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Adm. direktør
Basale AS

Basale er et tverrfaglig kompetansehus 
med hovedfokus på å levere 
forvaltnings- og rådgivningstjenester 
av høy kvalitet til eiendomsselskaper, 
investorer og investormiljøer engasjert 
i næringseiendom.  Vi forvalter over 
2,6 millioner m2 næringseiendom i 
Norge, Sverige og Danmark. Totalt 
representerer vår forvaltningsportefølje 
en markedsverdi på over 30 mrd NOK. 
I løpet av året vil vi utfakturere leie og 
felleskostnader for ca 2,5 mrd. kroner, 
og vi leverer komplette årsregnskap for 
over 250 eiendomsselskaper.

Ved siste årsskiftet endret vi navn på 
morselskapet til OBOS Basale AS. Dette 
bidrar til at vi blir tettere knyttet opp 
mot vår eier OBOS som merkenavn. 
Vi har også endret navn på våre 
virksomheter i Nord-Norge, hvor vi har 
erstattet Portalnavnet. Våre selskaper 
i nord heter nå Basale Tromsø og  
Basale Bodø.

Så langt i 2014 har vår virksomhet vist 
stabil vekst, og vi er nå ca 200 ansatte 
fordelt på ingeniører, økonomer, 
revisorer, regnskapsførere, advokater, 
analytikere, meglere, driftsteknikere, 
vaktmestere, prosjektledere, 
eiendomsutviklere og administrative 
oppdragsledere. 

Vi har fra april gjort en ytterligere satsing 
innen næringsmegling. Selskapet 
Basale Næringsmegling har nå 5 
ansatte fordelt på vår kontorer i Oslo, 
Trondheim og Tromsø. Sammen med 
våre portefølje- og oppdragsansvarlige 
på de ulike kontorene er vi en betydelig 
aktør både for forvaltningskunder 
og andre eksterne kunder innen 
transaksjons- og utleiemegling.

Basale har som forretningsidé ”å 
skape merverdi for bruker og eier av 

næringseiendom gjennom å ta et 
helhetlig ansvar for anskaffelse, bruk, 
utvikling og salg”. Dette er basis for 
våre arbeidsrutiner, målsettninger og 
kjerneverdier. Vår ambisjon er å være 
best på det vår forretningsidé omfatter. 
Vi har en klar vekststrategi for vår 
virksomhet. Denne veksten vil skje både 
innenfor eksisterende organisasjon, 
og også gjennom ytterligere utvidelse 
av geografisk tilstedeværelse, 
strategisk samarbeid og utvikling 
av nye tjenester og produkter. Alt 
det vi gjør skal bygge opp om vår 
ambisjon om å være en av Nordens 
ledende uavhengige aktører innen 
forvaltnings- og rådgivningstjenester til 
næringseiendomsmarkedet. 

Basales omfattende portefølje av 
eiendommer til forvaltning, samt 
vår geografiske representasjon, gjør 
at vi trolig innehar markedets mest 
relevante base for nøkkeldata for de 
fleste kategorier næringseiendom 
og markedsområder. Vårt fokus 
på kontinuerlig faglig utvikling og 
forbedring av egen leveranse krever at 
vi systematisk evaluerer og analyserer 
tilgjengelige data.  Det betyr at vi til 
enhver tid har gode og oppdaterte 
nøkkeltall, og en god forståelse av 
hva som er ”beste praksis”. Denne 
kunnskapen benyttes til å utvikle våre 
egne ansattes kompetanse, samt 
optimalisere egne disposisjoner og 
leveranser.
 
Som den ledende aktør innen 
forvaltning av næringseiendom 
er en av våre oppgaver å bidra til 
økt informasjon og kompetanse til 
bransjen generelt. Vi ønsker derfor å 
dele kunnskapen med øvrige aktører 
og interessenter, blant annet gjennom 
utgivelse av Basalerapporten.

Basalerapporten er forfattet av et 
tverrfaglig team i Basale, hovedsakelig 
fra våre rådgivningsavdelinger. 
Vi bruker våre analyser, evalueringer og 
kompetanse som grunnlag for å kunne 
gi et godt supplement til de øvrige 
analyse- og fagpublikasjoner som 
finnes. 

I juni-utgivelsen av Basalerapporten 
presenterer vi som vanlig nøkkeltall for 
eier- og felleskostnader. I tillegg har vi 
i denne utgaven belyst merverdien en 
ekstern forvaltning av næringseiendom 
kan representere. 

Tradisjonen tro har vi også i denne 
utgaven en gjesteskribent. Denne 
gangen har vi ønsket å få et mer 
overordnet og makroøkonomisk 
bakteppe, og har derfor bedt Sissel 
Monsvold, analytiker i avdeling for 
investering og forretningsutvikling i 
OBOS til å bidra. Sissel presenterer 
makrorapporter og nøkkeltall som gir 
oss en temperaturmåling på nasjonal 
og internasjonal økonomi.

Vi håper denne utgaven av 
Basalerapporten fanger din interesse. 
Vår neste utgave av rapporten kommer 
i desember 2014. Vi vil oppfordre 
til å ta kontakt med vår avdeling for 
finansiell rådgivning både med hensyn 
til spørsmål vedrørende innhold i 
vår rapport og ikke minst forslag til 
forbedringer.
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I denne utgaven av Basalerapporten 
presenterer vi blant annet nøkkeltall 
knyttet til eierkostnader og felles- 
kostnader basert på Basales eiendoms-
portefølje. 

For å få et mer overordnet perspektiv 
på makroforhold i norsk økonomi har vi 
vært så heldig å få analytiker i OBOS, 
Sissel Monsvold til å skrive en artikkel 
som belyser konjunkturutsiktene.
 

Sissel jobber i avdeling for Invester-
ing og forretningsutvikling som er en 
avdeling i Divisjon for Bank og forsikring. 

Sissel jobber blant annet med makro-
økonomi, boligmarkedsanalyser og  
boligpolitikk. 

Virksomhetsområdene for Investering 
og forretningsutvikling er blant annet:

• Forvalter OBOS sin aksjeportefølje
• Forvalter OBOS sin miljøstrategi
• OBOS sin vannkraftssatsning
• Konsernstrategi
• Utarbeider makroøkonomiske rapporter
• Utarbeider forslag til høringsuttalelser
• Vurdering av mulige oppkjøp og 
   investeringer

gjesteskribent i basalerapporten

Om du ønsker å motta Basalerapporten før alle andre, og vil ha denne i  
elektronisk form, kan du gå inn på www.basale.no og abonnere på Basales nyhetsbrev. 
Du finner også tidligere utgaver av rapporten på vår nettside. 
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forvaltning av næringseienDoMforvaltning av næringseienDoM

forvaltning av næringseienDoM

Profesjonelle tilbydere av 
tredjepartsforvaltning opplever i 
enkelte sammenhenger å bli møtt 
med påstand om at forvaltning internt 
hos gårdeier er løsningen for best 
mulig leietakeroppfølging og dermed 
optimalisering av langsiktig leieinntekt. 
I denne artikkelen ønsker vi å belyse 
aspekter rundt denne påstanden og 
forhåpentligvis avlive noen myter 
knyttet til dette temaet.

