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TEMA
EIENDOMSSKATT

NØKKELTALL - EIERKOSTNADER & FELLESKOSTNADER

LEDER
Basale har som forretningsidé "å skape merverdi for
bruker og eier av næringseiendom". I denne ambisjonen
ligger det et ansvar for å dele vår kunnskap og erfaring fra
forvaltningen av over 3 millioner m2 med næringsareal i
Skandinavia. I dette arbeidet er Basalerapporten et viktig
verktøy.
For å skape bærekraftige investeringer i næringseiendom,
ser vi at fleksibilitet og funksjonell tilstand blir mer viktig.
Store omstillinger i næringsliv og forretningsmodeller
i tiden fremover tilsier at eiendomsbesittere, som både
miljø- og forretningsmessig er i forkant, vil være vinnerne.
Eiendomsbransjen står i likhet med næringslivet for øvrig
foran store utfordringer knyttet til miljø og bærekraft
som konsekvens av myndighets- og interessentkrav
utledet av f.eks. Klimaforlik og Paris-avtalen. Derfor vil en
helhetlig forståelse og kunnskap om effektiv forvaltning og
tilpasninger av eiendom bli enda viktigere i tiden fremover.

Året 2015 representerte et historisk høyt nivå på kjøp og
salg av næringseiendom i Norge. Vi får i denne rapporten en
analyse av transaksjonsmarkedet fra DNB Næringsmegling.
Basale har vært engasjert som rådgiver i mange
transaksjoner, og har erfart viktigheten av at både selger
og kjøper er godt forberedt og har relevant dokumentasjon
i orden. En profesjonell forvaltning både på teknisk og
økonomisk side fører til at transaksjon gjennomføres
effektivt og til lavere risiko for både selger og kjøper.
Tradisjonen tro inneholder sommerutgaven av vår
rapport analyse av nøkkeltall, både felleskostnader og
eierkostnader. Med en stadig økende profesjonalitet blant
eiere og leietakere ser vi et økende fokus på løpende
kostnader, og våre analyser gir leserne et godt utgangspunkt
for sammenligning av egen virksomhet.
Vi håper denne utgaven av Basalerapporten fanger din
interesse og ønsker deg god lesning. Vi oppfordrer dere
gjerne 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.

Hilmar Auran
Adm. Direktør
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Gjesteartikkel: DNB Næringsmegling
Nye kjøpere, nye muligheter. 2015 var tidenes transaksjonsår for næringseiendom i Norge.
Det ble gjennomført rekordtransaksjoner i alle Norges største byer. Vi har fått
DNB Næringsmegling til å si litt om dette markedet og hvem som er kjøperne.

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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Eiendommens tilstand – Innvirkning på verdi

EIENDOMMENS TILSTAND
– INNVIRKNING PÅ VERDI
Odd Arne Amundsen, Kvalitet-og miljøsjef OBOS Basale AS

Når en skal vurdere eiendommers
markeds- og leieprisverdi avhenger
dette av mange parametre, blant annet
eiendommens tilstand.
Eiendommers tilstand beskrives av mer
enn en ren teknisk tilstandsanalyse av
eiendommen, minst like viktig er en
vurdering av eiendommens funksjonelle
tilstand. Viktige parametre vil være
vurderinger av forventet levetid og
tilpasningsdyktighet.
Denne artikelen bygger videre på tidligere publiserte
presentasjoner og artikler fra OBOS Basale AS.

Eiendommens tilstand – Innvirkning på verdi

5

"Vi ønsker å sette fokus på verdien av å vurdere eiendommers
tilstand som viktig parameter for eiendommens langsiktige strategi"

BYGNINGER, BYGNINGSKOMPONENTER
OG LOKALERS LEVETID
For å få en god forståelse av begrepet levetid kan det
være hensiktsmessig å se på bygninger som bestående
av flere lag (se figur) som alle har ulik teknisk-,
funksjonell-, estetisk- og økonomisk levetid.

TEKNISK LEVETID
Teknisk levetid er tiden det tar før bygningen/
bygningsdelene ikke lenger oppfyller sine tiltenkte
tekniske krav
FUNKSJONELL LEVETID
Funksjonell levetid er tiden det tar før en bygning/
bygningsdel ikke lenger oppfyller ønsket funksjon.

ESTETISK LEVETID
Tiden fram til en bygning/bygningsdel skiftes ut
fordi den ikke lenger er estetisk tilfredsstillende.
ØKONOMISK LEVETID
Optimal tid før utskifting basert utelukkende på
økonomiske betraktninger.

Forventet levetid
Evig
Hele byggets levetid

Planløsning
Innredning

Installasjoner
“Hud” -Yttervegg
Bærekonstruksjoner
Tomt

Levetider for byggets ulike deler. Flere prikker gir raskere
livsløp / kortere levetid. Jo mindre "friksjon" det er mellom
lagene jo mer tilpasningsdyktig er eiendommen.
Hentet fra How Buildings Learn. What happens after they're built.
Stewart Brand. Viking Penguin. 1994
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- TILPASNINGSDYKTIGHET
En eiendoms tilpasningsdyktighet defineres gjerne som
den evne eiendommen har til å møte vekslende krav som
stilles til funksjonalitet, og fremkommer som en funksjon
av eiendommens elastisitet, fleksibilitet og generalitet.
Jo mer tilpasningsdyktig en eiendom er, desto lettere er det
å få god bruksverdi og avkastning på eiendommen.
ELASTISITET
- er evnen en bygning har til å møte vekslende behov
for større eller mindre arealer, det vil si en økning eller
reduksjon av areal i horisontal (tilbygg) eller vertikal
retning (påbygg).

FLEKSIBILITET
- er evnen en bygning har til å møte vekslende krav gjennom
frihet til endring av planløsning, det vil si til å reorganisere
bruksarealet eksklusive bæresystem/kjerner også innenfor
samme virksomhet.

Fleksibilitet er følgelig viktig for brukeren for å oppnå
god funksjonalitet, mens eier vil kunne oppnå en høyere
markedsverdi(leie) som følge av dette.
(Sintef/Byggforsk - Multiconsult).

For brukerne (virksomhetene) vil dette ha verdi i form
av mulighetene for å ekspandere/krympe uten å måtte
relokalisere. For eier er dette sentralt for å kunne øke sin
leieinntekt, holde på leietagere, utnytte tomtepotensialet
etc., eventuelt leie ut til andre virksomheter ved
seksjonering. (Sintef/Byggforsk - Multiconsult).

Oppdeling
Utvidelse

Hva gir en bygning høy elastisitet?
• Bygningens organisering
• Funksjonsseparering
• Brannsprinkling
• EIB/Lonworks (SD-anlegg)

Etc.

Hva gir en bygning høy fysisk fleksibilitet?
Modularitet
Plug and play innvendige systemvegger
Flat, lydisolert himling

•
•
•

GENERALITET
-er evnen bygningen har til å endre funksjon. Dette kan
være både innenfor samme virksomhet eller tilpasning
til ny virksomhet (for eksempel fra kontorbygning til
forretningsvirksomhet).
Brukere (virksomheter) som krever flere funksjoner vil
således kunne utnytte generalitet til omrokeringer og
omdisponeringer for således å oppnå forbedret logistikk,
utvidelse av funksjonsområder etc.

