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LEDER
Basales omfattende portefølje av eiendommer til
forvaltning, samt vår geografiske representasjon, gjør
at vi trolig innehar markedets mest relevante base
for nøkkeldata for de fleste typer næringseiendom og
markedsområder. Vårt fokus på kontinuerlig 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 utvikle våre egne ansattes
kompetanse, samt gir oss et godt grunnlag for å tilby våre
kunder benchmarking mot øvrige relevante bransjetall.
Som en ledende aktør innen næringseiendom ser vi det som
en av våre viktigste oppgaver å bidra til økt kompetanse
til bransjen generelt. Vi ønsker derfor å dele kunnskapen
med øvrige aktører og interessenter, blant annet gjennom
utgivelse av Basalerapporten.

Vil energieffektive næringsbygg gi byggeier høyere
leieinntekter? Dette spørsmålet drøftes i artikkelen
som er basert på en avsluttende masteravhandling ved
Handelshøyskolen i Trondheim. Mastergradsstudent
Halvor Kårstein har på grunnlag av markedsdata fra Basale
undersøkt eier-leier-problematikken som oppstår ved
energieffektive investeringer.
Vi håper denne utgaven av Basalerapporten fanger din
interesse og ønsker deg god lesning. Vår neste utgave av
rapporten kommer i juni 2016 og vil tradisjon tro sette
fokus på nøkkeltall, både felleskostnader og eierkostnader.
Vi oppfordrer dere til å ta kontakt med vår avdeling
for finansiell rådgivning både med hensyn til spørsmål
vedrørende innhold i vår rapport og ikke minst forslag til
forbedringer.

I denne utgivelsen setter vi fokus på eiendomsskatt. Vi ser
særskilt på konsekvensene ved innføring av eiendomsskatt
i Oslo og hvilken innvirkning dette har for eiendomsverdien,
samt hvordan trendene for eiendomsskatt er i resten av
kommune-Norge. For å belyse disse temaene har vi vært
så heldige å få Terje Sjøvold fra OBOS, Jan Ove Fredlund og
Hans Martin Asheim fra KPMG til å gi oss sine analyser.
Vi har også satt fokus på kostnader ved leietakertilpasninger
og presenterer estimerte nøkkeltall som viser realiserte
kostnader for ulike grader av leietakertilpasninger.
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GJESTESKRIBENTER I BASALERAPPORTEN
I denne utgaven av Basalerapporten belyser vi utfordringer knyttet til eiendomsskatt. For å få et innblikk i disse
problemstillingene, har vi fått juridisk direktør i OBOS, Terje Sjøvold, til å skrive en artikkel som gjør rede for utfordringer
tilknyttet eiendomsskatt i Oslo, samt Jan Ove Fredlund og Hans Martin Asheim fra KPMG Law Advokatfirma, som har sett
nærmere på enkelte juridiske problemstillinger knyttet til eiendomsskatt på næring.

OBOS

KPMG Law Advokatfirma

Terje Sjøvold har ansvar for OBOS' eget advokatkontor med
tolv jurister, som leverer tjenester til hele OBOS-konsernet.
Advokatene i OBOS arbeider hovedsakelig med fast
eiendom, herunder både entreprise, utvikling av eiendom,
forvaltning av eiendom og tingsrettslige problemstillinger.

Jan Ove Fredlund er advokat og partner i KPMG Law
Advokatfirmas gruppe for indirekte beskatning,
og har jobbet med skatte- og avgiftsrettslige  
problemstillinger knyttet til fast eiendom i mer
enn ti år. Han er utdannet jurist fra Universitetet
i Oslo, og har tidligere vært ansatt i Skatteetaten.

Terje har lang praktisk erfaring innen de fleste av disse
områdene, han har i tillegg skrevet en rekke fagartikler og
er en etterspurt kursholder. Han har også hatt forskjellige
styreverv, blant annet i eiendomsmeglerforetak.

Hans Martin Asheim er advokat i gruppen for indirekte
beskatning i KPMG Law Advokatfirma. Han er utdannet
jurist fra Universitetet i Bergen, og har vært i KPMG siden
2011. I tillegg har han erfaring fra Skatteetaten.

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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KOSTNADER VED LEIETAKERTILPASNINGER
OBOS Basale AS bidrar hver dag til at eiere av næringseiendom får nye leietakere i sine
bygg. Ofte er potensielle leietakere meget bevisst sine ønsker for anvendelse og utforming av
leiearealet. Dette stiller krav til fleksibilitet og økende grad av tilpasninger. De fleste leietakere
ønsker mer eller mindre omfattende leietakertilpasninger i leieobjektet før de flytter inn.
OBOS Basale AS planlegger, og gjennomfører prosjekter i form av leietakertilpasninger
daglig. I denne artikkelen vil vi belyse kostnader tilknyttet leietakertilpasninger. Ved å
analysere erfaringstall vil vi presentere estimerte nøkkeltall som viser realiserte kostnader
for ulike grader av leietakertilpasninger.
Leietakertilpasningers andel av kontantstrømmen fra
hver enkelt leietaker er økende. Dette er en utvikling vi
har observert over tid. Leietakere har flere valgmuligheter
enn hva som var tilfellet for noen år siden. En større andel
ferdigstillelse av nybygg og rehabiliteringer, i tillegg til
konjunktursituasjonen, bidrar til en økende andel ledige
lokaler. Det er store lokale variasjoner, men det vurderes
som en generell trend.
Varighet på leiekontraktene er avtagende. For 15 år siden
var gjennomsnittlig varighet på leiekontraktene anslagsvis
10-12 år. I dag vurderes samme kontraktsvarighet til 5-7 år.
Dette påvirker muligheten til at leietakeren selv finansierer
mesteparten av leietakertilpasningen gjennom påslag i
leie i negativ retning. En konsekvens av mer dynamiske
markeder er organisasjonsendringer og skiftende behov for
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arealer. Leietakerne må i større grad respondere hurtig til
endringer og følge skiftene i sine respektive bransjer. Dette
påvirker etterspørselssiden etter leiearealer og bidrar til å
redusere kontraktslengden. Dette er relevante faktorer for
eiers totalavkastning på sine bygg, og relevansen øker i takt
med kortere kontraktsvarighet.

Prosjekter der anbudspris eller anslått omsetningsverdi
overstiger kr 300 000 eksklusive MVA utløser krav til
prosjektregnskap etter bokføringsforskriften. Beregningen
som presenteres i denne artikkelen inkluderer ca. 12 600
m2 og i sum 13 prosjekter som i all hovedsak faller inn
under dette kravet.

I tabellen på side 6 har vi delt prosjektene inn i ulike grader
av leietakertilpasninger, fra 1 til 5, i den hensikt å kunne
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differensiere og presentere kostnader per kvadratmeter
i bygningsdelstabellen1. Slik kan tabellen brukes som
referansegrunnlag ved leietakertilpasninger av ulik grad.

Klassifisering av prosjekter

Hvert prosjekt er unikt, og det vil nesten uten unntak
være prosjektavhengige kostnader som vanskelig kan
sammenstilles direkte mellom prosjekter og areal.
Dette er avhengig av flere faktorer, eksempelvis byggets
elastisitet, fleksibilitet og generalitet. Elastisiteten i
et bygg vurderes som evnen bygningen har til å møte
vekslende behov for større eller mindre arealer. Det vil si
en økning eller reduksjon av areal i form av påbygg eller
tilbygg. For brukerne av byggene vil elastisitet ha verdi
gjennom mulighetene til å ekspandere eller krympe arealer
uten å måtte relokalisere. For eier er dette sentralt for å
kunne øke leieinntekten, holde på leietakere eller utnytte
tomtepotensialet. Med byggets fleksibilitet menes evnen
til å møte vekslende krav og frihet til å endre planløsning.
Dette inkluderer endring av bruksareal og bæresystem.
For leietaker vil dette være av verdi gjennom kortere
ledighet i arbeid med leietakertilpasninger eller gjennom
god funksjonalitet. Eier vil kunne oppnå en høyere verdi
på arealet gjennom reduserte kostnader til fremtidige
leietakertilpasninger, altså redusert nåverdi av fremtidige
leietakertilpasninger. Generalitet i denne sammenheng
vurderes som byggets evne til å endre funksjon. Dette
kan være innenfor samme virksomhet, eksempelvis fra
kontorbygning til forretningsvirksomhet. Dette vil være
1

særdeles relevant for bruker av bygg som krever flere
funksjoner og hyppige endringer av arealutnyttelsen.
Hvert prosjekt i denne studien er klassifisert etter grad av
leietakertilpasning:
1. I utgangspunktet ingen tilpasninger eller
rehabilitering.