Tredjepartsforvaltning er i Norge en 
relativt fersk bransje som har utviklet 
seg på grunnlag av at næringseiendom 
de siste tiårene har gått fra å være 
brukereiet til å bli et investeringsobjekt. 
Det finnes utvilsomt mange eksempler 
fra denne fasen på at tilbydere av 
ekstern forvaltning (i likhet med 
enkelte gårdeiere) ikke har levert et 
godt nok produkt - et faktum nok ingen 
i forvaltningsmiljøet kan snakke seg 
bort fra. 

Samtidig bunner nok deler av påstanden 
på at eksterne forvaltere har hatt mange 
oppdrag for mer fragmenterte og 
tidsbegrensede eierstrukturer i stedet 
for enkeltinvestorer med langsiktig 

perspektiv. Forvaltning for førstnevnte 
type kunde medfører til dels en rekke 
ekstrautfordringer som uavhengig 
av om forvaltningen er intern eller 
ekstern vil slå ut på leietakertilfredshet, 
blant annet på grunn av kapitaltilgang, 
exit-strategier m.m.

Vi påstår at forvaltningsbransjen nå 
går inn i en ny fase, hvor i hvert fall de 
store tilbyderne av ekstern forvaltning 
har luket bort barnesykdommer og 
jobbet frem en profesjonalisering 
og systematisering av sine tjenester. 
De ledende forvaltningsaktørene 

"Forvaltning internt hos gårdeier er løsningen for best mulig 
leietakeroppfølging og dermed optimalisering av langsiktig leieinntekt" 

- I denne artikkelen ønsker vi å belyse aspekter rundt denne 
påstanden og forhåpentligvis avlive noen myter knyttet til temaet.

I de følgende avsnittene gås det inn 
på enkelte av de avgjørende faktorene 
rundt vurderingen rundt ekstern kontra 
intern forvaltning.

storDriftsforDeler
Vi kan først utdype stordriftsfordelene 
ved ekstern forvaltning. Profesjonelle 
forvaltere har som regel dedikerte 
ressurser som utelukkende jobber med 
å fremforhandle gode rammeavtaler 
på de tjenester som naturlig 
inngår i normale eierkostnader og 
driftskostnader/felleskostnader for 
leietakerne. Supplert med intern 
juridisk- og teknisk kompetanse 
innenfor relevante fagområder, gir dette 
kundene tilgang på stordriftsfordeler 
som de ellers ikke vil oppnå som mindre 
aktører. Stordriftsfordelene gjelder 
selvfølgelig økonomiske volumrabatter, 
men også krav til kvalitet, responstid 

og oppfølging fra leverandørene. Uten 
praktisering av noen form for kick-back 
til forvalter eller forpliktelse til å knytte 
hvert enkelt bygg til disse avtalene, 
kommer dette leietakere og gårdeierne 
til gode. 

Andre stordriftsfordeler som ikke 
trengs beskrevet i detalj er blant 
annet høyere fleksibilitet opp mot 
endringer i eiendomsportefølje, 
investeringskapasitet på systemsiden, 
mindre personavhengighet og større 
kompetansemiljø som vi vil komme 
tilbake til i artikkelen.

leietakertilfreDsHet
Viktigere enn stordriftsfordeler er 
utvilsomt leietakertilfredshet. Under 
Citykonferansen 2014 slo NEmeet 
fast at image er ut i fra deres 
siste undersøkelser, det absolutt 

viktigste kriteriet for å oppnå høy 
leietakertilfredshet – mye mer 
avgjørende enn blant annet beliggenhet 
og pris. 

Resultatet er utvilsomt interessant, 
dog kan det mistenkes at utvalget 
har hatt en overvekt av porteføljer 
fra profilerte eiendomsbesittere i de 
største byene. De aller fleste utleiere 
heter ikke Christian Ringnes, Olav 
Thon eller Aspelin Ramm og kan 
ganske enkelt ikke tilby noen form for 
merkevaretilknytning for sine leietakere. 
Det er åpenbart at de store eksterne 
forvalterne står bedre posisjonert enn 
det store flertallet av gårdeiere til å 
bygge image, men de har her en vei å 
gå. 

De ledende forvaltningsaktørene har nå en 
bredde i produktspekteret og kompetanse 
som absolutt er sammenlignbar med 
administrasjonen hos de største 
eiendomsbesitterene. 

har nå en bredde i produktspekteret 
og kompetanse som absolutt er 
sammenlignbar med administrasjonen 
hos de største eiendomsbesitterene. 
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forvaltning av næringseienDoM

Eiendomsbesittere har ulike incentiver 
knyttet til å investere i fast eiendom. 
Som nevnt i artikkelen knyttet til 
ekstern eller intern forvaltning av 
eiendom har det vært en utvikling hvor 
næringseiendom har gått fra å være 
brukereid til å bli et investeringsobjekt. 
I de tilfellene der eiendom blir et 
investeringsobjekt er det gjerne 
fremtidig avkastning og verdiutvikling i 
eiendommene som er det viktige, mens 
det for en eier som selv er leietaker i 
bygget kan være flere faktorer enn kun 
det rent økonomiske.

Å tallfeste eventuelle fordeler ved 
valg av strategi knyttet til forvaltning 
er vanskelig. For å illustrere hvilken 
innvirkning eventuelle besparelser kan 
ha på kontantstrømmen i en eiendom, 
og derigjennom hvordan dette slår ut 
på estimert markedsverdi har vi laget 
et forenklet case. Case’et er basert 
på noen av de momentene som er 
belyst i artikkelen om forvaltning av 
næringseiendom.

Forutsetningene for «base-case» er 
oppstilt i tabellen til høyre, og vil videre 
vise hvilken innvirkning endringer på 
enkelte forutsetninger vil ha på estimert 
markedsverdi.

storDriftsforDeler / 
koMpetanseMiljØ
Som belyst i artikkelen vedrørende 
forvaltning av næringseiendom vil 
Basale som en ekstern forvalter av i 
overkant av 300 eiendommer ha et godt 
utgangspunkt for å fremforhandle gode 
avtaler med hensyn til tjenester som 

inngår i eiendommenes eierkostnader 
og driftskostnader (felleskostnader). 
Basale vil stille med sterkere kort  
sammenlignet med enkeltstående 
eiendommer / mindre porteføljer. Dette 
i tillegg til den brede kompetansen som 
er innad i Basale gjør at en vil kunne 
oppnå volumrabatter.

