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Basale AS er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av
høy kvalitet til eiendomsselskaper, investorer og investormiljøer engasjert i
næringseiendom. Basale har over 160
ansatte fordelt på ingeniører, økonomer,
revisorer, regnskapsførere, advokater,
analytikere, meglere,
driftsteknikere, vaktmestere, prosjektledere, eiendomsutviklere og
administrative oppdragsledere. Vår
omfattende forvaltningsportefølje og
brede engasjement i næringseiendom
gir Basale en unik innsikt og kunnskap
om bransjen.
Vår fokus på kontinuerlig faglig utvikling
og forbedring av egen leveranse krever
at vi bl.a. systematisk evaluerer og
analyserer tilgjengelige data fra vår
portefølje, og bruker kunnskapen til å
optimalisere våre egen leveranse og
rådgivning. Det betyr også at vi kan
definere gode nøkkeltall og definerer
en ”beste praksis” for de mest aktuelle
kategorier næringseiendom.
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Basalerapporten er forfattet av et tverrfaglig team i Basale, hovedsaklig fra våre
rådgivningsavdelinger. Rapporten er
ment å være et supplement til de øvrige
analyse- og fagpublikasjoner som finnes
i markedet. Vi håper rapporten vil bidra
til at du som leser oppdateres og/eller
tilføres mer kunnskap om tema/forhold
relevante for deg som er engasjert
i investering, forvaltning og drift av
næringseiendom. Våre analyser vil være
nøytrale i den forstand at vi vil publisere
og presentere anonymiserte fakta og
data slik de faktisk er.

når reutleie til eksisterende leietaker
vurderes opp mot å erstatte eksisterende leietaker med en ny. Tilsvarende er
det viktig å ha god kunnskap om disse
kostnadene i en transaksjonsfase hvor
pris på kjøp av eiendom vurderes.
Vi håper rapporten fanger din interesse,
og vil gjerne oppfordre deg til å ta
kontakt både med hensyn til spørsmål
vedrørende data/innhold og ikke minst
forslag til forbedringerer.

Rapporten vil bli distribuert 2 ganger
årlig, henholdsvis desember og juni.
Det vil være både en blanding av nye og
faste spalter/tema i hver utgivelse.

Vennlig hilsen

I denne rapporten for juni 2011 har
vi lagt vekt på leietakertilpasninger,
og hvilke kostnader og utfordringer
som følger av å bytte leietaker og/eller
utvide leiekontrakten. Dette er et tema
som må vurderes når det legges en
markedsstrategi for eiendommen, bl.a.
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FORORD
Optimismen i markedet for næringseiendom er stigende. Bedriftene er
positive til fremtidig sysselsetting,
det oppleves større etterspørsel etter
næringslokaler, og dette er med på å
drive leieprisene oppover.
Starten på 2011 var rolig i transaksjonsmarkedet, men fra andre kvartal
har temperaturen steget. Flere store
transaksjoner har blitt gjennomført, og
enda flere er forestående før sommeren.
Yielden på toppeiendommer har pekt
nedover, men markedet har blitt mer
segmentert. De gode objektene går
for lave yielder, mens urasjonelle eiendommer med hensyn til beliggenhet og
standard har større utfordringer.
Forventningene til vekst i økonomien
er større i dag enn de var for et halvt
år siden. Styringsrenten ble satt opp i

mai, og det ventes flere renteøkninger,
men rentene er fortsatt på et historisk
lavt nivå. De lange rentene steg i årets
første måneder, men har gått noe ned
den siste tiden. Vår undersøkelse mot
banker viser også at utlånsmarginene
har gått ned.
I Basale analyserer vi kontinuerlig
vår database med informasjon om
de eiendommer vi forvalter. Vi har i
denne utgaven oppdatert oversikten
over eierkostnader og felleskostnader
med regnskapstall for 2010. Vi har
i tillegg gjort en undersøkelse i forhold
til budsjetterte eierkostnader i prospekt
i forbindelse med transaksjoner av
eiendom og sammenlignet disse med
hva kostnadene til kjøper faktisk har
vært de påfølgende år etter transaksjonen.

Leietakertilpasninger koster og det
vil alltid være investeringer forbundet
med å skifte leietaker. Bedrifter ønsker
å profilere seg i tidsriktige lokaler som
skal gjenspeile bedriftens identitet.
Vår erfaring viser at dette kostnadselementet ofte blir undervurdert i investeringsanalyser og verdivurderinger.
En leietakertilpasning er i de fleste
tilfeller en eierkostnad, og den vil ha
innvirkning på verdien av eiendommen.
Vi har denne gang valgt å sette fokus på
dette.
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- LEIETAKERTILPASNINGER OG REHABILITERINGSBEHOV
Potensialet i inntektssiden til et eiendomsselskap er som oftest godt analysert. Forventninger om å løfte leienivåer til markedsvilkår
så snart kontrakter utløper er ofte priset inn i vurderingene før kjøp. Vi erfarer imidlertid at det brukes mindre tid på analyse av
kostnadssiden før kjøpsbeslutninger gjøres. Spesielt gjelder dette nødvendige investeringer knyttet til rehabilitering og leietakertilpasninger for å oppnå markedsleie, eller i det hele tatt for å opprettholde dagens leienivå ved reforhandlinger og nyutleie.
I forrige Basalerapport viste vi en analyse av eierkostnader og hvilke nivåer eierkostnadene i realiteten ligger på. Denne gangen ser
vi nærmere på kostnader knyttet til leietakertilpasning, oppgradering og rehabilitering som vi mener er en betydelig risikofaktor
ved investering i eiendom.
Erfaringsmessig blir kostnader knyttet
til leietakertilpasninger og oppgradering i mange verdivurderinger og investeringskalkyler undervurdert. Ofte er
det i den estimerte kontantstrømmen
ikke innkalkulert kostnader knyttet til
oppgraderingsbehov. Dette innebærer
i så fall en forutsetning om at det ikke
er behov for investeringer utover budsjettert årlig vedlikehold for å kunne
opprettholde dagens leienivå, eller øke
leien til markedsnivå.
En forklaring til at det blir innkalkulert
lave eller ingen oppgraderingskostnader kan være en forutsetning om at
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oppgraderingskostnadene bakes inn i
de årlige eierkostnadene. Dette ser imidlertid ikke ut til å være tilfelle da også
eierkostnadene erfaringsmessig ofte er
på et minimumsnivå i kalkylene.
Et annet argument for lave eller ingen
oppgraderingskostnader i verdivurderinger kan være en forutsetning om
at det ikke eksisterer vedlikeholdsetterslep p.t. , og at større påkostninger
er forventet finansiert gjennom påslag
i leien til det aktuelle arealet som blir
oppgradert. Dette vil i tilfelle være
en tidsbegrenset tilbakebetaling fra
leietaker, gjerne i form av en annuitet,
og skal følgelig ikke kapitaliseres

som varig leie i en verdivurdering.
Dette leiepåslaget må også komme som
et tillegg til markedsleie hvis det skal
anses som et nullsumspill for huseier
at leietaker bekoster oppgradering.
Hvis derimot et tidsbegrenset påslag på
leien kun medfører at total innbetaling
fra leietaker tilsvarer markedsleie, blir
kalkylen misvisende om det blir budsjettert med markedsleie ved reforhandling
og ingen kostnader for å oppnå dette.
Erfaringsmessig har få leietakere betalingsvillighet utover markedsleie hvis
det ikke dreier seg om ekstraordinære
tilpasninger spesifikt for egen virksomhet.