Eiendommens tilstand – Innvirkning på verdi
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"Utviklingen i markedet går i retning av at estetisk levetid tillegges
større og større vekt i forbindelse med krav til nye lokaler"

Eiere av bygningen bør ha fokus på generalitet, da dette gir
muligheter for alternativ bruk og således et større marked.
(Sintef/Byggforsk - Multiconsult).

Forskjellige aktører har ulik fokus på
tilpasningsdyktighet:
•
•

•

•
Hva gir en bygning høy generalitet?
• Bygningsdybde 15-17 m
• Innvendig netto takhøyde min 2,70 m i gjennomsnitt
• Teknisk grid ca 2,40 x 2,40 med høy funksjonalitet
• Oppforet gulv (for ledninger og evt. ventilasjon)
• 3 D og sonebasert EL & IKT forsyning, trådløs IKT
• EIB/Lonworks (SD-anlegg)

BETRAKTNINGER, HYPOTESER,
PÅSTANDER

En eiendoms grad av tilpasningsdyktighet bør vektlegges
når en legger en langsiktig strategi for eiendommen. Dersom
eiendommen er tilpasningsdyktig er det viktig å legge
vekt på verdibevarende vedlikehold all den tid lokalene i
eiendommen er egnet for virksomhetene. Dersom lokalene i
eiendommen ikke er egnet for eksisterende virksomheter vil
det være strategisk riktigere å se vedlikeholdet i sammenheng
med nødvendige ombygginger. Det er viktig å finne status på
byggene gjennom å kartlegge både dagens funksjonalitet,
bygningens egenskaper i forhold til tilpasningsdyktighet og
bygningens tekniske tilstand, og ut i fra dette legge en strategi
for planlegging og utvikling av bygningsmassen.

Profesjonell utleier
(ønsker alle grader av tilpasningsdyktighet)

Profesjonell utbygger for salg
(normalt lite fokus på tilpasningsdyktighet og
tilrettelegger ofte kun for en eller flere kjente leietakere)
Bruker som leier lokaler
(fokus på funksjonalitet og fleksibilitet for sin
virksomhet)
Bruker som bygger og eier egen bygning for sin
kjernevirksomhet
(fokus på nødvendig funksjonalitet for bruken i dag,
bygningens tilpasningsdyktighet blir sjeldent tema før
eventuelt salg eller ved større endringsbehov)

Vi ser i vår portefølje at utviklingen i markedet går i
retning av at estetisk levetid tillegges større og større vekt
i forbindelse med krav til nye lokaler. Selv om eksisterende
bygningsmasse egentlig tilfredsstiller de funksjonelle og
tekniske krav til leietakere, stilles større krav til estetikk i
tråd med samfunnets generelle økonomiske vekst og trendutvikling.

Flere nyere og eldre bygg er utformet på en slik måte at det
vil være påkrevet med store økonomiske investeringer for å
”løfte” bygningsmassen til den standard leietakerene ønsker.
Vår vurdering er at det i sentrale strøk og «riktige» soner er
betalingsvillighet hos leietakerne for å oppnå ønsket standard,
mens det i mindre attraktive områder vil være vanskelig å
få betalt for påkrevd leietakertilpasning. Krav til byggenes
tilpasningsdyktighet vil derfor etter vår oppfatning være
viktigere utenfor «pressområdene» sett fra eiers/investors
ståsted. Nye byggeregler og forskriftskrav med mer
bidrar etter vår oppfatning til at leietakere stiller
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"Jo høyere grad av tilpasningsdyktighet et bygg/lokaler har jo lavere
vil normalt kostnadene for leietakertilpasningene være"
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strengere/høyere krav til standard og «energieffektive bygg».
Om dette bidrar til en bærekraftig utvikling kan absolutt
diskuteres da en risikerer at flere fullt ut brukbare bygg blir
«merket» uønsket. Vår erfaring er at nye myndighetskrav
knyttet til SHA, ytre miljø, energieffektivisering og universell
utforming med mer er kostnadsdrivende for byggeiere og
fører til strengere krav og ønsker fra leietakerne uten at
betalingsvilligheten hos leietaker nødvendigvis øker.

Leiekontrakters varighet er på vei nedover i antall år
hvilket også bidrar til økt utbedrings- og utskiftingstakt.
Dette medfører kortere tidshorisont for å ta inn
investeringskostnadene
ved
leietakertilpasningene
og derav behov for høyere husleie. Jo høyere grad av
tilpasningsdyktighet et bygg/lokaler har jo lavere vil normalt
kostnadene for leietakertilpasningene være.
Profesjonalisering av leietakere og investorer vil bidra til
at gapet mellom markedsverdi og bruksverdi reduseres,
noe som igjen kan bidra til at det i større grad bygges
tilpasningsdyktige eiendommer.

Er det en sammenheng mellom lokalenes tekniske
tilstand og leiepris?
Det er ikke nødvendigvis enkelt å fremlegge entydige bevis på
dette, men vår påstand er at bygningers og lokalenes negative
tilstandskurve over tid også innvirker på leieprisen. Jo bedre
vedlikeholdt bygningen er og jo bedre den tilfredsstiller nye
forskriftskrav, jo høyere leiepris vil man normalt oppnå.
Kostnader for leietakertilpasninger varierer enormt og i all
hovedsak med bakgrunn i leietakernes kravspesifikasjoner,
forventninger og bygningens evne til tilpasningsdyktighet.
Vår erfaring er at enhver leietakertilpasning koster. Se matrisen
"Kostnader leietakertilpasninger" på neste side som er basert
på erfaringstall fra egen database for kontorbygg. Evnen,
viljen og kunnskapen til å legge ned tilstrekkelig innsats i en
tidligfase av prosjekteringen for å oppnå tilpasningsdyktige
bygg er ofte fraværende av forskjellige årsaker. Det private
markedet har i lange perioder vært dominert av aktører
som søker kortsiktig profitt gjennom å spekulere i å «time»
utbygging, kjøp og salg av eiendommene med de økonomiske
konjunkturer i samfunnet for øvrig. Trenden har vært hyppige
transaksjoner med minimalisering av eierkostnader som har
medført et økende vedlikeholdsetterslep.

Eiendommens tilstand – Innvirkning på verdi
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"Erfaringsmessig vil kostnadene knyttet til innredning,
planløsning og installasjoner over byggets levetid
overstige de opprinnelige byggekostnadene"

Kostnader leietakertilpasninger
Grad av leietakertilpasning/Rehabilitering

Kr / m2

AS-IS

0

▶ 2 000

5 000

▶ 8 000

Lettere tilpasning (gulv, himling, vegger)

2 000

Middels (overflater, kontorfronter, belysning, tilpasning tekniske anlegg, kanalnett, ventilasjonsanlegg)
Større tilpasning (overflater, kontorfronter, belysning, nye tekniske anlegg, ny kabling, el+tele/data,

8 000

sentralanlegg (ventilasjonsaggregat) m.m.)

