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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. Vi forvalter
over 2 mill. kvm. næringseiendom i
Norge og Sverige, utfakturerte leie og
felleskostnader for over kr. 2,2 mrd.i
2011, og leverer komplette årsregnskap
for ca. 200 eiendomsselskaper.
Siden siste Basalerapport har Basale
fortsatt å vokse. Bare i første kvartal
2012 har vi økt vår forvaltningsportefølje
med nye 200.000 kvadratmeter. Totalt
nærmer vi oss nå 180 ansatte.
Basales forretningsidé er ”å skape
merverdi for bruker og eier av
næringseiendom gjennom å ta et
helhetlig ansvar for anskaﬀelse, bruk,
utvikling og salg”. Dette er basis for
våre arbeidsrutiner, målsettinger og
kjerneverdier. Vår ambisjon er å være
best på det vår forretningside omfatter.
Denne ambisjonen ligger til grunn for
alle strategiske disposisjoner når det
gjelder ansettelser, IT-oppgradering,
ISO-sertifisering, markedstilnærming
med mer.
Vi fortsetter vårt ambisiøse investeringsprogram på IT- og systemsiden. Dette
vil gjøre oss i stand til å levere bedre
og mer eﬀektive tjenester i fremtiden,
og fremme vår ambisjon om å bli
Skandinavias fremste leverandør av
forvaltnings- og rådgivningstjenester
innen næringseiendom.
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Basale består av ingeniører, økonomer,
revisorer, regnskapsførere, advokater,
analytikere, meglere, driftsteknikere,
vaktmestere, prosjektledere, eiendomsutviklere
og
administrative
oppdragsledere. Alle med fokus på
næringseiendom. Mange fagretninger
og stor portefølje gjør Basale til en
av markedsaktørene i Skandinavia
med størst breddekompetanse.
I
tillegg sitter vi på en av markedets
største beholdninger av informasjonsdata relatert til drift og forvaltning av
næringseiendom. Ved å forene mye
kompetanse og et solid datagrunnlag,
kan vi definere, analysere og evaluere
gode og relevante nøkkeltall. Denne
kunnskapen bruker Basale bevisst i
arbeidet med skape verdier for våre
kunder, i tillegg til å utvikle egne
ansattes kompetanse.
Basalerapportene er forfattet av et
tverrfaglig team i Basale. Hensikten med
rapportene er å gi deg som leser mer og
bedre kunnskap om eiendomsfaget. I
tillegg er vår målsetting at rapportene
skal kunne brukes som referanse og
oppslagsverk for bransjen, og være et
godt og faglig supplement til de øvrige
analyse- og fagpublikasjoner som finnes
i markedet.
Vårutgaven av rapporten vil bl.a. ha
fokus på nøkkeltall og relevante forhold
i den forbindelse. Vi har også invitert
OPAK v/Øystein Dieseth til å gi oss en
innføring i «Leietakers vedlikeholdsplikt», og de utfordringer som kan ligge
her både for eier og leietaker.

Vi håper at du også finner denne
utgaven interessant og lærerik. Skulle
det være spørsmål til rapportens
innhold, eller forslag til tema vi burde ta
opp, vennligst ta kontakt med Basales
analyseavdeling. God fornøyelse!
Helt til slutt vil jeg takke alle gode
kolleger
og
forretningsforbindelser for godt samarbeid i min tid som
Administrerende direktør i konsernet.
Rett over ferien vil jeg takke av etter 6
spennende år i Basale. Da vil jeg tiltre
som Adm. direktør i EC Dahls Eiendom
AS. Basale konsernet har hatt en god
vekst de senere år. Vi har bygd en solid
plattform for videre vekst og utvikling.
Jeg er sikker på at min etterfølger og
alle dyktige medarbeidere i konsernet
vil sørge for at Basale vil fortsette den
positive utviklingen, og styrke seg som
en markant aktør i bransjen i årene
fremover. Inntil ny Adm. direktør er på
plass vil Viseadministrerende direktør
Rune Mikaelsen styre skuta.

Vennlig hilsen

Svein Erik Nordbotten
Adm. direktør
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FELLESKOSTNADER I NÆRINGSLEIEFORHOLD
RENTER

GJESTESKRIBENT I BASALERAPPORTEN

I denne utgaven av Basalerapporten har
vi eierkostnader og felleskostnader som
hovedtema. I den forbindelse har vi vært
så heldig å få avdelingssjef avdeling
næring i OPAK Øystein Dieseth til å
skrive en artikkel om leietakers vedlikeholdsplikt.

OPAK
tilbyr
rådgivningstjenester
innenfor et bredt faglig spekter til bygg-,
anlegg- og eiendomsmarkedene. Målgruppene er privat og offentlig sektor,
borettslag og sameier, samt bolig og
privatmarkedet.
OPAKs kjerneytelser er prosjektledelse,
prosjekteringsledelse,
byggeledelse,
verdi-, tilstands- og arealvurderinger,
byggeskaderådgivning, samt energi-,
miljø-, KS- og SHA-rådgivning.

OPAKs hovedkontor ligger i Oslo, men
de tilbyr sine tjenester i hele Norge og
har regionskontor i Bergen, Trondheim
og Follo.
Øystein Dieseths artikkel om leietakers
vedlikeholdsplikt finner du på side 10 i
denne utgaven av rapporten.

Om du ønsker du 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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EIERKOSTNADER

Kai Helge Sundlisæter
Analytiker
Basale AS

NØKKELTALL - EIERKOSTNADER

I denne utgaven av Basalerapporten presenterer vi
nøkkeltall for eierkostnader fra 2011.
Vi har valgt å begrense oss til segmentet
for kontoreiendom. Statistikkgrunnlaget som er benyttet består av 50
kontoreiendommer og totalt areal er
421 297 kvadratmeter. Gjennomsnittlig
bygningsstørrelse i utvalget er 8426
kvadratmeter. 45 % av eiendommene
er lokalisert i Oslo mens resterende
andel ligger spredt i resten av landet.
Gjennomsnittlig kvadratmeterleie for
eiendommene i utvalget er 1544 kr.

Vi gjør oppmerksom på at nøkkeltallene
fra Basale er påvirket av stordriftsavtaler.
Det vil si at noen kostnadselementer er
lavere enn hva en enkelt eiendomsbesit-

INTERVALLER

ter vil oppnå ved innkjøp. Videre er også
noen av kostnadselementene påvirket
av betydelige investeringer i forvaltningssystemer for å strømlinjeforme
daglig administrasjon og oppfølging av

Tabellen nedenfor oppsummerer resultater for de 50 kontoreiendommene
som er med i utvalget. 70 % av eiendommene ligger innenfor vist intervall.
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eiendommene. Nøkkeltallene må derfor
sies å være en indikasjon på kostnadsnivåer ved profesjonell forvaltning.
I det følgende vil vi vise nøkkeltall som
kroner per kvadratmeter BTA. Enkelte
varer og tjenester egner seg imidlertid
lite å måle på denne måten. Eksempelvis vil ikke revisjon eller juridiske
kostnader ha noen direkte sammen-

Gjennomsnittlig eierkostnad for utvalget tilsvarer
kr 181 per kvadratmeter. Dette inkluderer også
kostnader knyttet til «Asset mangement».

KATEGORI

GJ.SN./M2

LAV

HØY

VEDLIKEHOLD (INNVENDIG OG UTVENDIG)

69

8

-

203

FORSIKRING

11

7

-

15

heng med eiendommens størrelse. I
den sammenheng er det er viktig at
brukere av nøkkeltallene merker seg at
snittstørrelsen per eiendom i utvalget er
på over 8000 kvadratmeter og at når vi
viser til at revisjon koster 3 kr/kvm vil
ikke dette være realistisk for en eiendom
på 1000 kvm. Ved benchmarking vil vi
alltid benytte en referanseportefølje
som er mest mulig lik objektene vi
ønsker å måle.

REVISJON

3

2

-

14

ADMINISTRASJON / FORVALTNING

36

21

-

78

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

7

1

-

27

Eiers andel felleskostnader og eventuell
eiendomsskatt og festeavgift er holdt
utenfor.

MEGLING / UTLEIE

7

2

-

30

HVA BESTÅR
EIERKOSTNADER AV?

JURIDISKE HONORARER

3

1

-

10

HONORAR KONSULENTER (ARKITEKT, BYGGELEDELSE ETC.)

19

5

-

42

ASSET MANAGEMENT

25

6

-

120

TOTAL KVADRATMETERKOSTNAD

181

100

-

334

Vi definerer her eierkostnader som
de driftskostnadene gårdeier ikke
får viderefakturert leietaker i form av
felleskostnader. Grensesnittet for hvilke
kostnader som kan belastes leietaker
vil selvfølgelig variere og avhenger av

EIERKOSTNADER

hva som er beskrevet i den enkelte
leiekontrakt. Eksempelvis vil det være
forskjeller for hvordan utleier og leietakers vedlikeholdsplikt reguleres i leiekontraktene. Nøkkeltallene inneholder
ikke aktiveringer.

«PRIME» EIERKOSTNAD –
127 KR PER KVM

I kalkyler og verdivurderinger ser vi
ofte estimater på eierkostnader som
er basert på «en ideell verden» hvor
nesten alle driftskostnader fordeles
over felleskostnadene. Eierkostnadene
begrenser seg da ofte til:
• Vedlikehold (utleiers vedlikeholdsplikt)
• Forsikring
• Revisjon
• Administrasjon/forvaltning
• Andre driftskostnader
Med bakgrunn i vårt utvalg på 50 kontoreiendommer tilsvarer disse kostnadselementene en samlet eierkostnad på 127 kr/kvm. Tabellen nedenfor
viser fordelingen per kostnadselement.
Forutsatt den gjennomsnittlige kvadratmeterleien i utvalget på kr 1544 per
kvm tilsvarer dette en relativ eierkostnad på ca 8,2 % av brutto leie. Dette er
eierkostnadsnivåer vi ofte ser teoretisk

fremstilt i prospekter og lignende, men
sjelden i praksis. Vi anser derfor dette
for å være et lavt eierkostnadsnivå for
kontoreiendom.
REVISJON – 3 KR/M2
Kostnad for revisjon inkluderer ordinær
revisjon samt eventuelle honorarer til
revisor for rådgivning og bistand utover
standard revisjon.
FORSIKRING – 11 KR/M2
Forsikring til 11 kr per kvm er et
eksempel på at nøkkeltallene til en viss
grad er påvirket av stordriftsfordeler.
Forsikringsavtaler inngått via Basale
ligger ofte 20 – 30 % lavere enn normal
markedspris.
ADMINISTRASJON – 36 KR/M2
I nøkkeltallet for administrasjon ligger
blant annet økonomisk og teknisk
forvaltning, leietakeroppfølging og
styreadministrasjon. Dette nøkkeltallet vil også være påvirket av stordriftsfordeler da det administrative arbeidet
innebefatter en kombinasjon av ulik
kompetanse og et velfungerende IT- og
forvaltningssystem som eﬀektiviserer
administrasjonen. For en mindre aktør
vil kostnadene ved å sitte med alle disse
fagdisiplinene og IT-systemene i eget

hus tilsvare en langt høyere kostnad per
kvadratmeter.
VEDLIKEHOLD - 69 KR/M2
Vedlikeholdskostnaden hører inn under
det vi definerer som intervallbundne
arbeider og kan variere mye avhengig av
teknisk tilstand, bygningstype og bruksområde. Nøkkeltallet inneholder også
kostnadsførte utskiftninger. Vi minner
om at nøkkeltallene ikke inneholder aktiveringer.
Vår erfaring er at en stor del av innvendig
vedlikehold blir utført i forbindelse
med leietakertilpasninger, og dermed
aktiveres. Dette kan bety at deler av
den reelle vedlikeholdskostnaden for
en eiendom ikke vil fremkomme i nøkkeltallet. I tillegg ser vi også at denne
kostnaden er konjunkturavhengig. Det
søkes alltid etter å holde et forsvarlig
årlig vedlikeholdsnivå, men i tider med
turbulente finansmarkeder og stigende
renter holdes det ofte tilbake på vedlikeholdet.
ANDRE DRIFTSKOSTNADER –
7 KR/M2
Under andre driftskostnader ligger for
eksempel kostnader i forbindelse med
markedsføring, gebyrer og generalfor-