LEIETAKERTILPASNINGER

“Erfaringsmessig blir kostnader knyttet til leietakertilpasninger og oppgradering i mange
verdivurderinger og investeringskalkyler undervurdert.”
Vi har en oppfatning av at mange ofte
ser seg blind på potensiell merleie som
en kan oppnå ved reforhandling av
kontrakter, mens nødvendige eierkostnader knyttet til oppgradering og
leietakertilpasninger for å oppnå
merleien blir glemt. Vi ser at det i
enkelte kalkyler opereres med svært
lave estimater for rehabilitering ved
kontrakt-slutt, eventuelt at det ikke
kalkuleres kostnader av denne typen i
det hele tatt.
Basales avdeling innen teknisk rådgivning opererer med erfaringstall på
leietakertilpasninger
i
intervallet
1.000,- til 10.000,- kr per kvadratmeter.
Isolert sett kan dette tyde på at netto
kontantstrøm til investor i mange
tilfeller er overvurdert. Hvor i kostnadsintervallet vi ligger avhenger eksempelvis av byggeår, dagens standard,
leietakers behov og dagens situasjon
i forhold til krav til energi og miljø. Vi
ser at leietakers kravspesifikasjoner er
økende og flere bedrifter er opptatt av å
profilere seg i lokaler som er tidsriktige.
Fra Basales portefølje kan vi trekke frem et
ferskt eksempel på hvor store forskjeller
det kan være i kostnader relatert til leietakertilpasninger. Det dreide seg om
to interessenter som vurderte samme
lokale. Leietaker A (offentlig leietaker)
hadde behov for tilpasninger som
tilsvarte komplett rehabilitering estimert
til kr 10.000 kr per kvm. Leietaker B
hadde kun behov for nytt gulv, maling
og endring av noen lettvegger. Kostnad
per kvm for leietaker B ble estimert til
ca kr 1.000. Leietaker A i det beskrevne

tilfellet var utvilsomt den mest attraktive leietakeren for gårdeier. En offentlig
leietaker som gjerne signerer for 10 – 20
år og sikrer stabil kontantstrøm uten
risiko for mislighold må anses å være
en vesentlig verdidriver for eiendommen. Likevel velges ofte den mindre
attraktive leietaker B med kortere kontraktslevetid og lavere betalingsvillighet
og soliditet, da investeringskostnaden i
dag blir for stor for gårdeier ved å velge
det beste alternativet. Dette er realiteten
som ofte ikke kommer frem i kalkylene
som forutsetter reutleie til beste vilkår.
På generell basis mener vi at investor
kan eliminere risiko ved å benytte
teknisk kompetanse i mye større grad
som input til den finansielle verdivurderingen av potensielle objekter før kjøpsbeslutning tas. Vi ser ofte at teknisk
kompetanse ikke blir involvert før etter
at avtale er inngått, da i form av teknisk
due diligence. Dette kan resultere i
et prisavslag for feil og mangler i dag,
men for å sikre stabilitet uten store
overraskelser i fremtidig kontantstrøm
er det også hensiktsmessig med en
gjennomgang av hva fremtidige
kostnader vil bli når dagens leieavtaler
utløper.
Vi vil ikke vise nøkkeltall for hva ulike
tiltak koster per kvadratmeter da
dette varierer etter leietakers kravspesifikasjon og utgangspunktet i hver
enkelt eiendom. I det følgende viser vi
heller til et illustrativt eksempel for å
vise hvor sensitiv eiendomsverdi er for
leietakertilpasninger og rehabiliteringskostander.

“Leietakertilpasninger ligger som oftest i intervallet 1.000 - 10.000 kr per kvadratmeter.”
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CASE 1:

For å illustrere betydningen av å innkalkulere fremtidige leietakertilpasninger og oppgraderinger i
verdivurderinger og investeringskalkyler tar vi utgangspunkt i følgende case:

FORUTSETNINGER
Det inngås en leiekontrakt som gjelder
for de neste 5 år, deretter må det investeres i oppgraderinger for å opprettholde
dagens leienivå. Vi ser bort i fra prisstigning og forutsetter at kontantstrømmen «for alltid» vil være lik år 1 bortsett
fra oppgraderingskostnadene ved utløp
av dagens leiekontrakt.

Forenklet kontantstrøm for verdifastsettelse settes opp med
følgende forutsetninger:

Forutsetninger
Areal

10 000 m2

Leie

3 000 Kr/m2

Eierkostnader

300 Kr/m2

Yield

6,0 %

Oppgraderingskostnader ved kontraktsutløp

RESULTAT
Med utgangspunkt i en standard finansiell verdivurdering, uten forutsetninger
om oppgraderingskostnader ved kontraktsutløp etter år 5, har eiendommen
en estimert verdi på MNOK 450.

5 000 Kr/m2

Verdi eiendom eks. oppgraderingskostnader

450,0 MKr

Verdi eiendom inkl. oppgraderingskostnader

402,8 MKr

ENDRING VERDI / YIELD GITT OPPGRADERINGSKOSTNADER PR M2

Hvis realiteten er at eiendommen må
påkostes kr 5.000 per kvm i oppgradering for å opprettholde leienivå gir
netto nåverdi av kontantstrømmen en
verdi på ca MNOK 403 som tilsvarer
et verdifall på ca 10,5 % fra utgangspunktet.
Grafen illustrerer ulike verdiestimat på
eiendommen forutsatt ulikt oppgraderingsbehov. I tillegg ser vi hva yieldnivået
må være gitt at «riktig» eiendomsverdi
er 450 millioner kroner forutsatt ulikt
oppgraderingsbehov. Fra et utgangspunkt med en yield på 6 % må avkastningskravet senkes til under 5,5 % for at
eiendomsverdi skal opprettholdes.
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Oppgradering Kr/m2
Verdi eiendom
ved yield = 6,0%

