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LEDER
Newsec Basale har som forretningsidé « å skape merverdi for
bruker og eier av næringseiendom ». I denne ambisjonen ligger det
et ansvar for å dele vår kunnskap og erfaring fra forvaltningen av
16 millioner m2 næringsareal i Norden. I denne sammenheng er
utarbeidelse av Basalerapporten et viktig tiltak.
Newsec er i dag Nord-Europas største selskap innen
eiendomsforvaltning og –rådgivning. Eiendomsmarkedet blir
stadig mer konsolidert, og digitale løsninger utfordrer gamle
arbeidsmetoder. En organisasjon og ansatte som har fokus på
kunnskap, innovasjon, bærekraft og investeringer i ny teknologi er
en konkurransemessig fordel.
I denne utgaven av Basalerapporten redegjør blant annet
vår fagsjef for regnskap, Vibeche Hatlebrekke, for temaet
leietakertilpasninger, og de økonomiske problemstillinger som
utleier og leietaker står ovenfor og Håkon Styrvold gir et overblikk
over transaksjonsmarkedet i 2017.
Newsec Basale tiltrådte i mars de 10 strakstiltakene som Grønn
Byggallianse har konkretisert i Eiendomssektorens veikart mot
2050. Dette er et av de viktige tiltakene vi gjennomfører for å sikre
intern og ekstern fokus og etterlevelse av bærekraftig forvaltning
på vegne av våre kunder. Våre gjesteforfattere bygger opp under
satsingen på bærekraft og miljøfokus, representert ved Tor
Lindholt fra Entro og Katharina Bramslev fra Grønn Byggallianse.
Tradisjonen tro inneholder sommerutgaven av vår rapport
analyse av nøkkeltall, både felles- og eierkostnader. En økende
profesjonalitet blant eiere og leietakere fører til behov for bedre
tallmateriale og faktakunnskap om egne eiendommer. Våre
analyser gir leserne et godt utgangspunkt for sammenligning av
egen virksomhet mot markedet for øvrig.
Digitalisering og nye forretningsmodeller innen eiendomsbransjen
er i en tidlig fase. Newsec har ambisjoner om å være en ledende
aktør i utviklingen av fremtidens forvaltning og rådgivning, til det
beste for våre ansatte, kunder og interessenter.
Vi håper denne utgaven av Basalerapporten fanger din interesse
og ønsker deg god lesning.

Hilmar Auran
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Administrerende direktør

»et ansvar for å dele vår kunnskap
og erfaring fra forvaltningen av
16 millioner m2 næringsareal i
Norden«
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LEIETAKERTILPASNINGER
– ET MINEFELT?
Ved nyutleie slipper man sjelden unna leietakertilpasninger
i en eller annen form. Etter leietakers ønske gjennomføres
endringer/oppgraderinger både av praktisk og estetisk
karakter. Også ved reforhandlinger ser vi en tendens til
at utleier strekker seg langt for å beholde eksisterende
leietakere og oppgradering av nåværende lokaler vil være
et naturlig virkemiddel for utleier til å sikre forlengelse av
leiekontrakten.
Som forvalter for flere hundre eiendommer, ser vi mange ulike
varianter for hvordan leietakertilpasninger organiseres i praksis.
Til tider kan løsningene være svært kompliserte og vår erfaring er
dessverre at enkelte av avtalene som inngås medfører risiko for
feil skatte- og avgiftsmessig behandling, samtidig som manglende
regulering av blant annet eierskap til tilpasningen vil utgjøre en
risiko for potensielle tvister mellom leietaker og utleier.
Som et minimum anbefaler Newsec at utleier har avklart følgende
forhold før avtale med leietaker utformes:

• Hvem skal være eier av leietakertilpasningen?
• Hvem skal bekoste leietakertilpasningen?
• Hva skjer med leietakertilpasningen etter leieforholdets
opphør?
• Hvordan skal eventuell betaling partene imellom for
tilpasningen klassifiseres?
• Hvilke skatte- og avgiftsmessige konsekvenser medfører
valgt løsning?
Dersom partene sørger for å definere betalingen og
eiendomsretten til tilpasningene klart i leieavtalen, vil både skatteog avgiftsmyndighetene normalt legge avtalen til grunn. Dette
forutsetter at avtalen gjenspeiler virkeligheten. Eksempelvis
er det vanskelig å hevde at leietaker er eier av tilpasninger som
utgjør en vesentlig integrert del av bygget, og som leietaker derfor
verken kan ta med seg eller tilbakestille ved utflytting. I slike
tilfeller er det en fare for gjennomskjæring.
Vibeche Torgersen Hatlebrekke
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»manglende regulering av blant annet eierskap
til tilpasningen vil utgjøre en risiko for
potensielle tvister mellom leietaker og utleier«

Eierskapet til leietakertilpasningen –
skattemessige konsekvenser
Vi forutsetter i det videre at leietakertilpasningen som utføres
anses som påkostning og derfor skal aktiveres på saldo
skattemessig. Forutsatt at utleier har tatt hele kostnaden med
tilpasningen og også blir eier, skal tilpasningen skattemessig
aktiveres på saldoskjema for bygg, evt. tekniske anlegg.
Er derimot leietaker eier av tilpasningen, og både avtale
mellom partene og faktiske forhold underbygger dette,
vil leietaker måtte aktivere og avskrive tilpasningen etter
skattelovens saldoregler. Ved leieforholdets opphør vil det skje
en skattemessig realisasjon for leietaker og restsaldo kan da
fradragsføres i sin helhet. Gitt at leietakertilpasningen ikke har
noen verdi for utleier ved kontraktens opphør, vil det ikke skje
noen inntektsbeskatning på utleiers hånd av den investeringen
som leietaker har gjort.
Er det derimot slik at utleier blir eier av tilpasningen når leietaker
flytter ut, skal utleier beskattes for den fordelen som oppnås.
For utleier vil det anses å være en fordel dersom tilpasningen
gir utleier en merverdi i form av «merleie» etter leieforholdets
utløp. Utleier skal da beskattes for den beregnede fordelen og
beskatningen skjer på det tidspunktet tilpasningen gjennomføres
av leietaker. Men inntektsføring av fordelen over leieperioden er
også tillatt.
Tilsvarende beløp som utleier blir fordelsbeskattet for skal også
aktiveres og avskrives etter skattelovens saldoregler.

Eierskapet til leietakertilpasningen –
avgiftsmessige konsekvenser
Leietakertilpasninger som skattemessig betraktes som
påkostning, vil også omfattes av mva-justeringsreglene gitt at
investeringsbeløp er større enn kr 400 000 eks mva. Eier av
tilpasningen vil i utgangspunktet også ha latent justeringsplikt
eller –rett for merverdiavgiften på kostnadene. Partene kan
avtale seg imellom hva som skjer med justeringsplikt/-rett for
tilpasningen ved opphør av leieavtalen.
Dersom leietaker er fullt ut avgiftspliktig eller unntatt, vil

det være avgiftsmessig nøytralt om leietaker eller utleier
gjennomfører og er eier av tilpasningen. Er leietaker derimot
privat kompensasjonsberettiget eller driver kombinert
virksomhet (og utleier ikke er frivillig registrert for
leieforholdet), kan det lønne seg at leietaker tar investeringen.
Hvis leietaker driver kombinert virksomhet og utleier er frivillig
registrert, kan det lønne seg at utleier tar investeringen. Hva som
lønner seg avgiftsmessig bør derfor vurderes i hvert enkelt case.

Betaling av leietakertilpasningen
Det er mange kreative løsninger for hvordan selve betalingen for
leietakertilpasningen kan organiseres. Dessverre er det også
mange fallgruver og vi vil her kort nevne noen løsninger som kan
være problematiske.

