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Forord 
Dette kompendiet er tenkt brukt som lærestoff innen fagområdet verdsetting av næringseiendom 
rettet mot utdanning innen eiendomsfag og eiendomsutvikling ved UMB, og er skrevet med denne 
lesergruppen i tankene. Kompendiet kan forhåpentligvis også komme til nytte for andre med 
lignende bakgrunn som interesserer seg for feltet. For å gjøre teksten lettere tilgjengelig for en 
bredere lesekrets har jeg valgt et annet oppsett på kildehenvisningene enn det som er vanlig i 
akademisk publisering.  
 
Arbeidet ble bl.a. inspirert av en fagdag i Statens vegvesen Region øst våren 2011 om erverv av 
næringseiendom, der jeg fikk anledning til å holde et innlegg. Eirik Wannebo bidro i idéfasen, og 
Statens vegvesen Region øst har gitt Wannebo anledning til å fungere som en enmanns 
referansegruppe under utarbeidelsen. I tillegg har Vegdirektoratet bidratt med økonomisk støtte.  
 
Wannebo og jeg har hatt fire møter, der jeg fikk en rekke nyttige innspill, faglig diskusjon og ble 
holdt igjen de verste teoretiske utløperne. I tillegg har jeg mottatt innspill fra kolleger og 
fagpersoner innen grunnerverv. Takk til alle bidragsytere! Jeg står likevel alene ansvarlig for både 
faglig innhold og eventuelle feil. 
 
 
Ås, januar 2012 
 
Sølve Bærug 
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Introduksjon 
Verdsettingsfaget blir utøvd av fagfolk med ulik utdanningsbakgrunn og innen ulike 
verdsettingstradisjoner og for ulike formål. Dette har ført til ulik terminologibruk og til dels også at 
selve begrepsapparatet er noe ulikt. En kan grovt dele fagmiljøene i to:  

1. De teknisk innrettede, som spesielt dominerer takseringsmiljøet som er organisert i NTF og 
NITO 

2. De økonomisk innrettede, typisk finansanalytikere og lignende 

Kandidaten fra eiendomsfag ved UMB vil vanligvis ha en bredere innretning i tilnærmingsmåten til 
verdsettingen, siden vedkommende ofte arbeider med områder der også juridisk regelverk spiller en 
stor rolle, som ekspropriasjon og jordskifte. Et enkelt eksempel på en forskjell, er at de tre nevnte 
miljøene som regel bruker ulike termer på selve aktiviteten, nemlig hhv. ”taksering” (takstbransjen), 
”verdsettelse” eller ”verdivurdering” (økonomisk innrettede) og ”verdsetting” (bl.a. 
eiendomsfagkandidaten). 

Dette kompendiet er dels tenkt som en innføring i verdsetting av næringseiendom for 
eiendomsfagkandidaten, og det er også tenkt som et bidrag til at eiendomsfagkandidaten lettere 
skal kunne forstå forståelsesmåten til de tekniske eller økonomiske innrettede verdsettere som man 
møter ved verdsetting av næringseiendom. Jeg har hatt i tankene at leseren er på bachelor-nivå eller 
høyere innen eiendomsrelaterte fag men jeg tar utgangspunkt i at leseren kjenner lite til 
næringseiendom og verdsetting av disse. Kompendiet burde også kunne passe som en innføring i de 
overordnede problemstillingene ved verdsetting av næringseiendom for masteren i 
eiendomsutvikling ved UMB. 

Jeg har også håp om at teksten kan være til nytte for enkelte praktikere, bl.a. innen grunnerverv. 

Oppbygging av kompendiet  
Kompendiet er delt inn i tre deler. 

1. Første delen er en generell og enkel introduksjon til næringseiendom 
2. Andre del er en generell introduksjon til verdsetting av næringseiendom 
3. Tredje del tar opp enkelte temaer som er spesielt relevante i forbindelse med verdsetting av 

næringseiendom ved ekspropriasjon og eventuelt jordskifte. 

Delene kan leses uavhengig av hverandre. Den som ikke kjenner næringseiendom fra før bør lese alle 
delene i rekkefølge.  

Del tre er antagelig mest relevant for eiendomsfagkandidaten som skal jobbe med grunnerverv eller 
de (få) jordskiftesakene som berører verdivurdering av næringseiendommer. 

Del 1. Introduksjon til næringseiendom i Norge  
”Næringseiendom” har ikke noe klar definisjon, og vi trenger heller ikke definere begrepet klart for 
vårt formål. Det vi har i tankene er eiendom der det drives en eller annen form for 
næringsvirksomhet (verksted, bensinstasjon, butikk osv.), eller eiendom som leies ut på kommersielt 
grunnlag til for eksempel kontorer. Utleien kan også være til ”offentlige” formål, slik som 
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undervisning, helsesektoren, rettsvesen osv., såfremt formålet med eiendommen er kommersielt. 
Landbruksformål blir tradisjonelt ikke regnet som ”næring” i begrepet ”næringseiendom”. 

Eiemarkedet vs leiemarkedet 
Næringseiendom har to markeder: Ett marked for å bruke eiendommen (leiemarkedet) og ett 
marked for å eie eiendommen (eiemarkedet, også kalt transaksjonsmarkedet)  

Markedet for å bruke en næringseiendom er sterkt segmentert geografisk og i type eiendom: Store 
logistikklokaler kan verken ligge i Oslo sentrum eller på Røros, kontorer for større advokatfirmaer 
bør ligge i sentrum, og det er stor forskjell på om butikken ligger i Bogstadveien i parallellgata Ole 
Vigs gate osv. Det er fast eiendoms stedfasthet (immobilitet) som fører til denne sterke geografiske 
differensieringen.  

På samme måte vil noen bygg egne seg til lager, andre til kontor, atter andre til butikk osv. Tilbudet i 
dette markedet består av de tilgjengelige byggene, mens etterspørselen består av de som trenger 
bygg for å drive en eller annen virksomhet. Det er areal som omsettes i dette markedet. 

Strengt tatt burde vi ikke skrive ”dette markedet”, fordi det ikke egentlig er snakk om ett marked, 
det er snakk om mange ulike markeder. Et lagerlokale på 35 000 m2 og et butikklokale på 60 m2 i 
samme kommune er to vidt forskjellige objekter som har vidt forskjellige potensielle brukere: De er 
ikke i det samme markedet, selv om begge eiendommene er næringseiendommer. 

Markedet for å eie har en helt annen karakter. Her består tilbudet av de som eier eiendom, men som 
vurderer å selge, mens etterspørselen består av de som vurderer å kjøpe eiendom. Det er 
leieinntekter som omsettes i dette markedet. Dette markedet er ikke særlig segmentert i forhold til 
beliggenhet eller type eiendom. Hvis du for eksempel ønsker å motta kr 1 000  000 i netto leieinntekt 
fra en relativt sikker betaler med en lang kontrakt, så blir prisen omtrent lik uansett om lokalet er et 
lite kontorbygg sentralt i Oslo eller et stort lagerlokale i Finnmark. 

Eiemarkedet er imidlertid differensiert i forhold til usikkerhet: Dersom inntektene er mer usikre, 
betaler man mindre for dem. Dette markedet påvirkes videre av avkastningen som kan oppnås ved 
andre plasseringer (obligasjoner, aksjer, pengemarkedet osv.). I tillegg kommer eventuelle 
utviklingsforventninger i form av endrede leier eller utviklingspotensial. 

Når vi snakker om verdsetting av næringseiendom, så er det verdsetting i eiemarkedet vi har i 
tankene hvis ikke annet er sagt. 

Næringseiendom har blitt profesjonalisert 
Tidligere var det vanlig at brukeren av eiendommen også eide og drev eiendommen. Det er fortsatt 
vanlig for boliger, hytter, anlegg (kraftverk, veier osv.) og offentlige bygg. Slik er det også fortsatt for 
en del mindre næringseiendommer. Men for næringseiendom er det en klar tendens til at man 
splitter opp funksjonene: En aktør eier, en annen leier, en tredje drifter eiendommen gjennom 
innleide tjenester fra andre aktører osv. Disse aktørene leier dessuten i større grad inn tjenester fra 
spesialiserte rådgivere på en rekke felt. 

Eierne 
Større næringseiendommer eies som regel av andre enn brukerne. Virksomhetene ønsker å 
konsentrere seg om kjernevirksomheten: De er hovedkontorer, butikker, logistikkvirksomhet, hotell 
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osv., og ikke eiendomsinvestorer. De har solgt lokalene og leier nå lokalene. 

 

FIGUR 1 EKSEMPEL PÅ SALG AV EIENDOMSMASSEN. BØRSMELDING 12. JULI 2007 KL. 12:00 

Kilde: http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=155985 

Eiendommene overtas av eiendomsinvestorer. Typiske aktører er 

• Livselskap (livsforsikringsselskap) og pensjonsselskap (Vital Forsikring, Storebrand, 
Gjensidige, Nordea Liv, Oslo Pensjonsforsikring AS osv.; KLP osv.). 

• Eiendomsselskaper (Norwegian Property, Norgani, Olav Thon, Steen & Strøm, Eiendomsspar 
osv.). 

• Eiendomsfond (Aberdeen Eiendomsfond, Vital Eiendomsfond, Storebrand Eiendomsfond 
osv.). 

• Syndikater (sameie mellom privatpersoner, typisk i en enkelteiendom gjennom 
kommandittselskap). 

• Private enkeltinvestorer (inkludert privateide holdingselskaper, for eksempel Johan H. 
Andresen jr.s Ferd Eiendom). 

• Offentlige og halvoffentlige aktører (Entra, ROM eiendom, HAV eiendom, OSL osv.). 

En vanlig måte å skille ut mindre næringseiendommer på, er at når en virksomhet (bilforretning, 
verksted og lignende selges) holder selgeren igjen eiendommen(e) mens forretningen overtas av 
andre. Det samme gjelder når virksomheter slås sammen, da kan det lette prosessen og gi ryddigere 
forhold dersom de tidligere eierne beholder de respektive eiendommene. 

Mange mindre eiendommer eies som nevnt fortsatt av de som driver virksomhet i dem, for 
eksempel bygget til bilforretningen, verkstedet, kiosken osv. 

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=155985�
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FIGUR 2 EIEMARKEDET I 2011 TIL MIDTEN AV SEPTEMBER. BRUKERE AV EIENDOMMEN ER NETTOSELGERE 

Kilde: http://www.union.no/wp-content/uploads/marketreport_2011_q3.pdf  

Forvaltere 
Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommen (FDV) er ofte satt bort til andre, for eksempel 
selskaper som Basale, NEAS og ISS Facility Services. I stigende grad inkluderes det et bredere spekter 
i disse tjenestene, for eksempel enklere utvikling (FDVU), og eventuelt også ytterligere tjenester med 
fokus på brukeren (fasilitetsstyring, facility management). Noen selskaper er spesialiserte innen ett 
eller flere av feltene som for eksempel renhold, sikkerhet, vaktmestertjenester osv. Det er en 
tendens til at enkeltfirmaer tilbyr et bredt spekter av tjenester, for eksempel resepsjon, arkiv, 
personalkantiner osv., kort sagt alt som ikke har med selve kjernevirksomheten til brukeren å gjøre. 

Rådgiverne 
I tillegg til drift av eiendommen trenger eierne gjerne løpende ekstern rådgivning fra i det minste 
regnskapsfirmaer. I tillegg bruker man (nærings)meglere for å skaffe leietakere, advokater bl.a. i 
forbindelse med avtaleinngåelse, og av og til spesialister innen byggtekniske forhold, verdivurdering, 
eiendomsutvikling med mer. Noen profilerte firmaer som er aktuelle i forbindelse med 
verdivurdering er 

• Advokatfirmaer – BA-HR, Kluge, Haavind, Wikborg Rein osv., og mange lokale. 

• Revisor/rådgivere – PWC, KPMG, Deloitte og mange lokale. 

• Verdsettere og analytikere, bl.a. Analyseavdelinger med hovedsakelig økonomisk vinkling 
eller med teknisk vinkling; små firmaer med taksering som spesialfelt, og små firmaer med 
økonomisk vinkling, for eksempel tilknyttet finansanalytikermiljøet. 

• Eiendomskonsulentselskap med fokus på byggtekniske spørsmål: OPAK, til dels Basale osv. 

Hjemmelsselskap, holdingselskap, spesialforetak (SP) 
Også organisatorisk skjer det en spesialisering: Det blir stadig vanligere at næringseiendommer, 
særlig de noe større, eies av et spesialforetak. Disse kalles også bl.a. ”single purpose” (SP) foretak.1

                                                           
1 På engelsk special purpose vehicle (SPV) eller special purpose entity (SPE) 

 

http://www.union.no/wp-content/uploads/marketreport_2011_q3.pdf�
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Dette er oftest et aksjeselskap eller i noen tilfeller et kommandittselskap som har et smalt, spesifikt 
mål, i dette tilfellet å eie en eiendom eller ha hjemmel til en eiendom. Et typisk navn på slike 
selskaper er ”Storgata 1 AS”. 

Hjemmelsselskap er betegnelsen på et spesialforetak som har som eneste formål å ha hjemmel til en 
eiendom, dvs. at det eneste aktivaet i selskapet er hjemmelen og at det er et annet selskap som eier 
eiendommen, typisk morselskapet eller et søsterselskap. Hjemmelsselskaper var vanlig å opprette 
fram til ca. 2007 bl.a. for å unngå dokumentavgift ved overdragelser. Ved en transaksjon overdras 
både hjemmelsselskapet og eiendommen eller eierselskapet til de nye eierne.2

 

  Konstruksjonen med 
å splitte eierskapet og hjemmelen er for tiden generelt ikke ansett å være en god struktur, særlig 
fordi det fører til risiko ved en eventuell konkurs ved tidligere eier(e). 