Totalrehabilitering (nybygg bør vurderes)

15 000

▶ 5 000
▶ 15 000

ÅRSKOSTNADER I EN VIDERE
KONTEKST
Normalt vil det skje mange endringer på et
bygg i løpet av byggets livssyklus. Oftest vil
bygningskroppens struktur bestå over lange
perioder, men det vil kontinuerlig påløpe driftog vedlikeholdskostnader i større eller mindre
grad som inngår i leietakerens felleskostnader
og byggeiers eierkostnader (avhengig av
leiekontraktenes utforming). I tillegg til dette
vil det påløpe kostnader knyttet til endringer på
innredning, planløsning og installasjoner over
byggets livssyklus.

Totale kostnader
over 50 år

Drift

Innredning
5-7 år
Drift
15-20 år

Kostnader

Erfaringsmessig vil kostnadene knyttet til
innredning, planløsning og installasjoner over
byggets levetid overstige de opprinnelige
byggekostnadene.

Innredning

Tradisjonell
forventning til
byggets kostnader

Bygningsstruktur
50 år

Tid

Bygningsstruktur

2015 2025 2035 2045 2055 2065
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Nye kjøpere, nye muligheter

Magnus Havikbotn Jacobsen,
Analytiker i DNB Næringsmegling.

Magnus Havikbotn Jacobsen er utdannet
siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.
Han jobber som analytiker i DNB
Næringsmegling, og er regionsansvarlig på
analyseavdelingen.

NYE KJØPERE, NYE
MULIGHETER

DNB Næringsmegling er av landets
ledende meglere og rådgivere innen
næringseiendom. De har lang erfaring
og bred kompetanse innen kjøp/salg av
næringseiendom, rådgivning, utleie og
analyse og verdivurdering.

De store nasjonale og internasjonale
investorene har fått øynene opp for byer
som tidligere har vært preget av lokale
eiendomsaktører.

DNB Næringsmegling har i løpet av de siste
tre årene omsatt næringseiendom for NOK
ca. 30 mrd, formidlet leiekontrakter for
et samlet areal på mer enn 600.000 m2 og
gjennomført verdivurderinger for mer enn
NOK 200 mrd. i eiendomsverdi.

Magnus Havikbotn Jacobsen, Analytiker i DNB Næringsmegling.

Aldri før har vi sett en så høy andel
nasjonale og internasjonale aktører på
kjøpersiden i Bergen, Trondheim og
Stavanger.

Nye kjøpere, nye muligheter
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"Samlet ble det omsatt næringseiendom i Bergen,
Trondheim og Stavanger for over NOK 17 mrd. i 2015"

Tidenes transaksjonsår for
næringseiendom i Norge
2015 ble tidenes transaksjonsår for næringseiendom i Norge.
Markedet i 2015 ble preget av det ble lagt ut ekstraordinært
mange store enkelteiendommer med beste beliggenhet
og/eller lange leiekontrakter. Hele 44 transaksjoner i fjor
hadde yield 5,5% eller lavere. Videre var markedet preget
av store porteføljetransaksjoner som primært var knyttet
til salg eller delsalg av eiendomsselskap og eiendomsfond.
Internasjonale investorer kjøpte næringseiendom i Norge
for nær NOK 50 mrd., mens mange eiendomsselskap,
private investorer og utviklere benyttet markedet til å ta
gevinst på lavrisikoeiendom. Internasjonale investorer har
brutto kjøpt norsk næringseiendom for ca. NOK 100 mrd.
fra 2006, hvorav NOK 46,8 mrd. i 2015. Det har blitt større
bredde i hva utlendingene kjøper, og i fjor investerte de i
eiendom innen kjøpesenter, gatehandel, dagligvare, hotell,
kontor, fondsporteføljer, samt eiendom for hhv. barnehage,
helse og undervisning.

Økning på over 60%

I likhet med resten av landet ser vi rekordhøye
transaksjonsvolumer også i Bergen, Trondheim og
Stavanger. Samlet ble det omsatt næringseiendom i
de tre byene for over NOK 17 mrd. i 2015. Dette er en
økning på over 60% fra året før, til tross for at antall
transaksjoner kun er marginalt opp. Det er gjennomført
milliardtransaksjoner i alle de tre byene og andelen
utenbys investorer (nasjonale aktører og internasjonale

investorer) har aldri vært høyere. I 2015 sto utenbys
investorer på kjøpersiden i transaksjoner for hele NOK
13,8. mrd. tilsvarende over 80% av transaksjonsvolumet i
Bergen, Trondheim og Stavanger samlet. Til sammenligning
sto de i gjennomsnitt kun for 54% i de tre foregående år.
Hoveddelen av utenbys investorene relaterer seg til store
nasjonale eiendomsaktører, men også internasjonale
investorer markerte seg med eiendomsinvesteringer for
nesten NOK 5 mrd. i de tre byene i 2015.

Nye kjøpergrupper

Den største endringen i utenbys interesse ser vi primært i
Bergen og Trondheim som tidligere har fremstått som noe
mer lukkede lokale markeder enn Stavanger og Oslo. I 2015
har imidlertid andelen utenbys investorer i både Bergen
og Trondheim økt til 70%, til forskjell fra tidligere år hvor
lokale eiendomsaktører i stor grad har dominert markedet.
Eksempler på dette er salget av DNB-bygget i Solheimsviken
som trolig er den største enkelttransaksjonen i Bergen
noensinne, Statoil solgte to bygg i Trondheim til en samlet
verdi av NOK 1,75 mrd. og nybygget Trondheimsporten
som ble omsatt til nær NOK 700 millioner. Alle med utenbys
investorer på kjøpersiden. De nye kjøpergruppene legger
bedre til rette for storsalg som vi i liten grad har sett
tidligere, og viser at byer som Bergen og Trondheim også
har vokst frem som attraktive investeringsbyer for flere
enn lokale eiendomsaktører. For å oppnå best mulig pris er
det således viktigere enn noen gang at selger henvender seg
til både lokale, nasjonale og internasjonale kjøpere.
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Nye kjøpere, nye muligheter

Lokale- og utenbyskjøpere alle regionsbyene
2010
Utenbys investorer
Lokale investorer
Total transaksjonsvolum
Andel prosent uteby
Ander prosent lokal

2011
5,9

2012
5,3

2013
4,2

2014
5,9

2015
13,8

3,1
9,0

4,2
9,5

3,9
8,1

4,6
10,5

3,4
17,2

65 %
35 %

56 %
44 %

51 %
49 %

56 %
44 %

80 %
20 %

Transaksjonsvolum Bergen, Trondheim og Stavanger
Transaksjonsvolum Bergen, Trondheim og Stavanger
16,0
14,0
Utenbys
investorer

NOK Mrd.

