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EIENDOMSSKATT

VERDIVURDERING AV TOMTEAREAL

LEDER
Basale har som forretningsidé "å skape merverdi for bruker
og eier av næringseiendom". I denne ambisjonen ligger det et
ansvar for å dele vår kunnskap og erfaring fra forvaltningen av
over 3 millioner m2 med næringsareal i Skandinavia. Til dette
er Basalerapporten et viktig verktøy.

Den 30. november 2016 ble det kjent at Newsec har inngått en
avtale med OBOS om kjøp av alle aksjene i Basale. Dette betyr
at Newsec Asset Management og Basale vil slå seg sammen fra
og med 1. januar 2017. Med dette gjør Newsec et strategisk
grep for å befeste sin posisjon i det nordiske markedet, og
for Basale gir det større muligheter til å vokse og utvikle vår
virksomhet ytterligere.
Newsec er i dag Nord-Europas største selskap innen
eiendomsforvaltning. Inkludert Basale, vil Newsec ytterligere
bekrefte sin posisjon som en komplett tjenesteleverandør
innen rådgivning og forvaltning av eiendom. Fra 2017 vil
Basale og Newsec levere forvaltningstjenester i Norge under
navnet Newsec Basale AS.

Vi i Basale er meget fornøyd med å bli en del av Newsec.
Deres posisjon og styrke i de nordiske markedene gjør at
de sammen med vår organisasjon i Norge representerer
fremtidens eiendomsforvaltning. En selskapsstruktur som
har fokus på innovasjon og investeringer i ny teknologi er en
konkurransemessig fordel. Vi tror Newsec Basale kan tilby
nettopp dette.

I denne utgaven av Basalerapporten har vi blant annet satt
fokus på vurdering av tomteverdi som tema. I tillegg har
vår avdelingsleder for teknisk tegning, Tone M. Haugan en
artikkel om viktigheten av korrekt arealberegning for å
få et riktig utgangspunkt for leieforhold og beregning av
eiendomsverdi. Gjesteforfattere i denne utgaven er Sølve
Bærug, førsteamanuensis ved Universitetet i Ås, og Erlend
Wallestad fra Sparebanken Vest.
Basale vil fremstå med nytt navn og ny profil som
konsekvens av at vi blir en del av Newsec-konsernet. Vårt
fokus på systematisk evaluering og analyser av tilgjengelige
eiendomsdata vil imidlertid fortsette. I et samarbeid med
Newsec vil vi kunne utvikle og foredle vårt bidrag til å øke
kunnskapen blant eiendomsaktørene ytterligere. Med en
stadig økende profesjonalitet blant eiere og leietakere ser vi
et økende fokus på relevante analyser og informasjon, og vårt
mål er å gi leserne et godt utgangspunkt for bedre kontroll over
egen virksomhet.

Vi håper denne utgaven av Basalerapporten fanger din
interesse og ønsker deg god lesning. Vi ser frem til å komme
tilbake til dere med en ny nøkkeltallsrapport våren 2017, da
med ny profil og under nytt navn.
Hilmar Auran
Administrerende direktør
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HVA ER TOMTEVERDI?
AREALBEREGNING AV NÆRINGSEIENDOM
GJESTEARTIKKEL: SB VEST - BANKENS

PERSPEKTIV VED VERDIVURDERING AV TOMTEAREAL

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2017 – PUNKTER AV INTERESSE FOR NÆRINGSEIENDOMSSEKTOREN

Gjesteartikkel: SpareBanken Vest
Når banker skal vurdere eiendomsprosjekters utviklingspotensial stilles en rekke
krav. Framtidig inntektspotensial og prosjektkostnader må kunne dokumenteres og
sannsynliggjøres, og eiers medvirkning i utviklingsfasen må sikres ved hjelp av tilstrekkelig
egenkapital. Vi har fått Sparebanken Vest til å dele bankens perspektiv ved verdivurdering av
tomteareal

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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Hva er tomteverdi?

HVA ER TOMTEVERDI?
Sigurd Flaat Liljefjell, Rådgiver – Finansiell rådgivning OBOS Basale AS
Sølve Bærug, Førsteamanuensis, Universitetet i Ås

Interessenter, perspektiver og metodikk
Tomteeiere kan sitte på en betydelig
verdi uten å vite det. Etter hvert som
sentraliseringen fortsetter vil knapphet på
areal være en viktig driver. Vi ser at bruken
av arealene endres. Tidligere sentrale
industriarealer omreguleres og benyttes til
boliger og næringsvirksomhet.
Det er press på reguleringsplaner
og tomteutnyttelsesgrad for å
tilfredsstille prognosene for blant annet
befolkningsvekst. Vi vil i denne artikkelen
belyse interessenter, perspektiver og
metodikk for vurdering av tomteverdi.

Hva er tomteverdi?
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"Investorer og utviklere kalkulerer ulikt, med forskjellig
presisjonsnivå og konsistens i beregningene"

Tabell 1
Tomtearealmetoden
Salgspris
Tomt m

2

Pris per m tomt
2

1

2

3

Gjennomsnitt/sum

70 000 000

80 000 000

150 000 000

100 000 000

10 000

8 000

12 500

10 167

7 000 m

2

10 000 m

2

12 000 m

2

9 667

Interessenter
Foruten eiere er det flere som har interesse av tomteverdien.
Ved et salg vil investorer og utbyggere forsøke å
argumentere for lav pris. Banker og finansinstitusjoner
ønsker edruelige estimater for verdi av pant. Revisorer
skal signere revisjonsberetning uten vesentlige feil.
Offentlige myndigheter ønsker korrekt grunnlag blant
annet for beregning av infrastrukturprosjekter.
Markedet av større tomteareal i Norge er lite transparent.
Dette gir utslag i få sammenlignbare transaksjoner ved
vurdering av tomteverdi, og høy usikkerhet i vurderingen
av tomtenes markedsverdi.

Tomtearealmetoden

Tomtearealmetoden angir verdi per m2 tomt basert på
sammenlignbare transaksjoner. Selv om tomtearealet er
sammenlignbart, vil det ofte være andre elementer som
vil ha en større innvirkning på pris. Grad av utnytting av
tomten er vanligvis den mest vesentlige. Andre viktige
elementer er rekkefølgebestemmelser, grunnforhold,
utsikt og beliggenhet.

