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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.
I løpet av 2011 har Basale vokst
ytterligere og er nå ca. 165 ansatte fordelt
på ingeniører, økonomer, revisorer,
regnskapsførere, advokater, analytikere,
meglere, driftsteknikere, vaktmestere,
prosjektledere, eiendoms-utviklere og
administrative oppdrags-ledere. Av de
165 er ca. 20 ansatt i vårt datterselskap
Basale Sverige AB i Stockholm.
Basale har som forretningsidé ”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, målsettninger 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
og markedstilnærming med mer.
For å sikre tilstrekkelig fokus på kvalitet
og miljø har vi i løpet av 2010 og 2011
gjort store investeringer på IT og systemsiden, herunder en meget grundig
revisjon av vårt kvalitetssystem. Som
et resultat av det arbeidet er Basale AS
nå sertifisert iht. ISO 9001 (kvalitet),
ISO 14001 (miljø). Vi er også i 2011
blitt sertifisert av Achilles for leveranse
til olje- og gassindustrien i Norge og
Danmark. Dette er investeringer som
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skal gjøre oss i stand til å levere bedre
og mer eﬀektive tjenester, og fremme
vår ambisjon om å være Skandinavias
fremste uavhengige leverandør av
forvaltnings- og rådgivningstjenester
til næringseiendomsmarkedet.
Størrelsen på Basales portefølje, samt
vår store geografiske representasjon,
gjør at vi sannsynligvis sitter på
markedets beste base for nøkkeldata for
de fleste kategorier næringseiendom
og markedsområder. Vårt fokus på kontinuerlig faglig utvikling og forbedring av
egen leveranse krever at vi systematisk
evaluerer og analyserer tilgjengelige
data. Det betyr at vi til enhver tid
har gode og oppdaterte nøkkeltall,
og en god forståelse av hva som er
”beste praksis”. Denne kunnskapen
benyttes til å øke våre egne ansattes
kompetanse, samt optimalisere egne
disposisjoner og leveranser. I tillegg
ønsker vi å dele kunnskapen med deg
som leser av denne rapporten.
Basalerapporten er forfattet av et
tverrfaglig team i Basale, hovedsaklig fra våre rådgivningsavdelinger.
Vi bruker våre analyser, evalueringer og
kompetanse som grunnlag for å kunne
gi et godt supplement til de øvrige
analyse- og fagpublikasjoner som
finnes. Vi ønsker også å trekke inn
annen ekspertise i markedet som kan
belyse problemstillingene og temaene
fra et annet ståsted enn vårt.
Vi håper rapporten vil bidra til at
du som leser oppdateres og tilføres
mer kunnskap om tema relevante for
deg som er engasjert i investering,
forvaltning og drift av næringseiendom.
Rapporten distribueres 2 ganger årlig,
henholdsvis desember og juni. Hver
utgave vil ha et hovedtema. Ellers vil det

være både en blanding av nye og faste
spalter/tema i hver utgivelse.
Denne gang har vi tatt for oss temaet
”Markedsleie” spesielt. Her er det
mange meninger, og vi har forstått at
det kan være av spesiell interesse å få
en større forståelse av hva som ligger
i dette begrepet. Finanstilsynet utgav
20.12.2010 en oﬀentlig rapport om
«verdsettelse av investeringseiendom».
I rapporten har Finanstilsynet stilt
spørsmål ved metodene og informasjonsforutsetningene som benyttes for
verdsettelse av investeringseiendom og
transparensen og etterprøvbarheten av
disse. Dette underbygger viktigheten av
ensartet og etterprøvbar tilnærming til
markedsleie som premissfaktor også
ved verdsettelse.
I denne rapporten velger vi å belyse
temaet både fra en juridisk og
kommersiell innfallsvinkel. For å
kommentere den kommersielle siden
har vi invitert Adm. direktør Knut
Efskin fra DnB Næringsmegling som
gjesteskribent. Konsernadvokat Siri
Rønning i Basale AS vil belyse den
juridiske siden av temaet.
Vi håper rapporten fanger din interesse,
og vil gjerne oppfordre til å ta kontakt
både med hensyn til spørsmål
vedrørende innhold og ikke minst
forslag til forbedringer.

Vennlig hilsen

Svein Erik Nordbotten
Adm. direktør
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GJESTESKRIBENT I BASALERAPPORTEN
I denne utgaven av Basalerapporten har
vi rettet fokus mot markedsleie, og vi er
så heldige at administrerende direktør
i DNB Næringsmegling Knut Efskin
har takket ja til å skrive en artikkel om
temaet for oss.
DNB Næringsmegling er en av
landets største rådgivere og meglere
innen næringseiendom. I 2010 hadde
DNB Næringsmegling AS omsatt
eiendomsverdier for over NOK 5,5
mrd, formidlet leiekontrakter for et

samlet areal på 200.000 kvm, bistått
med leiesøk på 40.000 kvm og gjennomført verdivurderinger for NOK
100 mrd. DNB Næringsmegling AS
er en betydelig aktør i markedet for
næringseiendom, og har lang erfaring
og høy kompetanse innen megling, salg
og finanseringsløsninger.

Knut Efskins artikkel om Markedsleie
finner du på side 6 i denne utgaven av
rapporten.

I tillegg til å være Adm. direktør i
DNB Næringsmegling er Knut Efskin
også styreleder i Næringsforeningen
i Trondheim.

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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Tor Inge Våge
Analytiker
Basale AS

Odd-Arne Lande
Analytiker
Basale AS

MARKEDSLEIE I VERDIVURDERINGER
Nåverdien av dagens kontrakter vil ikke
være påvirket av dagens markedsleie,
og vil i regnestykket være den faktoren
det er knyttet minst usikkerhet til.
Påvirkningen antakelser om lokalenes
markedsleie
har
på
estimert
eiendomsverdi vil følgelig være
avhengig av gjenværende leietid på
dagens kontrakter. Eiendommer med
lange kontrakter vil være mindre
sensitive for endringer i dagens
markedsleie når det kommer til
eiendomsverdi.

Verdivurderinger bygger på mange ulike forutsetninger. Markedsleie er en av variablene med
størst innvirkning på estimert eiendomsverdi.
Verdivurdering av næringseiendom
består av en rekke faktorer. I tidligere
Basalerapporter har det blitt drøftet
blant annet kostnadselementer som
eierkostnader og kostnader knyttet til
rehabilitering og leietakertilpasninger
og innvirkningene disse faktorene
kan ha på en eiendoms verdi. En av
de viktigste variablene som legges til
grunn i en verdivurdering er forventet
markedsleie på de ulike lokalene i
eiendommen.

En av de viktigste
variablene som
legges til grunn i en
verdivurdering er
forventet markedsleie
på de ulike lokalene i
eiendommen
Å anslå markedsleie på arealene i en
eiendom forutsetter at verdivurderer
blant annet har god kjennskap til selve
eiendommen og til beliggenheten til
eiendommen. Det er belyst i andre deler
av Basalerapporten hva som kan ligge
i begrepet markedsleie. Det er mange
feilkilder ved å fastsette markedsleie,
og vi vil derfor belyse innvirkning antatt
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markedsleie har i forbindelse med
verdivurdering av næringseiendom.
I verdivurderinger av næringseiendom
er det ulike metoder og modeller som
blir benyttet. Nettokapitaliseringsmetoden, nåverdimodellen og internrentemodellen er eksempler på
metoder for å estimere markedsverdi
på eiendom. Felles for disse modellene
er at en må gjøre seg opp en mening
om lokalenes markedsverdi, enten
gjennom å prognostisere fremtidige
kontantstrømmer, eller ved å vurdere
hva byggets leieinntekter vil være i et
«normalår».

NNV eierkostnader

Eiendomsverdi:

Nåverdimodellen som baseres på
å neddiskontere fremtidige
kontantstrømmer
er
den mest brukte
for verdsettelse
av eiendom, og
er også den
metodiken som blir
benyttet i Basale sine
verdivurderinger. En verdivurdering vil typisk inneholde
beregninger av nåverdien
knyttet til dagens kontrakter i
eiendommen, verdi av fremtidige
kontrakter, residualverdi etter
beregningsperiode og nåverdi av
NNV
gårdeierkostnader.

NNV residualverdi
NNV fremtidige kontrakter
eksisterende kontrakter

MARKEDSLEIE

kedsleie

Lineær (NNV av markedsleie)

For å illustrere innvirkningen antatt
markedsleie har på et verdiestimat
har vi gjennomgått 61 ulike verdivurderinger av næringseiendom i
Norge utført av både eksterne verdivurderere og av analyseavdelingen i Basale.
I utvalget ligger alt fra rene «kontantstrømseiendommer» med vektet gjenværende kontraktslevetid på 15 år, til
eiendommer der alle dagens kontrakter
går ut innen ett år.
Kilde: Basale

UTVALG

61
31.12.09 30.06.11

PERIODE
SAMLET EIENDOMSVERDI

429

GJ.SN.EIENDOMSVERDI

122

GJ.SN.DURASJON (ÅR)

6,6

(MNOK)
(MNOK)

NNV avavmarkedsleie
NNV påvirket
markedsleie

Som ventet gir utvalget en klar sammenheng mellom andel av eiendomsverdi
som blir påvirket av antatt markedsleie
og vektet gjenværende leietid på dagens
kontrakter. For eiendommer med korte
kontrakter (0-1 år) vil nåverdien knyttet
til markedsleie utgjøre opp i mot
100 % av estimert eiendomsverdi.
Innvirkningen antatt markedsleie har på
eiendomsverdien reduseres ved økning
i vektet gjenværende leietid.