127 kr/m2

120
100
Kr per kvm

«PRIME» EIERKOSTNAD
PR. KVADRATMETER

140

80

69 kr/m2

60
36 kr/m2

40
20

3 kr/m2

7 kr/m2

11 kr/m2

Revisjon

Andre
driftskostnader

Forsikring

Administrasjon

Vedlikehold

“prime”
Sum ordinær
eierkostnad
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EIERKOSTNADER

samling. Generelt er dette kostnader
som påløper i den daglige driften utover
de andre spesifiserte kostnadene som
vi har listet opp.

REELL EIERKOSTNAD –
181 KR PER KVM
Hittil har vi gjennomgått de klassiske
kostnadselementene som ofte tas
hensyn til ved en teoretisk beregning av
eierkostnadsnivåer. Vi beveger oss nå
over på kostnader ved drift av næringseiendom som ofte gjør at teoretiske og
faktiske kostnadsnivåer avviker. Andre
honorarer fordeler seg på:
• Meglingshonorarer / utleievirksomhet
• Juridiske honorarer
• Honorar konsulenter m.m.
• Asset management / kommersiell og
strategisk forvaltning
Inkluderer vi disse postene får vi
følgende oppstilling for den totale gjennomsnittlige eierkostnaden for utvalget:

JURIDISKE HONOARER – 3 KR/M2
I utvalget har hele 58 % av eiendommene kostnadsført honorarer til
juridisk bistand. Dette er et nøkkeltall
som er lite egnet å måle per kvadratmeter, men at det i årenes løp vil oppstå
konflikter mellom en og annen leietaker
og gårdeier, eller at andre juridiske prob-

HONORAR KONSULENTER M.M. – 19
KR/M2
Honorar til konsulenter inneholder
eksempelvis kostnadsførte honorarer
til arkitekt, teknisk rådgivning og
økonomisk rådgivning. Denne typen
kostnad vil som alt annet være avhengig
av eiendommen det gjelder, om det
er en utviklingseiendom, om det vil
komme mange leietakertilpasninger
o.l. For større byggeprosjekter og større
leietakertilpasninger vil slike konsulenthonorarer normalt aktiveres. Er det
imidlertid benyttet konsulentbistand
i forbindelse med prosjekter som det
ikke blir noe av eller at prosjektene er
små, vil dette kostnadsføres.
ASSET MANAGEMENT – 25 KR/M2
«Asset management», eller fornorsket,
kommersiell og strategisk forvaltning er
et kostnadselement som ofte ikke fremkommer i nøkkeltall for eierkostnader.
Dette er administrative kostnader
knyttet til markedsmessige, strategiske
og utviklingsmessige grep som gjøres
med eiendommen. Disse kostnadene

190190
kr/m2
kr/m2
180180
kr/m2
kr/m2
170170
kr/m2
kr/m2

25 kr/m2

25 25
kr/m2
kr/m2

160160
kr/m2
kr/m2

REELL EIERKOSTNAD
PR. KVADRATMETER

Honorarer konsulenter m.m. [19 kr/m2]
Juridiske honorar [3 kr/m2]
Megling / utleie [7 kr/m2]
Ordinær
“Prime” eierkostnad [127 kr/m2]

+ Asset management

Total eierkostnad inklusive Asset management utgjør da totalt kr 181 per
kvm i snitt for utvalget. Kostnader
som defineres under andre honorarer
utgjør 54 kr per kvm, eller nesten 30 %
av total eierkostnad, og bør derfor ikke
glemmes når det skal vurderes hvor
mye det koster å drifte en eiendom.
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Asset
Asset
managemen
managem

Kr per kvm
Kr per kvm

Asset management [25 kr/m2]

/m2

onsulenter

MEGLING/UTLEIE – 7 KR/M2
At det påløper kostnader i forbindelse med utleievirksomhet burde ikke
overraske. Kostnader i forbindelse med
dette vil være avhengig av kontraktsvarighet, antall leieforhold, ledighet og
kvaliteten på eksisterende leietakere
(konkursrisiko). Det er imidlertid ikke
uvanlig å se eksempler på kontantstrømanalyser over 10 til 20 år der kostnader
til utleiemegling ikke er budsjettert.
Nøkkeltallet for meglingskostnad gjenspeiler en praksis ved å kostnadsføre
meglingshonoraret over leiekontraktens løpetid. Dette anses derfor å være
en indikasjon på gjennomsnittlig årlig
kostnad som kan påregnes i forbindelse
med utleiearbeid.

150150
kr/m2
kr/m2

19 19
kr/m2
kr/m2

140140
kr/m2
kr/m2
7 kr/m2
7 kr/m2

130130
kr/m2
kr/m2
120120
kr/m2
kr/m2

3 kr/m2
3 kr/m2

Ordinær
Ordinær
eierkostnad
eierkostnad + megling
+ megling
/ utleie
/ utleie + juridiske
+ juridiske
honorarer
honorarer+ honorar
+ honorar
konsulenter
konsulenter+ Asset
+ Asset
management
management
“Prime”

lemstillinger vil oppstå, er heller regelen
enn unntaket. Juridisk bistand er ofte
også nødvendig i forbindelse med gjennomføring av inngåtte kjøpekontrakter.
Slik bistand kostnadsføres hovedsaklig.
Et mindre påslag i estimert eierkostnad
for juridisk bistand vil derfor ikke skade
ved budsjetteringsarbeidet.

Juridiske
Juridiske
honorar
honor

Megling
Megling
/ utleie
/ utlei[7

Ordinær
Ordinær
eierkostn
eierko

127127
kr/m2
kr/m2

110110
kr/m2
kr/m2
100100
kr/m2
kr/m2

Honorarer
Honorarer
konsul
kon

vil for en gårdeier som eier ett bygg
kanskje oppfattes å være lik null, mens
det for et større eiendomsfond vil representere en vesentlig kostnadsbelastning per eiendom. Dette fordi større
aktører ofte sitter med egne ansatte
for å håndtere den kommersielle og
strategiske forvaltningen. Dette er en

EIERKOSTNADER

vanskelig faktor å måle og det vil være
rom for diskusjon hvorvidt denne skal
medregnes som en driftskostnad for
eiendommen.

forventer vi at driftskostnadene vil være
tilnærmet like (gitt at tilbudet av varer
og tjenester er på konkurransemessige
vilkår begge steder).

En investor som kjøper en enkelt
eiendom vil trolig ikke ta med dette
elementet ved prising av eiendommen.
Kanskje har denne investoren allerede
en organisasjon som tar seg av disse
oppgavene og følgelig vil ikke en ekstra
eiendom medføre økte kostnader. Det
vil imidlertid være en kostnad knyttet
til strategisk og kommersielt arbeid for
å hente ut potensialet i en eiendom og
vi mener 25 kr per kvadratmeter i snitt
kan være et fornuftig anslag på denne
administrative kostnaden.

Hvis snittleien for det ene bygget er 1000
kr per kvm og den andre eiendommen
har en snittleie på 2000 kr per kvm vil vi
se eierkostnader i prosent av brutto leie
på henholdsvis 20 % og 9 %, forutsatt
at faktisk kostnad er 181 kr per kvm.
Generaliseres en av disse eierkostnadsprosentene til å gjelde næringseiendom over hele landet kan vi få store
unøyaktigheter i budsjetterteringen av
driftskostnadene. Figuren nedenfor
viser den relative eierkostnaden fra undersøkelsen gitt ulike kvadratmeterleier.

OPPSUMMERING
Vi har brutt ned faktiske eierkostnader
påløpt i 2011 for 50 kontoreiendommer.
Vi konkluderer med at kostnader knyttet
til vedlikehold, forsikring, revisjon, administrasjon og andre driftskostnader
tilsvarer kr 127 kr per kvm for utvalget.
Dette er kostnadselementer som ofte
benyttes i teoretiske beregninger for
eierkostnadsnivå. Undersøkelsen vi
har gjort indikerer imidlertid at dette
må anses å være et minimumsnivå da
faktisk eierkostnad for utvalget inkluderer flere kostnadselementer. Vi kan
oppsummere nøkkeltallet for eierkostnad i følgende nivåer:

•

RELATIVE EIERKOSTNADER

•

Vi har referert til kostnader per kvadratmeter. Mange foretrekker å uttrykke
eierkostnadsnivå som en prosentandel av brutto leie. Et slikt relativt nøkkeltall vil imidlertid påvirkes betydelig
av en eiendoms beliggenhet i form av
leienivået. Sammenlignes to identiske
bygninger men med ulik beliggenhet,

•

127 kr per kvm
(«prime» eierkostnad)
156 kr per kvm (total eierkostnad
ekskl. «asset management»)
181 kr per kvm (total eierkostnad
inkl. «asset management»)

Totale eierkostnader [181 kr/m2]

“Prime” eierkostnader [127 kr/m2]
Ordinære
20,0 %

18,1 %

RELATIV EIERKOSTNAD VED
ULIK KVADRATMETERLEIE

18,0 %

16,5 %
15,1 %

16,0 %
14,0 %
12,0 %

12,7 %

10,0 %

11,5 %

8,0 %

10,6 %

13,9 %

9,8 %

12,9 %

9,1 %

6,0 %

12,1 %

8,5 %

11,3 %

7,9 %

10,6 %

10,1 %

9,5 %

9,1 %

7,5 %

7,1 %

6,7 %

6,4 %

1 700

1 800

1 900

2 000

4,0 %
2,0 %
0,0 %
1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

kr/m2
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FELLESKOSTNADER

Tor Inge Våge
Analytiker
Basale AS

NØKKELTALL - FELLESKOSTNADER

Nøkkeltallene for felleskostnader er basert på
felleskostnadsavregninger for regnskapsåret 2011
fra bygg i Basales portefølje.
UTVALGET
Det endelige utvalget som er grunnlaget
for nøkkeltallene består av 54 eiendommer med et totalt samlet areal på ca 290
000 m2. Gjennomsnittlig byggstørrelse
i utvalget er på ca 5 300 m2.

