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GJESTESKRIBENT I BASALERAPPORTEN
I denne utgaven av Basalerapporten
har vi valgt å belyse temaet
leietakertilpasninger
innen
næringseiendom.
Økonomiske
analyser med hensyn til verdien av
investeringer i eiendom gjennom
rehabilitering og leietakertilpasninger
vil være påvirket av utviklingen av
eiendomsmarkedet, både i forhold til
utleie- og transaksjonsmarkedet. Som
gjesteskribenter i denne utgaven av
Basalerapporten har vi vært så heldige
å få Ingvild Borgen Gjerde og Knut
Anton Mork fra Handelsbanken til å gi
oss et innblikk i deres forventninger om
fremtiden for norsk økonomi.

Ingvild Borgen Gjerde er makroøkonom
i Handelsbanken, og blir ofte brukt
som ekspertkilde om økonomi i norske
medier. Hun er utdannet siviløkonom
fra
Norges
Handelshøyskole,
og
har
tidligere
jobbet
på
Markedsoperasjonsavdelingen
i
Norges Bank.

toneangivende økonomisk kommentator
i media. Han er utdannet siviløkonom
fra Norges Handelshøyskole med
doktorgrad i samfunnsøkonomi fra
Massachusetts Institute of Technology,
og har forfattet flere lærebøker i
makroøkonomi. Han har bl.a. forsket
på makroøkonomiske virkninger av
oljeprissjokk.

Knut Anton Mork har vært sjeføkonom
i Handelsbanken siden 1996, og er en

Om du ønsker å motta Basalerapporten før alle andre, og vil ha denne i
elektronisk form, kan du gå inn på www.basale.no og abonnere på Basales nyhetsbrev.
Du finner også tidligere utgaver av rapporten på vår nettside.
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LEIETAKERTILPASNINGER – UNDERVURDERTE KOSTNADER?

Det er flere faktorer som påvirker beslutningstakere innen næringseiendom.
Leietakertilpasninger er en sentral faktor gjennom hele byggets levetid.
Denne artikkelen belyser problemstillingen;
Er investeringer i leietakertilpasninger lønnsomme?
Leietakertilpasninger
og
oppgraderinger er ofte undervurderte
kostnader
i
verdivurderinger
og
investeringsanalyser
av
næringseiendom i Norge. I den
estimerte kontantstrømmen kan disse
kostnadene til og med være fraværende.
Dette forutsetter at kostnader til
rehabilitering,
oppgradering
og
leietakertilpasninger
er
inkludert
i eierkostnadene, eller dekkes inn
gjennom økte leieinntekter utover det
som er forutsatt i kontantstrømmen.
Sett opp i mot mål- og nøkkeltall knyttet
til eierkostnader fra tidligere utgaver av
Basalerapporten, ser dette ofte ikke ut

til å være tilfelle. Kostnader knyttet til
leietakertilpasninger bør kompenseres
med forholdsmessig påslag i leien
etter tilpasningen eller oppgraderingen.
Denne artikkelen ser nærmere på
om eier får tilstrekkelig påslag i leie
for å kunne forsvare investeringen og
verdien av eiendommen.

Analysen viser at kun 2 av 19 prosjekter
har høyere nåverdi ved investering i leietakertilpasninger enn ved videreføring av
eksisterende leie.
Hensikten med denne artikkelen er å gi
investorer, ledere, forvaltere og andre
beslutningstakere et bedre grunnlag
for å vurdere verdien på eiendommene,
og et bedre beslutningsgrunnlag når
en står overfor problemstillingen om
å beholde eksisterende leietaker, eller
å investere i oppgraderinger mot ny
leietaker.
OBOS Basale AS innehar store mengder
data fra forvaltningsporteføljen som
også omhandler leietakertilpasninger
og oppgraderinger. Disse dataene er
spredt geografisk og i ulike segmenter.
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For å sikre et representativt utvalg har
vi valgt å inkludere næringseiendom
i de største byene da markedene
vurderes å ha større grad av effensiens
enn i distriktene. Dermed forsøker vi å
eliminere sannsynligheten for at lokale
strategiske faktorer vektes høyere på
beslutningstidspunktet enn hva som

vurderes tilfelle i sentrumsnære strøk.
Utvalget består av 19 prosjekter
som har krav til prosjektregnskap
etter bokføringsforskriften § 8-1-4.
Prosjektene har en gjennomsnittlig
prosjektkostnad på 4,8 MNOK og
sum prosjektkostnader i utvalget er
91,9 MNOK. Rehabiliteringskostnader
per m2 er kr. 500 – 7.000, der
gjennomsnittlige rehabiliteringskostnader per m2 er kr. 4.283,-.
Gjennomsnittlig kontraktslengde er
7 år. Det er benyttet faktiske aktiverteog kostnadsførte prosjektkostnader i
beregningen.