• Entrepriseomsetning: dersom utleier opptrer som
byggherre og inngår innkjøpsavtaler med leverandør, for
så å viderefakturere kostnadene til leietaker med påslag, vil
det kunne oppstå uttaksproblematikk for utleier. Dette vil
normalt være uheldig for utleier.

• Utlegg: dersom en av partene «legger ut» for betalingen
på vegne av den egentlige kjøperen og ikke tar noen
ansvar/risiko overfor den annen part ved evt mangler ved
leveransen, vil det være en utleggssituasjon. Avgiftsmessig
må imidlertid følgende vilkår være oppfylt for at det skal
anses å foreligge en utleggssituasjon der den det legges ut
for kan oppnå merverdiavgiftsfradrag:
• Den som «legger ut» må ikke beregne seg påslag
• Den som «legger ut» må bokføre utlegget som utlegg (og
ikke som kostnad/inntekt)
• Entreprenør må i sin faktura angi den egentlige kjøperen
som kjøper
Dersom disse kriteriene ikke er oppfylt, vil avgiftsmyndighetene
enten kunne legge til grunn at det skjer en videreomsetning
av entreprisearbeider eller at det foreligger en form for
utleggssituasjon der verken utleier eller leietaker har rett til
fradrag for merverdiavgift.
• Dersom eierskap/klassifisering av betaling ikke er klart
definert i avtale, vil avgiftsmyndighetene normalt anse den
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EN LØSNING SOM FORUTSETTER AT UTLEIER OG LEIETAKER EIER
DEN SAMME TILPASNINGEN I FELLESSKAP GJØR DET SÆRLIG
VIKTIG MED KLARE KONTRAKTSBESTEMMELSER
som betaler for tilpasningen som eier. Skattemyndighetene
(samt husleieretten og standard leiekontrakter) legger
derimot normalt til grunn at utleier blir eier av tilpasningen.
Dette kan skape en manglende sammenheng mellom
håndtering i forhold til ulike regelverk, og dette kan i seg selv
medføre risiko.
Dersom eierskap/klassifisering av betaling ikke er klart definert i
avtale, vil avgiftsmyndighetene normalt anse den som betaler for
tilpasningen som eier. Skattemyndighetene (samt husleieretten
og standard leiekontrakter) legger normalt til grunn at utleier
blir eier av tilpasningen.
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Anbefalte løsninger
For å unngå utilsiktede konsekvenser både for utleier og
leietaker, anbefaler Newsec enkle og oversiktlige løsninger hvor
partene avtalefester hvem som skal være eier av tilpasningen
underveis og ved opphør av leieavtalen, samt hvem som skal
betale og hvordan vederlaget skal klassifiseres; husleie, forskudd
husleie, rabatt, entreprisevederlag eller tilsvarende.
På neste side følger 3 anbefalte løsninger.
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»I praksis ser vi at leietakertilpasninger
ofte innebærer svært komplekse
problemstillinger både når det gjelder
skatt og avgift«

Alternativ 1:
Utleier skal bekoste leietakertilpasningen, og
utleier blir eier ved leieforholdets opphør
Her bør utleier inngå avtale med, motta faktura fra og betale
til entreprenør. Viderebelastning av deler av kostnadene til
leietaker bør unngås i sin helhet. En inndekning av kostnaden
fra leietaker bør skje i form av økt husleie – enten fordelt over
leieperioden eller som husleieforskudd.
I leieavtalen bør det klart fremgå at det er utleier som er
eier av leietakertilpasningene, samt at utleier har alle andre
eierbeføyelser og forpliktelser knyttet til leietakertilpasningene.

Alternativ 2:
Leietaker skal bekoste leietakertilpasningene,
og disse skal tilfalle leietaker, eller eventuelt
tilbakestilles, ved leieforholdets opphør
I dette tilfellet bør leietaker inngå avtale med, motta faktura fra
og betale til entreprenør. Det bør ikke skje noen viderebelastning
av kostnader til utleier. Eventuell redusert leie eller leierabatt
som følge av at leietaker bærer tilpasningskostnadene vil være
uproblematisk.
Leieavtalen bør i klartekst angi at det er leietaker som er eier
av leietakertilpasningene, at leietaker kan fjerne/ta med seg
leietakertilpasningene og/eller at lokalene skal tilbakestilles
ved leieforholdets opphør. Leietaker har m.a.o. alle andre
eierbeføyelser og forpliktelser knyttet til leietakertilpasningen.

Alternativ 3:
Utleier og leietaker bekoster og eier
leietakertilpasningene i fellesskap
Dersom utleier og leietaker er enige om at leietakertilpasningen
eies av begge parter i fellesskap i samme forhold som betalingen
fordeler seg, kan følgende to løsninger benyttes for å unngå
uheldige avgiftsmessige konsekvenser.

• Entreprenør fakturerer enten til utleier eller leietaker, og
den som mottar fakturaen foretar fordeling etter den såkalte
«Rundskriv nr. 40 metoden», som innebærer at det foretas en
kostnadsdeling der hver av partene skatte- og avgiftsbehandler
sin egen del av kostnaden. Merk at det i avtalen mellom utleier
og leietaker skriftlig bør angis at det er delt eierskap, og at
«Rundskriv nr. 40 metoden» skal benyttes. Videre må man
sørge for at alle formkrav som følger av metoden ivaretas.
En løsning som forutsetter at utleier og leietaker eier den
samme tilpasningen i fellesskap gjør det særlig viktig med klare
kontraktsbestemmelser om hva som skal skje med tilpasningen
ved leieforholdets opphør.

Oppsummering
Denne artikkelen er basert på en større utredning som EY ved
Agnete Haugerud (Partner Tax & Law) og Bjørgun Jønsberg
(Partner Tax & Law) har utarbeidet etter forespørsel fra Newsec.
I praksis ser vi at leietakertilpasninger ofte innebærer svært
komplekse problemstillinger både når det gjelder skatt og avgift.
Det er derfor viktig at det gjøres konkrete vurderinger ved hver
enkelt leietakertilpasning. Denne artikkelen fremstiller noen
av de vanligste problemstillingene og løsningene, men er på et
overordnet nivå og omfatter ikke de mange spesielle tilfellene
som vi møter i hverdagen.

Vibeche Torgersen Hatlebrekke
Fagsjef regnskap
Newsec Basale AS
vibeche.hatlebrekke@newsec.no

• Entreprenør fakturerer direkte til henholdsvis utleier og
leietaker for deres respektive deler av kostnadene. Ovenfor
entreprenør vil både utleier og leietaker være oppdragsgivere.
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TRANSAKSJONSMARKEDET
1. HALVÅR 2017
Det har vært et forrykende første halvår 2017.
Champagneglassene var knapt tømt etter rekordåret
2016 og den korteste julefeiringen på 2000-tallet, før vi
var i gang igjen. Markedet tok sats allerede fra 3. januar,
og vi begynner å se konturene av et nytt rekordår. Men
farene truer, Finanstilsynet har festbremsen på og nye
retningslinjer til både banker og livselskaper vil trolig
påvirke finansieringsmarkedet negativt og kan begrense
likviditeten i annet halvår. Dette har allerede ført til en
avkjøling av boligmarkedet, og det ser ut som vi kan forvente
en tilsvarende tendens i næringsmarkedet.
Newsec har hittil i år registrert 111 transaksjoner til en samlet
verdi av NOK 27,7 milliarder. Videre kjenner vi til transaksjoner
som vil bringe totalen over 150 transaksjoner og et volum på rundt
40 milliarder før markedet tar sommerferie. Hvis vi sammenligner
dette med første halvår 2016 var fasiten 140 transaksjoner og et
volum på NOK 35 milliarder.
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Håkon Styrvold
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Kvartalets 3 største transaksjoner