12,0
10,0
8,0

Lokale
investorer

6,0
4,0
2,0
0,0
2011

2012

2013

Markedet profesjonaliseres
Det er flere grunner til den markerte økningen av
nasjonal og utenlandsk interesse. 2015 var et år med
flere unike kjøpsmuligheter hvor mange aktører ønsket
å ta gevinst og frigjøre kapital i et svært godt marked. Vi
ser derfor at noen få enkelttransaksjoner bidrar til å dra
opp transaksjonsvolumet i 2015. Likevel ser vi at skarpe
priser og mangel på objekter i hovedstaden gjør at flere
av de større aktørene nå ser etter alternativer i de andre
store byene. Markedene fremstår mer åpne enn tidligere,
med økt flyt av informasjon og mer åpne prosesser. Dette
bidrar til å gjøre byene attraktive også for profesjonelle
eiendomsinvestorer utenbys. Vi tror at trenden med en
større andel nasjonale og internasjonale investorer ikke
er et 2015 fenomen, men heller en del av det nye markedet.
En stadig større del av markedet profesjonaliseres, og vi
tror de gode objektene vil få økt nasjonal og internasjonal
interesse også i fremtiden, uavhengig om de ligger i Oslo,
Bergen, Trondheim eller Stavanger.

2014

2015

Forventer velfungerende
transaksjonsmarked
Etter fjorårets rekordvolum på landsbasis er det naturlig
at det blir omsatt et lavere volum næringseiendom i år.
Hittil i år (mai 2016) har vi registrert 53 transaksjoner
over 50 millioner for totalt NOK 13. mrd. Fjoråret bød som
nevnt på mange ekstraordinære muligheter og mange av
de opplagte salgskandidatene har blitt omsatt. Dessuten
har lånekapitalen blitt noe mer selektiv. Det er ikke gitt
hvor store disse effektene blir, og utfallsrommet for årets
transaksjonsvolum er naturligvis stort. Generelt venter
vi imidlertid et velfungerende transaksjonsmarked med
mange kjøpsmuligheter også i 2016.

Bryggen, Bergen
I Bergen har Basale 11 ansatte som forvalter og drifter totalt over 180.000 m2
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ERFARINGER FRA
TEKNISK DUE DILIGENCE
Ole Kristian Johannessen, Avdelingsleder OBOS Basale AS, Bergen

I de fleste tilfeller gjennomføres det en
DD- prosess i forbindelse med omsetning
av næringseiendom, ofte i regi av kjøper,
men i tillegg ser vi at også selger ønsker
å være forberedt og har gjennomført en
VDD (Vendor Due Diligence)i forkant av
at eiendommen kommer for salg.
At en kjøper ønsker å gjennomføre DD
fremstår som rimelig klart for de fleste,
men hvorfor skal en selger være forberedt
på samme måte?

Erfaringer fra teknisk due diligence
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"Selger unngår å måtte gi et prisavslag på et langt høyere beløp
enn hva som er nødvendig for å utbedre byggets feil og mangler"

Best mulig pris

Seriøsitet og forhandlingsgrunnlag

Selger ønsker å oppnå best mulig pris samt unngå problemer
i ettertid av transaksjonen, og følgelig vil en VDD være
et viktig virkemiddel. Det gir selger tid til å bli forberedt
til kjøpers rådgivere som analyserer eiendommen og
dokumentasjonen, samt at selger får anledning til å få på
plass dokumentasjon og utbedre avvik.

Men har selger gjennomført en VDD og i tillegg innhentet
en brannteknisk tilstandsanalyse på bygget står han sterkt
i en forhandling. I tillegg gir selger en trygghet om at han
er en seriøs aktør og har fokus på å få gjennomført en god
transaksjon.

I noen tilfeller kan dette spare selger for å gi kjøper et
urettmessig avslag på grunn av uavklarte forhold med
eiendommens tekniske tilstand.

Noe av det viktigste er forhold vedrørende brann.
Branndokumentasjon skal være korrekt og oppdatert, samt
at kart og terreng må stemme på eiendommen.
Feil og mangler ved byggets brannsikkerhet kan raskt føre
til store kostnader, særlig hvis det involverer omsøking
av leietakertilpasninger eller andre bygningsmessige
endringer.
Vi ser ved en rekke tilfeller at slike tilpasninger er blitt
utført uten at dette er tilstrekkelig prosjektert eller
innhentet godkjenning av tiltak.
Kjøper vil med rette fremføre krav om kompensasjon/
avslag i kjøpesum for å utbedre slik feil.
Det er ikke uvanlig at kjøper fremfører dette uten at selger
har et forhold til omfang og beløpets størrelse.

Kjøper på sin side ønsker å eliminere risiko, og ved uklarheter
som for eksempel innenfor byggets brannsikkerhet vil han
sikre seg og forlange et avslag som er størst mulig.

På større eiendommer kan utbedring av ovennevnte
forhold føre til vesentlige kostnader. Har selger gjort
sine forberedelser godt så kan han fremlegge korrekt
dokumentasjon og kostnadsoverslag for utbedring av
feil og mangler. Selger fremstår dermed seriøs og kjøper
vet hva han kjøper. Ikke minst så unngår selger å måtte
gi et prisavslag på et langt høyere beløp enn hva som er
nødvendig for å utbedre byggets feil og mangler.
En VDD eller en teknisk tilstandsanalyse er mer omfattende
enn branntekniske tilstandsanalyse, men byggets
brannsikkerhet er helt klart den viktigste delen av en slik
tilstandsanalyse. Det er snakk om leietakernes liv og helse
som i ytterste konsekvens kan stå på spill. Og skulle det gå
galt så vil huseier måtte stå til rette ovenfor myndighetene
og forsikringsselskapet, og bli eksponert i media.
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Av forhold som må belyses i VDD vil vi fremheve:

1. Brann
2. Internkontroll (serviceavtaler, servicerapporter, lukking av avvik)
3. Tegninger (plan-, brann-, leietaker-, teknisk-)
4. Energiattest og energivurdering av tekniske anlegg
5. Byggesøknader, prosjektering, rammetillatelser, godkjent tiltak,
igangsettelse, bruksløyver, ferdigattest
– samsvarer dette med det fysiske på bygget?
6. Hva er gjennomført av oppgradering, utskiftninger siste 5 år,
overleveringsprotokoller, garantibefaring og eventuelle tvister.
7. Førsteinntrykket
8. Parkeringsplasser
9. BTA, utleid areal, ledig areal
10. Felleskostnader, fordelingsnøkler, utestående
11. Tidligere tekniske rapporter, vedlikeholdsbudsjett for inneværende år
12. Vedlikeholdsplaner de neste 3-5 år
13. Er det noen pågående tvister med leietakerne
14. Innflyttings protokoller med leietakerne
15. Utbyggings planer, reguleringsbestemmelser, nabovarsler
16. Tilsynsrapporter, eventuelle pålegg
17. Oljefyr anlegg, nedgravde tanker
18. Forurensing i grunn og radonundersøkelser
19. Eiendeler/løsøre som følger med
20. Dokumentere egenkontroller

Erfaringer fra teknisk due diligence
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"En selger har alt å tjene på å gjennomføre en VDD i
forbindelse med salg av næringseiendom"

Innenfor hvert av punktene er det mange fallgruver, så
det anbefales å benytte erfarne rådgivere slik at punktene
blir korrekt håndtert og presentert i en sammenheng for
det bygget som skal selges. Noen av de viktigste punktene
kommenteres videre nedenfor.
Vi opplever ofte at det fremlegges tilsynsrapporter
uten avvik, og at dette blir oppfattet og presentert som
ensbetydende med at alt er i orden. Et tilsyn kan ha fokus
på et spesielt område eller en del av bygget. Følgelig gir et
tilsyn uten avvik ingen garanti for at bygget er friskmeldt.
Derimot vil en tilsynsrapport med avvik, som av selger
har blitt utbedret og lukket gi et godt inntrykk, forutsatt at
utbedringene kan dokumenteres.