Hvis vi i første omgang forutsetter 
at utnyttelse av stordriftsfordeler og 
kompetansemiljøet innad i Basale gir 
en besparelse på 50 kr/m2 for gårdeiers 
kostnader (Alternativ 1), vil dette isolert 
sett øke estimert markedsverdi med 3,5 
% til 324 MNOK.

valg av strategi knyttet til forvaltning

Å bygge identitet, image og merverdi på 
tvers av forskjellige kunder blir derfor 
en av forvaltningsselskapenes viktigste 
oppgaver fremover. 

eierskap
God forvaltning krever eierskap til det 
enkelte bygg og leietakerne. Hos de 
store eiendomsselskapene med intern 
forvaltning er det også ansatte som til 
daglig skal ta eierrollen. Vi mener at 
det på dette punktet i utgangspunktet 
ikke skal være noen forskjell mellom 
intern og ekstern forvaltning, men at 
det er avgjørende å tiltrekke seg riktige 
personer med lidenskap for eiendom, 
og deretter bygge kultur for å ta 
eierskap til hvert enkelt bygg.

koMpetanseMiljØ
Eiendom blir mer og mer komplisert, 
med stadig nye krav både på teknisk 
og økonomisk side, i tillegg til at 
leietakerrådgivning vil medføre en større 
profesjonalisering også på den andre 
siden av forhandlingsbordet. Enkelte 
eiendomsbesittere har størrelsen til 
å bygge opp nødvendig apparat og 
kompetanse internt, men de aller fleste 
utleiere (spesielt gårdeiere som ikke 
har eiendom som kjernevirksomhet) 
vil komme til kort. På dette punktet 
har de store forvaltningstilbyderne 

en betydelig fordel etter vår mening. 
Profesjonelle forvaltere har som 
regel mange ressurser innenfor 
fagfeltene finansiell analyse, teknisk- 
og økonomisk forvaltning, utleie, drift, 
juridiske tjenester m.m. som drar nytte 

av hverandres kunnskap og erfaringer, 
og som til sammen utgjør de største 
kompetansebankene innenfor 
eiendomsbransjen. Bredden og 
størrelsen på et slikt kompetansemiljø 
tilsier at det kan behandle kompliserte 
saker mye raskere og med høyere 
kvalitet enn utleiere uten et slikt 
apparat.

kostnaD og 
inCentivorDninger
Med ekstern forvaltning er 
forvaltningskostnaden pr. eiendom 
relativt enkelt målbar, mens dette 
internt er mye vanskeligere. 

Uansett vil god forvaltning ha sin pris, 
uavhengig av om den utføres eksternt 
eller internt. I stedet for fokus på gode 
og presise incentivordninger opplever 
vi i for mange tilfeller å bli møtt med 
prispress på forvaltningshonorar. 
Profesjonelle forvaltere ønsker ikke å 

la prispresset føre til at de må gå på 
akkord med kvaliteten man leverer. 
Det er en kortsiktig taktikk både for 
gårdeiere og forvaltere å la pris definere 
leveransen. De gårdeierne som skal 
lykkes i det lange løp må derfor til 

dels omforme sin strategi når de skal 
organisere forvaltningen. Det handler 
ikke først og fremst om lavest mulig 
forvaltningskostnad, men om å sikre 
og øke de langsiktige leieinntektene 
på en eiendom. Eksterne forvaltere 
kan påvirke og gjøre sitt for å bidra til 
utvikling av gode incentivordninger.

saMarbeiD og tillit
En god forvaltningsleveranse krever et 
godt samarbeid med oppdragsgiver og 
ikke minst gjensidig tillit og forståelse 
av hverandres roller og behov. Gode 
etiske retningslinjer og sertifiserte 
kvalitets- og miljøsystem burde være 
en selvfølgelighet hos en profesjonell 
forvalter, og flere oppdragsgiverne 
forventer nå i større grad at dette er på 
plass. En profesjonell forvalter vil ikke 
la kortsiktig gevinst gå foran langsiktig 
renomme i bransjen.

oppsUMMering
Som tidligere nevnt i artikkelen påstår 
vi at ekstern forvaltning går inn i en 
ny fase. Med gode incentivordninger, 
et bredt kompetansemiljø, dyktige 
forvaltere som tar eierrollen, 
mer fokus på merkevarebygging, 
tillitt fra oppdragsgiver og de 
åpenbare stordriftsfordelene større 
forvaltningsselskap kan tilby, vil 
profesjonaliseringen av bransjen 
styrkes ytterligere i tiden fremover. 
Dette vil føre til at enkelte må revurdere 
sitt standpunkt i spørsmålet knyttet til 
ekstern eller intern forvaltning.

Enkelte eiendomsbesittere har størrelsen til å 
bygge opp nødvendig apparat og kompetanse 
internt, men de aller fleste utleiere, spesielt 
gårdeiere som ikke har eiendom som 
kjernevirksomhet vil komme til kort.

I de tilfellene der eiendom blir et 
investeringsobjekt er det gjerne fremtidig 
avkastning og verdiutvikling i eiendommene 
som er det viktige, mens det for en eier som 
selv er leietaker i bygget kan være flere faktorer 
enn kun det rent økonomiske.

Det er en kortsiktig 
taktikk både for 
gårdeiere og 
forvaltere å la pris 
definere leveransen.

valg av strategi knyttet til forvaltning

Tor Inge Våge
Senior rådgiver
OBOS Basale AS

forUtsetninger base-Case

areal 10 000 M2

leie per kvM 2 000 kr

fk per kvM 350 kr

sUM kostnaD leietaker per kvM 2 350 kr

eierkostnaD per kvM 200 kr

gjennoMsnittlig kontraktsvarigHet 4 år

anDel nyUtleie veD UtlØp kontrakter 60 %

kostnaD reUtleie (anDel av årlig brUttoleie) 5 %

kostnaD nyUtleie (anDel av årlig brUttoleie) 15 %

leietakertilpasning veD nyUtleie per kvM 3 000 kr

leDigtiD veD nyUtleie 3 MnD

kpi 2 %

avkastningskrav 6,0 %
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valg av strategi knyttet til forvaltningvalg av strategi knyttet til forvaltning

Hvis vi derimot forutsetter reduserte 
driftskostnader (felleskostnader) med 
250 kr/m2 med samme begrunnelse 
som ved reduksjon av eierkostnadene, 
samt at utleier får økt sine 
leieinntekter med tilsvarende beløp 
per m2, slik at leietaker kommer likt ut 
kostnadsmessig (Alternativ 2), vil dette 
isolert sett gi en økt markedsverdi på 
16,9 % til 366 MNOK. 
Økt leienivå påvirker kontantstrømmen 
positivt hvert år, i tillegg til at eiers 

andel felleskostnader reduseres i de 
periodene eiendommen har ledighet 
på sine arealer.

leietakertilfreDsHet
Fornøyde leietakere vil være et 
suksesskriterium for å optimalisere 
verdiene i en eiendom. Leietakere 
som er tilfredse vil med større grad av 
sannsynlighet forlenge sine avtaler med 
gårdeier enn misfornøyde leietakere. 

«Image» er nevnt som et viktig kriterium 
for å oppnå høy leietakertilfredshet, 
og en gårdeier med et godt image vil 

i utgangspunktet lettere tiltrekke seg 
attraktive leietakere. Dette er variabler 
som vil være av avgjørende betydning 
for en eiendoms kontantstrøm, både 
med hensyn til ledighet i bygget og 
kostnader ved reutleie eller nyutleie.

Leietakere som er tilfredse vil med større grad 
av sannsynlighet forlenge sine avtaler med 
gårdeier enn misfornøyde leietakere. 

Hvis vi kvantifiserer dette i vårt case 
ved å forutsette at gjennomsnittlig 
kontraktsvarighet øker til 7 år, samt at 
andelen av nyutleie går ned til 40 % 
ved utløp av eksisterende kontrakter 
(Alternativ 3), vil dette isolert sett gi en 
økning i markedsverdien på 15 % til 360 
MNOK.