Lineær
av markedsleie)
Lineær(NNV
(NNV
påvirket av markedsleie)
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I vår undersøkelse har vi splittet estimert markedsverdi i eiendommen på eksisterende kontrakter, fremtidige kontrakter, residualverdi, eierkostnader og andre korreksjoner. Vi har deretter for den enkelte eiendom beregnet hvor stor andel av eiendomsverdien
som direkte blir påvirket av nåverdi av fremtidige kontrakter og residualverdi. I tillegg har vi hentet ut informasjon om durasjon
(vektet gjenværende leietid) for den enkelte eiendom.

Det er beregnet en enkel
regresjonsligning
som
viser en lineær sammenheng mellom vektet gjenværende leietid og andel
av eiendomsverdi påvirket
av markedsleie basert på
utvalget. Regresjonen gir
følgende sammenhenger:

VEKTET
GJENVÆRENDE LEIETID

ANDEL EIENDOMSVERDI
PÅVIRKET AV MARKEDSLEIE

3

78,4 %

5

68,3 %

7

58,2 %

10

43,0 %

15

17,7 %

Undersøkelsen
underbygger
at
fastsettelse av markedsleie er av stor
betydning for estimert eiendomsverdi. For å illustrere innvirkningen
endringer i markedsleie og durasjon
har på estimert eiendomsverdi har vi på
side 20 laget et forenklet eksempel som
viser viktigheten av at verdivurderer
har et bevisst forhold til fastsettelse av
antatt markedsleie.

s.20

Eiendomsverdien til eiendommer med lange kontrakter vil være mindre
sensitiv for endringer i dagens markedsleie
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Knut Efskin
Administrerende direktør
DNB Næringsmegling

MARKEDSLEIE

Alle som driver med utleie av næringseiendom har behov for kunnskap om hva
som er markedsleie for den eiendommen
man ønsker å leie ut.
I prinsippet er markedsleie ”en leiepris
som flere leietakere er villige til å betale
for et leieareal/lokale ” - altså en tradisjonell tilbud – etterspørselsproblematikk. For å gi en kvalifisert vurdering
av hva som er riktig markedsleie i
en eiendom, må man ha inngående
kunnskap om et tilstrekkelig antall
leiekontrakter som inngås i de ulike
markeder til enhver tid.
Som næringsmegler gir vi råd til
aktørene, og dette krever at vi bygger opp
en leieprisstatistikk som oppdateres
løpende. Statistikken må inneholde et
stort antall leiekontrakter for å kunne
representere nødvendig empiri. Det
beste statistiske materialet finnes
derfor i kontorsegmentet i de største
byene og da spesielt i Osloregionen.
Det finnes statistikk for kombibygg
(lager/logistikk/produksjon),
men
i et mye mindre omfang. Innenfor
handel og hotell er prisdannelsen noe
annerledes ved at leiekontraktene ofte
er inngått med omsetningsbaserte leier.

Nedenfor har vi pekt på en del forhold
som påvirker leieprisene, og som det
er viktig å korrigere for i det statistiske
materialet.

BELIGGENHET, STANDARD,
AREALEFFEKTIVITET
I forbindelse med verdivurdering av
eiendom er eiendommens beliggenhet
den enkeltparameteren som har størst
betydning for leieprisene. I Oslo er
det til dels store forskjeller mellom de
ulike områdene hvor CBD (Vika, Aker
Brygge, Tjuvholmen o.l) har de høyeste
leieprisene. I de andre store byene er
skillene på beliggenhet mindre, og det
er ofte nok å skille mellom sentrum og
randsone.
Markedet etterspør i stor grad høy
standard og i det statistiske materialet er det viktig at man skiller på
standard. Kategorien ”høy standard”
kombinert med god beliggenhet vil
gi de høyeste leieprisene, mens god
beliggenhet og en lavere standard vil gi
en lavere leiepris. På samme måte vil

høy standard kombinert med dårligere
beliggenhet gi lavere leiepris. Med et
omfattende statistisk materiale vil man
med rimelig stor sikkerhet kunne uttale
seg om markedspris for lokaler med
ulik standard og ulike beliggenheter.
Hvis man bryter ned leiekostnadene
til et beløp pr. arbeidsplass, vil arealeffektive lokaler kunne prises høyere
pr. kvm enn mindre effektive lokaler.
Påslag for fellesareal vil derfor ha stor
betydning for leieprisen.

NYBYGG VS
EKSISTERENDE BYGG
I prinsippet er det markedet som
bestemmer leieprisen uansett om
det er et nybygg eller et eksisterende
bygg. Det viser seg imidlertid at det
er mulig å prise nybygg noe høyere
enn ”brukte” bygg, i det nybygg ofte
fremstår som mer attraktive med nye
tekniske løsninger, større prestisje
osv. Vi ser derfor at utleie av nybygg er
med å trekke markedsleien opp. Totalrehabiliterte bygg prises ofte på linje
med nybygg, og vil dermed ha samme
effekten på leieprisstatistikken.
Leieprisen på nybygg beregnes ofte ut
fra et avkastningskrav på investeringen
(prosjektkostnaden). Dersom den
beregnede leieprisen er helt i utakt med
markedet, vil prosjektet ikke bli realisert.

For å gi en kvalifisert vurdering av hva som er riktig markedsleie i en
eiendom, må man ha inngående kunnskap om et tilstrekkelig antall
leiekontrakter som inngås i de ulike markeder til enhver tid
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FELLESKOSTNADENE
PÅVIRKER LEIEPRISEN
For leietakerne er det den totale leiekostnaden som er viktig. Nivået på
felleskostnadene vil derfor påvirke
leieprisene. Så lenge felleskostnadene
ligger på et normalt nivå og det ikke
er store forskjeller mellom de byggene
som sammenlignes, vil leieprisene
være upåvirket av felleskostnadene.
Vi opplever imidlertid at det kan være
store forskjeller i felleskostnadsnivået

Selv om en rabattert leie også er en form
for markedstilpasning, må man være
bevisst på hvordan dette skal håndteres
i statistikken. Spesielt gjelder dette
rabatter som ikke direkte gir seg utslag
i leiekontraktene som f.eks leiefritak for
en periode og ”utkjøp” av leieforpliktelser i eksisterende leieforhold.
I de tilfeller hvor man leier ut til leietakere som ikke er mva-pliktige, vil
utleier ofte kreve et påslag i leien for
manglende momsrefusjon. Dette gjør

Med et stadig større fokus på gode
løsninger innenfor energi og miljø vil man
over tid kunne redusere felleskostnadene.
Foreløpig har vi ikke sett særlig stor betalingsvilje for disse kvalitetene, men vi er
overbevist om at dette etter hvert vil gjenspeile seg i leieprisene
fra bygg til bygg. Dette avhenger ofte
av kvaliteten på byggene og de tekniske
løsningene, samt hvilke tjenester som
tilbys.
Med et stadig større fokus på gode
løsninger innenfor energi og miljø vil
man over tid kunne redusere felleskostnadene. Foreløpig har vi ikke sett særlig
stor betalingsvilje for disse kvalitetene,
men vi er overbevist om at dette etter
hvert vil gjenspeile seg i leieprisene.
Leietakerne blir mer og mer opptatt
av å opptre miljøbevisst, og da skapes
det etterspørsel etter gode energi- og
miljøløsninger.

at leien ikke blir sammenlignbar med
normal markedsleie, og det er viktig at
man korrigerer for dette i statistikken.
Dette gjelder kun i nybygg eller i bygg
hvor utleier har benyttet betydelig beløp
i oppgradering.

oppgraderingen. Dette kunne gi utslag
i leieprisene i negativ retning. I dag er
det svært sjelden at slike leiekontrakter
inngås, og oppgradering av lokalene er
mer et nødvendig virkemiddel for å få til
utleie i det hele tatt.

AREALLEDIGHET
I tillegg til beliggenhet er arealledigheten den viktigste faktoren
som
påvirker
leieprisene.
Her
finnes det mye god statistikk både
når det gjelder ledighet i eksisterende bygg, hvor store arealer som
tilføres markedet gjennom nybygg,
gjennomsnittlig
arealabsorpsjon,
sanering, konvertering osv.
Med dagens ledighet som i Oslo, Asker
og Bærum ligger på ca 7,5 % og for de
andre store byene i intervallet 5 – 7 %,
er markedet tilnærmet i balanse. Økt
arealledighet enten i bestemte områder
i Oslo eller i de andre byene, vil fort
forrykke balansen mellom partene.
Med stor ledighet vil man få ”leietakers
marked” og fallende leiepriser.

Tidligere ble det inngått leiekontrakter hvor lokalene ble leid ”as is” til
en lav leie, hvor leietaker selv sto for

LEIERABATTER, OPPGRADERING,
MERVERDIAVGIFT
Når vi bygger opp leieprisstatistikk er
det viktig å ”vaske” leiekontraktene
for elementer som gjør at prisene blir
vanskelig å sammenlikne. Vi foretrekker
derfor i størst mulig grad å bygge
opp slik statistikk i ”eget hus” for å
ha kontroll på at f.eks leierabatter,
oppgradering, mva-refusjoner
o.l
behandles riktig.
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Siri Merete Rønning
Konsernadvokat
Basale AS

”MARKEDSLEIE” – RETTSLIG STØTTE FOR EN DEFINISJON AV BEGREPET?