Estimert 2017

Det er vanskelig å finne én klar driver for den gode starten på 2017,
men ved å se på den norske økonomien i sin helhet er det mye som
underbygger den gode starten. Veksten i norsk økonomi er på
vei opp med lave renter, styrket konkurranseevne og ekspansiv
finanspolitikk som store bidragsytere. Den norske økonomien er
fortsatt preget av det kraftige oljeprisfallet fra sommeren 2014,
og situasjonen er særlig krevende på Sør- og Vestlandet. Men med
en ekspansiv finanspolitikk har økonomien gradvis tatt seg opp.
Konkurranseevnen er styrket. Svakere krone, lavere lønnsvekst og
reduserte skatter har lagt grunnlag for omstilling og vekst i norsk
næringsliv. Historisk lav rente og ekspansiv finanspolitikk bidrar

kilde Newsec

NOK MRD

Transaksjonsgraf per kvartal

BASALERAPPORTEN • 1.HALVÅR 2017

TRANSAKSJONSMARKEDET 1. HALVÅR 2017

»Før markedet tar sommerferie vil totalen
være over 150 transaksjoner og et volum på
rundt 40 milliarder kroner«

til å trekke opp innenlandsk etterspørsel etter varer og tjenester.
Dette har dannet grunnlaget for optimisme i den norske
økonomien, og vi opplever at mye kapital søker avkastning i
eiendomsmarkedet.
Med historiske lave renter opplever vi at både norsk og
utenlandsk kapital søker alternative kilder til avkastning i
finansmarkedet. Eiendomsmarkedet har til nå pekt seg ut som
en vinner, og etter sentralbankens rentemøte i mars 2017 er
det mye som tilsier at eiendomsmarkedet vil være positivt i
tiden fremover. Sentralbanken besluttet 16. mars å forlenge
rentebanen og uttrykte at første renteøkning antakeligvis vil
komme mot slutten av 2019, istedenfor starten på 2019 som
tidligere har vært nevnt. Med en forskyving av rentebanen på 3
til 4 kvartaler har Newsec stor tro på eiendomsmarkedet over
de neste årene, og tror på et press opp på prime yield først mot
slutten av 2019.

kilde Norges Bank

Styringsrente

Finansiering av næringseiendom har vært et viktig tema de
siste årene. Bankene har strammet inn utlånspolitikken for å
imøtekomme nye kapitalkrav, og markedet har hatt behov for å
søke alternative finansieringskilder.
Som en konsekvens har obligasjonsfinansiering blitt en
viktig kilde i situasjoner hvor bankfinansiering ikke har vært
konkurransedyktig. I løpet av våren har det skjedd en endring

i finansieringsmarkedet, basert på nye retningslinjer fra
Finanstilsynet til livselskapene. I korte trekk går dette på å ikke
kun se på eiendommens eller panteobjektets verdi, men også
gjøre en vurdering av debitors motpartsrisiko og betalingsevne.
Flere av livselskapene har utstedt obligasjoner til å finansiere
svært sikre og lange kontantstrømmer, men med motpart i ett
SPV. Dette har typisk favorisert syndikatmarkedet og har ført
til flere rekordtransaksjoner av eiendom i tradisjonelt illikvide
markeder. Dersom de nye reglene blir innført vil det bli lagt
vesentlig mer fokus på motparten, som igjen vil favorisere de
store, industrielle eiendomsaktørene.
Vi kjenner til flere av disse som nå bruker markedet til å
refinansiere tradisjonelle banklån, med store obligasjonslån med
flåtepant i eiendommene. Dette har historisk vært et marked som
«kun» har vært åpen for de største aktørene som Entra, Olav
Thon og Steen & Strøm. Nå ser vi også at flere av de mellomstore
aktørene vil kunne nyte godt av obligasjonsmarkedet.
Dette vil kunne bidra til økt likviditet i de store byene og
primærmarkedene.
Konsekvensen er derimot kritisk for syndikatmarkedet.
De vil oppleve banker som bruker denne innstrammingen i
finansieringsmarkedet til å reprise produktene sine med lavere
utmåling og høyere marginer. Dette vil igjen føre til lavere
likviditet i sekundærmarkedene og bør også føre til en reprising
av markedet. I slike perioder er det naturlig at avstanden mellom
kjøper og selger øker, og det blir en periode med stillstand før
markedet igjen balanserer seg og partene finner hverandre.
Vi tror med dette at annet halvår kan få et dipp i volum,
sammenlignet med tidligere år.
Når det er sagt ser vi fortsatt at det er store kapitalkrefter
som skal inn i landet. Ett eksempel på dette var SSB Nordens
kjøp av midtbygget til DNB i Bjørvika. Trond Mohn kjøpte som
kjent midtbygget i desember 2015. Kjøpesummen på NOK 3,9
milliarder ble gjort til en yield på 4,3 prosent. Etter 12 måneders
eierskap ble det i mars kjent at Trond Mohn hadde solgt DNBbygget videre til SBB Norden AS til NOK 4,3 milliarder og en yield
på under 4%. En solid gevinst på 400 millioner for Trond Mohn og
NOK 1 million per dag over 12 måneders eierskap
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VEKSTEN I NORSK ØKONOMI ER PÅ VEI OPP MED LAVE RENTER,
STYRKET KONKURRANSEEVNE OG EKSPANSIV FINANSPOLITIKK
SOM STORE BIDRAGSYTERE
Etter det Newsec kjenner til var det en svært aggressiv form for
finansiering av kjøpet.
•

Selger får aksjer med en verdi av 470 MNOK i selskapet SBB
i Norden AB, tilsvarende 11% LTV

•

Preferanseaksjer til eksisterende aksjonærer, tilsvarende
470 MNOK, med opp til 7% rente (preferanseaksjer har
den funksjonen at aksjonærene får den kapitalen som er
tilgjengelig, etter at de overliggende pantene har fått betalt
sine renter, oppad begrenset til 7%), tilsvarende 11% LTV

•

Et senior obligasjonslån, som utgjør ca. 60% LTV, anslag på
3,5 – 4% rente

•

Et junior obligasjonslån, som utgjør ca. 10% LTV, med ca. 5%
rente

•

Total belåning tilsvarende ca. 92% av brutto eiendomsverdi,
tilsvarer 8% egenkapitalandel eller ca. 344 MNOK
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Om boligmarkedet er mye skrevet allerede. Det mest
interessante for oss som jobber med næringseiendom er
hva som skjer med tomtebelastning. I Oslo så vil vi i grove
trekk si at denne doblet seg, basert på økende boligpriser,
et stabilt entreprisemarked som holdt igjen byggekostnader
og et boligsalg som førte til at de store boligbyggerne solgte
ut boligprosjektene opptil flere år før anslått. Dette førte
igjen til at innkjøpsavdelingene ble satt i høygir med å bygge
tomtebank, slik at man også kunne tilby noe i markedet i
2019 og 2020. Som en konsekvens ble kalkylene skrudd til
og realavkastningskravene nedjustert, som igjen førte til at
tomtebelastningen skjøt i taket.
De nye retningslinjene fra Finanstilsynet, som blant annet
begrenser maksimalt låneopptak til fem ganger brutto inntekt,
blir i praksis først aktivt i perioden april/mai. De fleste som skulle
ut i markedet i 1. kvartal fikk finansieringsbevisene like før nyttår
og før de nye retningslinjene trådte i kraft. Det vil si at vi foreløpig
har sett lite av konsekvensene ennå. Tall fra SSB viser 1,9% vekst
i boligprisene i Norge i første kvartal, mot 2,7% vekst fra 3. til
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»Bankene har strammet inn utlånspolitikken
for å imøtekomme nye kapitalkrav«

4. kvartal i 2016. I Oslo/Bærum steg prisene ytterligere 3% og
har en 12 måneders vekst på formidable 21%. Dog viser tallene
at veksten er fallende og tilbudssiden, spesielt i Oslo, er sterkt
økende. Per skrivende stund er ikke mai-tallene inne, men våre
anslag tilsier at mesteparten av veksten i boligprisene i 2017
kommer til å skje i første kvartal og at prisene deretter flater ut
resten av året.