2. Innbefatter overflatebehandling, typisk gulv,
himling, veggflater uten at dette påvirker tekniske
installasjoner.
3. I tillegg til 2., innbefatter dette typisk lettvegger,
kontorfronter, belysning, tilpasning av tekniske anlegg
i leiearealet samt kanalnett for ventilasjonsanlegg i
leiearealet.
4. I tillegg til 3., innbefatter dette typisk nye tekniske
anlegg, sentralanlegg (ventilasjonsaggregat med mer),
ny kabling el. tele/data/automatisering, herunder
styringssystemer. Mindre konstruksjonsmessige
endringer. Krever at nye forskriftskrav ivaretas.
5. I tillegg til 4., innbefatter dette til- eller påbygg.

Nøkkeltallene er presentert eksklusive kostnader til
merverdiavgift. Merk at reserver og marginer er holdt
utenfor tallene, slik at sum rammekostnad ikke presenteres.
Dette er utført i den hensikt å sikre sammenlignbare tall.

Etter Norsk Standard 3451
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NR/KONTO
1
2
3
4
5
6
1-6
7
1-7
8
1-8
9
1-9

KOSTNADSLINJE
FELLESKOSTNADER
BYGNING
VVS
ELKRAFT
TELE- OG AUTOMATISERING
ANDRE INSTALLASJONER
HUSKOSTNAD
UTENDØRS
ENTREPRISEKOSTNAD
GENERELLE KOSTNADER
BYGGEKOSTNAD
SPESIELLE KOSTNADER
GRUNNKOSTNAD

LETT
1

2
845
845
845
845
845

Hva innebærer dette?
Eksempler på felleskostnadene i tabellen kan være
rigging og drift av byggeplass. I kostnadslinjen bygning,
inkluderes typisk grunn- og fundamenter, bæresystemer,
vegger, dekker, yttertak og fast inventar. VVS er
varme, ventilasjon- og sanitærkostnader. Kostnader til
elkraftinstallasjoner innbefatter, i tillegg til høyspent- og
lavspentforsyning, også kostnader til lys og elvarme. Teleog automatiseringskostnader er typisk alarmer, balansert
styring av ventilasjon, samt lyd- og bildesystemer.
Andre installasjoner i tabellen innbefatter eksempelvis
prefabrikkerte rom. Dette er kostnader som utgjør
huskostnadene. I tillegg til huskostnader tilkommer
kostnader tilknyttet utearealet. Dette kan være park- og
hageanlegg, gangveier og plasser. Summen av huskostnader
og utendørskostnader er entreprisekostnader. I de
generelle kostnadene inkluderes typisk prosjektering- og
administrasjonskostnader samt forsikringskostnader.
Sum av kostnadslinjene 1-8 utgjør byggekostnaden etter
bygningsdelstabellen. Byggekostnadene vil være sensitive
for byggets elastisitet, generalitet og fleksibilitet.
Byggekostnader kan være relevant for verdivurderere av
eiendom. Enda mer relevant er grunnkostnaden, og ikke
minst rammekostnaden. Et lite tydelig skille mellom disse
begrepene kan være kime til misforståelser. Eksempelvis
kan verdivurderere av næringseiendom bruke estimater
på byggekostnader i sine kontantstrømmer, mens et enda
mer relevant tall vil være rammekostnaden. Sistnevnte
inkluderer, i tillegg til kostnadene nevnt ovenfor, spesielle
kostnader, reserver og marginer. Som et eksempel på
spesielle kostnader etter bygningsdelstabellen kan
nevnes
finansieringskostnader
og
salgskostnader.
Rammekostnaden inkluderer estimerte kostnader på hele
prosjektet inklusive entreprenørens marginer, og vil være
et bedre estimat på kostnadskontantstrømmer sett fra et
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GRAD AV LEIETAKERTILPASNING
3
4
2
4 317
3 050
6 889
47
958
3 112
2 115
54
4 317
6 210
10 017
4 317
6 210
10 017
675
194
858
4 991
6 404
10 875
23
191
5 014
6 404
11 066

TUNG
5
1 389
10 089
3 274
1 506
652
34
16 944
593
17 536
3 073
20 610
250
20 860

verdivurderingsperspektiv.
Vi ser av tabellen at det fremkommer kostnader
vedrørende leietakertilpasninger selv om leietakeren i
utgangspunktet ønsket å overta lokalene slik de fremsto
da forrige leietaker flyttet ut («as is»). Dette er eksempel
som underbygger hypotesen om at «det forekommer
alltid leietakertilpasninger av større eller mindre
grad» før faktisk overtakelse av arealene. Videre ser vi
at leietakertilpasninger av grad 4 er uforholdsmessig
mer kostnadskrevende enn en leietakertilpasning
definert til grad 3. Dette kan skyldes ulike egenskaper
i byggene, eksempelvis byggenes fleksibilitet, men
skyldes sannsynligvis konstruksjonsmessige endringer.
I leietakertilpasninger av grad 5 ser vi at kostnaden øker
betraktelig. I slike tilfeller bør rivning og nybygg vurderes.

Oppsummering
Vi belyser i denne artikkelen kostnader ved
leietakertilpasning av ulik grad. Vi mener kostnader
til leietakertilpasninger er mer relevante i dag
enn hva som var tilfellet for en tid tilbake, sett
ut
fra
et
verdivurderingsperspektiv.
Hyppigere
leietakertilpasninger stiller økte krav til byggets elastisitet,
fleksibilitet og generalitet. Selv relativt moderate
leietakertilpasninger i eksisterende bygningsmasse beløper
seg raskt til kr 5 000 per kvadratmeter. Tilpasningsdyktighet
reduserer nåverdien av fremtidige leietakertilpasninger, og
dermed øker verdien på eiendommen.
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GJESTEARTIKKEL - OBOS

Terje Sjøvold
Juridisk Direktør
OBOS

EIENDOMSSKATTEN KOMMER!
Oslo har fått nytt byråd etter kommunevalget i høst. Av det nye byrådets felleserklæring
framgår at de vil innføre eiendomsskatt i Oslo, og den 19. november 2015 la det nye
byrådet fram sin tilleggsinnstilling til budsjett for 2016 og det framgår av denne at det
innføres eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger i Oslo fra 2016.
Det første året er satsen på to promille, resten av perioden
vil den være på tre promille. Det settes et bunnfradrag på
4 millioner kroner. Nybygde boliger vil være fritatt i ett år
etter ferdigstillelse. Enkelte fredede eiendommer vil være
fritatt for eiendomsskatt.
Byrådet ”tar sikte på” å innføre eiendomsskatt på
næringseiendom fra og med 2017, forutsetningen for
å innføre slik skatt er at all næringseiendom takseres.
Taksering av disse starter etter planen i første halvdel av
2016. Også her vil man ha en sats på to promille første året,
økende til tre promille for resten av perioden. Her er det
ikke snakk om noe bunnfradrag.

Innføringen av eiendomsskatt i Oslo reiser en del spørsmål
som vi i dag ikke har fullstendig svar på. Når det gjelder
skatt på bolig har byrådet forsøkt å skreddersy en ordning
som først og fremst gjør dette til en skatt for ”villaeiere
i byens bedre strøk” og som ikke skal ramme eiere av
moderat prisete leiligheter. Nåværende byrådsleder
Raymond Johansen gikk under valgkampen sågar så langt
at han nærmest garanterte at eiere av OBOS-leiligheter ikke
ville bli rammet av den nye skatten. Ordningen er imidlertid
ikke ukontroversiell, og flere eksperter på skatterett
- både akademikere og privatpraktiserende advokater har stilt spørsmålstegn ved om en slik form for spissing
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av eiendomsskatten er lovlig. Det er ikke usannsynlig at
spørsmålet vil bli prøvd for retten.

Når det gjelder næringseiendom er man avhengig av at
eiendommene takseres før det kan utmåles noen skatt, og
det er et åpent spørsmål om man vil rekke å taksere all
næringseiendom i Oslo innen 2017. Antagelig er det derfor
byrådet synes å ta et lite forbehold gjennom formuleringen
”tar sikte på å innføre” skatt på næringseiendom.
Eiendomsskatt i Oslo er politisk kontroversielt, men det er
fort gjort å glemme at denne formen for beskatning ikke
er ny. Oslo har hatt eiendomsskatt før, og siste rest av den
forrige ordningen med eiendomsskatt ble avskaffet så sent
som 1999. Det er videre en kjent sak at mange fagøkonomer

“Eiendomsskatt

i Oslo er politisk
kontroversielt, men det er fort gjort
å glemme at denne formen for
beskatning ikke er ny...
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– og blant annet det kjente Scheel-utvalget – anbefaler
mer bruk av eiendomsskatt, dette i håp om å lede en del
av de pengene nordmenn ”salter ned” i egen bolig over i
investeringer i andre deler av økonomien for å skape vekst.