AVGRENSNING
I utvalget er eiendommer med ekstremt
lave energikostnader holdt utenfor beregningsgrunnlaget da dette indikerer
at leietakerne har egne energiabonnement, og av den grunn ikke er direkte
sammenlignbar med de andre eiendommene. Videre er felleskostnader
knyttet til heis/rulletrapp, kantine,
administrasjonspåslag, senterledelse
og sentermarkedsføring holdt utenfor
i nøkkeltallene da slike kostnader for
de aktuelle eiendommene kan være en
betydelig kostnadsdriver, og vil gi et
feilaktig bilde sammenlignet med bygg
uten disse kostnadene.
Kantinekostnader kan som nevnt være
en betydelig kostnadsdriver i felleskostnadsregnskapet. Et bedre nøkkeltall
på disse kostnadene vil være fordelt
per bruker. I vårt utvalg for eiendommer med kantine ligger kostnadene på
mellom 2 000 og 3 500 kr per bruker.
Til forskjell fra tidligere Basalerapporter
er nøkkeltallene som presenteres her
basert på et vektet areal, dette vil si at
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det ikke er byggenes brutto areal som
legges til grunn, men det areal som kostnadene reelt sett fordeles på. Eksempelvis kan dette være aktuelt for arealer
som kjeller, lager og innvendig parkering

som typisk vil ha en lavere vektlegging
enn for eksempel ordinære kontorarealer, eller ledige arealer som typisk
ikke vil ha samme energiforbruk eller
behov for avfallshåndtering som lokaler
som er i bruk. De vektede arealer som
benyttes kan endres løpende på grunn
av eksempelvis nyutleie og avsluttede
leieforhold. For våre beregninger har vi
tatt utgangspunkt i situasjonen til det
enkelte bygg ved årsslutt.

KATEGORI

GJ.SN./M2

LAV

LØPENDE DRIFT

43

28

-

59

KOMMUNALE AVGIFTER

11

4

-

17

HØY

AVFALLSHÅNDTERING

16

8

-

25

EL.KRAFT/OLJE/FJERNVARME/FJERNKJØLING

123

72

-

180

VAKTHOLD

5

1

-

16

BRANNVERN / INTERNKONTROLL

12

7

-

19

TELEFON / OVERFØRING

2

1

-

4

RENHOLD

25

8

-

49

SKADEDYR

1

1

-

3

ANDRE TEKNISKE INSTALLASJONER

6

1

-

15

VVS

16

8

-

20

UTENDØRS

10

3

-

18

BYGNINGSMESSIGE REPERASJONER

3

1

-

8

REKVISITA / DRIFTSMATERIELL

2

1

-

5

BEPLANTNING INNENDØRS

0

1

-

3

STØTTEFUNKSJONER

2

1

-

23

TOTALE FEELLESKOSTNADER

279

197

-

376

FELLESKOSTNADER

ningen av nøkkeltallene, det vil si at alle
nøkkeltall er eksklusiv merverdiavgift.
Dette vil medføre at kvadratmeterkostnaden jevnt over vil være høyere enn
ved å bruke felleskostnader fordelt på
byggets brutto areal. Denne metodikken mener vi vil gi et mer reelt nøkkeltall
enn når type areal ikke blir hensyntatt.
Merverdiavgift og forholdsmessig
merverdiavgift er holdt utenfor i bereg-

Intervallet som er utarbeidet for de ulike
kategoriene inneholder 60 % av eiendommene i utvalget.

kostnader opp mot halvparten av totale
felleskostnader for utvalget. Kostnader
knyttet til kantiner er som i nøkkeltallene ovenfor holdt utenfor i fremstillingen av fordelingen av kostnadene.

Fordelingen av de ulike kostnadene
varierer avhengig blant annet av type
eiendom, byggeår og energieffektivitet.
Som diagrammet viser utgjør energi-

Avfallshåndterin

El.kraft/Olje/fjernvarme/fjernkjølin

Kommunale avgifte

Løpende drif

Andre kostnade
Telefon / overføring
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Rekvisita / driftsmateriell
Beplantning innendørs
Støttefunksjoner

Bygningsmessige
reperasjone

Avfallshåndterin

El.kraft/Olje/fjernvarme/fjernkjølin

Løpende drifVakthol

Utendør

ale avgifte

Kommunale
avgifte
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/ internkontrol

VV
Renhol
Andre tekniske installasjone
El.kraft/Olje/fjernvarme/fjernkjølin

El.kraft/Olje/fjernvarme/fjernkjølin

Løpende drif

Vakthol

Kommunale avgifte

Brannvern / internkontrol

Avfallshåndterin

Renhol

El.kraft/Olje/fjernvarme/fjernkjølin

Andre tekniske installasjone

Løpende drif

Vakthol

VV

Kommunale avgifte

Utendør

Avfallshåndterin

Brannvern / internkontrol
Vakthol
Renhol

El.kraft/Olje/fjernvarme/fjernkjølin

/ internkontrol
AndreBrannvern
tekniske installasjone

Andre kostnade

eriell
rs

VV

Avfallshåndterin

Vakthol

Renhol

Andre tekniske installasjone
Brannvern / internkontrol
Renhol

Vakthol

Brannvern
/ internkontrol
Andre tekniske
installasjone
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LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT

Øystein Dieseth
Avdelingssjef Avdeling Næring
OPAK

LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT

De fleste standard leiekontrakter inneholder klausuler
om leietakers plikt til vedlikehold i leieperioden. Likevel
har mange leietakere etter vår erfaring liten formening
om omfanget av vedlikeholdsplikten og konsekvensene
av denne.
Sjansen er dermed stor for uenighet
med utleier ved utløp av leieforholdet. Det er også i mange tilfeller stor
uenighet om i hvilken tilstand lokalene
var ved innflytting, noe som vanligvis
er utgangspunktet for å vurdere
avviket sett i forhold til leiekontrakten.
En vurdering av leietakers eventuelle
manglende vedlikehold benyttes for å
synliggjøre hvilke plikter en leietaker
vanligvis har. OPAKs rolle er objektiv, og
våre rapporter gir en vurdering av hvilke
tiltak vi ser som relevante i forbindelse
med avslutning av leieforholdet.

I de fleste tilfeller utarbeider vi leietakers vedlikeholdsrapporter for utleier,
men enkelte ganger også for leietaker.
Det er en fordel om befaringen utføres
i god tid før fraflytting. Dette for å sikre
at leietaker har en mulighet til å utbedre
eventuelle skader og manglende vedlikehold eller tilbakeføre eventuelle
endringer før leieforholdet utløper. Det
mest optimale er likevel at både utleier
og leietaker blir enige om å innhente en
felles vurdering av vedlikeholdet sett
opp mot leiekontrakten. Dette sikrer at
begge parter er enige om at et eventuelt

vedlikeholdsetterslep best vurderes av
en objektiv tredjepart. Vi opplever at
det i disse sakene er større sjanse for at
partene kommer til enighet, enn om en
av partene innhenter en egen vurdering.

HVA INNEHOLDER EN
VANLIG LEIEKONTRAKT
SOM HAR BETYDNING FOR
VEDLIKEHOLDET?
Det kan være mange forskjellige
kontraktstekster i leiekontraktene som
omhandler leietakers ansvar i forbindelse med vedlikehold og fraflytting.
Det mest vanlige er at leiekontrakten
angir at leietaker plikter å vedlikeholde
lokalene i leieperioden uten nødvendigvis å spesifisere forventet vedlikehold
ytterligere. Når det gjelder fraflytting er
det vanlig at leiekontraktene beskriver
at lokalene skal leveres i ryddig, rengjort
og i forsvarlig vedlikeholdt stand. Leiekontraktenes innhold kan tolkes på
forskjellig vis. OPAK har ikke juridisk
kompetanse og vurderer derfor leietakers vedlikeholdsplikt enten sett i forhold
til standard leiekontrakter og en vanlig
forståelse av hvilken plikt leietaker har
til vedlikehold, eller etter et mandat
utarbeidet av oppdragsgiver eller jurist.

HVORDAN VURDERES
VEDLIKEHOLDET?
Det vanlige er å anslå kostnader for
utførelse av eventuelle manglende
vedlikeholdsarbeider, samt kostnader
forbundet med tilbakestilling av
eventuelle innredningsarbeider som
leietaker har utført i lokalene. Dette kan
utleier vanligvis kreve blir tilbakeført
til opprinnelig stand. Etter OPAKs syn,
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Vi kan dele tiltakene inn i følgende tre punkter:
1. Rengjøring og opprydding
2. Vedlikehold og utbedring av eventuelle skader
3. Tilbakeføring av eventuelle endringer utført av leietaker
Ved utarbeidelse av leietakers vedlikeholdsrapporter legger
vi følgende til grunn for drift, vedlikehold og fornyelse av
bygg og anlegg.
Vedlikehold Tiltak som er nødvendig for å opprettholde en bygning eller et
anlegg på et fastsatt kvalitetsnivå.

Tilstandsbasert vedlikehold Tiltak for å fange opp behov for å gjennomføre
vedlikehold før det oppstår skader.
Løpende vedlikehold Tiltak for å rette på tilfeldige skader. Ikke planlagte utskiftninger av bygningsdeler eller komponenter.

Periodisk vedlikehold Vedlikehold med regelmessig intervaller. Planlagte utskiftninger av bygnings- og anleggsdeler eller komponenter.

Når det gjelder leietakers tilpasninger eller ombygging av
leide lokaler legges følgende til grunn i våre vurderinger:
Utbedring Arbeider for å bringe en bygning opp til opprinnelig funksjonell og
teknisk standard etter skader, unormal slitasje eller mangelfullt vedlikehold.

Innenfor leietakers arealer anser vi ovennevnte begreper å
være dekkende for den type vedlikehold som skal gjennomføres av leietaker.
Modernisering Arbeider for å tilføre manglende funksjoner eller tilfredsstille
formelle krav som er kommet etter den opprinnelige oppføringen.

Ombygging Arbeider for å endre en bygnings funksjoner, arealbruk eller
standard, uavhengig av i hvilken retning standarden endres.

Rehabilitering Utbedring hvor det tas sikte på å istandsette til opprinnelig
standard. Brukes også om å sette eldre bebyggelse i brukelig stand og i forbindelse med reparasjoner og utbedring av betong.

skal det ved fraflytting ikke være skjemmende spor etter innredning ved endt
leieperiode. Lokalene skal være i en
slik stand at neste leietaker normalt
sett skal kunne akseptere og flytte inn
uten vesentlige oppussingsarbeider fra
gårdeiers/utleiers side. Normal slit og
elde aksepteres forutsatt at normale
vedlikeholdsintervaller er fulgt. Det vil
si at lokalene ikke behøver være nyoppusset ved tilbakelevering, men skal
fremstå som utleibare.
Vedlikeholdsplikten omfatter vanligvis
vedlikehold av gulv, vegger og tak, VVSinstallasjoner og elektriske anlegg. Ved
såkalt «barehouse» kontrakter omfatter
også leietakers vedlikeholdsansvar
blant annet tak, utvendige vegger,
vinduer, dører og eventuelle utvendige
tekniske anlegg.