FIGUR 3 UTDRAG AV ANNONSE FOR SALG AV EIENDOM MED HJEMMELSSELSKAP LAGT UT 9. AUGUST 2011 

Det er vanlig å legge aksjene i selskapet som eier eiendommen inn i et holdingselskap. Dette har en 
skattemessig fordel ved at et AS etter fritaksmodellen ikke betaler skatt på uttak fra underliggende 
AS-er. Derved kan man gjennom holdingselskapet reinvestere utbytte fra eiendomsselskapet uten å 
måtte betale skatt på uttaket. (Eiendomsselskapet må imidlertid betale skatt på vanlig måte av 
overskuddet.) 

Generelle informasjonskilder, organisasjoner, utdanning 
Næringseiendom behandles av næringslivsaviser som Dagens Næringsliv og Finansavisen og i 
tidsskrifter som Kapital. 

For tiden er det to rene eiendomsmagasiner i Norge: Næringseiendom (ne.no) og Estate Media 
(www.estatemedia.no). Begge har i tillegg til papirmagasinet også nyhetssider på nett samt gratis 
nyhetsbrev. Byggeindustrien er en tilgrensende nyhetskilde (www.bygg.no). 

Det er en del blogger og lignende som omtaler næringseiendom, for eksempel har NEWSEC for tiden 
en ”eiendomsblogg”. 

Noen næringsmeglere utgir markedsrapporter, bl.a. Akershus eiendom, Union Næringsmegling, DnB 
NOR næringsmegling, Eiendomsspar (Oslostudiet), Newsec og DTZ (Real Consult). 

                                                           
2 Hvis man overdrar hjemmelsselskapet og eiendommen, vil selger få gevinstbeskatning av 

eiendomssalget, og kjøper får avskrivningsgrunnlag satt ut fra kjøpesummen på eiendommen. Overdrar man 
hjemmelsselskapet og eierselskapet, får selger bare gevinstbeskatning av salget av selskapet (ikke 
eiendommen), og kjøper får ikke utnyttet fordelen av en eventuell oppskrivning av avskrivningsgrunnlaget. 

http://www.estatemedia.no/�
http://www.bygg.no/�
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IPD (Investment Property Databank www.ipd.com) lager indekser (basert på takster av porteføljene 
til 13 store eiendomsbesittere) over næringseiendom og rapporterer kalkulerte direkteavkastninger 
basert på disse. De har hatt aktivitet i Norge siden 2004. 

Lokalaviser er uunnværlig for å følge med i nærområdene. 

I tillegg arrangerer advokatfirmaer, regnskapsfirmaer, næringsmeglere og –analytikere med mer 
diverse seminarer om temaer innen næringseiendom. 

Norsk eiendom (www.noeiendom.no ) er den NHO-tilknyttede bransjeforeningen for 
eiendomsselskaper (eiere), -utviklere og -forvaltere. Tilgrensende foreninger som Byggnæringens 
landsforening og Grønn Byggallianse kan også være relevante. Personlige nettverk innen 
næringseiendom finnes på LinkedIn (i skrivende stund ”Fast Eiendom”, ”Næringseiendom Bergen og 
”Kvinner i Næringseiendom” samt ”Eiendomsutvikling”) 

Studietilbud innen verdsetting tilbys gjennom Norges Takseringsforbund (Norges Eiendomsakademi 
– via Høgskolen i Østfold), NITO Takst (via Universitetet i Stavanger). Andre relevante utdanninger 
inkluderer UMBs Master i eiendomsutvikling, Senter for Eiendomsfag (eksamensrettet 
etterutdanning), og NTNUs erfaringsbaserte master ”Metamorfose”. Også Universitetet i Stavanger 
og Universitetet i Agder har tilgrensende studietilbud.  

Det er lite norskspråklig litteratur om verdsetting av næringseiendom, men noe finnes. 
Informasjonsselskapet Verdi AS utgir bl.a. kompendier beregnet på takstutdanningen i Norges 
takseringsforbund, der spesielt kompendiet ”Verditaksering av næringseiendommer” av Larsen og 
Stokke tar for seg temaet. ”Eiendomsprosjekter – en praktisk juridisk håndbok” av Bjaaland og 
Nielsen holder det tittelen lover. I tillegg er det skrevet en del studentoppgaver ved bl.a. NHH og BI 
som berører næringseiendom. Verdsettelse av næringseiendom er også behandlet i tidsskriftet 
”Praktisk økonomi og finans”, bl.a. av Gundersen i nr. 2-2009 og av flere forfattere i nr 2-2011. 

Miljøverndepartementets omfattende oversikt over arealplantemaer finnes på www.planlegging.no. 
”Grad av utnytting” (T-1459, fra 2007) er en særlig nyttig veileder for å vurdere om det er uutnyttet 
byggepotensial på eiendommen. 

Noen hovedtyper næringseiendom 

Kontor 
Kontoreiendommer spenner fra bygningskompleks som Telenors hovedkvarter på Fornebu (140 800 
m2 kontorareal, 45 500 m2 parkeringsareal under bakken) til det et lokale i første etasje på et lite 
tettsted. Totalt i Osloregionen inkludert Bærum og Asker er det nå litt under 10 000 000 m2 
kontorareal i følge Oslostudiet. 

Kontoreiendom er ofte kombinert med butikk i første etasje, særlig når bygget ligger nær sentrum. 

Den offentlige sektoren bruker en stor del av kontorlokalene. En del av disse er regulert til offentlige 
formål og eid av det offentlige, for eksempel mange sykehus, rådhus, skoler osv. Da regnes de som 
oftest ikke som ”næringseiendom”, selv om de innholdsmessig dekker det samme formålet som det 

http://www.ipd.com/�
http://www.noeiendom.no/�
http://www.planlegging.no/�


7 

 

som tradisjonelt regnes som næringseiendom, og selv om de ut fra en økonomisk 
alternativtankegang er næringseiendom. 

Brukerne av kontorbyggene samles ofte i clustere med like virksomheter på ett sted. Advokater og 
finansinstitusjoner er gjerne samlet i sentrum. I Oslo er vestkorridoren Skøyen-Lysaker-Fornebu-
Sandvika dominert av tekniske konsulenter og virksomheter, bl.a. IT og oljerelatert virksomhet.  I 
Helsfyr-Bryn-området er det samlet mye offentlig virksomhet. 

 
FIGUR 4 ET ENKELT KONTORBYGG 

Foto: Tommy Gildseth/Wikimedia commons 

Butikk 
Butikklokaler spenner fra kjøpesentre som Sandvika storsenter som i 2010 var på ca. 60 000 m2 til 
små lokaler i et lite bygg. Det er to typer store porteføljer innen butikk: Kjøpesenterporteføljer med 
eiere som Steen og Strøm, Olav Thon og Sektor og porteføljer av kjeder av butikker (for eksempel 
LIDLs portefølje av butikkeiendommer som ble kjøpt av Rema 1000 i 2007/8). I tillegg kommer svært 
mange spredte eiere av enkelteiendommer eller små porteføljer. 

Noen butikklokaler er tilnærmet utelukkende butikk, men de er vanligvis kombinert med bolig eller 
kontor i andre deler av bygget. Noen butikklokaler har en glidende overgang mot servering, for 
eksempel bensinstasjoner, og kiosker som Narvesen, Seven-Eleven, Deli de Luca osv. og over til 
nesten rene serveringssteder som McDonalds og Burger King. 

En del butikker har så voluminøst varelager at de etter hvert glir over mot logistikkeiendommer, 
eksempelvis hagerelaterte utsalg, trelastutsalget, det tradisjonelle Felleskjøpet, bruktbilforretningen 
eller ”skraphandleren”. I Oslo-området finner i slike butikker i utkanten av byen bl.a. i Groruddalen 
og i noen grad fortsatt på Ensjø (”bilbyen”). 
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Logistikk 
Med ”logistikkeiendom” menes eiendom som brukes til mellomlagring av varer. Store virksomheter 
legger ofte slike funksjoner til store (for eksempel 10-30 000 m3), effektive bygg langs hovedveiene. I 
Oslo ligger hovedområdene langs E6 nord og sør for Oslo. Men det finnes en rekke mindre 
logistikkbygg (lagerbygg), både som separate bygg og som mer eller mindre kombinasjonsbygg med 
butikk, verksted og/eller kontor. 

 

FIGUR 5 KOMBINASJONSEIENDOM MED LOGISTIKK, KONTOR OG LEGESENTER 

Foto: Sølve Bærug 

Boliger og fritidseiendommer 
Boliger og fritidseiendommer som eies med tanke på leie er økonomisk sett også”næringseiendom”, 
men blir tradisjonelt ikke regnet som det. Det er imidlertid gode grunner til å inkludere slike objekter 
i begrepet ’næringseiendom’. Blant annet er det naturlig å bruke de samme verdsettingsmetodene 
for disse som for (annen) næringseiendom. Det er riktignok noe ulike bestemmelser for leieavtalene, 
og insentivet til å utvikle eiendommen i form av seksjonering er mye sterkere, spesielt for 
boligeiendommer. 

Annet 
Med ”annet” menes blant annet industri, hotell, serveringssteder, skoler, helsesektoren, 
treningslokaler, messesenter, kino og teater osv. 

Industrilokaler er fortsatt i stor grad eid av de som bruker lokalene, og blir derfor viet mindre 
oppmerksomhet i eiendomsmarkedet. Men en del småindustri og over mot verksteder foregår ofte i 
leide lokaler, gjerne i kombinasjonseiendommer. 
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FIGUR 6 KOMBINASJONSEIENDOM: BOLIG, BUTIKK OG VERKSTED 

Foto: Sølve Bærug 

Hoteller og andre overnattingseiendommer har gjerne også splittet eierskapet og driften. For 
eksempel eier Pandox for tiden 2400 rom fordelt på 140 000 m2 og 14 hoteller. Serveringssteder 
leier som regel lokaler i lokalt eide bygg, mye likt butikklokaler, men det finnes ikke noe innen 
serveringssektoren i Norge som tilsvarer kjøpesentre. Eiendom til utdannings- og helsesektoren er 
ofte offentlig eid, enten direkte eller gjennom et heleid selskap, men det er også en god del privat og 
offentlig utdannings- og helserelatert virksomhet i privateide lokaler. Ofte er dette lokaler som også 
er egnet for kontor. 

Videre er det et spekter virksomheter som krever mer eller mindre spesialisert eiendom: Politi, 
domstoler, fengsler, tollstasjoner, brannvesen, kino/teater/kulturhusvirksomhet, treningslokaler og -
anlegg (helsestudio, gymsaler, idrettsanlegg), telekommunikasjonsanlegg, jernbaner, veier, 
oljeraffinerier, kaianlegg, kraftanlegg, fyrtårn, forsvarsanlegg, byggverk for gudsdyrkelse, gravplasser 
osv. Alle slike anlegg kan – i alle fall i teorien – organiseres som næringseiendom (eventuelt gjennom 
offentlig-privat samarbeid OPS), men mange av dem er ikke pr i dag organisert på den måten. 

Landbrukseiendom blir tradisjonelt ikke regnet som ”næringseiendom”, selv om de økonomisk sett 
åpenbart burde blitt regnet som det. Det er for eksempel få eiendomsobjekter hvor eierne leier ut til 
andre næringsdrivende som eiere av dyrka mark: Langt over 50 % av jordbrukseiendommene brukes 
av andre enn eierne (men bare ca 40 % av arealet, det er overvekt av små eiendommer som leies ut). 

Reguleringsforhold, utnyttelsesgrad og andre forhold 
Arealbruken reguleres av kommunen gjennom bl.a. reguleringsplaner. Disse inneholder en lang 
rekke bestemmelser som er avgjørende for eiendommens verdi. Etter reguleringsformål (næring, 
offentlige formål, landbruks osv.) er antagelig grad av utnyttelse den bestemmelsen som vanligvis 
har størst betydning for verdien. Den styrer hvor mye byggverk som er tillatt oppført på tomta. 
Uutnyttet byggemulighet på eiendommen innebærer på mange måter at eiendommen består av et 
bygg og en ”tomt” tilsvarende den uutnyttede byggemuligheten.  
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Maksimal bebyggelse kan angis på litt ulike måter, bl.a. avhengig av i hvilken tidsperiode 
reguleringen er utarbeidet. Som regel er den fastlagt i forhold til tomtas størrelse, som en 
prosentandel av tomtearealet. Man kan si at tomta ikke bare ”bærer” bygget i fysisk forstand, men 
også i overført betydning ved at den rene størrelsen av tomta bestemmer størrelsen på bygget 
sammen med tillatt utnytting. I nyere reguleringsplaner angis tillatt utnyttelse i form av bebygd areal 
(BYA) eller bruksareal (BRA). I korte trekk er bebygd areal (BYA) “fotavtrykket” til bebyggelsen dvs. at 
yttervegger regnes med, mens bruksareal (BRA) inkluderer arealet av alle etasjeplan uten 
yttervegger. Angis bebyggelsen i forhold til tomtestørrelsen, brukes betegnelsene %-BYA eller %-
BRA. Maksimal bebyggelse kan også angis uavhengig av tomtestørrelsen, som maksimal BYA eller 
maksimal BRA i m². Veilederen T-1459 Grad av utnytting og Norsk Standard 3490:2007 Areal- og 
volumberegning av bygninger har en lettfattelig og godt dekkende gjennomgang av regelverket. 

 

FIGUR 7 BRUKSAREAL ANGITT SOM PROSENT AV TOMT. ILLUSTRASJON AV HVORDAN TOMTA ”BÆRER” BYGGETS 

BRUKSAREAL 

Kilde: Grad av utnytting (T-1459) s. 40 

Det er avgjørende at man vurderer grad av utnytting i forhold til de bestemmelser som gjaldt på det 
tidspunktet reguleringsplanen ble vedtatt. Vi viser til gjennomgangen i Grad av utnytting (T-1459) 
kapittel 5 for en oversikt over utviklingen i bestemmelsene. 