De fleste kommuner i Norge har eiendomsskatt. I følge tall
fra Huseiernes landsforbund har over 80 % av kommunene
innført eiendomsskatt i en eller annen form i 2015, men
andelen som har eiendomsskatt på bolig er noe lavere: Litt
under 60 %. Lovgivningen gir kommunene forholdsvis stor
frihet til å tilpasse eiendomsskatten, noen velger å skjerme
boligeierne og beskatter kun næringseiendom, mens andre
gjør det motsatte, formentlig for å trekke sårt tiltrengte
arbeidsplasser til kommunen.
Kommunene har forholdsvis stor frihet til å utforme
eiendomsskatten som de vil. Således kan kommunene fritt
velge hvilken sats de vil kreve opp til sju promille, i Oslo har
man lagt seg på to promille stigende til tre etter ett år, hvilket
må anses som forholdsvis moderat. Landsgjennomsnittet
for kommuner som har slik skatt er ca. fire promille. Skatten
skal ta utgangspunkt i boligens markedsverdi, likevel har
kommunene i praksis en betydelig handlefrihet når det
gjelder å fastsette skattegrunnlaget. For å være på den
sikre siden legger kommunene seg med klar margin under
reell markedsverdi, til dels betydelig under denne.

Fastsettelsen av markedsverdien kan tenkes gjennomført
på flere måter. I prinsippet kan man tenke seg at det ble
innhentet en fullstendig verditakst på hver enkelt bolig.
I de store byene er dette selvsagt fullstendig upraktisk,
derfor anvender man i praksis en eller annen form for
sjablongberegning, eller man tar utgangspunkt i boligens
ligningsverdi.

Kommunene kan avdempe virkningene av full eiendomsskatt
på forskjellige måter, blant annet ved å innføre bunnfradrag
eller reduksjonsfaktorer, unnta nye boliger fra beskatning
for en periode, eller forbeholde beskatningen boliger i de
deler av kommunen som er ”utbygd på byvis”.

Det man derimot ikke kan gjøre er å beslutte at bare enkelte
geografisk avgrensede deler av kommunen som er ”utbygd
på byvis” skal betale eiendomsskatt. Kommunen kan med
andre ord ikke forbeholde eiendomsskatten enkelte bydeler
og la andre slippe.
I Oslo vil man etter det som er opplyst legge seg på en
modell der man tar utgangspunkt i ligningsverdi
og multipliserer denne med fire. Det beløp man

“De

fleste kommuner i Norge
har eiendomsskatt. I følge tall
fra Huseiernes landsforbund har
over 80 % av kommunene innført
eiendomsskatt i en eller annen form
i 2015			

”
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da kommer fram til multipliseres med 0,8 og fra
dette trekkes et bunnfradrag på fire millioner. Den
summen man da kommer fram til utgjør skattegrunnlaget
hvorfra man beregner de to hhv. tre promille som skal
betales i skatt.

Her kommer vi også til det som enkelte skatterettseksperter
mener er problematisk med kommunens modell:
Utgangspunktet er at hvis man først innfører eiendomsskatt
på boliger i kommunen så skal denne i prinsippet gjelde alle,
med de unntak som er skissert ovenfor. Siden det nye byrådet
i utgangspunktet ikke ønsker å skattlegge alle, men først
og fremst det vi litt forenklet kan kalle ”rike villaeiere på
vestkanten” forsøker kommunen å komme rundt problemet
ved å innføre et ekstraordinært stort bunnfradrag. Til
sammenligning viser Huseiernes Landsforbunds tall for
2015 at gjennomsnittlig bunnfradrag var på 270 000
kroner i de kommuner som opererer med bunnfradrag, det
kan følgelig konstateres at Oslo kommunes bunnfradrag i
særklasse skiller seg ut, selv om nabokommunen Skedsmo
utmerker seg som en god nummer to med 1 800 000 kroner
i bunnfradrag.
Byrådet uttaler at de er «trygg på at eiendomsskattemodellen
… er innenfor lovens rammer». Problemet er at når
bunnfradraget blir så stort at majoriteten – i Oslo anslagsvis
80 % - av boligeierne ikke blir omfattet av eiendomsskatten
er det ikke gitt at lovens krav om at skatten skal være allmenn
er oppfylt. I OBOS har vi ikke noen sterke synspunkter på
lovmessigheten av kommunens modell, men vi avventer
med spenning utfallet av en eventuell rettslig prøving av
spørsmålet.
Mens innføring av eiendomsskatt på bolig med utgangspunkt
i ligningsverdier er en teknisk sett enkel øvelse, blir det mer
komplisert når kommunen skal beskatte næringseiendom.

Det har heller ikke vært like mye oppmerksomhet og debatt
rundt eiendomsskatt på næringseiendom, og det er følgelig
vanskeligere å spå hvordan denne kommer til å se ut. Det har
foreløpig vært beskjedent med veiledning fra kommunen.
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Beskatning ut fra ligningsverdi er her utelukket og i
utgangspunktet skal alle eiendommer takseres for å fastslå
skattegrunnlaget. Dette er en omfattende og krevende
jobb. Det er lite sannsynlig at det vil bli gjennomført noen
konkret og individuell taksering av hver enkelt eiendom.
Mest sannsynlig er det at kommunen kommer til å velge en
sjablongbasert taksering der skattegrunnlaget fastsettes på
grunnlag av en beregnet kvadratmeterpris for ulike typer
bygg og med justering for ulike faktorer som beliggenhet,
alder eller tilstand. På denne bakgrunn må vi legge til
grunn at verdien av et bygg vil være forskjellig avhengig av
om vi snakker om kontoreiendom på Aker Brygge eller et
lagerbygg i Groruddalen.
Det store antall næringseiendommer som skal takseres
i Oslo på relativt kort tid gjør at sjablongbasert taksering
antagelig er det eneste realistiske alternativ, metoden er
imidlertid ikke uten betenkeligheter. Det må antas at en
slik forenklet taksering i realiteten vil gjøre at det kan være
store avvik mellom taksert verdi og den reelle verdien.

Selv om man velger sjablongbasert taksering er det like
fullt et krav at hver enkelt eiendom skal besiktiges. Det er
med andre ord en betydelig jobb kommunen har foran seg
dersom dette skal være på plass innen 2017.

Formålet med besiktigelsen er blant annet at man skal fange
opp eventuelle urimelige utslag og åpenbare feil som følge
av sjablongbasert taksering. Erfaring fra andre kommuner
viser imidlertid at besiktigelsen ofte kan bli mer formalitet
enn realitet, utført av besiktigelsesmenn med varierende –
og stundom dessverre fraværende – faglige forutsetninger
for å verdivurdere eiendom.
Dersom vi legger til at alt dette skal skje i løpet av relativt
kort tid, ser vi en åpenbar risiko for at det kan skje feil i
verdifastsettelsen. Slike feil kan være tunge å rette opp i
ettertid.
I OBOS er vi avventende skeptiske til eiendomsskatten.
På den ene side kan vi vanskelig være for en ordning som
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“Kommunene

kan fritt velge
hvilken sats de vil kreve opp
til 7 ‰. Landsgjennomsnittet
for kommuner som har
eiendomsskatt er ca 4 ‰.

				 ”
påfører våre medlemmer økte kostnader. Oslo er allerede
en dyr by å leve i og selv om majoriteten av våre medlemmer
på grunn av reglene om bunnfradrag vil være forskånet
for eiendomsskatt i hvert fall de første årene, er det god
grunn til å frykte for at også disse - i takt med stigende
boligpriser og eventuelle politisk besluttede endringer i
skattegrunnlaget - vil bli innhentet av eiendomsskatten.
All erfaring tilsier at når en slik skatt først er innført, så er
terskelen mye lavere for å øke skattenivået, for eksempel
ved å redusere bunnfradraget og øke satsen.
Avhengig av hvordan skatten på næringseiendoms til
slutt blir, er vi skeptiske til alt som legger større byrder
på næringslivet, noe som igjen kan lede til at bedrifter og
næringer flagger ut. Innføring av eiendomsskatt vil føre
til dyrere leiekontrakter for leietakerne, noe som øker
risikoen for at virksomheter som i dag er i Oslo eller som
vurderer hvor de skal legge virksomheten sin, heller vil
legge sin virksomhet til nabokommuner av Oslo som ikke
har eiendomsskatt.

ganske uskyldig ut, skal man være oppmerksom på at
det utgjør en ganske betydelig andel av avkastningen av
en næringseiendom i form av leie. Skatten skal videre
betales selv om eiendommen står tom og ikke genererer
leieinntekter, etter omstendighetene kan dette være en
forholdsvis byrdefull skatt for næringslivet.
Det er videre grunn til å stille spørsmålstegn ved om
ikke kommunen overvurderer hvor store inntekter
eiendomsskatten vil gi til kommunekassen. Byrådet
kalkulerer i sin tilleggsinnstilling med inntekter fra
eiendomsskatten på 150 MNOK i 2016 og 225 i 2017, med
andre ord nokså marginalt i forhold til et totalt budsjett på
over 60 milliarder kroner. Samtidig er det på rene at det vil
medføre betydelige administrative kostnader å innføre og
administrere ordningen. Særlig dette siste frykter vi vil
lede til en sterk fristelse til å utvide skattegrunnlaget.
På den annen side ser vi også at det kan være positive
konsekvenser av eiendomsskatt. Det er en kjent sak at mange
kommuner er lite utbyggingsvennlige – litt spissformulert
pleier vi å si at de ikke ønsker seg innbyggere – fordi de føler
at de sitter igjen med en uforholdsmessig andel av de sosiale
kostnadene forbundet med skole, oppvekst og omsorg.
Dersom kommunene gjennom eiendomsskatten i større
grad kan få dekning for sine utgifter vil de forhåpentligvis
også innta en mer positiv innstilling til økt boligbygging.