300 MNOK

320 MNOK

340 MNOK

360 MNOK

380 MNOK

400 MNOK

420 MNOK

440 MNOK
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"Prime" eierkostnad + megling / utleie + juridiske honorarer + honorar konsulenter + Asset management
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er
 k

vm

Asset management 
33 kr/m2

Honorarer konsulenter m.m. 
17 kr/m2

Juridiske honorar 
2 kr/m2

Megling / utleie 
9 kr/m2

Ordinær eierkostnad 
130 kr/m2

felles forUtsetninger
kostnaD reUtleie 5 %

kostnaD nyUtleie 15 %

leietakertilpasning per kvM 3 000 kr

kpi 2,0 %

leDigtiD nyUtleie 3 MnD

avkastningskrav 6,0 %

base-Case
areal 10 000 M2

leie per kvM 2 000 kr

fk per kvM 350 kr

eierkostnaD per kvM 200 kr

gj.sn. kontraktsvarigHet 4 år

anDel nyUtleie 60 %

estiMert MarkeDsverDi 313 Mnok

reDUsert felleskostnaD
areal 10 000 M2

leie per kvM 2 250 kr

fk per kvM 100 kr

eierkostnaD per kvM 200 kr

gj.sn. kontraktsvarigHet 4 år

anDel nyUtleie 60 %

estiMert MarkeDsverDi 366 Mnok

reDUsert eierkostnaD
areal 10 000 M2

leie per kvM 2 000 kr

fk per kvM 350 kr

eierkostnaD per kvM 150 kr

gj.sn. kontraktsvarigHet 4 år

anDel nyUtleie 60 %

estiMert MarkeDsverDi 324 Mnok

Økt tilfreDsHet
areal 10 000 M2

leie per kvM 2 000 kr

fk per kvM 350 kr

eierkostnaD per kvM 200 kr

gj.sn. kontraktsvarigHet 7 år

anDel nyUtleie 40 %

estiMert MarkeDsverDi 360 Mnok

Med reduserte årlige kostnader for gårdeier og leietaker på grunn av lavere eierkostnader, rehabiliteringskostnader og felleskostnader vil dette 
kunne gi økt resultatandel (figur A) til eiendomsselskapet, både gjennom et større inntektsgrunnlag, samt reduksjon av gårdeierkostnadene.

forUtsetninger for De Ulike sCenarioene er oppsUMMert i tabellene.

Hvis vi legger til grunn alle disse 
alternative variablene i et regnestykke 
vil dette samlet sett gi en økning i 
markedsverdi sammenlignet med 
«base-case» på hele 35,8 %. Ny 
estimert markedsverdi vil med de gitte 
forutsetningene bli 425 MNOK.

Som nevnt innledningsvis er det 
vanskelig å kvantifisere fordeler med 
ulike strategier knyttet til forvaltning, 
men caset er med på å illustrere 
potensialet og viktigheten av fokus på de 
ulike momentene som er gjennomgått i 
artikkelen vedrørende ekstern eller intern 
forvaltning.

alle enDringer
areal 10 000 M2

leie per kvM 2 250 kr

fk per kvM 100 kr

eierkostnaD per kvM 150 kr

gj.sn. kontraktsvarigHet 7 år

anDel nyUtleie 40 %

estiMert MarkeDsverDi 425 Mnok
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Sissel Monsvold
Analytiker 
OBOS

fastlanDsØkonoMien UnDer trenDvekst

•	 veksten i verdensøkonomien tar seg opp i år, hovedsaklig som følge av økt aktivitet i industrilandene.  
for norges handelspartnere ventes en bnp-vekst på 2,5% i snitt for i år og neste år.   

•	 norsk økonomi vokser i moderat tempo. Det ligger an til ca. 2 prosent bnp-vekst i fastlands-norge 
i år og i 2015. Det er om lag samme nivå som i 2013 og noe lavere enn trendveksten. konsensus er at 
bnp-veksten er tilbake på trend i 2016.  

•	 petroleums- og boliginvesteringene har vært viktige drivkrefter for oppgangen i fastlandsøkonomien 
de siste årene, men nå svikter de. neste år ventes oljeinvesteringene å falle. i tillegg er det nedgang i 
boliginvesteringene.  

•	 Økt eksport ventes å gi positivt vekstbidrag til norsk økonomi de kommende årene. Utsikter 
til tiltakende økonomisk aktivitet hos flere av norges handelspartnere samt en bedring i den 
kostnadsmessige konkurranseevnen som følge av svak norsk krone, vil stimulere til gradvis økt 
eksport fra fastlands-norge.   

•	 sysselsettingen antas å øke, men mindre enn i fjor og gjennomsnittet de siste ti årene 

•	 gårdeiere kan regne med om lag samme kpi-vekst per år fram til og med 2016 som i 2013,  
dvs ca. 2 prosent.   

•	 Utviklingen i norsk økonomi hittil i år er om lag som norges bank venter, og virker foreløpig 
nøytral på rentesettingen.  Det ventes at renten først blir satt opp etter sommeren 2015. Hvis ikke 
veksttakten i norsk økonomi tar seg opp utover året, slik norges bank venter, kan det gå enda lengre 
tid før renten blir satt opp. 

Norsk økonomi vokser i moderat tempo,  
men likevel godt marked for næringseiendom.

MoDerat vekst i norsk ØkonoMi 

MiDlertiDig taktskifte i 
forbrUksveksten 
Fastlands-BNP økte med 0,5 
prosent fra fjerde kvartal i fjor til 
1. kvartal i år. Det var uendret fra 
de to foregående kvartalene. Privat 
forbruk dro opp veksten og bedringen 
skyldes både raskere vekst i vare- og 
tjenesteforbruket. Dette kan være et 
tegn på omslag i forbruket, som har 
vokst overraskende svakt de siste 
årene, til tross for god inntektsvekst 
blant husholdningene. 
Finans Norges forventningsbarometer 
fra mai, viste også en liten bedring 
i forbrukersentimentet for 2. 
kvartal, trukket særlig opp av 

4. kvartal i fjor. Det var nedgang både 
i industri- og tjenestesektoren, men 
fallet skyldes særlig en betydelig 
reduksjon i boliginvesteringene. 
Boliginvesteringene har utviklet seg 
svakt det siste året, og nedgangen 
forsterket seg i 1. kvartal. Dette var det 
største fallet i boliginvesteringene siden 
fjerde kvartal 2008. Oljeinvesteringene 
hentet seg inn igjen med 2,4 prosent 
oppgang i 1.kvartal i år, men økningen 
var ikke nok til å reversere fallet i 
4. kvartal i fjor. Oljeinvesteringene 
synes dermed å flate ut etter en vekst 
på 18 prosent i 2013. Det innebærer 
en betydelig demper på aktiviteten i 
fastlandsøkonomien. 

sysselsettingsveksten 
avtar og arbeiDsleDigHeten 
stiger noe
Avdempingen i fastlandsøkonomien 
gjenspeiles i arbeidsmarkedet. 
Sysselsettingen fortsetter å øke, men 
i et lavere tempo enn før. Mens antall 
sysselsatte steg med 58 000 i 2012, 
var økningen på 33 000 personer i 
2013, hvorav en tredjedel i offentlig 
forvaltning. Løpende indikatorer for 
etterspørselen etter arbeidskraft 
peker i retning av at oppgangen vil 
fortsette i et moderat tempo. Mens 
sysselsettingsveksten var på 1,2 
prosent i 2013, forventes den å avta 
til 0,9 prosent i år og 0,7% neste år 
(jf. konsensus). Arbeidsstyrken ventes 
å øke noe mer enn sysselsettingen 
og bidra til en moderat økning i 

bnp-vekst for norges HanDelspartnere 
Prosentvis endring fra året før. 