Vi tar utgangspunkt i et enkelt case med tomteareal på
10 000 m2 i randsonen av Oslo. Vi registrerer tre omsatte
tomter innenfor samme geografisk område. Se tabell 1.

Gjennomsnittlig pris per m2 tomt beregnes til kr 8 000 – 12
500, under gitte forutsetninger. Dette gir et prisintervall
for tomten på MNOK 80-125. Her kan det argumenteres
ut i fra tomtens størrelse at kun tomten på 10 000 m2 er
sammenlignbar, og verdien av casetomten vurderes til
MNOK 80.
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Hva er tomteverdi?

"Selgere av tomter og
utviklingseiendommer vil ha høyest
mulig pris, kjøpere det motsatte.
Hva er så sannsynlig pris?"

Sølve Bærug

Førsteamanuensis, Universitetet i Ås (NBMU)

Foto: NMBU/Håkon Sparre.

Sølve Bærug har en PhD innen verdsetting
av fast eiendom fra Universitetet i Ås
(NMBU), der han arbeider med forskning
og utdanning. Han er mye brukt som
foredragsholder, ekspertvitne, i nemder mv.
NMBU utdanner nær 100 masterkandidater
i året fra studieretningene Eiendom,
Eiendomsutvikling,
og
Byog
regionplanlegging, med vekt på en bred,
profesjonsrettet,
og
virkelighetsnær
tilnærming til fagene.
NMBUs store og bredt sammensatte fagmiljø
har en omfattende forskningsaktivitet innen
hele spekteret av tidligfase, med hovedvekt
på anvendt forskning.

Tomtebelastning som
sammenligningsgrunnlag
Verdien av tomter og utviklingseiendommer er nokså
proporsjonale med bygningenes gulvareal. Det samme
gjelder innsatsfaktorene, dog med en stordriftsfordel.
Desto større bygning, jo lavere kostnad per arealenhet, alt
annet likt. Ergo vurderes tomteutnyttelsesgraden, BRA/
areal tomt som den viktigste verdidriveren for tomten.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utgitt
veilederen «Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler»
med beskrivelse av hvordan denne skal beregnes, jf plan- og
bygningslovens § 5-1. Hvis vi i tillegg til pris og tomteareal
har tilgang til grad av utnytting i hvert av de omsatte
prosjektene, har vi et bedre vurderingsgrunnlag for verdi
av casetomten. Vi kan da sammenligne pris per m2 BRA
tomten kan bebygges med. Vi bruker altså tomtebelastning
som sammenligningsgrunnlag:

La oss anta at vårt case har en grad av utnytting lik 250%.
Vi ser av tabell 2 at tomten på 12 mål kan være et bedre
sammenligningsgrunnlag for vurdering av casetomten, da
grad av utnytting per arealenhet er lik. Men vi ser også at
pris per kvadratmeter tillatt bebyggelse for de to andre
tomtene er like . Med utgangspunkt i denne eiendommen vil
verdien av casetomten vurderes i øvre grense av intervallet,
altså 10 000 m2 * 250% * 5 000 kr/m2 = MNOK 125.

Dette belyser mye av sensitiviteten i tomtearealmetoden
basert på tomteverdi og tomteareal. Ut i fra dette eksemplet
ser vi at pris per m2 utbygd BRA er lik i de tre transaksjonene,
selv om prisen for tomten per m2 er ulik. Dette underbygger
også at salgsprisen for de omsatte tomtene er riktig ut fra
en rasjonell investors perspektiv.

Hva er tomteverdi?
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Tabell 2
Tomtebelastning som
sammenligningsgrunnlag
Salgspris
Tomt m2
Pris per m2 tomt

1

2

3

Gjennomsnitt/sum

70 000 000

80 000 000

150 000 000

100 000 000

8 000

12 500

10 167

30 000

20 000

7 000 m2

Tomteutnyttelsesgrad

10 000

Antall m BRA

14 000

2

Pris pr BRA

200 %
5 000

Hva når salg av lignende tomter ikke er
kjent?
Beslutningsgrunnlaget for en rasjonell investor er ofte det
vedkommende kan få ut av tomten, altså pris per utbygd
BRA.

Selgere av tomter og utviklingseiendommer vil ha høyest
mulig pris, kjøpere det motsatte. Hva er så sannsynlig
pris? I mangel på sammenlignbare transaksjoner vil man
støtte seg til en vurdering av hvordan de sannsynlige
kjøperne vurderer tomten. Man går altså via den verdien
tomten har som investering for kjøperne, for å anslå den
prisen tomten sannsynligvis vil få ved et salg. Men merk at
markedsverdien alltid vil være lavere enn verdien tomten
har som investering for kjøperen, ellers ville ikke kjøperen
kjøpt tomten.
Investorer og utviklere kalkulerer ulikt, med forskjellig
presisjonsnivå og konsistens i beregningene. For mindre
prosjekter som raskt kan settes i gang, vil kjøperne
sannsynligvis bruke en forenklet residualvurdering.
Forventer en utbygging over en noe lengre periode
vil kjøperne antagelig støtte seg på en diskontert
kontantstrømvurdering av tomteverdien.

Enkel residualvurdering

I en enkel residualvurdering setter kjøperne opp tall for
forventede kostnader ved utvikling av prosjektet uten å ta
direkte hensyn til akkurat når kostnadene kommer. Dette
er tomtebelastning brukt som investeringsstøtte (enkel
kalkyle som grunnlag for investeringen).

10 000 m2

12 000 m2

160 %

16 000
5 000

250 %
5 000

9 667

203 %
5 000

Et eksempel for en tomt regulert til bolig kan se slik ut:
Enkel residualvurdering
Salgspris gjennomsnitt
Totalentreprise
Salgskostnader

Offentlige avgifter mv
Utbyggingsavtale o.l.

