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Bærekraftig eiendomsutvikling – hvordan arbeider Møller Eiendom? – hvordan har 
fokus endret seg siden 2010?



Agenda
- Hvordan arbeider Møller Eiendom med bærekraft
- Hva skjer på bærekraftsområdet
- Hva er endret siden 2010



Befaring «Skipet» - GC Rieber



Befaring «Skipet» - GC Rieber



Arbeidsform og scope - bærekraft

Tekn.- og markedstrender
- Forventninger hos leietakere
- Merverdier for leietakere
- Merverdier for ME
- Konkurransefortrinn

Rammevilkår (for oss og 
våre leietakere)
- Lover, forskrifter
- Incentivordninger

Forventinger og krav fra 
våre rettighetsgivere
- Reguleringsplaner
- Samfunnsbidrag



Bærekraft i ny strategi

Mobilitet Klimavennlige bygg Arkitektur og 
byreparasjon



Hvordan skal vi finne fram i 
denne jungelen?



Årets mest siterte mål

De aller fleste vil si seg enige i at dette i all hovedsak er 
relevante, fornuftige og viktige mål.



Et mer bærekraftig finanssystem i EU
- Finansiering av investeringer på en måte som tar hensyn til miljømessige, 

sosiale og andre politiske hensyn. 

- Utgangspunktet er at overgangen til en lav-karbon økonomi krever 
massive investeringer

� + 270 MRD EUR/år

- Gjennomfører en handlingsplan for å konkretisere arbeidet.



Det vil etableres rammer og 
ordninger som gjør det mulig for 
markedet å skille mellom grønne og 
grå eiendeler (eiendommer, 
selskaper, prosjekter)

Strengere krav til 
bærekraftsrapportering og 
transparens

Bank og forsikring vil få sterkere 
incentiver til å ha «grønne» eiendeler 
i sin portefølje.

Pensjons- og investeringsfond får 
krav om å vurdere grønne 
investeringer. Kreditt rating kan være 
virkemiddel

…It’s a 

jungle out
there…



Rapport fra EUs tekniske  ekspertgruppe 
(TEG) på bærekraftig finans

§ En oppfølging av EUs handlingsplan for bærekraftig finanssystem

§ En oppsummering av anbefalinger om hvilke aktiviteter som er 
«bærekraftige»:

Bidra vesentlig til et av målene under:
1. Bekjemping av klimaendringer
2. Klimatilpasning
3. Beskyttelse av vannressurser og havressurser
4. Overgang til sirkulær økonomi og resirkulering
5. Forhindre forurensing
6. Beskytte økosystemer

§ Ikke bidra til vesentlig forverring av målene.

§ Levere på grunnleggende arbeidsrettigheter (ILO labour
Convention).

§ Tilfredsstille tekniske minimumskrav (forts. følger)

§ Bekjemping av klimaendringer er det overordnede viktige målet –
jfr Paris-avtalen.

§ Arbeidet er 1. utkast og er nå på høring



Bærekraftige/grønne kriterier - krav til 
bygg- og eiendomsbransjen
Arbeides med å utforme kriteriesett for å klassifisere følgende 
aktiviteter ift bærekraft:

1. Oppføring av nye bygninger. 
2. Renovering av eksisterende bygninger.
3. Enkelttiltak for å forbedre energi- eller klimaytelse.
4. Kjøp og eierskap av bygninger.



Generelle krav og mål

- Målet er bygging av ressurseffektive, lav-karbon bygg som 
kan bidra substansielt til å redusere klimabelastningen.

- Mål om å fremme prosjekter som er de 15% beste
sammenlignet med øvrig lokal bygningsmasse.

- Første steg er å benytte indikatorer for byggets energibehov. 
Deretter skal klimagassutslipp i driftsfasen og videre 
klimagassutslipp i hele livsløpet ligge til grunn som indikator.



Krav/klassifiseringer 
- oversatt til norske forhold fra TEG

Aktivitet Krav – skal fremme Kommentar Øvrige kriterier - skal ikke 
være til vesentlig ulempe

Oppføring av 
bygninger

• Møte nasjonale NZEB kriterier og 
• Energiklasse B eller bedre

Evt sertifiseringer som 
tilsvarer (eks. BREEAM)

• Skal ikke benyttes i en 
«fossil verdikjede»

• Prosjektet skal være 
risikovurdert mhp
klimatilpasning

• Ha et bærekraftig 
vannforbruk

• Møte grunnleggende 
kriterier mhp
sirkulærøkonomi

• Forsvarlig håndtering av 
miljøgifter.

• Ikke gjøre skade på 
naturverdier etter gitte 
kriterier.

Renovering av 
bygninger

• TEK 17 – nivå for renovering
eller
• 30% forbedret energiytelse

Enkelte minimumskrav

Installasjon av 
tekniske 
energianlegg

Solceller, solfangere, varmepumper, 
energilager, etterisolering mv.

En rekke tekniske 
minimumskrav.

Kjøp av og eierskap  
til bygninger

• Kjøp/eierskap av bygg med 
energimerke B eller bedre

• Gjennomføre renovering innen 3 år 
med 30% forbedring eller til 
energimerke B eller til TEK 17-nivå.

NZEB : «Nearly Zero-energy buildings (ingen offisiell standard for dette i Norge)



Dette har skjedd siden 2010
- og dette skjer fremover

2010 2019

2015

202X 202X

Harmonisering 



Status for Møller Eiendom
- Bærekraftsrapportering igangsatt 

2018/19

- Tar for seg ytre miljø samt 
samfunnsansvar gjennom 
stedsutvikling, sosiale tiltak og 
innovasjon

- Innretning blir løpende vurdert. 

- KPI:
� Energiforbruk (kWh/m2 år)
� Energioppfølging (%)
�Dekning på ladestasjoner (%)
�Dekning på sykkeltiltak (%)

https://www.mollereiendom.no/wp-
content/uploads/2019/04/Miljorapport.pdf

https://www.mollereiendom.no/wp-content/uploads/2019/04/Miljorapport.pdf


Resultater - energi

Bilanlegg / forretningsbyggKontor Logistikk / lett industri

Snittforbruk

265
 

kWh/m2 

Snittforbruk

104 
kWh/m2 

Snittforbruk

159
kWh/m2 

235
 

kWh/m2 

179
 

kWh/m2 

127
 

kWh/m2 

• 69% av heleide eiendommer har energioppfølging ved årsskiftet ´18/19
• Energiarbeid gjennom løpende driftsoppfølging og oppgradering av byggene



Takk for oppmerksomheten