Forventningen til markedsleie er en sentral
parameter innen næringseiendom.
Kan vi finne rettslig støtte for en definisjon
av begrepet "markedsleie"?
Leieinntektene er den sentrale verdidriveren i eiendom som aktivaklasse.
Forventningen til markedsleie er således
en sentral parameter innen næringseiendom. Dette gir seg utslag i mange
henseende. I forbindelse med kjøp/salg
vil forventningen til markedsleie gi seg

næringsutleie vil partene derfor ha en
høy grad av frihet i forbindelse med
etablering av leieforhold, både med
henhold til varighet, innhold og ikke
minst fastsettelse av husleie. Bakgrunnsretten vil i midlertid ha relevans
og utfylle avtalen mellom partene på de

«Markedsleie» er den leie som vanligvis
oppnås på avtaletidspunktet ved nyutleie av
lignende husrom på lignende avtalevilkår
utslag i prisingen. I løpende investeringer vil durasjonen på leiekontraktene
og forventningen til markedsleie gi seg
utslag både i forbindelse med verdivurderinger og inngåelse/reforhandling
av den enkelte leieavtale i eiendommen/
porteføljen.
ER "MARKEDSLEIE" REGULERT I
LOVVERKET?
Bakgrunnsretten, her Husleieloven,
er bakgrunnsrett og er i all hovedsak
fravikelig i næringsleieforhold. Innen

punkter der positiv avtale ikke foreligger.
Husleieloven oppstiller likevel en
rettslig skranke for avtalefriheten i
Husleieloven § 4-1, jfr også gammel
Husleielov § 35. Dette er bestemmelser
som ikke kan fravikes etter avtale
mellom partene. Bestemmelsene kan
komme til anvendelse både i forbindelse
med inngåelse av leieavtaler, men vil ha
særlig relevans ifm utøvelse av avtalte
opsjoner på forlengelse/fornyelse av
leieforhold. Bakgrunnen for at det er
gjort henvisning til gammel Husleielov,

er at vi opererer med et tosporet
lovsystem, slik at tidsbestemte leieforhold inngått før 01.01.2000 fortsatt
reguleres etter den gamle Husleieloven.
Den gamle Husleieloven § 35 oppstiller
en hjemmel for at retten etter krav fra
leieren kan sette ned husleien til et nivå
som er «rimelig» dersom den finner
at leien står i et misforhold til lokalet
den gjelder. Bestemmelsen sier videre
at retten skal søke veiledning for sin
vurdering i det som må antas å være
«rimelig markedsleie for liknende leieforhold i tilsvarende strøk».
I forarbeidene til den nye Husleieloven er
behovet for en spesifikk sensurbestemmelse drøftet og det er enighet i utvalget
og hos høringsinstansene for behovet
for fortsatt å ha en slik sensurbestemmelse og en vurdering opp mot et
markedsleiebegrep i Husleieloven.
Forarbeidene oppsummerer rettssituasjonen
på
følgende
måte:
"Spørsmålet om hva som er en urimelig
leie, må avgjøres på grunnlag av en
sammenligning med markedsleien –
det vil si den leie som vanligvis oppnås
på avtaletidspunktet ved nyutleie
av lignende husrom på lignende
avtalevilkår." Her oppstilles m.a.o. fire
sentrale parametre for vurdering.
Bestemmelsen i den nye Husleieloven
er hva angår vurderingen av markedsleiebegrepet en videreføring av

Husleieloven oppstiller skranker for avtalefriheten ved fastsettelse
av husleie, og denne vil særlig ha relevans for opsjoner i leieforhold
8
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gammel Husleielov § 35. På bakgrunn
av dette vil eldre rettspraksis og
vurderingsparametre
fortsatt
ha
samme relevans etter den nye
Husleieloven.
Den nye Husleielovens § 4-1 oppstiller
krav til at det på avtaletidspunktet ikke
kan avtales en leie som er «urimelig i
forhold til det som vanligvis oppnås på
avtaletidspunktet for liknende husrom
på liknende avtalevilkår». Her tydeliggjør man vilkårene i den rettslige vurderingen som skal gjøres i selve lovteksten.

fastsettelse av markedsleie i forbindelse med utøvelse av opsjoner i leieforhold. Rettspraksis gjelder i hovedsak
selve utmålingen av leie som utleier
foretar. Bakgrunnen for dette, kan være
tvist om forståelsen av leieavtalens
opsjonsbestemmelser, men er like ofte
et spørsmål om lojalitet og en oppfatning av at utleier utnytter en
maktsituasjon i forhold til eksisterende
leietaker.

innen handel/servering plikter å holde
kontinuerlig forretningsdrift i lokalene.
Videre oppstiller Husleieloven § 10-6 og
den gamle Husleieloven § 38 (7.ledd)
bestemmelser om kompensasjon for
opparbeidet goodwill i slike lokaler/
virksomhet, dog slik at dette i utgangspunktet bare gjelder i tidsubestemte
leieforhold. Videre vil denne typen
leietakere ofte ha profesjonaliserte
driftskonsepter, og man har en tydelig

Det er også en overrepresentasjon av
tvistesaker relatert til lokaler som nyttes
til handel, og særlig dagligvare, eller
til restauranter. En mulig forklaring på
dette kan være at en handel/restaurantbeliggenhet har en noe annen natur
enn et kontorlokale. I løpende ordinær

konkurransesituasjon mellom leietakeraktørene.

I Finanstilsynets rapport om "verdsettelse av investeringseiendom" er
behovet for transparens og entydig
praksis rundt begrepet "markedsleie"
fremhevet.

RETTSPRAKSIS
Rettslig inngrep i den leie som er avtalt
eller krevd oppstiller krav til vesentlighet. Det finnes relativt mye rettspraksis på området markedsleie i
næringsforhold. Rettspraksis gjelder
i hovedsak selve utmålingen av husleie
som utleier foretar.
Men uavhengig av om kravet til
vesentlighet er oppfylt, har vi gjennom
en en relativt bred rettspraksis på
området markedsleie i næringsleieforhold, fått oppstilt en rekke vurderings
parametre som er relevante ved
vurderingen av hvilken leie som skal

Rettspraksis oppstiller en rekke
vurderingsparametre for fastsettelse av
"markedsleie"
anses å være «markedsmessig». Disse
vil berøres nærmere i denne artikkelen.
Hvor store avvik som skal til for at
retten skal være villige til å gjennomføre
en rettslig sensur vil jeg komme tilbake
til avslutningsvis.
Innledningsvis vil jeg påpeke enkelte
overordnede trekk ved rettspraksis
for spørsmålet.
Det er en overrepresentasjon av tvistesaker relatert til

drift, vil et slikt leieforhold generere et
handelsmønster til denne bestemte
beliggenheten. Denne beliggenheten vil
over tid derfor opparbeide en goodwill
som er grunnlag for høyere interesse for
denne bestemte beliggenheten/lokalet
enn lokaler generelt. Husleieloven har
også enkelte særbestemmelser som
understøtter dette. Husleieloven § 5-1
(siste) og også gammel Husleielov §§ 24
jfr 30 oppstiller krav til at leietaker

Vi ser også en geografisk overrepresentasjon av saker i Østlandsregionen. Mye kan vel sies om det,
men en tidligere profesjonalisering av
eiendomsmarkedet både på utleier- og
leietakersiden og en mer utstrakt bruk
av rådgivere i leieprosessene enn i
landet for øvrig kan her være medvirkende faktorer.
Innen kontoreiendom er det omfangsmessig mindre rettspraksis. De
rettsavgjørelsene som foreligger, er
imidlertid avsagt av Høyesterett, og gir
relativt god anvisning på vurderingstema ut over det konkrete leieforholdet
som var til behandling. Tilsvarende
gjelder også spesielle utleieobjekter av
mer "liebhaber-verdi."
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Høyesterett er av en oppfatning at rettssituasjonen på dette området er avklart,
og det er ikke sluppet inn saker til
behandling hos Høyesterett siden
slutten av 1990-tallet. Nyere rettspraksis
er derfor fra tingrett og lagmannsrett,
og vurderingstemaene som er lagt
til grunn her bygger i stor grad på de
høyesterettsdommene som foreligger.

”SOM VANLIGVIS OPPNÅS”
Her er prinsippet som ble statuert i den
såkalte ”Grensen 3-dommen” fra 1987
fortsatt sentralt. Det avgjørende vil etter
dette være hva en potensiell leietaker
uten en særlig/spesiell tilknytning til
eller interesse for dette lokalet hadde
vært villig til å betale i husleie.

Her ses det hen til typen av lokaler og
hva disse kan tenkes benyttet til. Sammenlignbar markedsleie skal i utgangspunktet vurderes uavhengig av bransje
og dagens bruk av lokalene. Det ses
hen til ledighetssituasjonen i det sammenlignbare markedet. For dagligvarekontrakter har dette blitt satt på spissen
i flere rettssaker. I Sandefjord ble det
fastslått at markedet det var relevant å
sammenligne med ikke var markedet
for forretningslokaler generelt i
Sandefjord, men et snevrere marked for
supermarkedslokaler i byen/området.
I en sak i Sorgenfrigaten på Majorstuen
i Oslo ble markedsleie for sammenligning vurdert uavhengig av dagens
bruk av lokalene, da dagligvare her ville
gi anvisning på en markedsleie som var
snevrere enn markedsleien i området.