2013 2014 2015
norges HanDelspartnere* 1,3 2,4 2,6

Usa 1,9 2,7 3,0

kina 7,7 7,3 7,0

eUrosonen -0,5 1,3 1,5

Uk 1,8 2,8 2,5

sverige 1,5 2,8 2,2

fastlanDs-norge** 2,0 1,8 1,8

Kilde: DNB Markets.  *Finansdepartementet og ** Konsensus BNP Fastlands-Norge

HoveDtall for norsk ØkonoMi. konsensUsestiMater  
Tab. Årlige prosentvise endringer. Volumendringer hvis ikke annet står.

2013 2014e 2015e 2016e
bnp 0,6 1,6 1,5 2,0

bnp fastlanDet 2,0 1,8 1,8 2,5

investeringer i fast kapital  
fastlanDs norge

4,7 0,2 1,5 3,3

oljeinvesteringer 18,0 2,7 -2,7 -1,9

privat forbrUk 2,1 1,8 2,5 3,0

offentlig forbrUk 1,6 2,3 2,5 2,0

lØnnsvekst 3,9 3,6 3,4 3,5

sysselsettingsvekst 1,2 0,9 0,7 1,0

arbeiDsleDigHetsrate (akU), nivå 3,5 3,7 4,1 4,0

kpi (inflasjon) 2,1 2,0 1,9 1,9

eksport traDisjonelle varer 0,8 1,5 2,8 3,8

en bedring i boligmarkedet og 
lavere utlånsrenter fra bankene. 
Bedringen i forbrukersentimentet 
rimer godt med en viss oppgang i 
konsumet. Stemningen blant norske 
husholdninger er imidlertid fortsatt 
moderat, så resten av inneværende 
år kan by på mer beskjeden vekst enn 
hva vi så gjennom første kvartal. Høy 
gjeld blant husholdningene ventes å 
fortsette å dempe deres etterspørsel. 

svak Utvikling i 
investeringene  
Fastlandsinvesteringene overrasket 
på den negative siden og falt markant 
i 1. kvartal, ned 1,9 prosent fra  

Betydelig 
svakere vekst i 
oljeinvesteringer og 
boliginvesteringer 
bremser oppgangen 
i  norsk økonomi

Gjennomsnitt av prognosene til Statistisk sentralbyrå, Norges Bank, DNB Markets, 
Nordea og Handelsbanken.  Estimatene er gitt i perioden mars til mai i år.
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arbeidsledigheten. Ledigheten kan  
dermed passere 4 prosent, men det 
er fortsatt lavt både i historisk og et 
internasjonalt perspektiv.   
  
skattestiMUlans til 
ØkonoMien i 2015
Neste år ligger det an til at en mer 
ekspansiv finanspolitikk vil gi stimulans 
til norsk økonomi. Skattelettelser 
samt moderat lønnsvekst og lavere 

inflasjon, antas å gi økt vekst i 
disponibel realinntekt etter skatt 
for husholdningene og dermed 
også noe høyere forbruksvekst. 
Investeringsveksten kan også bli noe 
sterkere ved at økt markedsvekst og 
økt eksport vekker investeringslysten i 
eksportbedriftene. Boliginvesteringene, 
som henger nært sammen med 
igangsettingen av nye boliger, ventes 
først å ta seg opp i 2016.

renten HolDer seg lav 
lenge. Utsikter til svakt 
stigenDe lange renter
Fortsatt stigende gjeldsandel 
blant husholdningene bekymrer 
Norges Bank ut fra hensynet til den 

finansielle stabiliteten. I tillegg har 
bankene satt ned utlånsrentene. 
Disse to faktorene taler sammen med 
avtakende AKU-ledighet (gjennomsnitt 
februar-april), for at Norges Bank skal 
heve styringsrenten, men samtidig er 
det flere faktorer som trekker i motsatt 
retning. Moderat økonomisk vekst her 
hjemme, lave renter internasjonalt 
og utsikter til svakere prisvekst enn 
Norges Banks inflasjonsmål, taler for 

lav rente en god stund til. Norges Bank 
har lagt til grunn at aktiviteten i norsk 
økonomi vil ta seg opp utover i året. 
Det er basert på forventingen om at 
særlig konsum og investeringer skal gi 
sterkere stimulans til økonomien.  
Det kan være vel optimistisk. For 
det første kan bedringen i konsumet 
i 1. kvartal være resultatet av en 
gjeninnhenting etter uvanlig svak 
utvikling mot slutten av fjoråret. 
For det andre er tendensen i 
fastlandsinvesteringene svært  

svak, og utflating og senere fall i 
oljeinvesteringene kan gi nokså 
store ringvirkninger til 
fastlandsøkonomien. Norges 
Bank signaliserte i mars at 

renten ville bli liggende i ro til sommeren 
2015. Hvis den økonomiske veksten 
holder fram slik som nå eller svakere, 
og at neste oppdatering fra bankens 
regionale nettverk peker i retning av at 
veksten i norsk økonomi ikke tar seg 
opp slik Norges Bank har lagt til grunn i 
sine analyser, er det stor sannsynlighet 
for at den planlagte rentehevingen kan 
skyves ut i tid og tidligst komme høsten 
neste år. 

Flere ulike kilder har publisert 
renteprognoser hittil i år, og konsensus 
er at nivåene holder seg stabile i det 
korte bildet, for så å stige fra slutten 
av 2015. DNB Markets venter at både 
korte og lange renter stiger med hhv 70 
og 90 rentepunkter frem til mai 2017.  
Differansen mellom 10- års swaprenter 
og pengemarkedsrenten (3 måneders 
NIBOR) ventes å ligge i intervallet 130 
til 175 rentepunkter de nærmeste to 
årene.  

bli høyere i storbyene hvor den store 
tyngden av næringseiendommer er. 
Forbruket av både varer og tjenester 
viste bedre takter i 1. kvartal, men det 
er mulig vi må vente til 2015 for å se et 
mer robust oppsving i forbruksveksten. 

Det vil særlig kunne stimulere sys-
selsettingsveksten i de store byene og 
bidra til bedre rammebetingelser for 
næringseiendom. 
Tjenestebedriftene – både de som  
leverer til nærings- og 
husholdningsmarkedet - var blant de 
mest optimistiske av alle bransjene 
i Regionalt nettverk (Norges Bank) 
i februarmålingen, og meldte at de 
ventet litt sterkere produksjons-, 
investerings- og sysselsettingsvekst 
fremover. Da dette i stor grad er 
kontorintensive bransjer, tyder 
det på gode markedsutsikter for 
næringseiendom. Optimismen blant 
noen av disse tjenestebransjene ble 
også bekreftet i Manpower Groups 
arbeidsmarkedsbarometer fra mars 
i år. Der sa 1 av 5 virksomheter 
innen finans, forsikring, eiendom og 
konsulenttjenester at de har intensjon 
om å ansette flere i 2. kvartal. 
Forretningsmessig tjenesteyting har 
den høyeste prosentandelen ledige 
stillinger av alle næringer (5,3 prosent i 

1. kvartal i år), selv etter at det ble færre 
ledige stillinger 1. kvartal. Det vitner om 
fortsatt høy aktivitet i denne delen av 
næringslivet og indikerer at markedet 
for næringseiendom kan utvikle seg 
noe sterkere enn norsk økonomi de 
neste årene.   
Med et forventet oppsving i forbruket 
i 2015, så kan også etterspørselen 
etter næringseiendom til varehandel 
tilta samt at de omsetningsbaserte 
leieinntektene kan øke. 
I følge Konsensurapporten 
fra Entra eiendom (mai 2014) 
anslås transaksjonsvolumet for 
næringseiendom i Norge til ca. 42 
milliarder kroner i år og 45 milliarder 
i 2015, opp fra ca. 40 milliarder i 
2013. Eiendommer med lav risiko, 
god beliggenhet og lange kontrakter 
er de mest populære objektene i 
transaksjonsmarkedet.
 
