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Basale er et tverrfaglig kompetansehus 
med hovedfokus på leveranse av 
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  
35 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.

Basale har som forretningsidé ”å 
skape merverdi for bruker og eier av 
næringseiendom gjennom å ta et 
helhetlig ansvar for anska�else, bruk, 
utvikling og salg”. Dette er basis for 
våre arbeidsrutiner, målsetninger og 
kjerneverdier. Vår ambisjon er å være 
best på det vår forretningsidé omfatter, 
og vi har en klar vekststrategi for vår 
virksomhet. 

Så langt i 2015 har vår virksomhet 
vist positiv utvikling. Vårt konsern 
representerer over 200 ansatte fordelt 
på ingeniører, økonomer, revisorer, 
regnskapsførere, advokater, analytikere, 
meglere, driftsteknikere, vaktmestere, 
næringsmeglere med �ere. Vi ser 
ytterligere vekst i tiden som kommer, 
og er derfor i den heldige situasjon at vi 
rekrutterer nye ansatte til våre selskaper 
fortløpende. For å ivareta våre nasjonale 
kunder enda bedre, og ikke minst 
bistå kunder i nye markeder, har vi  
fremdeles ytterligere etableringer under 
planlegging, og dette vil i enda større 
grad styrke Basale som en nasjonal 
aktør. Den største veksten opplever vi 
imidlertid i Oslo-regionen. Høyt trykk 
i transaksjonsmarkedet gir oss mange 

muligheter innen rådgivningstjenester, 
både nasjonalt og for øvrig i Norden. 
Med vår lange erfaring i forvaltning 
på vegne av både tyske, franske og 
engelskspråklige kunder, gir en økende 
andel utenlandske eiere en mulighet for 
tilgang av internasjonale oppdrag. Vi 
ser også at vårt samarbeid med CBRE i 
Stockholm gir oss nye muligheter, ikke 
bare i det svenske markedet, men også 
for øvrig i Skandinavia. 

Basales omfattende portefølje av 
eiendommer til forvaltning, samt vår 
geogra�ske representasjon, gjør at vi 
trolig innehar markedets mest relevante 
base for nøkkeldata for de �este typer 
næringseiendom og markedsområder. 
Vårt fokus på kontinuerlig 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 gir 
oss et godt grunnlag for å tilby våre 
kunder benchmarking mot øvrige 
relevante bransjetall. Som en ledende 
aktør innen næringseiendom ser vi 
det som en av våre viktigste oppgaver 
å bidra til økt kompetanse til bransjen 
generelt. Vi ønsker derfor å dele 
kunnskapen med øvrige aktører og 
interessenter, blant annet gjennom 
utgivelse av Basalerapporten.

I løpet av det siste året har vi sett 
at det makroøkonomiske bildet har 
endret seg også her i Norge. Svakere 
vekstutsikter internasjonalt, og blant 
annet fallende oljepris og investeringer 
her hjemme påvirker de økonomiske 
rammebetingelsene. Vi ser at 
usikkerheten øker og at dette i noen 

sektorer fører til lavere aktivitet. For å 
belyse dette har vi fått Espen A. Jorvang 
og Frank Jullum fra Danske Bank til å gi 
oss et overblikk både makroøkonomisk 
og mer konkret knyttet til konsekvenser 
for næringseiendom. 

I sommerutgivelsen av Basalerapporten 
setter vi tradisjon tro fokus på 
nøkkeltall, både felleskostnader og 
eierkostnader. Med en stadig økende 
profesjonalitet blant leietakerne ser 
vi et økende fokus på felleskostnader 
som en viktig parameter. Dette synes 
naturlig ut fra at felleskostnadene gjerne 
kan utgjøre 20-30 % av totalkostnaden 
for leietaker. Vi ser i denne utgaven 
på utviklingen av nøkkeltall for 
felleskostnader siste år, og temaet 
blir også nærmere drøftet ut fra både 
analytisk, juridisk og administrativ side. 
Eierkostnader blir også analysert 
ved nøkkeltall. I tillegg har vi 
interessante artikler hvor vi berører 
vurdering av risiko ved verdsettelse 
av investeringseiendom, og vi viser 
en casestudie hvor vi drøfter hvorvidt 
eierkostnader som kostnadsdriver 
undervurderes i verdivurderinger. 

Vi håper denne utgaven av 
Basalerapporten fanger din interesse 
og ønsker deg god lesning. Vår 
neste utgave av rapporten kommer 
i desember 2015. Vi oppfordrer dere 
til å ta kontakt med vår avdeling for 
�nansiell rådgivning både med hensyn 
til spørsmål vedrørende innhold i 
vår rapport og ikke minst forslag til 
forbedringer.

Vennlig hilsen

Hilmar Auran
Adm. direktør

LEDER

Vennlig hilsen

Hilmar Auran
Adm. direktør
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INNHOLD

I denne utgaven av Basalerapporten 
fokuserer vi på eierkostnader og 
felleskostnader, blant annet med 
oppdaterte nøkkeltall. For å belyse 
nøkkeltall i makrobildet og påvirkningen 
dette har for næringseiendom har vi 
i denne utgaven av Basalerapporten 
vært så heldige å få Espen A. Jorvang 
og Frank Jullum fra Danske Bank som 
gjesteskribenter.

Espen A. Jorvang er leder for Large Real 
Estate i Danske Bank, og har jobbet 
med finansiering av næringseiendom i 
18 år. Han er utdannet siviløkonom fra 
Handelshøyskolen BI, og har tidligere 
vært ansatt i Fokus Kreditt, Sparebank 
Kreditt og Deloitte. 

Frank Jullum har vært sjeføkonom i 
Danske Bank Norge siden 2001.Han er 
utdannet sosialøkonom fra Universitetet 
i Oslo. Han har tidligere vært ansatt i 
Finansdepartementet, Finanstilsynet 
og Christiania Markets (nå Nordea).  

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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Espen A. Jorvang  
leder for Large Real Estate  
Danske Bank

Frank Jullum 
Sjeføkonom
Danske Bank

Veksten i norsk økonomi var overraskende sterk i 2014. 
Men det kraftige oljeprisfallet innebærer en betydelig 
forverring av de økonomiske rammebetingelsene. 
Likevel tror vi nedgangskonjunkturen blir både mild 
og kortvarig.

MAKROUTSIKTER

Veksten i norsk økonomi var 
overraskende sterk i 2014. Men det 
kraftige oljeprisfallet innebærer en 
betydelig forverring av de økonomiske 
rammebetingelsene. Likevel tror vi 
nedgangskonjunkturen blir både mild 
og kortvarig. Det skyldes at norsk 
økonomi tross alt er relativt robust 
selv mot store svingninger i oljeprisen. 
Svekkelsen av kronekursen som har 
gått hånd i hånd med fallet i oljeprisen 
vil bidra til å lette den nødvendige 
omstillingen i norsk økonomi når 
vekstimpulsene fra oljesektoren avtar. 
Dessuten får vi nå virkelig testet verdien 
av den langsiktige finanspolitiske 
handlingsreglen, og den tilhørende 
Petroleumsfondskonstruksjonen. 

I motsetning til mange andre 
oljeproduserende land som nå står 
overfor betydelige statsfinansielle 
utfordringer, er fleksibiliteten i norsk 
finanspolitikk intakt. Det er ikke behov 
for snarlige innstramminger som kunne 
forsterket nedgangskonjunkturen. Vi 
venter derfor en relativt beskjeden 
oppgang i arbeidsledigheten og fortsatt 
vekst i husholdningenes realinntekter, 
understøttet av lavere renter. 

Utsiktene for et alvorlig tilbakeslag i 
boligmarkedet og privat forbruk synes 
begrenset. Utover et ytterligere fall 
i oljeprisen, er risikoen knyttet til at 
norske husholdninger, bedrifter, banker 
og andre aktører blir mer tilbakeholdne 

slik at vi får en selvforsterkende 
konjunkturnedgang. På den annen 
side kan også oljeprisen stige raskere 
enn ventet, og begrense de negative 
effektene på norsk økonomi. På litt 
lengre sikt tror vi fortsatt at oljeprisen 
vil måtte stige til nivåer som gjør den 
kommende utbyggingen av nye felt i 
Nordsjøen lønnsomme. Dette er ikke 
starten på en langvarig nedtur for norsk 
oljevirksomhet, men en etterlengtet 
pust i bakken.

Oljeinvesteringene har avtatt siden 
slutten av 2013, og vil fortsette å falle 
fram til slutten av neste år.  Dette har 
dempet den økonomiske veksten, men 
avmatningen er fortsatt moderat. Dette 
skyldes delvis sterkere vekst i fastlands-
eksporten, delvis overraskende høy 
aktivitet i oljerelaterte næringer 
og delvis sterk vekst i offentlig 
etterspørsel. Samtidig ser det ut til at 
utviklingen i oljeinvesteringene ikke 
forverret seg, selv om oljeprisen har falt 
fra USD 70 per fat til USD 55. Riktignok 
har den globale oljeaktiviteten avtatt, 
noe som har medført nye runder med 



5

MAKROUTSIKTER

nedbemanninger i leverandørbransjen. 
På den annen side er store prosjekter 
som Johan Sverdrup og Maria vedtatt 
utbygd, og de første kontraktene er 
allerede tildelt flere norske leverandører. 
I tråd med dette har arbeidsledigheten 
derfor steget moderat. Optimismen 
i boligmarkedet ser dessuten ut til å 
ha tiltatt.  Det regionale nettverket fra 
Norges Bank peker imidlertid i retning 
av noe svakere vekst i første del av 
2015, men det er ingen tegn til noen 
alvorlig krise.