Prisendring Q1 17 bolig

dyrere. Vi trekker spesielt frem Skøyen, Lysaker, Helsfyr og
Ryen hvor vi tror vi får se denne effekten, spesielt drevet
frem av industrielle aktører som søker value-add prosjekter
•

Eiendom i mindre norske byer vil oppleve en tilsvarende
effekt…

•

... men klassiske syndikatprodukter vil oppleve en
yieldoppgang, drevet av mindre tilgang på finansiering

•

Logistikkeiendom vil få en ytterligere yieldnedgang, vi
kommer til å se mange transaksjoner på 4-tallet i yield.
Langt og sikkert er nøkkelen.

•

Volumet i 2017 vil fortsette å øke og vi får et aktivt marked
også fram mot sommeren

3,5 %
3,0 %

3,0 %
2,5 %
2,0 %

2,0 %

1,0 %

%

0,5 %

%

0,0 %

%

...men Q117
• Prisendring
nøkkelen er om de nye retningslinjene for
livselskapene blir innført. Dersom dette skjer vil det med
stor sikkerhet ha en vesentlig negativ effekt på likviditeten

1,3 %

1,5 %
%

1,9 %

3,0 %

0,2 %
Bergen
2,0 %

Trondheim

Stavanger
1,9 %

Oslo med
Bærum

Prisendring Q117

1,3 %

%

Hele landet

%
%
%

0,2 %
Bergen

Vi har følgende prognoser for resten av året:
Trondheim

Stavanger

Oslo med

Vi går nå inn i en hektisk periode frem mot sommeren og det er
mye som skal gjennomføres før markedet tar ferie i juli. Newsec
har i skrivende stund 10 budaksepter og har 11 mandater i
markedet, til en samlet verdi av 6,25 milliarder.
Dersom det er ønskelig med en gjennomgang av disse
oppdragene, står vi til deres disposisjon.

Hele landet

•

Bærum
Rentene vil holde seg
stabilt lave gjennom 2017

•

Obligasjonsmarked vil strammes inn betydelig, men store
aktører som Storebrand/KLP/DNB o.l. vil ikke endre praksis,
som vil fortsette å understøtte bankfinansiering på riktige
case

•

Et noe mer nedtonet boligmarked, grunnet nye
boliglånsforskrifter fra 1. januar 2017

•

Eiendom i randsone Oslo vil få en yieldkompresjon og bli

Håkon Styrvold
Leder Transaksjoner/Partner, Newsec
hs@newsec.no
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NORSK ENERGIPOLITIKK
MÅ STYRKES
I juni i fjor vedtok Stortinget at Regjeringen skulle fastsette
et mål om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg
innen 2030 og at dette skulle tas gjennom bruk av «positive
virkemidler». En slik reduksjon tilsvarer ca 11% av dagens
forbruk.
Med eksisterende bygg snakker vi i dag om 129 mill. kvadratmeter
næringsbygg og 256 mill. kvadratmeter bolig. Næringsbyggene
kan deles inn i privat sektor med 85 mill. kvadratmeter og offentlig
sektor med 44 mill. kvadratmeter.
I det videre vil jeg fokusere på næringsbyggsektoren, og hvordan
Norge kan redusere energiforbruket med 11% innen 2030.

Hva påvirker energiforbruket i næringsbygg?
Det første og viktigste spørsmålet er hva som egentlig påvirker
energiforbruket i næringsbygg?
Her må vi få med oss helheten. En oppdeling i områdene
forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling kan være
hensiktsmessig. Her kjenner nok de fleste seg igjen - FDVU.
I Entro arbeider vi etter prinsippet om å plukke de lavest hengende
fruktene først. Vi prioriterer selvfølgelig de tiltak som gir mest
igjen for pengene. Vi kaller det ”å ta kundens posisjon”, og av den
grunn anbefaler vi å prioritere tiltakene i følgende rekkefølge:
1) Forvaltning 2) Drift 3) Vedlikehold og 4) Utvikling.
Vår erfaring er at denne prioriteringen gir størst effekt, og det
kan derfor være interessant å se hvordan det stemmer med
myndighetenes valg og prioritering av virkemidler. Her følger noen
betraktninger jeg har gjort om dette:

1. Forvaltning
I vårt daglige arbeid som rådgivere ser vi at de færreste
virksomheter setter energiarbeidet inn i en større helhet, det
vi gjerne kaller energiledelse. Det er egentlig ganske få som
praktiserer energiledelse med viktige aktiviteter som vurdering
av sparepotensial, tydelig fordeling av ansvar, budsjettering,
planlegging osv. Aktiviteter som er helt sentrale for å gjennomføre
energibesparelser.

Tor Lindholt
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NORSK ENERGIPOLITIKK MÅ STYRKES

»Norge har som mål å redusere
energiforbruket i næringsbyggsektoren
med 11% innen 2030«

Energiarbeidet i en bedrift er et lederansvar. Alt for få ledere tar
det ansvaret og her er det mye å hente. Myndighetene bør bidra i
langt større grad enn de gjør i dag. Tidligere kunne vi få støtte til
å innføre energiledelse. Nå er den ordningen tatt bort.

dokumentert. I rapporten «State of the Nation» (2010) ble det
meldt at kun en tredel av alle kommunale bygg hadde en god eller
tilfredsstillende vedlikeholdsstandard. Vi har ingen grunn til å tro
at dette har blitt nevneverdig bedre i 2017.

Norge har ikke innført artikkel 8 i EU sitt direktiv om
energieffektivisering. Der pålegges virksomheter å etablere
energiledelse og kartlegge sitt sparepotensiale. Dette er innført
i våre naboland Sverige og Danmark. Norske myndigheter bør
vurdere å gjøre det samme.

Det er vanskelig å se for seg en energieffektiv bygningsmasse
uten at det gjennomføres en kraftig forbedring av
vedlikeholdsstandarden i norske bygg. Dette er ikke bare et
spørsmål om ressurser, men også om kompetanse og gode
informasjonssystemer for vedlikehold.

2. Drift

4. Utvikling

En del virksomheter drifter sine eiendommer på en forbilledlig
måte med dyktige og drivende medarbeidere. Dessverre
opplever vi dette altfor sjelden. En gjennomgang av forbrukstall
fra flere hundre kontorbygg i vår egen database dokumenterer
at forskjellen i energiforbruket mellom godt og dårlig driftede
kontorbygg ligger på ca 30%. En tilsvarende gjennomgang av
skolebygg viser tall på ca 20%.

Tradisjonell enøk har i stor grad vært innrettet mot tekniske
og bygningsmessige forbedringer i form av investeringer.
Potensialet for forbedringer er stort. Det er ikke vanskelig å finne
tiltak som betaler seg tilbake i løpet av ett, to eller tre år. Dvs.
investeringer som gir så god avkastning at man ikke kan si nei til
dem.