Yield gitt
verdi eiendom = 450 Mkr

LEIETAKERTILPASNINGER

“Ta vare på leietakeren din!
Unngå å utsette oppgraderinger og nødvendig vedlikehold.”
KOMMENTAR
For dette tenkte caset tilsvarte en
eventuell “forglemmelse” av oppgraderingskostnader for å opprettholde
kontantstrømmen nesten 50 millioner i
differanse på netto nåverdi. Selv om
dette eksempelet er konstruert er ikke
slike påkostninger urealistiske for
eldre bygg der det har vært langsiktige
leieavtaler som nå er i ferd med å utløpe.
Spesielt gjelder dette hvis oppgraderingskostnadene har vært moderate
eller fraværende i årenes løp. Når eiendommen skal ut på markedet etter nye
leietakere skal den gjerne konkurrere
mot eiendommer av nyere dato. Vi
mener det er opplagt at en eiendomsbesitter som gjennom årene hele tiden
har utsatt nødvendige oppgraderinger
på sikt vil tape kampen om den beste
leietakermassen, og dermed også vil
oppleve forringelse av eiendomsverdier.
Selv om eiendommen er løpende vedlikeholdt kan den bære preg av sin alder.
Den er ikke lenger tidsmessig. Det kan
derfor påløpe omfattende kostnader
for å bringe eiendomen opp på en tidsmessig standard.
Ved realisasjon av eiendommen før år
5 er det ikke usannsynlig at oppgraderingskostnader ved kontraktslutt på ny
bli oversett i ny kjøpers verdivurdering,
men for en langsiktig investor kan det
by på likviditetsmessige problemer å
måtte ta kostnaden i forbindelse med

reforhandling i år 6. Hvis alternativet er
å gå ned på leienivå i stedet for å ta et
løft med oppgradering kan dette også
by på problemer relatert til långiver.
Eksempelvis kan gjeldsgrad i forhold
til underliggende eiendomsverdi (LTV)
endres negativt, og det kan oppstå
brudd på eventuelle betingelser banken
stiller for lånet (finansielle covenants).

krav og forventninger. Gårdeier står da
i en mulig situasjon for at det må reforhandles med eksisterende leietaker på
et lavere leienivå, eller at det må hentes
inn ny leietaker som absorberer arealet
til minst like høy leie som dagens nivå.
Hvis bytte av leietaker må gjennomføres vil det som oftest også medføre
kostbare leietakertilpasninger.

Investor sin avkastning fra eiendomsinvesteringer skapes av årlig direkteavkastning fra netto leie og verdistigning som realiseres ved salg. Da
årlig direkteavkastning som oppnås
ofte er moderat er det som kjent verdiøkningen frem til realisasjon som er
største motivasjonsfaktor for investor.

Ved vurdering av eiendomsprosjekter bør det med andre ord være like
relevant for investor å vurdere sannsynligheten for at eksisterende leie kan opprettholdes som potensialet for økning i
leien ved utløp av dagens kontrakter.

Dette kan også være en årsak til at
mange gårdeiere utsetter nødvendige oppgraderinger og det med tiden
oppstår vedlikeholdsetterslep i mange
eiendommer.
En strategi med å skyve nødvendig vedlikehold og oppgradering foran seg vil
imidlertid være feilslått om gårdeiers
årlige innsparinger skaper misnøye
blant leietakermassen.
Når det kommer til kontraktsutløp og
eventuelle forhandlinger om forlengelse
med leietaker, er det gjerne for sent
hvis leietaker har opplevd en gårdeier
som tidligere ikke har tilfredsstilt deres

Som en avslutning til caset vil vi peke
på et av de mest forebyggende tiltakene
for å unngå å havne i en potensiell
likviditetsskvis som beskrevet ovenfor:
Ta vare på leietakeren din! Unngå å
utsette oppgraderinger og nødvendig
vedlikehold. Bytte av leietaker er
kostbart med tanke på meglingstjenester, markedsføring og ikke
minst leietakertilpasninger. I det lange
løp er fornøyde leietakere næringseiendomens største suksessfaktor.
I neste avsnitt vil vi vise et regneeksempel som illustrerer potensielle merkostnader ved bytte av leietaker kontra
reforhandling med eksisterende.

“I det lange løp er fornøyde leietakere næringseiendomens største suksessfaktor”
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CASE 2:

Reforhandling vs. nyutleie
FORUTSETNING
I regneeksempelet nedenfor viser vi hvordan den økonomiske konsekvensen kan bli ved reforhandling med eksisterende leietaker
kontra bytte av leietaker. Det forutsettes at eksisterende leietaker og eventuell ny leietaker vil signere ny kontrakt med samme
varighet, har samme kredittrating og anses å være like gode alternativer.
Det forutsettes at reforhandling eller nyutleie søkes oppnådd på eksisterende nivå, dvs kr 1.500,- per kvm.
KOMMENTAR
Forutsatt at gårdeier har fulgt opp
eiendommen og tilfredsstilt normale
kravspesifikasjoner fra leietaker vil en
reforhandling kun utløse et meglingshonorar på kr 75.000. Hvis derimot
eksisterende leietaker flytter ut og
merkostnader til leietakertilpasninger
ved nyutleie tilsvarer kr 3.000,- per kvm,
gir det en kostnad på ca MNOK 3,7 for
gårdeier, gitt at det leies ut til samme
kvadratmeterleie. Det forutsettes at
ledig periode før nyutleie er 3 måneder.
Erfaringsmessig vil det å få inn nye leietakere og å få utført leietakertilpasninger
ofte ta noe tid, slik at en ledig periode
før nytuleie på 6 måneder kan være mer
virkelighetsnært. Under denne forutsetningen vil sum kostnad nytuleie øke til
ca MNOK 4,15.

Gitt at eiendommen kan omsettes for
en yieldfaktor på 6,5 % må gårdeier
øke kvadratmeterleien med henholdsvis 15,7 % og 17,7 % for ikke å tape
på bytte av leietaker. Dette tilsvarer at
kvadratmeterleien for leiearealet må
økes fra kr 1.500,- per kvm til henholdsvis ca kr 1.735,- og kr 1.770 per kvm. Er
yieldfaktoren 8,5 % må leien økes med
henholdsvis 20,5 % og 23,1 %, dvs. til
over kr 1.800,- per kvm.
Fornøyde leietakere over tid vil bidra til
flere forlengelser og sjeldnere bytte av
leietaker. Vi mener dette på lang sikt vil
gi en høyere avkastning for investor enn
ved å holde tilbake på årlig oppgradering
og vedlikehold som forringer eiendommens tilstand og leietakers tilfredshet.
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KRAV TIL ØKT M2 - LEIE VED ULIK KAPITALISERINGSRENTE
24,0 %

Break-even: Økning i m2-leie som forsvarer

Grafen viser hvor mye
kvadratmeterleien må økes ved ulik
kapitaliseringsrente (yield) for å forsvare
merkostnaden ved nyutleie i caset ved
ledig periode på 3 og 6 måneder.