TYPISK ETTERSLEP PÅ
VEDLIKEHOLD
Det er mange typer manglede vedlikehold som er gjengangere. Dette kan for
eksempel være slitt gulvbelegg, parkett
eller slitte dørterskler. Mye av slitasjen
er under kontorstoler eller i andre trafikkerte arealer. Hvis leietaker boner eller
behandler gulvet jevnlig, vil levetiden
forlenges. Andre typiske skader er hull
eller malingsskader på vegger som
skyldes at leietakere henger opp bilder
eller hyller på veggene. Når dette ved
endt leieperiode fjernes, blir det skjemmende merker/skader på veggene, og i
mange tilfeller må leietaker male mye
av veggene i de leide lokalene for å opprettholde vedlikeholdsplikten.
Mange leietakere har utført endringer
i lokalene i leieperioden. Dette er
endringer som i mange tilfeller ikke
nødvendigvis gjør lokalene mer effektive
eller hever lokalenes standard. Avhengig
av leiekontraktens innhold kan det
medføre store kostnader å tilbakeføre
disse endringene til slik lokalene
fremsto ved kontraktsinngåelse.

I praksis er dette arbeider som går ut over vanlig vedlikehold og som normalt er
gårdeiers ansvar.
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UTMERKER ENKELTE TYPER
LEIETAKERE SEG MED GODT
ELLER DÅRLIG VEDLIKEHOLD?
Vanligvis utfører de fleste leietakere
vedlikehold i leieperioden i større eller
mindre grad. Men det skal ikke stikkes
under en stol at enkelte leietakere erfaringsmessig er gjengangere når det
gjelder dårlig vedlikehold av lokalene
de leier. Dette er spesielt innen industri,
logistikkvirksomhet eller trykkerier.
Disse leietakerne har en forholdsvis
tung bruk av lokalene som kan omfatte
truckkjøring eller annen maskinell
bruk. Slitasjen på vegger og gulv i disse
lokalene kan ofte være stor. Skader på
vegger eller dører/porter etter påkjørsel
av for eksempel truck kan koste dyrt. I
mange tilfeller kan det beregnede vedlikeholdsetterslepet være betydelig,
noe som øker sjansen for konflikt med
utleier. Holdningen fra leietakere med
denne type virksomhet om at utleier
burde skjønne at bruken av lokalene
er betydelig og at det dermed burde
aksepteres mer slitasje enn vanlig, er
forholdsvis utbredt.

Andre miljøer, som for eksempel rene
kontorbrukere, kan utmerke seg med
godt vedlikehold, som for eksempel i
de tilfellene hvor lokalene brukes som
del av markedsføringen av leietakeren,
det vil vanligvis si i øvre prissegment i
leiemarkedet. Disse leietakerne har en
mer skånsom bruk av lokalene samt at
de har en egeninteresse av at lokalene
fremstår i godt vedlikeholdt stand
i forbindelse med kundemøter etc.
Vanligvis befinner disse leietakerne seg
i nedre sjikt av intervallet ved beregning
av manglende vedlikehold.

HVA ER OPAKS ERFARING AV
OMFANG AV VEDLIKEHOLDSETTERSLEP VED UTFLYTTING?
I våre rapporter beregner vi vedlikeholdsetterslepet med grunnlag i følgende:

•
•
•
•

erfaringstall fra liknende arbeider
dagens pris- og lønnsnivå
administrasjon, rigg/drift, kontroll
og oppfølging av arbeidene er
medtatt
marginer og reserver er medtatt

Vår erfaring er at snittet ved beregning
av manglende vedlikehold vanligvis
ligger i størrelsesorden fra kr 20 til kr 70
pr. m² BTA pr. år, men for godt vedlikeholdte lokaler ned mot ca. kr 5 til kr 15
pr. m² BTA pr. år. Dette betyr at leietaker
ved avslutning av lengre
leieforhold
kan
måtte
betale store
beløp på
grunn av
manglende
vedlikehold.
Leietakers
vedlikeholdsrapporter brukes
vanligvis ved forhandlinger mellom
utleier og leietaker i forbindelse med
avslutning av leieforhold. Manglende
vedlikehold fra leietaker vil sjelden
lønne seg, uavhengig av om utleier
senere skal bygge om lokalene eller
ikke. Det anbefales derfor selvfølgelig
ikke å spekulere i dette selv om man
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er kjent med at utleier skal bygge om
lokalene etter endt leieperiode.

ANBEFALINGER VED INNGÅELSE
AV LEIEKONTRAKTER
Vår anbefaling er at det utarbeides
en enkel rapport før innflytting som
beskriver lokalenes tilstand og som dokumenteres med bilder. Dette for å sikre
at virkelighetsforståelsen er lik mellom
begge parter. Er leiekontrakten langvarig
er begge parter, etter vårt syn, tjent med
å utarbeide en statusrapport underveis
i leieforholdet for å kontrollere om
leietaker har utført vedlikehold av
lokalene i henhold til leiekontraktens
bestemmelser så langt i leieperioden.
Sjansen for overraskelser ved utløpet
av leieforholdet minimeres med dette.
Dette vil også sikre at leietaker er innforstått med sitt ansvar når det gjelder
vedlikehold.

FELLESKOSTNADER

Tor Inge Våge
Analytiker
Basale AS

FELLESKOSTNADERS PÅVIRKNING PÅ EIENDOMMENS MARKEDSVERDI

Det er erfart at nivået på felleskostnadene kan påvirke
eiendommens markedsleie. Blir felleskostnadsnivået vurdert når det utarbeides verdiestimat av
næringseiendom?
Verdivurderinger av næringseiendom
bygger på flere ulike forutsetninger.
Flere av faktorene som påvirker estimert
markedsverdi er drøftet i tidligere
Basalerapporter. I hovedsak bygger
beregnet verdi på dagens kontrakter,
antatt markedsleie på lokalene, eierkostnader, behov for rehabilitering / leietakertilpasninger og avkastningskrav.

Felleskostnadsregnskapet skal i teorien
ved fullt utleide eiendommer være
et nullsumspill for huseier der alle
felleskostnader blir belastet leietakerne.
For eiendommer med ledig areal kan
en forholdsmessig del av felleskostnadene bli belastet huseier og blir derigjennom en del av kostnadene som
påvirker verdivurderingen. Dette er
derimot kostnader som en kan ta høyde
for gjennom en påregnelig ledighet i
eiendommen som vil påvirke forutsatte
eierkostnader.
Det er derimot erfart at nivået på
felleskostnadene også kan påvirke
eiendommenes markedsleie. Dette kan
gjelde eiendommer som er bygd for et
formål, og som senere i eiendommens
livssyklus blir brukt til et annet formål.
Et eksempel på dette kan være bygg
som er satt opp med tanke på én bruker.

Hvis alternativet er at bygget skal fylles
opp av flere leietakere kan slike bygg
ofte vise seg å være lite arealeffektive
når eiendommen skal tilpasses. Dette
erfarer vi også med relativt nye bygg.
Eiendommer som har vært et typisk
enbruker-bygg kan ved konvertering
til et flerbruker-bygg inneholde store
fellesarealer, noe som igjen kan gi store
felleskostnadspåslag ved utleie til flere
mindre leietakere. Erfaringer i egen
portefølje er at meterpris på leie som
oppnås når bygget går fra enbruker til
flerbruker reduseres.
En hypotese er at økte felleskostnader
per kvadratmeter er med på å redusere
meterpris på leien. Vi har gjennomført
en enkel undersøkelse i egen portefølje
for 18 bygg hovedsaklig i Oslo-området
der vi har innhentet gjennomsnittlig
meterleie per dags dato, og felleskostnader per kvadratmeter i 2011.
Eiendommene i utvalget har en
leie på utleid areal på 725 – 2774
kr/m2,
mens
felleskostnadene
varierer fra 187 – 612 kr/m2.

I enkelte tilfeller kan dette være signalbygg / prestisjebygg som innehar store
områder med resepsjon, møtelokaler,
kantine, trapper, tekniske rom etc. Hva
skjer når leietakeren som bygget er satt
opp for flytter ut?

Felleskostnader er ikke blant faktorene i en
ordinær verdivurdering av næringseiendom.
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Byggene har et felleskostnadspåslag
som varierer fra 9,6 % av gjennomsnittlig meterleie og helt opp til 51,6 %
(eventuelle felleskostnader vedrørende
kantine er holdt utenfor i påslagene).
Redusert meterleie fører ikke til relativt
lavere felleskostnader i utvalget. Det
er en sterk negativ sammenheng
mellom andel felleskostnader av totale
kostnader for leietaker og meterleie.
Det er også en svak negativ sammenheng mellom gjennomsnittlig meterleie
og felleskostnader per meter, noe som

Eksempelet er forenklet, og i realiteten
er det ikke automatisk et en-til-en
forhold mellom økning felleskostnader og reduksjon markedsleie, men
det illustrerer den potensielle eﬀekten
økningen i felleskostnader kan ha for
eiendomsverdien.

Av totale kostnader pr
m2 for leietaker utgjør
felleskostnadene
i
utvalget fra 8,8 % til
34,0 %.
kan være med på å underbygge at
meterprisen reduseres ved høyere
felleskostnader.

En økning i felleskostnadene reduserer
markedsleien tilsvarende. Under de
gitte forutsetninger gir dette en forskjell
i verdi mellom Bygg 1 og Bygg 2 på
67 MNOK, noe som tilsvarer en verdireduksjon på 18 %. Gitt de samme
forutsetningene, men med ulik differanse mellom felleskostnadene i
byggene ser vi av grafen at verdireduksjonen er mellom 0 – 32 % når diﬀeransen i felleskostnader mellom de to
byggene er på 0 – 700 kr/m2, noe som i
vårt eksempel utgjør en reell verdireduksjon på 0 – 117 MNOK.

14

ØKNING FELLESKOSTNAD PR M2

Ved å bruke et eksempel kan vi illustrere
innvirkningen ulike felleskostnader kan
gi på en eiendomsverdi under gitte
forutsetninger. Bygg 1 er et arealeﬀektivt
bygg der felleskostnadene for leietakerne utgjør 200 kr/m2, mens bygg 2
er mindre arealeﬀektivt som gir høyere
felleskostnader per m2 for den enkelte
leietaker. I eksempelet forutsetter vi at
det samlede vederlaget fra leietaker til
utleier er konstant.