SVAKERE VEKST I NORSK ØKONOMI

Ingvild Borgen Gjerde
Makroøkonom
Handelsbanken

Knut Anton Mork
Sjeføkonom
Handelsbanken

SVAKERE VEKST I NORSK ØKONOMI

Det makroøkonomiske landskapet har endret seg det siste året. Svakere
vekstutsikter internasjonalt, både i Kina, Storbritannia, og mest av alt i eurosonen,
har kommet tydeligere til overflaten. Her hjemme ventes oljeinvesteringene å
falle markert. Dette påvirker vekstutsiktene for norsk økonomi.
Norsk økonomi har tidligere i stor
grad vært ”immun” mot svingninger
internasjonalt. Vi har lenge vært omgitt
av svak vekst blant våre nærmeste

Med svakere vekst
vil også sysselsettingsveksten avta,
noe som vil føre til
at arbeidsledigheten
stiger noe
naboland, men vekstimpulsen fra
oljesektoren har bidratt til solid og stabil
vekst i den norske fastlandsøkonomien.
Fremover er bildet et annet. Mye
av kapasiteten på norsk sokkel er
uttømt; og den oljen som er igjen, er
dyr å utvinne. Dette har bidratt til at
kostnadene på norsk sokkel har skutt
i været. Oljeselskapene trapper derfor
ned virksomheten på norsk sokkel, og
neste år er oljeinvesteringene ventet
å falle markert. Fremover ventes
oljeinvesteringene å forbli lave, til
tross for investeringene knyttet til
utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet.
Den svake veksten internasjonalt har
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videre bidratt til lavere etterspørsel
etter olje og markert nedgang i
oljeprisen i løpet av høsten. Fremover
ventes oljeprisen å bli liggende på et
betydelig lavere nivå enn hva vi har sett
de siste årene. Dette gjør at nedgangen
i oljeinvesteringene fremover kan bli
enda større enn det man allerede har
tatt høyde for.
Fallende aktivitet i oljesektoren gjør
at den viktigste vekstdriveren i norsk
økonomi faller bort, og ringvirkningene
av dette vil bli betydelige. Mer vil dermed
hvile på veksten innenfor tradisjonell,
eksportrettet industri. Svak vekst
hos våre nærmeste handelspartnere

fortsatt svake. Vi ser derfor for oss en
periode der norsk økonomi er preget av
mye usikkerhet.
Vi ser allerede tegn til vekstavmatningen.
Veksten i industriproduksjonen de siste
årene har i stor grad vært drevet av
vekst innenfor oljerelaterte sektorer.
Ordrebeholdningen og ordreinngangen
i disse sektorene har imidlertid falt
betydelig i løpet av året, og det kan se
ut som om vi nå går inn i en periode
med betydelig lavere produksjonsvekst
innenfor disse næringene. Dette vil føre
til svakere vekst i industriproduksjonen
samlet sett.

Rentene bør holde seg lave. Vi venter at
Norges Bank vil ta inn over seg de mange
svakhetstegnene vi nå ser for norsk økonomi
gjør imidlertid at etterspørselen etter
tradisjonelle, norske eksportvarer
trolig vil forbli svak i tiden fremover.
Konkurranseevnen er videre blitt
svekket av at det norske lønns- og
kostnadsnivået har skutt i været i takt
med veksten i oljesektoren. Den siste
tids kronesvekkelse har bedret litt på
konkurranseevnen, men markedene er