Vi tror uansett at trenden går i retning av at flere og flere
kommuner innfører eiendomsskatt. Vi tror at kampen
i framtiden ikke kommer til å stå om det skal være
eiendomsskatt eller ikke, men å sørge for at ordningen
ikke får urimelige eller utilsiktede skadevirkninger for
boligeiere eller næringsdrivende.

Med økte kostnader til eiendomsskatt, vil næringseiendom
i Oslo, i alle fall midlertidig, oppleve et kraftig verdifall.
Selv om tre promille skatt på eiendomsverdien kan høres
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EIENDOMSSKATT I KOMMUNENE
Per 2015 har 355 av 428 kommuner eiendomsskatt i en eller annen form. Hovedvekten
av kommuner med eiendomsskatt, 221 kommuner, har eiendomsskatt i hele kommunen.
De resterende 98 har eiendomsskatt på såkalt "verk og bruk", eventuelt i kombinasjon
med skatt på "byvis bebyggelse".
Tallene viser en klar økning i kommunale inntekter fra eiendomsskatt, i takt med at stadig flere kommuner tyr til denne
beskatningsmuligheten.
EIENDOMSSKATT I KOMMUNENE
2014
KOMMUNER MED EIENDOMSSKATT

PROSENT

2015

2013 - 2014

2014 - 2015.

341

355

3,3

4,1

KOMMUNER MED EIENDOMSSKATT KUN PÅ VERK OG BRUK

96

88

-15,0

-8,3

KOMMUNER MED EIENDOMSSKATT PÅ VERK, BRUK OG OMRÅDER
UTBYGD PÅ BYVIS

12

10

-14,3

-16,7

199

221

12,4

11,1

EIENDOMSSKATT, TOTALT (1 000 KR)

9 626 585

..

8,4

..

EIENDOMSSKATT FRA ANNEN EIENDOM (1 000 KR)1

5 444 101

..

5,0

..

4 182 484

..

13,3

..

2,5

..

4,2

..

KOMMUNER MED EIENDOMSSKATT I HELE KOMMUNEN
1

EIENDOMSSKATT FRA BOLIGER OG FRITIDSEIENDOMMER (1 000 KR)

1

EIENDOMSSKATT I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER, KONSERN1

REGNSKAPSTALL FOR EIENDOMSSKATT PUBLISERES ÅRET ETTER REGNSKAPSÅRET, MENS ØVRIGE TALL FOR EIENDOMSSKATT
FRA OG MED 2014, PUBLISERES PER INNEVÆRENDE ÅR. DERFOR ER DET IKKE REGNSKAPSTALL FOR EIENDOMSSKATT FOR SISTE
PUBLISERTE ÅRGANG AV EIENDOMSSKATTESTATISTIKKEN

1

(Kilde: Eiendomsskatt 2015, SSB)
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Oversiktene fra Statistisk Sentralbyrå viser videre en klar trend i retning av eiendomsskatt på samtlige bygg i kommunen, det
er i denne kategorien vi ser den store økningen. Denne økningen kommer og på bekostning av øvrige beskatningsalternativer.
Selv om eiendomsskatt har vært normen i over halvparten av landets kommuner i lengre tid er det først ved den varslede
innføringen av eiendomsskatt i Oslo at det har oppstått en lengre debatt i nasjonale media.
Vi ser her nærmere på enkelte juridiske problemstillinger knyttet til eiendomsskatt på næring.

(Kilde: Eiendomsskatt 2015, SSB)
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Taksering av bygg
Et særtrekk ser vi i takseringen, hvor taksering
gjøres som et eget vedtak, før ligningen fastsettes. Allmenn
taksering skal skje minst hvert tiende år, og kostnadene
skal dekkes av kommunen. Samtidig har kommunen i
henhold til en dom i Agder lagmannsrett adgang til å se hen
til gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for forskjellige
typer eiendom, samt "sjablonger og utvendig befaring". At
enkeltbygg kan komme bedre eller dårligere ut av en slik
vurdering antas å være en naturlig konsekvens av systemet,
men man må imidlertid se hen til kommunenes behov
for å fastsette skattegrunnlaget uten uforholdsmessige
kostnader.

En mulig følge her vil være at to kontorbygg med vidt
forskjellig standard, og dermed betydelige forskjeller
i verdi, vil kunne få identisk verdivurdering under en
sjablongberegning. Det vil så klart være adgang til å angripe
vedtaket gjennom klage, men som sagt er det gitt en viss
aksept for bruk av gjennomsnittstall.
Selv om man kan ha forståelse for kommunenes behov for
en enkel måte å fastsette skattegrunnlaget, vil bruk av
snittberegninger per definisjon bety at et stort antall bygg
får satt for høy verdi. Det er derfor behov for å se nøye på
taksten og takseringsmetoden når verdien er fastsatt.

Klage over taksering

I og med at takseringen formelt sett er et eget vedtak er det
adgang til å klage allerede på takseringstidspunktet, det
er ikke nødvendig å vente til skatten skrives ut. Tidligere
kunne dette skillet medføre en betydelig risiko, da fristen
for å angripe en taksering løp fra takseringstidspunktet,
ikke fra tidspunktet hvor skatten ble utskrevet. Det
finnes eksempler fra tidligere praksis hvor klager over
eiendomsskatt ble ansett for i realiteten å være en klage
over den foregående takseringen. Klage over ileggelse
av skatt ble derfor avvist fordi skattyter skulle ha klaget
tidligere, på det tidspunktet.
Fra 2013 ble det imidlertid innført en utvidet klageadgang.
Såfremt det ikke er klaget over verdsettelsen tidligere, kan
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man ved fastsettelse av eiendomsskatt også klage over
takseringen.
Selv om klageadgangen er noe videre bør man imidlertid
merke seg at ved en klage på selve takseringsvedtaket
har man mulighet til å få dette behandlet før ligningen
fastsettes, før det oppstår et skattekrav. Med tanke på at
skattekrav forfaller uavhengig av om det er klagd eller ikke,
er det fornuftig å klage på takseringen så tidlig som mulig,
dersom man mener det er grunnlag for dette.

Maskineri

Videre skal taksten av verk og bruk inkludere "maskiner
og anna som høyrer til anlegget". "Arbeidsmaskiner med
tilhøyrsle" er derimot ikke inkludert i taksten så lenge de
ikke er en integrert del av anlegget.
Spørsmålet om hva som "høyrer til anlegget" kan til tider
volde problemer. Høyesterett har trukket opp enkelte
retningslinjer, sentralt for vurderingen er i hvor stor grad
bygget og maskinene er tilpasset hverandre.

Der hvor bygget er generisk og kan tilpasses forskjellige
typer næring vil det trekke i retning av at maskineri
ikke inkluderes i skattegrunnlaget. Og vice versa, der
hvor eiendommen fremstår som spesialbygd for en
bestemt type virksomhet vil dette trekke i retning av at
produksjonsmaskineriet er en del av anlegget som helhet.
Et nyere eksempel på denne vurderingen er
Bøckmann-dommen fra 1999. Høyesterett vurderte her
et større industribygg som benyttes til glassproduksjon,
og kom til at bygget kunne tilpasses andre former for
virksomhet uten uforsvarlig høye kostnader.
Den samme vurderingen, men med motsatt resultat, finner
man i Eidsivating lagmannsretts vurdering av Ringnes'
anlegg på Gjelleråsen. Her ble trykktanker, kjøleanlegg og
annet knyttet til ølbrygging ansett som en del av anlegget,
og dermed en del av skattegrunnlaget.
Felles for disse, og andre saker, er at det må gjøres en helt
konkret vurdering av det aktuelle anlegget. Som en del
av dette må man og vurdere kostnadene ved å bygge om
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anlegget til andre former for virksomhet, en ren teoretisk
øvelse som det er vanskelig å gi noe klart svar på.

Regjeringen har i sin tiltredelseserklæring foreslått å endre
beskatningen av "verk og bruk", enten ved å fjerne adgangen
til å inkludere maskiner, eller ved å fjerne kategorien "verk
og bruk" i sin helhet.

Dette hen til at det er vanskelig å trekke noen klar grense
mellom maskiner som hører til et anlegg og øvrige
arbeidsmaskiner fremstår det som fornuftig å endre
regelverket på dette punktet. Vi ser imidlertid at en rekke
kommuner benytter beskatning av "verk og bruk" for å
skattlegge kraftlinjer i kommunen, og er følgelig bekymret
for å miste denne adgangen.