Blant andre sentrale bestemmelser kan nevnes  

• Rekkefølgebestemmelser (for eksempel at en viss teknisk eller sosial infrastruktur må være 
på plass før bygging kan starte) 

• Parkeringsforhold (for eksempel kan maksimalt tillatt antall p-plasser være verdidempende 
for en kontoreiendom) 

• Maksimal byggehøyde 

I tillegg kommer bl.a. normer av ulike slag som gjelder generelt for et større område, rikspolitiske 
retningslinjer osv. 

Det er også andre reguleringslignende forhold som kan ha betydning for verdien. 
Vernebestemmelser (for eksempel at et bygg eller et naturområde er vernet) kan blokkere en ellers 
lønnsom utvikling. Utbyggingsavtaler kan redusere lønnsomheten ved en bestemt utvikling av 
tomta. 
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Arealmål 
Arealmålene som er relevant i forhold til utnyttelse er nærmere beskrevet i Grad av utnytting (T-
1459), jf. også oppslaget ”Arealberegning av bygninger” på wikipedia og en opplisting av noen 
vanlige betegnelser i ECON-rapport nr. 2005-055 Prising og transaksjoner av boligtomter s. 26.  

. Nødvendig parkeringsareal inngår i BRA, i motsetning til det som er tilfelle etter NS 3940. 

BRA-arealmålet som er relevant i forhold til utnytting av tomta er ikke nødvendigvis lik det BRA-
målet som man bruker i andre sammenhenger for bygget. Fellesarealer (trapper, ganger osv.) regnes 
med i BRA, slik at man for eksempel ikke bare kan legge sammen BRA til de enkelte enheter eller 
seksjoner for å vurdere om det er uutnyttet utviklingspotensial. Det har særlig betydning for boliger. 

For næringsbygg kan det også være differanse mellom summen av det utleide eller utleibare arealet 
(inkludert andel av fellesarealer) og det arealet som er relevant i forhold til utnyttelse. Jeg går ikke 
nærmere inn på detaljene her. 

 

FIGUR 8 ILLUSTRASJON AV BESTEMMELSER OM TOMTEUTNYTTING I EN REGULERINGSPLAN 

Kilde: Reguleringsplan for Ski storsenter 
http://www.follokart.no/XSLTInfoComponent/FrameInformation.aspx?width=250&height=384#  

http://www.follokart.no/XSLTInfoComponent/FrameInformation.aspx?width=250&height=384�
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FIGUR 9 ILLUSTRASJON AV BESTEMMELSER OM TOMTEUTNYTTING I PLANKARTET SAMT KOPI AV TILHØRENDE 

PLANBESTEMMELSER 

Kilde: GIS/LINE WebInnsyn for Skedsmo kommune 

Datakilder til transaksjoner 
Transaksjoner med eiendommer i personlig eie skjer vanligvis på tradisjonell måte, inkludert at den 
nye eieren tinglyser kjøpet. Slike transaksjoner kan man finne ved søk i matrikkelen og/eller 
grunnboka. 

Ved erverv av næringseiendom i forbindelse med eiendomsutvikling vil man ofte prøve å unngå 
tinglysning på grunn av dokumentavgiften. Kjøper kan for eksempel sikre seg gjennom å tinglyse en 
sikringsobligasjon med rådighetssperre. Med generalfullmakt og et åpent skjøte (blankoskjøte) i 
tillegg så har man en ”sikringspakke” og rådighet over eiendommen.  Den viktigste ulempen med en 
slik sikringspakke er at den ikke beskytter mot selgers kreditorer ved konkurs. Transaksjoner som 
dette vil ikke være synlige ved søk i matrikkelen, tvert om kan matrikkelen gi et misvisende inntrykk 
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av de faktiske forholdene ved transaksjonen, bl.a. fordi tidspunktet er forskjøvet i forhold til den 
reelle transaksjonen. 

Det er vanligvis ikke mulig å få opplysninger om aksjetransaksjoner på en enkel måte ut over at man 
kan se at det har skjedd en endring i eierforholdene. Informasjon om eiendomsoverdragelser via 
selskaper er derved i utgangspunktet skjult for offentligheten. Man er i praksis henvist til 
informasjon i nettverket av næringsmeglere og andre rådgivere for å få tak i slik informasjon. Slike 
aktører er imidlertid ofte bundet av at informasjonen er fortrolig, slik at heller ikke disse kan 
videreformidle detaljert informasjonen. Til slutt i dette kompendiet har jeg vedlagt to eksempler på 
rapporter fra henholdsvis en næringsmegler og et takseringsselskap som illustrerer informasjon fra 
slike kilder. 

 
FIGUR 10 KILDER TIL SALGSTRANSAKSJONER I FØLGE AKERSHUS EIENDOM 

Kilde: Presentasjon for eiendomsutviklingsstudenter ved UMB 14. oktober 2011 

Salg og tilbakeleie 
Salg og tilbakeleie (leaseback, sale and leaseback) er en spesiell type eiendomstransaksjon, der 
eieren selger eiendommen med seg selv som framtidig leietaker for en bestemt periode. Først og 
fremst frigjør dette kapital og fokuserer selgerens virksomhet om kjerneområdene, men 
arrangementet kan også være ønskelig for eksempel i forhold til skatt og/eller drift av eiendommen. 

Selgeren bestemmer selv leiebetingelsene for de lokalene som selger skal tilbakeleie. Det 
forekommer at selger velger betingelser som ikke helt samsvarer med markedsnivået på 
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avtaletidspunktet. Leienivået og lengden har stor betydning for prisen. Dette gjør at prisnivået i 
forhold til arealet på slike avtaler kan avvike noe fra markedsnivået, for eksempel fordi en relativt 
sikker leietaker har inngått en avtale ”med seg selv” på et noe høyere leieprisnivå enn markedsleien 
for en relativt lang periode.3 For å tiltrekke seg finansielle kjøpere vil selgeren dessuten ofte velge en 
leieavtale som minimerer ansvaret til utleier.4

Et relativt nytt eksempel er at Wilh. Wilhelmsen solgte sitt hovedkontor i Strandveien 20 på Lysaker i 
august 2009 med en 15 års tilbakeleieavtale. Dette til forskjell fra for eksempel DNBs salg av 
hovedkontoret på Aker brygge i 2007 (jf. 

 

Figur 1), der leieavtalen med DNB utløp etter relativt kort 
tid. 

Leieavtalene 
Så lenge det er avtalt utleie av en næringseiendom, er de årlige inntektene avhengige av vilkårene i 
leieavtalen. Er leieavtalen gunstig for leietaker, er eiendommens verdi lavere enn den ville vært uten 
leieavtaler, og motsatt. 

Det brukes gjerne standard leieavtaler, som eventuelt justeres i forhold til eventuelle spesielle 
ønsker. Vanlige betingelser er bl.a.5

• Leie pr arealenhet inkludert andel i fellesarealer  

 

• Forskuddsvis kvartalsvis leie, Inflasjonsjustert leie 

• Husleielovens bestemmelser i § 4-2 og 4-3 om indeksregulering og gjengs leie gjelder ikke 
(samt diverse andre forhold) 

• Leietaker betaler driftskostnader inkludert andel i fellesutgifter, unntatt utvendig 
vedlikehold, heiser, ventilasjonsanlegg, branntekniske anlegg, fyringsanlegg, eiendomsskatt, 
festeavgift og lignende. 

• Leietaker besørger og bekoster innvendig vedlikehold 

• Vilkår om at leietaker skal sette lokalene tilbake til den stand de var i ved overtakelse, og 
setter av en selvskyldnergaranti tilsvarende 6 mnd. leie. 

• Ingen adgang for partene til å si opp avtalen før utløpet. 

• Framleie eller overdragelse av leieavtalen (inkludert overdragelse av leietaker) krever 
samtykke fra utleier, som kan nekte uten begrunnelse. 

• Leieavtalen har prioritet etter pengeheftelser på eiendommen, og kan ikke pantsettes. 

Tidsperioden varierer, men kan for eksempel være avtalt for et sted mellom 5 og 10 år, men av og til 
kortere eller lengre. Logistikkeiendom har ofte kortere avtaler (og hoteller lengre). 

                                                           
3 Jo lengre leieperioden er (forutsatt en tilnærmet sikker leietaker), desto større betydning har fastsatte 

leieavtalen for verdien, mens restverdien av eiendommen etter leieperioden får mindre betydning. Når 
leieperiodene blir lange og leietaker er sikker, ligner slike arrangementer mer og mer en ren belåning av 
eiendommen, men med den forskjell at långiver overtar eiendommen når lånet er nedbetalt. Leiebeløpet kan 
da ses på som annuiteten på lånet. En fordel for ”långiver” (eiendomsinvestor) er at leiebeløpet vanligvis er 
inflasjonsjustert, dvs. at ”långiver” slipper inflasjonsrisikoen som man har ved vanlig investering i for eksempel 
obligasjoner. 

4 Såkalte ”bare-house-avtaler”, jf nedenfor om leieavtaler. 
5 Se for eksempel utkast på http://www.koteng.no/maler/wide.asp?thisId=1243320578  

http://www.koteng.no/maler/wide.asp?thisId=1243320578�
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Såkalte ”bare-house”-avtaler har betingelser der det aller meste av ansvaret som utleier normalt har 
overføres til leietaker. Det inkluderer kostnad og ansvar for vedlikehold av innvendig infrastruktur og 
utvendige strukturer, forsikringsavtaler for bygget, eiendomsskatt osv.6

Selskapsgjennomgang - due diligence 

 

Selskapsgjennomgang, eller due diligence (DD)7

I motsetning til hva som er vanlig bl.a. ved erverv av boliger, fritidsboliger eller 
landbrukseiendommer i Norge, er det vanlig at kjøperen av en næringseiendom tar forbehold om at 
man gjennomgår selgers opplysninger i forbindelse med transaksjonen. Oppdages det avvik eller 
manglende informasjon, kan det føre til endringer i den avtalte transaksjonen på ulike måter, for 
eksempel prisavslag, utbedringer, tilleggsbestemmelser eller i ytterste konsekvens at transaksjonen 
avbrytes. 

 som også brukes på norsk er betegnelsen på 
gjennomgangen av et selskap (og en eiendom) ved overdragelse eller andre forandringer. 

En DD vil vanligvis omfatte8

• Fysiske forhold ved eiendommen (en byggteknisk gjennomgang) 

 

• Juridiske forhold ved eiendommen (leiekontrakter, servitutter, offentligrettslige forhold osv.) 

• Juridiske og økonomiske med mer forhold ved selskapet som erverves (vedtekter, 
aksjonæravtaler, lån, fordringer, regnskapsførsel og budsjett, forhold knyttet til eventuelle 
ansatte osv.) 

Selgeren vil vanligvis ønske at en DD blir relativt raskt avklart, samtidig som en grundig DD er 
ressurskrevende, så prosessen er ofte nokså kostbar, men alternativet er neppe bedre. 

  

                                                           
6 Se f.eks. http://www.estatenyheter.no/component/content/article/1-nyhter/1618-lanserer-ny-

leiestandard.html  
7 Aktsomhetsgjennomgang brukes også som betegnelse, og også ”due dill”. Due diligence betyr noe i 

retning av ”tilbørlig aktsomhet” eller ”fornuftig forsiktighet”. 
8 Du finner en mer omfattende opplisting av særlig de juridiske elementene i en DD-prossess i kapittel 7 i 

”Eiendomsprosjekter” av Bjaaland og Nielsen.  

http://www.estatenyheter.no/component/content/article/1-nyhter/1618-lanserer-ny-leiestandard.html�
http://www.estatenyheter.no/component/content/article/1-nyhter/1618-lanserer-ny-leiestandard.html�
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Del 2. Oversikt over verdsetting av næringseiendom 

Formål og verdimål 
Verdsetting av næringseiendom er aktuelt i en lang rekke sammenhenger: Kjøp/salg og andre 
transaksjoner, pantsikkerhet ved låneopptak, balanseregnskap og verdirapportering til markedet, 
ulike skatteformål, regulering av festeavgift, grunnerverv og ekspropriasjon osv. I de fleste av disse 
tilfellene er det markedsverdien som er det relevante verdimålet. Salgsverdi og omsetningsverdi er 
andre ord på det samme begrepet. Verdimålet er helt sentralt i en markedsøkonomi, fordi 
eiendommen mer eller mindre fortløpende kan byttes ut i penger til markedsverdien, og motsatt. Til 
en viss grad er det derfor likegyldig om man har eiendommen eller en pengemengde tilsvarende 
markedsverdien.9

Markedsverdien kan kort defineres som ”hva får man for eiendommen hvis man selger den på vanlig 
måte”. Den internasjonale formelle definisjonen er i følge International Valuation Standards, 7. 
utgave 

 

…the estimated amount for which a property should exchange on the date of valuation 
between a willing buyer and a willing seller in an arm’s-length transaction after proper 
marketing wherein the parties had each acted knowledgeably, prudently, and without 
compulsion. 

Det er noen nyanser i den helt spesifikke forståelsen av begrepet i ulike sammenhenger. For 
eksempel er det ikke helt samsvar mellom den internasjonale definisjonen av markedsverdi og 
salgsverdibegrepet ved ekspropriasjon. Den siste er bl.a. drøftet i kommentarutgaven til 
ekspropriasjonserstatningsloven av Stordrange og Lyngholt.10

I noen tilfeller er det aktuelt å beregne det som på engelsk kalles investment value, og som jeg på 
norsk kaller avkastningsverdien (=kapitalverdien, nåverdien osv.) for en konkret eier. Denne 
tilsvarer som prinsipielt utgangspunkt bruksverdien som vi møter bl.a. i forbindelse med 
ekspropriasjon, jordskifte osv. Ved beregning av avkastningsverdien tar man utgangspunkt i de 
planer den konkrete kjøperen har, og inntektene og kostnadene som er relevante for denne 
kjøperen. Man kan også gå detaljert inn i skatteposisjonen, porteføljeeffekter osv. (I forbindelse med 
beregning av bruksverdien i juridisk sammenheng er det imidlertid som regel en standardisert eier 
man ser for seg, såkalt ”objektiv” bruksverdi.) 

