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Rehabilitering av Brøggers hus – Innbetaling av MVA 

Universitetsstyret behandlet 21.06.16 V-sak 8 Status Brøggers hus – Rehabilitering. 
Universitetsstyret vedtok fullt MVA-fradrag for bygget. Fullt MVA-fradrag innebar at Brøggers hus 
utelukkende kunne brukes til utstillingsvirksomhet. Vedtaket forutsatte at hoveddelen av fradraget 
skulle benyttes til rehabilitering av andre bygninger på campus Tøyen.  

I 2021, da Naturhistorisk museum (NHM) begynte å planlegge innflyttingen til Brøggers hus, ble 
det gjort en ny gjennomgang av aktiviteten som skulle flyttes inn i forhold MVA-regelverket. Det 
ble hentet inn faglig anbefaling fra konsulentfirmaet BDO, og det har vært korrespondanse med 
Skatteetaten. Konklusjonen er at virksomheten som skal inn i Brøggers hus har en bredere 
portefølje enn det som ble lagt til grunn i 2016, og den berørte enheten kan derfor ikke sitte i 
bygget innenfor rammen av MVA-vedtaket. Bibliotekfilialen, som etter planen skulle betjene 
publikum, har heller ikke en rendyrket nok oppgave til å kunne bruke lokalene innenfor denne 
rammen.  

Avgiften foreslås delvis dekket av mindreforbruk på prosjekter som universitetsstyret tidligere har 
bevilget til investeringer. Dette er mindreforbruk som tilbakeføres til universitetsstyret etter 
prosjektene er avsluttet og er til disposisjon/uten bindinger. Mindreforbruket er knyttet til 
Klimahuset, Domus Juridica, Sentrumsbygningene og Kristian Ottosens hus. 

Resterende inndekningsbehov på 19,6 mill. kroner foreslås foreslås inndekket innenfor 
eksisterende budsjettrammer ved henholdsvis Eiendomsavdelingen (EA) og NHM. 

Vi legger til grunn at UiO vil bruke bygget fritt til all ønsket aktivitet framover. 

Forslag til vedtak: 

1) Innløsing av merverdiavgift dekkes av mindreforbruk på prosjekter som universitetsstyret
har bevilget til investeringer. Dette er mindreforbruk som tilbakeføres til universitetsstyret
etter prosjektene er avsluttet og er til disposisjon/uten bindinger.

V-sak 20/22 - Side 1 av 5



 2 

 

Mindreforbruket er knyttet til Klimahuset, Domus Juridica, Sentrumsbygningene og 
Kristian Ottosens hus. Samlet mindreforbruk på disse prosjektene beløper seg til 12,3 mill. 
kroner. 

2) Resterende inndekningsbehov på 19,6 mill. kroner foreslås inndekket innenfor eksisterende 
budsjettrammer ved henholdsvis Eiendomsavdelingen (EA) og NHM. 

 

 

Arne Benjaminsen 
universitetsdirektør     Ellen Johanne Caesar 

direktør virksomhets- og økonomistyring 
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UNIVERSITETSDIREKTØREN 
 

 FREMLEGGSNOTAT 
 Møtesaksnr.: V-sak 20/22 
 Møtedato: 11. mai 2022 
 Notatdato: 24. april 2022 
 Arkivsaksnr.: 2015/15293/5326  
 Saksbehandler:  M. Løken/B. A. Hoel 

 
TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 
 
Rehabilitering av Brøggers hus – Innbetaling av MVA 

Bakgrunn 
Universitetsstyret vedtok, i V-sak 5 Fordeling 2016 – Årsplan 2016-2018 23. juni 2015, å bevilge 
110 mill. kroner til rehabilitering av Brøggers hus. Investeringen ble samlet anslått til totalt 329  
mill. kroner – hvorav 110 mill. kroner i 2016, 95 mill. kroner fordelt i 2017, 102 mill. kroner fordelt 
i 2018 og 22 mill. kroner fordelt i 2019. Det var tidligere avsatt 10 mill. kroner til forprosjektering. 
 
Universitetsstyret behandlet 21.06.16 V-sak 8 Status Brøggers hus – Rehabilitering. Styret ble 
forelagt tre ulike alternativer for MVA-håndtering i prosjektet. Universitetsstyret vedtok alternativ 
3 som medførte fullt MVA-fradrag for bygget. Fullt MVA-fradrag innebar at Brøggers hus 
utelukkende kunne brukes til utstillingsvirksomhet. Vedtaket forutsatte at hoveddelen av fradraget 
skulle benyttes til rehabilitering av andre bygninger på campus Tøyen.  
 