Privat konsum vil trolig også vokse
svakere de kommende årene. Veksten
i
detaljomsetningen
har
avtatt
betydelig i løpet av året, og trenden
siden sommeren har vært negativ.
Når vekstutsiktene for norsk økonomi
i tillegg har blitt mer usikre, kan vi
forvente at norske forbrukere vil ønske
å spare mer. Med svakere vekst vil også

LEIETAKERTILPASNINGER OG VERDSETTELSE

Metoden består hovedsakelig av 6 trinn:

Flere studier som er gjort på estimering
av prosjektkostnader viser at estimatene
har en tendens til å øke over tid. Samset
kaller dette i sin bok «systematisk
underestimering av kostnader». Årsaken
til at estimert kostnad øker over tid er
at tilgangen til informasjon blir større.
Studiet til Samset var gjort på større
byggeprosjekter, men er aktuelt for
leietakertilpasninger.
Det grå feltet i figur A over viser hvordan
risiko synker etter hvert som tilgangen
på informasjon øker. Samtidig øker
kostnadsestimatet. Derfor kan det være
mest hensiktsmessig å bruke nøkkeltall
fra lignende gjennomførte prosjekter.

1. Definisjon av kalkyleobjekt.
Hva omfatter prosjektet?
2. Oppdeling av antall poster.
Disse må være uavhengige av hverandre for at utregningen skal bli riktig.
Postene deles etter top-down prinsippet, som vil si at store elementer deles i
mindre for mer oversikt.
3. Kalkulasjon av hver post, med 3 estimerte verdier etter 10/90 fordeling.
De tre estimatene er
a. Høyeste anslag som prosjektet vil holde seg under med 90 % sannsynlighet
b. Mest sannsynlig kostnad for prosjektet
c. Laveste anslag som prosjektet vil holde seg under med 10 % sannsynlighet
4. Beregne forventningsverdi (E).
For postene hver for seg og samlet, samt beregne standardavvik for alle
verdiene etter egen formel
5. Undersøke posten med mest spredning, og dele den opp ytterligere om mulig.
Hvis ikke mulig, så bør det vurderes om fagfolk skal involveres.
Gjenta punkt 3 og 4.
6. Vurder sluttresultat på nytt.
Er spredningen akseptabel så kan estimatet brukes.

TRINNVIS KALKULASJON
For å gi et godt estimat på kostnaden i
større prosjekter, er det mulig å angi en
usikkerhet til estimatet.
Tidligere studier har konkludert med at
trinnvis kalkulasjon gir vesentlig bedre
estimater, sammenlignet med vanlig
enkelt estimat med påslag for usikkerhet.

Når denne prosessen er ferdig
sitter man igjen med estimert verdi,
sannsynlig verdi og standardavvik for
prosjektet. Dermed har verdivurderer
et klarere bilde av hva som er teknisk
risiko i bygningen, og kan bruke dette i

Figur A

Figur B
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Kostnad

Tidligste estimat
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avkastningskravet eller kontantstrømmen.
Om det er mer sannsynlig at prosjektet får
kostnadsoverskridelser enn besparelse,
så vil estimert verdi være justert for dette
som i figur B.

Tid
Siste estimat før utførelse

0

S

E

KJENNETEGN PÅ GODE INNKJØP

Det er videre viktig å stille krav
til leverandørene med hensyn til
nødvendig fagekspertise, herunder
sertifiseringer og tillatelser. En må
gjennom beskrivelsen sikre seg at
en får leverandører som har den
nødvendige kapasitet og responstid,

i stor grad er et produkt av et system
fremfor å være personavhengig.
I de tilfeller hvor leveransen i større grad
er personavhengig, som for eksempel
service på VVS og renholdstjenester,
er det naturlig å velge aktører innenfor
en region. For å sikre tilstrekkelig nivå

av nye oppdrag kan gjennomføres
«minikonkurranser»,
hvor
de
leverandørene
en
allerede
har
avtale med konkurrerer om de nye
oppdragene.