Ombygging og oppgradering

Et takseringsvedtak gjelder i utgangspunktet for 10 år. Det
er imidlertid adgang til å beslutte ny taksering dersom det
er oppført nye bygninger. Det samme gjelder dersom det er
gjort vesentlige endringer.
Både kommunen og eieren kan kreve ny taksering. En
potensiell utfordring her er at ved nybygg på en eiendom
er man ikke sikret at skattegrunnlaget økes kun med
nybyggets verdi, adgangen til ny taksering gjelder i henhold
til loven hele eiendommen. Kommunen kan da benytte
anledning til en ny taksering av hele den eksisterende
bygningsmassen, ikke kun de delene som faktisk er nye.

mer hensiktsmessig å utsette oppgraderinger, for å unngå å
utløse en ekstraordinær ny taksering.

Adgangen til å sende regningen til
leietaker

Et aktuelt spørsmål i disse dager er hvorvidt utleier
kan sende skatteregningen ned til sin leietaker.
Meglerstandarden angir at det er utleier som skal dekke
eiendomsskatt. Etter vår erfaring er dette og status i en
betydelig del av leieforholdene i Oslo. Så lenge Oslo ikke har
hatt eiendomsskatt har spørsmålet om ansvarsforhold hatt
liten selvstendig betydning. Flere standardavtaler fastslår
at det er utleier som skal dekke eventuell eiendomsskatt.
I og med at det eiendomsskatt i lengre tid har vært svært
usannsynlig i Oslo har dette punktet nok blitt oversett av
mange. Med innføringen av skatt vil imidlertid spørsmålet
om hvem som skal dekke eiendomsskatten bli betydelig
mer sentralt i fremtidige leieavtaler.
Leietaker bør imidlertid merke seg at dersom det er
avtalefestet at leietaker dekker eiendomsskatt, har man
selvstendig klageadgang på denne skatten. I slike tilfeller
må leietaker være nøye med å følge med, og sørge for at
utleier videresender alt som har med eiendomsskatt å gjøre.

Et interessant spørsmål her er hvordan dette vil slå ut på
fremtidige utbygginger. Ved større ut- eller ombygginger på
eksisterende bygg vil det være en risiko for en ny, høyere
takst på eksisterende bygningsmasse, noe som vil innebære
en skjult kostnadsrisiko for eier. Dette gjelder særlig der
hvor det har vært en høy generell prisstigning.

Dersom man da gjør endringer som utløser ny taksering
er det ikke kun verdien av endringene som legges til
skattegrunnlaget, også den generelle prisutviklingen for
eiendommen generelt kan slå inn og øke grunnlaget for
eiendomsskatt. I enkelttilfeller kan det da tenkes at det er
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Når beskatning av næringseiendom nå også innføres i Oslo vil dette kunne påvirke
eiendomsverdiene. Hvis eier ikke har mulighet til å skyve eiendomsskatten over på leietaker
vil den økte kostnaden ha en negativ effekt på eiendommens verdi.
For eiendommer beliggende i områder der en tidligere ikke
har hatt eiendomsskatt vil innføring av en slik beskatning
medføre økte kostnader for eiendommen. Hvis denne
økte kostnaden skal dekkes av eier vil dette bety økte
eierkostnader, noe som vil resultere i redusert fremtidig
nettoleie og avkastning på eiendomsinvesteringen.

Da verdien av eiendom ofte vurderes basert på nåverdien
av fremtidig nettoleie vil økte eierkostnader ha negativ
effekt på eiendomsverdien. Den negative effekten kan
være vesentlig, og vi vil gjennom noen eksempler vise
det potensielle omfanget denne effekten kan få for
eiendomsverdien.

Eiendomsskatt til Oslo

Vi har i nyhetene de siste månedene sett ulike anslag
på hvilken effekt en innføring av eiendomsskatt i Oslo
kommune vil få på verdien på næringseiendom. Enkelte
hevder at eiendomsskatten vil ha minimal innvirkning
på eiendomsverdien, mens andre aktører frykter at
verdireduksjonen kan bli vesentlig. Vi har observert
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anslag blant ulike aktører innenfor næringseiendom på
1 – 7 % verdireduksjon av estimert eiendomsverdi. Hvilken
effekt eiendomsskatten faktisk vil få på eiendomsverdien
vil være avhengig av flere faktorer, blant annet
beregningsgrunnlaget, hvilken skattesats som blir benyttet
og hvem av huseier og leietaker som plukker opp regningen.
Hvorvidt eiendomsskatten skal betales av eier eller
leietaker avhenger av de ulike leiekontraktene i hver enkelt
eiendom. Det er full frihet til å avtale hvem som skal dekke
eiendomsskatten, men dersom ikke annet er nevnt vil
kostnaden i utgangspunktet tilfalle huseier. Det er også slik
at i de fleste standardavtaler, inklusive meglerstandarden,
er det lagt opp til at kostnaden for eiendomsskatten faller
på eier.
Et av de store spørsmålene for eiendomsbesittere i
forbindelse med innføringen av eiendomsskatt i Oslo er
derfor hvor mye av regningen som kan belastes leietaker.
Da det ikke har vært eiendomsskatt i Oslo siden 1999 har
dette punktet trolig ofte vært utelatt fra leieavtaler, noe
som kan føre til at eiendomsskatten i sin helhet blir en
eierkostnad. Noen huseiere har vært føre var, og sikret seg
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gjennom leieavtalene slik at kostnaden faller på leietakerne
hvis eiendomsskatt en dag skulle bli innført. Da eiendom
allerede beskattes i mange andre kommuner og større
byer i dag, har det ikke vært utenkelig at det også skulle
kunne bli aktuelt i Oslo på et tidspunkt. Aktører som har
vært i forkant og vært bevisst på dette, har kunnet redusere
de forventede kostnadene og den negative effekten på
eiendomsverdien ved å utforme nye leiekontrakter på en
slik måte at eiendomsskatten blir en kostnad som belastes
leietaker.

Vår erfaring

Hvor mange aktive leieavtaler i Oslo som tar for seg en
mulig fremtidig eiendomsskatt og sikrer at denne vil
belastes leietaker er det vanskelig å si noe konkret om.
Erfaringer fra egen portefølje er at det er overvekt av
de tilfeller hvor eiendomsskatten vil tilfalle eier slik
kontraktene i dag er utformet. I OBOS Basales portefølje er
17 % av eiendomsselskapene i kommuner som i dag belaster
næringseiendom med eiendomsskatt. Denne andelen vil
endres vesentlig når Oslo kommune innfører eiendomsskatt
på næringseiendom. Av de eiendomsselskapene som i dag
betaler eiendomsskatt er det i porteføljen kun 25 % av
eiendommene der leietaker er med på å dekke deler av
kostnadene.

“Nasjonale

aktører
med
eiendommer i kommuner hvor
det i dag er eiendomsskatt, har
allerede kjent på effekten av
eiendomsskatt, og sett viktigheten
av å forsøke å sikre seg gjennom
leiekontraktene

			”

Nasjonale aktører med eiendommer i kommuner
hvor det i dag er eiendomsskatt, har allerede
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kjent på effekten av denne og sett viktigheten av å
forsøke å sikre seg gjennom leiekontraktene. Det er
naturlig å tro at disse aktørene i stor grad har vært blant
de mest påpasselige med å påse at kostnaden vil belastes
leietaker. OBOS Basale har selv inkludert dette i sine
standardavtaler i flere år, og ut fra hva vi kan se, har flere
store eiendomsaktører de senere årene vært påpasselig
med å sikre seg mot kommende økte kostnader og potensielt
verdifall som følge av innføring av eiendomsskatt. Til
gjengjeld ser vi at eldre leieavtaler sjelden nevner noe om
eiendomsskatt. Effekten vurderes likevel mindre da eldre
leieavtaler gjerne utløper først. Det potensielle verditapet
er derfor naturligvis større hvis en nylig har inngått en lang
leiekontrakt uten å avtalefeste at eiendomsskatt belastes
leietaker gjennom felleskostnadene.

I fremtiden

I fremtiden kan eiendomsskatt bli et langt viktigere tema
ved forlengelse av eksisterende leieavtaler eller ved
inngåelse av nye leieavtaler. Det forventes at en større andel
av eiendomsskatten på sikt vil bli en leietakerkostnad,
enten belastet over felleskostnadene, eller gjennom økning
av leienivået. Dette vil likevel ta tid da det er først ved utløp
av dagens kontrakt at dette eventuelt kan endres. Hvor
mye av kostnaden en vil kunne belaste leietakerne med vil
naturligvis også avhenge av leietakernes betalingsvillighet.
Vi opplever at leietakere i økende grad benytter seg av
profesjonell hjelp gjennom søkemegler ved søk etter nytt
areal og inngåelse av ny kontrakt, noe vi forventer vil
sette mer og mer fokus på felleskostnader. I realiteten har
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økte felleskostnader samme effekt som økte leiekostnader
for leietaker. Spørsmålet er da om en kan forvente lavere
betalingsvillighet for leie av arealene hvis felleskostnadene
øker, slik at huseier samlet sett kommer likt ut og indirekte
må ta kostnaden ved innføring av eiendomsskatt.