 

Sammenhengen mellom markedsverdien og avkastningsverdien kan illustreres i forbindelse med et 
salg av en næringseiendom. 

                                                           
9 Eiendomsmarkedene er imidlertid ikke alltid likvide (dvs. at det kan ta tid å få i stand en transaksjon), og 

dessuten påløper det betydelige transaksjonskostnader. I tillegg kommer risiko ved transaksjonene, 
asymmetrisk informasjon og problematikk knyttet til denne (eieren kjenner eiendommen bedre enn den 
potensielle kjøperen) osv. Det er derfor ikke helt likegyldig om man har pengene eller eiendommen. 

10 En vesentlig forskjell er at man i forbindelse med ekspropriasjon (antagelig) skal ta utgangspunkt i den 
mest sannsynlige (og lovlige) framtidige utnyttelsen av eiendommen, og vurdere markedsverdien forutsatt at 
alle andre utnyttingsmuligheter ikke er aktuelle. Prisen man oppnår i markedet vil imidlertid også gjenspeile 
andre utnyttingsmåter, og også gjenspeile eventuell anvendelse som ikke her helt i tråd med alle lovens 
bestemmelser (for eksempel utleie av lokaler som ikke tilfredsstiller formelle krav). 
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Grunnen til at en økonomisk rasjonell eieren ønsker å selge eiendommen er at eiendommen er 
mindre verd for ham enn de pengene han kan få ved salg. Det betyr at avkastningsverdien 
(investment value) for denne eieren er lavere enn markedsverdien.11

Grunnen til at en økonomisk rasjonell eier ønsker å kjøpe eiendommen, er at eiendommen ermer 
verd for henne enn markedsverdien. Det betyr at avkastningsverdien (investment value) for denne 
kommende eieren er høyere enn markedsverdien. 

 

Vi har altså denne sammenhengen ved en omsetning mellom økonomisk rasjonelle aktører: 

Avkastningsverdi for selger <= markedsverdien <= avkastningsverdi for kjøper 

Eiendommen vil ha ulike avkastningsverdier for de potensielle kjøperne. I et velfungerende marked 
vil ulike potensielle kjøpere by mot hverandre slik at eiendommen ender hos den potensielle 
kjøperen med den høyeste avkastningsverdien. 

Et tredje verdimål som man møter i forbindelse med takster er teknisk verdi. Verdimålet er ikke 
relevant i seg selv, men kan gi en indikasjon på den tekniske tilstanden til objektet.  I tillegg er det et 
utgangspunkt i en del spesielle sammenhenger, bl.a. noen ganger i forbindelse med regnskap og 
skatteformål. Jeg går ikke videre inn på dette verdimålet her.12

I tillegg til å være verdimål i seg selv, brukes avkastningsverdi og/eller teknisk også som en 
tilnærmingsmåte til markedsverdien, ved siden av sammenlignbare salg. Dette forvirrer av og til 
noen, fordi det ofte er uklart om den som verdsetter da søker disse verdimålene i seg selv, eller om 
de bare er hjelpemidler for å nå fram til markedsverdien. I de aller fleste tilfeller er det sistnevnte 
alternativet som er formålet. 

 

Et fjerde verdimål som er aktuelt i alle fall ved ekspropriasjon av deler av en næringseiendom er 
utgifter til gjenerverv. Jeg går ikke videre inn på dette verdimålet her.13

Verdi av hva? 

 

Siden næringseiendom ofte selges via omsetning av et eiendomsselskap, kan det være spørsmål om 
det er eiendomsselskapet eller næringseiendommen som skal verdsettes. I praksis er det som regel 
næringseiendommen. For en kjøper er det (eierandeler i) eiendomsselskapet som er det relevante 
objektet, men også i det tilfellet tar man som regel utgangspunkt i en verdivurdering av 
næringseiendommen, og korrigerer så for skatteposisjonen, fordringer og gjeld osv. i 
eiendomsselskapet. 

Videre er det ikke bestandig verdsettingsobjektet er nøyaktig lik den faste eiendommen (tomt, 
bygninger og anlegg) slik den framstår akkurat nå. I noen tilfeller ønsker man å vurdere verdien 

                                                           
11 Jeg forutsetter her for enkelhets skyld at prisen blir lik markedsverdien. I tillegg kommer 

transaksjonskostnadene, dvs at vi kan sette opp følgende sammenheng ved en markedstransaksjon: 
Avkastningsverdi for selger + selgers transaksjonskostnader <= markedsverdien <= avkastningsverdi for kjløper 
+ kjøpers transaksjonskostnader. 

12 Teknisk verdi er bl.a. behandlet i kompendier fra Informasjonsselskapet Verdi (dette er et NTF-
tilknyttet forlag som i hovedsak utgir undervisningskompendier). 

13 Se mer om dette fra en juridisk side i Stordrange og Lyngholt sin kommentarutgave til 
ekspropriasjonserstatningsloven. 
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dersom elementer tilføres eller holdes igjen fra eiendommen. Et eksempel kan være at man ønsker å 
vurdere totalverdien av eiendomsmassen etter at man har kjøpt ytterligere eiendom, for eksempel 
for å stille som sikkerhet for finansieringen. Et annet eksempel kan være at man ønsker å få vurdert 
verdien av resteiendommen dersom man avstår grunn til veiformål. 

En del næringseiendommer er så nært knyttet til den næringsvirksomheten som foregår der at det 
er viktig å være ekstra oppmerksom på skillet mellom eiendom og virksomheten i denne. Dette 
gjelder særlig for de eiendommene der det er vanlig at eieren av eiendommen selv driver 
næringsvirksomhet på denne. Gjelder verdsettingen av en bensinstasjon bygningsmassen og tomten 
eller gjelder den også salgsvirksomheten som foregår på bensinstasjonen? 

Skillet blir enda mer utfordrende for næringsvirksomhet som er organisert som enkeltpersonforetak, 
der eiendomsdriften i betydelig grad blandes med næringsvirksomhet og privatøkonomi. 

Vanligvis inkluderer man verdien av juridiske forhold som følger med eiendommen ved en 
overdragelse. For noen formål kan det imidlertid være hensiktsmessig å skille ut enkelte juridiske 
forhold og vurdere disse separat. Det gjelder først og fremst leieavtaler. En leieavtale kan ha negativ 
verdi (altså at det ville være bedre om den ikke var der) bl.a. fordi den avtalte leien er lavere enn 
leienivået i dag, eller fordi den blokkerer oppgradering eller utvikling. De kan også ha positiv verdi i 
form av unormalt høy leie, sikker leietaker, gunstige betingelser for utleier eller lignende. Særlig i det 
siste tilfellet kan det være aktuelt å vurdere verdien av leieavtalen separat, bl.a. pga risiko for at 
leieavtalen ikke blir overholdt fra leietakers side for eksempel ved en konkurs.  

Verdi for hvem? 
Ved vurdering av markedsverdien er det vanligvis ikke nødvendig å gå i detalj om hvem man 
verdsetter for, ut over å ha en formening om hvilken gruppe som kan være interessert i å erverve 
eiendommen.  

Ved en avkastningsverdiberegning må man imidlertid alltid ha klart for seg hvem eller hvilken type 
eier man verdsetter eiendommen for. Det kommer av at ulike eiere vil drive eiendommen på ulike 
måter (dvs. at de framtidige inntektene varierer fra eier til eier), og at eierne har ulike 
avkastningskrav for en eiendom (dvs. at diskonteringsrenten varierer fra eier til eier). 

Verdi på hvilket tidspunkt? 
Noen ganger ønsker man å vurdere verdien slik eiendommen framsto på et annet tidspunkt enn når 
verdivurderingen blir gjort. I en del rettslige sammenhenger må man vurdere verdien på et tidligere 
tidspunkt, for eksempel tidspunktet eiendommen ble tiltrådt av den kommende eieren ved 
grunnerverv. 

I forbindelse med eiendomsutvikling trenger man ofte å få vurdert hvor mye prosjektet 
(eiendommen) er verd når det er ferdigstilt. 

Ved vurdering av tomter som ikke umiddelbart kan bebygges er det gjerne også nødvendig å vurdere 
verdien på et framtidig tidspunkt, når man regner med at disse kan utvikles eller selges. Denne kan 
så være et utgangspunkt for å vurdere verdien i dag.  
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Internasjonale standarder 
I Norge fikk vi først nevneverdig internasjonal interesse for våre næringseiendommer i nyere tid 
gjennom svenske investeringer på 1980-tallet. Bransjen har siden blitt stadig mer internasjonal, noe 
som har ført til en sterkt økt grad av standardisering. Blant de internasjonale standardene som 
berører taksering er 

• International Valuation Standards (IVS), som utarbeides av International Valuation Standards 
Council (IVSC).14

• International Financial Reporting Standards (IFRS), og det tidligere navnet International 
Accounting Standards (IAS), spesielt IAS40 (investeringseiendom) og IAS16 (eiendom til eget 
bruk), utarbeidet av International Accounting Standards Board (IASB). 

 Versjonen fra 2011 er vesentlig omarbeidet og fokusert på de 
grunnleggende prinsippene i forhold til versjonen fra 2007. Standarden tilpasses bl.a. IFRS. 

• European Valuation Standards, som utarbeides av The European Group of Valuers' 
Associations (TEGoVA). Disse kan fritt lastes ned fra nettsiden til TEGoVA. I Norge er Norges 
Takseringsforbund medlem av TEGoVA.  

   

FIGUR 11 EUROPEAN VALUATION STANDARDS 2009 OG INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS 2011 

Hvem verdsetter næringseiendom? 
Hvis vi holder oss til private aktører, så kan vi grovt sett dele inn aktørene i to: De økonomisk 
orienterte og de teknisk orienterte. Bakgrunnen har nokså stor betydning for hvordan aktøren 
gjennomfører et takstoppdrag. 

                                                           
14 Fra tidlig 2000 til 2007 var forkortelsen den samme, men ”C”-en sto for Commetee.  
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De økonomisk orienterte 
De økonomisk orienterte verdsetterne har gjerne tilknytning til næringsmegling på en eller annen 
måte: Noen har relativt nylig blitt opprettet som en analyseavdeling hos tradisjonelle norske 
næringsmeglere, mens andre er deler av veletablerte internasjonale foretak der analyse inngår som 
en del av en bred pakke tilbud til næringseiendomssektoren. 

Her finner vi analyseavdelingene til de større meglerforetakene, som Akershus Eiendom, DNB 
Næringsmegling, Union Næringsmegling, Malling & Co, Nylander, NAI First partners, NEWSEC og 
CBRE. Dette er aktører som først og fremst har sin kompetanse i vurdering av leiepriser og utvikling 
av disse, og i økonomiske kalkyler knyttet til eiendomsoverdragelser. 

I tillegg finnes det mindre konsulentfirmaer som utfører oppdrag med vekt på de økonomiske 
aspektene, for eksempel Verdi Analyse og HB Consult, som typisk blir etablert av personer som 
velger å starte egne firmaer etter å ha opparbeidet seg kompetanse gjennom annen 
arbeidstilknytning. 

De teknisk orienterte  
Blant de teknisk orienterte finner vi dels større rådgivningsfirmaer med bred og tung teknisk 
kompetanse, bl.a. slike som OPAK og Basale. Det er også enkeltaktører med lignende bred faglig 
bakgrunn. Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning  og Greno kan være eksempler på slike aktører. 
Den faglige bakgrunnen kan av og til inkludere en økonomisk kompetanse. 

Gruppen domineres likevel antallsmessig av de ”vanlige” takstmennene som har bakgrunn fra 
byggebransjen.15

De teknisk orienterte vil ofte ha en bedre forståelse av eventuelle utviklings- eller endringspotensial 
på eiendommen enn de økonomisk orienterte, og være bedre i stand til å vurdere kostnader ved en 
eventuell utvikling eller ombygging. 

 De fleste av disse er organisert gjennom Norges takseringsforbund eller NITO takst. 
De er vanligvis enmannsbedrifter. Denne delen av takstbransjen har med unntak en nokså snever 
byggteknisk tilnærming til verdivurderingene, med god kompetanse i forhold til å utarbeide 
tilstandsrapporter, men med mindre kompetanse når det gjelder økonomiske forhold. Det faktum at 
både kurslitteratur og takster i NTF har en nokså betydelig regnefeil i kontantstrømsanalysen 
illustrerer dette. 

Markedsverdi av næringseiendom – verdsettingsmetoder 
Den foretrukne framgangsmåten for å finne en markedsverdi er å ta utgangspunkt i sammenlignbare 
salg. Den bakenforliggende logikken er substitusjon: En som vurderer å kjøpe en næringseiendom 
kan velge å kjøpe andre eiendommer isteden, slik en kjøper av en bruktbil kan velge å kjøpe en 
annen bruktbil. Kjøperne er vanligvis noenlunde rasjonelle i den forstand at de lar være å kjøpe et 

                                                           
15 Taksmannsyrket i Norge har tradisjonelt vært en vanlig karriere fore en eldre byggmester eller ingeniør, 

jf. for eksempel Fuglesangs artikkel i ”Tilstandsrapporten” 2011 nr 2: ”Takstyrket er ikke en nedtrapping før 
pensjonisttilværelsen!”  
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objekt som er mye dyrere enn om lag likeverdige alternativer. Et godt estimat på hva en bruktbil vil 
gå for er å spørre seg hva lignende bruktbiler blir solgt for, og tilsvarende er det for eiendommer.16

Kjøp av en næringseiendom er en transaksjon i eiemarkedet. Man kjøper ikke ”rom” som i 
leiemarkedet. I eiemarkedet kjøper man en pengestrøm fra leietakeren.