Bankene foretrekker i likhet med 
investorene eiendommer med 
begrenset risiko. Dermed ventes 
prime yield å holde seg relativt lav 
også fremover. Prime yield anslås til 
5,1 prosent i år og 5,2 prosent neste 
år. Bedre finansierings-betingelser og 
solid etterspørsel etter de aller beste 
kontoreiendommene gjør at prime 
yield-anslaget for 2015 er justert litt 
ned sammenlignet med estimatet fra 
januar. 

kreDittilgang 
Bankene rapporterte i Norges Banks 
utlånsundersøkelse for 1. kvartal i år 
om litt høyere etterspørsel etter lån fra 
husholdningene, mens etterspørselen 
etter kreditt fra foretakene økte 

svakt. Det var små endringer i 
samlet kredittpraksis overfor både 
husholdninger og foretak i 1. kvartal, 
men bankene rapporterte om lettere 

kredittpraksis overfor foretak 
innen næringseiendom og de 
venter tilsvarende utvikling i 2. 
kvartal. Utlånsmarginene på 
lån til foretakene falt i 1. kvartal. 
I 2.kvartal 2014 forventer 
bankene lavere marginer på 
lån til både husholdninger og 
foretak.  

relativt goDe Utsikter for 
næringseienDoMsMarkeDet
Lavere marginer på utlån og en lettere 
kredittpraksis fra bankene taler for 
god aktivitet i næringseiendoms-
markedet. Lavere sysselsettingsvekst 
og noe større usikkerhet i norsk 
økonomi trekker i motsatt retning. 
Sysselsettingen økte med ca 33 000 i 
2013, men i år og neste år vil veksten 
avta og i 2015 ventes den å øke med 
kun 18 000. Veksttakten kan imidlertid 

Moderat økonomisk vekst her hjemme, lave 
renter internasjonalt og utsikter til svakere 
prisvekst enn Norges Banks inflasjonsmål, 
taler for lav rente en god stund til.

Lavere marginer på utlån og en lettere 
kredittpraksis fra bankene taler for god 
aktivitet i næringseiendomsmarkedet.

sysselsettingen (lØnnstakere og selvstenDige) i norge. 
Prosentvis endring fra forrige år hvis ikke annet står

prognose tiDspUnkt 2013 2014e 2015e 2016e

ssb (03/2014) 1,2 0,7 0,7 1,1

norges bank (03/2014) 1,2 1,0 0,8 1,0

Dnb (05/2014) 1,2 1,0 0,3 0,7

finansDeparteMentet (05/2014) 1,2 0,8 .. ..

HanDelsbanken (04/2014) 1,2 1,0 0,9 1,0

konsensUs 1,2 0,9 0,7 1,0

enDring i antall sysselsatte 32500 24495 18194 26262

renteprognoser 

Mai.14 aUg.14 nov.14 Mai.15 Mai.16 Mai.17

styringsrenten 1,5 1,5 1,5 1,5 1,75 2,25

tre MnD. nibor 1,78 1,70 1,70 1,70 2,00 2,50

10-års swaprente 3,08 3,25 3,25 3,50 3,75 4,00

Differanse 10-års swap og tre MnD. nibor 1,30 1,55 1,55 1,80 1,75 1,50

Kilde: DNB Markets
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nØkkeltall – felleskostnaDer

Tradisjon tro presenteres oppdaterte nøkkeltall for 
felleskostnader i årets første utgave av Basalerapporten. 

Karoline Lofstad
Analytiker
OBOS Basale AS

nØkkeltall – felleskostnaDernØkkeltall – felleskostnaDer

Utvalget
Nøkkeltallene er basert på en analyse 
av regnskap for 2013 for bygg i Basales 
eiendomsportefølje. Det endelige 
utvalget består av 58 eiendommer med 
et samlet areal på 352 000 kvadratmeter. 
Gjennomsnittlig størrelse per bygg er  
6 100 m2.

avgrensning
Kostnader for heis/rulletrapp, kantine, 
senterledelse, sentermarkedsføring 
og administrasjonspålegg holdes 
utenfor analysen. Dette kan være store 
kostnadsdrivere for enkelte bygg, mens 
for andre bygg er disse kostnadene ikke 
aktuelle. Et snitt av disse kostnadene 
ville ikke gitt et godt bilde på de aktuelle 
utgiftene og det ville føre til et feilaktig 
bilde av totale felleskostnader.

Vi har holdt eiendommer med 
ekstreme energikostnader i begge 
retninger utenfor utvalget. De lave 
ekstremverdiene indikerer at leietakerne 
har egne energiabonnement. De 
høye ekstremverdiene indikerer at alle 
energiabonnement står på eier og 
energiforbruk på leietakers eksklusive 
arealer behandles på samme måte som 
felleskostnader. Energikostnadene knyttet 
til fellesareal holdes derfor på et kunstig 
lavt/høyt nivå og gir et feilaktig bilde 
av gjennomsnittlige energikostnader. 
De er ikke sammenlignbare med 
energikostnader på andre bygg.

nØkkeltall 2013

Tabellen oppsummerer resultatet 
og viser nøkkeltall for 2013. 
Alle nøkkeltallene er eksklusive 
merverdiavgift.  Intervallet utarbeidet 
for de ulike kategoriene inneholder 60 
% av byggene i utvalget. 

Sammenlignet med fjorårets analyse er det 
ingen eller kun små endringer opp eller ned på 
de ulike underkategoriene av felleskostnader. 
Endringen i nøkkeltallet for totale felleskostnader 
er ubetydelig.

Vi gjør videre oppmerksom på at 
kostnadene er fordelt på vektet areal. Det 
vil si at vi fordeler kostnaden slik de reelt 
sett fordeles og ikke etter faktisk brutto 
areal. Eksempelvis kan dette være aktuelt 
for kjeller, lager og innvendig parkering 
som typisk vil ha et lavere vekttall enn 
ordinære kontorlokaler, eller ledige arealer 
som typisk vil ha lavere energiforbruk 
eller behov for avfallshåndtering enn de 
lokaler som er i bruk.

15 %

7 %

6 %

42 %

4 %

9 %

3 %

5 %

4 % Løpende drift

Kommunale avgifter

Avfallshåndtering

El.kraft/Olje/�ernvarme/�ernkjøling

Vakthold 2 %

Brannvern / internkontroll

Renhold

Andre tekniske installasjoner

VVS

Utendørs

Bygningsmessige reparasjoner 1 % Andre kostnader 2 %

Sammenlignet med nøkkeltallene 
fra 2012 er det ingen store endringer. 
Hver kategori har ingen eller kun små 
endringer opp eller ned. Samlet utgjør 
forskjellen en nedgang på 1 kr/m2.