VURDERINGSTEMAET FOR MARKEDSLEIEBEGREPET

• Hvilken leie oppnås «vanligvis»
• Hvilken leie oppnås på «avtaletidspunktet»
• Sammenlignbar leie skal være oppnådd i
«lignende lokaler» på «lignende avtalevilkår».
Gjennom kravet til at leien vanligvis skal
kunne oppnås på dette nivået avgrenser
dommen og også senere rettspraksis
mot den leie en potensiell leietaker som
ut fra sine særlige ønsker eller behov for
å disponere dette lokalet er villig til å
betale. Rettspraksis sier i disse tilfellene
at en slik høyere leie ikke er relevant
som sammenligningsgrunnlag. I flere
rettssaker er husleietilbud fremsatt av
konkurrerende dagligvarekjeder satt til
side som sammenligningsgrunnlag,
da disse har vært ansett å gi uttrykk for
et tilbud fra en konkurrent i en presset
markedssituasjon og ikke markedet
for dagligvare generelt. På tilsvarende
måte har retten satt til side ”sign-on
fees” som konkurrenter har vært villige
til å betale for et lokale som sammenligningsgrunnlag ved fastsettelse av
sammenlignbar markedsleie.
Det finnes en god del rettspraksis på
hvilken leie som er sammenlignbar.
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Vurderingstemaet baserer seg m.a.o på
at det foreligger et marked, og at dette
er i en balanse.
Rettspraksis har vært litt divergerende
på om opparbeidet goodwill i et lokale
skal kunne vektlegges i forbindelse med

”PÅ AVTALETIDSPUNKTET”
Avtaletidspunktet er tidspunktet for
inngåelse av leieavtalen eller tiltredelse
til opsjonen på forlengelse. Det har i
rettspraksis vært tillagt begrenset
vekt på dokumentert markedsleie
som adskiller seg med måneder fra
den konkrete markedsleie som skal
vurderes.

”LIKNENDE HUSROM”
Når kan vi si at to lokaler er sammenlignbare? Dette reiser flere separate
problemstillinger. For det første et
geografisk spørsmål, så et utformingsmessig spørsmål og videre ett
tilstandsspørsmål.

GEOGRAFI
Det foreligger relativt bred rettspraksis på hva som kan anses å være geografisk sammenlignbart. Rettspraksis
går her relativt konkret til verks for å
definere geografisk sammenlignbarhet.
Det foreligger flere rettsavgjørelser
på lokaler langs Karl Johans gate i
Oslo. Her er markedet vurdert som
for eksempel Karl Johans gate mellom
Egertorget og Kirkegaten og i en annen
sak som Karl Johans gate nedenfor
Kirkegaten. I en dom vedr. et leieforhold
i Hegdehaugsveien, er det gjort konkret
avgrensning
på
sammenligningsgrunnlaget på området mellom
Parkveien og Bogstadveiens begynnelse. I en sak i Bogstadveien er det
videre gjort et skille på sammenlign-

Sammenlignbar markedsleie skal i utgangspunktet vurderes uavhengig av bransje og
dagens bruk av lokalene
fastsettelse av hvilken markedsleie det
er relevant å sammenligne med. De
sakene som har vært oppe vedrørende
dette spørsmålet, er restaurantlokaler,
og de vurderingene retten har foretatt
har vært basert på en snever tolkning
av ordlyden i leieavtalen.

barhet mellom Bogstadveien og sidegatene, og avstanden i meter,
synligheten og tilgjengeligheten til
handlende i Bogstadveien ble vurdert
med henhold til om leie i disse sidegatene var relevant som sammenligningsgrunnlag. I Kristiansand er det
sammenlignbare markedet vurdert som
Markens under ett som et annet marked
enn sidegatene i sentrum av byen.
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I en sak i Asker er på den annen side
definert at sammenlignbart marked er
alle lokaler for handel/forretning i Asker
sentrum.

UTFORMING
Utforming, adkomst, tilgjengelighet
og beliggenhet er i denne forbindelse
sentrale elementer i vurderingen av
markedsleie for enkeltlokaler. Lokalenes
fasadelengder (for handel) og tilgjengelighet samt hensiktsmessig arealbruk i

Hegdehaugsveien/Bogstadveien i Oslo.
Enkelte eiendommer er av en slik art/
karakter at de vanskelig lar seg sammenligne med andre eiendommer/lokaler.
Slike lokaler kan ha en ”liebhaber-verdi”
som vanskelig lar seg kvantifisere. I
Nora-saken fra 1994 ble leiefastsettelsen
for lokaler i Grüner Gård vurdert av
høyesterett. Retten gikk her ikke inn på
hva som kunne være sammenlignbare
lokaler, men slo ganske enkelt fast at
dette var et særegent leieobjektet som

Utforming, adkomst, tilgjengelighet og
beliggenhet er sentrale elementer i
vurderingen av markedsleie for enkeltlokaler
lokalene har vært vurdert som relevant
i rettspraksis. Videre er det vurdert
som relevant om restaurantlokaler har
tilgang til uteservering eller ikke. I rettspraksis er det lagt til grunn at enkeltlokaler i et leieforhold skal markedsprisvurderes separat, for eksempel 1.etg og
kjellerlokaler separat.

ville være verdifullt for den rette leietakeren. Markedet må i dette tilfellet
være videre og ikke bundet så konkret
opp til sammenlignbare lokaler
geografisk eller utformingsmessig.

leietaker skal inngå i vurderingsgrunnlaget ved beregning av sammenlignbar markedsleie. Her har rettspraksis vært tydelig på at det har formodningen mot seg at leietakertilpasninger
som er bekostet av en leietaker skal inn
i vurderingsgrunnlaget for beregning av
markedsleie. Men dette blir til sist et
tolkingsspørsmål vedr lokalenes avtalte
tilstand ved overlevering, om leietaker
har blitt innrømmet en lavere husleie
for at de selv har besørget og bekostet
leietakertilpasninger og vilkårene i
forbindelse med tilbakelevering av leieforholdet. Og der det positivt er avtalt
at utleier har rett til å overta lokalene
inkl gjennomførte leietakertilpasninger
ved leieforholdets utløp, så skal dette
inn i vurderingen av sammenlignbar
markedsleie.

”LIKNENDE AVTALEVILKÅR”
Rettspraksis bygger her på et utgangspunkt og en forutsetning om at

TILSTAND
Når vi kommer til tilstand ser vi ett litt
annet rettskildebilde. Det foreligger få
avgjørelser der teknisk tilstand har vært
vurdert nøye i forbindelse med fastsettelse av hvilken markedsleie det er
relevant å sammenligne med. Det rettspraksis slår fast er at man ved vurderingen av sammenlignbare lokaler skal
ta utgangspunkt i lokalenes tilstand
på vurderingstidspunktet. Men ut over
dette er det ingen konkrete saker der
den tekniske beskaffenheten på hvilke
lokaler som er sammenlignbare er satt
på spissen.
I et par saker er det imidlertid sagt
at markedet i liten grad influeres av
lokalenes fysiske beskaffenhet og at det
er totalvurderingen av lokalets bruksmulighet som er det sentrale element
ved vurderingen. Det må kanskje
tillegges vekt at begge disse saken er fra

Her må man i større grad se hen til en
potensiell leietaker og vurdere på basis
av denne.

leieavtaler inngås på normale bransjemessige avtalevilkår. Ved fastsettelse
av markedsleie ved utøvelse av opsjoner
må det gjøres vurderinger på om det

En særlig problemstilling som har vært
vurdert i flere saker, er om leietakertilpasninger besørget og bekostet av

Skal leietakertilpasninger besørget og bekostet av leietaker inngå i
vurderingsgrunnlaget ved beregning av sammenlignbar markedsleie?
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foreliggende leieforhold har avtalevilkår
som er sammenlignbare med de alminnelige bransjemessige avtalevilkårene
på tidspunktet for en leievurdering.
Alminnelige bestemmelser om adgang
til årlig å regulere leien i tråd med KPI
er i rettspraksis ansett bransjemessig.
Klausuler i dagligvarekontrakter om at
det skal svares omsetningsleie er ansett
på samme måte. Videre har varighet
av leieforhold vært vurdert, hvoretter
leieforhold på 20 år ble ansett å ligge
innenfor det som kan sies å være almin-

særstilling, at det ble vurdert som en
samarbeidsavtale mer enn en tradisjonell leieavtale. En sammenligning
med hva andre restauranter svarte i leie
var således ikke relevant.