 

17

Til forskjell fra leiemarkedet, er ikke eiemarkedet særlig geografisk eller typemessig segmentert. 
Dersom risikoen er noenlunde lik, så er prisen for å få kr 1 000 000 i årlig leieinntekt om lag lik 
uansett om eiendommen ligger på Ås eller i Holmestrand, og uansett om det er et kontor eller et 
lagerlokale. Prisen er imidlertid noe differensiert i forhold til risiko og forventning om framtidig 
utvikling i inntektene. Det er derfor ikke alle objekter som er direkte sammenlignbare. Vi søker etter 
objekter som har noenlunde lik risiko og forventet inntektsutvikling framover. Det kan for eksempel 
godt være objekter som ligger et godt stykke unna, men som ellers er lignende. Det kan være 
objekter på hver side av byen: Et logistikkbygg i Vestby er sammenlignbart med et logistikkbygg på 
Romerike. Det kan også godt være at verksteder i andre byer i området er sammenlignbare. Kanskje 
har et verksted i Vestby lignende risiko og forventning som et verksted i Askim? I så fall er det 
sammenlignbare objekter. 

 

Sammenlignbare salg – direkteavkastning og yield 
Siden et kjøp av en næringseiendom direkte eller indirekte er et kjøp av en pengestrøm, er det 
naturlige sammenligningsgrunnlaget pris pr krone i pengestrøm. Det er den eieren sitter igjen med 
netto som er relevant, dvs. at forholdet vi er ute etter er pris pr kr netto pengestrøm. Det enkleste 
utgangspunktet er pengestrømmen i henhold til de gjeldende leieavtaler, dvs. hvor mye man 
umiddelbart får tilbake i forhold til det man betaler. Denne størrelsen kalles 

 

𝐃𝐢𝐫𝐞𝐤𝐭𝐞𝐚𝐯𝐤𝐚𝐬𝐭𝐧𝐢𝐧𝐠 =  
årlig netto inntekt 
𝑝𝑟𝑖𝑠  eller 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖

 

 

I det norske næringseiendomsmiljøet brukes ofte den Europeisk-engelske betegnelsen ”yield” på 
dette begrepet, mens myndigheter og akademikere helst bruker ordet direkteavkastning.18

Direkteavkastningen (eller yielden) kan brukes til verdsetting ved å løse formelen med hensyn til 
verdi: 

 

                                                           
16 Ved verdsetting til markedsverdi spør vi oss derfor ikke hvor mye det koster å lage objektet (teknisk 

verdi-tilnærming), på samme måte som at vi ikke undersøker hvor mye det koster å lage bruktbilen. Vi spør oss 
heller ikke hvor stor inntekt (eller besparelse) objektet kan bringe (avkastningsverdi-tilnærming), på samme 
måte som vi ikke undersøker hvor mye man tjener eller sparer på å kjøpe bruktbilen som vi skal finne 
markedsverdien av. 

17 Minus kostnadene som faller på eier, jf fordelingen i leieavtalene. Hvis man kjøper eiendommen med 
tanke på å bruke den selv, kjøper man også en pengestrøm, i betydningen sparte kostnader ved å leie hos 
andre. 

18 I amerikansk-engels brukes ”yield” i den mer generelle betydningen ”avkastning”, dvs. at man må 
bruke uttrykk som ”direct yield” for direkteavkastning. 
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Verdi =  
årlig netto inntekt 
direkteavkastning

 

 

Den årlige inntekten på kjøpstidspunktet kan måles brutto (samlet leieinntekt) eller netto (samlet 
leieinntekt med fradrag for eierkostnader). Det første målet er noe mer presist enn det siste, siden 
man i netto-tilfellet må anslå eierkostnadene, som varierer over tid. På den annen side er det 
nettoen som teller, og det er vanligvis underforstått ”netto” aktørene tenker på når de snakker om 
yield: ”Nettoyield” (eller ”netto yield” i to ord) (Direkteavkastningen er tilnærmet utelukkende brukt 
om ”netto”.) 

 

𝐃𝐢𝐫𝐞𝐤𝐭𝐞𝐚𝐯𝐤𝐚𝐬𝐭𝐧𝐢𝐧𝐠 =  𝐲𝐢𝐞𝐥𝐝 =  𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐲𝐢𝐞𝐥𝐝 =  
årlig netto inntekt 
𝑝𝑟𝑖𝑠  eller 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖

 

 

Dersom man bruker yield om brutto leieinntekt i forhold til prisen, blir det oftest presisert: 
Bruttoyield (eller ”brutto yield” i to ord). 

𝐁𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨𝐲𝐢𝐞𝐥𝐝 =  
årlig brutto inntekt 
𝑝𝑟𝑖𝑠  eller 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖

 

 

Forskjellen mellom brutto leieinntekt og nettoinntekten varierer fra eiendom til eiendom og med 
hvordan leieavtalen er utformet, men ligger ofte i området 10-20 %. Forskjellen er lavere på 
effektive eiendommer med høyt leienivå. 

Direkteavkastningen (=yield) kan måles både mot en faktisk leieinntekt og leieinntekten som man får 
dersom alle leietakere betaler i henhold til leiekontraktene. Forskjellen ligger i at det kan være 
leietakere som ikke betaler leien fullt ut. Når ikke annet er sagt, innebærer nok vanligvis ”yield”-
begrepet at man måler mot at leieinntekten følger kontraktene. Hvis man ønsker å presisere at det 
er dette man mener, bruker man av og til ordet kontraktsyield: 

 

𝐊𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐤𝐭𝐬𝐲𝐢𝐞𝐥𝐝 =  
årlig netto inntekt i henhold til leieavtalene 

𝑝𝑟𝑖𝑠  eller 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖
 

 

Brutto kontraktsyield blir da tilsvarende brukt forholdet til årlig brutto inntekt i henhold til 
leieavtalene. 

Direkteavkastningen (yielden) kan måles både i forhold til faktisk kjøpesum og i forhold til 
(markeds)verdien. Kjøpesummen kan avvike fra markedsverdien av ulike årsaker, for eksempel fordi 
kjøpet er innløsning av en gunstig opsjon. Etter kjøpet vil utvikling i markedet også føre til at 
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markedsyielden endrer seg over tid, mens den historiske kjøpsyielden beskriver forholdet på 
kjøpstidspunktet. Det framgår som regel av sammenhengen hva som menes, men av og til brukes 
terminologien kjøpsyield for å gjøre det klart at det er prisen som ble betalt man måler mot.19

 

𝐊𝐣ø𝐩𝐬𝐲𝐢𝐞𝐥𝐝 =  
årlig (netto) inntekt 

kjøpesum
 

 

 

Brutto kjøpsyield blir tilsvarende brukt om brutto-forholdstallene. 

Kjøpsyield blir vanligvis beregnet ut fra kjøpesum før omkostninger. Av og til presiseres det ved 
uttrykk som ”kjøpsyield før omkostninger” eller lignende.  

 (Markeds-)verdien av eiendommen endrer seg over tid. Hvis man sikter til det til enhver tid 
gjeldende forholdet mellom leieinntektene og markedsverdien presiserer man gjerne det ved å 
bruke ordet ”markedsyield”.20

 

𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐝𝐬𝐲𝐢𝐞𝐥𝐝 =  
årlig (netto) inntekt 
dagens markedsverdi

 

 

 

I den grad man bruker årets netto leieinntekt som utgangspunkt for verdivurdering, er det 
markedsyielden som er det relevante nøkkeltallet. 

Direkteavkastningen på fullt utleide objekt som er av beste fysiske kvalitet, best beliggenhet og har 
de beste leiekontraktene kalles ”prime yield”.  Dette er avkastningen man får på de aller dyreste 
eiendommene i forhold til leieinntektene.21

 

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐲𝐢𝐞𝐥𝐝 =  
årlig (netto)inntekt på de "beste" eiendommene

dagens markedsverdi av disse
 

 

 
                                                           

19 Terminologien ”initial yield” og ”initiell direkteavkastning” har også vært brukt, bl.a. av Revfem i 
NæringsEiendom 2009 nr 9 s. 6. 

20 Enkelte har brukt uttrykket markedsyield om forholdet mellom den faktiske markedsverdien og det 
teoretiske leienivået man ville oppnådd dersom alle leieavtalene hadde blitt reforhandlet i dag. Det er 
imidlertid et uinteressant forholdstall. (Dette gjelder Fredrik Selmer i ”verdivurdering av næringseiendom – 
Hva er den riktige prisen?” s. 46 som refererer Jan Revfems bruk i en artikkel i NæringsEiendom 2009 nr. 09 s. 
68-69, der Revfem igjen refererer DTZs vurdering av Norwegian Property. Norwegian property bruker 
imidlertid ”markedsyield” i samme betydning som jeg har lagt til grunn i teksten, så Refvems bruk bygger 
muligens på en misforståelse.) 

21 Avkastningen kan bli enda lavere for eiendommer der det er potensial for framtidige leieøkninger, for 
eksempel pga reforhandling av leieavtaler eller som resultat av eiendomsutvikling. 
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Dette oppfattes vanligvis som en teoretisk størrelse, vurdert ut fra hva man tror de ”beste” 
objektene vil bli solgt for i markedet, dvs. at man bare kan observere denne direkteavkastningen på 
de tidspunktene noen av disse ”beste” objektene blir solgt. 

Merk at ”prime yield” er den laveste avkastningen man får på en eiendomsinvestering i det aktuelle 
geografiske området: ”prime” henspeiler på de beste (sikreste) objektene, ikke den ”beste” 
avkastningen. Prime yield i Oslo er i skrivende stund antagelig ca 5 %. 

Prisnivået i leieavtalene gjenspeiler prisnivået på det tidspunktet de ble inngått. Dette varierer over 
tid, slik at leieinntektene i følge leieavtalene avviker fra leieinntektene som man kunne inngått 
avtaler på i det gjeldende markedet. Avviket kan være både positivt og negativt. En kjøper av 
eiendommen kjøper seg også inn i utleierposisjonen, og verdsetter posisjonen deretter. Det er 
derfor vanlig å anse leieavtalene som en integrert del av eiendommen. 

En annen framgangsmåte er å vurdere eiendommen ut fra den verdien den ville hatt dersom det 
ikke var leieavtaler på denne, og så vurdere verdien av leieavtalene separat. Denne framgangsmåten 
brukes av og til for bl.a. skip, og har en fordel ved at man tydeligere får fram om en leieavtale er en 
ulempe eller en fordel for eieren. Framgangsmåten er imidlertid ikke særlig aktuell for 
næringseiendom av årsaker vi ikke skal gå nærmere inn på.22

Eksempler på bruk: 

 

Dersom netto leieinntekt er lik kr 1 000 000 pr år og kjøpesummen er kr 10 000 000, får vi 

 

𝐃𝐢𝐫𝐞𝐤𝐭𝐞𝐚𝐯𝐤𝐚𝐬𝐭𝐧𝐢𝐧𝐠 =  𝐲𝐢𝐞𝐥𝐝 =  𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐲𝐢𝐞𝐥𝐝 =  𝐤𝐣ø𝐩𝐬𝐲𝐢𝐞𝐥𝐝 =
kr 1 000 000 
kr 10 000 000

= 0,10 =  10 % 

 

Dersom direkteavkastningen er lik på en eiendom med netto leieinntekt på kr 2 000 000, kan verdien 
av denne anslås slik: 

Verdi =  
kr 2 000 000

10 %
=

kr 2 000 000
0,1

= kr 20 000 000 

 

Dersom eieromkostningene er 150 000, blir brutto leieinntekt = (1 000 000 + 150 000) = kr 
1 150 000. I så fall får vi 

 

𝐁𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐲𝐢𝐞𝐥𝐝 =  𝐛𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐤𝐣ø𝐩𝐬𝐲𝐢𝐞𝐥𝐝 =  
kr 1 150 000 
kr 10 000 000

= 0,115 =  11,5 % 

 

                                                           
22 Kredittilsynet nevner framgangsmåten i rapporten ”verdsettelse av investeringseiendom” fra 2010.  
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En leietaker som står for 100 000 av leieinntektene betaler ikke leien, slik at reell leieinntekt er 
900 000. Noen kan da bruke uttrykk som ”reell direkteavkastningen” eller tilsvarende (= 9 %), og 
presisere at avkastningen på 10 % forutsetter at leietakerne betaler i henhold til kontraktene. 

 

 (netto) 𝐊𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐤𝐭𝐬𝐲𝐢𝐞𝐥𝐝 =
kr 1 000 000 
kr 10 000 000

= 0,10 =  10 % 

(reell) 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐤𝐭𝐞𝐚𝐯𝐤𝐚𝐬𝐭𝐧𝐢𝐧𝐠 =
kr 900 000 

kr 10 000 000
= 0,09 =  9 % 

 

Anta at markedsverdien på eiendommen har endret fra kjøpstidspunktet, slik at den nå er kr 
12 500 000. Vi får da en situasjon der 

 

Kjøpsyield (ved transaksjonen) =  
kr 1 000 000

kr 10 000 000
= 0,1 =  10 %  

𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐝𝐬𝐲𝐢𝐞𝐥𝐝 =  
kr 1 000 000

kr 12 500 000
= 0,08 = 8 % 

Anta at det påløp 1 000 000 i kostnader til advokater osv. i forbindelse med selskapsgjennomgangen 
med mer ved kjøpet. Reell kostnad for kjøper er med andre ord 11 000 000. For å presisere at 
kjøpsyielden ikke refererer seg til dette beløpet (som gir en yield på ca. 9 %) kan det brukes uttrykk 
som 

 

𝐊𝐣ø𝐩𝐬𝐲𝐢𝐞𝐥𝐝 𝐟ø𝐫 𝐨𝐦𝐤𝐨𝐬𝐭𝐧𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫 =  
kr 1 000 000

kr 10 000 000
= 0,1 =  10 % 

 

Anta at hvis objektet hadde høy bygningsmessig kvalitet, det hadde ligget i det mest populære 
området og hatt en relativt lang og markedsmessig leieavtale med en sikker betaler, så ville prisen 
vært 20 000 000 for en årlig leieavtale på 1 000 000. Det innebærer at i dette markedet er 

 

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞 𝐲𝐢𝐞𝐥𝐝 =
kr 1 000 000

kr 20 000 000
= 0,05 =  5 % 

 

Sammenlignbare salg – kontantstrøm 
Direkteavkastningen er en nokså sterkt forenklet tilnærming til en verdivurdering, fordi den ofte ikke 
er direkte proporsjonal med det framtidige leienivået. Noen årsaker er 
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• Eiendommen er ikke fullt utleid i dag (ledighet, også kalt vakans) 

• Leieavtalene i dag avviker fra markedsnivået i dag og/eller det man kan forvente at de kan 
fornyes til når de går ut 

• Leieavtalene er unormalt lange 

• Det er utviklingspotensial på eiendommen 

• Det er unormalt store kommende utgifter som faller på eieren 

• Leietakerne er unormalt usolide (eller solide) 

Dersom det er avvik mellom eiendommene på en eller flere av disse punktene, så vil årets netto 
leieinntekt være ulik forventede framtidige nettoinntekter. I så fall vil mange velge å gå over til en 
kontantstrømsmetode ved verdsettingen for å øke presisjonsnivået. 