Interne prosjektkostnader
Finanskostnad

Dekningsbidrag

Rest = maksimal pris for tomt

*Alle tall i salgbare BRA (SBRA)

kr/SBRA*
60 000
33 500
1 500
1 500
2 000
3 000
2 000
7 000
9 500

Lignende kalkyle kan lages for næringseiendom, typisk
der salgspris erstattes av en verdivurdering av det ferdige
prosjektet, areal måles i BTA og verdiene eks. MVA.
Her har vi beregnet tomtebelastning som en residual.
Slike residualkalkyler er svært følsomme for endringer
i forutsetningene, så det er viktig at de er solid forankret
i faktiske erfaringstall hos en utvikler og realistisk
markedspris for å unngå helt feil verdivurderinger. En
reduksjon i salgspris på 10 % gir i eksempelet mer enn
halvering av maksimalprisen for tomten.
Tallstørrelsene varierer med prosjektet, og med den
enkelte utviklers egne erfaringstall. Man tar
hensyn til rammekostnaden for prosjektet,
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" I en én til én forhandling kan en enkelt si at investors avkastning på
prosjektet avhenger av hvor dyktig vedkommende er i prisforhandlinger"

hensyntatt byggekostnader, utendørsareal, finansiering,
markedsføring, prosjektledelse og byggherrens marginer.
Intensjonen er at alle kostnader for realisasjon av
prosjektet skal trekkes fra estimert markedsverdi, og gi
brutto tomtebelastning.

Brutto tomtebelastning kan vurderes som det maksimale en
investor kan betale for tomten, uten ekstra kompensasjon
for risiko sammenlignet med investering i en etablert
eiendom. Investorer kan beregne risikoen i et slikt prosjekt
på ulik måte. Eksempelvis kan en entreprenør som også
er investor, hente ut marginer i selve entreprisen, eller ha
prosjekter stående til perioder med lav ekstern aktivitet.

Sistnevnte er elementer som vanligvis ikke reflekteres i
markedsverdien. Vanligvis treffer man markedsverdien
best ved å legge til grunn at investor kjøper tjenester til
markedsvilkår for realisasjon av prosjektet. Kalkylen angir
hva utvikleren maksimalt vil betale for tomten, kalkylen
sier ikke direkte noe om hva utvikleren faktisk kommer
til å måtte betale. Den sier altså ikke noe direkte om
markedsverdien av tomten. Avkastningen (kompensasjon
for risiko) er direkte sammenlignbar med prisrabatten sett
opp mot brutto tomtebelastning. I en én til én forhandling
kan en enkelt si at investors avkastning på prosjektet
avhenger av hvor dyktig vedkommende er i
prisforhandlinger, alt annet likt. Det er vanlig at tomteeier
sitter igjen med en større andel av brutto tomtebelastning
etter hvert som risiko i bruk av tomten reduseres,
eksempelvis gjennom regulering. En 50/50-fordeling

mellom selger og investor kan være et utgangspunkt i
markeder i tettsteder, mindre byer og randsoner rundt
større byer.

Diskontert kontantstrøm

Når tomten forventes å bli bebygd over litt tid passer
ikke den enkle residualkalkylen like godt, fordi den ikke
eksplisitt fanger opp at utgiftene og inntektene kommer
på ulike tidspunkt. Standard økonomisk teori anbefaler
da å bruke neddiskonterte kontantstrømmetoder
(kontantstrømmetoden). Dette er vanlig praksis ved
verdivurdering av etablerte eiendommer, og er også
finanstilsynets anbefaling.

Når man ikke har et bygg, men kun en råtomt, tar
kontantstrømsanalysen utgangspunkt i hvilket prosjekt
som mest sannsynlig kan realiseres, ut i fra beste estimat
av tomteutnyttelsesgrad og andre sannsynlige føringer for
arealet. Diskontert kontantstrøm innebærer at verdi av det
ferdige prosjekt/ferdige byggetrinn og kostnader, inkludert
alle interne kostnader hos utvikler, må transformeres til
konkrete, periodiserte kontantstrømmer. Kompensasjon
for risiko legges vanligvis i diskonteringsrenten.
En bebygd eiendom har gjerne noenlunde forutsigbare
årlige inn- og utbetalinger. Det har ikke en tomt. Eierens
ressursbruk og sluttresultatet er ofte uforutsigbart dersom
prosjektet har en tidshorisont på noen år. Myndighetskrav,
regulering og markedet kan endre seg vesentlig.

Hva er tomteverdi?
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Tabell 3 - Forenklet kontantstrømmetode
Alle tall i slutten av året,
alt i verdifaste beløp

2016

2017

2018

2019

2020

Verdi ferdig prosjekt
Entreprise, salg osv
Prosjektutvikling

-500

Kontantstrøm
Disk.rente
Verdi (NNV)

10 %

-500

-500
-500

-500
-500

-23 000
-23 000

2021
45 000
45 000

kr 11 000

Mer enn 20 års nær vedvarende oppgang i Norge har
ikke hjulpet oss til realistisk forventning om utvikling
av eiendomspriser på lengre sikt. Tomter som ikke
bebygges raskt har ekte usikkerhet: Utfallet er ikke bare
usikkert, det er «uforutsigbart» usikkert. Erfaring fra
lignende prosjekter gir lite støtte fordi tid, sted og andre
rammebetingelser er ulik.

I tillegg kommer det faktum at man ikke må bygge dersom
dette ikke framstår som lønnsomt: Tomt er en (real)
opsjon på et ferdig prosjekt, og dessuten kan arealplaner
og reguleringsplaner bli endret. Risikoen for tomter som
ikke bebygges raskt ligger ikke bare i hvor store inntektene
blir, det ligger i hva som i det hele tatt kommer til å bli
realisert, og når. Samlet betyr dette at diskonteringsrenten
i en kontantstrømsanalyse for tomter burde vurderes
på en annen måte (og langt høyere) enn for en bebygd
eiendom dersom man skal finne korrekt investeringsverdi
(bruttoverdi).
Det er lett å ende med feil investeringsverdi med
kontantstrømmetoden for tomter som er tenkt utviklet
over tid, men vi har ikke gode alternativ. Det beste vi kan
gjøre er å lese kalkylene med en viss skepsis, kontrollere
at pengestrømmene er realistiske, at alle kostnader er med
og at risiko er håndtert på en realistisk måte. Dette gjelder
særlig der utvikling må strekke seg over en del tid, og vi må
hele tiden ha i tankene at vi skal fram til hvordan kjøperne
vurderer dette for å finne markedsverdien.