Dette er tall som rimer godt med de erfaringene vi har fra flere
enkeltprosjekter der vi bistår med å optimalisere driften av
enkeltbygg. Er myndighetene klar over det enorme potensialet
for energisparing vi har i Norge ved å skolere byggdriftere og
deres driftsorganisasjoner? Jeg tror ikke det.
Utdanningstilbudet til byggdriftere har vært altfor dårlig. Det sier
det meste at vi fikk det første fagbrevet i byggdrift så sent som
for to år siden. I dag har vi kanskje 200 fagbrev innen byggdrift.
Vi regner med at det er ca 20.000 som arbeider med drift av
bygg i Norge i dag. Det gapet er noe å tenke på. For Norge AS vil
et kraftig løft i utdanningen av driftere være en god investering
og et vesentlig bidrag for å nå målet om 10 TWh reduksjon i
energiforbruket.

3. Vedlikehold
Dårlig vedlikehold bidrar selvfølgelig også til et høyere
energiforbruk enn nødvendig. Energi-gjenvinnere uten
systematisk oppfølging, defekte temperaturfølere, filtre som går
tette, varmeanlegg som ikke er innregulert osv.

Dessverre ser vi at gode enøktiltak likevel ikke blir gjennomført.
Rett og slett på grunn av manglende kompetanse og begrensede
ressurser. Det er dyrt å være fattig.

Det må tenkes nytt i enøkpolitikken
I dag er det vesentlige av myndighetenes virkemidler innen
energibruk kanalisert gjennom Enova. Enova prioriterer støtte
til investeringer og innovasjon, det vil si innenfor området
«Utvikling».
Det er et stort tankekors at myndighetene ikke adresserer de
områdene som vi rådgivere synes er vel så viktig og ikke minst
aller mest kostnadseffektive. Det er nemlig «Forvaltning»
(les energiledelse), «Drift» (les kompetansebygging) og
«Vedlikehold» (les offentlig ressursmangel). Det er her de
laveste fruktene henger, de som gir mest igjen for pengene.

Tor Lindholt
Seniorrådgiver
Entro

Det vedlikeholdsmessige etterslepet i offentlige bygg er vel
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EIENDOMSSEKTORENS
VEIKART MOT 2050
Miljøbevissthet er kjernestrategi for framoverlente
selskaper
Miljø og bærekraft er en avgjørende rettesnor inn i fremtiden.
Man kan ikke lenger snakke om en miljøstrategi eller en
bærekraftstrategi som «add-on». Endringene i regelverk,
etterspørsel og markedspriser vil endre seg så mye at en
bærekraftstrategi må være identisk med den fremtidige
forretningsstrategien til et selskap som skal overleve. Vi er i en
tidslomme for å dra økonomisk gevinst av det grønne skiftet. Det
er mye som tyder på at vi fortsatt er i en fase like før det store
skiftet kommer. I denne tiden ligger det også muligheter for de
aktørene som ser skiftet komme og tilpasser seg det. Når skiftet
først har kommet, vil det kreve en rask omstilling og det er ingen
gevinst å hente på å være en «frontrunner» lenger.

Bedret omdømme og økt omsetningsverdi er de
viktigste drivere for grønne bygg
Så langt har 17 eiendoms- og forvaltningsselskap signert på
at de vil følge opp de 10 strakstiltakene i ”Eiendomssektorens
veikart mot 2050”. Veikartet er utarbeidet av nettverket Grønn
Byggallianse i samarbeid med Norsk Eiendom. Det beskriver
hvilke grep eiendomssektoren og myndighetene må gjøre hvis vi
skal oppfylle våre nasjonale og internasjonale miljømål. Det er
praktiske grep som ikke nødvendigvis trenger å koste så mye å
gjennomføre. Til gjengjeld er det en stor oppside i å bygge og drifte
bygg som er tilpasset kommende markeds- og myndighetskrav. I
prosjektet Merverdien av grønne bygg, ser Høyskolen i Østfold og
Grønn Byggallianse blant annet på hva som motiverer byggeiere til
å gjennomføre miljøtiltak. Bedret omdømme, økt omsetningsverdi
og redusert risiko scorer høyest. Langt ned på listen kommer
reduserte driftskostnader. Dette har endret seg på få år, der
nedbetalingstid på energitiltak var eneste beslutningsparameter
for miljøtiltak.

Selskaper konkurrerer om å tilslutte seg veikartet
mot 2050

Katharina Th. Bramslev
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De 10 strakstiltakene i veikartet spenner bredt og gir en konkret
ramme for hvordan starte miljøarbeidet, eller utvikle det videre.
Noen av tiltakene er rettet mot drift og forvaltning av bygg,
og noen er rettet mot nybygg- og rehabiliteringsprosjekter.
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»En miljøriktig forvaltning av eksisterende bygg
er helt avgjørende siden 80 prosent av dagens
bygg fortsatt vil være i bruk om 30-40 år«

Flere eiendomsselskap som har signert og som har satt ut
driftstjenestene, vil kreve at driftsselskapet også signerer slik at
de i fellesskap følger opp helheten. En miljøriktig forvaltning av
eksisterende bygg er helt avgjørende siden 80 prosent av dagens
bygg fortsatt vil være i bruk om 30-40 år.

For forvalter vil sentrale tiltak være å:
•

ha et miljøledelsessystem for hele porteføljen og sette opp
plan for kontinuerlig forbedring av byggene

•

kun kjøpe inn bygningsprodukter uten innhold av helse- og
miljøfarlige stoffer

•

etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave
klimagassutslipp

•

vurdere utnyttelse av takflater og gi anbefalinger om det er
relevant med overvannshåndtering, energiproduksjon eller
rekreasjonsarealer

•

utrede gode alternativer til fossilt brensel

Selv om mange selskap har sine egne miljøstrategier, ser det ut
som om et felles veikart og en forpliktende signatur har gitt en
positiv konkurranse om å tilslutte seg og synliggjøre hva man
faktisk gjør.

Myndighetene bør og kan gi incentiver til de som
går foran
Veikartet inneholder også 10 strakstiltak for myndighetene,
der det blant annet foreslås konkrete incentivordninger for
frontrunnerne. Det har hatt stor effekt for elbilene og bør
kunne akselerere utviklingen også for grønne bygg. Klima- og
miljøminister Vidar Helgesen uttalte på Oslo Future Living i mai
at ”Vi kommer fra regjeringens side til å være veldig innstilt på et
samspill med bransjen om hvordan veikartet skal følges opp.”

Sintef Byggforsk har også tilsluttet seg veikartet. «Ved at flere
slutter opp om dette, vil vi lettere kunne realisere visjonen.
Vi tror at et tett samspill i næringen og mellom næringen,
forskningsmiljøene og myndighetene er nødvendig for å løse
miljøutfordringene og stimulere til grønn konkurransekraft»,
sa konserndirektør Hanne Rønneberg i Sintef Byggforsk i en
pressemelding ved deres tilslutning.
Det grønne skiftet både utfordrer og gir muligheter. Ved å
fokusere på det siste, blir det morsommere å møte endringene
som kommer.

Katharina Th. Bramslev
Daglig leder
Grønn Byggallianse
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NØKKELTALL FELLESKOSTNADER
Vi har basert på avregnede felleskostnader for 2016 utarbeidet
nye nøkkeltall for felleskostnader med et utvalg fra Newsec
Basales forvaltningsportefølje.

Utvalget
Nøkkeltallene er basert på en analyse av regnskap for 2016 på
bygg i Newsec Basales eiendomsportefølje. Felleskostnadene i
eiendommene er avregnede kostnader for 2016. Det endelige
utvalget består av 41 eiendommer med et samlet areal på 326
000 kvadratmeter. Gjennomsnittelig størrelse per bygg er 7 900
m2. Halvparten av eiendommene som var med i utvalget i 2015
er inkludert i eiendommene som danner grunnlaget for årets
nøkkeltall.