Gjennom et utvalg av OBOS Basales portefølje
der eiendomsskatten blir belastet leietaker over
felleskostnadene ser vi at kostnadene kan ha stor variasjon.
Vi har observert at eiendomsskattekostnaden for enkelte
av disse eiendommene kan utgjøre mellom 25 og 75 kr/
m2. Sannsynligvis vil det reelle intervallet for denne type
kostnader være enda større da det vil være variasjon i
både beregningsgrunnlaget og skattesats mellom de ulike
kommunene.
I artiklene som omhandler eiendomsskatt skrevet av
KPMG og OBOS ser vi at det knytter seg stor usikkerhet
vedrørende beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt. All
den tid en er usikker på hvordan de ulike eiendommene vil
bli taksert vil det være vanskelig å gi en endelig konklusjon
på en potensiell innvirkning dette kan få på estimert
eiendomsverdi. Skattesatsen vil også kunne endre seg, selv
om signalene i dag er at en først kommer til å benytte 0,2 %
før denne økes til 0,3 %. Potensielt kan satsen maksimalt
økes til 0,7 %. Som tidligere nevnt vil innvirkning på
eiendomsverdi også være avhengig av om dette blir en
kostnad som belastes leietaker eller huseier.
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Eksempel:
Nedenfor viser vi et enkelt eksempel på eiendomsskattens
potensielle effekt på eiendomsverdien med ulike
forutsetninger.
Vi tar utgangspunkt i at eiendomsverdien er 300 MNOK og at
andel skattegrunnlag er 100 % av forutsatt eiendomsverdi.
Vi forutsetter videre en yield lik 5 % og at eier selv må
dekke 100 % av eiendomsskatten. Eiendomsskattesatsen
er satt til 0,3 %.

Under disse forutsetningene utgjør verdifallet hele 18
MNOK lik 6,0 %.
Ved lavere yieldnivå blir den negative effekten forsterket
med de gjeldende forutsetningene. Med eksempelvis en
yield lik 4,25 % blir verdireduksjonen med de samme
forutsetningene 21,2 MNOK tilsvarende 7,1 % i negativ
verdiendring.

I tabellen nedenfor viser vi sensitiviteten knyttet til andel av eiendomsskattegrunnlaget av markedsverdi på eiendommen
og endret skattesats. Tallene er verdireduksjon i TNOK ved endring av disse variablene:
ANDEL EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG AV EIENDOMSVERDI

SKATTESATS

40 %

50 %

60 %

0,20 %

-4 800

-6 000

-7 200

0,30 %

-7 200

-9 000

-10 800

0,40 %

-9 600

-12 000

-14 400

0,50 %

-12 000

-15 000

-18 000

0,60 %

-14 400

-18 000

0,70 %

-16 800

-21 000

70 %

80 %

90 %

100 %

-8 400

-9 600

-10 800

-12 000

-12 600

-14 400

-16 200

-18 000

-16 800

-19 200

-21 600

-24 000

-21 000

-24 000

-27 000

-30 000

-21 600

-25 200

-28 800

-32 400

-36 000

-25 200

-29 400

-33 600

-37 800

-42 000

Tabellen nedenfor viser verdiendringen i prosent med de samme forutsetningene som ovenfor:

ANDEL EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG AV EIENDOMSVERDI

SKATTESATS

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

0,20 %

-1,6 %

-2,0 %

-2,4 %

-2,8 %

-3,2 %

-3,6 %

-4,0 %

0,30 %

-2,4 %

-3,0 %

-3,6 %

-4,2 %

-4,8 %

-5,4 %

-6,0 %

0,40 %

-3,2 %

-4,0 %

-4,8 %

-5,6 %

-6,4 %

-7,2 %

-8,0 %

0,50 %

-4,0 %

-5,0 %

-6,0 %

-7,0 %

-8,0 %

-9,0 %

-10,0 %

0,60 %

-4,8 %

-6,0 %

-7,2 %

-8,4 %

-9,6 %

-10,8 %

-12,0 %

0,70 %

-5,6 %

-7,0 %

-8,4 %

-9,8 %

-11,2 %

-12,6 %

-14,0 %

Jo høyere andel av eiendomsskatten som belastes leietaker, jo lavere potensiell verdireduksjon. Hvis 100 % blir belastet
leietakerne gjennom økte felleskostnader eller økt husleie, vil dette eliminere en potensiell verdireduksjon. Hvis 50 % av
eiendomsskatten blir belastet leietakerne vil potensiell verdireduksjon bli halvert.
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VIL ENERGIEFFEKTIVE NÆRINGSBYGG GI BYGGEIER HØYERE LEIEINNTEKTER?
Artikkelen er basert på en avsluttende masteravhandling ved Handelshøyskolen i
Trondheim i 2015. Hensikten med avhandlingen har vært å undersøke eier-leier-problematikken som oppstår ved energieffektiviserende investeringer. Kostnadsfordeling og
usikkerheten om leietaker er villig til å betale for energieffektive løsninger har gjort at
byggeier mangler tilstrekkelig med insentiver og dermed uteblir investeringene.
Avhandlingen undersøker sammenhengen mellom graden av næringsbyggets
energieffektivitet og observerte leiepriser i markedet. Ved å ta utgangspunkt i hedonistisk
prisingsteori og markedsdata fra Basale har det vært mulig å avdekke leietakers
betalingsvillighet for ulike egenskaper(beliggenhet, byggeår, byggets og leietakers areal,
med flere) knyttet til næringsbygget. Dermed har avhandlingen kunnet observere i hvilken
grad næringsbyggets energieffektivitet påvirker leieprisen isolert sett.

I Norge har vi historisk sett hatt begrenset fokus på
samfunnets energiforbruk. Etter andre verdenskrig har vi
hatt tilgang på rimelig energi som har gjort at interessen
for energieffektivisering har vært liten. De siste årene
har de menneskeskapte klimaendringene blitt stadig mer
merkbare. Endringene skyldes i all hovedsak menneskets
økte behov for energibruk til industri, transport, bolig
og komfort. Å redusere menneskets forbruk av energi
har blitt en viktig politisk sak både i Norge og globalt. I
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Norge stammer hele 40 % av det totale energiforbruket
fra drift av norske boliger, nærings- og andre yrkesbygg
Derfor er omfattende energieffektivisering av den norske
bygningsmassen et viktig tiltak for å redusere vårt stadig
økende energibehov.

Til tross for offentlig stimulering og regulering av markedet
for gjennomføring av energieffektive investeringer, så har
det likevel vokst frem ulike markedsbarrierer som hindrer
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realiseringene av energieffektive investeringer. En av
de sentrale barrierene knytter seg til forholdet mellom
leietaker og huseier. Tradisjonelt sett er det byggeier som
bærer investeringskostnaden for de energieffektiviserende
tiltakene. Mens det er leietaker som får gevinsten av
investeringen i form av reduserte energiutgifter. Dermed
oppstår det et insentivproblem i markedet. Der leietaker
og samfunnet i sin helhet kommer gunstig ut av det med
energieffektive investeringer, mens byggeier som er
beslutningstaker bærer kostnaden, og i liten grad høster
gevinsten av energieffektiviserende investeringer.

For å avgjøre om et næringsbygg er energieffektivt har
masteroppgaven tatt i bruk energimerkeforskriften som ble
innført i 2010. Forskriftene pålegger alle utleiere å merke
og markedsføre sine næringslokaler med byggets energiog oppvarmingskarakter. Dermed vil leietaker ved en enkel
fremstilling være klar over næringsbyggets energimessige
standard. Energikarakteren forklarer hvor mye energi
bygget standardisert vil bruke, med en skala fra G(dårligst)
til A(best). Mens oppvarmingskarakteren forklarer hvor
ren energien som blir brukt i oppvarmingen av bygget er,
der rødt er verst og mørkegrønn er best.

Masteroppgaven har undersøkt om utleie i mer
energieffektive næringsbygg gir en høyere leiepris per
kvm for byggeier. Dette ved å avgjøre om leietaker har en
betalingsvillighet for energieffektivitet i næringsbyggene.

Analysen benytter markedsdata fra Basales eiendomsportefølje, utvalget utgjør et utleid areal på 467 313
kvm fordelt på 721 leiekontrakter. Av disse er 75 % av
leieforholdene kontorlokaler. Utvalget har en stor geografisk
utbredelse, der 61 % av det utleide arealer fra
næringsbygg er lokalisert i Oslo og Akershus.