I mangel på informasjon er det viktig for brukerne å kunne
presentere det beste estimatet av markedsverdien av
tomten. En kan støtte seg på en av metodene, eller benytte
kombinasjoner av disse, gitt at man er konsistent. Det er en
fordel å benytte ulik metodikk på samme problemstilling,
om ikke annet for å vurdere om estimatene er rimelige.

Anta at vi har vurdert det mest sannsynlige caset i
eksemplet innledningsvis etter kontantstrømmetoden.
Markedsverdien av det ferdige prosjektet har en beregnet
nåverdi på kr 36 000, rammekostnaden har en beregnet
nåverdi på kr 25 000.

Differansen, kr 11 000, vurderes sammenlignbar
med brutto tomtebelastning og danner grunnlaget
for prisforhandlinger. Det er imidlertid en betydelig
sannsynlighet for at caset ikke realiseres i den form som
er skissert. I tilfeller med en råtomt uten reguleringsplan
er usikkerheten betydelig høyere enn i tilfeller som er
detaljregulert.

For å estimere markedsverdien må gjenstående risiko
i arealet estimeres, tallfestes og komme til reduksjon
av bruttoverdien, hele tiden med hensyn til hvordan
potensielle kjøpere ville vurdert risikoen. Først når denne
risikoen er hensyntatt, vil man kunne presentere
det beste estimatet av markedsverdien.
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" En bebygd eiendom har gjerne noenlunde forutsigbare årlige
inn- og utbetalinger. Det har ikke en tomt."

Tabell 4
Tomtebelastningskalkye (Kombinasjon)

TNOK

Markedsverdi (NNV fremtidig prosjektverdi)
Rammekostnad (NNV samlede prosjektkostnader)

Reguleringsrisiko

15 %

Markedsrisiko

15 %

Utbyggingsrisiko

10 %

Finansieringsrisiko

7%

Politisk risiko

5%

Sum investors risiko

52 %

Nettoverdi (Netto tomtebelastning)
Investors avkastning
Markedsverdi
Rammekostnad

Avkastning

275 000

11 000

-41 250
-41 250
-27 500

-19 250

-13 750

25 000
-1 650
-1 650
-1 100

-770

-550

-143 000

-5 720

900 000

36 000

132 000

5 280

132 000

143 000

%

I slike vurderinger er det essensielt å presentere mandat
og forutsetninger, slik at brukeren kan lese verdien med
et kritisk blikk og vurdere forutsetningene opp mot egne
erfaringstall. Et viktig element i verdivurderinger der
usikkerheten i prisestimatet er høy, er sensitivitetsanalyser.
Se tabell 5 og 6. Sensitivitetsanalysene kan gi brukeren

36 000

625 000

Estimert risikojustert tomteverdi

Verdi pr m2 tomt

900 000
625 000

Bruttoverdi (Brutto tomtebelastning)

Kr m2

19 %

5 280

25 000
5 720

19 %

13200

mulighet til å estimere verdi ut fra andre forutsetninger,
som er et viktig supplement til verdiestimatet. Dersom
utviklingen kan ende opp i alternative case, kan det være
informativt å sette opp et sett kontantstrømsanalyser for å
illustrere konsekvensen av ulike scenarier.

Hva er tomteverdi?
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Tabell 5 - Sensitivitetsanalyse
TU

Investors vurdering av risiko (reduksjon av bruttoverdi)

5 280

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

52 %

60 %

70 %

100 %

-10 600

-9 540

-8 480

-7 420

-6 360

-5 088

-4 240

-3 180

-3 400

-3 060

-2 720

-2 380

-2 040

-1 632

-1 360

-1 020

125 %
150 %
175 %
200 %
225 %
250 %
275 %
300 %
325 %

-7 000
200

-6 300
180

-5 600
160

-4 900
140

-4 200
120

-3 360
96

-2 800

-2 100

80

60

3 800

3 420

3 040

2 660

2 280

1 520

1 140

11 000

9 900

8 800

7 700

4 440

1 824

6 600

5 280

8 760

3 300

10 920

7 008

4 400

13 080

8 736

10 464

7 280

5 460

7 400

6 660

5 920

5 180

14 600

13 140

11 680

10 220

21 800

19 620

17 440

15 260

18 200

16 380

14 560

12 740

3 552

2 960

2 220

5 840

4 380

8 720

6 540

Tabell 6 - Sensitivitetsanalyse
Kostnad

Bruttoleie per m2

5 280

2 000

2 200

2 400

2 500

2 600

2 800

3 000

3 200

20 000 kr

3 840

5 376

6 912

7 680

8 448

9 984

11 520

13 056

2 880

4 416

5 952

6 720

7 488

9 024

10 560

12 096

21 000 kr
22 000 kr
23 000 kr
24 000 kr
25 000 kr
26 000 kr
27 000 kr
28 000 kr
29 000 kr
30 000 kr

3 360
2 400
1 920

1 440

4 896
3 936
3 456

2 976

6 432
5 472

7 200
6 240

4 992

5 760

4 512

5 280

3 552

4 320

960

2 496

4 032

4 800

-

1 536

3 072

3 840

480

-480

-960

2 016

1 056
576

2 592

2 112

Interessenter vil ha ulike perspektiver og insentiver for
beregning av tomteverdi. Estimater og forventninger på
markedsutsikter og grad av tomteutnyttelse utgjør den
største forskjellen. Vi registrerer at det er større enighet i
estimatene i investeringsverdien (bruttoverdien) enn hva
som er tilfelle i markedsverdien (nettoverdien).

Dette skyldes i hovedsak investorenes vurdering av
risiko når det endelige budet skal presenteres. For å
kunne vurdere markedsverdien av tomten, må det beste
estimatet av potensielle kjøperes risiko tallfestes, og
komme til reduksjon av bruttoverdi.