KONKLUSJON
I Basale sin portefølje er det gjort erfaringer på at huseier må senke leienivået
på grunn av økte felleskostnadspåslag
når typiske enbrukerbygg blir konvertert for bruk til flere leietakere. Isolert
sett vil dette påvirke eiendomsverdien
negativt, og nivået på felleskostnader
er derfor noe som en i verdivurderinger
bør vurdere når en estimerer eiendommens markedsleie.
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OPTIMAL VEDLIKEHOLDSSTRATEGI FOR
VERDIØKNING AV NÆRINGSBYGG

Marianne Rolfsen
Regnskapsfører
Basale AS

OPTIMAL VEDLIKEHOLDSSTRATEGI FOR VERDIØKNING AV NÆRINGSBYGG
ARTIKKELEN BYGGER PÅ EN MASTEROPPGAVE I EIENDOMSUTVIKLING OG EIENDOMSFORVALTNING VED NTNU I 2011.

Formålet med oppgaven er blant annet å se om det
er en sammenheng mellom økt vedlikehold og økt
eiendomsverdi. For utfyllende informasjon om metode,
referanse og kilder henvises det til oppgaven.
Variabler som markedsleie og avkastningskrav gir store utslag på eiendommens verdi og er de mest brukte variablene i verdivurderingsanalyser. I de
fleste markedsrapporter fokuseres det
spesielt på disse variablene, og det er
derfor meningen i denne artikkelen å se
på andre variabler som påvirker eiendommens verdi og som det er viktig å
belyse.
Ved utarbeidelse av en verdivurdering
av eiendom vil metode for beregning
av markedsverdi være svært avgjørende
for resultatet. Kalkulasjonsfaktorer som
bygger på vekting av eiendommen og
fastsettelse av eierkostandelen viser seg
å være viktige faktorer i tillegg til brutto
leieinntekter og tomme leieforhold. Ved
verdivurdering av eiendommen bør en
bruke en dokumentert eierkostandel i
stedet for en sjablongmessig kostnadsprosent, da den førstnevnte vil gi en
mer korrekt markedsverdi.
Denne studien viser at det er en signifikant sammenheng mellom økt vedlikehold og økt markedsverdi. Videre viser
analysene at en fornuftig vedlikeholdsstrategi sikrer både opprettholdelse av
god standard og verdibevaring av eiendommen.
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RIKTIG VALG AV VARIABLER
SIKRER TROVERDIG
VERDIVURDERING?
Kjente verdidrivere er som tidligere
nevnt markedsleie og avkastningskrav.
Over tid er det eiendommens tilstand
som påvirker eiendommens leieinntekter, og dermed også eiendommens
markedsverdi. Det er ønskelig å se
nærmere på hvorfor det er viktig å
stadfeste riktige verdier på variablene,
og dermed sikre en troverdig verdivurdering.

SAMMENHENGER MELLOM
INNTEKTER OG KOSTNADER
Det er interessant å se på hvordan vedlikeholdstiltak påvirker eiendommens
verdi for deretter å se på hvilke tiltak
som er lønnsomme og som medvirker
til verdibevaring av eiendommen. Ved
å sammenlikne regnskapstall for et
representativt antall kvadratmeter kontorbygg med tilsvarende lik vekting i beliggenhet for et anselig antall regnskapsår har det blitt kartlagt hvilke variabler
som genererer størst verdiøkning.

ØKT VEDLIKEHOLD GIR ØKT
EIENDOMSVERDI?
Det er logisk å tenke at når vedlikeholdet øker, så øker eiendommens verdi,
men bare så langt som leietakerne er

villig til å betale den leien som forsvarer
kostnadene.
Videre er det logisk å tenke at intet
eller minimalt vedlikehold vil redusere
eiendommens eiendomsverdi og gjøre
eiendommen mindre attraktiv for leiemarkedet.

EIERKOSTNADERS
INNVIRKNING PÅ
EIENDOMSVERDIEN
Rent teoretisk så øker den kapitaliserte
verdien når eierkostandelen reduseres
og den kapitaliserte verdien reduseres
når eierkostandelen øker. Ved å hente
frem den historiske prosentsatsen til
eierkostandelen og beregne eierkostnadene til en estimert prosentsats av
bruttoleieinntekter er det mulig å illustrere hvilken påvirkning eierkostandelen
har på kapitalisert verdi. Påstanden er
at ved å undervurdere eierkostnaden
vil en få vesentlige avvik mellom antatt
og reell kapitalisert verdi. Det er derfor
viktig å finne eierkostandelen ut i fra
regnskapsdata for å oppnå en mer realistisk nettoleie og eiendomsverdi.
Videre er det ønskelig å undersøke om
resultatene fra denne studien er representativt for næringseiendommer
generelt. Ved å sammenlikne funnene
i tallanalysematerialet med offentlige
studier med sammenlignbare FDV-tall,
er det ønskelig å undersøke om det er
sammenheng mellom resultatene.

EN REPRESENTATIV PORTEFØLJE
Resultat av innledende analyser
begrenser utvalget til å gjelde et anselig
antall kvadratmeter næringseiendom,
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hvor alle representerer eiendommer
som har sammenlignbare egenskaper
som beliggenhet, funksjonalitet, forvaltningsstrategi og leiekontrakter. Kvadratmeterantallet er fordelt på 10 eiendomsselskaper hvor det har vært mulig å
hente 6 års datahistorikk fra 2005 til
og med 2010. Samtlige bygg eies av en
seriøs aktør med sterke føringer for porteføljestyring.
Resultatene viser tall hentet fra Basales
forvaltningsdatabase i 2010 med et
totalt oppmålt areal på ca 112 000 kvm.
Snittleien for alle typer arealer, inkludert
lager og parkering, er for 2010 på kr 1
437 per kvm av sum utleid areal, mens
den for kontor er kr 1 771 per kvm.

SIGNIFIKANT SAMMENHENG
MELLOM MARKEDSVERDI OG
EIER- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER
For å finne sammenhengene mellom
eiendommenes verdi, inntekter og
kostnader er det nødvendig å utelukke
”finanskriseeffekten” på markedsverdien. Dette er gjort ved å trekke
ut historisk verdijustert avkastning
i perioden og sette et fast forutsatt
avkastningskrav for hele perioden. Det
er valgt å bruke porteføljeeier sitt forutsatte avkastningskrav for 4. kvartal 2010,
som da var 6,6 %. Vi ser av tabell under
at det i perioden 2005 til 2010 har vært
en mindre verdiendring i markedsverdi,
mens endring i den justerte verdien i
perioden er vesentlig høyere.

1- I første omgang er det ønskelig å finne
ut om det er sammenheng mellom økt
vedlikehold og økt eiendomsverdi.
Resultater fra studien viser at det er en
positiv sammeneheng mellom eiendommenes verdi og variablene vedlikeholdskostnad og eierkostnad.
Mellom markedsverdi og eierkostnader
og mellom markedsverdi og vedlikeholdskostnader er sammenhengen signifikant på 0,01-nivå og vi kan dermed
med 99 % sikkerhet fastslå at det er

sammenheng mellom ovennevnte
markedsverdi og eierkostnader, og
mellom markedsverdi og vedlikeholdskostnader i denne studien.

Ut fra figuren på neste side ser vi at
kurven for markedsverdi omregnet til
fast avkastningskrav i perioden er signifikant lik kurven for eierkostnader og
vedlikeholdskostnader.

Vi kan fastslå at markedsverdien øker når eierog vedlikeholdskostnader øker. Dette kan underbygge at vedlikeholdstiltak påvirker markedsverdien positivt.
2- Hvilke faktorer og variabler gir den
mest troverdige verdivurderingen og
hvilken innvirkning har eier- og vedlikeholdskostnadene på eiendomsverdien?
Ved å foreta lineær regresjonsanalyse
av markedsverdi som avhengig variabel
og brutto leieinntekter, eierkostnader og
vedlikeholdskostnader som uavhengige
variabler, observerer vi et tilsvarende
resultat.
I studien ser vi at gjennomsnittlig
endring i markedsverdien øker med kr
46,86 når vedlikeholdskostnaden øker
med kr 1. Markedsverdien reduseres
med kr 31,45 når eierkostnadene øker
med kr 1.

Vi ser derimot at kurven for leieinntektene er konstant i hele perioden og samvarierer ikke med øvrige kurver.
Vi kan tolke ut fra dette resultatet at det
er sammenheng mellom vedlikeholdskostnader og markedsverdi og at det
er sammenheng mellom eierkostnader
og markedsverdi. Markedsverdien øker
når vedlikeholdskostnaden øker og
markedsverdien synker når vedlikeholdskostnaden synker. Likevel observerer vi
at markedsverdien har sunket mer enn
kostnadene i 2008, noe vi ser ut i fra en
dypere knekk på kurven til markedsverdi
i 2008 enn i kurvene for kostnadene i
2008. Dette kan skyldes at en ikke har
klart å utelukke finanskriseeffekten 100
% fra studien.

Dersom vi øker vedlikeholdskostnaden med kr
1 pr kvm, vil markedsverdien netto øke med kr
15,41 per kvm.
Figuren under viser variasjon i eiendommenes verdi, i bruttoinntekt og i
eier- og vedlikeholdskostnader fra 2005
– 2010:

Tabellen viser utviklingen i den totale markedsverdien før og etter at verdijustert
avkastning og fast avkastningskrav er hensyntatt.
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Figuren illustrerer utvikling i markedsverdi og i leieinntekter og i eierkostnader og vedlikeholdskostnader i et 6 årsperspektiv for
eiendommene i studien.
ende leieforhold i dag enn for bare noen
år tilbake, og/eller det kan tenkes at leiekontrakter utløper og nye tegnes for en
kortere periode.

Det er også interessant å merke seg
at leietakertilpasningene øker jevnt
i studiens periode foruten lave tall i
2008 som kan skyldes finanskrisen.
Økningen kan skyldes større brukerkrav
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EIERKOSTANDEL
Eierkostandel er beregnet ut fra sum
eierkostnader delt på bruttoinntekt,
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Av tabell over ser vi at brutto leieinntekter har holdt seg stabilt i mesteparten
av perioden mens eierkostnadene har
variert, noe som gjør at også netto
leieinntekt endrer seg i takt med eierkostnadene.

og høyere oppussingskostnad ved nye
leieforhold/ reforhandlinger av eksister-

LEIETAKERTILPASNINGER
I FORM AV TILGANGER

Det er interessant å merke seg at
uavhengig av at markedsverdi og
kostnader varierer, forblir kurven for
leieinntekter uendret. Dette er med på å
styrke teorien om at økt vedlikehold gir
økt markedsverdi.
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Fordeling leietakertilpasninger per kvm i kroner av total arealfor byggene i studien.
Nøkkeltallene er gjennomsnitt av regnskapstall for samtlige eiendommer over 6 år.
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og som vi ser av tabellen kan eierkostandelen endre seg mye år for år:

Resultat av regresjon illustrert i figuren
viser
prosentvis
gjennomsnittlig

økning i vedlikeholdet og økning i
markedsverdi.
Markedsverdien øker netto med kr 15,41
pr. kvm for hver krone brukt på vedlikehold.