23,0 %

23,1 %

22,0 %
21,7 %

21,0 %
20,4 %

20,0 %
19,0 %

19,3 %

19,0 %

18,0 %
17,0 %

20,5 %

18,1 %

17,7 %
16,9 %

16,0 %
15,7 %
15,0 %
6,5 %7

%7,0 %

7,5 %8

Kapitaliseringsrente (yield)

3 mnd ledig før nyutleie

%8,0 %

6 mnd ledig før nyutleie

8,5 %

LEIETAKERTILPASNINGER

Siri Merete Rønning
Konsernadvokat
Basale AS

KONTRAKTSREGULERING AV LEIETAKERTILPASNINGER
Markedet for utleie av næringseiendom er i stadig bevegelse, og det skifter jevnlig mellom knapphet på leietakere og knapphet på
lokaler. En av utviklingstrendene de siste årene er at andelen lokaler som leies ut “as is” er dalende, og det blir mer og mer vanlig
med omfattende leietakertilpasninger av lokaler som skal leies ut. I andre artikler i denne Basale-rapporten har vi vist at leietakertilpasninger ofte utgjør store kostnader for utleier. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på noen av de praktiske og rettslige
problemstillingene ved denne trenden.

UTGANGSPUNKT

Det naturlige utgangspunktet er leieavtalen. Hva er egentlig en
leieavtale? Som enhver type avtale er den en regulering av ytelse
og motytelse mellom to parter. En leieavtale innebærer at leietaker
erverver en rett til å disponere et konkret lokale mot et fastsatt
vederlag for en fastsatt tidsperiode.
Utfordringen med leietakertilpasninger er i kontraktssammenheng
at vesentlige kvalitative/kvantitative elementer ikke finnes i lokalene
på det tidspunktet leieavtalen inngås. Det oppstår derfor et behov
for å definere den ytelsen utleier skal stille til leietakers rådighet.
I næringsleieforhold er det omtrent full avtalefrihet mellom
partene. Det er derfor viktig at det som konkret avtales mellom
partene nedfelles i den leieavtalen som inngås.

LEIETAKERTILPASNINGER

En leietakertilpasning kan være så mangt. Det kan være overflatebehandling, rominndeling, belysning og kabelføringer for
infrastruktur. Det kan være elementer av mer estetisk karakter, så
som spesialbygde resepsjonsdisker, utforming og fargevalg som
skal tilrettelegges leietakers profilprogram og visuelle uttrykk.
Det kan ofte også være funksjonsbeskrivelser av luft/temperaturkapasitet eller toleranseterskler for støy. En del av disse tilpasningene er svært leietakerspesifikke, og skal kanskje utlignes over leien
som en investeringsleie. Andre innebærer en verdi for eiendommen
ut over en konkret leietaker og leieperiode, og er kanskje nødvendig
for å ivareta vedlikehold/modernisering av eiendommen.
Denne typen kostnader må i større grad dekkes av utleier som en
eierkostnad.

BRUK AV STANDARDAVTALER

Ett annet utviklingstrekk er bruken av standardiserte avtaler og
kravspesifikasjoner. Hvor mange utleiere er det som ukritisk
har brukt en av de mange standard leieavtalene som finnes på
markedet – mer eller mindre som en blankett – i forbindelse
med avtaleinngåelsen? Og hvor mange utleiere er det som på
samme måte har lagt til grunn leietakers “standardspesifikasjon”
for hvordan lokalene skal se ut som vedlegg til leieavtalen, uten
å tenke gjennom om dette konkrete bygget og disse konkrete
tekniske anleggene er i stand til å levere den beskrevne lufttilførsel eller maksimalt tillatte temperaturglidning? Standardavtaler og standardspesifikasjoner er bra til sitt bruk, men i leieforhold med omfattende leietakertilpasninger bør de kun brukes
som et utgangspunkt. I disse tilfellene bør det gjøres spesialtilpasninger i avtalene.

RISIKOREGULERING

Behovet for å være konkret og presis i det enkelte leieforhold
handler i stor grad om risikoregulering. Risiko kan oppstå i mange
henseende:
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LEIETAKERTILPASNINGER

KONTRAKTSREGULERING AV LEIETAKERTILPASNINGER

FORTSATT FRA SIDE 9

RISIKOEN FOR OVERTAKELSE
På det tidspunktet leietakertilpasningene igangsettes befinner vi
oss fortsatt i perioden før gjennomføring/oppstart av kontrakten
mellom partene. Utleier sitter derfor med risikoen for at leietaker
har evne eller vilje til å gjennomføre kontrakten. Dette kan sikres
ved at avtalt sikkerhet for leieforholdet skal stilles før avtalte
leietakertilpasninger igangsettes. Men garantidokumentet kan
ha begrenset verdi, for hvilke krav kan utleier fremme under den
enkelte garanti? Omfattes leie fra avtalt overtakelse eller fra faktisk
overtakelse, i hvilken grad er dels omfattende investeringsleieelementer dekket av garantien?
RISIKOEN FOR KOSTNADSOVERSKRIDELSER
Den mest åpenbare risikoen, er risikoen for kostnadsoverskridelser. Ofte er det et fokus på “finish” og estetiske valg. Basert på den
spesifikasjon som utarbeides gjøres et kostnadsoverslag, som
tas med inn i de videre forhandlinger om fastsettelse av endelig
leienivå. Når avtalte leietakertilpasninger legges i bestilling hos
entreprenører er arbeidene ofte ikke så store at avtale om fastpris/
totalentreprise gjøres. Risikoen for at kostnadsestimatet holder
eller for at man ikke skal støte på utilsiktede “domino-effekter”,
enten i lokalene eller i andre deler av eiendommen og dens tekniske
anlegg, hviler derfor normalt på utleier.
RISIKOEN FOR SKATTE- OG AVGIFTSEFFEKTER
Med de seneste års endringer innen f eks mva-lovgivningen og
avskrivningsreglene, aktualiseres også et annet risikoaspekt:
Risikoen for skatte/avgiftseffekter av avtalte leietakertilpasninger.
Leietakers og eiendommens mva-status vil ha betydning i forhold
til kostnadene ved avtalte leietakertilpasninger, og det må tas
hensyn til dette i forbindelse med kalkuleringen av prosjektet.
RISIKOEN FOR MANGLER VED LEVERANSEN
Det er videre risiko forbundet med den avtalte kvalitative estetiske
utførelsen. Risikoen hviler også her normalt på utleier. Avvik på
dette punktet er ofte vanskelig å konstatere, men kan resultere

i mye støy og behov for særskilt oppfølging i leieforholdet.
Vår anbefaling er at leietaker og hans rådgivere tas med i arbeidene
på løpende basis, og at de valg som konkret gjøres av leietaker
dokumenteres.
RISIKOEN FOR FORSINKELSER
Fremdrift og avtalt overtakelsestidspunkt er et ytterlig risikoelement. Dette gjør seg særlig gjeldende der leietaker skal inn og
utføre egne leietakertilpasninger i tillegg til dem utleier skal besørge
og bekoste. For hvem har forårsaket forsinkelsen, og hvem bærer
risikoen for forsinkelser?
TILBAKELEVERING AV LOKALENE
Et punkt som ofte vies liten oppmerksomhet er tilbakelevering. Det
fremstår kanskje som litt perifert å snakke om hva som skal skje
5-10 år frem i tid. Men som tidligere omtalt er leietakertilpasninger
så mangt. Og den spesialbygde resepsjonsdisken har kanskje ikke
stor verdi for utleier på dette tidspunktet. Det kan også bli kostbart
å fjerne spesialtilpasninger for å klargjøre lokalet for en ny leietaker.
Dette bør det tas hensyn til i forbindelse med kontraktsforhandlingene. Det er også viktig at lokalenes tilstand på overleveringstidspunktet dokumenteres.