3 360

2 880

7 968
7 008
6 528

9 504
8 544
8 064

11 040
10 080
9 600

12 576
11 616

11 136

6 048

7 584

9 120

10 656

5 088

6 624

8 160

9 696

5 568

4 608

4 128

3 648

7 104

6 144

5 664

5 184

8 640

10 176

7 680

7 200

6 720

9 216

8 736

8 256

En betydelig del av verdivurderinger er estimater
og forutsetninger. Ved verdivurdering av tomteareal
er ofte estimatene mer usikre sammenlignet med
etablerte eiendommer. Dermed kan konsekvensene av
feilvurderinger bli betydelige.
Det endelige svaret kommer når tomten er solgt.
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Arealberegning av næringseiendom

AREALBEREGNING AV
NÆRINGSEIENDOM
Tone M. Haugan, Avdelingsleder teknisk tegning OBOS Basale AS

Det å beregne riktig areal for en
næringseiendom kan være en krevende
oppgave.
Liten kjennskap til Norsk Standard som
definerer arealbegrep og måleregler
medfører ofte feil og avvik med stor
økonomisk betydning for huseier og
leietaker.
I en arealberegning fremgår leiearealet
som hver enkelt leietaker i eiendommen
disponerer, og hvordan fellesarealene
fordeles på den faktiske bruken.
En arealberegning skal inneholde fakta
som kan dokumenteres og etterprøves.

Arealberegning av næringseiendom
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Bruttoareal

1,90 m

Bruksareal
0,60 m

min.
0,60 m

0,60 m

Eksempeltegning: Målverdig areal

Nettoareal

Definisjon arealbegrep og måleverdighet

Ved bruk av feil arealbegrep som grunnlag i
arealberegningen får ikke huseier utnyttet sine
fulle eiendomsverdier.

Bruttoareal (BTA)
– Bruttoarealet beregnes fra utside omsluttende vegger og
inkluderer utvendig avsluttende overflate.
Bruksareal (BRA)
– Bruksareal er arealet innenfor omsluttende vegger.

Nettoareal (NTA)
– Nettoarealet beregnes innvendig mellom avsluttende
overflater på omsluttende vegger.

Areal beregnes ut ifra måleverdige deler. Et areal
er måleverdig når fri høyde over gulv er 1,90 meter
eller mer i en bredde på minst 0,60 meter. Del av
skråtak regnes som måleverdig inntil 0,60 meter
utenfor høyden 1,90 meter målt mot skråhimling.
Måleverdige arealer skal også være tilgjengelige via dør,
luke, trapp, permanent eller nedfellbar stige. Areal som
regnes som måleverdig skal ha gangbart gulv.
Nødvendige åpninger i etasjeskillere, for eksempel sjakter,
trapper, heiser og lignende regnes med i arealet som om
det ikke var åpninger. Åpninger i etasjeskiller for trapp,
heiser, sjakter og lignende som er større enn nødvendig,
for eksempel trappeåpninger ut over trappens
projeksjon, regnes ikke med i arealet.

Norsk Standard 3940:2012
I standarden NS3940 Areal- og volumberegninger
av bygninger finnes definisjonene på alle
arealbegreper som kan brukes i ulike
sammenhenger.

Standarden fastsetter de generelle kravene til
måleverdighet og gir informasjon om hvilke arealer
som kan benyttes til ulike formål.

Arealer i rom eller deler av rom som ikke oppfyller
kravene til måleverdighet i henhold til NS3940, skal
ikke medtas i en arealberegning.
Ved oppmåling av næringseiendom bør
bruttoareal benyttes.
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"Vår erfaring er at en korrekt arealberegning i de fleste tilfeller
gir høyere leieareal, noe som igjen kan gi høyere leieinntekt og
salgsverdi for eiendommen"

Grunnlag for arealberegning
For å utarbeide en arealberegning må det foreligge
digitalt tegningsgrunnlag på eiendommen. På gamle bygg
hvor det ikke finnes digitale tegninger kan det brukes
papirtegninger fra for eksempel byggesak som legges til
grunn for utarbeidelse av nye digitale tegninger.

Det er viktig at tegningene er målriktige og oppdatert
etter dagens situasjon da arealberegningen skal inneholde
tegninger med tydelige arealgrenser hvor hvert enkelt
areal merkes med navn og størrelse.

Potensielle feilkilder

Vår erfaring er at det er mange næringseiendommer som
har avvik i sine oppmålte arealer sammenlignet med
NS3940:2012. Det kan være ulike årsaker til at det blir
gjort feil i arealberegning, som igjen kan medføre at
arealgrunnlaget i leiekontraktene blir uriktig.

Feil bruk av arealbegrep er en potensiell feilkilde.
Eksempelvis kan dette være beregninger som blir gjort på
grunnlag av tegninger som viser bruksareal (BRA) i stedet
for bruttoareal (BTA).

Vi ser stadig eksempler på at fellesarealpåslaget «arves»
fra tidligere leiekontrakt. Påslaget for fellesareal vil ikke

nødvendigvis stemme for ny leietaker. Påslagene vil til
en viss grad være «dynamiske» og endre seg over tid, for
eksempel på grunn av at leieareal i bygget slås sammen,
utvides eller at fellesareal blir benyttet som eksklusivt
areal for leietaker.
En annen potensiell feilkilde er avglemte areal. Måleverdige
areal på tak og mesaniner/mellometasjer kan ha vært
utelatt fra tidligere arealberegninger, og derfor ikke blitt
medregnet i det totale arealet.

Konsekvenser ved feil arealberegning

Årsakene til feil arealberegning kan være mange. For
både huseier og leietakere vil det være av verdi at
arealberegningen er mest mulig korrekt. Vi ser ofte tilfeller
hvor totalt utleid areal i henhold til kontrakter eller gamle
tegninger/arealberegninger ikke samsvarer med faktisk
areal. Ofte er det reelle arealet høyere enn det som kommer
frem av kontraktene.
Dette kan potensielt gi for lav leieinntekt. Tapte leieinntekter
for huseier vil samtidig bety at grunnlaget for å estimere
markedsverdien av eiendommen blir undervurdert, noe
som kan gi en feilaktig verdsettelse av eiendommen.