En standard leveranse bidrar til effektiv gjennomføring, både
for leverandøren, som har en standard å forholde seg til, og for
oppdragsgiver eller forvalter som skal følge opp leveransen. Så må
en gjøre mindre tilpasninger i leveransene i de få tilfellene hvor
forhold i og rundt bygget er så spesielle at standardbeskrivelsen ikke
er dekkende.
samt prioriterer oppdragsgivere i
akutte tilfeller.
I noen tilfeller er det naturlig å velge en
stor aktør som kan dekke store deler av
landet. Dette vil typisk være tilfelle hvor
en har med generiske leveranser å gjøre,
som eksempelvis avfallshåndtering og
sikkerhetstjenester, hvor leveransen

på kapasitet og responstid vil det for
«ikke generiske tjenester» i mange
tilfeller være naturlig å ha 2-4 tilbydere
per region, mens det for generiske
leveranser kan være naturlig å ha én
landsdekkende aktør.
Flere leverandører per region har
også den fordel at det ved tilførsel

Forsikring

PRIS
Etter å ha definert leveransen kan en
begynne å se på prisingen. En god og
presis beskrivelse bidrar til å eliminere
usikkerhet og derigjennom redusere
tilbyderes risiko rundt leveransen.
Om en forutsetter at en står overfor
en rasjonell tilbyder, vil reduksjon

VVS

Renhold
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KJENNETEGN PÅ GODE INNKJØP

i usikkerhet bidra til å trekke prisene
ned. En god pris er ikke nødvendigvis
en lavest mulig pris. Pris må alltid sees
i sammenheng med omfang på og
kvalitet i leveransen. Det er essensielt
å bli kjent med prismekanismene i de
enkelte bransjene. I noen tilfeller er
det mulig å endre litt på innholdet i
leveransen, slik at en fremdeles kommer
ut med en god nok leveranse samtidig
som en oppnår å redusere omfanget
av en prisdrivende komponent.
Der det er mulig etterstrebes det å
bygge inn dynamiske mekanismer i
leveransebeskrivelse og prismodell. En
vil også oppleve tilfeller hvor en etter
forhandlingsmøter med flere aktuelle
tilbydere, finner å måtte gjøre endringer
i prismodellen, slik at den blir mer riktig
ut i fra den tjenesten som skal utføres.
Det essensielle her er alltid å være åpen
for de signaler som gis, og å prøve å
innrette seg best mulig ut fra de rådende
forhold i markedet. I tillegg søker en å
identifisere de elementer i leveransene
som er viktigst med hensyn på frekvens
og volum, slik at oppdragsgiver kan få
de aller beste prisene på disse delene av

Renhold
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leveransen, mens lavfrekvente tjenester
med lite volum tillegges mindre vekt i
forhandling og evaluering.
En må i størst mulig grad bestrebe seg
på å få riktig prising av hvert enkelt bygg,
slik at de enkelte eiendomsselskapene
og porteføljene bærer sin del, og kun sin
del av kostnadene. Dette løses gjennom
i størst mulig grad å etablere standard
enhetspriser, som for eksempel pris per
kvadratmeter, per time, per aggregat av
en viss størrelse med videre. Samtidig
legges det opp til at det skal kunne

drar nytte av å være en del av et
større hele. Et godt eksempel her er
den forsikringsordningen som våre
fullforvaltningskunder får ta del i. I
forsikringsordningen er det i tillegg til
gode priser, også gode dekninger og
utvidede vilkår. De gode prisene på
forsikring er i all hovedsak et resultat av
et stort volum og god skadestatistikk.
En god skadestatistikk skyldes i
all hovedsak gode eiendommer til
forvaltning, samt god forvaltning,
hvilket igjen henger sammen med blant
annet gode innkjøp. Vi ser eksempler

Vi ser eksempler på at godt håndverk
med hensyn på miljø også gir seg utslag i
økonomiske besparelser.
hentes ut effektiviseringsgevinster med
tilhørende rabatter for oppdrag hvor det
er god logistikk i og rundt bygget og/
eller porteføljen. Dette vil eksempelvis
være tilfelle i sentralt plasserte bygg
med mange like kjøleaggregat som står
i samme tekniske rom.
Vi mener uansett at de enkelte
eiendomsselskapene og porteføljene

Avfall

på at godt håndverk med hensyn på
miljø også gir seg utslag i økonomiske
besparelser. Gjennom gode avtaler på
energioppfølging og avfallshåndtering
kombinert med en aktiv forvaltning, er
det mulig å oppnå gevinster både for
miljø og økonomi.
Oppsummert kan en si at gode priser
i all hovedsak kommer som et resultat