OPPSUMMERING OG ANBEFALING

Konklusjonen kommer kanskje ikke som noen overraskelse: Det
foreligger en rekke risikoelementer og til dels betydelig økonomisk
eksponering knyttet til inngåelse og gjennomføring av leieavtaler
med omfattende leietakertilpasninger. Og en god leieavtale av
denne arten fordrer tydelighet, skriftlighet og grundighet. Det er
vår klare anbefaling at utleiere bør vie disse leiekontraktene særlig
oppmerksomhet.

"Utfordringen med leietakertilpasninger er i kontraktssammenheng at
vesentlige kvalitative/kvantitative elementer ikke finnes i lokalene på det
tidspunktet leieavtalen inngås."
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LØNNSOM FORVALTNING AV
NÆRINGSEIENDOM TRENGER
EKSPERTER MED ULIK KOMPETANSE

For å oppnå en langsiktig verdioptimalisering av din eiendom har du behov for spesialkompetanse innen både økonomi, finans,
teknisk, jus, drift og marked. Å kjøpe disse
tjenestene hver for seg blir kostbart og
ineffektivt. Manglende samhandling gjør
det i tillegg vanskelig å finne de gunstigste
løsningene.
I Basale har vi all den spesialkompetansen du trenger, fordelt på nærmere

150 eiendomseksperter. Kjøper du forvaltningstjenester hos oss, får du ditt eget
team av dedikerte medarbeidere med ulik
fagbakgrunn og felles ambisjon om å levere
løsninger som gir en langsiktig og helhetlig
verdioptimalisering av din investering.

asset management-tjenester, tradisjonell
eiendomsforvaltning og meglings- og
rådgivningstjenester. Vårt velutviklede
forretningskonsept og våre IT-systemer
sørger for god kontroll, effektivitet og
riktig pris.

Basale forvalter cirka 2,1 millioner
kvadratmeter næringseiendom i Norge
og Sverige. Vi har over 20 års
erfaring i bransjen, og vi leverer både

Er du eiendomsbesitter eller investor på
jakt etter en forvalter og rådgiver som kan
gjøre investeringene dine mer lønnomme,
ta kontakt med Basale - det lønner seg.

W W W . B A S A L E . N O
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EIERKOSTNADER OG FELLESKOSTNADER

Nøkkeltall for eierkostnader er beregnet
fra et utvalg på 106 eiendommer, og
består hovedsakelig av kontor og handels
eiendommer, men også kombinasjonsbygg med blant annet lager. Eiendommene er fordelt geografisk over
hele Norge. Eiendommer med ekstremverdier som skyldes unormalt driftsår
er holdt utenfor utvalget. Samlet areal
på utvalget er 726.000 m2. Gjennomsnittlig byggstørrelse er 6.900 m2,
og samlet leieinntekt er MNOK 927.
Eiendomsskatt,
leietakertilpasninger
og eiers andel felleskostnader er holdt
utenfor. «Barehouse» er også holdt
utenfor utvalget over gjennomsnittlige
eierkostnader. Intervallet som presenteres i tabellen inneholder 80 % av
utvalget. Beløpene er inkludert eventuell
forholdsmessig mva.

Nøkkeltall for felleskostnader er
beregnet fra et utvalg på 111 eiendommer som består av både kontor- og handelseiendommer, samt kombinasjonsbygg med blant annet lager.
Geografisk er eiendommene fordelt over
hele Norge. Samlet areal på utvalget er
622.000 m2, og gjennomsnittlig

Trenden med tanke på variasjon i andel
eierkostnader med hensyn til type bygg,
antall leietakere, leieinntekt og areal som
nøkkeltallene fra Basalerapporten januar
2011 viste er også gjeldende for tallene
oppdatert med 2010-regnskaps-tall.
Andel eierkostnader øker med antall leietakere, mens den er lavere for handels
eiendommer og kombinasjonbygg enn
for kontorbygg. Utvalget gir også en
lavere eierkostandel på større eiendommer og ved høyere totale leieinntekter.

EIERKOSTANDEL
TYPE BYGG

I Basalerapporten januar 2011 ble
nøkkeltall for eierkostnader og felleskostnader med utgangspunkt i regnskapsårene 2008 og 2009 presentert. Vi
har oppdatert nøkkeltallene med regnskapstall for 2010. For mer utfyllende
detaljer i forbindelse med undersøkelsen henviser vi til forrige rapport. Som
tidligere års nøkkeltall bygger data på et
utvalg av Basales portefølje av næringseiendommer.

Oppgangen i eierkostnader kan ha sammenheng med at det i år med lavkonjunktur ofte blir spart inn fra eierne på
blant annet vedlikehold. Mer optimisme
i markedet kan bety at det «slippes noe
opp», noe som gir større budsjett for
vedlikehold og derigjennom høyere
eierkostnader.
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byggstørrelse er 5.500 m2. «Barehouse»
er holdt utenfor utvalget, og 70 % av
utvalget ligger innenfor intervallet.
Beløpene er inkludert eventuell
forholdsmessig mva, det vil si at de
reflekterer hva som er de faktiske
kostnadene for leietakerne.

20%
18%
16%

Eierkostandel

14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%

Barehouse

Andre

Totalt (uten
barehouse)