DOKUMENTASJON FOR
LEIEVURDERINGEN
Hvordan dokumenterer man markedsleie? Jeg finner grunn til å knytte noen
særlige bemerkninger til dette opp mot
de krav som er oppstilt i rettspraksis.
Leieprisvurderinger
utarbeidet
av
velrenommerte takstmenn uten egeninteresse i utfallet av saken, er i retts-

Leieprisvurderinger utarbeidet av velrenommerte takstmenn uten egeninteresse i utfallet
av saken, er tillagt betydelig vekt i forhold til
dokumentasjon på markedsleie
nelige markedsmessige avtalevilkår.
I en litt eldre sak fra 1978 ble leieforholdet for restauranten på Oslo
Varemesse vurdert. Restauranten skulle
ikke holde kontinuerlig drift, men skulle
holde åpent så fremt det var messeaktivitet. Lagmannsretten kom her
til at leieavtalen var så vidt spesiell
både mht. partene og leieforholdets

praksis tillagt betydelig vekt i forhold til
dokumentasjon på markedsleie. Hva
angår fremlagte leieprisvurderinger
som har blitt tillagt avgjørende vekt, så
står leieprisvurderingene fra OPAK i en
særstilling. Disse er tallmessig mange
og de er av retten tillagt betydelig vekt
i flere saker.

Tilsvarende høy vekt er også tillagt
husleieundersøkelser. Det er vurdert
hvordan disse er gjennomført samt hvor
mange sammenlignbare leieforhold
som inngår i grunnlaget. I en konkret
sak er videre vitneforklaringer fra
eiendomssjef e.l. vedrørende oppnådde
leienivå/vilkår
i
sammenlignbare
eiendommer tillagt betydelig vekt.
I noen dommer er det fremlagt leieprisvurderinger fra både takstmenn og
meglere i samme sak. Tilsynelatende
er det i disse sakene lagt større vekt
på leieprisvurderinger utarbeidet av
takstmenn enn av meglere. Dette kan
ha relevans videre fremover. Vi ser en
dreining i retning av at leieprisvurderinger oftere utføres av meglere enn av
takstmenn. Og kan disse i samme grad
som takstmenn sies å ikke ha egeninteresse i utfallet av saken? Jeg tror
svaret på spørsmålet avhenger mer av
hvilke vurderinger som er lagt til grunn
for leieprisvurderingen enn av rollen.
Og at der megler baserer sin vurdering
på statistisk metode og et pålitelig
faktagrunnlag, så vil dette bli tillagt
større verdi enn vurderinger som i
større grad bærer preg av synsing.

Leieprisvurderinger
utføres i dag oftere
av meglere enn av
takstmenn
Vektlegging av leieprisvurderinger/
takster bygger imidlertid på at takstmannen har lagt til grunn de vurderingskriteriene mht. lokalets tilstand,
geografi og vurdering av hva man skal
anse som markedet, som er beskrevet
ovenfor. Der takstmannen har lagt til
grunn andre vurderinger av særlig hva
som er et sammenlignbart marked, så
har taksten/leieprisvurderingen blitt
tillagt begrenset vekt.
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KRAV TIL VESENTLIG AVVIK FOR AT
RETTEN SKAL KUNNE GRIPE INN
Da er vi tilbake i de rettslige skrankene
i Husleieloven § 4-1 og gamle
Husleielov § 35 og spørsmålet om når
disse kommer til anvendelse. Dette
spørsmålet har jo betydning for den
kommersielle handlefrihet man som
utleier har i forbindelse med nyutleie og
reforhandling av leieavtaler i næringsleieforhold.

utvikling i leiemarkedet faller inn under
den forretningsmessige risikoen som
begge partene har påtatt seg i forbindelse
med kontraktsinngåelsen. Rettspraksis
har videre uttalt at det ikke er et urimelig
kontraktsvilkår at endringer i leiemarkedet kan «ramme» den ene part.

knytningsforhold til lokalet. Rettspraksis
har videre statuert at leietaker ikke har
krav på rabatt for opparbeidet goodwill
knyttet til lokalene. Begge ovennevnte
forhold gjelder med mindre en slik rett
er særskilt avtalt mellom partene i leiekontrakten.

I rettspraksis er videre situasjonen ved
virksomhetsoverdragelse på leietakersiden vurdert. Retten uttalte her at ny

VESENTLIG AVVIK 20 % ELLER MER

Det er i rettspraksis lagt til grunn at man i
næringsleieforhold har en normalsituasjon
der avtaler inngås mellom profesjonelle likeverdige parter på forretningsmessige kriterier
PARTSFORHOLDENE
Først litt om partssituasjonen. Det
er i rettspraksis lagt til grunn at man
i næringsleieforhold har en normalsituasjon der avtaler inngås mellom
profesjonelle likeverdige parter på
forretningsmessige kriterier. Det er
lagt til grunn at denne typen parter har
forutsetninger for å selv ivareta sine interessert i forbindelse med utformingen
av leieavtalen.
Dette er også grunnlaget for at man
har (tilnærmelsesvis) full avtalefrihet.
Momenter som har vært vurdert i rettspraksis er at partene hadde realitetsforhandlet, at de hadde satt seg godt inn
i de avtalevilkårene som ble oppnådd
samt at leietaker hadde latt seg
representere av advokat i kontraktsforhandlingene.
Med denne avtalefriheten følger
imidlertid også et ansvar. I rettspraksis
er tilfeller av etterfølgende markedsmessige endringer vurdert. Rettspraksis
er tydelig på at partene i et næringsleieforhold må ta høyde for de økonomiske konsekvensene av etterfølgende
markedsmessige endringer. Inngåelse
av en langsiktig leieavtale innebærer
en risiko for at leiemarkedet vil endre
seg, og rettspraksis har uttalt at senere

driver frivillig hadde trådt inn i leieforholdet som del av virksomhetsoverdragelsen, og at terskelen for etterpå å
fremsette krav om husleienedsettelse
da må være ekstra høy.

Det var lenge uklarhet rundt spørsmålet
om Husleielovens sensurbestemmelse
kom til anvendelse på næringsleieforhold og den gamle Husleieloven var
tvetydig på dette.
Rettspraksis har imidlertid slått fast at
loven også får anvendelse på næringsleieforhold, men at terskelen for at
sensurbestemmelsene skal komme til
anvendelse må være høyere enn i boligleieforhold. Ovennevnte prinsipp om
anvendelse på de kvalifiserte avvikene
er slått fast i den nye Husleieloven.
Rettspraksis fastslår at et avvik på 20 %
eller mer fra dokumentert sammenlignbar markedsleie er tilstrekkelig til at

Prinsippet om lojalitetsplikt i kontraktsforhold er fremhevet i flere dommer
Prinsippet om lojalitetsplikt i kontraktsforhold er fremhevet i flere dommer og
det er i rettspraksis uttalt eller forutsatt
at avtaleinngåelsen må finne sted uten
elementer av tvang eller utnyttelse av en
maktsituasjon.
Og det er kanskje her man ser utslagene
mht. reforhandling av leieavtaler/
opsjoner som motstykke til nyforhandling av leieavtaler. Leietaker har i dette
tilfellet disponert et lokale i en eiendom
over en lengre periode og har en oppfatning av balanseforholdet mellom
ytelse og motytelse i kontraktsforholdet.
I denne situasjonen vil en ensidig
økning av leien lett kunne oppfattes som
en maktsituasjon. Hva angår markedsregulering av leie ved reforhandling/
opsjoner har rettspraksis imidlertid
sagt at leietakere i etablerte kontraktsforhold ikke har krav på noen særbehandling eller rabatt pga sitt til-

sensurbestemmelsene i Husleieloven
kommer til anvendelse.
Konsekvensen av at sensur gjennomføres, er at husleien settes ned til et
beløp som er rimelig, med andre ord til
markedsleie.

OPPSUMMERING
Ved fastsettelse av markedsleie må
det gjøres en konkret vurdering for
det enkelte lokale. Denne må basere
seg på på en relativt bred vurdering
av sammenlignbare lokaler, samt
parts- og avtaleforholdet
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Odd-Arne Amundsen
Avd. leder Teknisk rådgivning
Basale AS

Rune Mikaelsen
Viseadm. Direktør
Basale AS

EIENDOMMENS TILSTAND - INNVIRKNING PÅ VERDI

Eiendommenes tilstand
og tilpasningsdyktiget
– i hvilken grad har
dette innvirkning på
eiendommers markedsleie?

Når en skal vurdere eiendommers
markeds- og leieprisverdi avhenger
dette av mange parametre, blant annet
eiendommens tilstand. Eiendommers
tilstand beskrives av mer enn en ren
teknisk tilstandsanalyse av eiendommen, minst like viktig er en vurdering av
eiendommens funksjonelle tilstand. En
viktig parameter for å vurdere tilstanden
er vurdering av forventet levetid.

Bygninger består av lag (se figur) som
alle har ulik teknisk-, funksjonell-,
estetisk- og økonomisk levetid.

• TEKNISK LEVETID
Teknisk levetid er tiden det tar før
bygningen/bygningsdelene ikke lenger
oppfyller sine tiltenkte tekniske krav

• FUNKSJONELL LEVETID

Forventet levetid
Evig
Hele byggets levetid
40-60 år
20-40 år
5-15 år
0-10 år

BYGNINGER,
BYGNINGSKOMPONENTER
OG LOKALERS LEVETID

Funksjonell levetid er tiden det tar før
en bygning/bygningsdel ikke lenger
oppfyller ønsket funksjon.

