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MVA for Klimahuset 

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret 
Vi viser til vedtakssak 8 fra 21.6.16 Status Brøggers hus – rehabilitering (2015/15293) som bl.a. 
gjør rede for prinsipper for MVA-fradrag for utstillingsbygg i museumsvirksomhet.  
 
Hovedproblemstillinger i saken 
I 2016 mottok UiO en gave fra Umoe AS og Jens Ulltveit-Moe for å bygge et klimahus knyttet til 
Naturhistorisk Museum (NHM) på Tøyen. NHM skal forvalte senteret, og Klimahuset skal driftes 
som en integrert del av NHMs utstillingsvirksomhet. For å få realisert prosjektet innenfor 
tilgjengelig rammer var det nødvendig å håndtere nybygget som et «utstillingsbygg». Dette ga 
mulighet for å trekke fra merverdiavgift ved oppføring av bygget, og dermed få mer ut av gaven. En 
slik løsning medfører noen begrensninger på bruken av bygget. Avgiftsfradraget for Klimahuset 
utgjorde 18,1 mill. kr.  
 
Vi ser nå at over tid vil bygget ikke kunne benyttes på en hensiktsmessig måte innenfor de 
begrensingene MVA-fradraget setter. Vi ønsker derfor å betale inn MVA-fradraget for å kunne 
bruke bygget mer hensiktsmessig i forhold til intensjonen med det.  
 
Konsekvenser for økonomi 
Det gjenstår 6,8 mill. kr av gavene etter at Klimahuset er ferdigstilt. UiO har kommet til enighet 
med giver om at disse midlene kan inngå i en innbetaling av MVA for bygget. W.C. Brøggers hus er 
også rehabilitert som et utstillingsbygg.  48,4 mill. kr av besparelsene på 64,3 mill. kr, skulle brukes 
for å tilrettelegge arealer for den virksomheten om ikke lenger kunne være i bygget, bl.a. et større 
seminarrom. Seminarrommet gjenstår sammen med 21 mill. kr satt av til det formålet. Ved å bruke 
deler av dette beløpet til å innbetale MVA for Klimahuset, vil Klimahuset tilfredsstille behovet for 
seminarrom. 
 
 
 

V-sak 6 - side 1 av 4



 2 

 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
1. Universitetsstyret vedtar at MVA-fradraget på Klimahuset innbetales, og at innbetalingen 

finansieres ved å omdisponere 
a) De gjenstående 6,8 mill. kr av gavene til Klimahuset 
b) Av gjenstående midler fra prosjektet «Andre lokaler Tøyen» brukes 11,3 mill. kr 

2. Tilrettelegging av andre lokaler på Tøyen er avsluttet, og Klimahuset skal dekke NHMs behov 
for seminarrom.  
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MVA for Klimahuset 

Bakgrunn 
I 2016 mottok UiO en gave fra Umoe AS og Jens Ulltveit-Moe for å bygge et klimahus knyttet til 
Naturhistorisk Museum (NHM) på Tøyen. Klimahusets formål skal være å formidle 
forskningsbasert kunnskap om klimaet og klimaendringer til publikum med fokus på barn og 
ungdom. Det er utarbeidet mål og retningslinjer for Klimahuset som er omforent med finansiør om 
hvordan dette skal forvaltes i det daglige. NHM skal forvalte senteret, og Klimahuset skal driftes 
som en integrert del av NHMs utstillingsvirksomhet. For å få realisert prosjektet innenfor 
tilgjengelig rammer var det nødvendig å håndtere nybygget som et «utstillingsbygg». Dette ville gi 
mulighet for å trekke fra merverdiavgift ved oppføring av bygget, og dermed få mer ut av gaven fra 
Ulltveit-Moe. Avgiftsfradraget for Klimahuset utgjorde 18,1 mill. kr.  
 
Klimahuset sto ferdig i vinter og ble åpnet for publikum 17. juni i år. Klimahuset har blant annet 
arealer som kan brukes til å samle mange mennesker. Når NHM nå begynner å planlegge 
aktiviteter, ser man at mva-fritaket setter større begrensninger på hvordan lokalene kan benyttes 
enn man hadde forutsett, og funksjoner som var tenkt lokalisert i bygget kan ikke innpasses uten å 
bryte forutsetningen for avgiftsfritaket. En viktig del av UiOs formidlingsarbeid om klimakrisen og 
bærekraftssatsning skal skje gjennom Klimahuset. Klimahuset vil kunne være et sted der viktige 
diskusjoner foregår mellom fagfolk, forskermiljøer og andre i form av debatter og seminarer – både 
og utenfor åpningstid. Dette lar seg ikke gjøre innenfor forutsetningene for avgiftsfritak som sier at 
arrangementer og aktiviteter bare foregå i åpningstiden, mens intensjonen med Klimahuset var 
«aktiviteter fra morgen til kveld». UiO kan heller ikke leie ut Klimahuset til klimaarrangementer i 
regi av våre samarbeidspartnere. 
 
Over tid vil bygget ikke kunne benyttes på en hensiktsmessig måte innenfor de begrensingene 
MVA-fradraget setter. Det vurderes som hensiktsmessig å betale inn MVA-fradraget for å få full 
frihet til planlagte aktiviteter i bygget. I sommer ble det gjennomført et arrangement som ikke var i 
tråd med disse begrensningene, og som universitetsdirektøren har besluttet å rapportere til 
skattemyndighetene i tråd med gjeldende retningslinjer for dette.  
 
Finansiering 
Det gjenstår 6,8 mill. kr av gavene etter at Klimahuset er ferdigstilt. UiO har kommet til enighet 
med giver om at disse midlene kan inngå i en innbetaling av MVA for bygget.  
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Side 2 
 

 
Universitetsstyret behandlet 21. juni 2016 V-sak 8 Brøggers hus – rehabilitering – status og 
håndtering. Universitetsstyret vedtok at oppgraderingen og bruken av Brøggers også skulle legges 
til rette for MVA-fradrag. Dette frigjorde 64,3 mill. kr. i prosjektet. Av dette ble 48,4 mill. kr satt av 
til å tilrettelegge andre arealer på Tøyen for den aktiviteten og de menneskene som ikke lenger 
kunne holde til i Brøggers hus. Alle disse mindre prosjektene er, med ett unntak, nå ferdigstilt. Det 
eneste behovet som ikke er løst, er et seminarrom som kan brukes til allmøter mm for alle ansatte 
ved NHM. Det står igjen 21 mill. kr av de 48,4 mill. kr som ble satt av til de ulike formålene. 
 
Det er naturlig å tenke seg en løsning der UiO dekker den resterende tilbakebetalingen av MVA-
fradraget på Klimahuset på 11,3 mill. kr med deler av de gjenstående 21 mill. kr som skulle gå til 
seminarrom for NHM. Som en konsekvens av dette, kan Klimahuset brukes fritt til all relevant 
aktivitet – også seminarrom for NHM.  
 
Tilrettelegging av andre lokaler på Tøyen vil dermed være avsluttet. De resterende 9,7 mill. kr vil 
inntil videre holdes tilbake som en reserve. Hensikten er å ha midler til komplettering i de ulike 
prosjektene, basert på erfaringer i den første perioden etter at arealene er tatt i bruk.   
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