Feil arealberegning kan også gi feil fordeling av
felleskostnadene mellom de ulike leietakerne. Dette er det
viktig å få ryddet opp i slik at fordelingen blir rettferdig

Arealberegning av næringseiendom
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"Gjennom vår erfaring med arealberegninger ser vi at
det i de aller fleste eiendommer foreligger kontrakter der
arealgrunnlaget avviker fra standarden"

mellom de ulike leietakerne. Dette kan også øke risikoen
for at huseier får for høye eierkostnader gjennom at
felleskostnadene ikke blir dekt inn fullt ut av leietakerne.

For eiendommer med en leietakersammensetning
bestående av både mva-pliktige og ikke mva-pliktige
leietakere vil arealberegningen være grunnlaget for
eiendommens mva-nøkkel. Denne vil igjen være
utgangspunktet for størrelsen for fradraget av inngående
mva som blir krevd. På den ene siden kan huseier risikere
å få høyere kostnader enn nødvendig ved å benytte feil
mva-nøkkel, mens i motsatt fall risikerer utleier å kreve for
store fradrag basert på feil arealberegning.

Erfaring ved arealberegninger

Gjennom vår erfaring med arealberegninger ser vi at det
i de aller fleste eiendommer foreligger kontrakter der
arealgrunnlaget avviker fra standarden. Konsekvensene
for huseier og/eller leietaker er tidligere diskutert. Ved
å bruke eksempler basert på faktiske case ønsker vi å
synliggjøre noen av effektene dette kan få for kontantstrøm
og potensiell verdi på eiendommen.

Eiendomen som hadde vært et en-brukerbygg ble etter at
opprinnelig leietaker flyttet ut utleid til flere leietakere.
Det ble ikke utarbeidet en oppdatert arealberegning da
kontraktene med nye leietakere ble inngått. Påslaget av
fellesareal hadde blitt satt skjønnsmessig.

Se eksempel i tabellene på neste side.
Etter oppdatering av eiendommens arealberegning og
gjennomgang av eiendommens fellesareal ble det avdekket
en rekke avvik, både med hensyn til leietakernes eksklusive
areal, men også med hensyn til påslaget av fellesareal. Det
eksklusive leiearealet var over 5 % større enn det som kom
frem av kontraktene, mens påslaget fellesareal i tillegg
skulle ha vært 10 %-poeng høyere, noe som ga et avvik på
totalarealet på over 15 %.

I dette tilfellet avdekket arealberegningen over 700
m2 (BTA), eller over 15 % «nytt» areal. I inneværende
kontraktsperiode var det vanskelig å få nyttiggjort seg
de «nye» arealene, men den oppdaterte arealberegningen
kunne derimot få innvirkning ved kontraktsutløp ved re-/
nyutleie. Hvis en forutsetter markedsleie på 1.500 kr/m2
ville potensiell merleie i dette tilfellet vært på i overkant av
1,1 MNOK/år. Med en yield på 5,0 % utgjør dette 22 MNOK på
eiendomsverdien. Kommersielt ville det sannsynligvis vært
vanskelig å oppnå hele dette potensialet med eksisterende
leietakere i etterkant av at kontraktene var inngått, men det
synliggjør potensialet og betydningen av å ha kontroll på
sine arealer med et godt grunnlag som en oppdatert
arealberegning kan gi.
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Kontraktsareal
Leietaker
A
B
C
D
E
F
Totalt

Kontraktsareal
eksklusivt (BTA)

Påslag fellesareal
kontrakt

500

10,0%

500

5,0%

700

5,0%

1000

15,0%

800

10,0%

1100

0,0%

4600

7,4%

Totalareal
(BTA)
550

525
735

1150
1100
880

4940

Arealer oppmålt ihht. NS3940:2012
Leietaker
A
B
C
D
E
F
Totalt

Oppmålt eksklusivt
areal (BTA)

Påslag fellesareal
ihht. ny arealberegning

540

3,0%

Oppmålt
totalareal (BTA)
556

530

20,0%

1000

25,0%

1250

10,0%

913

780

1160
830

4840

20,0%

20,0%
17,4%

636

936

1392
5683

Oppsummering
Basale har mange års erfaring med arealberegning
av næringseiendom og kjenner til utfordringer og
problemstillinger ved inngåelse av leiekontrakter basert
på feil areal og feil fordeling av fellesarealer. En korrekt
arealberegning sikrer en god start på et leieforhold
mellom eier og leietaker, og vil være et godt verktøy i
meglingsprosessen for enklere å kunne utarbeide korrekte
tilbud knyttet til både nyutleie og reutleie.

I tillegg vil arealberegningen sikre riktig grunnlag for
felleskostnadsfordelingen på eiendommen.

Ved transaksjon vil en arealberegning være vesentlig
for både kjøper og selger da riktig oppmålt areal
kan ha en betydning for estimert eiendomsverdi.
Selger fremstår dermed seriøs og kjøper vet hva han kjøper.
Vår erfaring er at en korrekt arealberegning i de fleste
tilfeller gir høyere leieareal, noe som igjen kan gi høyere
leieinntekt og salgsverdi for eiendommen.

Har du kontroll på arealene dine?

Illustrasjon: 3DVISION | lille frøken as | Stefan Ekberg
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Vålerenga Stadion
Basale leverer rådgivningstjenester, forvaltning og drift

18

Bankens perspektiv ved verdivurdering av tomteareal

Erlend Wallestad

Bransjeleder – Eiendom / Bygg&anlegg
Sparebanken Vest
Tlf: 900 53 699, E-post: erlend.wallestad@spv.no

Erlend Wallestad er bransjeleder for
eiendom og bygg&anlegg i Sparebanken
Vest. Han jobber ved bankens hovedkontor
i Bergen, Jonsvollskvartalet, og leder herfra
et team med høyt kompetente medarbeidere
som har spisskompetanse innenfor både
eiendom og bygg&anlegg. Erlend er utdannet
siviløkonom ved Norges Handelshøyskole,
og har også gjennomført MRR ved Norges
Handelshøyskole.
  