Hvilke tiltak er gjennomført på bygget.

Et annet viktig forhold er hvilke tiltak som er gjennomført
på bygget. De fleste eiendomsbesittere kan som regel
fremlegge ferdigattest på tiltak som er gjennomført, og
føle at det gir god nok dokumentasjon på at alt er i orden.
Dessverre er det ikke alltid slik.
Det er nødvendig med prosjekteringsgrunnlaget,
rammetillatelser og igangsettelsesgodkjenning – kort sagt
hele rekken av dokumenter i forbindelse med tiltak.
Deretter vil en rådgiver avstemme hva som er godkjent
opp mot hva som faktisk er bygget. Og her hender det at det
avdekkes feil på utførelse – ofte relatert til brannvegger,
rømning og lovpålagt slukkeutstyr.

Avtaler, rapporter og energiattest

Rent driftsmessig må alle lovpålagte serviceavtaler kunne
fremlegges. Dette er i de fleste tilfellene på plass. Det som
ofte mangler er servicerapportene som dokumenterer at
servicen faktisk er blitt utført, at avvik og feil er blitt lukket
og kan dokumenteres.
Det er snart 10 år siden at det ble pålagt huseier å
gjennomføre energiattest på alle næringsbygg over 1000
m². I tillegg skal det jevnlig gjennomføres energivurdering
av tekniske anlegg – særlig det siste er mangelfullt på flere
bygg.

Fokus på innflyttingsprotokoller
Det siste vi vil fremheve, og som eier bør ha langt bedre
fokus på, er innflyttingsprotokoller som dokumenterer
tilstanden til lokalene når en leietaker flytter inn og tar
disse i bruk.
Dette er ofte mangelfullt eller finnes ikke i byggets
dokumentasjon. Konsekvensen av dette er at det blir
vanskelig å få leietaker til å istandsette lokalet når
leieforholdet avsluttes, eller betale for nødvendig
istandsetting. Da ender kostnaden på eier.
Der det foreligger gode rutiner på innflytting og utflytting
er det ofte betydelige beløp som kan hentes inn fra leietaker
dersom de ikke har overholdt sin vedlikeholdsplikt.
Mangler denne type dokumentasjon vil en kjøper kunne
be om prisreduksjon for usikkerheten for at han en gang i
fremtiden må bære kostnadene med istandsetting.

Oppsummering

Hver av de 20 punktene er i seg selv viktige og ytterlige
forhold kan være aktuelle. Dette vil være avhengig av type
bygg og dets installasjoner. Men har selger og forvalter
orden på de ovennevnte punkter så er mye bra arbeid gjort.
Basale besitter både teknisk, juridisk og økonomisk
kompetanse og erfaring. Dette gjør at vi har fokus på
totaliteten og hvordan de tre fagområdene går i hverandre
og utfyller hverandre i forbindelse med gjennomføring av
en VDD eller en DD.
Selger har alt å tjene på å gjennomføre en VDD i forbindelse
med salg av næringseiendom. Selger står dermed sterkt i
forhandlingene med kjøper, og selgers informasjonsplikt i
forbindelse med at transaksjonen blir godt ivaretatt.
Ta en test selv og sjekk ut de 20 punktene på egne bygg –
har du alt i orden?
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ERFARINGER FRA
ØKONOMISK DUE DILIGENCE
Trond Arne Espås, Økonomidirektør OBOS Basale AS

I forbindelse med de fleste
eiendomstransaksjonene gjennomføres
økonomisk/finansiell due diligence.
Vi skal i denne artikkelen fokusere på
enkelte forhold som det, basert på våre
erfaringer, typisk har vært fokus på i den
økonomiske due diligencen.

Erfaringer fra økonomisk due diligence
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"Enkelte huseiere har et lite bevisst forhold til å dokumentere hva som
aktiveres på saldo skattemessig og hva som kostnadsføres løpende"

Omfanget av en økonomisk due diligence i
eiendomsbransjen vil normalt være avhengig av om
man selger eiendommen eller eiendomsselskapet. Fra
kjøpers ståsted, vil det normalt være større risiko
beheftet ved å erverve selskapet fremfor kun å erverve
innmaten, og omfanget av økonomisk due diligence vil
normalt være påvirket av dette. I det nedenstående har
vi lagt til grunn at transaksjonen skjer gjennom salg av
aksjer/andeler i et selskap.

Justering av merverdiavgift
Etter innføring av justeringsreglene for merverdiavgift
for kapitalvarer vil det for eiere av fast eiendom være
viktig å dokumentere og begrunne den avgiftsmessige
behandlingen
ved
anskaffelse
av
kapitalvaren/
byggetiltaket og ved etterfølgende endringer. For fast
eiendom vil faktisk bruk av arealene være avgjørende. Som
et minimum bør selskapet kunne dokumentere følgende pr.
kapitalvare/byggetiltak

•
•
•
•
•
•
•

Hvilken kapitalvare/byggetiltak det gjelder
Anskaffelsestidspunkt og/eller fullføringstidspunkt
Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift
Total merverdiavgift
Fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen
Fradragsrett ved anskaffelsen i prosent
De justeringer som virksomheten skal gjøre, spesifisert
med beløp pr år.

Det er fremdeles mange eiendomsbesittere som
ikke har egnede løsninger for å holde oversikt over
justeringsforpliktelsene og –rettighetene. De mangler
systemløsninger for å håndtere dette, eller de mangler
forståelse for at denne dokumentasjonen kreves fremlagt.
Komplett og lett forståelig dokumentasjon av
justeringsforpliktelser og – rettigheter er viktig for kjøper
for å forstå potensiell momsrisiko, og også for å kunne
ivareta dokumentasjonsbehovet ved fremtidige justeringer.

Skattemessig behandling av vedlikehold
og påkostninger

Et annet forhold som går igjen er at enkelte huseiere har
et lite bevisst forhold til å dokumentere hva som aktiveres
på saldo skattemessig og hva som kostnadsføres løpende.
I praksis ser vi ofte at regnskapsmessig behandling av
vedlikehold og/eller påkostninger ukritisk legges til
grunn også for den skattemessige behandlingen. En del
aktører er nok overforsiktige og aktiverer en større andel
av kostnadene på saldo fremfor å kostnadsføre løpende. I
noen tilfeller er leietakertilpasninger aktivert med lineære
skattemessige avskrivninger fremfor på saldogruppe h
eller i. Uansett bør dokumentasjon på foretatte
vurderinger fremlegges.
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"En feil i årlig leie på kr. 100.000 vil påvirke prisen på
eiendommen med kr. 2.000.000 ved en yield på 5%"

Allokering til de ulike saldogruppene

Leiereguleringer

I mange tilfeller kan vurderingene av hva som aktiveres
på de ulike saldogruppene fremstå som relativt tynt
dokumentert. Vi har sett flere tilfeller av at man ukritisk
har allokert 40% av prosjektkostnadene som faste tekniske
installasjoner/ saldogruppe j. Dette synes begrunnet i
overgangsregelen fra da saldogruppen for faste tekniske
installasjoner ble innført. Overgangsregelen tilsa at
40% av saldoverdien på bygg pr. 31.12.08 kunne henføres
til faste tekniske installasjoner. En kan imidlertid ikke
legge dette til grunn som en generell fordelingsnøkkel for
prosjektkostnader.