Handel

Kontor

0%

NØKKELTALL EIERKOSTNADER
GJ.SNITT
UTVALGBASALE

NEDRE
INTERVALL

ØVRE
INTERVALL

150 Kr/m2

46 Kr/m2

253 Kr/m2

112

152 Kr/m2

57 Kr/m2

251 Kr/m2

106

168 Kr/m

50 Kr/m

278 Kr/m2

NEDRE
INTERVALL

ØVRE
INTERVALL

ÅR

UTVALG

2008

102

2009
2010

2

2

NØKKELTALL FELLESKOSTNADER
GJ.SNITT
UTVALG BASALE

ÅR

UTVALG

2008

97

227 Kr/m2

104 Kr/m2

349 Kr/m2

2009

94

223 Kr/m2

96 Kr/m2

318 Kr/m2

2010

111

222 Kr/m

102 Kr/m

335 Kr/m2

2

2

EIERKOSTNADER I PROSPEKT

Med utgangspunkt i våre erfaringer
med hensyn til at eierkostnadene kan
være en undervurdert verdidriver har vi
gjennomført en undersøkelse der vi har
sett på eiendomstransaksjoner de siste
årene der vi har tilgang til både budsjetterte og faktiske eierkostnader.
Budsjetterte eierkostnader og brutto
leieinntekter er hentet fra prospekt og investeringsanalyser som er blitt benyttet
i forbindelse med transaksjonene og
derigjennom har vært med i grunnlaget
for fastsettelse av salgssum. Vi har sett
på faktiske eierkostnader og leieinntekter opp til de påfølgende tre årene etter
transaksjonene og skjønnsmessig
korrigert for ekstremverdier som følge
av eksempelvis ekstraordinære vedlikeholdskostnader og lave leieinntekter på
grunn av driftsstans.
Utvalget består av 26 eiendommer med
eiendomsverdier på salgstidspunkt
på mellom 48 MNOK og 970 MNOK.
Total eiendomsverdi på salgstidspunk
tet er på i underkant av 6.000 MNOK,
noe som gir en gjennomsnittlig eiendomsverdi på 227 MNOK per bygg.
Gjennomsnittlig andel eierkostnader
i prospektene i utvalget var på 7,6 %.
Andelen er undervurdert sammenlignet
med faktiske eierkostandeler de
første driftsår etter transaksjonene
som gir en andel på hele 12,1%.
88 % av eiendommene i utvalget har
større eierkostandel enn det som er presentert i prospekt/investeringsanalyse.
Kostnadssiden er ofte vanskeligere å
predikere i forkant av et prosjekt enn
leieinntektene, men vi ser i utvalget at
leieinntektene i prospektene også er
overvurdert på opp mot halvparten av
eiendommene (42 %).
Med utgangspunkt i nettoyield på transaksjonstidspunktet har vi beregnet
alternativ eiendomsverdi forutsatt bruttoleie og eierkostnader de tre første
driftsår etter transaksjonen. Samlet
for utvalget gir faktisk bruttoleie en
verdireduksjon på 314 MNOK som
tilsvarer -5,3 % sammenlignet med
prospekt. I gjennomsnitt for utvalget
utgjør dette en verdireduksjon på
-12,1 MNOK per eiendom.

AVVIK EIERKOSTANDEL
PROSPEKT VS FAKTISK

Avvik eierkostandel prospekt vs faktisk
10,0 %
5,0 %
0,0 %
-5,0 %
-10,0 %
-15,0 %
-20,0 %
-25,0 %
-30,0 %
Differanse

Gjennomsnittlig avvik

Utvalg
Gj.sn. eierkostandel utvalg prospekt

26
7,6 %

Gj.sn. eierkostandel 1. driftsår korrigert for ekstremverdier

12,1 %

Andel eiendommer med undervurderte eierkostnader

80,8 %

Andel eiendommer med undervurderte eierkostandeler

88,5 %

Sum eiendomsverdi utvalg prospekt
Verdireduksjon gitt yield prospekt og faktisk nettoleie

5 899 MNoK
-5,3 %

Plottet viser antall prosentpoengs avvik
i eierkostandel mellom prospekt og
faktisk andel for utvalget, samt gjennomsnittlig prosentpoengs avvik totalt
for utvalget.
Gjennomgangen underbygger at eierkostnadene kan være en undervurdert verdidriver i forbindelse med estimering av
eiendomsverdier.
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MAKROØKONOMI

-Lange renter er redusert.
Norges Bank er i gang med
renteøkningene Rentene er fortsatt på et lavt nivå, men
på siste rentemøte satte Norges Bank
styringsrenta opp med 25 bp. I den
siste tiden har derimot de lange rentene
blitt redusert noe i Norge, og i følge
Financial Times har de lange rentene
på 10 års statsgjeld falt med 14-15 %
for større økonomier som den amerikanske, britiske, tyske og japanske. Fra
årsskiftet har 10 års stat i Norge blitt
redusert med ca 35 bp, der reduksjonen
i hovedsak har kommet de to siste
månedene.

Forventningene til vekst er i dag høyere
enn hva tilfellet var i prognosene fra siste
halvdel i 2010. Finansinstitusjonene er
derimot noe delt i synet på hvor raskt
oppgangen kommer, og dette gjenspeiles også i at forventningen til de lange
rentene varierer. Variasjonen skyldes
i hovedsak at det er knyttet usikkerhet
til utviklingen i Euro-sonen. Risikopremien på 10-års swaprente har økt noe
det siste halvåret (+30-35 bp), men forventningene er som ved inngangen av
året at den skal ned fra dagens nivå og
ned mot 60 bp på et års sikt.
Forventningene på 10 års swaprente
varierer blant de ulike finansinstitusjonene med opp til 40 bp på et års sikt.
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Inflasjonsmål

I 1.kvartal var veksten for FastlandsNorge på 0,6 %, mens total BNP ble
redusert med 0,4 %. Økt aktivitet i tjenesteytende næringer er hovedårsaken til
veksten på Fastlands-Norge, samt at det
også har vært en moderat vekst i andre
private tjenestenæringer. Lavere aktivitet
i oljevirksomheten dro total BNP ned.
Det meldes at det er “god stemning“
blant husholdningene, noe som gir forventning om økning i privat konsum,
men de siste forbrukstall fra SSB var en
god del lavere enn forventet. Veksten i
detaljhandelen på 0,1 % fra mars til april
er sannsynligvis lavere enn hva Norges
Bank har forutsatt i sine prognoser, noe
som isolert sett underbygger at neste
renteøkning ikke kommer før oktober
som prognosene i mars viste.
Boligprisene i Norge økte igjen i mai
(1,2 %) etter et noe uventet fall i prisene
fra mars til april. Tjenesteproduserende næringer og offentlig forvaltning
var med å trekke sysselsettingen opp
for fjerde kvartal på rad. I 1.kvartal var
husholdningens konsum uendret fra
siste kvartal 2010. En viktig faktor for
dette er at kraftig reduksjon i forbruket
av elektrisitet, noe som må sees i sammenheng med det store forbruket
4.kvartal 2010.
Tallene for arbeidsløshet for februar ble
av SSB oppjustert i den siste undersøkelsen, og det var en marginal økning
i arbeidsløse i % av arbeidsstyrken
fra februar til mars (3,2 % til 3,3 %).
Arbeidsløsheten er fortsatt lavere
enn Norges Banks anslag for et gjennomsnitt på 3,5 % i 2011. Låneetterspørselen har også økt blant private
husholdninger.
Inflasjonen er derimot fortsatt et stykke
fra styringsmålet til Norges Bank, samt
at den norske krona er sterk, og er
blant faktorene som kan være med på
å bremse fremtidige renteøkninger fra
sentralbanken.