Andre kostnader  2%

Telefon / overføring

Skadedyr

Rekvisita / driftsmateriell

Beplantning innendørs

Støttefunksjoner

kategori  gj.sn./M2   lav  HØy

lØpenDe Drift  43 23 - 70

koMMUnale avgifter  20 5 - 33

avfallsHånDtering  18 5 - 24

el.kraft/olje/fjernvarMe/fjernkjØling  118 68 - 155

vaktHolD  5 2 - 19

brannvern / internkontroll  12 6 - 22

telefon / overfØring  2 1 - 4

renHolD  25 8 - 43

skaDeDyr  0 0 - 1

anDre tekniske installasjoner  9 1 - 12

vvs  14 9 - 27

UtenDØrs  10 3 - 19

bygningsMessige reperasjoner  3 1 - 8

rekvisita / DriftsMateriell  2 1 - 4

beplantning innenDØrs  0 1 - 3

stØttefUnksjoner 2 1 - 18

sUM 282 184 - 373
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nØkkeltall – eierkostnaDer

Nøkkeltall for eierkostnader oppdateres tradisjon tro i 
årets første utgave av Basalerapporten. 

Karoline Lofstad
Analytiker
OBOS Basale AS

1

2

Vårt utvalg viser en kostnad på 118 kr per m2 knyttet til vedlikehold, forsikring, revisjon, 
administrasjon og andre driftskostnader. Dette er kostnadselementer som ofte benyttes 
i teoretiske beregninger for eierkostnadsnivå. Dette anses som et minimumsnivå da 
faktisk eierkostnad for utvalget inkluderer flere kostnadselementer. 

Oppsummert er våre nøkkeltall for eierkostnader for de ulike nivåene:

• 118 kr/m2 («prime» eierkostnad)

• 148 kr/m2 (total eierkostnad ekskl. «asset management»

• 182 kr/m2 (total eierkostnad)

nØkkeltall – eierkostnaDer

Utvalg 
Nøkkeltallene tar kun for seg 
kontoreiendommer. Utvalget består 
av 49 bygg som samlet utgjør totalt  
485 000 m2. Gjennomsnittlig størrelse 
per eiendom er 9900m2. 32 % av 
byggene er lokalisert i Oslo og 43 % av 
det totale arealet stammer fra samme 
by. De resterende byggene ligger spredt 
over hele landet, fra Sandnes i sør til 
Honningsvåg i nord.

avgrensning
Nøkkeltallene er basert på en analyse 
av årsregnskap for 2013 for kontorbygg 
i Basales eiendomsportefølje. 
Vi definerer eierkostnader som 
de kostnader gårdeier ikke får 
viderefakturert leietaker i form av 
felleskostnader. Grensesnittet for hvilke 
kostnader som faktureres leietaker vil 
selvfølgelig variere og avhenger av hva 
som er bestemt i den enkelte leieavtale. 
Eksempelvis vil det være forskjeller i 
hvordan vedlikeholdsplikten reguleres i 
de ulike leiekontrakter. 

Vi gjør oppmerksom på at nøkkeltallene 
er påvirket av stordriftsfordeler 
og betydelige investeringer i 
forvaltningssystemer. Nøkkeltallene 
må derfor ses som en indikasjon 
på kostnadsnivået for profesjonell 
forvaltning. Aktiveringer holdes utenfor 
nøkkeltallene. Videre er eiers andel 
av felleskostnader, eiendomsskatt og 
festeavgift ikke vurdert.

Vi presenterer som før eierkostnadene 
per kvadratmeter bruttoareal. Samlet 
sett mener vi at dette er den beste 
måten å vurdere eierkostnader, men 
vi gjør likevel oppmerksom på at ikke 

alle nøkkeltallene egner seg like godt i 
kroner per kvadratmeter. Eksempelvis 
vil ikke juridiske tjenester eller revisjon 
ha noen direkte sammenheng med 
byggets størrelse. Gjennomsnittlig 
størrelse per bygg i dette utvalget er 
hele 9900 m2, og en skal være forsiktig 
med å benytte enkelte nøkkeltall på 
svært små bygg. Basale gjennomfører 
benchmarking etter forespørsel 
og vil i slike tilfeller benytte en 
referanseportefølje som er mest mulig 
lik objektet som vi ønsker å måle.
Vi viser til Basalerapporten 1. halvår 
2012 for en grundigere forklaring av og 
diskusjon rundt de ulike nøkkeltallene. 

nØkkeltall – eierkostnaDer
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nØkkeltall 2013

Tabellen oppsummerer resultatet 
med oppdaterte nøkkeltall fra 
Basalerapporten 1. halvår 2013. 70 % 
av eiendommene ligger innenfor vist 
intervall.

Gjennomsnittlig eierkostnad per 
kvadratmeter er redusert siden 2012 (1. 
utgave av Basalerapporten 2013). Dette 
skyldes hovedsakelig at vedlikehold 
har hatt en ikke ubetydelig reduksjon. 
Ved en grundigere gjennomgang 
finner vi at nedgangen i vedlikehold 
skyldes et lite antall eiendommer med 
høye vedlikeholdskostnader i 2012, 
som nå har falt ut av utvalget. De 47 
byggene som fortsatt er med i utvalget 
har kun hatt en ubetydelig nedgang i 
gjennomsnittlig vedlikehold på 2 %. 
Vi konkluderer derfor at nedgangen 
ikke tyder på noen ny trend, men er 
et resultat av utvalget. Vedlikehold 
svinger fra år til år og er svært 
avhengig av eiendommens alder og 
hvordan vedlikeholdsplikten reguleres 
i leieavtalene.
 
Vi fortsetter å dele eierkostnader inn i 
«prime» eierkostnad, total eierkostnad 
ekskl. «asset management» og 
totale eierkostnader inkl. «asset 
management». «Prime» eierkostnad 
er redusert siden fjorårets analyse. 
Hvis vi derimot ser bort fra vedlikehold 
har «prime» eierkostnad hatt en liten 
oppgang. Også total eierkostnad ekskl. 
«asset management» er redusert 
som et resultat av redusert «prime» 
eierkostnad og vedlikehold. Ser vi igjen 
bort fra vedlikehold er eierkostnad ekskl. 
«asset management» økt med 5 kr/m2. 
«Asset management» er uendret siden 
2012. Se Basalerapporten 1.halvår  2012 
for en forklaring av de ulike kategoriene 
og bakgrunnen for denne inndelingen.
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kategori gj.sn./M2 lav - HØy

veDlikeHolD (innvendig og utvendig) 58 15 - 138

forsikring 9 6 - 13

revisjon 2 1 - 7

aDMinistrasjon / forvaltning 39 22 - 72

anDre DriftskostnaDer 9 0 - 24

Megling / Utleie 9 3 - 34

jUriDiske Honorarer 4 1 - 12

Honorar konsUlenter (arkitekt byggeledelse etc.) 17 3 - 45

asset ManageMent 33 8 - 179

total kvaDratMeterkostnaD 182 106 - 386
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Honorarer konsulenter m.m. 
17 kr/m2

Juridiske honorar 
2 kr/m2

Megling / utleie 
9 kr/m2

Ordinær eierkostnad 
130 kr/m2
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Grensesnittet for 
hvilke kostnader som 
faktureres leietaker 
vil selvfølgelig variere 
og avhenger av hva 
som er bestemt i den 
enkelte leieavtale. 
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regionkontor tronDHeiM

HoveDkontor

regionkontor oslo

Per-Tore Støen
Regiondirektør Region Midt-Norge
OBOS Basale AS

Hilmar Auran
Adm. direktør
OBOS Basale AS

Region Midt-Norge ledes av Per-Tore Støen fra vårt hovedkontor i Trondheim. Kontoret består av til sammen 27 personer, hvorav 15 
av disse er driftspersonell ute på eiendommene. Vi har etablert et tverrfaglig eiendomsmiljø bestående av kompetente økonomer, 
ingeniører og næringsmegler.  