Kontantstrømsmetoden går ganske enkelt ut på at man vurderer verdien ut fra et anslag av netto 
pengestrømmer framover i tid. Derved får man direkte tatt hensyn til fornyelse av leieavtaler, 
ledighet (vakans) og oppgraderingskostnader ved utskifting av leietakere, kommende 
utviklingskostnader, stigende nettoleier etter utvikling av eiendommen osv.  

En ”ekte” kontantstrømsanalyse ser helt konkret på pengestrømmene inn og ut av bankkontoen 
(”kassa”). Disse kan bli nokså kompliserte dersom en skal ta hensyn til effekten av moms, skatt, 
belåning, selskapsstrukturer osv. i en lang tidsperiode. I praksis brukes ordet imidlertid også om 
forenklede oppsett, til og med helt enkle serier av årlige nettoleier med en kort tidshorisont.23

I undervisningskompendiet fra Norges Takseringsforbund er kontantstrømsmetoden illustrert slik: 

 
Kalkulatoriske kostnader hører imidlertid aldri hjemme i en kontantstrømsanalyse, dvs. at 
avskrivninger ikke har noe i slike kalkyler å gjøre. Verdireduksjonen framkommer isteden som en 
(lavere) verdi av eiendommen ved kalkylehorisontens utløp. 

                                                           
23 Navnet brukes både om oppsett som har til hensikt å estimere avkastningsverdien(ved å diskontere de 

framtidige pengestrømmene) og oppsett som har til hensikt å estimere markedsverdien ved bruk av 
sammenlignbare salg (der ”diskonteringsrenten” strengt tatt bare er en omregningsfaktor). 
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FIGUR 12 ILLUSTRASJON AV KONTANTSTRØMSANALYSE I HENHOLD TIL NTF 

Kilde: Verditaksering av næringseiendommer av Larsen og Stokke 2009 s. 81.  

Bytter vi om på rader og kolonner, korrigerer feilen,24 og for enkelhets skyld forutsetter at alle 
innbetalinger kommer i slutten av året,25

                                                           
24 Sum beregnet nåverdi er feil. Den beregnede kapitaliserte verdien på 17,5 millioner forutsetter at de 

årlige innbetalingene kommer i slutten av hver periode. Det samme forutsetter beregningen av restverdien i år 
2012 og nåverdiberegningen av denne. Men ved beregning av nåverdien i årene 2008 til 2012 forutsetter 
beregningen at innbetalingene kommer i starten av hver periode. Derved får man ulik ”nåverdi” og 
”kapitalisert verdi”. Feilen ligger altså i at man ikke diskonterer innbetalingene i 2008 til 2012 med ett år. 
Denne feilen ser ut til å gå igjen i takster som er utført på NTFs ”takstnøkkel” (feilen ligger kanskje i 
takstnøkkelen?), dvs. en betydelig andel av takstene i Norge de senere årene. Med 10 års 
”kontantstrømsanalyse” og 10 % kalkulasjonsrente blir feilen ca. 6 %. 

 så får vi følgende oppsett: 

25 Det er vanlig å betale leien forskuddsvis hvert kvartal. Hvis alle leietakere betaler i fullstendig henhold 
til en slik standardkontrakt er det litt mer presist å forutsette at innbetalingene kommer i starten av hvert år. I 
så fall burde alle nåverdier blitt diskontert ett år kortere. (”Tyngdepunktet” ligger strengt tatt etter 4,5 mnd, så 
hvis vi vil være enda mer presis, skal det diskonteres ca (7,5)/12 = 0,625-dels år kortere. Det er ikke noe 
problem i for eksempel Excel å diskontere med andeler av et år. Resultatet blir da i eksempelet over en verdi 
på 17 500 000 * 1,08^0,625 = 18 362 335, altså rundt 5 % høyere verdi.) 
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TABELL 1 KONTANTSTRØMSANALYSE MED KONSTANTE NETTO PENGESTRØMMER 

 

Hvis vi forutsetter at markedsverdien er lik avkastningsverdien for eiendommen, får vi: 

Direkteavkastning = yield = netto yield =  
kr 1 400 000

kr 17 500 000
= 0,08 =  8  % 

Med konstante netto pengestrømmer framover i tid kan verdien beregnes enkelt ved å kapitalisere 
årlig avkastning med direkteavkastningen.26

La oss anta at den netto pengestrømmen kommer fra en brutto leieinntekt på kr 1 600 000. 
Oppsettet blir da følgende: 

 

Verdi =
årlig nettoavkastning

yield
=  

kr 1 400 000
8 %

= kr 17 500 000 

TABELL 2 KONTANTSTRØMSANALYSE MED KONSTANTE BRUTTO PENGESTRØMMER 

 

Direkteavkastning = yield = netto yield =  
kr 1 400 000

kr 17 500 000
= 0,08 =  8  % 

Opplysningen om brutto leieinntekt er uten betydning for verdien og direkteavkastningen, siden vi 
da bare trenger opplysninger om netto leieinntekt. Men når vi kjenner brutto leieinntekt kan vi 
beregne  

 

                                                           
26 I Norges takseringsforbunds metodikk blir resultatet av denne forenklede metoden kalt ”kapitalisert 

verdi”, jf. Figur 12 Illustrasjon av kontantstrømsanalyse i henhold til NTF 

Diskonteringsrente 8 %
År 1/1-2008 2008 2009 2010 2011 2012
Leieinntekt
Normale eierkostnader
Spesielle kostnader
Generell ledighet
Netto pengestrøm 1 400 000        1 400 000       1 400 000       1 400 000       1 400 000       
Beregnet nåverdi av netto pengestrøm 1 296 296        1 200 274       1 111 365       1 029 042       952 816           
Sum av nåverdier fram til restverdi 5 589 794        
Restverdi (salg el. kapitalisert nettoleie) 17 500 000     
Beregnet nåverdi av restverdien 11 910 206     
Avkastningsverdi av eiendommen 17 500 000 

Diskonteringsrente 8 %
År 1/1-2008 2008 2009 2010 2011 2012
Leieinntekt 1 600 000        1 600 000       1 600 000       1 600 000       1 600 000       
Normale eierkostnader 200 000           200 000           200 000           200 000           200 000           
Spesielle kostnader
Generell ledighet
Netto pengestrøm 1 400 000        1 400 000       1 400 000       1 400 000       1 400 000       
Beregnet nåverdi av netto pengestrøm 1 296 296        1 200 274       1 111 365       1 029 042       952 816           
Sum av nåverdier fram til restverdi 5 589 794        
Restverdi (salg el. kapitalisert nettoleie) 17 500 000     
Beregnet nåverdi av restverdien 11 910 206     
Avkastningsverdi av eiendommen 17 500 000 
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Brutto yield =  
kr 1 600 000

kr 17 500 000
= 0,091 =  9,1  % 

Legger man så til grunn at dagens leieavtale er ekstra gunstig for utleier, og varer i tre år. Deretter 
forventes at man vil oppnå en brutto leieinntekt på 1 300 000. Dette får betydning både for 
leieinntektene de siste to årene, og for den forventede restverdien, som er netto leie i tiden 
framover (som antas lik netto leie i år 5), kapitalisert med diskonteringsrenten (8 %): 

TABELL 3 KONTANTSTRØMSANALYSE MED REDUSERT LEIEINNTEKT FRA OG MED ÅR 4 

 

Direkteavkastning = yield = netto yield =  
kr 1 400 000

kr 14 523 000
= 0,096 =  9,6  % 

Brutto yield =  
kr 1 600 000

kr 14 523 000
= 0, 11 =  11  % 

Yielden stiger fordi det er unormalt høy avkastning det første året på grunn av den gunstige 
leieavtalen.27

Tar vi utgangspunkt i eksempelet vi startet med igjen, men legger inn en forutsetning om at objektet 
kan oppgraderes i år 4 for kr 3 500 000 for deretter å oppnå de samme leieinntektene som før får vi 
følgende kalkyle – forutsatt at brutto leieinntekter halveres i oppgraderingsåret: 

 

TABELL 4 KONTANTSTRØMSANALYSE MED OPPGRADERINGSKOSTNADER I ÅR 4 

 

                                                           
27 Merverdien av den ekstra gunstige leieavtalen det første året er verd 14 523 000 (verdien med avtalen) 

– 1 100 000/0,08 (verdien uten avtalen), dvs. ca kr 773 000. 

Diskonteringsrente 8 %
År 1/1-2008 2008 2009 2010 2011 2012
Leieinntekt 1 600 000        1 600 000       1 600 000       1 300 000       1 300 000       
Normale eierkostnader 200 000           200 000           200 000           200 000           200 000           
Spesielle kostnader
Generell ledighet
Netto pengestrøm 1 400 000        1 400 000       1 400 000       1 100 000       1 100 000       
Beregnet nåverdi av netto pengestrøm 1 296 296        1 200 274       1 111 365       808 533           748 642           
Sum av nåverdier fram til restverdi 5 165 110        
Restverdi (salg el. kapitalisert nettoleie) 13 750 000     
Beregnet nåverdi av restverdien 9 358 019        
Avkastningsverdi av eiendommen 14 523 129 

Diskonteringsrente 8 %
År 1/1-2008 2008 2009 2010 2011 2012
Leieinntekt 1 600 000        1 600 000       1 600 000       800 000           1 600 000       
Normale eierkostnader 200 000           200 000           200 000           200 000           200 000           
Spesielle kostnader 3 500 000       
Generell ledighet
Netto pengestrøm 1 400 000        1 400 000       1 400 000       -2 900 000      1 400 000       
Beregnet nåverdi av netto pengestrøm 1 296 296        1 200 274       1 111 365       -2 131 587      952 816           
Sum av nåverdier fram til restverdi 2 429 166        
Restverdi (salg el. kapitalisert nettoleie) 17 500 000     
Beregnet nåverdi av restverdien 11 910 206     
Avkastningsverdi av eiendommen 14 339 372 
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Direkteavkastning = yield = netto yield =  
kr 1 400 000

kr 14 339 000
= 0,098 =  9,8  % 

Brutto yield =  
kr 1 600 000

kr 14 339 000
= 0, 112 =  11,2  % 

Investeringen er ikke lønnsom, siden avkastningsverdien av eiendommen går ned. Det fører også til 
at yielden går opp. 

Forutsetter vi imidlertid at denne investeringen fører til at den framtidige leien ikke bare øker, men 
at den også blir sikrere, for eksempel fordi vi kan inngå en leieavtale med en sikrere betaler, eller en 
mer langsiktig leieavtale, påvirker investeringen også diskonteringsrenten (som er avhengig av 
risikoen). Hvis for eksempel investeringen reduserer risikoen så mye at diskonteringsrenten 
reduseres med 50 punkter (0,5 prosentpoeng) får vi følgende 

TABELL 5 KONTANTSTRØMSANALYSE MED OPPGRADERINGSKOSTNAD I ÅR 4 OG REDUSERT DISKONTERINGSRENTE 

 

Direkteavkastning = yield = netto yield =  
kr 1 400 000

kr 15 447  000
= 0,091 =  9,1  % 

Brutto yield =  
kr 1 600 000

kr 15 447  000
= 0, 104 =  10,4  % 

Investeringen er i så fall klart lønnsom, jf. den høyere nåverdien i forhold til 14 523 000. 