Strøm/kraft

LEIEKONTRAKTENS BETYDNING VED LEIETAKERTILPASNINGER
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Konsernadvokat
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LEIEKONTRAKTENS BETYDNING VED LEIETAKERTILPASNINGER

Kontraktsregulering handler i bunn og grunn om regulering av risiko. Ved inngåelse av
leieforhold der det skal foretas større leietakertilpasninger foreligger det en større risiko
enn ved leieforhold «as – is». Dette stiller særlige krav til en god leiekontrakt.
Nedenfor følger en kort oversikt over
typiske risikoelementer i leiekontrakter
med større leietakertilpasninger:

OVERTAKELSE
Utleier påtar seg en risiko for at
leietaker har evne og/eller vilje
til å overta på tidspunktet for
ferdigstillelse. Dette kan ivaretas
gjennom å kreve sikkerhetsstillelse,
men i tilfeller hvor utleier påtar seg
en større investeringskostnad, som
skal utlignes over flere års leie, vil det
ikke være tilstrekkelig med en ordinær
bankgaranti (f. eks. tilsvarende 6
måneders leie) for å eliminere denne
risikoen.

FORSINKELSE
Hvem har ansvaret for eventuelle
forsinkelser (særlig der hvor leietaker
selv skal inn for å utføre enkelte av
endringsarbeidene), og hvem har
risikoen? Fra et utleiersynspunkt er det
viktig å skaffe seg tilstrekkelig fleksibilitet
med hensyn til
ferdigstillelse og
overtakelse. For leietaker er det viktig
med best mulig forutberegnelighet.
Overtakelsesklausulen bør derfor
skreddersys på en måte som ivaretar
begge parters behov.

KOSTNADSOVERSKRIDELSER
Risikoen for at kostnadsestimatet
holder hviler normalt på utleier.
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Det er i mange tilfeller ikke mulig å
oppnå avtale med leverandører om
fastpris eller totalentrepriser. Der
endringsarbeidene skal pågå over en
lengre periode – for eksempel ved
en total ombygging – kan det være
fornuftig å legge inn en mulighet for å
regulere leienivået. Her må man også
se hen til entrepriseavtalens vilkår for
prisregulering.
En bør dokumentere endringsforslag
og tilleggsarbeider initiert av leietaker
underveis, og regulere i kontrakten
hvilken betydning slike endringer vil få
for husleien.

MANGLER
Også
denne
risikoen
hviler
normalt på utleier. Betydningen
av en god kravspesifikasjon må
ikke undervurderes. Forholdet til
entreprenør og andre leverandører
behandles ikke her, men det er selvsagt
viktig at de forpliktelser utleier påtar
seg i leiekontrakten, gjenspeiles i
entreprisekontrakten.
For å minimere risikoen for mangelskrav
bør leietaker involveres tett i prosessen,
og de avgjørelser som tas underveis.

SKATT OG AVGIFT
I mange tilfeller der utleier påtar seg
kostnadene ved leietakertilpasninger
mot en høyere husleie, skal kostnadene
aktiveres. Dette betyr at utleier får
skattemessig
avskrivningsfradrag
med 2 % årlig for bygningsmessige
tiltak, og 10 % årlig for kostnader
knyttet til faste, tekniske installasjoner.
Skattefradraget for kostnadene skjer
over lang tid i form av avskrivninger.
Dette er en likviditetsmessig ulempe.
Den økte husleien som skal finansiere
leietakertilpasningene beskattes med
27 %. Disse forholdene må tas med
i betraktning når en skal beregne
merleien.
Byggetiltak over terskelverdien på
400.000 kroner faller dessuten inn under

Basale 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. 2.600.000 kvm med en samlet verdi på ca
NOK 35 milliarder. Basale har hovedkontor i Trondheim og egne avdelingskontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Bodø, Ålesund, Tromsø og Stockholm, med
totalt over 210 ansatte. Basale er et heleid datterselskap av OBOS.
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7014 Trondheim
Postadresse:
Postboks 5666 Sluppen
7484 Trondheim
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Pergunn Gjerdsbakk
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Rune Mikaelsen
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Oddbjørn Eidissen
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Telefon: 957 04 920
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Telefon: 918 32 997
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Telefon: 934 49 912
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