I økonomiske due diligencer gjennomgås leieavtalene, og
indeksreguleringer etterprøves. Spesielt blant huseiere
som ikke har egnede systemer for kontraktshåndtering og
utfakturering av husleie finner vi ofte større og mindre feil.
Selv beskjedne feil i beregningene kan gi store utslag ved
beregning av kjøpesum. Eksempelvis vil en akkumulert
feil i årlig leie på kr. 100.000 påvirke prisen på eiendommen
med kr. 2.000.000 ved en yield på 5%.

I en del eiendomsselskaper ser en at det historisk ikke
har vært allokert noen andel av kjøpesummen til tomt
(ikke avskrivbar), og vi ser også en del tilfeller hvor det i
etterfølgende utbyggingsprosjekter ikke er tatt stilling
til om noen andel av den totale byggekostnaden burde
vært allokert til tomten. Eiendom kjøpes oftest uten at
kjøpesummen er splittet mellom bygg, tomt og tekniske
installasjoner, og dokumentasjonen av fordeling mellom de
ulike saldogruppene er svært ofte ikke eksisterende eller
mangelfull. Tilsvarende gjelder ved nye prosjekter, der en
ofte ikke har tatt stilling til om noen andel av prosjektet er
relatert til opparbeidelse av tomten.

Fordeling av felleskostnader

Ved gjennomgang av leiekontraktene ettergår man
ofte hjemmel for og beregning av fordelingsnøkler for
felleskostnader. Typisk funn er at en mangler skriftlig
hjemmel for å allokere andel av eiendomsskatt på
leietakerne, eller at fordelingsnøklene ikke er endret ved
endret bruk av lokalene. Også dette er forhold som vil
kunne medføre krav fra kjøper om prisavslag.
Vår erfaring er at en godt forberedt salgsprosess der
dokumentasjon på ovennevnte forhold blir fremlagt vil
bidra til at transaksjonene kan gjennomføres til avtalt tid og
med mindre risiko for etterfølgende krav om prisreduksjon
som følge av funn i den økonomiske due diligencen.

Telenor Arena
OBOS Basale AS er forretningsfører, og leverer tjenester innenfor teknisk, økonomi og drift

21

22

Nøkkeltall - Felleskostnader

NØKKELTALL FELLESKOSTNADER
Tor Inge Våge, Rådgiver – Finansiell rådgivning, OBOS Basale AS

Vi presenterer den årlige oppdateringen av
nøkkeltall for felleskostnader.
De nye nøkkeltallene er basert på
felleskostnader i 2015 for kontorbygg i
Basales portefølje.

Nøkkeltall - Felleskostnader
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"Gjennomsnittlige felleskostnader i vårt utvalg er
kr 310 per kvadratmeter"

Utvalg
Nøkkeltallene er basert på en analyse av regnskap for 2015
på bygg i Basales eiendomsportefølje. Felleskostnadene i
eiendommene er faktisk avregnede kostnader for 2015. Det
endelige utvalget består av 49 eiendommer med et samlet
areal på 296 000 kvadratmeter. Gjennomsnittelig størrelse
per bygg er 6 000 m2. 75% av eiendommene som var med
i utvalget i 2014 er inkludert i eiendommene som danner
grunnlaget for årets nøkkeltall.

Avgrensning

Vi har 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.

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 de fleste eller alle energiabonnement
i eiendommen står på huseier 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.

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. Dette kan
medføre at kostnadene per m2 kan endre seg fra tidligere
år, uten at det nødvendigvis betyr at kostnadene for den
enkelte leietaker totalt sett har endret seg.

Nøkkeltall 2015

Tabellen oppsummerer resultatet og viser nøkkeltall for
2015. Alle nøkkeltallene er eksklusiv merverdiavgift.
Intervallet utarbeidet for sum felleskostnader 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. Intervallene for de ulike
kategoriene er utarbeidet på samme måte, det vil si at 60%
av eiendommene i utvalget som har kostnader knyttet til
løpende drift ligger innenfor intervallet. En slik beregning
gjøres for hver kategori, i tillegg til at det blir gjort for
sum felleskostnader. Dette medfører at det ikke vil være
samsvar mellom intervallet for totale felleskostnader og
summene av lav/høy innenfor hver kategori.
Sammenlignet med nøkkeltallene fra 2014 har totale
felleskostnader økt. En medvirkende årsak til
økningen er generell økning i lønns- og prisnivå.
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Felleskostnader
KATEGORI

GJ.SN./M2

LAV

Løpende drift

55

34

▶

76

Kommunale avgifter

19

5

▶

31

Avfallshåndtering

HØY

21

9

▶

32

101

74

▶

126

8

2

▶

20

17

6

▶

30

2

1

▶

4

Renhold

30

12

▶

45

Skadedyr

0

0

▶

1

Heis/rulletrapp

9

6

▶

14

Andre tekniske installasjoner

10

4

▶

19

Vvs

19

5

▶

33

Utendørs

10

3

▶

20

Bygningsmessige reparasjoner

4

1

▶

10

Rekvisita/driftsmateriell

2

0

▶

4

Beplantning innendørs

0

2

▶

6

Støttefunksjoner

1

1

▶

26

310

238

▶

390

El.Kraft/olje/fjernvarme/fjernkjøling
Vakthold
Brannvern/internkontroll
Telefon/overføring

SUM

I tillegg er det enkelte eiendommer (8 bygg) som av ulike
årsaker ikke er med i årets utvalg som totalt sett var med
på å redusere gjennomsnittet i 2014. Dette gir isolert sett
høyere nøkkeltall uten at dette indikerer at kostnadsnivået
er økt fra 2014 til 2015.

Kostnader til løpende drift og brannvern/internkontroll er
for vårt utvalg i 2015 høyere enn utvalget i 2014. I tillegg
til de andre forklaringsvariablene som er nevnt, er antallet
eiendommer beliggende i Oslo som er med i utvalget økt
med 30% sammenlignet med i fjor. Erfaringsmessig kan
kostnadsnivået til løpende drift for Oslo-eiendommer være
høyere enn eiendommer beliggende i andre deler av Norge.
Det er også erfart at flere leietakere ønsker å få inkludert
egne spesifikke kostnader over felleskostnadsregnskapet.
Det har derimot vært en reduksjon i kostnadsnivået for
el.kraft/olje/fjernvarme/fjernkjøling. Dette er i henhold

til forventningene med bakgrunn i redusert forbruk og at
strømprisene i 2015 var lavere enn i 2014 (SSB).