De fleste vil nok ønske å bruke den anslått framtidige leieinntekt i linjen for ”leieinntekt”. I oppsettet 
til Norges takseringsforbund er det imidlertid lagt opp til at en ”generell ledighet” legges inn som en 
”kostnad”, derav en egen linje for denne i oppsettet. Denne legges inn i form av at det trekkes en 
fast prosentandel av brutto leieinntekt. Den reduserer også restverdien, som beregnes ut fra en 
kapitalisering av leieinntekten det siste året som er spesifisert i kontantstrømmen. Med for 
eksempel en generell ledighet på 5 % i eksempelet vi startet med, blir kalkylen slik 

Diskonteringsrente 7,5 %
År 1/1-2008 2008 2009 2010 2011 2012
Leieinntekt 1 600 000        1 600 000       1 600 000       800 000           1 600 000       
Normale eierkostnader 200 000           200 000           200 000           200 000           200 000           
Spesielle kostnader 3 500 000       
Generell ledighet
Netto pengestrøm 1 400 000        1 400 000       1 400 000       -2 900 000      1 400 000       
Beregnet nåverdi av netto pengestrøm 1 302 326        1 211 466       1 126 945       -2 171 522      975 182           
Sum av nåverdier fram til restverdi 2 444 397        
Restverdi (salg el. kapitalisert nettoleie) 18 666 667     
Beregnet nåverdi av restverdien 13 002 428     
Avkastningsverdi av eiendommen 15 446 824 
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TABELL 6 KONTANTSTRØMSANALYSE MED LEDIGHET 

 

Alle verdiene reduseres med 5 %, inkludert netto pengestrøm, slik at netto yield også blir uforandret 
lik 8 %.28

Diskonteringsrenten ved markedsverdi – markedets implisitte avkastningskrav 

 

I eksemplene over har vi forutsatt at diskonteringsrenten er 8 %, uten at vi har kommet inn på 
hvordan vi kan finne denne. Hvis målet er å finne markedsverdien, som det vanligvis er, er det 
markedets implisitte avkastningskrav vi skal bruke som diskuteringsfaktor i 
markedsverdivurderingen, dvs. det avkastningskravet som ligger implisitt i markedstransaksjonene.29

La oss for eksempel si at en eiendom som hadde tilsvarende inntektsstrøm som det første 
eksempelet nylig ble omsatt for 14 000 000. Det tilsvarer et implisitt avkastningskrav på nøyaktig 10 

 
Denne finner vi ved å sette opp en tilsvarende kalkyle for hvert enkelt sammenlignbart salg, og så 
for hvert enkelt salg prøve oss fram til vi finner den diskonteringsrenten som gjør at summen av 
nåverdiene blir lik den salgsprisen som eiendommen ble omsatt for.  

                                                           
28 Tilsynelatende blir brutto yield høyere (fra 1 400 000 / 17 500 000 = 8 % til – tilsynelatende – 1 400 000 

/ 16 626 000). Men det er ikke korrekt, brutto leieinntekt er i dette tilfellet 1 330 000, og brutto yield er 
uforandret 8 %: 1 330 000 / 16 625 000.  

29 “Markedets implisitte avkastningskrav” er strengt tatt en upresis betegnelse: For det første har 
”markedet” i betydningen markedsaktørene ulike avkastningskrav for ett og samme objekt, selv om de bruker 
den samme kalkylen ellers. Det kan være på grunn av forskjellig tilgang til kapital, eller ulik vurdering av 
risikoen. Aktøren med det laveste avkastningskravet vil da vurdere verdien høyest, og få tilslaget i budrunden. 

For det andre skulle man av og til ha brukt ulike kalkyleoppsettet for å anslå avkastningskravet til ulike 
aktører, av den enkle grunn at de ulike aktørene ville ha kalkulert ulikt på en og samme eiendom. Et enkelt 
eksempel på at planene kan være vidt forskjellige er følgende: Et parkeringsselskap og en utvikler konkurrerer 
om ett objekt som i dag brukes til parkering. Parkeringsselskapet ser for seg fortsatt parkeringsdrift med 
relativt lav risiko, mens utvikleren ser for seg et kombinert bolig- og forretningsbygg. Utvikleren står da overfor 
en helt annen risikoprofil (tomteforhold, regulering, entreprisekostnader, finansiering, markedsrisiko, osv.), og 
vil naturligvis ha et langt høyere avkastningskrav. 

For det tredje er ”markedets avkastningskrav” – i verdsettingssammenheng til markedsverdien – ikke 
egentlig et ”avkastningskrav”. Det er en sammenligningsfaktor eller omregningsfaktor, altså en faktor som 
brukes for å sammenligne en transaksjon med en annen. Anta for eksempel at kjøper og selger har et 
kalkyleoppsett som har identiske kontantstrømmer framover i tid. Siden begge er villige til å gjennomføre 
transaksjonen, og denne inkluderer transaksjonskostnader for både kjøper og selger, må selger ha en lavere 
avkastningsverdi enn markedsverdien, og kjøperen tilsvarende ha en høyere avkastningsverdi. Det må i så fall 
bety, jf. transaksjonskostnadene, at selger har et høyere avkastningskrav enn ”markedets avkastningskrav”, og 
kjøperen ha et lavere avkastningskrav. Verken kjøper eller selger har et avkastningskrav lik ”markedets 
avkastningskrav” – som egentlig bare er en matematisk omregningsfaktor som gjør at den rent tekniske 
nåverdien av de pengestrømmene vi satte opp i kalkylen blir lik den avtalte prisen. 

Diskonteringsrente 8 %
År 1/1-2008 2008 2009 2010 2011 2012
Leieinntekt 1 400 000        1 400 000       1 400 000       1 400 000       1 400 000       
Normale eierkostnader
Spesielle kostnader
Generell ledighet 70 000             70 000             70 000             70 000             70 000             
Netto pengestrøm 1 330 000        1 330 000       1 330 000       1 330 000       1 330 000       
Beregnet nåverdi av netto pengestrøm 1 231 481        1 140 261       1 055 797       977 590           905 176           
Sum av nåverdier fram til restverdi 5 310 304        
Restverdi (salg el. kapitalisert nettoleie) 16 625 000     
Beregnet nåverdi av restverdien 11 314 696     
Sum = avkastningsverdi av eiendommen 16 625 000 
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%. La oss videre anta at en annen, lik eiendom ble omsatt for 15 000 000, og en tredje for 
15 500 000. Det tilsvarer implisitte avkastningskrav på hhv. 9,3 % og 9 %. Vi har i så fall tre 
sammenlignbare salg, som har implisitt avkastningskrav på hhv. 10, 9,3 og 9,0 %. Da er det rimelig å 
anta at også et lignende objekt vil få en pris som tilsvarer om lag dette implisitte avkastningskravet. 
La oss for eksempel anta at vi skal finne markedsverdien på objektet der forventet brutto leiepris var 
1 600 000 i tre år, og deretter 1 300 000. I så fall vil et anslag på markedsprisen kunne være et sted 
mellom nåverdien beregnet etter 10 % og etter 9 %, dvs. et sted mellom følgende: 

TABELL 7 MARKEDSVERDIVURDERING VED EN KONTANTSTRØMSANALYSE OG MARKEDETS IMPLISITTE AVKASTNINGSKRAV 

10 % 

 

Og 

TABELL 8 MARKEDSVERDIVURDERING VED EN KONTANTSTRØMSANALYSE OG MARKEDETS IMPLISITTE AVKASTNINGSKRAV 

9 % 

 

Dvs mellom en direkteavkastning på hhv.  

Direkteavkastning = yield = netto yield =  
kr 1 400 000

kr 11 746 000 
= 0,119 =  11,9  % 

Direkteavkastning = yield = netto yield =  
kr 1 400 000

kr 12 982 000 
= 0,108 =  10,8  % 

Merk at yielden på de sammenlignbare salgene var lik den implisitte avkastningen på hhv. 10 %, 9,3 
% og 9,0 %, altså gjennomgående lavere. Dette illustrerer at yielden er uegnet som 
sammenligningsgrunnlag dersom profilen på de framtidige pengestrømmene er ulik. 

Diskonteringsrente 10 %
År 1/1-2008 2008 2009 2010 2011 2012
Leieinntekt 1 600 000        1 600 000       1 600 000       1 300 000       1 300 000       
Normale eierkostnader 200 000           200 000           200 000           200 000           200 000           
Spesielle kostnader
Generell ledighet
Netto pengestrøm 1 400 000        1 400 000       1 400 000       1 100 000       1 100 000       
Beregnet nåverdi av netto pengestrøm 1 272 727        1 157 025       1 051 841       751 315           683 013           
Sum av nåverdier fram til restverdi 4 915 921        
Restverdi (salg el. kapitalisert nettoleie) 11 000 000     
Beregnet nåverdi av restverdien 6 830 135        
Avkastningsverdi av eiendommen 11 746 056 

Diskonteringsrente 9 %
År 1/1-2008 2008 2009 2010 2011 2012
Leieinntekt 1 600 000        1 600 000       1 600 000       1 300 000       1 300 000       
Normale eierkostnader 200 000           200 000           200 000           200 000           200 000           
Spesielle kostnader
Generell ledighet
Netto pengestrøm 1 400 000        1 400 000       1 400 000       1 100 000       1 100 000       
Beregnet nåverdi av netto pengestrøm 1 284 404        1 178 352       1 081 057       779 268           714 925           
Sum av nåverdier fram til restverdi 5 038 005        
Restverdi (salg el. kapitalisert nettoleie) 12 222 222     
Beregnet nåverdi av restverdien 7 943 606        
Avkastningsverdi av eiendommen 12 981 611 
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Markedssimulering 
Noen ganger er objektet så spesielt, eller ligger så langt fra andre lignende objekter at vi har liten 
støtte i sammenlignbare salg. I så fall må vi søke andre støtter for markedsverdivurderingen. Ut fra 
tanken om substitusjon – hvilke andre alternativer enn det aktuelle objektet finnes? – kan man da 
lete etter andre alternativer enn kjøp av lignende objekter i bruktmarkedet. Man må da først forsøke 
å avklare hva objektet kan brukes til, og deretter finne fram til hvem som kan være aktuelle 
interessenter for de potensielle anvendelsesområdene. Det kan også være nødvendig å se på 
konkurranseforholdene (bare en interessent tilsier en lav verdi), og interessentenes økonomiske 
evne – de har kanskje rett og slett ikke mulighet til å finansiere et ellers lønnsomt erverv. 

Hvis objektet har en potensiell anvendelse, og de potensielle interessentene ikke har andre 
alternative objekter i bruktmarkedet, er det to mest nærliggende alternativer: 

1) Å investere pengene i noe annet 
2) Å bygge eiendommen selv 

Det første alternativet kommer vi inn på under avsnittene om verdsetting til avkastningsverdien. 

Det andre alternativet krever byggfaglig kompetanse, som bl.a. finnes hos takstmennene. Det er 
imidlertid vesentlig å påse at byggekostnadene for et tilsvarende objekt er vurdert ut fra den 
funksjon som bygget har for en aktuell interessent, dvs. at det ikke lar seg gjøre å vurdere 
byggekostnadene uten å vurdere hvilken funksjon bygget skal dekke. For eksempel har Forsvaret 
avhendet en rekke objekter til andre funksjoner enn de opprinnelig var tiltenkt, og der 
byggekostnaden ved alternativ bruk (for eksempel lager) er mye lavere enn byggekostnaden for den 
opprinnelige bruk (for eksempel flyhangar). 

 

FIGUR 13 EKSEMPEL PÅ ALTERNATIV BRUK AV EN EIENDOM. 
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Kilde: http://www.bondebladet.no/gaardsdrift/2011/09/30/bombesikkert-potetlager.aspx 

I tillegg er det viktig (og ofte svært vanskelig) å vurdere effekten av at det objektet man vurderer har 
en annen tilstand enn det et nybygd objekt vil ha. 

Avkastningsverdi - diskonteringsrenten 
Diskontering brukes når vi regner om enkeltbeløp i framtiden til en verdi i dag. Den renten vi bruker 
for å regne om enkeltbeløpene kalles diskonteringsrente.  

Dersom det er en serie like verdier, kan vi regne om disse til en verdi i dag ved å kapitalisere. Den 
tilsvarende renten kalles kapitaliseringsrente. 

For at en investor skal plassere pengene sine i en eiendom, må vedkommende ha minst like god 
avkastning på kapitalen som det vedkommende kan oppnå ved de beste alternative plasseringene. 
Denne minimumsavkastningen på kapitalen kalles avkastningskravet. 

I eksemplene over har vi forutsatt at diskonteringsrenten er 8 %, og antatt at vi har funnet den ved å 
sammenligne med transaksjoner i markedet. En avkastningsverdikalkyle har i utgangspunktet det 
samme oppsettet,30

Avkastningsverdien kan også anslås med enklere oppsett, for eksempel et anslag for ”konstant” årlig 
inntekt delt på avkastningskravet. I så fall ligner avkastningsverdioppsettet på framgangsmåten via 
direkteavkastning (yield), men igjen må diskonteringsrenten finnes på en helt annen måte: Ved 
markedsverdivurderingen var direkteavkastningen (yielden) en sammenligningsfaktor i forhold til 
sammenlignbare salg i eiendomsmarkedet. Ved en avkastningsverdivurdering må den samme 
direkteavkastningen (yielden) være en sammenligningsfaktor i forhold til andre kapitalplasseringer, 
for eksempel aksjer (egenkapital), obligasjoner (lange lån), pengemarkedsfond (korte lån) osv. 

 men med den forskjell at diskonteringsrenten finnes på en helt annen måte. 

Diskonteringsrenten ved avkastningsverdi - risikofri rente pluss risikotillegg 
Beregning av avkastningsverdien er et av de mest sentrale temaene innen investeringsteorien, og 
det finnes en mengde teori. I praksis tar man vanligvis utgangspunkt i kapitalverdimodellen (KAPM), 
som bl.a. sier at diskonteringsrenten bør settes lik renten på en sikker pengeplassering pluss et 
konstant tillegg for hver ”enhet” risiko som prosjektet (eiendommen) innebærer. Sammenhengen 
kan illustreres slik: 

                                                           
30 Ved beregning av avkastningsverdien er det imidlertid viktigere å ha et så fullstendig oppsett som mulig 

over kontantstrømmene. Eventuelle forenklinger (for eksempel å utelate skatteutbetalingene) har mindre 
betydning ved markedsverdivurderingen, fordi man gjøre den samme forenklingen ”med motsatt fortegn” på 
hhv. de sammenlignbare objektene og verdsettingsobjektet: Utelatt skatt på sammenlignbare objekter gir for 
høyt implisitt avkastningskrav, men det blir ”riktig” å bruke et for høyt avkastningskrav i kalkylen for objektet 
når også den kalkylen utelater skatteutbetalingene. 

http://www.bondebladet.no/gaardsdrift/2011/09/30/bombesikkert-potetlager.aspx�
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FIGUR 14 ILLUSTRASJON AV SAMMENHENGEN MELLOM STIGENDE RISIKO OG AVKASTNINGSKRAV. RISIKOFRI RENTE = 2 

%. 