Sparebanken Vest er landets tredje største
sparebank med over 700 engasjerte og
dyktige medarbeidere. Siden 1823 har vi
opparbeidet oss tillit hos vestlendingen som
gjør at vi har en solid markedsposisjon, og
du finner oss over 30 steder i Hordaland,
Rogaland og Sogn og Fjordane. Gjennom
våre tilknyttede produktselskaper er vi et
komplett finanshus for alle våre person- og
bedriftskunder. Vi er stolte over å være et
selvstendig finanskonsern med hovedkontor
i Bergen, med en sentral rolle i mye av den
verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

BANKENS PERSPEKTIV
VED VERDIVURDERING AV
TOMTEAREAL
Erlend Wallestad, Bransjeleder – Eiendom / Bygg&anlegg
Sparebanken Vest

Som bank vurderer vi ofte
eiendomsprosjekter som har
utviklingspotensial. Potensialet varierer
i omfang, fra mindre ombygging av
eksisterende eiendomsmasse til store
separate utbyggingsprosjekter på
samme tomt som øvrig eiendomsmasse.
Dette medfører at vi som bank må
tilnærme oss prosjektene med betydelig
større skreddersøm enn det vi gjør
for rene eiendomsselskaper uten
utviklingspotensial.

Bankens perspektiv ved verdivurdering av tomteareal
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"Det er avgjørende at det foreligger en plan for realisasjon av
potensialet som banken har tiltro til."

Finansiering av utviklingseiendommer

Tidsløp frem til realisasjon

Denne artikkelens formål er å gå igjennom de vesentligste
forholdene som ligger til grunn for vurdering når vi skal
finansiere utviklingseiendommer, samt å belyse hvordan
våre kunder kan bidra til at bank og kunde sammen
finner frem til best mulig finansieringsløsning for hvert
enkelt prosjekt. Artikkelen avgrenser seg til periode før
realisasjon av potensial/byggelånsfinansiering.

Det er avgjørende at det foreligger en plan for realisasjon
av potensialet som banken har tiltro til. Det anbefales at
tidsforløp underbygges med andre lignende prosjekter som
er gjennomført. Ved reguleringsrisiko eller andre forhold
der eier ikke i all vesentlighet kontrollerer fremdrift, vil
det være en styrke at det foreligger en skriftlig vurdering
fra kompetent ekstern rådgiver som dokumentasjon på
forventet fremdrift.

Utviklingspotensialets verdi kan fastslås som en residual
av øvrige forhold (neddiskontert prosjektresultat justert
for usikkerhet). Dette medfører at verdien påvirkes av flere
forhold, samt at utviklingspotensial vil variere i verdi i
mye større grad enn ferdigutviklet eiendom. Usikkerheten
gjør at en ekstern verdivurdering alene som regel ikke er
tilstrekkelig grunnlag til å fastslå bankens verdigrunnlag,
og kunde må kunne sannsynliggjøre verdi uavhengig av
verdivurdering når prosjektet presenteres for banken.

Fremtidige inntekter

Utviklingspotensialet er som regel planlagt realisert
gjennom økte leieinntekter eller salgsinntekter. For
å sannsynliggjøre inntektspotensial må forventet
inntekt stilles opp mot andre relevante prosjekter. For
boligprosjekter bør salgspriser være dokumentert med
meglervurdering, og for næringseiendom er et minimum
at forventede leiepriser kan dokumenteres ved å stille opp
andre relevante løpende leieforhold.

Prosjektkostnader

Vurdering av prosjektkostnader for utviklingsprosjekter
er mer utfordrende enn inntektspotensial ettersom
prosjektkompleksitet ofte ikke er tilstrekkelig kartlagt
når bank skal finansiere prosjektet. Kunder som har
gjennomført tilsvarende prosjekter tidligere i tråd med
oppsatte rammer vil dra fordel av å legge dette frem
for bank. Utover dette kan prosjektkalkyle med fordel
underbygges med et tidlig estimat fra entreprenør.

Betjeningsevne i utviklingsfase og
fremtidig nedregulering av engasjement

Utviklingseiendommer har alt annet likt, lavere
leieinntekter enn en ferdigutviklet eiendom. Dette
medfører utfordringer knyttet til løpende betjening av
gjeldsforpliktelse i tråd med bankens krav, og ved vesentlig
utviklingspotensial vil det normalt stilles høyere krav til
egenkapital eller kausjon/betjeningsgaranti for å sikre
tilstrekkelig eiermedvirkning i utviklingsfase. En eier som
har forståelse for disse kravene vil møte en mer fleksibel
bank, ettersom tillit til at eier stiller seg bak prosjektet, og
at eier selv har tro på godt resultat, er avgjørende for å finne
den beste løsningen.

I tillegg til eventuelt krav til betjeningsgaranti/kausjon må
eier kunne synliggjøre både hvordan låneengasjement skal
betjenes i utviklingsfase, samt hvordan det på noe lengre sikt
er tenkt innfridd. Uavhengig av hva en bank finansierer, er
overordnet formål til bank å sikre tilstrekkelig avkastning
på utlån, samt at gjelden på sikt kan bli tilbakebetalt.

I Sparebanken Vest har vi etablert bransjeteam for
eiendom/bygg&anlegg, der vi fokuserer på at de kundene
som kommer til oss med utviklingsprosjekter møter en
bank som både ønsker og har kompetanse til å finne de
beste løsningene for hvert enkelt prosjekt.
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FORSLAG TIL
STATSBUDSJETT 2017
– PUNKTER AV INTERESSE FOR
NÆRINGSEIENDOMSSEKTOREN
Øyvind Grande Hegglund, Eiendomsforvalter økonomi OBOS Basale AS

6. oktober la regjeringen frem sitt forslag
til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for
2017. Basale ønsker i denne artikkelen
å redegjøre for de viktigste forslagene
på områder som merverdiavgift,
næringsbeskatning og aksjebeskatning,
med vekt på konsekvenser for selskaper i
eiendomsbransjen og aksjeeiere.
Mandag 5. desember er siste frist for
regjeringen til å levere et forslag til
statsbudsjettet for 2017 til Stortinget.