En lavere oljepris påvirker norsk 
økonomi gjennom tre kanaler. 
Statens oljeinntekter blir lavere, 
oljeinvesteringene blir lavere og 
lønnsomheten og lønnsveksten 
svekkes, noe som kan påvirke privat 
forbruk og investeringer. I tillegg kan 
økt usikkerhet blant husholdninger, 
bedrifter, banker og andre aktører i seg 
selv gi lavere aktivitet. Vi venter nå at 
oljeinvesteringene vil gi et negativt 
vekstbidrag i 2015 og 2016, men at de 
vil stige igjen fra 2017. Basert på SSBs 
oljeinvesteringstelling venter vi nå at 
oljeinvesteringene vil falle med rundt 14 
% i år. Vi venter dessuten at oppgangen 
vi har sett i oljeprisen i det siste vil 
fortsette over sommeren, noe som er 
ventet å gi en gradvis stabilisering av 
oljeinvesteringene både globalt og på 
norsk sokkel. 
Ettersom flere, relativt store, prosjekter 
er planlagt igangsatt fra slutten av 
2015 og fremover, tror vi derfor at 
fallet i oljeinvesteringene vil være av 
midlertidig karakter, og ikke varsler 
starten på en langvarig nedtur for 
norsk oljevirksomhet. Det betyr også 
at omstillingsbehovet vil vise seg å 
være begrenset, noe som begrenser 
nedsiderisikoen i denne runden.

På den annen side har kronekursen 
svekket seg videre siden forrige rapport. 
Sammen med noe sterkere global 
vekst venter vi at dette vil understøtte 
eksportindustrien, gjennom høyere 
aktivitet og lønnsomhet. Kampen om 
kvalifisert arbeidskraft blir dessuten 
mindre intens, og lønnsveksten 
dermed mer begrenset. Dette vil 
begrense de negative effektene 
fra lavere oljeinvesteringer, ved at 
overflødige i oljerelaterte bransjer kan 
få ny sysselsetting i annen industri. 

Økningen i arbeidsledigheten blir 
dermed mindre enn den ellers ville vært, 
noe som reduserer nedsiderisikoen 
for andrerundeeffekter gjennom 
boligmarkedet og privat forbruk. 
 
Boliginvesteringene falt relativt mye fra 
vårparten i fjor. Lavere tilbud av boliger, 
kombinert med økende kjøpekraft 
som følge av lavere renter har bidratt 
til at boligprisveksten har tatt seg opp 
igjen. I tillegg til prisoppgangen har 
omsetningen økt og formidlingstiden 
faller. Salget av nye boliger har også tatt 
seg opp, og er nå 15-20 % høyere enn 

på samme tid i fjor. Som en følge av 
dette har igangsettingen av nye boliger 
begynt å ta seg opp. Vi venter derfor en 
vekst i boliginvesteringene i år på rundt 
5 %. 

Årsvekstraten i detaljhandelen har vært 
over 2 % de siste månedene, det vil si 
omtrent som ventet. Men usikkerheten 
er fortsatt stor.  Lavere oljepriser og 
svakere vekstutsikter har dempet 
husholdningenes forventninger til 
utviklingen fremover. Dette kan gi 
høyere sparing og dermed lavere 
forbruksvekst. På den annen side venter 
vi fortsatt en vekst i husholdningenes 
realdisponible inntekt på rundt 2,0 %, 
som en følge av lavere renter. Vi ser 
uansett ingen stor fare for et alvorlig 
tilbakeslag i privat forbruk, med 
mindre vi får en betydelig forverring i 
husholdningenes finansielle situasjon. 
Det er fortsatt ingen tegn til at 
bankenes samlede utlånspolitikk er blitt 
negativt påvirket av fallet i oljeprisen. 
God kapitaldekning, solide marginer 
og lave utlånstap er sannsynligvis de 
viktigste årsakene. Dette bidrar også 
til å redusere nedsiderisikoen i norsk 
økonomi.

Det regionale nettverket fra Norges Bank 
peker imidlertid i retning av noe svakere vekst 
i første del av 2015, men det er ingen tegn til 
noen alvorlig krise.
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KONSEKVENSER FOR NÆRINGSEIENDOM
I etterkant av Finanskrisen har bankene fått en rekke nye regulatoriske krav. Disse 
kravene har alle som mål å sikre mer solide banker til beste for samfunnet. En 
viktig del av dette er økt egenkapitalandel i bankene – se figur 1.

Litt forenkelt kan man si at bankene får en høyere egenkapitalandel gjennom økt 
overskudd og/eller kontroll på balansebruken. Utlån til næringseiendom utgjør i 
gjennomsnitt 45,4 % av utlån til bedriftsmarkedet – se figur 2 – og er således av 
meget stor betydning.

Bankene vil tilstrebe en balanse mellom aktiviteter innenfor bedriftsmarkedet og 
mellom privatmarkedet og i bedriftsmarkedet for å utligne risiko. Næringseiendom 
er i den sammenheng en god inntektskilde i positive sykluser, og en stor tapskilde i 
negative tider. 

Oljeprisfallet vil 
kunne få en effekt på 
det lokale  
næringseiendoms-
markedet, men dette 
alene vil ikke få 
avgjørende 
betydning for 
markedet totalt. 

Det er imidlertid 
grunn til å være litt 
ekstra oppmerksom 
på den siste 
tids prisstigning 
(yield-nedgang) 
kombinert 
med endrede 
makroforhold – 
herunder høyere 
ledighet. 

2)

1)
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Fremveksten av obligasjonslån innenfor 
næringseiendom er blant annet forårsaket av 
bankenes ønske om en stabil utlånspolitikk, samt en 
periode med høyere fundingkostnader hos bankene 
- se figur 3:

Norges Bank utlånsundersøkelse for Q1 2015 viser derimot en 
endring i kredittpraksis for næringseiendom – se figur 5:

 

Kilde: Norges Bank

De blå søylene viser rapportert utvikling for gjeldende kvartal. De 
røde punktene viser forventet utvikling for kvartalet.
Figuren viser en innstramning i kredittpraksisen til næringseiendom, 
mens det på generell basis ikke er noen innstramning. 
Svarene i begge undersøkelsene tilsier at bankene i praksis er noe 
mer oppmerksomme på den underliggende risikoen i markedet, 
men at det ikke er noen stram oppbremsing.

Makroforholdene i et land har direkte innvirkning på 
næringseiendom gjennom etterspørselen etter lokaler. Det er 
således en naturlig sammenheng mellom utviklingen i makro og 
utviklingen innenfor næringseiendom. Normalt vil endringer i 
makro få effekt i næringseiendomsmarkedet en tid senere. 
Vår oppfatning er at bankene generelt er meget oppmerksomme 
på makrofaktorene samtidig som de regulatoriske forholdene 
er klarlagte. Oljeprisfallet vil kunne få en effekt på det lokale 
næringseiendomsmarkedet, men dette alene vil ikke få avgjørende 

betydning for markedet totalt. Det er imidlertid grunn til å være litt 
ekstra oppmerksom på den siste tids prisstigning (yield-nedgang) 
kombinert med endrede makroforhold – herunder høyere ledighet. 
Vi er imidlertid av den oppfatning at dette er en mindre justering og 
at bankene vil fortsette med utlån til gode kunder med velfunderte 
næringseiendomsprosjekter.

Kilde: Danske Bank Markets

Obligasjonslån er et supplement til banklån og er først 
og fremst et godt alternativ for store eiendomsaktører. 
Vi forventer at volumet i obligasjonsmarkedet vil 
stabilisere seg på et høyere nivå enn før 2012.
 
Gjennom de siste årene har bankene bygget opp 
egenkapital, fått bedre kontroll på rammebetingelsene 
og konkurransen om utlån til næringseiendom har 
vært stigende. Dette vises blant annet gjennom 
UNIONs Bank-undersøkelse –se figur 4 – som fra Q4 
2012 til Q2 2015 viser synkende bankmarginer, men 
relativt uendret egenkapitalkrav. 

 Kilde: Union Gruppen

Undersøkelsen viser også at bankene ikke har endret 
sin utlånspolitikk eller risikovurderinger med tanke 
på utlån til næringseiendom, men flere av bankene 
påpeker at de følger nøye med på utviklingen i 
oljebransjen samt prisnivået for eiendom. Enkelte 
banker påpeker at risikoen i dag vurderes som 
noe høyere gitt høye priser og svakere utsikter i 
leiemarkedet

3)

4)

5)



8

Jens Erik Bjørlin
Eiendomsforvalter - teknisk 
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VURDERING AV RISIKO VED VERDSETTELSE AV INVESTERINGSEIENDOM

VURDERING AV RISIKO VED VERDSETTELSE AV INVESTERINGSEIENDOM 
EFFEKTEN AV TILGANG PÅ INFORMASJON I MARKEDET

Artikkelen bygger på masteroppgaven «Vurdering av risiko ved 
verdsettelse av investeringseiendom» som er en avslutning på studiet i 
eiendomsutvikling og forvaltning ved NTNU i 2014

INNLEDNING
Denne artikkelen er et utdrag 
fra masteroppgaven i studiet 
«eiendomsutvikling og forvaltning» 
ved NTNU i 2014. Verdivurdering 
av investeringseiendom har gått 
som en rød tråd gjennom hele 
studiet, og blitt presentert fra flere 
perspektiver. Gjennom forelesninger 
og litteraturstudiet har grunnlaget 
for oppgaven blitt etablert, og det 
ble utført en spørreundersøkelse 
blant norske aktører for å besvare 
problemstillingen. Et eiendomsfond 
og en eiendomsutvikler kan ha meget 
ulik fremgangsmåte for kalkylene sine, 
men alle har et tallgrunnlag å forholde 
seg til. Dette tallgrunnlaget har vært 
hovedfokus i oppgaven. Oppgaven kan 
lastes ned i sin helhet fra NTNU sine 
hjemmesider (http://brage.bibsys.no/
xmlui/handle/11250/274970).

Teorien sier mye om ulike metoder 
for verdivurdering. Samtidig har 
tidligere studier indikert at markedet 
for investeringseiendom i Norge 
er lite transparent. Med bakgrunn i 
dette er det ønskelig å se nærmere på 
kildene som blir brukt for informasjon 
i Norge og hvordan grunnlaget legges 
inn i verdivurderingene. Dette kan ha 

betydning for resultatet og ikke minst 
muligheten for å sammenligne to ulike 
verdivurderinger. Utfordringen rundt 
dette er ikke spesiell for Norge, men 
det har allerede gått en prosess på 
dette i flere andre land. Resultatet er at 
det har kommet uavhengige standarder 
som skal sikre kvalitet og objektiv 
verdivurdering.