Det er trender i markedet de senere år som kan forsvare
byggeiers kostnader ved energieffektive investeringer.
Det er ulike interessegrupper i næringsbyggbransjen som
hevder de ser en økende etterspørsel etter energieffektive
næringsbygg. En økt etterspørsel betyr for byggeier en
potensielt høyere utleiesikkerhet og en høyere markedsleie
for lokaler i energieffektive bygg. Ved siden av leietakers
kostnadsbesparelser vil en tid med økt fokus på miljø- og
samfunnsansvar gjøre det rimelig å anta at leietakere har en
betalingsvillighet for å oppfylle sitt engasjement. Leietaker
vil ved å leie lokaler i et energieffektivitet næringsbygg, gi
signaler om at bedriften tar sitt samfunnsansvar på alvor.
For leietaker kan det være viktig å tiltrekke seg investorer,
kunder og ansatte som identifiserer seg med leietakers
samfunnsansvar.
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Innledende kan en observere utvalgets gjennomsnittlige leiepris pr. kvm. med hensyn på næringsbyggets
energikarakter:

Figur 1: Gjennomsnittlige leiepriser
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Den øvre og nedre terskelen representerer med 95% prosent sannsynlighet i hvilket prissjikte leieprisen vil være.
Ved å kun fokusere på de observerte gjennomsnittlige leieprisene med hensyn på energikarakter kan man observere en
tilnærmet lineær fallende trend i leieprisen pr kvm., med en gjennomsnittlig leiepris pr. kvadratmeter på 1959 kr for lokaler
i næringsbygg med merke A til 1049kr for G.
Figur 2: Ulikheter i den gjennomsnittlige leieprisen pr kvm.
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Av utvalget er det tydelig at leietaker betaler en høyere
husleie i energieffektive næringsbygg. Et næringsbygg med
energimerke B har i gjennomsnitt en leiepris på 281 kr
høyere enn i et næringsbygg med C.
Problemet med denne fremstillingen er at den ikke tar
hensyn til andre viktige faktorer som er sentrale i å forklare
leieprisdannelsen i næringsbyggmarkedet. Derfor er det
viktig å kombinere markedsdata med næringsbyggenes
fysiske karakteristika og lokalisering. Ved hjelp anerkjent
økonomisk teori og empiri har det vært mulig å estimere
en statistisk modell som isolerer og beskriver leietakers
betalingsvillighet for energieffektivitet i næringsbygg.

I likhet med tidligere studier, viser oppgaven at
næringsbyggets beliggenhet, arkitektur, størrelse,
tidsmessige utforming og tekniske løsninger, samt det
lokale markedet har relativt stor påvirkning på leieprisene.
Derfor er det viktig å skille ut disse effektene for å kunne
avdekke leietakers betalingsvillighet for energieffektivitet.
Ikke helt oppsiktsvekkende viste det seg at leietakers
betalingsvillighet for energieffektivitet er lavere enn for
de andre forholdene analysen har tatt hensyn til. Likevel
har masteroppgaven identifisert en signifikant økning av
leieinntekt per kvm på 3,2 % for en økning i energikarakter
og 2,5 % for en økning i oppvarmingskarakter.
Utgangspunktet er et gitt eksempel på et kontorlokale på 350
kvm med energikarakteren C og oppvarmingskarakteren
gul med en kvadratmeter pris på 1820 kr pr kvm. Ved å
investere i løsninger som gjør at næringsbygget oppnår en
energikarakter B, vil da bygget få en estimert leieinntekt
på 1878 pr kvm, det vil si økning på 58 kr pr kvm. For et
kontorlokale på 350 kvm vil dette utgjøre en økning i
leieinntekten på 20 300 kr årlig.

“Av utvalget kan man se at leietaker

betaler noe høyere husleie i
energieffektive næringsbygg.

			

”

Energieffektivitet
kan
betraktes
som
en
differensieringsverdi for leietaker som blir interessant om
næringsbygget oppfyller alle de grunnleggende kravene
de har til et næringsbygg, som beliggenhet og funksjonell
utforming. Flere interessegrupper (banker, investorer,
byggeiere, ingeniører) innenfor næringsbygg mener
at interessen og viktigheten for leie i energieffektive
næringsbygg vil øke i årene som kommer. Som følge av
ytterliggere offentlige reguleringer, tilgjengelighet og
rimeligere ny energieffektiv teknologi/byggemateriale,
samt det økte presset om å ta ansvar for vår globale
fremtid, kan betalingsvilligheten for energieffektiviteten i
fremtiden forventes å øke.
Leietakers betalingsvillighet og markedsmekanismene i
leiemarkedet sørger for at byggeiers investeringskostnader
kan forsvares med en forventning om høyere leieinntekter
fra slike næringsbygg. Dette vil øke næringsbyggets verdi og
ifølge amerikanske studier gi en vestlige høyere utleiegrad
i en eiendomsportefølje med energieffektive næringsbygg.
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REDUKSJON I SELSKAPSSKATT
– INNVIRKNING PÅ SKATTERABATT I FORBINDELSE MED TRANSAKSJONER AV EIENDOMSSELSKAP

Vi har i en tidligere utgave av Basalerapporten gjennomgått det teoretiske beregningsgrunnlaget for skatterabatt ved salg av næringseiendom. I ettertid har det vært endringer
i selskapsskatten, og i forslag til statsbudsjett for 2016 ligger det til rette for ytterligere
endringer av selskapsskatten. Denne artikkelen gjennomgår det teoretiske beregningsgrunnlaget, samt hvilken effekt fremtidige endringer i selskapsskatten vil kunne få for
skatterabatt i forbindelse med transaksjoner av eiendomsselskap.
Tapt fremtidig avskrivning
Transaksjoner av eiendom skjer ofte gjennom salg av
aksjene i eiendomsselskapet. Det at eiendomsobjektet
skifter eier utløser blant annet dokumentavgift på kjøpers
hånd og skatt av overskuddet på selgers hånd. Ved kjøp
av aksjer i eiendomsselskapet vil de skattemessige
verdiene videreføres, noe som medfører at grunnlaget for
skattemessige avskrivninger for kjøper vil være lavere enn
ved kjøp av eiendommen. Av den grunn avtales det som
regel en skatterabatt ved overdragelse av aksjer.

Skatterabatten vil ofte avtales som en gitt prosentsats der
grunnlaget er differansen mellom virkelig eiendomsverdi
og skattemessige verdier, eventuelt at det avtales et bestemt
beløp. Fra og med 2009 ble det innført en ny saldogruppe med
tekniske installasjoner som har høyere avskrivningssats
enn bygg (10 %). Før innføringen av avskrivning av
tekniske installasjoner var det ved eiendomstransaksjoner
en «allmenn» oppfatning at skatterabatt ved kjøp av
selskap fremfor eiendom var på 7 %. Dette forutsetter at
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eiendommen hadde en saldoavskrivning på 2 % med en
diskonteringsrente på 6 %.

Differanse eiendomsverdi og
skattemessig verdi

Avtalt skatterabatt baseres ofte på differansen
mellom avtalt eiendomsverdi og skattemessig verdi
på transaksjonstidspunktet. Det er derimot viktig at
tomteverdier holdes utenfor regnestykket da det ikke er
grunnlag for å avskrive slike verdier. Å holde skattemessig
tomteverdi utenfor regnestykket er uproblematisk, mens
det kan være vanskeligere å identifisere markedsverdi på
tomten i forbindelse med en eiendomstransaksjon, og dette
er noe som bør avtales særskilt mellom selger og potensielle
kjøpere. Andelen tomteverdi av total eiendomsverdi kan
variere betydelig mellom ulike eiendommer, og da først
og fremst på grunn av beliggenheten. En avklaring på
allokering av tomteverdi vil være av vesentlig betydning før
en beregner / avtaler en eventuell skatterabatt. En økende
andel tomteverdi vil redusere en estimert skatterabatt.
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Beregnet skatterabatt
Reell skatterabatt i den enkelte transaksjon kan utledes
ved å beregne nåverdien av fremtidige tapte skattemessige
avskrivninger.

𝑋𝑋1 × 𝐴𝐴𝑆𝑆1 × 𝑆𝑆
𝑋𝑋2 × 𝐴𝐴𝑆𝑆2 × 𝑆𝑆
𝑋𝑋3 × 𝐴𝐴𝑆𝑆3 × 𝑆𝑆
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = [𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑁𝑁] × ��
�+�
�+�
��
𝐴𝐴𝑆𝑆1 + 𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐴𝐴𝑆𝑆2 + 𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐴𝐴𝑆𝑆3 + 𝐾𝐾𝐾𝐾
VV
SMV
X1 – X3
AS1 – AS3
S
Kn

= virkelig verdi eiendom (eks.tomt)
= skattemessig verdi eiendom (eks.tomt)
= andel skattemessig verdi i ulike saldogrupper
= skattemessige avskrivningssatser
= skattesats
= diskonteringsrente

Ved å benytte andel skattemessig verdi i ulike saldogrupper
som grunnlag for beregning av skatterabatt forutsettes det
at differansen mellom avtalt eiendomsverdi og skattemessig
verdi allokeres med tilsvarende fordeling.