Av tabellen ser vi en prosentvis nedgang
i eierkostandelen for 2008 og 2009
noe som kan skyldes finanskrisen og
den økonomiske usikkerheten i denne
perioden. Dette gir en gjennomsnittlig eierkostandel for eiendommene
i undersøkelsen på 17,6 % av brutto
leieinntekter.

3- Er verdiene som kommer frem i denne
oppgaven kompatible med verdier fra
lignende undersøkelse?
For å besvare ovennevnte problemstilling er funn fra denne studien sammenstilt med funn fra oﬀentlige studier.
Resultat av testen viser at det er en
negativ sammenheng mellom variabelen FDV-kostnader i dette studiet
og variabelen for FDV-kostnader i de
to andre studiene. For alle kombinerte
sammenstillinger så viser analysen at
det ikke er en signifikant sammenheng
mellom variablene.

FORDELING AV FDV-KOSTNADER

Videre er det ønskelig å sammenlikne FDV-kostnader fra resultatene i
studiene:

fordeling av forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader.

SAMMENHENG MELLOM
ØKT VEDLIKEHOLD OG ØKT
MARKEDSVERDI
Det er logisk å tro at eiendommens
verdi øker når vedlikeholdet øker inntil
smertepunktet for hvor mye leie kunden
er villig til å betale. Ved å redusere vedlikeholdet synker verdien.
Vekting av eiendommene i studien
viser normal god skår i beliggenhet,
funksjonalitet, lengde leiekontrakter og
byggenes standard. Dette tyder på at
midler til vedlikehold av eiendommene
er vel anvendt, som igjen tyder på at
summen er representativ for hva vedlikeholdskostnaden bør ligge på.

Eierkostandel kan med fordel fastsettes
etter faktisk forbruk. Det begrunnes ut
i fra resultater fra denne studien som
viser en gjennomsnittlig eierkostandel for perioden 2005 – 2010 på 17,6 %,
beregnet ut fra reelle kostnader. Dette
er høyere satser enn hva porteføljeeier
bruker i sine verdivurderinger som
er 12 % av bruttoleieinntekter. Ved å
endre eierkostandelen påvirker vi eiendommenes kapitaliserte verdi. Dette er
illustrert i tabellen under hvor vi har tatt
med eierkostandel av brutto leieinntekt
for eiendommene i studiet regnet ut fra
eierkostnader med og uten aktiverte
leietakertilpasninger, og en illustrativ
eierkostandel på 12 % for å vise eﬀekten
eierkostnader har på kapitalisert verdi:
Likevel konkluderer vi med at økt ved-

Eierkostandelens påvirkningskraft på kapitalisert verdi.
Ut ifra sammenstilling av funn ser vi
at det er en klar sammenheng mellom

likehold gir økt verdi. Dette gjør det
enklere å argumentere for viktigheten
av å finne eierkostandelen ut fra reelle
verdier og dermed oppnå en mer realistisk nettoleie og eiendomsverdi.
Altså skulle det ikke være noe i veien for
at en i en verdivurdering skulle kunne
operere med faktiske kostnader, selv om
disse gir et annet utslag og kanskje ikke
tar seg like godt ut i et salgsprospekt.
Studien viser at det ikke er mulig å
påvise signifikante sammenhenger
mellom fordeling av FDV-kostnader fra
et eiendomsselskap til et annet. Likevel
ser vi at kostnad til vedlikehold er den
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KONKLUSJON
viktigste FDV-kostnadsdriveren for
både eiendommene i denne studien og
tall hentet fra offentlige studier.

nomsnittlig kvadratmeterkostnad til
vedlikehold inkludert aktiverte vedlikeholdskostnader i perioden 2005 – 2010
på kr 290.

Det er valg av strategi som er avgjørende for
hvordan FDV-kostnader prosentvis fordeles.
OPTIMALT KOSTNADSNIVÅ
SIKRER MAKSIMAL LEIEINNTEKT
Undersøkelsen viser at gjennomsnittlig
vedlikeholdskostnad for det totale areal
er på kr 63 per kvm for perioden 2005 –
2010, som da er ca. halvparten av den
for offentlige bygg – ref. rapport Statistisk sentralbyrå hvor kostnaden settes
for 2009 til kr 122 per kvm.
Ut fra denne sammenlikningen skulle
man tro at det offentlige bruker nesten
dobbelt så mye på vedlikehold som
privat sektor innen eiendom, og skal
da være dobbelt så godt vedlikeholdt.
Det vet vi ikke er tilfellet. Vi tenker da
spesielt på den offentlige debatten
rundt tiltakspakker til kommuner som
følge av deres eiendommers tilstands-

Ut fra vekting av eiendommene i studien
kan vi konstatere at de har en normalt
god standard. I studiens eiendommer
brukes gjennomsnittlig kr 170 mer per
kvm på vedlikehold enn det gjøres gjennomsnittlig for offentlige bygg.
Dette kan forklare forfallet hos en del
eiendommer i offentlig sektor, det vil si
at det kan se ut som det blir satt av for
lite penger til vedlikehold.

En
optimal
vedlikeholdsstrategi
eiendommens verdi.
forfall. På den annen side vet vi at
kampen om leietakerne i privat sektor
presser standarden på eiendommene
opp. Altså kan en spekulere i at det i
privat sektor brukes mer penger på
vedlikehold enn det som til en hver tid
kommer frem i et resultatregnskap.
Vi vet fra analyser knyttet til studien i
denne artikkelen at leietakertilpasninger
i stor grad aktiveres og avskrives over
leietakerperioden. Studien viser at
vedlikeholdskostnader kan inngå i utviklingskostnadene. Disse kostnadene
aktiveres, og på den måten kommer
ikke den reelle vedlikeholdskostnaden
frem i resultatregnskapet. Ut ifra beregninger gjort i denne studien er gjen-
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øker

Isolert sett for dette studiet kan vi
konkludere med at vedlikeholdskostnaden påvirker eiendommens verdi.
Dette begrunnes ut ifra resultatene fra
studien der vi kan predikere at for hver
krone eiendommene bruker på vedlikehold er 22 øre en eierkostnad og 78 øre
dekkes inn via høyere leieinntekter, og
for hver krone brukt på vedlikeholdstiltak øker den gjennomsnittlige eiendomsverdien netto per kvm med kr
15,41.
Ved utarbeidelse av en verdivurdering
av eiendom vil metode for beregning
av markedsverdi være svært avgjørende
for resultatet.
Studier som er gjort rundt byggets
tilpasningsdyktighet og fleksibilitet
viser at disse faktorene er i tillegg til beliggenhet de viktigste verdidriverne som
i lengden vil sørge for god inntjening i
form av økte leieinntekter.
Det konkluderes med at det er
avgjørende å operere med den reelle
eierkostandelen, og ikke bruke en
sjablongmessig kostnadsprosent for
å komme frem til en korrekt markedsverdi.
Funnene viser at den totale vedlikeholdskostnaden utgjør nesten 60 % av FDVkostnadene for datagrunnlaget i denne
undersøkelsen. Likevel er det ikke
noen signifikant sammenheng mellom
prosentvis fordeling av FDV-kostnader
fra en eiendomsportefølje til en annen.
Vi kan for dette datagrunnlaget konkludere med at eiendommene i denne
studien bruker over dobbelt så mye på
vedlikehold som offentlige bygg og har i
følge egenskapsvektingen god standard
på byggene. Dette fører igjen til solide
leiekontrakter og økt eiendomsverdi
for studiens eiendommer, mens det offentlige som kjent sliter med å opprettholde standarden på sine eiendommer.
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Artikkelen er basert på masteroppgave i
rettsvitenskap skrevet av Anna Botten Bjørnaas på
oppdrag fra Basale AS.
Det er i Norge bred praksis for at utleier
i næringsleieforhold utligner felleskostnader på leietakerne i eiendommen.
Felleskostnadene omfatter normalt
kostnader relatert til fellesarealer og
felles anlegg i eiendommen, og utgjør
ofte så mye som 20-30 % av det samlede
vederlaget fra leietaker til utleier.
Felleskostnader bygger på en grunnleggende idé om et spleiselag. Flere leietakere bruker en eiendom i fellesskap
og fordeler kostnader relatert til fellesarealer og felles anlegg seg imellom.
Sentralt i dette spleiselaget står tanken
om en rettferdig fordeling. Det er videre
utleier som forvalter felleskostnadene i
eiendommen, og fordeler kostnadene
mellom leietakerne. Dette er en tillitssak. Erfaringsmessig er det brudd
med disse grunnleggende idéene som
slår gjennom, når det oppstår diskusjoner mellom utleier og leietakerne om
felleskostnadene. Utviklingen skaper
også nye behov, og innhold og omfang
av felleskostnader har i stor grad
dynamiske trekk som det kanskje ikke
har vært tatt høyde for da leieavtalen ble
inngått for 5-10-15 år siden.

PLIKT TIL Å BETALE
FELLESKOSTNADER?
Husleieloven har ingen hjemmel som
statuerer en plikt for leietaker til å betale
felleskostnader. I Husleieloven § 3-1
sies at det «kan avtales» at leietaker
skal dekke utleiers utgifter, og at disse
utgiftene i så fall skal «fordeles forholdsmessig» mellom brukerne av eien-

dommen. Husleieloven § 3-4 har ytterligere regler, dersom det er gjort avtale
om betaling av felleskostnader.
I næringsleieforhold har man videre
tilnærmet avtalefrihet, idet partene
anses å være profesjonelle og likeverdige. Det finnes videre relativt begrenset
rettspraksis på området.
Innen næringsutleieforhold gjøres etter
hvert relativt bred bruk av standard utleieavtaler. Disse fanger opp plikten til
å betale felleskostnader. Standardavtalene fanger også opp hovedelementene
av kostnadsarter og ulike fordelings-

Det har i de seneste årene vært en økende bevissthet på både utleier- og
leietakersiden rundt innhold og omfang av felleskostnader i næringsleieforhold. Denne artikkelen har til formål å belyse enkelte sentrale problemstillinger relatert til temaet.
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nøkler, men uten å gi en klar definisjon
av konseptet felleskostnad.
De ulike standardavtalene har imidlertid undergått betydelige endringer og
presiseringer de seneste årene, og ulike
standardavtaler kan i så måte sies å
være uttrykk for etablert bransjepraksis på det tidspunkt leieavtalen ble
inngått. Leieavtaler blir videre til etter
konkrete forhandlinger mellom utleier
og leietaker, og der avtaleteksten er et
uttrykk for en fordeling av rettigheter og
plikter mellom partene.
Vi befinner oss i et tilnærmelsesvis
rettstomt rom, der rett og plikt mellom
utleier og leietaker stiftes og forføyes
i sin helhet av den leieavtalen som er

De fleste næringseiendommer kjennetegnes ved å ha en rekke ulike
leieavtaler, gjerne inngått på ulike
tidspunkt og basert på ulike avtaledokumenter. I en og samme eiendom kan vi
derfor ofte se leieavtaler med dels svært
ulik ordlyd og presiseringer av plikten til
å betale felleskostnader, hvilke kostnadsarter som inngår i felleskostnadene
og hvordan disse kostnadene fordeles
mellom leietakerne i eiendommen.
Dette tydeliggjør at utleier har et høyst
fragmentert grunnlag for å utligne og
fordele felleskostnader.