Med oppgaven var det ønskelig å se på 
hvordan tallmateriale blir hentet inn, og 
hvordan det brukes i verdivurderingen. 
Hva gjøres likt og hva er forskjellig 
hos de norske aktørene? Samtidig 
ønskes det å undersøke hvor langt den 
internasjonale standardiseringen har 
kommet i Norge. Her finnes det krav 
om hva en rapport skal inneholde. 

På bakgrunn av dette handler oppgaven 
om å besvare forskningsspørsmålene:

En verdivurderer jobber ofte for 
selger/eier med mål om å finne det 
nærmeste estimat på markedsverdien 
til eiendommen. Verdivurderer har 
dermed god tilgang til nødvendig 
informasjon rundt dagens situasjon 
som eksisterende leiekontrakter, 

teknisk tilstand, etc. Informasjon for 
fremtiden må estimeres. Derfra bør 
verdivurderer kunne vurdere hvilke 
verktøy som er egnet i forskjellige 
tilfeller. For eksempel kan det for et 
kontorbygg lønne seg å se på inntekter, 
mens det for en handelseiendom kan 

Verdivurderer bør 
kunne vurdere hvilke 
verktøy som er egnet 
i forskjellige tilfeller

1. Hvilke likheter og ulikheter finnes mellom norske aktører innen verdi-   
    vurdering av investeringseiendom?

2. Hvor hentes tallgrunnlaget til beregningen?

3. Hvordan legges risiko inn i beregningene?

4. Hvor langt har bruken av internasjonale standarder kommet i Norge?
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være lurt å se på omsetning. Vi har ikke 
noen standard i dag som legger opp til 
hvilken metode som skal brukes, men 
det stilles høye krav til dokumentasjon 
av forutsetninger og etterprøvbarhet. 
Ulike serti�seringer, som RICS og 
REV, stiller også krav til utdanning og 
erfaring hos verdivurderer. 
Uten verdivurdering ville ikke investorer 
vært klar over eiendommens verdi. Dette 
kunne ført til feil investeringer, mangel 
på midler til nødvendig vedlikehold og 
overbelånte eiendommer som blir svært 
sårbare for svingninger i markedet. 
Under �nanskrisen i 2007 opplevde 
�ere investorer at det ikke var mulig å 
realisere eiendom i en tid det var behov 
for å frigjøre kapital. Lånerentene steg, 
og betalingsevnen hos leietagere sank. 

Dermed gikk netto fortjeneste ned. 
Med god fokus på verdivurdering, vil 
det være mulig å forutsi markedet 
bedre og ha et realistisk forhold til 
investeringen.

MARKEDET FOR 
INVESTERINGSEIENDOM
Hvem investerer i eiendom, og 
hvorfor blir dette gjort? Denne 
forståelsen er nødvendig for å gå 
inn på forskningsspørsmålet om 
risiko i en verdivurdering. Dette 
har igjen betydning for valgene og 
forutsetningene som legges til grunn. 
Hva som utgjør eiendommens 
markedsverdi kan igjen utdypes 
tydeligere med teori. 

      Fire kriterier må oppfylles for å oppnå økonomisk verdi;

• Bruksverdi – Potensielle brukere må  ha nytte av produktet

• Begrenset tilgang – Ikke nødvendigvis stor mangel, men det 
er heller ikke ubegrenset tilgang

• Etterspørsel – Markedet må ha et  behov for produktet

• Mulighet for å overføre – Produktet  må kunne bytte 
eier

For investeringseiendom vil alle disse kriteria 
være oppfylt til en viss grad. Dermed vil den 

økonomiske verdien av investeringseiendom 
være der tilbud og etterspørsel møtes. 
Videre vil eiendommens verdi være lik 
rettighetene til å motta inntekter og/eller 
kapital i fremtiden. Eiendommens verdi 
vil øke, jo bedre den tilfredsstiller de �re 
kravene over.

Masteroppgaven fokuserer på norsk 
praksis, men en global vinkling viser 
at tilbud og etterspørsel krysser 
landegrenser. Oppdrag fra utenlandske 
aktører som ser etter eiendom i 
Norge, kan også stille andre krav til 
verdivurderingen. For eksempel er det 
ikke gitt at en tysk aktør har samme 
tolkning av ordet markedsverdi som 
norske aktører. Flere utenlandske 
fond og eiendomsselskaper eier i 
dag eiendom i Norge og markedet 
styres i prinsippet av global tilbud og 
etterspørsel. Japan, Storbritannia og 
USA er de desidert største markedene 
for investeringseiendom med til 
sammen 60 % prosent av det globale 
markedet. 
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I følge IPD har Norges andel i det 
globale eiendomsmarkedet økt fra 0,89 
til 1,0 %, fra 2010 til 2012, basert på 
markedsverdi. At Norge er lite har for 
øvrig ingen sammenheng med ytelsen 
til investeringene (IPD, 2012).

ET TRANSPARENT MARKED
Et transparent marked betyr at 
stor grad av informasjon rundt 
eiendomsmarkedet er tilgjengelig. I 
verdivurdering av investeringseiendom 
kreves det stor tilgang på informasjon, 
og tilgangen avhenger av hvor 
transparent markedet er. Kvaliteten på 
arbeidet blir uansett ikke bedre enn 
datagrunnlaget som er lagt til grunn.
Investeringseiendom som aktivaklasse 
er ofte mindre transparent enn 

aktivaklassene det sammenlignes med, 
som aksje- og obligasjonsmarkedet. 
Hovedårsaken til dette er den relativt 
lave omsetningen av eiendom og 
tilgangen til informasjon ved hver 
transaksjon. Med høyere fokus på 
standardisering av verdivurdering vil 
også etterspørselen etter slike data øke, 
dette fordi de nye standardene stiller 
krav til kvalitetssikring av informasjonen 
som brukes i verdivurderinger. I hvor 
stor grad internasjonale standarder 
har betydning for verdivurdering i 
Norge ble undersøkt i masteroppgaven 
til Aleksander Gukild (2011). Han 
gjorde en spørreundersøkelse blant 

norske aktører som jobber med 
verdivurdering. Denne undersøkelsen 
inneholdt påstanden: «Internasjonale 
eiendomsstandarder er av økende 
betydning for det globale markedet». 
Mottakerne skulle si seg enig på en 
skala fra 1-10. Gjennomsnittet på 6,0 
indikerer en økende grad av dette i 
Norge. Samme spørreskjema inneholdt 
påstanden «Norske verdivurderere 
har stor kunnskap om internasjonale 
standarder» og hvor gjennomsnittet 
ble 4,0. Resultatet indikerer med 
det en økende grad av internasjonal 
standardisering, som aktørene i Norge 
bør innstille seg på. Gukild forespurte 
25 aktører, og fikk gjennomført intervju 
med 16. 

MARKEDSUNDERSØKELSE
Undersøkelsen ble gjort i form 
av dybdeintervjuer. Totalt ble det 
gjennomført 7 intervjuer i løpet av 
april 2014. I forkant ble det utformet 
en intervjuguide som ble fulgt under 
alle intervjuene. Personene som 
møtte til intervju jobbet direkte med 
verdivurderinger og/eller tallmateriale 
for disse. Det er valgt aktører av ulik 
størrelse, og med ulik posisjon i 

markedet for å etterligne fordelingen 
i det norske markedet. I utvalget 
var 5 bedrifter rådgivere som tilbyr 
verdivurdering som en tjeneste og 2 
bedrifter på eiersiden. 

DISKONTERT 
KONTANTSTRØMSANALYSE
Av de 7 aktørene så svarte 6 at 
de som oftest brukte diskontert 
kontantstrømsanalyse (DKA) som 
metode for verdivurderingen. Dette 
samsvarer med tidligere studier i både 
Norge og Sverige. Alle, med unntak 
av en aktør, brukte normalt 10 år som 
horisont på analysen. At ulike aktører 

bruker samme horisont gjør det i 
større grad mulig å sammenligne ulike 
verdivurderinger. Horisonten justeres 
om det er faktorer som tilsier dette, 
som for eksempel lengde på gjeldende 
leiekontrakter. Valget av horisonten kan 
ha stor påvirkning på verdien, så det kan 
være en god øvelse å prøve ulik horisont 
i modellen. Jo lengere horisont, jo 
mindre betydning vil byggets restverdi 
ha på grunn av diskonteringsrenten.

Håndteringen av byggets restverdi var 
noe som varierte blant aktørene. En 
aktør var konsekvent på at exit-yield var 
lik dagens avkastningskrav, og andre 
aktører justerte verdien etter egne 
analyser av markedet. I teorien anbefales 
det ofte å bruke en høyere exit-yield, på 
for eksempel et prosentpoeng, for å ta 
høyde for usikkerheten som er knyttet 
til kontantstrømmen frem i tid. I tillegg 
tas det da høyde for vanskelighetene 
med å finne rett kjøper på gitt tidspunkt. 
En annen grunn til å bruke et høyere 
avkastningskrav, er at bygningens 
alder øker og bygningsmassen vil 
være i teknisk dårligere stand enn ved 
anskaffelse. Samtidig kan det også 
være større kostnader forbundet med 
leietakertilpasninger i eldre bygg, som 
ofte er mindre fleksible. Jo lengere 
horisont på DKA, jo større usikkerhet 
vil det ligge i restverdien. Exit-yield bør 
derfor reflektere byggets tilstand på et 
gitt fremtidig tidspunkt.