Det erfares at avtalt skatterabatt kan være lavere enn
teoretisk beregnet skatterabatt, og etter at det ble innført
saldoavskrivninger for tekniske installasjoner lå avtalt
skatterabatt ofte mellom 9 % og 11 %. I tidligere utgave
av Basalerapporten ble estimert skatterabatt med 28
% selskapssats beregnet til 10,2 % (forutsatt andel
saldogrunnlag for bygg på 70 % og tekniske installasjoner
på 30 %). Med avskrivningssats på bygget tilsvarende 4 %
økte den estimerte skatterabatten til 13,1 %.
Fra og med 2014 ble selskapsskatten redusert til 27 %,
noe som med de samme forutsetningene som ovenfor gir
skatterabatt på henholdsvis 9,8 % (saldoavskrivning bygg
2 %) og 12,6 % (saldoavskrivning bygg 4 %).

Varslede skatteendringer
Det er i forslag til statsbudsjettet for 2016 foreslått en
justering av selskapsskatten fra dagens nivå på 27 % til 25
%. Videre har dagens regjering signalisert at de ønsker å
reduseres selskapsskatten ytterligere ned til 22 % innen
2018. Før den tid er det et stortingsvalg som kan bety et
regjeringsskifte, men også Arbeiderpartiet har indikert en
reduksjon i selskapsskatten i sitt reformforslag, men da ned
til 23 %.

Selskapsskatten vil ha innvirkning på eiendomsselskapenes
latente skatt, og har i så måte direkte innvirkning på
skatterabatt i forbindelse med transaksjoner som følge
av at nåverdien av skatteulempen vil bli redusert ved en
reduksjon i selskapsskatten.
Hvilken effekt en forventning om redusert selskapsskatt
vil ha på avtalt skatterabatt er vanskelig å tallfeste, men vil
være en naturlig del av forhandlingene ved transaksjoner.
Å beregne en teoretisk skatterabatt basert på gitte
forutsetninger i dag er relativt enkelt, men å beregne en
skatterabatt basert på fremtidige politiske beslutninger
blir vanskelig. En forventning om en lavere selskapsskatt
i fremtiden medfører at en kan forvente en lavere
skatterabatt.
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I eksempelet nedenfor viser vi sensitiviteten for skatterabatten ved endring skattemessig andel bygg og
selskapsskatt. Diskonteringsrenten som benyttet er 6,0 %, og det er forutsatt saldoavskrivning på bygg med 2 %.
SELSKAPSSKATT

ANDEL SM VERDI
BYGG

22 %

23 %

24 %

25 %

26 %

27 %

50 %

8,6 %

9,0 %

9,4 %

9,8 %

10,2 %

10,5 %

55 %

8,4 %

8,8 %

9,2 %

9,6 %

9,9 %

10,3 %

60 %

8,3 %

8,6 %

9,0 %

9,4 %

9,8 %

10,1 %

65 %

8,1 %

8,5 %

8,8 %

9,2 %

9,6 %

9,9 %

70 %

8,0 %

8,3 %

8,7 %

9,1 %

9,4 %

9,8 %

75 %

7,9 %

8,2 %

8,6 %

8,9 %

9,3 %

9,6 %

80 %

7,8 %

8,1 %

8,5 %

8,8 %

9,2 %

9,5 %

Med saldoavskrivning av bygg med 4 % får vi følgende sensitivitet på skatterabatten:
SELSKAPSSKATT

ANDEL SM VERDI
BYGG

22 %

23 %

24 %

25 %

26 %

27 %

50 %

10,7 %

11,1 %

11,6 %

12,1 %

12,6 %

13,1 %

55 %

10,5 %

11,0 %

11,5 %

12,0 %

12,5 %

12,9 %

60 %

10,5 %

10,9 %

11,4 %

11,9 %

12,4 %

12,8 %

65 %

10,4 %

10,8 %

11,3 %

11,8 %

12,2 %

12,7 %

70 %

10,3 %

10,8 %

11,2 %

11,7 %

12,2 %

12,6 %

75 %

10,2 %

10,7 %

11,1 %

11,6 %

12,1 %

12,5 %

80 %

10,2 %

10,6 %

11,1 %

11,5 %

12,0 %

12,5 %

Hvis vi tar utgangspunkt i at andel skattemessig verdi tilknyttet bygg er på 70 % av totalt saldogrunnlag (resterende på
tekniske installasjoner) ser vi at en endring i selskapsskatten fra 27 % til 25 % reduserer skatterabatten fra 9,8 % til 9,1 % for
bygg med 2 % saldoavskrivning. En ytterligere reduksjon i selskapsskatten til 22 % gir en redusert skatterabatt ned til 8,0 %.
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BAKGRUNN
OBOS Basale AS forvalter cirka 2,6 millioner kvadratmeter
eiendom spredt over hele Norge, i tillegg til Sverige og
Danmark. Selskapet er 25 år i 2015 og er i dag å regne som
Norges største uavhengige forvalter av næringseiendom.
Dette innbefatter administrasjon, økonomistyring og
regnskapsførsel for over 250 eiendomsselskap. Denne
eiendomsporteføljen gir store mengder data.
Dataene er både geografisk spredte og segmenterte, og
danner et godt grunnlag for nøkkeltall og analyser av det
norske næringseiendomsmarkedet. Kompetansehuset
Basale har tverrfaglige ressurser med ulike innfallsvinkler
på enhver problemstilling, og kan derfor sammen utføre
flere omfattende analyser og gi et nyansert bilde.
Vi ønsker å dele noe av denne innsikten,
og håper at våre analyser har verdi for
leserne av Basalerapporten.
Har du spørsmål vedrørende
rapporten eller datagrunnlaget,
ta gjerne kontakt med oss.

Alta
Tromsø

Bodø

Oppsummering
Foreslåtte endringer av selskapsskatten i
neste års statsbudsjett, og signalene som
er gitt med tanke på ytterligere reduksjon
av selskapsskatten de kommende årene vil
ha en effekt for beregnet skatterabatt ved
eiendomstransaksjoner gjennom salg av
aksjeselskap. Det er vanskelig å beregne
en «korrekt» teoretisk skatterabatt all den
tid det er usikkerhet hvordan skattenivået
vil bli i kommende år. Denne usikkerheten
er vanskelig å tallfeste, men uansett vil
avtalt skatterabatt i forbindelse med
eiendomstransaksjoner til syvende og
sist være en forhandlingssak mellom
kjøper og selger, og vil også være avhengig
av hvilken økonomisk / skattemessig
posisjon de ulike partene innehar på
transaksjonstidspunktet. En «korrekt»
teoretisk beregnet skatterabatt kan
uansett være et godt utgangspunkt i en
forhandlingssituasjon.

Sandefjord

København

Stockholm
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Basale er et tverrfaglig kompetansehus innen eiendom som dekker alle behov innen tradisjonell eiendomsforvaltning
av næringseiendom, samt et bredt spekter av analyse- og rådgivningstjeneste, næringsmegling m.m. Samlet
forvaltningsportefølje er på ca 2.600.000 m² som har en samlet verdi på over NOK 35 milliarder. Basale er representert
med egne kontorer over hele Norge, og er en av Nordens største eiendomsforvaltere, med kontorer i Sverige og Danmark.
Basale har over 210 ansatte, og er et heleid datterselskap av OBOS.

www.basale.no

OBOS Basale AS
Besøksadresse:
Beddingen 10, 7014 Trondheim
Postadresse:
Postboks 5666 Sluppen, 7484 Trondheim
Telefon: 06760
Mail: 06760@basale.no
Hilmar Auran
Administrerende direktør
Telefon: 924 53 053

Pergunn Gjerdsbakk
Avdelingsleder - Ålesund
Telefon: 959 79 470

Rune Mikaelsen
Viseadministrerende direktør
Telefon: 982 47 999

Oddbjørn Eidissen
Daglig leder - Basale Tromsø AS
Telefon: 957 04 920

Per-Tore Støen
Regiondirektør – Region Midt
Telefon: 918 32 997

Magne Vindvik
Daglig leder - Basale Norland AS
Telefon: 901 57 625

Gjermund Fossnes
Regiondirektør – Region Sør / Øst
Telefon: 930 94 891

Tor -Even Stamnes
Avdelingsleder Alta
Telefon: 902 30 010

Solfrid Michalsen
Konst. Avd. leder - Stavanger
Telefon: 452 60 709

Inger Eriksen
Konsernadvokat
Telefon: 934 49 912

Ole Kristian Johannessen
Avdelingsleder - Bergen
Telefon: 915 53 433

Sverige: CBRE Basale
Anna Nordin
VD
Telefon: +46 8 4101 8700

Neste utgave av Basalerapporten kommer ut i juni 2016.
- Et selskap i OBOS-konsernet