Planløsning
Innredning

Installasjoner
“Hud” -Yttervegg

• ESTETISK LEVETID
Tiden fram til en bygning/bygningsdel skiftes ut fordi den ikke lenger er
estetisk tilfredsstillende.
• ØKONOMISK LEVETID
Optimal tid før utskifting er nødvendig
basert utelukkende på økonomiske
betraktninger, og vil således nødvendigvis være en funksjon av de ovenstående
levetider.

TILPASNINGSDYKTIGHET

Bærekonstruksjoner
Tomt

Levetider for byggets ulike deler. Flere prikker sammen med lysere farge gir raskere
livsløp / kortere levetid. Jo mindre «friksjon» det er mellom lagene jo mer tilpasningsdyktig er eiendommen.
Hentet fra How Buildings Learn. What happens after they're built. Stewart Brand. Viking Penguin. 1994
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En eiendoms tilpasningsdyktighet
defineres gjerne som den evne eiendommen har til å møte vekslende krav som
stilles til funksjonalitet, og fremkommer
som en funksjon av eiendommens
elastisitet, fleksibilitet og generalitet. Jo
mer tilpasningsdyktig en eiendom er,
desto lettere er det å få god bruksverdi
og avkastning på eiendommen.

MARKEDSLEIE

• ELASTISITET
- er evnen en bygning har til å møte
vekslende behov for større eller mindre
arealer, det vil si en økning eller
reduksjon av areal i horisontal (tilbygg)
eller vertikal retning (påbygg).

Oppdeling
Utvidelse

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

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

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

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

• GENERALITET
-er evnen bygningen har til å endre
funksjon. Dette kan være både innenfor
samme virksomhet eller tilpasning til
ny virksomhet (for eksempel kontorbygning til forretningsvirksomhet).

Brukere (virksomheter) som krever
flere funksjoner vil således kunne
utnytte generalitet til omrokeringer og
omdisponeringer for således å oppnå
forbedret logistikk, utvidelse av
funksjonsområder etc.

Tilpasningsdyktighet
kan måles som en
funksjon av
elastisitet, generalitet
og fleksibilitet
Eiere av bygningen bør ha fokus på
generalitet, da dette gir muligheter for
alternativ bruk og således et større
marked.
(Sintef/Byggforsk - Multiconsult).

Etc.

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

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

BETRAKTNINGER,
PÅSTANDER

HYPOTESER,

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

Forskjellige aktører har ulik fokus på
tilpasningsdyktighet:
• Profesjonell utleier
(ønsker alle grader av tilpasningsdyktighet)
• Profesjonell utbygger for salg
(normalt lite fokus på tilpasningsdyktighet og tilrettelegger ofte for en
eller flere kjente leietakere)
• Bruker som leier lokaler
(fokus på funksjonalitet og fleksibilitet)
• Bruker som bygger og eier egen
bygning for sin kjernevirksomhet
(fokus på funksjonalitet, bygningens
tilpasningsdyktighet blir sjeldent tema
før evt. salg eller ved større endringsbehov)
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Flere nyere og eldre bygg er utformet
på en slik måte at det vil være påkrevet
med store økonomiske investeringer

områder vil være vanskelig å få betalt
for påkrevd leietakertilpasning. Krav til
byggenes tilpasningsdyktighet vil derfor
etter vår oppfatning være viktigere
utenfor «pressområdene» sett fra eiers/
investors ståsted. Nye byggeregler og
forskriftskrav med mer bidrar etter
vår oppfatning til at leietakere stiller
strengere/høyere krav til standard og
«energieﬀektive bygg», om dette bidrar
til en bærekraftig utvikling kan absolutt

Kvalitet/funksjonsnivå

v)

rd

sstanda
Forfa

Forfa

Middels leiepris
ll

ll

Periodisk
Vedlikehold
Forfall uten
vedlikehold

Høy leiepris

Utvikling

inimum

Påvirkning

Leiekontrakters varighet er på vei
nedover i antall år hvilket også bidrar
til økt utbedrings- og utskiftingstakt.
Dette medfører kortere tidshorisont
for å ta inn investeringskostnadene ved
leietakertilpasningene og derav behov

Nye Kra

ndard (

ftig sta
Bærekra
m
Dagens

kostnadsdrivende for byggeiere og fører
til strengere krav og ønsker fra leietakerne uten at betalingsvilligheten hos
leietaker nødvendigvis øker.

Nivå for
nybygg

Lav leiepris
Utskifting /
verdibevarende
vedlikehold
Riving

Tid
Ide - Prosjektering

Bygging

Bruksfase - FDVU
Ref.: S. Bjørberg
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Ut fra et samfunnsøkonomisk og
miljømessig
perspektiv må dette
sies å være svært
uheldig...

Profesjonalisering av leietakere og investorer
vil bidra til at gapet mellom markedsverdi og
bruksverdi reduseres, som igjen kan bidra til
at det i større grad bygges tilpasningsdyktige
eiendommer

Markedspris/Salgspris

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

diskuteres da en risikerer at flere fullt ut
brukbare bygg blir «merket» uønsket
av denne grunn. Vår erfaring er at
nye myndighetskrav knyttet til SHA,
ytre miljø, energieﬀektivisering og
universell utforming med mer er

for å ”løfte” bygningsmassen til den
standard leietakerene ønsker. Vår
vurdering er at det i sentrale strøk og
«riktige» soner er betalingsvillighet
hos leietakerne for å oppnå ønsket
standard, mens det i mindre attraktive

MARKEDSLEIE

for høyere husleie. Jo høyere grad av
tilpasningsdyktighet et bygg/lokaler
har jo lavere vil normalt kostnadene for
leietakertilpasningene være
Profesjonalisering av leietakere og
investorer vil bidra til at gapet mellom
markedsverdi og bruksverdi reduseres,
noe som igjen kan bidra til at det i
større grad bygges tilpasningsdyktige
eiendommer.
Er det en sammenheng mellom
lokalenes tekniske tilstand og leiepris?
Det er ikke nødvendigvis enkelt å
fremlegge entydige bevis på dette,
men vår påstand er at bygningers og
lokalens negative tilstandskurve over
tid også innvirker på leieprisen. Jo bedre
vedlikeholdt bygningen er og jo bedre
det tilfredsstiller nye forskriftskrav, jo
høyere leiepris vil man normalt oppnå.

Kostnader for leietakertilpasninger
varierer enormt og i all hovedsak
med bakgrunn i leietakerenes kravspesifikasjoner,
forventninger
og
bygningens evne til tilpasningsdyktighet. Kostnader kan fort variere fra
NOK 1 000,- til NOK 10 000,- pr. m2.

i å «time» utbygging, kjøp og salg av
eiendommene med de økonomiske
konjunkturer i samfunnet for øvrig.
Trenden har vært hyppige transaksjoner,
minimalisering av eierkostnader og
som en følge av dette økende
vedlikeholdsetterslep.

Trenden er at offentlige leietakere stiller
høyere krav enn private leietakere,
spesielt med tanke på tilpasning av
eksisterende bygg mot nye byggeregler
og forskrifter.

ÅRSKOSTNADER I EN VIDERE
KONTEKST

Evnen, viljen og kunnskapen til å legge
ned tilstrekkelig innsats i en tidligfase av prosjekteringen for å oppnå
tilpasningsdyktige
bygg
er
ofte
fraværende av forskjellige årsaker. Det
private markedet har i lange perioder
vært dominert av aktører som søker
kortsiktig profitt gjennom å spekulere

Totale kostnader
over 50 år

Normalt vil det skje mange endringer
på et bygg i løpet av byggets
livssyklus. Oftest vil bygningskroppens
struktur bestå over lange perioder, og
det vil påløpe drift og vedlikeholdskostnader kontinuerlig over de samme
år som i større eller mindre grad inngår i
leietakerens
felleskostnader
og
byggeiers eierkostnader (avhengig av
leiekontraktenes utforming). I tillegg til
dette vil det påløpe kostnader knyttet til
endringer på innredning, planløsning og
installasjoner over byggets livssyklus.
Erfaringsmessig vil kostnadene knyttet
til innredning, planløsning og installasjoner over byggets levetid overstige
de opprinnelige byggekostnadene.