TALLGRUNNLAG FOR 
VERDIVURDERING
Under intervjuene ble det henvist 
til flere kilder som brukes av hele 
utvalget. Alle kildene gir opplysninger 
om oppnådde leiepriser og 
avkastningskrav i transaksjoner. 
Samtidig mangler de opplysninger om 
bygningstype, standard, parkering, 
etasje, felleskostnader, lengde/vilkår 
for leiekontrakten og eventuell påslag 
som ligger i leien. Alle respondentene 
nevnte også at de foretok ringerunder 
til meglere for å få utdypende 
informasjon. En gjennomgang av de 
felles kildene viser at markedsleie og 
avkastningskrav ved en transaksjon 
står i fokus. Eierkostnader og oppnådd 

Investeringseiendom som aktivaklasse er 
ofte mindre transparent enn aktivaklassene 
det sammenlignes med, som aksje- og 
obligasjonsmarkedet

I følge IPD har Norges 
andel i det globale 
eiendomsmarkedet 
økt fra 0,89 til 1,0 %, 
fra 2010 til 2012
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avkastning er ikke nevnt i stor grad. 
Finanstilsynet ga ut en rapport i 2010 
som beskrev eiendomsmarkedet i 
Norge som lite transparent. Fire av 
aktørene nevnte at det er utfordrende 
å finne riktig markedsleie for mange 
eiendommer. Om vi ser på andre 
land som Storbritannia og USA så 
rapporteres disse tallene mer åpent.

PLASSERING AV RISIKO
Svarene i undersøkelsen viser at 
risiko hovedsakelig er plassert i 
avkastningskravet. For leiepriser 

blir forventet verdi lagt direkte inn i 
kontantstrømmen. Funnene samsvarer 
med rapporten til Finanstilsynet, 
men de anbefaler at så mye som 
mulig av eiendomsspesifikk risiko 
flyttes til kontantstrømmen. Dermed 
vil det være enklere å sammenligne 
verdivurderinger. Finanstilsynet 
anbefaler videre at aktørene i bransjen 
sammen kommer med anbefalinger 
om hvordan dette endres. I dag er det 
opprettet et felles forum som arbeider 
med implementering av dette.  

Under intervjuene oppga flere aktører 
at avkastningskravet ble hentet fra 
sammenlignbare eiendommer. Disse 
kan være verdivurdert av andre aktører, 
og det er ikke gitt hva som er tatt 
hensyn til i avkastningskravet som det 
sammenlignes med. For eksempel om 
anbefalingen til Finanstilsynet skulle 
blitt fulgt, så ville mer risiko ligget i 
kontantstrømmen. Det ville igjen ført 

KONKLUSJON
Undersøkelsen bekrefter at nåverdiberegning er den desidert 
mest brukte metoden for verdsettelse av investeringseiendom. 
Fordelen med denne er at det er enklere å sammenligne ulike 
verdivurderinger. Studiet har vist flere kilder til informasjon som 
gir statistikk på markedsleie knyttet til områder. Statistikken er 
hovedsakelig for Oslo, men også noe for de andre store byene i 
Norge. Jones Lang LaSalle indikerer at eiendomsmarkedet i Norge 
er lite transparent på dette området. Noe av årsaken til dette er 
at selv om statistikken er laget av et stort utvalg, så mangler 

NV 10 ÅR MED  
EXIT-YIELD 7%

355 814 301

NV 10 ÅR MED  
EXIT-YIELD 6%

388 773 806

DIFFERERANSEN  
ULIK EXIT-YIELD

9,3 %

  ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 ÅR 6 ÅR 7 ÅR 8 ÅR 9 ÅR 10

LEIEINNTEKTER  
(KR/m2)

2 200 2 266 2 334 2 404 2 476 2 550 2 627 2 706 2 787 2 871

EIERKOSTNADER  
(KR/m2)

300 309 318 328 338 348 358 369 380 391

NETTO INNTEKT  
(KR/m2)

1 900 1 957 2 016 2 076 2 138 2 203 2 269 2 337 2 407 2 479

TOTALT LEIE 19 000 000 19 570 000 20 157 100 20 761 813 21 384 667 22 026 207 22 686 994 23 367 603 24 068 632 24 790 690

RV MED  
EXIT-YIELD 7 %

                  354 152 721

RV MED  
EXIT-YIELD 6 %

                  413 178 175

KONTANTSTRØM  
EXIT YIELD 7 %

19 000 000 19 570 000 20 157 100 20 761 813 21 384 667 22 026 207 22 686 994 23 367 603 24 068 632 378 943 412

KONTANTSTRØM  
EXIT YIELD 6 %

19 000 000 19 570 000 20 157 100 20 761 813 21 384 667 22 026 207 22 686 994 23 367 603 24 068 632 437 968 865

EKSEMPEL PÅ ULIK EXIT-YIELD,  
KONTORBYGG PÅ 10 000 M2

til at avkastningskravet kunne vært 
mindre. 

BRUKEN AV INTERNASJONAL 
STANDARDVERK
I utvalget til undersøkelsen svarte 
3 aktører at de forholder seg til et 
internasjonalt standardverk. I dette tilfelle 
var det RICS og REV.  De 3 aktørene 
som brukte dette kurset de ansatte 
som jobbet med verdivurdering, og 
forholdt seg til standarden i arbeidet ut 
fra etterspørsel i fra utenlandske aktører. 
Det blir uansett spennende å se om 
etterspørselen fra utenlandske investorer 
er nok til å dra dette i gang i Norge. 
Norges TakseringsForbund har allerede 
startet et tett samarbeid med TEGoVA 
(REV) og dette kan være med på å styre 
hva som blir mest utbredt her til lands. 
Samtidig er RICS stort i England, Sverige 
og Danmark, men ikke like utbredt i 
Norge som TEGoVA og REV.

det informasjon som lengde på kontrakt, standard, etasje, 
osv. Tilgangen på sammenlignbare kontrakter er derfor 
liten. Som løsning på dette har flere bedrifter opparbeidet 
sin egen database og kontaktnett. Dette kan igjen føre til 
at forutsetningene for verdivurderingen ikke er tilgjengelig 
for alle. Undersøkelsen indikerer videre at aktørene i Norge 
hovedsakelig legger risiko i avkastningskravet.  Kostnadene 
som er estimert, i for eksempel teknisk Due Diligence, legges 
ofte direkte inn i kontantstrømmen. Det samme gjelder for 
estimater på leietagertilpasninger. 
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FELLESKOSTNADER

FELLESKOSTNADER

Felleskostnadene i næringsleieforhold omfatter normalt kostnader relatert til 
fellesarealer og felles anlegg i eiendommen, og utgjør ofte så mye som 20-30 % av 
det samlede vederlaget fra leietaker til utleier. 

Det finnes ingen rettslig definisjon av 
begrepet felleskostnader. Utleier og 
leietaker må bli enige seg i mellom om 
hva som skal inngå i felleskostnadene. 
Det er i utgangspunktet ikke noen 
økonomisk gevinst for utleier 
i forbindelse med fordeling av 

Vi ser et økende fokus på 
felleskostnader hos leietakerne. Fra et 
utleiersynspunkt kan økt bevisstgjøring 
og kontroll med felleskostnader utgjøre 
et konkurransefortrinn. 

PLIKT TIL Å BETALE 
FELLESKOSTNADER?
Husleieloven § 3-1 sier at det «kan 
avtales» at leietaker skal dekke utleiers 
utgifter, og at disse utgiftene i så 
fall skal «fordeles forholdsmessig» 
mellom brukerne av eiendommen. 
Husleieloven § 3-4 har ytterligere regler, 
dersom det er gjort avtale om betaling 
av felleskostnader. 

I næringsleieforhold er det tilnærmet 
avtalefrihet, ettersom partene anses å 
være profesjonelle og likeverdige. Det 

men uten å gi en klar definisjon av 
konseptet felleskostnad. Utleier og 
leietaker kan selvfølgelig avtale seg 
bort fra reguleringen i standardavtalen.  
Ettersom plikten til å betale 
felleskostnader ikke følger av 
lovregulering eller andre klare 
rettskilder, må utleier ha en klar 
og tydelig hjemmel i den enkelte 
leieavtalen for å kunne pålegge leietaker 
å betale felleskostnader. 

Standardavtalene har følgende 
bestemmelse: «I tillegg til leien 
betaler leier en forholdsmessig andel 
av eiendommens felleskostnader». 
Dette gir hjemmel for selve 
betalingsforpliktelsen, men innholdet 
og omfanget av forpliktelsen må 
avklares nærmere. 

Det finnes ingen 
rettslig definisjon 
av begrepet 
felleskostnader. 
Utleier og leietaker 
må bli enige seg 
i mellom om hva 
som skal inngå i 
felleskostnadene.

Standardavtalene fanger opp 
hovedelementene av kostnadsarter og ulike 
fordelingsnøkler, men uten å gi en klar 
definisjon av konseptet felleskostnad

felleskostnader. Unntatt fra dette 
er imidlertid administrasjonsgebyr 
(bransjestandard fra 4 – 7,5 %) og/eller 
eiers egenproduserte tjenester. 

Ved kontraktsinngåelse er 
felleskostnadsnivået kun en stipulert 
størrelse, som faktureres à konto. De 
endelige kostnadene avregnes etter 
årets slutt – og kan bli høyere eller 
lavere enn det stipulerte.

finnes begrenset rettspraksis på området. 
Standard leieavtaler benyttes i utstrakt 
grad. Disse regulerer plikten til å betale 
felleskostnader. Standardavtalene 
fanger også opp hovedelementene av 
kostnadsarter og ulike fordelingsnøkler, 

DEFINISJON AV 
FELLESKOSTNAD
Husleieloven har ingen rettslig 
definisjon av konseptet felleskostnad, 
og bruker heller ikke begrepet 
felleskostnader. 
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FELLESKOSTNADER

Felleskostnader er de kostnader som 
relaterer seg til drift og vedlikehold 
av fellesarealer og de felles tekniske 
anlegg i en næringseiendom, som 
leietakerne leier en forholdsmessig 
andel av i tillegg til sine eksklusive 
arealer og som utleier administrerer 
på vegne av leietakerfellesskapet. 

Hvilke poster som kan kreves dekket 
fremgår først og fremst av en tolkning 
av leiekontrakten, samt at en kan finne 
veiledende støtte i bransjepraksis. 

Et godt råd til utleier er å spesifisere 
alle kjente nåværende og fremtidige 
driftskostnadsposter i et vedlegg til 
leiekontrakten så langt det er mulig, 
for å minimere risikoen. Dersom det 
skal tas administrasjonspåslag, må 
dette også angis. Det må fremgå klart 
at listen ikke er uttømmende. 