Avgrensning
I våre nøkkeltall har vi utelatt enkelte kostnader som blir avregnet
over felleskostnadene. Dette gjelder blant annet kostnader til
kantine. For eiendommer med kantine utgjør dette en relativt stor
del av den totale kostnaden, men i de fleste tilfellene avregnes
kantinekostnadene per bruker og ikke per kvadratmeter. Dette
gjør at det ikke er hensiktsmessig å inkluderer denne type
kostnader for nøkkeltallene som beregnes per kvadratmeter.
I tillegg har vi holdt kostnader knyttet til eiendomsskatt,
senterledelse og sentermarkedsføring utenfor nøkkeltallene.
Årsaken til dette er at dette er kostnader som er relevante kun
for en del av utvalget. Kostnader vedrørende forholdsmessig
merverdiavgift er også holdt utenfor tallene slik at de tallene som
presenteres er eksklusiv merverdiavgift.
Vi har holdt eiendommer med ekstremverdier vedrørende
energikostnader utenfor utvalget. Eiendommer med veldig
lave energikostnader indikerer at leietakerne har egne
energiabonnement, mens eiendommer med meget høye
kostnader indikerer at de fleste eller alle energiabonnement
i eiendommen står på huseier og energiforbruk på leietakers
eksklusive arealer behandles på samme måte som felleskostnader.
Energikostnadene knyttet til fellesareal holdes derfor på et
kunstig lavt/høyt nivå og gir et feilaktig bilde av gjennomsnittlige
energikostnader.
Tor Inge Våge
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»Sammenlignet med nøkkeltallene fra 2015
har totale felleskostnader økt med 3,2%.
En medvirkende årsak til økningen kan være
den generelle økningen i lønns- og prisnivå«

Kostnadene er fordelt på vektet areal. Det vil si at vi fordeler
kostnaden slik de reelt sett fordeles og ikke etter eiendommens
brutto areal. Eksempelvis kan dette være aktuelt for kjeller,
lager og innvendig parkering som typisk vil ha et lavere vekttall
enn ordinære kontorlokaler, eller ledige arealer som typisk vil
ha lavere energiforbruk eller behov for avfallshåndtering enn
lokaler som er i bruk. Dette kan medføre at kostnadene per m2
kan endre seg fra tidligere år, uten at det nødvendigvis betyr at
kostnadene for den enkelte leietaker totalt sett har endret seg.

KATEGORI GJ.SN./M2 LAV HØY
Løpende drift
Kommunale avgifter
Avfallshåndtering
Fettutskiller
Vakthold
Brannvern/internkontroll
Telefon/overføring
Renhold
Skadedyr
Heis
VVS
Utendørs
Bygningsmessig rep.
Rekvisita/driftsmateriell
Beplantning innendørs
Garasjekostnader
Støttefunksjoner
Energi
SUM

48
14
19
0
10
21
3
36
1
8
19
13
7
3
1
0
9
107

29
72
6
19
9
27
1
2
3
18
9
30
2
5
14
52
0
1
4
12
12
28
6
18
2
18
1
4
1
4
1
2
2
58
75 124

320 253 386

Nøkkeltall 2016
Tabellen oppsummerer resultatet og viser nøkkeltall for 2016.
Alle nøkkeltallene er eksklusive merverdiavgift. Intervallet
utarbeidet for sum felleskostnader inneholder 60% av byggene
i utvalget. Det vil si at 20% av eiendommene i vårt utvalg har

lavere felleskostnader per m2 enn vårt nedre intervall, mens
20% av eiendommene har høyere kostnader enn vårt øvre
intervall. Intervallene for de ulike kategoriene er utarbeidet på
samme måte, det vil si at 60% av eiendommene i utvalget som
har kostnader knyttet til løpende drift ligger innenfor intervallet.
En slik beregning gjøres for hver kategori, i tillegg til at det blir
gjort for sum felleskostnader. Dette medfører at det ikke vil
være samsvar mellom intervallet for totale felleskostnader og
summene av lav/høy innenfor hver kategori.
Sammenlignet med nøkkeltallene fra 2015 har totale
felleskostnader økt med 3,2%. En medvirkende årsak til økningen
kan være den generelle økningen i lønns- og prisnivå.
Når vi derimot sammenligner utvalget vårt i 2016 med
eiendommene som lå til grunn for nøkkeltallene i 2015 ser
vi at for de byggene som var med i begge utvalgene har
gjennomsnittlige felleskostnader gått ned med 5,5%. De
eiendommene som ikke lenger er med i vårt utvalg var med på
å trekke felleskostnadene per meter ned i 2015, mens de nye
eiendommene som har kommet til i utvalget er med på å trekke
gjennomsnittet per meter opp.
Dette underbygger at det er vanskelig å trekke noen konklusjoner
om at det har vært noen vesentlig endring fra 2015 i
felleskostnadsnivået.

Kantine:
Kantinekostnader er holdt utenfor våre nøkkeltall for
felleskostnader. Hovedårsaken til dette er at det er en kostnad
som ofte avregnes per bruker, og at et nøkkeltall per m2 ikke
nødvendigvis gir et godt bilde på de reelle kostnadene. Kantine
er også en tjeneste som de fleste av eiendommene i utvalget
ikke har, og er såpass kostnadsdrivende at vi derfor mener det er
mest riktig å holde det adskilt fra de resterende nøkkeltallene.
I vårt utvalg var det 11 eiendommer med kantinekostnader.
Gjennomsnittet i utvalget var 4.950 kr/bruker. 60% av
eiendommene ligger innenfor intervallet 3.000 – 5.900 kr/
bruker i kantinekostnader. Utvalget er relativt lite, men det kan
indikere nivået på kantinekostnader per bruker per år.
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»Sammenlignet med fjorårets analyse
har det totalt sett vært en liten økning av
felleskostnadene per m2«

Kommentar
Sammenlignet med fjorårets analyse har det totalt sett vært
en liten økning av felleskostnadene per m2. Noe av endringene
er forklart gjennom utvalget, og det er ikke grunnlag for
å konkludere med at det har vært vesentlige endringer i
kostnadsnivået sammenlignet med tallene fra 2015. Kostnader
til Energi er den største andelen av felleskostnadene og utgjør ca
1/3 av de totale felleskostnadene.

Andre kostnader
Fettutskiller
Telefon / overføring
Skadedyr
Rekvisita / driftsmateriell
Beplantning innendørs
Støttefunksjoner
Garasjekostnader

Bygningsmessige reperasjoner
2%
Utendørs
4%

Gjennomsnittlige felleskostnader i vårt utvalg er på 320 kr/m2.
60% av eiendommene i utvalget ligger innenfor intervallet 253 –
386 kr/m2. Gjennomsnittlige kantinekostnader i vårt utvalg er på
4.950 kr/bruker.

Tor Inge Våge
Rådgiver – Finansiell rådgivning
tor.inge.vage@newsec.no

Andre kostnader
5%
Løpende drift
15 %

VVS
6%
Kommunale avgifter
4%

Heis / rulletrapp
3%

Avfallshåndtering
6%

Renhold
11 %

Brannvern / internkontroll
7%

Vakthold
3%
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Energi
34 %
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NØKKELTALL EIERKOSTNADER
Vi presenterer den årlige oppdateringen av nøkkeltall for
eierkostnader. De nye nøkkeltallene er basert på eierkostnader
for kontorbygg i Newsec Basales portefølje i 2016.

