
Webinar Bygg, Anlegg og Eiendom
i SkatteFUNN



• Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål i rigging av ditt prosjekt!

• Anders Anker-Rasch, seniorrådgiver BAE i SkatteFUNN

• anan@forskningsradet.no

Mer generelle henvendelser:

skattefunn@forskningsradet.no



Hva er FoU i Bygg, Anlegg 
og Eiendom? 1/2

• Ca 1,4 MRD/år i budsjett bare i SkatteFUNN

• Skattefradrag gjennom SkatteFUNN utgjør ca
300 MNOK/år

• Spredt over hele landet

• Ingen krav til tematikk eller føringer på 
innhold



Hva er FoU i Bygg, Anlegg 
og Eiendom? 2/2

• Ca 500 løpende prosjekter (Eiendom 
inkluderes i BA-sektor fom.2020)

• Forankring i bedriftene i all hovedsak, men 
instituttene er med

• SFI (Klima2050, Casa), FME (ZEB/ZEN) , 
Arena/Klynger (ConstructionCity, N3C) 



Noen tips på veien….



Ikke la Adm.dir skrive
søknaden! 



Hvem bør skrive 
søknaden?

• Teknisk anlagt fagperson som 
skal jobbe aktivt i prosjektet 

• Typisk person med dyp forståelse 
for problemene som skal løses



Husk at…

• Ulønnet arbeidsinnsats eller innsats i 
ENK selskap ikke kan inngå!

• Armlengdes avstand til nærstående 
selskaper ved innkjøp av tjenester

• Hold løpende prosjektregnskap

• Varsle SkatteFUNN ved endringer, 
ikke anta noe som helst



SkatteFUNN har 
taushetsplikt!

• Unntatt offentlighet som hovedregel

• Medfører at vi ofte ber om mer 
informasjon enn hva 
markedsansvarlig har lyst til å gi fra 
seg

• Medfører også innsynskrav fra 
konkurrenter og media (og mulighet 
for hyggelig oppmerksomhet)



Hva bør vi 
skrive?

• Vanlig norsk – men bruk 
faguttrykkene riktig

• Konkretiser, konkretiser, konkretiser

• Buzzord – skal du virkelig drive med 
AI – så sørg for at det er tydelig

• Hvem er 
konkurrentene/konkurrerende 
løsning?

• Ikke bruk «hvordan» 
spørsmålsstilling uten å gi oss noe 
bilde av hva dere skal gjøre!



Hva er typiske 
prosjekter for 
BAE? 1/2

• Utprøving/pilotprøving

• Metodeutvikling, kontrakter og 
samarbeid

• Dyrt utstyr, sesongvariasjoner

• Avgrensning mot normalt ingeniørarbeid, 
normal prosjektering mm.



Hva er typiske 
prosjekter for 
BAE? 2/2

• Kunde/samarbeidspartner – felles 
problem

• Kundebehov/behov i markedet



Trender og 
tendenser i BAE 
1/2
• Maskiner og maskinstyring "digitalisering"

• Elektrifisering

• Bedre systemer/støtteverktøy for 
prosjektering og planlegging

• Databaser/verktøy/informasjonsutveksling, 
produktdata++

• Bedre materialer og bygningskomponenter

• Styring/predikering av bruk av 
bygningsmasse, SD-anlegg / smarthus-
funksjonalitet, energioptimalisering

• NoDig løsninger,rehabilitering av 
bygningsmasse

• Robotisering



Trender og 
tendenser i BAE 
2/2

• Software og mer automatisering 
av prosess enn tidligere

• Forvaltning, drift, vedlikehold

• Gjenbruk av 
rivningsmasser/ombruk

• Droner og plattformer for 
datainnsamling

• Nanoteknologi, belegg mm 



Hva «mangler» i 
markedet? 1/2
• (Disclaimer: Dette er IKKE en 

ønskeliste)

• Finn hull i markedet

• Se etter lange perioder med lik 
praksis – hva kan forbedres

• Hva finnes av nye verktøy nå, som 
ikke eksisterte for 5-15 år siden?

• Er det repeterbare oppgaver som 
kan del-automatiseres?



Hva «mangler» i 
markedet? 2/2

• Nysgjerrighet – ta i bruk andre typer 
fagfolk og utstyr

• Ikke finn opp hjulet på nytt. «Steal
the best»

• Adopter raskere prosesser fra andre 
sektorer! 



Andre 
muligheter? 

• Innovasjonsprosjekter i næringslivet

• Grønn Plattform



Spørsmål? 

Skriv i chatten!


