den 
kvalitative vurderingen av lokalene, men at 
andre elementer så langt teller tyngre.

Figur 5: Leietakers viktigste kriterier ved valg av nye 
kontorer (velg tre)

88%

60%

58%

27%

21%

13%

4%

4%

Beliggenhet

Utforming av lokalene

Pris

Spesielt god kollektivdekning

Bærekraft

Fellesfasiliteter

Bygulv og tilbud

Annet

Men, som en formuesforvalter ville sagt, 
«historisk avkastning er aldri en garanti for 
fremtidig avkastning». Selskapene oppgir nemlig 
at de har betalingsvillighet for grønne lokaler 
fremover:

Figur 6: Betalingsvillighet for grønne lokaler i Norge

 

16%

8%

27%

22%

49%

45%

8%

24%

I dag

Om fem år

Uenig Delvis uenig Delvis enig Enig

“Vi har økt betalingsvillighet for å leie lokaler i et ledende miljøbygg”

Imidlertid utgjør gruppen selskaper som aktivt 
søker bærekraftige bygg og som er villige til å 
betale for det, fremdeles kun en smal del av 
markedet. Dette er i hovedsak store selskaper 
med høy ESG-modning og som gjerne har satt 
tydelige bærekraftmål for seg selv. Dette er i 
hovedsak selskaper som blir stilt krav til, enten 
fordi de er store børsnoterte norske selskaper, 
eller fordi de er enda større internasjonale 
selskaper med regionskontor i Norge. 
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Figur 7: Betalingsvillighet for grønne lokaler globalt fremstår 
høyere enn i Norge (JLL)

Konsulent- og revisjonsselskapet EY er et godt 
eksempel. De har et mål om å nå «netto null»-
utslipp inkludert klimakvoter innen 2025. Kontor 
og  reise er deres største utslippsposter. EY 
har signert leiekontrakter i massivtrebygget 
SporX, i Drammen, i Powerhouse Porsgrunn, 
og leter aktivt etter det neste miljøvennlige 
kontoret i sine lokalområder. Det er viktig for 
EYs måloppnåelse, og det er viktig for deres 
rekruttering. Våre undersøkelser viser at det 
er særlig omdømme og rekruttering som driver 
selskapenes bærekraftambisjoner.

Figur 8: Bærekraftige lokaler og rekruttering
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58 %
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1
Ikke viktig
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Viktig

Hvor viktig er miljøriktige kontorer for
rekruttering? (Fra 1 til 5)

Utover gruppen av spesielt store foretak er 
etterspørselen etter miljøriktige lokaler relativt 
lav. Våre utleiemeglere opplever at bredden 
i leiemarkedet fremdeles forholder seg til 
grønne lokaler som et nice-to-have først når 
beliggenhet, standard og pris er oppfylt. Vi har 
riktignok opplevd at miljøaspekter har vippet 
flyttebeslutninger, men da var finalekandidatene 
tilnærmet identiske på øvrige parametere. 
Bærekraft kan vippe flyttebeslutningen allerede 
i dag.

Den brede etterspørselen etter miljøriktige 
kontorer vil komme, slik vi ser i andre storbyer. 
Men den vil trolig ikke komme før leietakerne 
blir stilt tydeligere krav til, for eksempel fra sine 
kunder, eller fra myndighetene. Der vi står i 
dag kan det være vanskelig forholde seg til hva 
som kreves. Innføring av EU-taksonomien har 
allerede blitt utsatt, og omfanget virker fremdeles 
uklart for mange selskaper. 48 prosent av 
leietakerne i vår undersøkelse vet ikke om de blir 
omfattet av taksonomien. 

Konklusjon

Bankene bidrar i økende grad med gunstig 
finansiering og vil gjerne låne ut mer til grønne 
investeringer. Gårdeiere og eiendomsutviklere 
har høye ambisjoner for sine grønne 
investeringer. Ambisjonene er ifølge våre 
undersøkelser i hovedsak drevet av en tro på at 
leiemarkedet framover vil kreve grønne lokaler. 
Den etterspørselen er i dag relativt begrenset
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