Fra et leietakersynspunkt gjelder 
selvsagt det motsatte – nemlig å få 
felleskostnadspostene uttømmende 
regulert, eventuelt å få angitt et 
maksimalt beløp.  For utleier kan et 
tak på felleskostnader, eventuelt et 
fast beløp, utgjøre en betydelig risiko 
i langvarige leieforhold. Et eksempel 
er energikostnader, som normalt 
utgjør en stor andel av de samlede 
felleskostnader og som historisk har 
variert svært mye i årenes løp. Dette 
er en kostnad som utleier heller ikke 
har kontroll over.  

Når det gjelder sammensetningen 
av felleskostnadene og de typiske 
kostnadsartene, viser vi til artikkelen 
på s.12 , hvor vi har samlet nøkkeltall 
basert på vår brede portefølje. 

Gårdeier har en plikt til å føre et 
forsvarlig felleskostnadsregnskap, 

dersom det ikke er gjort avtale mellom 
partene om noe annet. Husleieloven § 
3-4, bestemmer at dersom det er gjort 
avtale om kostnadsdekning, plikter 
utleier på forespørsel å fremlegge 
regnskap som viser den samlede 
kostnaden samt hvordan denne/disse 
er fordelt mellom leietakerne. 

FORDELING AV 
FELLESKOSTNADER
For det første er det et spørsmål om 
fordeling mellom såkalte eierkostnader 
som gårdeier skal dekke og 

leietakerkostnader som leietakerne skal 
dekke sin forholdsmessige andel av. 
I det følgende holdes eierkostnadene 
utenfor. 

I henhold til standardavtalene skal 
leietakerne betale en «forholdsmessig 
andel» av eiendommens 
felleskostnader. Fordeling av 
kostnader gjøres vanligvis gjennom 
fordelingsbrøker. Brøkene beregnes 
som hovedregel på grunnlag av areal. 
Men det finnes unntak, for eksempel 
kan kantinekostnader fordeles etter 
antall brukere/ansatte.
 
VEKTING AV AREALER/
KOSTNADER
Enkelte arealer og kostnader kan vektes 
lavere. For eksempel anses kjellerarealer 
som mindre kostnadsintensive og 
gis derfor en mindre brøkandel, som 
eksempelet nedenfor viser:

Et godt råd til utleier er å spesifisere alle kjente 
nåværende og fremtidige driftskostnadsposter 
i et vedlegg til leiekontrakten så langt det er 
mulig, for å minimere risiko

AREAL VEKTING VEKTET AREAL

LEIETAKER A 1 000 1  1 000 

LEIETAKER B    1 000 1  1 000 

TOTALT 2 000 2 000 

KOSTNAD 
AVFALLSHÅNDTERING

 40 000 

KOSTNAD PR KVM 20

AREAL VEKTING VEKTET AREAL

LEIETAKER A 1 000 1 1 000 

LEDIG 1 000 1  1 000 

TOTALT 2 000  2 000 

KOSTNAD 
AVFALLSHÅNDTERING

 20 000 

KOSTNAD PR KVM 10

AREAL VEKTING VEKTET AREAL

LEIETAKER A 1 000 1  1 000 

LEDIG 1 000 0  -   

TOTALT 2 000  1 000 

KOSTNAD 
AVFALLSHÅNDTERING

 20 000 

KOSTNAD PR KVM 20

Eksempel: VEKTET AREAL

Et bygg på totalt 2.000 kvm er 
utleid til leietaker A og leietaker B 
som leier 1.000 kvm hver. Totale 
kostnader avfallshåndtering er på 
kr 40.000 i året, noe som gir en 
kostnad på 20 kr/kvm.

Leietaker B flytter ut, noe 
som medfører at kostnader til 
avfallshåndtering reduseres til kr 
20.000. Uten vekting av arealene 
vil dette medføre at kostnadene per 
kvm reduseres til 10 kr/kvm, noe 
som betyr at huseier må betale 50 
% av kostnadene som i realiteten 
kun er knyttet til arealene som er 
utleid.

Med forskjellig vekting av utleide 
og ledige arealer vil dette gi et 
mer riktig bilde av kostnadene til 
leietaker. Meterkostnadene med 
utgangspunkt i vektet areal vil gi 
samme bilde som om bygget var 
utleid i sin helhet, og leietaker 
må bekoste sin rettmessige andel 
felleskostnader.
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Ledige arealer genererer ikke søppel, 
og det kan derfor argumenteres for at 
disse ikke skal belastes for kostnader til 
renovasjon i samme grad som utleide 
arealer. Det samme gjelder utgifter til 
elektrisitet, men dette vil gjelde variable 
utgifter som betales etter forbruk, og 
ikke faste utgifter som for eksempel 
fast renovasjonsavgift.

Det er støtte i rettspraksis for at de 
ovennevnte prinsipper for vekting 
av arealer og kostnader kan sies å 
være uttrykk for en «forholdsmessig 
fordeling». Det kreves likevel at utleier 

må ha konkret hjemmel i leiekontrakten 
for å kunne omfordele kostnader 
på denne måten, det holder ikke 
med en angivelse av at fordelingen 
må være «forholdsmessig». 
Standardkontraktene har slik hjemmel:
«Felleskostnadene fordeles etter 
eiendommens fordelingsnøkkel. 
Fordelingsnøkkelen kan endres 
underveis i leieforholdet, så langt dette 
ikke fremstår som åpenbart urimelig. 
Utleier dekker kostnadene for ledige 
lokaler. I den grad ledighet medfører 
reduserte kostnader, skal reduksjonen 
krediteres de ledige lokaler».

«Utleier forbeholder seg retten til å 
foreta en vekting av arealer og endring 
av arealer under leieperioden dersom 
det skulle bli nødvendig. Utleier kan 
kreve at ved reoppmåling av areal, 
kan det nymålte areal legges til grunn 
for fordeling av felleskostnader. Dette 
gjelder både leietakers eksklusive 
areal og fellesarealer. Leietaker er 
dermed gjort oppmerksom på at 
leietakers brutto leiearealet ikke er 
ment å være fast/statisk gjennom hele 
leieperioden.»

I tillegg til areal, finnes også andre 

fordelingsnøkler for fordeling av 
felleskostnader i næringsleieforhold. 
En av disse er bruk/nytte-betraktninger 
og stykkprisbetraktninger. Et eksempel 
kan være treningssenter, som har et 
stort vannforbruk i forhold til vanlige 
kontorleietakere. Her er det viktig at 
man legger til rette for at slike kostnader 
kan dokumenteres, for eksempel ved å 
installere egne målere.
 
Utleier opplever jevnlig henvendelser 
fra enkeltleietakere som opplever 
enkeltkostnader som «urettferdige». 
Det være seg leietakeren i 1.etg som 
påpeker at han ikke bruker heisen eller 
leietakeren som påpeker at de avslutter 

virksomheten klokken 16 og ikke har 
behov for døgnkontinuerlig drift av 
ventilasjonsanleggene. Også innenfor 
den enkelte kostnadsart vil det være slike 
forskjeller. Dette innebærer imidlertid 
ikke at felleskostnadsfordelingen som 
sådan ikke er «forholdsmessig». Det er 
vår anbefaling at utleier bør begrense 
omfanget av slike skjevdelinger, så 
langt dette ikke følger av konkret 
leieavtale eller fremstår som åpenbart 
urimelig for leietakerfellesskapet.
  
AVREGNING AV 
FELLESKOSTNADER
Felleskostnadene betales normalt à 
konto sammen med husleie basert 
på budsjetterte felleskostnader, og 
avregnes etter årets slutt mot reelt 
påløpte felleskostnader. 

En del leieavtaler oppstiller krav til at 
felleskostnadene skal avregnes innen 
avtalte frister. Dersom avregning 
og endelig fakturering skjer etter 
fristen kan det komme til diskusjoner 
med leietaker om utleier dermed 
har mistet sitt krav på ytterligere 
vederlag etter fristen (preklusiv frist), 
eller om dette kun er å anse som en 
«ordensbestemmelse» i leieavtalen. 

Det er vår oppfatning at dette er en 
ordensbestemmelse. Leietaker vil 
normalt ha et krav/forventning om å 
få et tilgodehavende tilbake dersom 
avregningen viser at à konto innbetaling 
var høyere enn reelt påløpte kostnader. 
Dersom bestemmelsen skal kunne sies 
å være en preklusiv frist, må det være 
klare og tydelige holdepunkter for dette 
i leieavtalen. 

AVSLUTTENDE KOMMENTAR
Særlig for utleier er det aller viktigste 
å sørge for at felleskostnader er 
tilstrekkelig hjemlet i leiekontrakten, 
at man har sikret seg den nødvendige 
fleksibilitet i forhold til 
fordeling og vekting.

FELLESKOSTNADER

I tillegg til areal, finnes også andre 
fordelingsnøkler for fordeling av 
felleskostnader i næringsleieforhold. 
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Med stadig økende profesjonalitet på 
leietakersiden ser vi et økt fokus på 
felleskostnader. Blant annet er det ikke 
uvanlig at større leietakere ved inngåelse 
av nye leieforhold har engasjert 
ekstern bistand til gjennomgang av 
felleskostnadsreguleringen. Og dette 
er jo ikke så underlig med tanke på at 
felleskostnadene kan utgjøre 1/3 av 
totalkostnadene til lokaler. Underveis 
i leieforholdet stiller også leietakerne 
større krav til innsyn og kontroll med 
felleskostnadsbudsjett og –regnskap. 
Dette betyr at det stilles økte krav til 
utleierne i forhold til dokumentasjon. 