Utvalg
Analysen begrenser seg til kontoreiendommer og bygger
på årsregnskaper fra 2016 på kontorbygg i Newsec Basales
eiendomsportefølje. Statistikkgrunnlaget som er benyttet
består av 60 kontorbygg med et totalt areal på 502 400
kvadratmeter, hvorav 76% av dette arealet er rene kontorlokaler.
Gjennomsnittlig bygningsstørrelse er 8 370 kvadratmeter.
Byggene har i gjennomsnitt 9 leietakere og gjennomsnittlige leie
på kontorlokalene er 1 820 kr per m2. En stor del av eiendommene
ligger ikke uventet i Oslo. Nærmere bestemt ligger 33% av
eiendommene og 39% av det totale arealet i hovedstaden. De
resterende byggene ligger spredt over hele landet fra Sandnes og
Sandefjord i sør til Vadsø i nord.

KATEGORI

GJ.SN./M2

LAV - HØY

Vedlikehold

71

14 - 127

Forsikring
Revisjon
Administrasjon / forvaltning
Andre driftskostnader

10
3
38
13

6
1
24
1

Megling / utleie

(innvendig og utvendig)

Juridiske honorarer
Honorar konsulenter

(arkitekt byggeledelse etc.)

Asset management
Total kvadratmeterkostnad

-

16
15
69
24

10
2

3 0 -

50
12

19

6 -

56

65

57 - 163

231

128 - 367

Eierkostnader

Karoline P. Lofstad
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Eierkostnader defineres her som de driftskostnader som gårdeier
ikke får viderefakturert leietaker i form av felleskostnader.
Grensesnittet for hvilke kostnader som faktureres leietaker vil
naturligvis variere fra bygg til bygg og avhenger at den enkelte
leiekontrakt. Eksempelvis vil det være forskjell i hvordan leietakers
og gårdeiers vedlikeholdsplikt reguleres gjennom leiekontrakten.
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»Statistikkgrunnlaget som er benyttet består
av 60 kontorbygg med et totalt areal på
502 400 kvadratmeter, hvorav 76% av dette
arealet er rene kontorlokaler.«

Nøkkeltallene oppgis per kvadratmeter brutto areal (BTA), men
til tross for at vi mener at det er mest hensiktsmessig å oppgi
totale eierkostnader per kvadratmeter er det likevel ikke slik at
alle kostnadselementene er like godt egnet til å måle på denne
måten. Eksempelvis har revisjon og juridiske kostnader ingen
direkte sammenheng med byggets størrelse. I den sammenheng
ber vi leser være oppmerksom på at gjennomsnittlig størrelse
på byggene i dette utvalget er 8 370 m2, og eksempelvis revisjon
til 3 kr/m2 ikke er realistisk dersom eiendommen er 1 000 m2.
På forespørsel gjennomfører Newsec Basale benchmarking av
eierkostnadene til en ønsket eiendom. I slike oppdrag benyttes
en referanseportefølje mest mulig lik den aktuelle eiendommen.
Dette kan være et nyttig supplement til de generelle
nøkkeltallene i denne oversikten, især dersom eiendommen
skiller seg vesentlig ut fra dette utvalget.

Nøkkeltall 2016
Tabellen oppsummerer resultatet av årets analyse og viser
de oppdaterte nøkkeltallene. Intervall for hvert nøkkeltall
inneholder 70% av eiendommene i utvalget og representerer
normal variasjon upåvirket av ytterpunkter og eventuelle
ekstremverdier. Vi deler som tidligere eierkostnader inn i
«prime» eierkostnader og totale eierkostnader eksklusive - og
inklusive asset management. Årets nøkkeltall viser «prime»
eierkostnad på 135 kr per kvadratmeter. «Prime» representerer
eierkostnader kun i en ideell verden hvor det ikke er behov
for ytterligere konsulent- eller meglerbistand. Nøkkeltall for
totale eierkostnader viser 166 kr per kvadratmeter eksklusive
asset management og 231 kr per kvadratmeter inklusive asset
management

160
135 kr/m2

140
120

Kr per m2

Eiendomsskatt og festeavgift holdes utenfor nøkkeltallene.
Videre ses det bort fra aktiverte utgifter og eiers andel av
felleskostnader. Vi gjør videre oppmerksom på at Newsec
Basales nøkkeltall er påvirket av stordriftsavtaler, og mindre
aktører vil derfor kunne oppleve at enkelte kostnadselementer
har en høyere innkjøpspris. Enkelte av kostnadselementene i
nøkkeltallene vil også være påvirket av betydelig investering
i forvaltningssystemer for å strømlinjeforme daglig
administrasjon og oppfølging av eiendommene. Nøkkeltallene
som presenteres her må derfor tolkes som en indikasjon på
kostnadsnivået for profesjonell forvaltning.

100
71 kr/m2

80
60

38 kr/m2

40
20

3 kr/m2

13 kr/m2 10 kr/m2

-

Nøkkeltallene i tabellen viser en liten økning fra fjorårets
nøkkeltall. Små endringer i nøkkeltallene kan skyldes endringer
i utvalget eller utslag av naturlige svingninger i vedlikehold og
bruk av konsulenter som hvert enkelt bygg vil oppleve fra år til
år. De største oppjusteringene i årets nøkkeltall, foruten asset
management, gjelder kostnadselementer som har hatt en liten
nedgang ett og to år tilbake. Økningen for totale eierkostnader
eksklusive asset management er forholdvis liten og vurderes å
være innenfor normal variasjon. Asset management har hatt
en mer markant økning på 26 kr/m2. Dette er administrative
kostnader knyttet til markedsmessige, strategiske og
utviklingsmessige grep. Asset management er en vesentlig
kostnad først og fremst for større aktører, for eksempel store
eiendomsfond. For enkeltstående bygg er det ikke uvanlig at
denne er lik 0 kr. Dersom dette nøkkeltallet skal holdes stabilt er
vi derfor avhengig av en stabil sammensetning av eiendommer
og/eller areal med og uten asset management. En grundigere
gjennomgang viser at flere eiendommer i årets utvalg har
opplevd en økning i asset management-kostnader utover
vanlig prisstigning. Samtidig ser vi at økningen i nøkkeltallet
i stor grad skyldes at en større andel av utvalgets totale areal
er belastet med kostnader til asset management, enn hva som
var tilfelle i 2015. Dersom vi holdt eiendommer uten asset
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8370 M2

GJENNOMSNITTLIG STØRRELSE PÅ
BYGGENE I DETTE UTVALGET
220 kr/m2

Asset management [65 kr/m2]

210 kr/m2

Honorarer konsulenter m.m. [19 kr/m2]

200 kr/m2

Juridiske honorar [2 kr/m2]

190 kr/m2

Megling / utleie [10 kr/m2]

180 kr/m2

Ordinær eierkostnad [134]

170 kr/m2

Kr per m2

160 kr/m2
150 kr/m2
140 kr/m2
130 kr/m2
120 kr/m2
110 kr/m2
100 kr/m2
90 kr/m2
80 kr/m2
70 kr/m2
60 kr/m2
50 kr/m2

"Prime" eierkostnad

+ megling / utleie

+ juridiske honorarer

+ honorar konsulenter

+ Asset management

management-kostnader utenfor utvalget, ville nøkkeltall for
asset management blitt hele 95 kr/m2, og økningen fra i fjor
ville blitt 16 kr/m2. En ytterligere faktor som kompliserer våre
nøkkeltall på asset management er porteføljeeiernes mulighet
til å justere fordelingen av kostnadene utover sine eiendommer
etter eget ønske og porteføljehensyn og ikke nødvendigvis etter
byggenes størrelse.

Vi kan oppsummere våre nøkkeltall for eierkostnader i
følgende nivåer:

Det henvises til Basalerapporten 1. halvår 2016 for ytterligere
forklaring og diskusjon rundt nøkkeltallene og de enkelte
kostnadselementene.