FINANSIERING

Styringsrenten ble 12.mai økt for
første gang siden mai 2010 med 25
bp til 2,25 %. Økningen begrunnes
av Norges Bank med at oppgangen
i norsk økonomi har fått godt feste,
samt at andre sentralbanker som den
svenske og europeiske også har satt
opp rentene. Lønnsveksten ser ut til å
bli større enn prognosene til Norges
Bank. Dette, samt at registrert ledighet
har falt raskere enn ventet og sysselsettingstallene peker oppover er isolert sett
tegn på at styringsrenten skal videre
opp. Ledigheten er derimot revidert
opp noe i siste undersøkelse fra SSB,
men ligger fortsatt under Norges Banks
anslag totalt for 2011. Sterk krone, lav
inflasjon og lavere vekst i detaljhandelen enn forventet virker i motsatt retning
med tanke på styringsrenta. Fra januar
har Nordea på kort sikt nedjustert sine
prognoser noe for 3 mnd NIBOR, mens
forventningen på noe lengre sikt er mer
eller mindre uendret. Styringsrenten
forventes å være 4,5 andre kvartal 2013.
Historisk rentebane, samt Nordeas
prognoser for de neste to år er fremstilt
grafisk.

Bankenes utlånspraksis var mer eller
mindre uendret i 1.kvartal 2011 i følge
Norges Banks utlånsundersøkelse,
og bankene forventer ingen endring
i 2.kvartal i 2011. Låneetterspørselen
blant husholdninger økte i 1.kvartal,
mens forventningene var at de skulle
være uendret fra 4.kvartal 2010. Etterspørselen for foretak hadde en marginal
økning. Bankene meldte om reduserte
marginer for både husholdninger og
foretak. For foretak var reduksjonen i
1.kvartal på ca 25 %. Forventningene er
at marginene faller ytterligere fremover
for husholdningene, mens det ovenfor
foretak forventes tilnærmet uendrede
lånebetingelser.

Vår undersøkelse gjennomført med
ulike finansinstitusjoner viser at gode
prosjekter med god kontantstrøm,
solide eiere, gode leiekontrakter og høy
egenkapitalfinansiering (> 30 %) kan gi
marginer ned til 100-120 bp i dagens
marked. De enkelte casene vurderes
individuelt av bankene, og «normalcasene» har høyere marginer, anslagsvis 120-150 bp for trygge prosjekter med
egenkapitalfinansiering opp mot 30 %.
Vi har erfart at det har vært en nedgang
i marginene, samt at det har vært mulig
å øke maksimal nedbetalingstid, noe
som gjenspeiler Norges Banks utlånsundersøkelse. Egenkapitalkravet for å
oppnå de beste marginene er tilnærmet
uendret og anslås til å være ca 30 %.

Kilde: Norges Bank / Nordea
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I figuren nedenfor er den flytende renten illustrert5 på et utvalgt låneforhold fra Basales portefølje
i form av 3 mnd NIBOR og margin.
Prosjektet er meget solid, og har en egenkapitalandel som er godt over minstekravet til bankene. Vi ser at marginene gradvis
% 3
4
har gått ned siden midten av 2009.
Som i sist rapport vil anbefalingen for solide prosjekt
være å gjennomføre reforhandlinger 2av finansieringen da bankene har
% 3
vært tilbakeholdende med å redusere marginer på eksisterende låneforhold.
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BYGGEKOSTNADER

-Kraftig økning i
igangsetting av nye arealerKilde: SSB
Millioner m2/år

Oppdaterte tall fra SSB viser at samlet
areal for godkjente, igangsatte og
fullførte areal for 2010 er større enn
estimatene i forrige Basalerapport. Det
var i 2010 en vekst både i godkjente og
igangsatte areal sammenlignet med
2009, mens reduksjonen i fullførte areal
var noe mindre enn tidligere estimert.

12
10
8
6
4

Byggekostnadsindeksen som består
både av kostnader knyttet til materialer og lønn til boliger har relativt
sett økt den siste tiden og har for de
siste månedene vist en årlig vekst på
oppunder 4,0 %.
Forventningen er som tidligere at
bunnen med hensyn til nybygg er nådd.
Bankene har vært mer positiv med
hensyn til finansiering av nye prosjekter
sammenlignet med de siste årene, og
forventer også marginalt vekst i låneetterspørselen. Dette kan være indikatorer som gir grunnlag for fortsatt
økning i byggekostnadene utover i
2011. I følge Norges Bank er det utsikter
til at kapasitetsutnyttingen i økonomien
og prisstigningen vil tilta i løpet av det
neste året, noe som underbygger en
forventning om økte byggekostnader i
2011.
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NYBYGGING
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Bedriftenes tilgang på rehabiliteringsprosjekter både i bolig- og næringssektoren steg 1.kvartal 2011 sammenlignet
med samme periode i fjor. Beholdningsreservene til bedriftene på rehabiliteringsprosjekter var i 1.kvartal i år 12 %
større enn på samme tid i fjor for boligsektoren, mens for næringssektoren var
økningen på 21 %.

2

Areal fullført

Kilde: SSB

UTVIKLING BYGGEKOSTNAD

Oppdaterte tall underbygger at nybyggingen er på vei opp igjen etter finanskrisen. Kvartalstall fra SSB viser at det
har vært en økning på 5 % godkjente
areal for 1.kvartal sammenlignet med
samme periode i fjor. Økningen i
igangsatt og fullført areal er enda større
og har vært på henholdsvis 21 % og 11
%. Datagrunnlag for godkjente, igangsatte og fullførte areal omfatter både
bolig og annen eiendom.
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TRANSAKSJONSMARKEDET

De første månedene av 2011 var rolig i
transaksjonsmarkedet, men i løpet av
mai har aktiviteten økt igjen. Slutten på
2010 var preget av høy aktivitet, og en
av grunnene til at det stoppet opp over
nyttår var at selgerne fikk overdreven
forventning til pris. Dette førte til større
avstand mellom kjøper og selger. I
tillegg har mange aktører trangt med
egenkapital og swaprentene steg i årets
første måneder.
Samlet
transaksjonsvolum
ved
utgangen av mai var i følge flere aktører
omtrent 8 mrd. Det har vært flere store
transaksjoner den siste tiden, og det
forventes økende aktivitet utover året.
De fleste aktører tror det samlede transaksjonsvolum for næringseiendom blir
mellom 40 og 50 mrd i 2011.

Bankenes risikomarginer har vært
historisk høye og de lange rentene steg i
hele første kvartal, men så langt har det
ikke ført til noe press på yieldnivåene.
Sterk interesse for næringseiendom
som investeringsobjekt og et leiemarked
som er inne i en positiv trend veier like
tungt andre veien. I andre kvartal har de
lange rentene gått noe ned, og fremover
ventes en flat utvikling i yieldnivået.
Prime yield for kontor i Oslo anslås å
være 5,60 %. Dette nivået er godt ned
fra fjoråret. Men de fleste transaksjonene går for en yield på rundt 7 %, og
markedet er veldig nyansert i forhold
til type og beliggenhet. Høyest priser
oppnås sentralt i Oslo og i området
rundt Stavanger. Markedet preges av
alle typer kjøpere, og både livselskaper
og syndikeringsaktører er aktive.
Det omsettes nå langt flere eiendom-

mer med normale leielengder, og ikke
kun eiendommer med de lange og sikre
kontraktene. Men trenden mot et todelt
marked hvor eldre og usentrale eiendommer møter vanskeligheter forsterker seg. Leietakernes fokus på kvalitet,
energieffektivisering og kollektivtransport er med og påvirker prisingen.