FELLESKOSTNADER
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Sigurd Flaat Liljefjell 
Analytiker | Finansiell rådgivning
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EIERKOSTNADER – EN CASESTUDIE AV VERDIVURDERINGER

EIERKOSTNADER – EN CASESTUDIE AV VERDIVURDERINGER

Brukerne av verdivurderinger kan 
være investorer, kredittinstitusjoner, 
offentlige myndigheter med flere. Felles 
for verdivurderingene er at brukerne 
i de færreste tilfeller har tilstrekkelig 
informasjon eller tilstrekkelig tid til 
å etterprøve resultatene, og dermed 
ofte avgrenses til å rimelighetsvurdere 
forutsetningene som verdivurdereren 
har benyttet. Dette betyr blant annet 
en vurdering av leie mot leieinntekter 
i regionen, hvilket avkastningskrav 
som er benyttet sett opp mot egne 
og publiserte yieldvurderinger og 

hvilken ledighet som benyttes i 
prognoseperioden. Denne øvelsen er 
for så vidt viktig for å forstå hvordan 
verdivurdereren har tenkt og vurdert, 
og viktig i den forstand at brukerne kan 
stille de riktige kontrollspørsmålene. 
Likevel er brukerne av verdivurderingen 
avhengige av at alle forutsetningene i 
verdivurderingen, så langt det lar seg 
gjøre, er beste estimat av fremtidige 
kontantstrømmer. 

En bred oppfatning er at markedet 
bestemmer prisen på eiendommen 

(eller selskapet) som omsettes, i 
den forstand at et effisient marked 
priser eiendommen riktig. Likevel 
kan kausaliteten også gå andre veien. 
Investoren byr det verdivurdereren 
har verdsatt eiendommen til og 
transaksjonen gjennomføres utenfor 
det åpne markedet. I dette tilfellet er 
omsetningsverdien av eiendommen i 
større grad sensitiv for forutsetningene 
enn ved omsetning i det åpne markedet. 
Eksempler på slike situasjoner kan være 
at familiemedlemmer kjøper ut andre i 
familieselskapet, fisjoner og fusjoner, 
eller vurdering av virkelig verdi etter 
IFRS med flere.  

OBOS Basale AS ved finansiell 
rådgiving har gjennom sitt virke tilgang 
til verdivurderinger utarbeidet til 
forskjellige formål og med forskjellige 
brukere. OBOS Basale AS har over flere 
år benyttet sin forvaltningsportefølje til 
å beregne nøkkeltall for eierkostnader. 
Vi har med bakgrunn i dette 
gjennomført en casestudie for å belyse 
følgende hypotese: «Eierkostnader 
som kostnadsdriver undervurderes i 
verdivurderinger».

Totalpopulasjonen i casestudien er 92 
observasjoner. Dette er eiendommer 
som inngår i forvaltningsporteføljen 
og i tillegg er eksternt verdivurdert det 
siste året. Populasjonen er korrigert for 
lagereiendommer og ekstremverdier 
der normaliserte budsjetterte 
eierkostnader i verdivurdering er 
vurdert opp mot faktisk påløpte og 
regnskapsførte eierkostnader i 2014. 
De regnskapsførte kostnadene er 
rimelighetsvurdert mot tilsvarende 
regnskapsførte tall i 2013. 

Basale  har over flere år benyttet sin 
forvaltningsportefølje til å beregne nøkkeltall for 
eierkostnader. Vi har med bakgrunn i dette gjennomført 
en casestudie for å belyse følgende hypotese: 
«Eierkostnader som kostnadsdriver undervurderes i 
verdivurderinger».
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Det er viktig å bemerke at populasjonen 
og utvalget ikke er tilstrekkelig for 
å gi statistisk signi�kante resultater 
eller konklusjoner. Eierkostnader 
er kun én av �ere kostnadsdrivere 
i verdivurdering av eiendom. Det 
vurderes likevel interessant å 
sammenstille forutsatte eierkostnader 
mot faktisk påløpte eierkostnader i en 
casestudie. Denne studien vurderer 
ikke hvilken konsekvens endring i 
eierkostnader vil ha for den endelige 
verdien etter verdivurderingen.  De 
beregnete eierkostnadene etter 
denne casestudien er ikke direkte 
sammenlignbare med eierkostnadene 
beregnet i egen artikkel – «Nøkkeltall – 
Eierkostnader».

Gjennomsnittlig estimert sum 
eierkostnader korrigert for festeavgift 
og eiendomsskatt basert på eksterne 

1) OBOS Basale AS’ forhandlete forsikringskontrakter er omtalt i  
Basalerapporten 2. halvår 2014 – «Kjennetegn på gode innkjøp».

verdivurderinger er kr 122 per 
m2. Tilsvarende gjennomsnittlige 
regnskapsførte påløpte tall for 2014 er  
kr 212 per m2 for det samme utvalget. 
Medianen er henholdsvis kr 119 per m2 
og kr 192 per m2.

Ut over kostnader til forsikring er det 
utfordrende å dekomponere sum 
eierkostnader ytterligere og likevel 
sikre sammenlignbare tall mellom 
verdivurderingene og regnskapet. 
Vi har sammenstilt normaliserte 

budsjetterte vedlikeholdskostnader 
etter verdivurderingene mot 
faktisk påløpt intervallbunden 
vedlikehold og utskiftninger, 
eksklusive leietakertilpasninger 
og ombyggingsarbeider. Ut i fra 

opprinnelig utvalg er det kun mulig å 
sammenstille forsikringskostnader for 
et utvalg på 62 observasjoner. Utvalget 
for kostnader til vedlikehold er 49 
observasjoner. 

Gjennomsnittlig estimert sum 
kostnader til forsikring er kr 11 per m2. 
Tilsvarende påløpte regnskapsførte 
tall er kr 7 per m2. 1) Medianen er 
henholdsvis kr 11 per m2 og kr 6 per m2.

Gjennomsnittlig estimert sum 
vedlikeholdskostnader basert 
på verdivurderinger er kr 40 per 
m2. Gjennomsnittlig påløpt og 
regnskapsførte vedlikeholdskostnader 
eksklusive leietakertilpasninger og 
ombyggingsarbeider er kr 59 per m2. 
Tilsvarende medianer er kr 40 per m2 
og kr 48 per m2.

Sammenstillingen indikerer 
at verdivurderingene generelt 
undervurderer eierkostnadene som 
kostnadsdriver sammenlignet med 
faktisk regnskapsførte kostnader. Dette 
gjelder imidlertid ikke kostnader til 
forsikring.

Det bemerkes at hver case er unik og 
at sammenstillingen ikke genererer 
statistisk signi�kante resultater.

Sammenstillingen indikerer at 
verdivurderingene generelt undervurderer 
eierkostnadene som kostnadsdriver 
sammenlignet med faktisk regnskapsførte 
kostnader

EIERKOSTNADER EKSL. FESTEAVGIFT OG EIENDOMSSKATT

  VERDIVURDERING REGNSKAP ∆ EIERKOST ∆ %

GJENNOMSNITT 122 212 90 74 %

MEDIAN 119 193 74 62 %

LAV 47 51  

HØY 274 458    

KOSTNADER TIL FORSIKRING

  VERDIVURDERING REGNSKAP ∆ FORSIKRING ∆ %

GJENNOMSNITT 10 8 -2 -21 %

MEDIAN 10 7 -3 -30 %

LAV 3 1

HØY 21 27    

VEDLIKEHOLDSKOSTNADER

  VERDIVURDERING REGNSKAP ∆ 

VEDLIKEHOLD

∆ %

GJENNOMSNITT 59 71 12 21 %

MEDIAN 50 53 3 7 %

LAV 15 13  

HØY 150 205    
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NØKKELTALL – FELLESKOSTNADER

Vi har basert på avregnede felleskostnader for 2014 utarbeidet nye nøkkeltall for 
felleskostnader med et utvalg fra Basales forvaltningsportefølje. 

Tor Inge Våge
Senior rådgiver | Finansiell rådgivning
OBOS Basale AS

NØKKELTALL – FELLESKOSTNADER

UTVALGET
Nøkkeltallene er basert på en analyse 
av regnskap for 2014 på bygg i Basales 
eiendomsportefølje. Felleskostnadene 
i eiendommene er faktisk avregnede 
kostnader for 2014. Det endelige 
utvalget består av 45 eiendommer med 
et samlet areal på 252 000 kvadratmeter. 
Gjennomsnittelig størrelse per bygg er 
5 600 m2.

AVGRENSNING
Sammenlignet med tidligere år er også 
kostnader for heis og rulletrapp tatt inn i 
årets nøkkeltall. Videre har vi utarbeidet 
nøkkeltall for kantinekostnader 
gjennom en separat analyse. Årsaken 
til at disse kostnadene er holdt utenfor 
de resterende nøkkeltallene er at 
kantinekostnader ofte blir avregnet med 
utgangspunkt i antall brukere, og ikke 
med hensyn til antallet kvadratmeter. 
I tillegg til kantine holdes kostnader 
for senterledelse, sentermarkedsføring 
og administrasjonspålegg 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 
ekstremverdier vedrørende 
energikostnader utenfor utvalget. 
Eiendommer med veldig lave 
energikostnader indikerer at leietakerne 
har egne energiabonnement, 

mens eiendommer med meget 
høye kostnader 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, og vil derfor ikke være 
sammenlignbare med energikostnader 
i andre bygg.
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 lokaler 
som er i bruk. 
Henviser for øvrig til artikkelen 
«Felleskostnader» i denne utgaven 
av Basalerapporten for utfyllende 
forklaring av vekting av felleskostnader.
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KATEGORI  GJ.SN./M2   LAV  HØY

LØPENDE DRIFT  47 28 - 64

KOMMUNALE AVGIFTER  14 5 - 21

AVFALLSHÅNDTERING  19 7 - 26

EL.KRAFT/OLJE/FJERNVARME/FJERNKJØLING  110 69 - 146

VAKTHOLD  5 2 - 13

BRANNVERN / INTERNKONTROLL  13 5 - 23

TELEFON / OVERFØRING  2 1 - 4

RENHOLD  31 21 - 55

SKADEDYR  0 0 - 1

HEIS/RULLETRAPP 8 5 15

ANDRE TEKNISKE INSTALLASJONER  7 2 - 12

VVS  18 7 - 26

UTENDØRS  9 3 - 17

BYGNINGSMESSIGE REPERASJONER  3 1 - 9

REKVISITA / DRIFTSMATERIELL  1 0 - 3

BEPLANTNING INNENDØRS  0 2 - 4

STØTTEFUNKSJONER 3 1 - 32

SUM 291 207 - 367
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NØKKELTALL 2014
Tabellen oppsummerer resultatet 
og viser nøkkeltall for 2014. 
Alle nøkkeltallene er eksklusive 
merverdiavgift. Intervallet utarbeidet 
for de ulike kategoriene inneholder 60 
% av byggene i utvalget.  Det vil si at 
20 % av eiendommene i vårt utvalgt 
har lavere felleskostnader per m2 enn 
vårt nedre intervall, mens 20 % av 
eiendommene har høyere kostnader 
enn vårt øvre intervall.
Sammenlignet med nøkkeltallene fra 
2013 er det ingen store endringer totalt 
sett. Vårt utvalg viser en noe lavere 
energikostnad enn tilsvarende nøkkeltall 
fra 2013, mens løpende drift har hatt 
en liten økning. Sum felleskostnader 
per m2 er for sammenlignbare tall på 

samme nivå som i §or, men merk at 
årets nøkkeltall inkluderer kostnader 
til heis og rulletrapp, noe som fører at 
gjennomsnittet i vårt utvalg er på kr 
291 per m2 mot kr 282 per m2 i 2013. 
Ettersom at årets nøkkeltall også 
inkluderer denne kategorien påvirker 
dette også fordelingen i diagrammet 
sammenlignet med §oråret til en viss 
grad.