Konsekvenser av vedtak om fullt MVA-fradrag 
Det ble lagt følgende forståelse for hvilken aktivitet som kunne og ikke kunne foregå i Brøggers hus, 
til grunn i styrets beslutning om at rehabiliteringsprosjektet skulle gjennomføres med full MVA-
fradrag: 
 
Følgende aktivitet kan foregå i Brøggers hus etter rehabilitering:  
«Utstillingsvirksomhet (som gir MVA-fradrag) 

• Utstillinger med alle publikumsområder 
• Kontorer for alle som arbeider med å tilrettelegge og drive utstillingene 
• Bibliotekfilialen i Brøggers hus 
• Magasiner som støtter utstillingen 

 
Følgende aktivitet kan ikke lenger foregår i Brøggers hus etter rehabiliteringen:  
«Annen virksomhet (som ikke gir MVA-fradrag) 

• Kontorer og laboratorier for forskning 
• Arealer for undervisning av egne studenter 
• Arealer for renholdere og driftspersonell» 

 
Basert på vurderingene over, ble det besluttet å flytte ut en del virksomhet til andre lokaler på 
Tøyen, og det ble satt av 48,8 mill. kr av MVA-besparelsen til prosjektet Andre lokaler Tøyen for å 
tilrettelegge disse lokalene for formålet. 
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Status 2022 
I 2021, da NHM begynte å planlegge innflyttingen til Brøggers hus, ble det gjort en ny 
gjennomgang av aktiviteten som skulle flyttes inn i forhold MVA-regelverket. Det ble på nytt hentet 
inn oppdaterte råd fra BDO, og det har vært korrespondanse med Skatteetaten. Konklusjonen er at 
virksomheten som skal inn i Brøggers hus har en bredere portefølje enn det som ble lagt til grunn i 
2016, og den berørte enheten kan derfor ikke sitte i bygget innenfor rammen av MVA-vedtaket. 
Bibliotekfilialen, som etter planen skulle betjene publikum, har heller ikke en rendyrket nok 
oppgave til å kunne bruke lokalene innenfor denne rammen.  

Vi legger til grunn at UiO vil bruke bygget fritt til all ønsket aktivitet framover. 

Innbetaling av MVA for rehabiliteringen av Brøggers hus og bruke bygget fritt  
MVA-kravet vil beløpe seg til 59 mill. kroner. MVA avregnes for en tiårsperiode fra bygget tas i 
bruk. Innflytting i Brøggers hus vil skje i mai 2022, altså må innbetaling av MVA skje før det.  

Rehabiliteringen av Brøggers hus har ført til samlede kostnader på 309 mill. kromer. Dette 
innebærer at det er tilgjengelig 20 mill. kroner av bevilgningen til å dekke MVA-kostnader. Når det 
gjelder avsetningen til prosjektet Andre lokaler Tøyen, så er det mindreforbruk på 7,1 mill. kroner 
her, som også kan disponeres til å dekke MVA-kostnader. Det medfører at vi står igjen med et 
inndekningsbehov på 31,9 mill. kroner. 

Det er to alternative måter å dekke disse kostnadene: 

1 a) Det er mindreforbruk på prosjekter som universitetsstyret har bevilget til investeringer. Dette 
er mindreforbruk som tilbakeføres til universitetsstyret etter prosjektene er avsluttet og er til 
disposisjon/uten bindinger. Mindreforbruket er knyttet til Klimahuset, Domus Juridica, 
Sentrumsbygningene og Kristian Ottosens hus. Samlet mindreforbruk på disse prosjektene beløper 
seg til 12,3 mill. kroner. 

1 b) Resterende inndekningsbehov på 19,6 mill. kroner inndekket innenfor eksisterende 
budsjettrammer ved henholdsvis Eiendomsavdelingen (EA) og NHM. 

EA eier Administrasjonsbrakka som må fjernes fra NHM, brakka kan plasseres på Campus 
Blindern og benyttes av andre enheter som vil betale årlig internhusleie. Dette vil bidra til ca. 1 
mill. kroner årlig. Universitetet sentralt dekker 10 mill. kroner innenfor EAs budsjettramme. 

NHM vil da måtte dekke de resterende 9,6 mill. kroner av kostnadene. Dette vil innebære en svært 
presset økonomi ved NHM og føre til merforbruk. Inndekningen vil etter nærmere avtale med 
NHM bli fordelt over flere år.  

2) Gjenstående salderingsbehov, 31,9 mill. kroner, dekkes i sin helhet ved EA og NHM.  

EA bidrar med 10 mill. kroner og NHM med 21,9 mill. kroner. Dette vil innebære en svært presset 
økonomi ved NHM og føre til merforbruk. 

Konklusjon 

Vi anbefaler alternativ 1 a): 

1 a) Det er mindreforbruk på prosjekter som universitetsstyret har bevilget til investeringer. Dette 
er mindreforbruk som tilbakeføres til universitetsstyret etter prosjektene er avsluttet og er til 
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disposisjon/uten bindinger. Mindreforbruket er knyttet til Klimahuset, Domus Juridica, 
Sentrumsbygningene og Kristian Ottosens hus. Samlet mindreforbruk på disse prosjektene beløper 
seg til 12,3 mill. kroner. 

1 b) Resterende inndekningsbehov på 19,6 mill. kroner foreslås inndekket innenfor eksisterende 
budsjettrammer ved henholdsvis Eiendomsavdelingen (EA) og NHM. 

EA eier Administrasjonsbrakka som må fjernes fra NHM, brakka kan plasseres på Campus 
Blindern og benyttes av andre enheter som vil betale årlig internhusleie. Dette vil bidra til ca. 1 
mill. kroner årlig. Universitetet sentralt dekker 10 mill. kroner innenfor EAs budsjettramme. 

NHM vil da måtte dekke de resterende 9,6 mill. kroner av kostnadene. Inndekningen vil etter 
nærmere avtale med NHM bli fordelt over flere år.  
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