HVA ER EN FELLESKOSTNAD?
Husleieloven mangler en rettslig definisjon av konseptet felleskostnad og
bruker heller ikke begrepet felleskostnader.

Det vil si alle arealer som brukes til
inngangsparti, trapper, heiser, tekniske
rom,
vrimlearealer,
renovasjonsrom, driftskontorer med videre. Utleier
leier etter dette ut hele eiendommen, og
ikke bare de arealene som leietaker disponerer til egen eksklusiv virksomhet.
Leieavtalene oppstiller videre normalt
en fordeling av vedlikeholdsplikt
mellom utleier og leietaker. Denne er i
stor grad også samsvarende med Husleielovens bestemmelser. Utleier har
normalt ansvar for ytre vedlikehold av
bygningsmassen. Utleier har videre
ansvar for utskiftning av felles anlegg
og installasjoner når disse ikke lengre
lar seg vedlikeholde. Leietaker har på
den annen side ansvar for løpende og
periodisk vedlikehold samt modernisering av egne lokaler. Med vedlikeholdsansvaret følger også de tilhørende kostnadene, som blir eierkostnader på
utleiers hånd og direktekostnader på
leietakers hånd. Det du da står igjen
med mellom utleiers og leietakers
vedlikeholdsansvar og kostnad, utgjør
felleskostnadene. En slik forståelse av
konseptet felleskostnader understøttes
også av standardleieavtalene og av
alminnelig praksis.

HVILKE KOSTNADSARTER
INNGÅR NORMALT I ET
FELLESKOSTNADSREGNSKAP?

inngått mellom de to konkrete partene.
Utleier må derfor ha en klar og tydelig
hjemmel i den enkelte leieavtalen,
for å kunne pålegge leietaker å betale
felleskostnader.
Standardavtalene oppstiller en bestemmelse om at «I tillegg til leien betaler
leier en forholdsmessig andel av eiendommens felleskostnader». En slik
bestemmelse innebærer en hjemmel for
en betalingsforpliktelse, men innholdet
og omfanget av leietakers betalingsforpliktelse må utdypes nærmere.
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Felleskostnadene har en nær sammenheng med leieareal, og dette kan være
egnet til å forklare konseptet felleskostnader nærmere. En leietaker som
er enbruker til en eiendom, leier eiendommen i sin helhet. I det tilfellet
oppstår ikke fellesareal eller felleskostnader. En næringsleietaker som
leier arealer i en eiendom med flere
andre leietakere, leier normalt sitt eksklusive leieareal, og i tillegg til dette
arealet leier han en forholdsmessig
andel av eiendommens fellesareal.

I Husleieloven § 3-1 refereres til kostnadsartene elektrisitet og brensel. I
Husleieloven § 3-4 vises til videre til
kostnader til vann og avløp. I næringsleieforhold i dag ser vi et betydelig
bredere spekter av kostnadsarter enn
disse fire kostnadsartene.
De fleste leieavtaler, og i alle fall
standardleieavtalene, definerer felleskostnadene gjennom en opplisting av
kostnadsarter, men uten at denne opplistingen er ment å være uttømmende.
Her brukes ofte ord som; med videre,
med mer, for eksempel, og så videre for
å understøtte at dette ikke er en uttømmende opplisting. En slik opplisting bør
være relativt generell og overordnet, i
det en veldig konkret og detaljert opplisting lett kan tolkes som endelig oppregnende.
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I alminnelighet kan man si at felleskostnader
er de kostnadene som relaterer seg til drift og
vedlikehold av fellesarealer og de felles tekniske
anlegg i en næringseiendom, som leietakerne
leier en forholdsmessig andel av i tillegg til sine
eksklusive leiearealer, og som utleier administrerer på vegne av leietakerfellesskapet.
Energikostnader utgjør en vesentlig
komponent i felleskostnadene. Og her
snakker vi kun om energikostnader
relatert til fellesarealer og felles tekniske
anlegg. I mange næringseiendommer
utgjør dette så mye som 40-50 % av de
samlede felleskostnadene.
Kostnader som vakthold, renhold, renovasjon herunder kommunale avgifter,
internkontroll og service/løpende vedlikehold av teknisk anlegg er kostnadsarter som normalt faller inn under
felleskostnadene.

Vaktmester/driftsettersyn er også en
vesentlig kostnad, og utgjør normalt
10-20 % av de samlede felleskostnadene.
Bakgrunnen for dette, er at vaktmester
ivaretar kontrollfunksjoner innen eiendommens internkontroll samt ivaretakelse av at øvrige tjenesteytere innen
kostnadsarter som er beskrevet ovenfor
ivaretar sine arbeidsoppgaver med
avtalte intervaller.
Noen kostnadsarter som gir enkelte
særlige problemstillinger, er vedlikehold, administrasjonspåslag, forsikring
og eiendomsskatt. Disse skal vi se litt
nærmere på.
Vedlikeholdskostnader for fellesarealer
faller etter sin ordlyd utenfor utleiers
vedlikeholdsansvar etter leieavtalen.
Kostnader til ikke bare løpende vedlikehold men også periodevis vedlikehold
av fellesarealer faller derfor innenfor
hva som normalt kan sies å inngå i
felleskostnadene i en næringseiendom.
Oppussing i inngangsparti eller kantinearealer, med formål å opprettholde
art/karakter og tilstand på arealet er
derfor normalt felleskostnader, så lenge
dette er arealer som inngår i fellesarealet i eiendommen. Likevel må det
avgrenses mot tilfeller av oppgradering/
modernisering, det vil si at man endrer
art/karakter av arealene, som må sies å
være en eierkostnad.
Hva angår vedlikehold av felles tekniske
anlegg grenser vi i større grad inn
mot utleiers vedlikeholdsansvar etter
leieavtalen. Her har utleier et ansvar for
utskiftning og modernisering når den
enkelte fellesinstallasjon, dette være

seg ventilasjonsanlegg eller heis, ikke
lengre lar seg vedlikeholde på regningssvarende måte.
Kostnader til administrasjon av
felleskostnadene, såkalt Administrasjonspåslag, utlignes etter hvert relativt
ofte. Formålet er å dekke inn utleiers
kostnader med å administrere felles
anlegg og servicetilbud i eiendommen.
Administrasjonspåslag ligger i praksis
på 3-8 % av de totale felleskostnadene.
Praksisen med administrasjonspåslag
var behandlet i lagmannsretten i en sak
i 2010. Dommen er kjent som «Hoppeloppeland-dommen». Her slo retten
fast at det ikke var tilstrekkelig fast og
etablert praksis for en slik ordning, til at
dette kunne utlignes uten klar og tydelig
hjemmel i den enkelte leieavtale. Det
er således bare leietakere som har en
leieavtale/leieforhold som hjemler dette
som har en plikt til å betale et slikt administrasjonspåslag på sine felleskostnader. Dommen vil ha betydning for fortolkningen av eksisterende leieavtaler
så vel som krav til utforming av nye
leieavtaler.
Eiendomsskatt og eiendomsforsikring
er kostnader som er relatert til eierskapet til eiendommen, og som normalt
er å betegne som en eierkostnad. Det
skal være en klar og utvetydig hjemmel
i leieavtalen for at man skal utligne en
slik kostnad på leietakerne.
Utleier har ansvar for å administrere
fellesareal og felles anlegg og fellestjenester i eiendommen og har innen
rimelighetens grenser definisjonsmyndigheten i forhold til innhold og omfang
av de felleskostnadene som er beskrevet
i den konkrete leieavtalen.
Hvis vi skal oppsummere spørsmålet
om kostnadsarter, bør leiekontraktene
inneholde en oversikt over de alminnelige kostnadsartene. Samtidig bør
leiekontrakten hjemle at felleskostnadsartene i innhold og omfang kan endres
i løpet av leieperioden på grunn av
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endret tjenestespekter og behov i eiendommen. Leieavtalen bør videre hjemle
at leietaker plikter å akseptere dette så
lenge dette ikke fremstår som åpenbart
urimelig.
Hvilke plikter har utleier med henhold
til felleskostnadsarter og felleskostnadsnivå? De færreste leieavtaler har
tydelige bestemmelser om dette. Her
må vi falle tilbake på en alminnelig
fortolkning av leieavtalen og supplere
dette med alminnelige ulovfestede
kontraktsrettslige prinsipper. Det som
er åpenbart er at utleier plikter å administrere og drifte fellesanleggene og
fellestjenestene i eiendommen. Utleier
plikter i så måte å forestå innkjøpene og
gi leietakerne anvisninger på hvordan
de skal innrette sin virksomhet inn mot
disse anleggene og tjenestene.
Det kan innfortolkes en plikt for utleier
til å utføre disse arbeidsoppgavene på
en forsvarlig måte og med lojalitet til
leieforholdet og leietakerfellesskapet. I
dette må det kunne innfortolkes en plikt
til å utøve en aktiv kostnadskontroll.
Gårdeier har en plikt til å holde et forsvarlig felleskostnadsregnskap. Dette
følger også av Husleieloven § 3-4, som
sier at dersom det er gjort avtale om
kostnadsdekning, så plikter utleier på
forespørsel å fremlegge regnskap som
viser den samlede kostnaden samt
hvordan denne/disse er fordelt mellom
leietakerne. I en del av standardleieavtalene er det gjort unntak fra
plikten til å fremlegge regnskap, men
dette omfatter ikke alle standardleieavtalene.