Fra kontoret administreres  totalforvaltning av eiendommer i Møre og Romsdal og trøndelagsfylkene. 

E-mail: per-tore.stoen@basale.no | Mobil: +47 918 32 997 | Besøksadresse: Beddingen 10, 7014 TRONDHEIM

OBOS Basale AS har hovedkontor i Trondheim. I tidsriktige og moderne lokaler på Solsiden er vi lokalisert sammen med OBOS 
Eiendomsforvaltning. Hovedkontoret består av konsernledelse, samt at sentrale stabsfunksjoner som servicesenter, finansiell 
rådgivning, juridisk avdeling, markedsavdeling og personal- og kvalitetsledelse er lokalisert her. 

All regnskaps- og økonomiforvaltning i vår virksomhet er sentralisert til hovedkontoret, slik at inklusive våre kolleger fra region 
Midt-Norge og OBOS huser vi totalt 75 personer.

E-mail: hilmar.auran@basale.no | Mobil: +47 924 53 053 | Besøksadresse: Beddingen 10, 7014 TRONDHEIM

Gjermund Fossnes
Regiondirektør  Region Sørøst
OBOS Basale AS

Regionskontoret i Oslo representerer det største operative miljøet i Basale med 65 ansatte. Vårt datterselskap Basale Drift AS som 
forestår drift- og servicetjenester innehar 35 av disse personene.

Kontoret består av et tverrfaglig eiendomsmiljø innenfor områdene teknisk forvaltning/teknisk rådgivning, administrativ forvaltning 
og asset management. Videre satses det sterkt på næringsmegling med 2 erfarne næringsmeglere og 8 eiendomssjefer med bred 
markedserfaring. Vi har nylig flyttet inn i renoverte og moderne lokaler tilrettelagt for fortsatt vekst og utvikling i Møllergt.39. 
Oslokontoret ledes av regiondirektør Gjermund Fossnes.

E-mail: gjermund.fossnes@basale.no |  Mobil: +47 930 94 891 | Besøksadresse: Møllergata 39, 0179 OSLO

avDelingskontor bergen

avDelingskontor stavanger

basale troMsØ basale boDØ

Ole Kristian Johannessen
Avdelingsleder
OBOS Basale AS

Odd Arne Malmin
Teknisk sjef
OBOS Basale AS

Oddbjørn Eidissen
Daglig leder
Basale Tromsø AS

Magne Vindvik
Daglig leder
Basale Bodø AS

Avdelingskontoret i Bergen består av 6 personer, hvorav 3 personer er driftspersonell ute på eiendommene i tillegg til innleid 
kvalifisert driftspersonell. Avdelingen består av et tverrfaglig miljø med god og flerårig kompetanse innenfor teknisk forvaltning 
eiendomsutvikling, driftstekniske tjenester, oppdragsledelse/porteføljeforvaltning, administrativ forvaltning, senterledelse og 
næringsmegling.

E-mail: ole.kristian.johannessen@basale.no |  Mobil: +47 915 53 433 | Besøksadresse: Øvre Ole Bulls Plass 1, 5012 BERGEN.

Avdelingskontoret i Stavanger består av til sammen 20 personer, hvorav 10 av disse er driftspersonell ute på eiendommene.  
Vi har etablert et tverrfaglig eiendomsmiljø bestående av kompetente administrative og tekniske forvaltere, samt næringsmeglere, 
rådgivere og driftspersonell. Fra kontoret utføres forvaltning og rådgivning til eiendommer på Sør-Vestlandet

E-mail: odd.arne.malmin@basale.no  |  Mobil: 452 52 915 | Besøksadresse: Langflåtveien 29, 4017 Stavanger

Basale Tromsø AS er det største private miljø innen ekstern eiendomsforvaltning i Nord-Norge. Vi er vi 14 ansatte ved vårt kontor 
i Tromsø, og forvalter ca. 110 objekter fordelt over store deler av den nordlige landsdel, fra Helgeland i sør til Kirkenes i nord. 
Totalt summerer denne bygningsmassen seg til omlag 280.000 m2. 

I likhet med Basale Tromsø ble selskapet i Bodø en del av Basale konsernet i januar 2013. 
I Bodø er det tre ansatte som i hovedsak representerer de samme tjenester og kompetanse som miljøet i Tromsø.

I hovedsak leverer Basale Tromsø og Basale Bodø tekniske og administrative tjenester innen forvaltning, drift, vedlikehold 
og utvikling. I tillegg leverer vi rådgivningstjenester innen prosjektledelse, service på tekniske anlegg, forretningsførsel og 
regnskapsførsel for disse samme kundene. Som en del av Basale konsernet leverer vi også teknisk, finansiell og juridisk rådgivning 
i samarbeid med fagmiljøene i Basale. 

TROMSØ: E-mail: oddbjorn.eidissen@basale.no  |  Mobil: 957 04 920 | Besøksadresse: Stakkevollveien 33, 9010 TROMSØ

BODØ:   E-mail: magne.vindvik@basale.no  |  Mobil: 901 57 625 | Besøksadresse: Storgata 38, 8006 BODØ 



obos basale as

besøksadresse: 
beddingen 10
7014 trondheim
postadresse:
postboks 5666 sluppen
7484 trondheim
telefon: 06760

basale er et tverrfaglig kompetansehus innen eiendom som dekker alle behov 
innen tradisjonell eiendomsforvaltning av næringseiendom, samt et bredt 
spekter av analyse- og rådgivningstjenester, næringsmegling m.m. samlet 
forvaltningsportefølje er på ca. 2.600.000 kvm med en samlet verdi på ca 
nok 30 milliarder. basale har hovedkontor i trondheim og egne avdelings- 
kontorer i oslo, stavanger, bergen, bodø, tromsø og stockholm, med totalt 
over 200 ansatte.  basale er et heleid datterselskap av obos.

Hilmar auran
Administrerende direktør
Telefon: 924 53 053

rune Mikaelsen
Viseadministrerende direktør
Telefon:  982 47 999

per-tore støen
Regiondirektør – Region Nord
Telefon: 918 32 997

gjermund fossnes
Regiondirektør – Region Sør / Øst
Telefon: 930 94 891 

odd arne Malmin
Teknisk sjef Stavanger
Telefon: 452 52 915

www.basale.no

ole kristian johannessen
Avdelingsleder Bergen
Telefon: 915 53 433 

inger eriksen
Konsernadvokat
Telefon: 934 49 912

Sverige:
CBRE Basale
Ulf attebrant
VD
Telefon: +46 70 379 1818

Neste utgave av Basalerapporten kommer 
ut i desember 2014.

- Et selskap i OBOS-konsernet