KANTINE
Kantinekostnader er holdt utenfor 
våre nøkkeltall for felleskostnader. 
Hovedårsaken til dette er at dette er 
en kostnad som ofte avregnes per 
bruker, og at et nøkkeltall per m2 
ikke nødvendigvis gir et godt bilde 
på de reelle kostnadene. Kantine 

er også en tjeneste som mange av 
eiendommene i utvalget ikke har, og 
en gjennomsnittlig meterkostnad der 
kantine er inkludert kan derfor være 
misvisende. I vårt utvalg var det 8 
eiendommer med kantinekostnader. 
75 % av eiendommene ligger innenfor 
intervallet 3.900 - 6.200 kr/bruker i 
kantinekostnader. Gjennomsnittet i 
utvalget var 4.868 kr/bruker. Utvalget 
er relativt lite, men gir en indikasjon på 
nivået på kantinekostnader per bruker 
per år.
 

16 %

5 %

6 %

3 %

38 %

5 %

11 %

2 %

6 %

3 % Løpende drift

Kommunale avgifter

Avfallshåndtering

El.kraft/Olje/�ernvarme/�ernkjøling

Vakthold 2 %

Brannvern / internkontroll

Renhold

Andre tekniske installasjoner

Heis/Rulletrapp

VVS

Utendørs

Bygningsmessige reparasjoner 1 % Andre kostnader 2 %

Andre kostnader  2%

Telefon / overføring

Skadedyr

Rekvisita / driftsmateriell

Beplantning innendørs

Støttefunksjoner

KOMMENTAR:
Sammenlignet med §orårets analyse kun 
små endringer på de ulike underkategoriene 
av felleskostnader. Gjennomsnittlige felleskostnader i 
vårt utvalg er på 291 kr/m2. 60 % av eiendommene i utvalget ligger innenfor intervallet 
207 – 367 kr/m2. Gjennomsnittlige kantinekostnader i vårt utvalg er på 4.868 kr/bruker.
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Vi presenterer den årlige oppdateringen av eierkostnader. De nye nøkkeltallene er 
basert på eierkostnader for 2014 på kontorbygg i Basales portefølje.

Karoline Lofstad
Analytiker  | Finansiell rådgivning
OBOS Basale AS

NØKKELTALL – EIERKOSTNADER

UTVALG
Nøkkeltallene tar utgangspunkt i 
årsregnskaper fra 2014 på bygg i 
Basales eiendomsportefølje. Analysen 
tar kun for seg kontoreiendommer. 
Det endelige statistikkgrunnlaget 
består av 65 kontorbygg som til 
sammen utgjør 676 000 kvadratmeter. 
Gjennomsnittlig størrelse på byggene 
er 10 400 kvadratmeter. En stor del 
av eiendommene ligger ikke uventet 
i Oslo. Nærmere bestemt ligger 34 % 
av eiendommene og 45 % av det totale 
arealet i hovedstaden. De resterende 
byggene ligger spredt over det ganske 
land fra Sandnes i sør til Vadsø i nord. 

Tabellen nedenfor oppsummerer 
resultatene og viser de oppdaterte 
nøkkeltallene. Analysen av kostnadene 
fra 2014 viser nokså like tall som 
fjorårets analyse av kostnadene fra 2013 
og tidligere analyser. Vi ser ingen store 
endringer. Nøkkeltall for vedlikehold har 
likevel økt noe og er tilbake på 2012-nivå 
etter en liten nedgang i fjorårets 
analyse. Vi kommer tilbake til variasjon 
i vedlikehold senere i artikkelen. 
Videre er nøkkeltall for administrasjon 
redusert noe, men ikke vesentlig.  
Samtidig har asset management økt 
noe. Vist intervall for hvert nøkkeltall 
inneholder 70 % av eiendommene 

i utvalget og representerer normal 
variasjon upåvirket av ytterpunktene og 
eventuelle ekstremverdier.

EIERKOSTNADER
Vi definerer eierkostnader som de 
driftskostnader som gårdeier ikke 
får viderefakturert leietaker i form av 
felleskostnader. Grensesnittet for hvilke 
kostnader som faktureres leietaker vil 
naturligvis variere fra bygg til bygg og 
avhenger at den enkelte leiekontrakt. 
Eksempelvis vil det være forskjell 
i hvordan leietakeres og gårdeiers 
vedlikeholdsplikt reguleres. 

I analysen ses det bort fra aktiverte 
utgifter og eiers andel av felleskostnader. 
Videre holdes eiendomsskatt og 
festeavgift utenfor analysen. Det gjøres 
oppmerksom på at våre nøkkeltall 
er påvirket av stordriftsfordeler, og 
små aktører vil derfor kunne oppleve 
at enkelte kostnadselementer har en 
høyere innkjøpspris. Enkelte elementer 
vil også være påvirket av betydelig 
investering i forvaltningssystemer for å 
strømlinjeforme daglig administrasjon 
og oppfølging av eiendommene. 
Nøkkeltallene som presenteres her 
må derfor ses på som en indikasjon 
på kostnadsnivået for profesjonell 
forvaltning. 

Nøkkeltallene oppgis per kvadratmeter 
brutto areal (BTA). Vi opplever fortsatt 
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KATEGORI GJ.SN./M2 LAV - HØY

VEDLIKEHOLD (innvendig og utvendig) 69 5 - 173

FORSIKRING 10 6 - 16

REVISJON 3 1 - 12

ADMINISTRASJON / FORVALTNING 33 21 - 69

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 9 0 - 25

MEGLING / UTLEIE 9 3 - 32

JURIDISKE HONORARER 3 0 - 4

HONORAR KONSULENTER (arkitekt byggeledelse etc.) 17 3 - 47

ASSET MANAGEMENT 39 8 - 192

TOTAL KVADRATMETERKOSTNAD 191 81 - 327
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at flere beregner eiekostnader som en 
prosentandel av brutto leie. Et slikt 
relativt nøkkeltall vil påvirkes betydelig 
av eiendommens beliggenhet i form av 
leienivå. Videre kan vi se for oss at et bygg 
med vesentlig vedlikeholdsetterslep får 
unaturlig lave vedlikeholdskostnader 
hvis en skal ta utgangspunkt i en 
prosentsats av bruttoleie. Selv om vi 
mener at det er mest hensiktsmessig 
å oppgi totale eierkostnader per 
kvadratmeter er det klart at ikke alle 
kostnadselementene er like godt egnet 
til å måle i pris per kvadratmeter. 
Eksempelvis har revisjon og juridiske 
kostnader ingen direkte sammenheng 
med størrelse. Det gjøres i den 
sammenheng igjen oppmerksom på at 
gjennomsnittlig størrelse på byggene 
i utvalget er 10 400 kvm, og en skal 
være forsiktig med å benytte nøkkeltall 
på enkelte av kostnadselementene 
på svært små bygg. På forespørsel 
gjennomfører Basale benchmarking 
av eierkostnadene på en ønsket 
eiendom. I slike oppdrag benyttes en 
referanseportefølje som er mest mulig 
lik den aktuelle eiendommen, og dette 
kan derfor være et nyttig supplement 
til de generelle nøkkeltallene i denne 
oversikten hvis en har en eiendom som 
skiller seg ut fra dette utvalget.

«PRIME» EIERKOSTNADER
Vi fortsetter å dele eierkostnader inn 
i «prime» eierkostnader og totale 
eierkostnader eksklusive - og inklusive 
asset management. Prime eierkostnad 
er summen av vedlikehold, forsikring, 
revisjon, administrasjon og andre 
driftskostnader, alle forklart ytterligere 
nedenfor. Dette utgjør et minimum av 
kostnader som en må vente seg, eller 
eierkostnader i en ideell verden. Årets 
nøkkeltall viser «prime» eierkostnad 
på 125 kr per kvadratmeter. En minimal 
økning fra fjorårets tall som først 
og fremt skyldes en liten økning i 
vedlikehold.

Vedlikehold
Vedlikehold utgjør den største posten 
i nøkkeltallene, samtidig er det den 
posten som varierer mest mellom 

de ulike byggene foruten asset 
management. Det ser vi av det store 
intervallet. Erfaringsmessig utføres en 
stor del av vedlikehold i forbindelse 
med leietakertilpasninger og vil dermed 
aktiveres. Dette kan bety at deler av 
den reelle vedlikeholdskostnaden 
ikke fremkommer i nøkkeltallene. 
Vedlikehold hører til inn under det vi 
definerer som intervallbundne arbeider 
og kan variere svært mye avhengig 
av teknisk tilstand, bygningstype og 
bruksområde. Nye bygg har gjerne 
mindre behov for vedlikehold, 
samtidig er det gjerne mer kostbart 
å vedlikeholde gamle og nedslitte 
bygg. Som tidligere nevnt er det også 
variasjon i hvordan vedlikeholdsplikt 
fordeles mellom gårdeier og leietaker 
i leiekontrakten. Vi er videre kjent 
med at nivået på vedlikehold kan være 
konjunkturavhengig. Vi ser likevel at 
nøkkeltall for vedlikehold ikke beveger 

seg noe nevneverdig og mener derfor 
at statistikken vår fungerer godt 
som nøkkeltall for kostnader til et 
gjennomsnittlig bygg i et typisk år. 