Forslag til statsbudsjett 2017 – Punkter av interesse for næringseiendomssektoren
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"Regjeringen foreslår at skatt på alminnelig inntekt reduseres
fra 25 % til 24 % både for personer og selskaper fra 2017
(23 % innen 2018)"

Merverdiavgift
Utvidelse av kompensasjonsordningen for
merverdiavgift
Fra
1.januar
2017
foreslår
regjeringen
at
borettslag og eierseksjonssameier skal omfattes av
merverdiavgiftskompensasjonsordningen. Dette gjelder
oppføring og drift av boliger som har et botilbud som
framstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud
i kommunens lovpålagte tjenesteproduksjon.
Egenrapportering av merverdiavgift ved import av
varer
Driver den næringsdrivende import av varer, vil det fra
1. januar 2017 være en selvdeklarering av importmomsen.

Næringsbeskatning

Skattesatser
Regjeringen foreslår at skatt på alminnelig inntekt
reduseres fra 25% til 24% både for personer og selskaper
fra 2017 (23% innen 2018).

Saldoavskrivninger
Regjeringen foreslår å avvikle 10% startavskrivning for
maskiner og andre driftsmidler i saldogruppe D. Ordinær
sats på 20% gjelder da fra og med anskaffelsesåret.
For saldogruppe C foreslår regjeringen å øke
avskrivningssatsen for alle driftsmidler (vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler mv.) fra 20% til 24%.

Skattefunn
Regjeringen foreslår å øke beløpsgrensene for egenutført
forskning og utvikling (FoU) fra 20 millioner kr til
25 millioner kr, mens for innkjøpt FoU fra godkjente
forskningsinstitusjoner er økningen fra 40 millioner kr til
50 millioner kr. Summen av egenutførte og innkjøpte FoU
kan ikke overstige 50 millioner kr.
Skatteforvaltningsloven
Ligningsloven blir erstattet til fordel for en ny
skatteforvaltningslov fra og med 1. januar 2017.
Regjeringen har gitt forslag til innføring av land-til-land
rapportering for flernasjonale konsern. Dette regelverket
foreslås å få ikrafttredelse fra 1. januar 2017, hvor første
rapportering skal skje for regnskapsåret 2016.

Formuesbeskatning
Regjeringen foreslår å innføre en verdsettelsesrabatt på
10% (20% i 2018) i formuesskatten for næringsrelatert
kapital og tilhørende gjeld for 2017. Rabatten omfatter
aksjer, grunnfondsbevis, aksjeandelen av andeler i
verdipapirfond, andeler i deltakerlignende selskaper,
og driftsmidler. Den gjelder kun for formue som den
formuespliktige eier direkte, og ikke eiendeler som eies
av ikke-formuespliktige selskaper. Den tilhørende gjelden
utgjør en andel av samlet gjeld, som er lik forholdet mellom:
Brutto formuesverdi av eiendeler som
omfattes av verdsettelsesrabatten
Skatteyterens samlede bruttoformue
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"Regjeringen foreslår en midlertidig ordning i
inntektsårene 2016 og 2017 om betalingsutsettelse
av formuesskatten i to år"

Regjeringen foreslår for næringseiendom å videreføre
dagens verdsettelsesrabatt på 20%. Tilhørende gjeld vil for
2017 reduseres med 20%.

Regjeringen foreslår en midlertidig ordning i inntektsårene
2016 og 2017 om betalingsutsettelse av formuesskatten i
to år. Denne ordningen omfatter eiere av virksomheter som
har et negativt resultat i årsregnskapet for kalenderåret før
inntektsåret.

Det foreslås at skjermingsgrunnlaget utgjør innskuddet på
kontoen, tillagt eventuelle ubenyttet skjerming fra tidligere
år, og kan trekkes i fra ved uttak fra kontoen og utbytte.
Regjeringen foreslår at den skattefrie delen av kjøp av
aksjer i arbeidsgiverselskapet økes fra 1.500 kr til 3.000 kr
i inntektsåret fra 1. januar 2017.

Aksjebeskatning

For å sikre skattenøytralitet på arbeids- og kapitalinntekt,
foreslår regjeringen å øke oppjusteringsfaktoren på utbytte,
utdelinger fra deltakerlignende selskaper og gevinst ved
salg av aksjer og andeler mv. fra 1,15 til 1,24 i 2017.
Skjermingsrenten i aksjonær-, deltaker- og foretaksmodellen
foreslås fra 1. januar 2017 å øke med 0,5%, slik at den nå blir
lik renten på statskasseveksler + 0,5%.

Regjeringen foreslår fra 1. januar 2017 å innføre en
ordning hvor personlige skatteytere kan opprette en
aksjesparekonto. Gevinster ved salg blir ikke beskattet
direkte, men først når skatteyteren tar ut penger fra kontoen.
Utbytte fra investerte selskaper blir tildelt skatteyteren
direkte og går ikke inn på aksjeparekontoen. Skatteyteren
blir beskattet av utbytte på innvinningstidspunktet.

Kilder:
Regjeringen (Statsbudsjettet 2017)
http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/
PwC Skatteblogg (2017)
http://blogg.pwc.no/skattebloggen
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Med nyopprettet kontor i Kristiansand
er vi også lokalt representatert på Sørlandet

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 over 3.000.000 m² som har en samlet verdi på over NOK 40 milliarder. Basale er representert
med egne kontorer over hele Norge, og er en av Nordens største eiendomsforvaltere, med oppdrag i Norge, Sverige og
Danmark. Basale har over 245 ansatte..

www.basale.no

OBOS Basale AS
Besøksadresse:
Beddingen 10, 7042 Trondheim
Postadresse:
Postboks 5666 Sluppen, 7484 Trondheim
Telefon: 06760
Mail: 06760@basale.no

Hilmar Auran
Administrerende direktør
Telefon: 924 53 053

Vidar Sveistrup
Daglig leder - Basale Vestfold AS
Telefon: 905 41 206

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

Rune Mikaelsen
Viseadministrerende direktør
Telefon: 982 47 999

Solfrid Michalsen
Avdelingsleder - Stavanger
Telefon: 452 60 709

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

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

Ole Kristian Johannessen
Avdelingsleder - Bergen
Telefon: 915 53 433

Tor -Even Stamnes
Avdelingsleder - Alta
Telefon: 902 30 010

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

John Instanes
Daglig leder - Basale Sør AS
Telefon: 924 99 808

Inger Eriksen
Konsernadvokat
Telefon: 934 49 912

Neste utgave av Basalerapporten kommer ut i juni 2017.