231 kr/m2 totale eierkostnader
inkl. «asset mangement»

Oppsummering

Karoline P. Lofstad
Rådgiver – Finansiell rådgivning
karoline.lofstad@newsec.no

Vi har analysert faktiske eierkostnader i 2016 for 60
kontoreiendommer. Vårt utvalg viser en kostnad på 135 kr per
m2 til vedlikehold, forsikring, revisjon, administrasjon og andre
driftskostnader. Dette er kostnadselementer som ofte benyttes
i teoretiske beregninger av eierkostnad. For å komme frem til et
mer realistisk kostnadsnivå mener vi at diverse honorarer må
inkluderes.
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135 kr/m2 «prime»eierkostnader
166 kr/m2 totale eierkostnader
ekskl. «asset management»
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»Nøkkeltall for totale
eierkostnader viser 166 kr per
kvadratmeter eksklusive asset
management«

OM GJESTEFORFATTERE I
BASALERAPPORTEN
Entro arbeider med energi- og miljørådgiving, og ble etablert i 1990
da Enøk knapt var på plass i fremmedordboken. Bedriften tilbyr
programvare og rådgivning innen energi- og miljøledelse. Målet er å
spare virksomheter for tid og penger samtidig som miljøet blir spart
gjennom lavere energibruk og reduserte utslipp.
I dag forvalter Entro over 9000 bygg på vegne av over 300 kunder. I
2016 sparte Entros kunder energi for ca 400 millioner kroner.
Kundene er offentlige og private byggeiere, industri- og
forvaltningsbedrifter, store og små kunder. Entro bidrar til
driftsoptimalisering, med enøkanalyser, reduserte utslipp og
miljøhåndtering, kontroll og reduksjon av energi-regninger. Entro
tilbyr også energimerking av bygg, ISO-sertifisering og programvare
for styring og forenkling av prosessene. Entro har kunder over hele
Skandinavia og kontorer i Trondheim, Oslo og Bergen.
Tor Lindholt er siv.ing. og senior energirådgiver i Entro med 40 års
erfaring innen bygg og eiendom. Lindholt var nylig invitert av Energiog miljøkomiteen på Stortinget for å orientere om virkemidler i
energipolitikken. Hans innlegg i komiteen er utgangspunktet for
artikkelen på side14.

Noen eksempler på prosjekter

Entro har en omfattende kunnskapsbase og sammenlikningsgrunnlag
fra energianalyser av mer 30 millioner kvadratmeter bygningsmasse.
Som nevnt i artikkelen, viser erfaringsbasen at forskjellen på et
dårlig og et godt driftet kontorbygg kan være inntil ca. 30% av
energikonsumet.
DNB Næringseiendom er ett eksempel. I samarbeid med Entro
ble energibruken redusert med 20% i løpet av en fireårs-periode.
Resultatet etter seks år med kontinuerlig enøk-innsats, har gitt
banken en besparelse på 175 millioner kroner. Det har bidratt til
reduserte leiekostnader, økt konkurranseevne og ikke minst et
betydelig lavere klimautslipp.
Ett annet eksempel er Europris. Kjedens 240 butikker har redusert
sitt energiforbruk med 13% uten noen investeringer. Det tilsvarer
energiproduksjonen fra halvparten av alle solceller i Norge og alt
er oppnådd ene og alene gjennom bedre og mer bevisst drift. Her
bistår også Entro med råd om avfallshåndtering, som sparer både
bedriften og miljøet.
Bare et halvt år etter at de innførte ulike, enkle tiltak, sparte
Universitetet i Oslo 6 millioner energi-kroner. Universitetet har
innført ny standard for energiledelse og sjekket energistatusen
for 67 bygg i samarbeid med Siemens og Entro. Det ble raskt
avdekket unødig oppvarming i helger og muligheter for å korte
ned den effektive oppvarmingstiden gjennom døgnet. Raskt kunne
strømforbruket reduseres i enkelte bygg med 20% uten at det gikk
utover komforten, samtidig som det ga et bedre inneklima

Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største
eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 35
millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en
arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og
derved bli mer miljøeffektive.
Nettverket ønsker å være myndighetenes sparringspartner i
byggenæringen innen miljøspørsmål. Nettverket har et sekretariat
som fungerer som et kompetanse- og informasjonssenter for
deltagerne.
Utbyggere og eiendomsforvaltere er nøkkelaktører i satsningen
mot å bygge mer miljøeffektivt og har stor innflytelse og får stor
effekt av å spare ressurser og redusere miljørisiko. Målet er at
medlemmene, ved deltagelse i nettverket, vil bli de ledende på
miljøsatsning i den norske byggenæringen.

Medlemmer

Aberdeen Asset Management
Norway
Akershus Fylkeskommune
Eiendom
Alfa Eiendom AS
Anthon B Nilsen Eiendom AS
Aspelin Ramm Eiendom AS
Avantor AS
Backe Prosjekt AS
Backer AS
Braathen Eiendom forvaltning AS
Bunde Eiendom AS
Bærum Kommune
Citycon Norway AS
Det Norske Diakonhjem
DNB Næringseiendom AS
Entra ASA
Fabritius Gruppen AS
Ferd Eiendom AS
Forsvarsbygg
Fredriksborg Eiendom AS
Hav Eiendom AS
Helse Sør-Øst RHF
Hundholmen Byutvikling AS
Höegh Eiendom AS
ISS Facility Services AS
KLP Eiendom AS
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Linstow AS
Malling & Co Forvaltning AS

Mustad Eiendom AS
Møller Eiendom Holding AS
NCC Property Development AS
NEAS Teknisk Drift AS
Newsec Basale AS
Norwegian Property ASA
OBOS
Omsorgsbygg Oslo KF
Oslo Areal AS
Oslo Pensjonsforsikring AS
Oslo S Utvikling AS
Oxer Management AS
Pecunia AS
R. Kjeldsberg AS
Rom Eiendom AS
Selvaag Eiendom AS
Skanska Norge AS
Sparebank 1 Gruppen AS
Statsbygg
Steen & Strøm Norge AS
Storebrand Asset Management AS
Telenor Eiendom Holding AS
UIO-Universitetet i Oslo
Undervisningsbygg Oslo KF
Veidekke Eiendom AS
Værste AS
Watrium Eiendom AS

THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE
IN NORTHERN EUROPE
Newsec – «The Full Service Property House in Northern
Europe» – er en totalleverandør av tjenester til eiere,
investorer og leietakere av fast eiendom. Newsec ble
grunnlagt i 1994 og er i dag et partnereid selskap med over
1 000 medarbeidere fordelt på 32 kontorsteder.
Newsec har ca. 260 milliarder NOK til forvaltning
og signerer årlig leiekontrakter på rundt 500 tusen
kvadratmeter, gjennomfører transaksjoner på over
30 milliarder NOK og utfører verdivurderinger av
næringseiendom opp mot en verdi på 1000 milliarder NOK.
Takket være store volumer, lokal tilstedeværelse
kombinert med inngående forståelse av en rekke
virksomheter, har Newsec en unik kompetanse på
eiendomsmarkedet i Nord-Europa.

OULU

TRONDHEIM

TAMPERE
BERGEN
OSLO
STOCKHOLM

HELSINGFORS
TALLINN

Newsec Basale AS sitt styringssystem er sertifisert i
henhold til kravene i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.
For mer infomasjon om hvor og hva sertifiseringene
omfatter kan du se www.newsecbasale.no/sertifiseringer.

GÖTEBORG
RIGA

AARHUS
KÖPENHAMN

MALMÖ

VILNIUS

KONTAKT
Newsec Basale AS
Telefon: 06760
Mail: 06760@newsec.no

Besøksadresse:
Beddingen 10, 7042 Trondheim

Postadresse:
Postboks 5666 Torgard, 7484 Trondheim

THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