Innredning

Tradisjonell
forventning til
byggets kostnader

OPPSUMMERING
Drift

Innredning
5-7 år
Drift
15-20 år

Kostnader

Bygningsstruktur
50 år

Bygningsstruktur

En eiendoms markedsleieverdi og salgsverdi avhenger i stor grad av eiendommens tilstand, men det er langt mer
enn den tekniske tilstanden som må og
bør vurderes. Kort oppsummert bør en
utleier ha løpende fokus på byggenes
status når det gjelder:
• Funksjonalitet
• Egenskaper i forhold til
tilpasningsdyktighet

Tid

1988 1998 2008 2018 2028 2038

• Teknisk tilstand og evt. behov for
oppgraderinger
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Kai Helge Sundlisæter
Analytiker
Basale AS

Wenche Jacobsen
Avd. leder Øk. forvaltning
Basale AS

LEIETAKERTILPASNINGER I MARKEDSLEIE

Hva ligger bak nivåene for markedsleie
som observeres? Gir de et korrekt bilde på
markedsleie, eller inneholder de også store
tilpasningskostnader?
Ved investering og verdivurdering av
næringseiendom kalkuleres det som
oftest med at dagens leiekontrakter
skal reforhandles til markedsvilkår
ved utløp. Det benyttes da ideelt sett
informasjon om oppnådd leienivå fra
faktisk utleie i tilsvarende eiendom
med tilsvarende beliggenhet, eller det
benyttes leieprisstatistikker og informasjon fra eiendomsmeglere og media.
Men hva ligger bak nivåene for markedsleie som observeres? Gir de et korrekt
bilde på markedsleie, eller inneholder
de også store tilpasningskostnader?
Kunnskap om markedsleie for ulike
geografiske områder varierer avhengig
av hvor mange aktører som opererer
i området. For de største byene der
volumet er størst, utarbeides leieprisstatistikker og det er flere næringsmeglere som kjenner sitt lokale marked
godt. Desto større volum og flere
aktører som opererer i samme marked,
desto mer «korrekt» vil prisingen av
arealer være. Men bare ved å bevege
seg ut av Oslo og til byer som eksem-

pelvis Bergen, Trondheim og Stavanger
reduseres
informasjonsgrunnlaget
betraktelig, og det vil være større usikkerhet for aktører uten lokalkunnskap.
Når aktørene har et positivt syn på
fremtidig økonomisk vekst kan vi
ofte lese om nye rekorder for kvadrat-

markedets forventninger til fremtiden.
Likevel kan det stilles spørsmål ved
om det sier noe om leiemarkedet når
et mindre lokale blir leid ut til skyhøy
kvadratmeterpris på Aker Brygge.
Spalteplass og oppmerksomhet slike
kontrakter får er gjerne uforholdsmessig stor i forhold til det totale
volumet. Likefult ser vi at disse små
hendelsene er med på å øke forventningene for det generelle leiemarkedet.
Hva ligger så i de oppnådde markedsleienivåene som kommuniseres i
markedet? Vi erfarer at det i forhandling om nye leiekontrakter ofte kreves
kostbare leietakertilpasninger som

Vi erfarer at det i forhandling om nye
leiekontrakter ofte kreves kostbare leietakertilpasninger som finansieres ved et tillegg i
kvadratmeterleie over kontraktens løpetid
meterpris i områder som Vika og Aker
Brygge. Dette skaper medieoppslag,
og forventingene til økning i leienivåer
har en tendens til å spre seg til langt
utenfor Oslo sine grenser. Dette er i
utgangspunktet naturlig, da det som
skjer i de mest sentrale områdene i Oslo
der «strikken er tøyd lengst» gjerne er
et forvarsel og en viktig indikator for

finansieres ved et tillegg i kvadratmeterleie over kontraktens løpetid. Vi antar
derfor at det er en sannsynlighet for
at markedsleier som kommuniseres ut
ofte inneholder et leietakerpåslag som
kanskje bidrar til å dra snittbetraktinger
for det generelle markedsleienivået opp.

Det er en sannsynlighet for at markedsleier som kommuniseres
ut ofte inneholder et leietakerpåslag som kanskje bidrar til å dra
snittbetraktinger for det generelle markedsleienivået opp
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Vi har gjort en undersøkelse i egen
forvaltningsportefølje for å se på hvor
mye leietakertilpasninger som belastes
leietaker over kontraktsperioden utgjør
av oppnådd kvadratmeterpris. Vi har
hentet ut 100 kontrakter på kontorlokaler
med beliggenhet i Oslo, inngått i
perioden 2008 og frem til i dag. Utvalget
består kun av nyutleie og ikke reforhandling med eksisterende leietaker. Vi
vil ikke hevde at denne undersøkelsen
er representativ og kan generaliseres da
det statistiske datagrunnlaget er for lite.
Likevel mener vi det kan illustrere noen
viktige poenger.
Fordelt over kontraktens løpetid som
en annuitet, og forutsatt en rente på
6 %, utgjør snitt påslag for leietakertilpasning kr 422 per kvadratmeter
for de 33 kontraktene i utvalget.

TOTALT UTVALG

UTVALG MED
LEIETAKERTILPASNINGER

ANTALL KONTRAKTER

100

33

SUM ÅRSLEIE

191 518 559

54 858 561

SUM AREAL

106 749 M2

29 469 M2

SNITT LEIE PR. M2

1 794

1 862

Figuren under viser splitt mellom • Snitt tilpasningskostnad per kvadratmeter
utgjør kr 2395 for kontraktene med
grunnleie «as is» og det kalkulerte
leietakertilpasning. Eventuelle leietakertpåslaget for leietakertilpasning per kvm,
ilpasninger som belastes gårdeier direkte er
gitt en rente på 6 %.
Tillegg for tilpasning
ikke medregnet i dette.
• 20 av kontraktene har leietakertilpasninger
er større enn ett års leie.
422,- Kr/m2
Grunnleie som
“as is”
• Vektet leieperiode for kontraktene er på 7,2 år.
• Utvalget Inneholder ingen store tilpasninger
for oﬀentlige leietakere.
1.440,- Kr/m2

Av snittleien i utvalget på 1862
kr per kvadratmeter består altså
ca 23 % av leiepåslag knyttet
til tilpasninger for leietaker. Det
understrekes da at tilpasningen
er innbakt i kontraktsfestet leienivå
og ikke er et tidsbegrenset påslag.

Tillegg for tilpasning
422,- Kr/m2

Grunnleie “as is”

1.440,- Kr/m2
2500
2000
1500
1000

KONKLUSJON
Konklusjonen er at det ofte ligger
vesentlige leietakertilpasninger bak de
leienivåer som oppnås.

LEIE PR. M2

500
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

"Grunnleie"

Påslag for tilpasning

Som vi kan se av figuren har noen av kontraktene unormalt lave grunnleier. Dette kan
bety at noen av tilpasningskostnadene også innebefatter en generell oppgradering
av standarden på leiearealet. Det er ikke uvanlig at gårdeier utsetter oppgradering og
rehabilitering til leieavtaler skal reforhandles og oppgraderingskostnaden kan fordeles
over ny leiekontrakt.

Dette er også forenelig med en generell
oppfatning vi har om at leietakers krav
og forventninger til standard og kvalitet
stadig er økende.
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EKSEMPEL - MARKEDSLEIE I VERDIVURDERINGER - Forts. fra s.5
Ved å bruke et eksempel kan innvirkningen ulike anslag på markedsleie
har på en verdivurdering illustreres.

s.5

I rapporten er det satt søkelys
på markedsleie og mulige feilkilder
i forhold til fastsettelse av denne.
I tillegg er det sett på sammenhengen
mellom durasjon (vektet gjenværende
leietid) og markedsleiens innvirkning
på eiendomsverdi. Med utgangspunkt
i dette har vi laget et eksempel som
illustrerer hvilken innvirkning endringer
i forutsetningene kan ha på estimert
eiendomsverdi.

FORUTSETNINGER
AREAL
LEIE
DAGENS KONTRAKTER
DURASJON
EIERKOSTNADER

10 000 M2
3 000 KR/M2
5 ÅR
300 KR/M2

10-ÅRS SWAP

4,0 %

RISIKOPÅSLAG

2,0 %

MARKEDSLEIE

3 000 KR/M2

ULIKE FORUTSETNINGER
FOR EIENDOMSVERDI

ULIKE FORUTSETNINGER
FOR EIENDOMSVERDI

I grafen ser vi hvilke eiendomsverdier vi får hvis vi endrer durasjon og/eller markedsleie:

Med de gitte forutsetningene ser vi at estimert eiendomsverdi i større grad enn de andre
forutsetningene blir påvirket av endringer i markedsleien. Sensitivitetsanalysen forutsetter at den enkelte forutsetning endres isolert sett, noe som er mindre sannsynlig
i virkeligheten. Det vil blant annet være naturlig å anta at endringer i rentenivå/
avkastningskrav også vil påvirke markedsleie.
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Eksempelet er forenklet, og det er sett
bort fra eventuelle kostnader ved utløp
av dagens kontrakter som eksempelvis
meglerhonorar, ledigtid, rehabiliteringsog leietakertilpasningskostnader etc.
Det er i nåverdiberegningen heller ikke
tatt hensyn til større risiko i forbindelse
med reutleie i form av høyere
avkastningskrav. Med de gitte forutsetningene vil eiendomsverdien være
450 MNOK.
Grafen viser hvor stor innvirkning antatt
markedsleie har på en eiendomsverdi.
I samsvar med undersøkelsen knyttet til
markedsleie og durasjonens betydning
på eiendomsverdien svinger verdien
ved lavere vektet gjenværende levetid
vesentlig mer enn når durasjonen
øker. Ved en endring av markedsleie på
+/- 40 % endres eiendomsverdien med
+/- 19 % - 33 % med vektet gjenværende
levetid på 5 – 15 år.
Undersøkelsen og eksempelet viser
at estimert eiendomsverdi i stor grad
blir påvirket av antatt markedsleie, og
betydningen av markedsleie er sterkt
påvirket av gjenværende levetid på
eksisterende kontrakter i eiendommen.

Ved å ta utgangspunkt i samme eksempel
kan vi illustrere forskjeller i sensitiviteten
for de ulike forutsetningene med hensyn
til eiendomsverdien.

Undersøkelsen fra side 5 og eksempelet
illustrerer viktigheten av at verdivurderer
har et bevisst forhold til fastsettelse
av antatt markedsleie. For å gi et best
mulig estimat på eiendomsverdien er
det viktig at de forutsetninger som ligger
til grunn settes av noen som kjenner
eiendommene og markedet godt.