FORDELING AV
FELLESKOSTNADER
Fordeling av felleskostnader omhandler
videre to grensesnitt; hvordan skal kostnadene fordeles mellom leietakerne
og hvilke felleskostnader må gårdeier
dekke? La oss først se på hvordan
felleskostnader fordeles mellom leietakerne, eller rettere sagt leiearealene.
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Standardavtalene statuerer at leietakerne skal betale en «forholdsmessig
andel» av eiendommens felleskostnader. Dette er en relativt vanlig formuler-

Leietakers areal utgjør telleren i brøken
og eiendommens totalareal utgjør
nevneren. Arealoppmålinger av næringseiendom har vært utført og utføres

Hvis vi skal oppsummere spørsmålet om kostnadsfordeling, bør fordelingene gjennomføres
med høy grad av konsistens og påregnelighet
over tid og med en grunnleggende ivaretakelse
av at kostnadsfordelingen totalt sett skal ligge
innenfor hva som kan sies å være en forholdsmessig fordeling.
ing i næringsleieavtaler også ut over
standardavtalene. For hva skal denne
forholdsmessigheten relatere seg til?
Fordeling av felleskostnader handler
om å finne tellere og nevner i en brøk.
Og i en eiendom og i et felleskostnadsregnskap kan det foreligge flere ulike
brøker for fordeling av de enkelte kostnadsartene. Disse ulike brøkene må
belyses nærmere.
Vi er igjen tilbake i konseptet leieareal,
der leietaker leier sitt eksklusive areal
samt et påslag for fellesareal i eiendommen. Areal er derfor den utstrakt brukte
nøkkel for fordeling av felleskostnader.

også i dag etter litt ulike prinsipper, men
de fleste oppmålinger skjer i henhold til
eller i tråd med prinsippene i NS 3940.
Utfordringene oppstår her gjerne
over tid. Leietakers eksklusive areal er
statisk, men hva skjer når det gjøres
endringer i andre arealer i eiendommen? Når ett eksklusivt leieareal deles i
to og det opprettes en korridor mellom
de to nye arealene. Når ett leieareal
utvides til også å omfatte noen kvm
som tidligere var en del av fellesarealet. I begge tilfellene endres fellesarealet i eiendommen. Dette er en vanlig
problemstilling. En vanlig utfordring
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er da at bruttoarealet som er hjemlet
i leieavtalen (det vil si eksklusivt areal
med påslag fellesareal) er statisk. Det er
i slike tilfeller relativt bred praksis på at
eiendommen reoppmåles i forbindelse
med nyutleie og at også eiendommens
fellesareal justeres ved slike arealjusteringer. Leietakers teller i brøken vil bli
påvirket i disse tilfellene.
Videre er ikke alle arealer er like kostnadsintensive. Det er derfor en relativt
utstrakt praksis for at enkelte arealer,
for eksempel kjellerarealer med videre
«vektes» lavere, slik at felleskostnadene
reelt sett fordeles på en brøk med en
lavere nevner enn totalarealet i eiendommen.
Begge ovennevnte problemstillinger
var oppe til behandling i en sak for Sør
Trøndelag Tingrett i 2011. Tingretten
konkluderte med at begge ovennevnte
praksiser kan sies å være uttrykk for
en «forholdsmessig fordeling». Retten
kom likevel til at utleier ikke kunne gjennomføre endring av telleren i brøken
eller vekting av ukurante arealer uten at
den konkrete leieavtalen hjemlet en slik
omfordeling/praksis på en tydeligere
måte enn bare en angivelse av at fordelingen måtte være «forholdsmessig».
En annen problemstilling er utligning
av felleskostnader på ledigarealer.
Dette er i utgangspunktet en eierko-

stnad. Men et ledig areal gjør i liten
grad bruk av en del fellestjenester i
eiendommen; så som renhold, renovasjon, og ledigareal innebærer
at nivå/frekvens av enkelte
brukerrelaterte
felleskostnader kan reduseres. Det
er i slike tilfeller en relativt
utstrakt praksis for at disse
ledigarealene
«vektes»
lavere for brukerrelaterte
felleskostnader, slik at disse
felleskostnadene reelt sett
fordeles med en høyere
andel på aktive lokaler.
En hjemmel for en slik
praksis er også nedfelt i
nyere versjoner av standardleieavtalene. Uten en
slik særskilt hjemmel, er det
ikke grunnlag for en slik omfordeling, og felleskostnader på
ledigarealer blir da uavkortet
en eierkostnad.
I tillegg til areal, finnes også
andre fordelingsnøkler for
fordeling av felleskostnader i
næringsleieforhold. En av disse er
bruk/nytte-betraktninger og stykkprisbetraktninger. Enkelte leietakere kan
ha særskilte behov som går ut over
det alminnelige innhold og nivå av
fellestjenester. For eksempel banken
som har et særskilt behov for døgnkontinuerlig sikkerhetstjeneste i eiendom-

men, eller treningssenteret som har
et vannforbruk som langt overstiger
normalnivået for vannforbruk i eiendommen. I disse tilfellene
kan særbehovene håndteres
enten som særskilte avtaler
som honoreres direkte av
leietaker, eller som felleskostnader som utlignes/skjevdeles ut fra bruk/nyttebetraktninger.
Utleier opplever jevnlig
henvendelser fra enkeltleietakere som opplever
enkeltkostnader
som
«urettferdige».
Dette
være seg leietakeren i
1.etg som påpeker at han
ikke bruker heisen eller leietakeren som påpeker at de
avslutter
virksomheten
klokken 16 og ikke har behov
for døgnkontinuerlig drift
av
ventilasjonsanleggene.
Og innenfor den enkelte kostnadsart vil det være slike
forskjeller. Dette innebærer
imidlertid ikke at felleskostnadsfordelingen som sådan ikke er «forholdsmessig». Det er vår anbefaling at
utleier bør begrense omfanget av slike
skjevdelinger, så langt dette ikke følger
av konkret leieavtale eller fremstår som
åpenbart urimelig for leietakerfellesskapet.
Hvilke felleskostnader må så utleier
dekke? Utleier må dekke de felleskostnadene som er utlignet «forholdsmessig» på det enkelte leieareal, men
som leietaker etter den enkelte leiekontrakt ikke plikter å dekke. Dette
være seg at leietaker har avtalt tak på
felleskostnadene, at felleskostnadene
skal begrenses til et prosentvis påslag
i utlignet husleie eller at enkelte kostnadsarter er unntatt i opplistingen i
den enkelte leieavtale. Utleier må videre
dekke de felleskostnadene som utlignes
«forholdsmessig» på arealer som står
ledige.
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RENTER

Felleskostnader utlignes som et separat
beløp i tillegg til avtalt leie. Felleskostnadene betales normalt à konto
sammen med husleie basert på budsjetterte felleskostnader, og avregnes etter
årets slutt mot reelt påløpte felleskostnader.
En del leieavtaler oppstiller krav til at
felleskostnadene skal avregnes innen
avtalte frister. Dette henger sammen
med leietakers berettigede forventning om å kunne avslutte regnskaper
for foregående regnskapsår. Dersom
avregning og endelig fakturering skjer
etter avtalt tidspunkt kan det komme til
diskusjoner med leietaker om avregning
og utfakturering er en preklusiv frist
(med andre ord at utleier mister krav på
ytterligere vederlag etter dette tidspunktet) eller kun en ordensbestemmelse i
leieavtalen. Det er vår klare oppfatning
at dette normalt er en ordensbestemmelse. Dette henger sammen med at
leietaker normalt vil ha et krav/forventning om å få et tilgodehavende tilbake
dersom avregningen viser at à konto
innbetaling var høyere enn reelt påløpte
kostnader. Dersom bestemmelsen skal
kunne sies å være en preklusiv frist, må
det være klare og tydelige holdepunkter
for dette i leieavtalen.

AVSLUTTENDE KOMMENTARER
Felleskostnader er i stor grad en tillitssak. En ryddighet fra utleier på forskjellen mellom eierkostnader som han eier
og felleskostnader som han forvalter for
leietakerne, er her grunnleggende. Kommunikasjon med leietakerfellesskapet
og enkeltleietakere er også viktig for å
opprettholde denne tilliten. Ikke bare informasjon omkring felleskostnadsnivå,
men også kommunikasjon omkring
ønskede kvalitative og kvantitative
behov som leietakerne måtte komme
med, og tydelighet på avvik og forklaring på hvorfor disse eventuelt kommer.
Bransjen har fått høy grad av avtalefrihet. Standardleieavtalene dekker i
stor grad inn grunnleggende krav til
hjemmel for å utligne felleskostnader
og opplisting av de vanligste kostnadsartene og fordelingsnøklene. Standardleieavtalene dekker i mindre grad
inn praksis rundt dynamisk utvikling
av kostnadsarter og leietakers andel/
areal i fordelingsnøklene. Videre dekkes
ikke praksis med vekting av areal og
kostnader godt nok inn gjennom standardleieavtalenes ordlyd.

-Pr.22.05.12:
-Fortsatt økende
marginerDet siste halvåret har Norges Bank satt
ned styringsrenten med 75 basispunkter
fra 2,25 % til 1,5 %. De fleste finansinstitusjoner forventet redusert foliorente,
men det var få som predikerte en så stor
nedgang.

RENTEMARGINER

AVREGNING AV
FELLESKOSTNADER

Her bør den enkelte utleier utdype og
presisere. Videre er det her et potensiale for forbedringer av standardleieavtalene.
Standardleieavtalenes
ordlyd er videre generell, og den enkelte
utleier må ivareta en konkret vurdering
av om standardleiekontraktenes ordlyd
og fordeling av rettigheter og plikter
samsvarer med eiendommenes beskaffenhet og etablerte kostnadsarter og
fordelingsnøkler i eiendommen.

Margin

Kilde: Basale AS / Norges Bank
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RENTER

Styringsrenten har vært uendret siden slutten
av første kvartal, og forventningene er at den
kommer til å holde seg på et lavt nivå lenge.

Norges Banks rentebane anslår at
renten vil være uendret ut 2012, og at
den først i løpet av slutten av 2013 vil
komme over 2,0 %. I henhold til Nordea
sine prognoser vil styringsrenten være
tilbake til 2,25 % innen et års tid, mens
den på to års sikt vil være opp i 2,5 %.
Det er med andre ord forventninger om
at rentenivået fortsatt vil være lavt, men
svakt stigende.

uføret. Disse urolighetene i Europa
gjør at det er usikkerhet knyttet til utviklingen fremover og hvordan dette vil
påvirke den norske økonomien. Usikkerheten gjenspeiles gjennom en høy
swapspread, mens det lave nivået på
10 års statsobligasjoner gir en relativt
veldig lav 10 års swap. På to års sikt er

Det er fremdeles stor usikkerhet i
eurosonen, og spesielt knytter det seg
stor spenning til hvordan Hellas skal
komme seg gjennom det økonomiske

STATSOBLIGASJONSOG SWAPRENTE

Kilde: Norges Bank / Nordea
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Nordeas prognose for 10 års swap at
den skal opp til 4,5 %.
Som i forrige Basalerapport er det i
egen portefølje observert at marginene
som bankene opererer med har vært
økende de siste 6 månedene. Mange
låntakere har de siste 6 månedene fått
varsler om marginøkninger, og finansinstitusjoner vi har vært i kontakt med
forventer at marginene fortsatt er på vei
opp. Fundingsituasjonen for bankene er
forbedret, men blant annet regulatoriske krav er med på presse marginene
oppover.
Vi har observert marginer som er
helt ned mot 100 basispunkter. Dette
er derimot særtilfeller der bankene
strekker seg langt for å tiltrekke seg spesifikke prosjekter og kunder, eventuelt
at prosjektet er svært solid med høy
grad av egenkapital. Normalcaset med
solide leietakere og lange kontrakter
har derimot marginer nærmere 200 basispunkter, men individuell vurdering
av det enkelte prosjekt avgjør nivået på
marginen som tilbys.
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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. 2.300.000 kvm med en samlet verdi på ca
NOK 30 milliarder. Basale har hovedkontor i Trondheim og egne avdelingskontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Stockholm, med totalt over 175 ansatte.
Basale er et heleid datterselskap av OBOS.
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