Kommunale avgifter har også hatt en økning sammenlignet
med nøkkeltallene fra 2014. Vi ser at flere leiekontrakter
inkluderer eiendomsskatt som en kostnad som leietaker
må betale gjennom felleskostnadene, noe som indikerer
at kostnadsnivået øker. Dette gir en forventning om at
felleskostnadene knyttet til kommunale avgifter skal
ytterligere opp i årene som kommer når også eiendommer i
Oslo må betale eiendomsskatt.
Fordelingen av andelen felleskostnader har små eller ingen
endringer for alle kategoriene bortsett fra el.kraft/olje/
fjernvarme/fjernkjøling som er vesentlig redusert. I 2014
utgjorde kostnadene i denne kategorien 38% av de totale
felleskostnadene, mens i 2015 er andelen redusert til 33%.

Nøkkeltall - Felleskostnader
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Andre kostnader 2%

Gjennomsnitt felleskostnader i %

Telefon / overføring
Skadedyr
Rekvisita / driftsmateriell
Beplantning innendørs

Bygningsmessige reparasjoner 1%

Støttefunksjoner
Andre
kostnader 2%

Utendørs
VVS

Løpende drift
3%

6%

Andre tekniske installasjoner

18%

3%

Heis/Rulletrapp

Kommunale avgifter

3%
6%
Renhold

Brannvern / internkontroll

10%

7%

Avfallshåndtering

5%

Vakthold 3%
33%
El.kraft/Olje/fjernvarme/fjernkjøling

Kantine

Kommentar

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
flere av eiendommene i utvalget ikke har og er såpass
kostnadsdrivende at vi derfor mener det er mest riktig
å holde det adskilt fra de resterende nøkkeltallene. I vårt
utvalg var det 10 eiendommer med kantinekostnader. 60%
av eiendommene ligger innenfor intervallet 3.300 – 5.000
kroner per bruker i kantinekostnader. Gjennomsnittet i
utvalget var 4.450 kroner per bruker. Utvalget er relativt
lite, men er med på å indikere nivået på kantinekostnader
per bruker per år.

Sammenlignet med fjorårets analyse har det totalt sett vært
en økning av felleskostnadene per m2. Noe av endringene
er forklart gjennom utvalget. Flere eiendommer med
lavere eierkostnader som var en del av grunnlaget i 2014
er av ulike årsaker ikke med i årets utvalg. Samtidig ser vi
at kostnader til løpende drift i våre utvalg ligger høyere
for eiendommer beliggende i Oslo-området. Kostnader til
el.kraft o.l. har derimot gått ned, og utgjør nå kun 1/3 av de
totale felleskostnadene. Gjennomsnittlige felleskostnader i
vårt utvalg er på 310 kroner per m2. 60% av eiendommene
i utvalget ligger innenfor intervallet 238 – 390 kroner per
m2. Gjennomsnittlige kantinekostnader i vårt utvalg er på
4.450 kroner per bruker.
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NØKKELTALL EIERKOSTNADER
Karoline Lofstad, Rådgiver – Finansiell rådgivning, OBOS Basale AS

Vi presenterer den årlige oppdateringen av
nøkkeltall for eierkostnader.
De nye nøkkeltallene er basert på
eierkostnader i 2015 for kontorbygg i
Basales portefølje.
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Eierkostnader
KATEGORI

GJ.SN./M2

LAV

67
8
3
30
10

11
7
1
26
1

39

25

Vedlikehold (innvendig og utvendig)
Forsikring
Revisjon
Administrasjon / forvaltning
Andre driftskostnader

Megling / utleie
Juridiske honorarer
Honorar konsulenter (arkitekt byggeledelse etc.)

Asset management

Total kvadratmeterkostnad

8
5
14

184

1
0
5

96

HØY
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

156
15
12
75
24
54
32
42

148

417

Utvalg

Eierkostnader

Analysen begrenser seg til kontoreiendommer og bygger
på årsregnskaper fra 2015 for kontorbyggbygg i Basales
eiendomsportefølje. Statistikkgrunnlaget som er benyttet
består av 77 kontorbygg med et totalt areal på 753 000
kvadratmeter. Gjennomsnittlig bygningsstørrelse er
9 800 kvadratmeter. En stor del av eiendommene ligger
ikke uventet i Oslo. Nærmere bestemt ligger 35% av
eiendommene og 42% av det totale arealet i hovedstaden.
De resterende byggene ligger spredt over hele landet fra
Sandnes i sør til Vadsø i nord.

Eierkostnader defineres her 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 gjennom leiekontrakten.

Tabellen ovenfor oppsummerer resultatene og viser
de oppdaterte nøkkeltallene. Vist intervall for hvert
nøkkeltall inneholder 70% av eiendommene i utvalget og
representerer normal variasjon upåvirket av ytterpunkter
og eventuelle ekstremverdier. Analysen av kostnader fra
2015 viser likevel nokså like tall som fjorårets tidligere års
analyser. Sammenlignet med fjorårets analyse ser vi kun
små justeringer på de ulike kostnadselementene og samlet
sett en liten nedgang i nøkkeltall for totale eierkostnader.
Små endringer i nøkkeltallene kan skyldes endringer i
utvalget, men trolig ser vi her først og fremst et lite utslag
av de naturlige svingninger i vedlikehold og bruk av
konsulenter som hvert enkelt bygg vil oppleve fra år til år.

Eiendomsskatt og festeavgift holdes utenfor denne
analysen. Videre ses det bort fra aktiverte utgifter og
eiers andel av felleskostnader. Vi gjør også oppmerksom
på at Basales nøkkeltall er påvirket av stordriftsavtaler,
og mindre aktører vil derfor kunne oppleve at enkelte
kostnadselementer har en høyere innkjøpspris. Enkelte
av kostnadselementene i nøkkeltallene vil videre være
påvirket av betydelig investering i forvaltningssystemer
for å strømlinjeforme daglig administrasjon og oppfølging
av eiendommene. Nøkkeltallene som presenteres her må
derfor tolkes som en indikasjon på kostnadsnivået for
profesjonell forvaltning.
Nøkkeltallene oppgis per kvadratmeter brutto areal (BTA).
Vi opplever fortsatt at mange foretrekker å uttrykke
eierkostnader som en prosentandel av brutto leie.
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"Årets nøkkeltall viser "prime" eierkostnad på
kr 118 per kvadratmeter"

Et slikt relativt nøkkeltall vil imidlertid påvirkes betydelig
av eiendommens beliggenhet gjennom de ulike leienivå som
dette kan resultere i. Videre kan vi se for oss at for et bygg
med behov for å hente inn et vesentlig vedlikeholdsetterslep
kan eierkostnader basert på en prosentsats av brutto leie
kunne gi urimelig lave kostnader.

