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Vi skaper levende steder som begeistrer!



Höegh Eiendom støtter 

arkitekturopprøret, og mener 

det ikke finnes unnskyldninger 

for å bygge stygt.



Kort om Höegh Eiendom

Dedikerte ansatte

63
Årlig forvaltede leieinntekter i mill.

555
Arbeidplasser i byggene våre

10.000
Boliger i tomtebank

4.200
Antall kvm under forvaltning

330.000

Oslo

Ski

Moss

Lokasjoner
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I Höegh Eiendom driver vi ikke bare med eiendom – vi er 
stedsutviklere med ambisjoner om å skape levende steder 
for menneskene som bor og jobber der. Vi er et familieeid
selskap og har en lang historie vi er stolte av.



Kunder og naboskap–
gripe muligheter og oppfylle
våre leietakeres bærekrafts-
ambisjoner

Banker/finansiering
– optimalisere finansierings
-muligheter

Våre ansatte
– Kloke hoder og 
varme hjerter

Myndigheter
– samspill og fremtids-
forståelse
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Beveget oss fra bærekraftstrategi til
bærekraft som strategi

1 2

34
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Bærekraft – nå innarbeidet i 
alle handlingsplaner

Vi Breeam sertifiserer:

• Nye næringsbygg

• Nye leilighetsbygg

• Eksisterende næringsbygg

Mål: 

• Gjenbruke minimum 50 % av bygningsmaterialer 

Gjennomsnittlig energiforbruk:

• Lavere enn 125 kWh/kvm innen 2025.

Reduksjon i utslipp av klimagass:

• (CO2 ekvivalenter jfr 2016 nivå)

2025 – 35% reduksjon

2030 – 55% reduksjon

2040 – Klimanøytralt selskap

HasleTre



Hele bransjen er i endring

•Forpliktet oss til Strakstiltak 2.0

•Vi skal bidra til et bærekraftig 
samfunn

•De 20 strakstiltakene er en del av 
Eiendomssektorens veikart
mot 2050, som viser veien mot
bærekraftsmålene.

•22 eiendomsselskaper er med i 
samarbeidet



Vi ønsker å skape levende steder fra dag én
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Ved å åpne opp områder – både i Moss

Før Snart
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...og på HasleLinje

Før Nå



Vi har et mål om å inkludere alle



Ombruk, gjenbruk, ta vare på historien

Konvensjonsgården i Moss

Arbeiderboligene i Moss

Ombruk og restaurering av møbler 

på Indekshuset i Oslo

Futurebuilt forbildeprosjekt, KA23 i Oslo sentrum M:6





HasleTre – et unikt demonterbart trebygg
Hovedkontoret til Redd Barna



Variert og varig arkitektur



Vi tenker nytt
- samarbeid med Halvor Bakke



Plasser og torg for alle
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Hva er neste steg?

•Politihøgskolen

•Sosial boligbygging 
(senior, leie til eie

•Energisentraler 
– produksjon av ren energi

•Miljøsertifisert bydel i Ski
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Takk for meg!