Pr Q2 2011

Prime Yeld

OSLO

5,6 %

BERGEN

6,4 %

TRONDHEIM

6,4 %

STAVANGER

6,3 %

W W W . B A S A L E . N O

BASALE RÅDGIVNING

Juridisk Rådgiving
Økonomisk analyse/rådgiving
Teknisk rådgivning
Utvikling
Eiendomsmegling

Basale besitter en stor og faglig kompetent stab
av medarbeidere som yter rådgivningstjenester både mot våre forvaltningskunder og mot andre
oppdragsgivere. Her finner man siviløkonomer,
revisorer, finansanalytikere, advokater, sivilingeniører, ingeniører og eiendomsmeglere. Fagmiljøene
utfører et bredt utvalg av oppdrag innen sitt
fagfelt. Vår tverrfaglighet gir oss videre mulighet til
å løse større og faglig sammensatte rådgivningsog utviklingsoppdrag for våre oppdragsgivere.

17

LEIEMARKEDET

OSLO:
Det har vært et lite fall i antall ledige
kontorlokaler i Oslo fra 4. kvartal 2010 til
1. kvartal 2011. Kontorledigheten anslås
nå å være på ca 7 %. Det er ventet et
videre fall i ledigheten i løpet av året.
Det merkes sterkere etterspørsel etter
kontorlokaler. Forventninger om vekst
i bedriftene er den viktigste faktoren til
dette. Bedriftene leier nye lokaler med
mulighet for å kunne ansette flere medarbeidere.
Markedet er noe mer differensiert enn
det som har blitt observert tidligere.
Det er i CBD hvor veksten er ventet å
komme først, men den vil så forplante
seg til randsonene, om enn noe mer
moderat.
Forventet tilførsel av kontorareal i 2011
er 60.000 kvm. I 2012 er det forventet
nærmere 300.000 kvm nye kontorareal.
Den økte nybyggaktiviteten er ventet
å presse markedet i form av høyere
ledighet først i 2013. Dette fordi fraflyttede bygg tas midlertidig ut av markedet
i en periode for rehabilitering.
Data fra Eiendomsverdi viser en gjennomsnittlig leiepris for kontor i Oslo på
kr 1.530 pr kvm for første halvår 2011.
Gjennomsnittlig leiepris for de 15 %
høyest prisede kontraktene er kr 2.370
pr kvm.

LEIEPRIS KONTOR OSLO
Kilde: Eiendomsverdi
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LEIEPRISER OSLO
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STAVANGER:
I Stavanger oppleves det større etterspørsel enn hva som har vært tilfelle de
siste kvartaler, også etter større lokaler.
Tendensen er at kontraktene inngås med
noe kortere løpetider enn hva som har
vært vanlig de siste årene. Det er press
på større lokaler i Stavanger sentrum
og leietakerne henvises til Forus hvor
det fremdeles er god kapasitet. Kontorledigheten anslås å være ca 5 %.
Topplokaler i sentrum går for mellom
kr 2.000 til kr 2.400 pr kvm, mens
tilsvarende for Forus er kr 1.400 til
1.800 pr kvm. Leieprisene har holdt seg
stabile det siste året.
Også i Stavanger ventes det større forskjeller mellom nye effektive og eldre
lokaler.
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LEIEPRISER STAVANGER
Kilde: DN

Leiepriser kontor Stavanger
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LEIEMARKEDET

BERGEN:
I Bergen har leiemarkedet vært rimelig
stabilt de siste to år, og det har ikke
vært store endringer i leienivåene.
Det er liten ledighet blant arealer av
høy kvalitet i sentrale områder. Også
tilgangen på store lokaler sentralt
plassert er begrenset. Totalt anslås
kontorledigheten å være på 6,5 %.
Innen 2015 ventes det ferdigstillelse av
100.000 kvm kontorlokaler, noe som vil
utgjøre 5 % av det totale markedet.
Det ventes fremdeles en økning i leieprisene på arealer med god kvalitet i
sentrumsnære lokaler. Og som følge
av dette vil en på sikt også vente en
oppgang i leieprisene i lokaler med litt
lavere standard i samme område.

LEIEPRIS BERGEN

Bergen
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For resterende områder ventes en flat
utvikling eller svak nedgang. Sentrale
topplokaler går for kr 2.200 pr kvm.
Gjennomsnittlig leiepris for sentrale
gode kontorlokaler er ca kr 1.500 pr
kvm.
TRONDHEIM:
I følge Dagens Næringslivs leieprisstatistikk ligger snittprisen for sentrale
og moderne kontorlokaler på kr 1.600
pr kvm. For topplokaler venter man å se
priser på nærmere 2.000 pr kvm i løpet
av 2011. Det har vært en liten nedgang
i ledigheten siden fjerde kvartal 2010 og
ledigheten er nå på ca 6 %.
Volumet av nye lokaler som tilføres
tilsier en stabil ledighet det nærmeste
året. For aktører som er på jakt etter
større lokaler er det mange alternativer,
da det finnes mange prosjekt som kan
realiseres for de rette aktørene.

LEIEPRIS TRONDHEIM
Kilde: DN
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Basale AS er et tverrfaglig kompetansehus innen eiendom som dekker alle
behov innen tradisjonell eiendomsforvaltning av næringseiendom, samt et
bredt spekter av analyse- og rådgivningstjenester, næringsmegling m.m. Samlet
forvaltningsportefølje er på ca. 2.100.000 kvm som har en samlet verdi på antatt
NOK 30 milliarder. Basale har hovedkontor i Trondheim med egne avdelingskontor
i Oslo, Stavanger, Bergen og Stockholm, med totalt sett over 150 ansatte.
Basale er et heleid datterselskap av OBOS.

Basale AS
Besøksadresse:
Beddingen 10
7014 Trondheim
Postadresse:
Postboks 5666 Sluppen
7484 Trondheim
Telefon: 06760

Svein Erik Nordbotten
Administrerende direktør
Telefon: 73 80 66 02
Rune Mikaelsen
Viseadministrerende direktør
Telefon: 73 80 66 03

Ole Kristian Johannessen
Konst. Avdelingsleder Bergen
Telefon: 916 72 773

Per-Tore Støen
Regiondirektør – Region Nord
Telefon: 73 80 66 07

Siri Rønning
Konsernadvokat
Telefon: 73 88 66 27

Peter Jacobsen
Regiondirektør – Region Sør / Øst
Telefon: 22 86 83 24

Sverige:
Basale Sverige AB
Jimmy Axdorff
VD
Telefon: +46 08-20 34 40

Vegard Jakobsen
Avdelingsleder Stavanger
Telefon: 51 82 99 04

www.basale.no