Til tross for at vi mener at det er mest hensiktsmessig å
oppgi totale eierkostnader per kvadratmeter er det likevel
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
byggets størrelse. I den sammenheng ber vi bruker være
oppmerksom på at gjennomsnittlig størrelse på byggene
i dette utvalget er 9 800 m2, og eksempelvis revisjon til 3
kroner per m2 ef ikke realistisk dersom eiendommen er 1
000 m2. På forespørsel gjennomfører Basale benchmarking
av eierkostnadene til en ønsket eiendom. I slike oppdrag
benyttes en referanseportefølje mest mulig lik den aktuelle
eiendommen. Dette kan være et nyttig supplement til
de generelle nøkkeltallene i denne oversikten, i sær hvis
eiendommen skiller seg vesentlig 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 må forventes.
Det er eierkostnader i en ideell verden hvor det ikke er
behov for ytterligere konsulent- eller meglerbistand.
Årets nøkkeltall viser «prime» eierkostnad på 118 kr per
kvadratmeter.

Vedlikehold
Vedlikehold utgjør den største posten i nøkkeltallene,
samtidig kan vi se av det store intervallet at dette
også er den posten som varierer mest mellom de
ulike byggene. Erfaringsmessig utføres en stor del av
vedlikehold i forbindelse med leietakertilpasninger og vil

derfor 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
vedlikeholdsplikten fordeles mellom gårdeier og leietaker
i leiekontrakten. Vi er videre kjent med at nivået på
vedlikehold kan være konjunkturavhengig. Likevel opplever
vi at nøkkeltall for vedlikehold ikke beveger seg noe
nevneverdig og mener derfor at statistikken vår fungerer
godt som nøkkeltall for kostnader til et gjennomsnittlig
kontorbygg 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 forvaltning,
leietakeroppfølging og styreadministrasjon. Også dette
nøkkeltallet vil være påvirket av stordriftsfordeler da bred
kompetanse og et velfungerende IT- og forvaltningssystem
vil effektivisere administrasjon og dermed redusere
kostnader knyttet til dette. For mindre aktører vil
kostnadene ved å sitte med alle disse fagdisiplinene og
It-systemene i eget hus tilsvare en langt høyere kostnad per
kvadratmeter.

Andre driftskostnader
Posten for andre driftskostnader representerer de
kostnader som påløper i daglig drift utover de som er
spesifisert i ovenfor. Her ligger for eksempel kostnader
knyttet til markedsføring, gebyrer og generalforsamling.
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"Prime" eierkostnad
140

119 kr/m2

Kr per kvm

120
100
80

67 kr/m2

60
40
20

-

3 kr/m2

10 kr/m2

8 kr/m2

Totale eierkostnader
I totale eierkostnader inkluderer vi kostnader til megling
og utleie, juridiske honorarer og honorarer til andre
konsulenter.

Vi ser at faktiske eierkostnader ofte avviker fra teoretiske
eierkostnader i ulike fremstillinger og analyser og vi
opplever at dette gjerne skyldes nettopp disse honorarene,
definert her som andre honorarer. Derfor mener vi at det
bør budsjetteres med et årlig beløp til andre honorarer, og
vi mener det er viktig og inkludere disse i nøkkeltall for
eierkostnader.

Vi ser av årets nøkkeltall at andre honorarer utgjør hele 66 kr
per kvadratmeter. Nøkkeltall for totale eierkostnader viser
145 kr per kvadratmeter eksklusive asset management og
184 kr per kvadratmeter inklusive asset management.

30 kr/m2

Megling/utleie
Kostnader i forbindelse med utleievirksomhet, det
vi klassifiserer som kostnader til utleie/megling, er
naturligvis meget avhengig av kontraktsvarighet, antall
leieforhold og ledighet.
I tillegg er kvaliteten på leietakerne, dvs. konkursrisiko,
av betydning. Nøkkeltallet gjenspeiler en praksis ved å
kostnadsføre meglingshonorarer over leietakerens løpetid.
Dette anses derfor å være en indikasjon på gjennomsnittlig
årlig kostnader en må påberegne i forbindelse med
utleievirksomhet.

Juridiske honorarer
Fra tid til annen vil det oppstå konflikter mellom leietaker
og gårdeier, eller andre juridiske problemstillinger. Også i
forbindelse med gjennomføring av inngåtte kjøpekontrakter
er juridisk bistand gjerne nødvendig. I utvalget bak denne
analysen var det hele 43% av eiendommene som
hadde kostnadsført juridiske honorarer i 2015.
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Total eierkostnad
220 kr/m2

Asset management [39 kr/m2]

200 kr/m2

Juridiske honorar [5 kr/m2]

210 kr/m2

Kr per kvm

190 kr/m2
180 kr/m2
170 kr/m2

Honorarer konsulenter m.m. [14 kr/m2]
Megling / utleie [8 kr/m2]

Ordinær eierkostnad [119]
39 kr/m2

160 kr/m2
150 kr/m2
140 kr/m2
130 kr/m2

14 kr/m2
5 kr/m2
8 kr/m2

120 kr/m2

119 kr/m2

100 kr/m2

"Prime"
eierkostnad

110 kr/m2

+ megling / utleie

Juridisk bistand vil hovedsakelig kostnadsføres og vi mener
det er hensiktsmessig å budsjettere med et årlig beløp til
juridiske honorarer.

Honorarer konsulenter
Andre honorarer inneholder eksempelvis honorarer til
teknisk eller økonomisk rådgivning eller til arkitekt. Også
disse kostnadene vil naturligvis avhenge av den enkelte
eiendommen, og de er spesielt relevante i forbindelse
byggeprosjekter og leietakertilpasning.
Større byggeprosjekter og leietakertilpasninger vil typisk
resultere i at disse kostnadene aktiveres, men ved mindre
prosjekter, eller store prosjekter som ikke blir realisert, vil
honorarene 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. Dette fordi større aktører
ofte sitter med egne ansatte for å håndtere den kommersielle
og strategiske forvaltningen. 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

+ juridiske
honorarer

+ honorar
konsulenter

+ Asset
management

oppleves å være tilnærmet lik null. Hvorvidt denne posten
bør inkluderes i nøkkeltall og analyser av eierkostnader
kan derfor diskuteres. Vi mener likevel at det vil være en
kostnad knyttet til kommersielt arbeid for å hente ut alt
potensialet i eiendommen og vi tror at nøkkeltallet kan
gi en god pekepinn på disse kostnadene. Derfor er asset
managemnet fortsatt en del av våre nøkkeltall.

Oppsummering

Vi har analysert faktiske eierkostnader i 2015 for 77
kontoreiendommer. Vårt utvalg viser en kostnad på 117 kr
per m2 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.
Vi kan oppsummere våre nøkkeltall for eierkostnader i
følgende nivåer:

• 117 kr/m2 «prime»eierkostnader

• 144 kr/m2 totale eierkostnader
ekskl. «asset management»

• 181 kr/m2 totale eierkostnader
inkl. «asset mangement»

Gamle bybro (Bybroa), Trondheim
Basale har over 70 ansatte på hovedkontoret i Trondheim og
utgjør det største eiendomsmiljøet i Midt-Norge
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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 over 3.000.000 m² som har en samlet verdi på over NOK 40 milliarder. Basale er representert
med egne kontorer over hele Norge, og er en av Nordens største eiendomsforvaltere, med oppdrag i Norge, Sverige og
Danmark. Basale har over 235 ansatte, og er et heleid datterselskap av OBOS.

www.basale.no
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