NØKKELTALL

EIERKOSTNADER OG FELLESKOSTNADER
Basale produserer nøkkeltall for
eierkostnader
og
felleskostnader.
Nøkkeltallene er beregnet fra et utvalg på
nærmere 1 million kvadratmeter, fordelt
på over 100 eiendommer over hele
Norge. Utvalget består hovedsakelig
av kontor og handelseiendommer, men
også kombinasjonsbygg med blant
annet lager.

NØKKELTALL FELLESKOSTNADER

Tallene for 2011 vil bli presentert i
neste utgave av Basalerapporten, når
regnskapstallene for 2011 er klare og
felleskostnader er avregnet. Basert på
budsjettall og foreløpige regnskapstall i Basales portefølje, er trenden at
vedlikeholdskostnadene øker. De øvrige
kostnadspostene forventes uendret
utover endring i konsumprisindeksen.
Vi velger her å presentere nøkkeltallene
for 2010:

NØKKELTALL EIERKOSTNADER

ÅR

UTVALG

GJENNOMSNITT
UTVALG BASALE

NEDRE
INTERVALL

ØVRE
INTERVALL

2008

97

227 KR/M2

104 KR/M2

349 KR/M2

2009

94

223 KR/M2

96 KR/M2

318 KR/M2

2010

111

222 KR/M2

102 KR/M2

335 KR/M2

ÅR

UTVALG

GJENNOMSNITT
UTVALG BASALE

NEDRE
INTERVALL

ØVRE
INTERVALL

2008

102

150 KR/M2

46 KR/M2

253 KR/M2

2009

112

152 KR/M2

57 KR/M2

251 KR/M2

2010

106

168 KR/M2

50 KR/M2

278 KR/M2

Eiendommer med ekstremverdier som skyldes unormalt driftsår er holdt utenfor.
Nøkkeltallene inkluderer ikke eiendomsskatt, leietakertilpasninger og eiers andel
felleskostnader. "Barehouse" er også holdt utenfor utvalget.

FORDELING FELLESKOSTNADER
Kilde: Basale AS

Brannvern/
Internkontroll 4%
Avfallshåndtering 4%

VVS 4%

Renhold 9%
Andre
kostnader 9%

Diverse 20%

Vaktmester 13%

Energikostnader 37%

Andre tekniske installasjoner 3%
Bygningsmessige rep. 3%
Kommunale avgifter 3%
Heis/rulletrapp 3%
Administrasjon 3%
Utendørs 3%
Vakthold 2%

Diagrammet illustrerer hvordan ulike felleskostnadskomponenter
fordeler seg for et utvalg av ca 100 eiendommer spredt over hele Norge.
Kantinekostnader er holdt utenfor.
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EIERKOSTNADER OG FELLESKOSTNADER

MAKROØKONOMI

-Pr.01.12.11:
Økte marginer og
kortere løpetid-

Kilde: Basale AS
Eierkostandel av brutto leieinntekt

ANTALL LEIETAKERE

20%
20,00
%
15%
15,00
%
10%
10,00
%
5%
5,00
%
0%
0,00
%
1 leietaker

2-3 leietakere

4-10 leietakere

>10 leietakere

Eierkostnadsandel målt i forhold til antall leietakere viser at enbrukerbygg har vesentlig
lavere eierkostnadsandel enn flerbrukerbygg (barehouse er holdt utenfor utvalget).

Kilde: Basale AS
Eierkostandel av brutto leieinntekt

AREAL

20%
20,00
%
15%
15,00
%
10%
10,00
%
5%
5,00
%
0%

0,00 %

>20.000 m2

10.000 - 20.000 m2

5.000 - 10.000 m2

<5.000 m2

Eierkostnader er relativt høyere for mindre bygg og bygg med lavere leieinntekt.
Noe som underbygger stordriftsfordeler ved drift av næringseiendom.

Eierkostandel av brutto leieinntekt

TYPE BYGG

Kilde: Basale AS
20,00
%
20%
15%
15,00
%
10%
10,00
%
5%
5,00
%
0%
0,00
%
Totalt
(ex barehouse)

Handel

Kontor

Kombinasjonsbygg

Barehouse

Eierkostandel varierer i forhold til type bygg. Kontoreiendommer har i utvalget høyere
eierkostnader enn handelsbygg og kombinasjonsbygg. Kontorbygg har i snitt flere
leietakere og er gjerne mer komplekse enn kombinasjonsbygg. Handelseiendommer har
ofte omsetningsbasert leie, noe som reduserer eierkostnadsandelen ved høy omsetning.
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Styringsrenten ble i mai satt opp med
25 basispunkter til 2,25 %, og på det
tidspunktet var det ventet at økningene
ville fortsette jevnt og trutt de neste
årene. Uroen i eurosonen, og spesielt
Hellas, Italia og Spania gjør derimot
at forventningene til styringsrenten
er kraftig redusert de neste årene
sammenlignet med det som ble
forventet i mai. Flere finansinstitusjoner
forventer at foliorenten skal ned igjen
med 25 - 75 basispunkter de nærmeste
månedene. Nordeas prognoser er
fremstilt grafisk, og her forventes
det at renten etter kommende rentenedsettelser først vil opp igjen et år frem
i tid, for først å nå dagens nivå i løpet av
2013. Forventningene til 3 mnd NIBOR
er også kraftig redusert, og det ventes
en reduksjon det kommende året før vi
igjen får en renteøkning.

Urolighetene i
eurosonen gjør derimot
at det er stor usikkerhet
knyttet til utviklingen
fremover og hvordan
dette vil påvirke den
norske økonomien
Urolighetene i eurosonen gjør derimot
at det er stor usikkerhet knyttet til
utviklingen fremover og hvordan dette
vil påvirke den norske økonomien.
Swapspreaden gjenspeiler usikkerheten
som preger markedet, og vi skal tilbake
til 2008 for å finne nivåer i nærheten av
dagens spread. Nordeas prognoser på

MAKROØKONOMI

RENTEMARGINER

swapspread de neste to årene er også
høyere enn det som har vært tilfellet
tidligere, men den lave forventningen til
rentenivået på 10 års statsobligasjoner
gjør at prognosen for 10 års swap i løpet
av de neste to årene ikke overstiger 4,6 %.

des. 11
4,96%

prosjekt er langt over minstekravet som
bankene stiller til eiendomsselskap.
For et normalcase er tendensen en
økning i marginene der et solid prosjekt
med sikre leietakere kan gi marginer
på 150 - 200 bp. Finansinstitusjonene
ønsker relativt korte løpetider på nye
engasjement, og på nye lån er tendensen
at løpetiden ikke overstiger 5 år. Vi ser
også at prosjekt med lange leiekontrakter
blir foretrukket. For å oppnå de beste
marginene stilles det krav til egenkapital
på ca 30 %.

jun. 11
4,23%

Vi ser derimot at egenkapitalkravet kan
nedjusteres noe hvis prosjektet innehar
solide leietakere med lengre kontrakter.
I figuren er den flytende renten illustrert
i form av 3 mnd NIBOR og margin.
Marginene fra 2009 og mars 2010 er fra
et utvalgt prosjekt i Basales portefølje,
mens marginene fra og med desember
2010 er basert på våre undersøkelser
i forbindelse med utarbeidelse av
Basalerapporten.

des 10
4,19%

mar. 10
4.05%

apr. 09
4,17%

STYRINGSRENTE / 3 MND NIBOR

Kilde: Norges Bank / Nordea
9
8
7
6
%

5
4
3
2
1
0
2005

2006

2007

2008

2009

Styringsrente

2010

2011

2012

2013

2014

3 mnd NIBOR

3 mnd NIBOR
Kilde: Basale AS / Nordea

Bankenens utlånspraksis kan også bli
påvirket av finansuroen, og det er meldt
om at det i enkelte finansinstitusjoner
holdes igjen med hensyn til utlån til nye
næringskunder. I tillegg vil endring av
kapitaldekningsreglene i Basel III være
med på å øke marginene. Marginene vil
også kunne bli påvirket av utviklingen
i den internasjonale økonomien. Fra
egen portefølje har vi sett marginer
ned mot 100-tallet, men dette er dog
ikke et normalcase da soliditeten i slike

STATSOBLIGASJONS- OG SWAPRENTE

Margin
Kilde: Norges Bank / Nordea

%

7

1,6

6

1,4

5

1,2
1

4

0,8 %

3

0,6

2

0,4

1

0,2

0

0

10-års stat

10-års swap

10-års swap sp.
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Basale AS er et tverrfaglig kompetansehus innen eiendom som dekker alle
behov innen tradisjonell eiendomsforvaltning av næringseiendom, samt et
bredt spekter av analyse- og rådgivningstjenester, næringsmegling m.m.
Samlet forvaltningsportefølje er på ca. 2.100.000 kvm 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 165 ansatte.
Basale er et heleid datterselskap av OBOS.

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

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

Ole Kristian Johannessen
Konst. Avdelingsleder Bergen
Telefon: 915 53 433

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

Siri Rønning
Konsernadvokat
Telefon: 73 88 66 27

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

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

Vegard Jakobsen
Avdelingsleder Stavanger
Telefon: 51 82 99 04

Neste utgave av Basalerapporten omhandler
nøkkeltall og kommer ut i juni 2012.

www.basale.no