Forsikring
Vårt nøkkeltall for forsikring er 
betydelig påvirket av stordriftsfordeler. 
Forsikringsavtaler inngått av Basale 
ligger gjerne 30-60 % lavere enn normal 
markedspris. 

Revisjon
Kostnader til revisjon inkluderer i tillegg 
til ordinær revisjon også eventuelle 
honorarer til rådgivning og annen 
bistand fra revisor utover den ordinære 
revisjon. 
 
Administrasjon
Nøkkeltall for administrasjon  
inneholder blant annet kostnader 
til økonomisk og teknisk 
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KATEGORI       GJ.SN./M2 LAV - HØY 
Vedlikehold (innvendig og utvendig) 
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9 0 - 25 

  
   

    
 

  
Megling / utleie 

  
9 3 - 32 

Juridiske honorarer 
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Honorar konsulenter (arkitekt byggeledelse etc.) 17 3 - 47 
Asset management 
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Total kvadratmeterkostnad    191 81 - 327 
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forvaltning, leietakeroppfølging og 
styreadministrasjon. Også dette 
nøkkeltallet vil være påvirket av 
stordriftsfordeler da et velfungerende IT- 
og forvaltningssystem vil e�ektivisere 
og dermed minske kostnader til 
administrasjon. Kompetanse er 
naturligvis også av betydning, gjennom 
en stor og profesjonell forvalter har 
man tilgang på bred kompetanse. For 
mindre aktører vil kostnadene ved å 
sitte med alle disse fagdisiplinene og 
It-systemene i eget hus tilsvare en langt 
høyere kostnad per m2.

Andre driftskostnader
Posten for andre driftskostnader 
representerer de kostnader som 
påløper i daglig drift utover de som 
er spesi�sert i tabellen. Her ligger for 
eksempel markedsføring, gebyrer og 
kostnader til generalforsamling. 

TOTALE EIERKOSTNADER
I totale eierkostnader inkluderer vi 
kostnader til megling og utleie, juridiske 
honorarer og honorarer til andre 
konsulenter. Vi mener at grunnen til 
at teoretiske og faktiske eierkostnader 
ofte avviker ligger nettopp her og at 
det derfor er viktig at en inkluderer 
disse kostnader i nøkkeltall for 
eierkostnader. Vår erfaringer er at 
man årlig bør budsjettere med et lite 
beløp til konsulenter og lignende da 
man gjennom årenes løp må forvente 
betydelige kostnader. Nøkkeltall 
for totale eierkostnader eksklusive 
asset management er 153 kr per 
kvadratmeter. En minimal økning fra 
§orårets nøkkeltall som igjen kommer 
av en økning i vedlikehold.

Megling/utleie 
Det bør ikke være vanskelig å se at det 
vil oppstå kostnader i forbindelse med 
utleievirksomhet, det vi klassi�serer 
som kostnader til utleie/megling. 
Disse kostnadene er selvfølgelig 
meget avhengig av kontraktsvarighet, 
antall leieforhold og ledighet. I 
tillegg er kvaliteten på leietakerne av 

NØKKELTALL – EIERKOSTNADER
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betydning, det vil si konkursrisiko. 
Nøkkeltallet gjenspeiler en praksis ved 
å kostnadsføre meglingshonorarer over 
leietakerens løpetid. Disse kostnadene 
anses derfor som en indikasjon på 
gjennomsnittlig årlig kostnader en 
må påberegne i forbindelse med 
utleievirksomhet. 

Juridiske honorarer
Juridiske kostnader egner seg 
som tidligere nevnt lite å måle per 
kvadratmeter, men det er ikke å komme 
bort fra at dette er en vesentlig kostnad 
gjennom årenes løp. Man må vente 
at det vil oppstå kon�ikter mellom 
en leietaker og gårdeier, eller andre 
juridiske problemstillinger fra tid til 
annen. I forbindelse med gjennomføring 
av inngåtte kjøpekontrakter er juridisk 
bistand også gjerne nødvendig. 
Slik juridisk bistand kostnadsføres 
hovedsakelig og vi mener det vil være 
smart å budsjettere med et lite påslag 
for juridiske honorarer. I utvalget bak 
denne analysen var det hele 52 % av 
eiendommene som hadde kostnadsført 
juridiske honorarer i 2014.

Honorarer konsulenter
Andre honorarer kan bestå av 
honorarer til teknisk eller økonomisk 
rådgivning eller til arkitekt. Også 
disse kostnadene vil naturligvis være 
avhengig av eiendommen, da de 
er spesielt relevante i forbindelse 
byggeprosjekter og leietakertilpasning. 

Større byggeprosjekter og 
leietakertilpasninger vil typiske resultere 
i at disse kostnadene aktiveres, men 
hvis det er mindre prosjekt eller hvis 
det er større prosjekter som det ikke 
blir noe av, vil honorarene i forbindelse 
med dette kostnadsføres. 

Asset management
Dette er administrative kostnader 
knyttet til markedsmessige, strategiske 
og utviklingsmessige grep som gjøres 
med en eiendom. Asset management 
er en vesentlig kostnad først og fremst 
for større aktører, for eksempel store 
eiendomsfond. Likevel vil en investor 
som allerede har dette apparatet på 
plass ikke nødvendigvis oppleve at en 
ekstra eiendom fører til økte kostnader. 
Og for en gårdeier som eier ett bygg 
vil denne kostnaden kunne oppleves å 
være tilnærmet lik null. Hvorvidt denne 
posten bør inkluderes i nøkkeltall og 
analyser av eierkostnader kan derfor 
diskuteres. Likevel mener vi at det vil 
være en kostnad knyttet til kommersielt 
arbeid om en skal hente ut alt 
potensialet i eiendommen, og vi tror 
at nøkkeltallene gir en grei pekepinn på 
disse kostnadene og derfor er denne 
fortsatt en del av våre nøkkeltall. 

RELATIVE EIERKOSTNADER
Selv om vi uttrykker eierkostnader per 
meter foretrekker mange å uttrykke 
eierkostnader som en prosentandel av 
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brutto leie. Et slikt relativt nøkkeltall 
vil imidlertid påvirkes betydelig av 
eiendommens beliggenhet gjennom de 
ulike leienivå som dette kan resultere i. 
Når vi sammenligner to identiske bygg 
med ulik beliggenhet forventer vi at 
driftskostnadene vil være tilnærmet like 
(gitt at tilbudet av varer og tjenester er 
på konkurransemessig like vilkår). Tar vi 
et eksempel hvor vi forutsetter en faktisk 
eierkostnad på 191 kr per kvadratmeter 
og sier vi at gjennomsnittlig leie 
for det ene bygget er 1000 kr per 
kvadratmeter og gjennomsnittlig leie 
for det andre bygget er 2000 kr per 
kvadratmeter vil vi få en eierkostnad i 
prosent av brutto leie på henholdsvis 
19 % og 9,6 %. Generaliserer man og 
benytter samme prosentsats i hele 
landet og på eiendommer i CBD så 
vel som utkantstrøk vil dette kunne 
gi store unøyaktigheter i budsjetterte 
eierkostnader. Figuren nedenfor viser 
relativ eierkostnad fra undersøkelsen 
gitt ulik brutto leie per kvadratmeter.

OPPSUMMERING
Vi har analysert faktiske eierkostnader 
i 2014 på 65 kontoreiendommer. 
Vårt utvalg viser en kostnad på 
125 kr per kvm til vedlikehold, 
forsikring, revisjon, administrasjon 
og andre driftskostnader. Dette er 
kostnadselementer som ofte benyttes 
i teoretiske beregninger av eierkostnad. 
For å komme frem til et mer realistisk 
kostnadsnivå mener vi at diverse 
honorarer må inkluderes. 

NØKKELTALL – EIERKOSTNADER

Bodø

Tromsø
Alta

København

BAKGRUNN

OBOS Basale AS forvalter cirka 2,6 millioner kvadratmeter 
eiendom spredt over hele Norge, i tillegg til Sverige og 
Danmark. Selskapet er 25 år i 2015 og er i dag å regne som 
Norges største uavhengige forvalter av næringseiendom. 
Dette innbefatter administrasjon, økonomistyring og 
regnskapsførsel for over 250 eiendomsselskap.  Denne 
eiendomsporteføljen gir store mengder data. 

Dataene er både geogra�sk spredte og segmenterte, og 
danner et godt grunnlag for nøkkeltall og analyser av det 
norske næringseiendomsmarkedet. Kompetansehuset 
Basale har tverrfaglige ressurser med ulike innfallsvinkler på 
enhver problemstilling, og kan derfor sammen utføre �ere 
omfattende analyser og gi et nyansert bilde. 

Vi ønsker å dele noe av denne innsikten, og håper at våre 
analyser har verdi for leserne av Basalerapporten. 

Har du spørsmål vedrørende 
rapporten eller datagrunnlaget, 
ta g jerne kontakt med oss.

Oppsummert er våre nøkkeltall for 
eierkostnader for de ulike nivåene:

125 kr/m2 «prime»eierkostnader

153 kr/m2 totale eierkostnader  
  ekskl. «asset management»

191 kr/m2 totale eierkostnader  
  inkl. «asset mangement»
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Besøksadresse: 
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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 rådgivningstjeneste, næringsmegling m.m. Samlet 
forvaltningsportefølje er på ca 2.600.000 m² som har en samlet verdi på over 
NOK 35 milliarder. Basale er representert med egne kontorer over hele Norge, 
og er en av Nordens største eiendomsforvaltere, med kontorer i Sverige og 
Danmark. Basale har over 210 ansatte, og er et heleid datterselskap av OBOS.
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