Eksempel, jf. Figur 14: Anta at du kan plassere penger risikofritt til 2 % avkastning, og at de minst 
risikable plasseringene i eiendom gir en avkastning på 5 %. I så fall får du 5 % - 2 % = 3 % ”betalt” for 
den risikoen disse innebærer. Avkastningsverdien av en plassering med 2,5 så stor risiko blir da 2 % + 
(2,5 x 3 %) = 9,5 %31

Risiko og veid gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC) 

 

Ved verdsetting av næringseiendom er det vanligvis avkastningskravet på totalkapitalen som er den 
relevante i forhold til verdsettingen. Det er viktig å holde denne adskilt fra avkastningskravet på 
egenkapitalen. Egenkapitalen er lik totalkapitalen av eiendommen minus gjelden på eiendommen. 
Sammenhengen mellom avkastningskravene er i følge WACC-modellen følgende: 

WACC = rt = re
E
V

+  rg(1 − s)
G
V

 

E = Egenkapitalen (målt i markedsverd) 
G = Gjeld (målt i markedsverdi) 
V = Totalverdien av eiendommen (målt i markedsverdi, som er lik E + G) 

rt = Avkastningskravet på totalkapitalen 

re = Avkastningskravet på egenkapitalen 

rg = Renten på gjelden 

                                                           
31 En enkel måte å øke risikoen og avkastningskravet på, er å belåne investeringen og kjøpe mer av det 

samme objektet. For eksempel kan du øke risikoen i et aksjeerverv på 100 000 ved å kjøpe 150 000 aksjer til 
som du fullt ut finansierer ved lån. Derved sitter du med en investering i aksjer på 250 000 som er 60 % 
lånefinansiert. Med risiko og avkastningsforholdene i figuren vil det tilsvare en økning i avkastningskravet fra 5 
% til 9.5 %. 
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s = Skattefradraget på renteutgiftene (selskapsskatten) 

I eksempelet over, jf. Figur 14, kan man tenke seg at risiko = 1 er risikoen på totalinvesteringen, dvs. 
avkastningskravet på totalkapitalen. Man bør da kreve 5 % avkastning på totalkapitalen (TK). Dersom 
investeringen er på 250 000 og finansieres med egenkapital på 100 000 og et lån på 150 000 med 
kostnad = 2,77 %32

E = 100 000 

 med en skattesats på 28 %, så kan avkastningskravet på egenkapitalen regnes ut 
slik: 

G = 150 000 
V = 250 000 

rt = 5 % 

re = ? 

rg = 2,77% 

s = 28% 

 

5 % = re
100 000
250 000

+  2,77 % (1 − 28 %)
150 000
250 000

=  re × 0,4 +  2 % × 0,6 ⇔  re  =  
5 %− 1,2%

0,4
= 9,5 % 

Vi ser at avkastningskravet på egenkapitalen øker med økende belåning av eiendommen, som fører 
til økt risiko (og derved økt avkastningskrav) på egenkapitalen. 

Eiendomsselskap har som regel lån, bl.a. siden pantsikkerheten i eiendom gir gunstige 
lånebetingelser. Enkelte eiendomsfond har også betydelige lån. Avkastningskravet på egenkapitalen 
i selskapene må da vurderes etter WACC-tankegangen. Hvis en investor i tillegg finansierer aksjene 
eller innskuddene i fond delvis med lån, får man en dobbelt effekt på risikoen, dvs. høy risiko og 
tilsvarende høyt avkastningskrav. Og motsatt: Avkastningskravet på totalkapitalen, som er den vi 
vanligvis bruker ved verdsetting av næringseiendom, kan ikke uten omregning via WACC-
tankegangen hentes fra avkastningskravet som investorer har på investeringer i (belånte) 
næringseiendommer, -fond eller -aksjer. 

Typer av risiko 
I dagligtalen og bl.a. innen prosjektstyringsfaget betyr risiko faren for at noe går dårligere enn man 
forventer. Risiko i økonomisk forstand er imidlertid sannsynligheten for at utfallet blir et annet enn 
det man forventer, altså både negative og positive avvik fra det forventede. Du kan for eksempel 
forventer å tjene kr 1 000 000 men (i økonomisk forstand) risikere å tjene kr 1 100 000 eller kr 
900 000. 

                                                           
32 I praksis vil ingen være villig til å låne ut penger til en like lav rente som det de oppnår ved en helt 

sikker pengeplassering, bl.a. på grunn av transaksjonskostnader og fare for at låntaker ikke holder låneavtalen. 
Men for eksempelets skyld forutsetter vi her at lånet gis til like lav rente som ”sikker” plassering. Sikker rente 
er her satt til å gjenspeile realrenten, dvs. om lag den nominelle renten minus inflasjonen. Man får ikke lån til 
2,77 % til kommersielle formål selv i dagens marked. 
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I kapitalverdimodellen deles risiko inn i systematisk risiko (bedriftsrisiko) og usystematisk risiko 
(markedsrisiko). Systematisk risiko er den som varierer i takt med verdensøkonomien.33

I praksis eies de fleste mindre næringseiendommer av personer som har en beskjeden portefølje, og 
som derved utsetter seg for unødvendig mye risiko. Dersom det er avkastningsverdien for slike eiere 
man skal estimere, bør den faktiske risikoen disse utsetter seg for legges til grunn, og ikke den 
teoretisk lavere risikoen de kunne oppnådd ved en bedre diversifisering. 

 
Usystematisk risiko er all annen risiko. Den usystematiske risikoen kan man nulle ut ved å 
diversifisere, dvs. investere i ulike objekter med ulik risiko. Man får for eksempel ikke betalt for 
risikoen som følge av at leieinntekten i isbua varierer med været dersom man kan kvitte seg med 
den risikoen ved å investere i en pølsebu der leieinntekten varierer på en slik måte at pølsebua pluss 
isbua gir en konstant leieinntekt, uansett vær.  

Alle elementer som kan føre til at utfallet blir et annet enn det forventede er risikoelementer. Disse 
kan deles inn på rekke forskjellige måter avhengig av formålet. Larsen og Stokke deler for eksempel 
risikoen inn i følgende:34

• Renterisiko (1-3 %) Rentemarginer i bank, alternative plasseringsmuligheter, investors krav 
til avkastning sammenlignet med (risikofri) bankrente

  

35

• Markedsrisiko (0-2 %) Finansmarkedet, fast eiendom generelt som investeringsobjekt, 
leieavtaler og leiepriser på eiendommen 

 

• Objektrisiko (1-2 %) Beliggenhet, attraktivitet, eksponering, utviklingspotensial 

• Byggrisiko (0-4 %) Vedlikeholds- og påkostningsbehov, teknisk standard, fleksibilitet 

NITO takst har en lignende framgangsmåte.  

I artikkelen ”Verdsettelse av næringseiendom” bruker Nils Arne Gundersen i Newsec AS dette 
oppsettet: 

                                                           
33 Dvs. at den varierer i takt med markedsporteføljen (porteføljen som består av 1/n av ”alle mulige” 

fornuftige investeringer). KAPM forutsetter i utgangspunktet at investeringen legges til en allerede 
veldiversifisert markedsportefølje, og at porteføljen fortsatt vil forbli veldiversifisert etter at investeringen er 
gjort (dvs. at investeringen ikke kan utgjøre en for stor del av porteføljen). Men teorien kan også brukes som 
en tilnærming i mer realistiske investeringssituasjoner, der porteføljen ikke er ”godt nok” diversifisert verken 
før eller etter investeringen, men da må man også ta med den relevante delen av den usystematiske risikoen, 
dvs. den usystematiske risikoen som man ”unødvendig” utsetter seg for pga den ikke perfekt diversifiserte 
porteføljen.  

34 Her etter ”Verditaksering av næringseiendommer” av Larsen og Stokke s. 74. 
35 Opplistingen inneholder en del momenter som neppe er relevant i forhold til risikoelementet i 

avkastningskravet. 
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FIGUR 15 ET TENKT EKSEMPEL FOR BEREGNING AV ET AVKASTNINGSKRAV PÅ EN UTVIKLINGSEIENDOM 

Kilde: Praktisk økonomi og finans nr 2/2009 s. 19. 

Selv om slike opplistinger kan være nyttig som en huskeliste, så er de ikke særlig tilfredsstillende fra 
et økonomisk synspunkt: Det neppe klokt å anslå avkastningskravet som en sum av ulike 
risikoelementer, bl.a. fordi det tildekker samvariasjonen mellom de ulike risikoelementene (kanskje 
de ulike risikoelementene på eiendommen nuller ut hverandre?) og porteføljeeffekter (kanskje de 
blir nullet ut av andre aktiva i porteføljen?). De elementene taler vanligvis for en lavere risiko samlet 
sett, dvs. et lavere avkastningskrav, i alle fall dersom man estimerer avkastningsverdien for en godt 
diversifisert investor.36

Forenklede kalkyler og avkastningskravet 

 

En korrekt oppstilt kontantstrømsanalyse tar hensyn til alle pengestrømmene som er knyttet til 
eiendommen og setter inn de forventede verdiene for de ulike typer pengestrømmer. I praksis 
forenkles imidlertid kalkylen ofte. Vi tok for eksempel ikke med skatten i eksemplene ovenfor. Et 
annet eksempel er at man ikke tar nok høyde for uspesifiserte kostnader som man erfaringsmessig 
vil få i kontantstrømmene. Et tredje eksempel er at man setter inn kontantstrømmene i et ”best 
case”-scenario, for eksempel leieinntektene forutsatt at man hele tiden har utleid objektet. For det 
fjerde tar man sjelden hensyn til at man ved et risikopåslag i rentefoten underforstått forutsetter at 
risikoen dette påslaget knytter seg til utvikler seg eksponentielt over tid. Den forutsetningen er 
urealistisk for eiendommer.37

                                                           
36 F.eks. er byggrisiko i all vesentlighet en usystematisk risiko (den byggtekniske kvaliteten på et objekt er 

i liten grad korrelert med utviklingen i verdensøkonomien), dvs. i prinsippet irrelevant for en veldiversifisert 
investor. Men den er i stor grad relevant for en småinvestor med mesteparten av sin kapital investert i ett 
eneste næringsbygg (pluss boligen, egen kompetanse, pensjonssparing av ulike slag, bil, en eventuell hytte 
osv., dvs. en viss diversifisering har vi alle). 

 Skal avkastningsverdien bli rett, må man i så fall ta høyde for disse 
forenklingene når man velger avkastningskravet. 

37 På grunn av dynamikken i eiendomsmarkedet, vil man forvente at leieprisene svinger omkring nivået 
som skal til for å forrente byggekostnadene. Siden byggekostnadene åpenbart vil ha en betydelig grad av 
stabilitet over tid, vil leieprisene normalt svinge omkring en langsiktig stabil trend (”mean reversion”). Videre 
har eiendom ulike former for opsjonselement (mulighet, men ikke en plikt) i seg, som gjør at en investor i noen 
grad kan ”kutte de negative halene” i en variasjon. Investoren kan for eksempel la være å oppgradere 
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Pengestrømmene kan oppgis i løpende (nominelle) pengebeløp, eller i verdifaste (reelle) 
pengebeløp, for eksempel ”2011-kroner”. Forskjellen er bare knyttet til hvilken målestokk man 
velger, det har ingen betydning for verdivurderingen. Det er imidlertid vesentlig at også 
avkastningskravet (inkludert risikoen) må vurderes på samme måte, i form av henholdsvis nominelt 
eller reelt avkastningskrav. Sammenhengen er slik:  

(1 + nominell rente) = (1 + realrente) + (1 + in�lasjon) 

Eksempel: Med utgangspunkt i Figur 15, der realrenten inkludert risiko var 9 % og inflasjonen 2,5 %, 
så blir ikke det nominelle avkastningskravet 11,5 %, det blir 

(1 + nominell rente) = (1 + 9 %) × (1 + 2,5 %)⇔ nominell rente = 1 − 1,05 × 1,02 = 𝟏𝟏,𝟕 % 

Hvordan finne avkastningskravet? 
I teorien skal avkastningskravet settes i forhold til hvordan eiendommen bidrar til å øke porteføljens 
risiko. Den vanlige tilnærmingen er da å se på hvordan variasjonen i avkastning har vært på denne og 
lignende eiendommer, og anta at variasjonen framover kommer til å være noenlunde tilsvarende. I 
praksis er avkastningen verdiendringen pluss netto leieinntekt på næringseiendommen. Av disse har 
verdiendringen klart størst variasjon i absolutte beløp.  

Vi er altså på leting etter å måle verdiendringen fra periode til periode. Problemet er at eiendom 
omsettes svært sjelden, og vi vet ofte lite om de omsetningene som faktisk skjer. I praksis må vi 
derfor måle verdiendringene i form av endringer i verdivurderinger over tid.38

I praksis anslår man derfor avkastningskravet ”baklengs” fra markedsprisene: Ut fra transaksjonene 
man ser, anslår man hvilken diskonteringsrente som gir en nåverdi lik salgsprisen, på samme måte 
som man gjør når disse transaksjonene brukes som sammenlignbare salg ved en 
markedsverdivurdering. Deretter dekomponerer man eventuelt disse diskonteringsrentene i 
henhold til en inndeling i ulike elementer. Denne framgangsmåten er imidlertid langt fra 
tilfredsstillende: Man finner ikke noe egentlig avkastningskrav på denne måten, det man finner er en 
parameter som kan brukes for å anslå markedsverdien. Kalkyler basert på denne parameteren kan 
derfor aldri bli annet enn markedsverdiestimater, og bør presenteres som dette, ikke som 
”avkastningsverdier” eller noe lignende. 

 Slike verdivurderinger 
gjøres for eiendommer i enkelte større porteføljer, som derved kan danne et utgangspunkt for å 
anslå avkastningskravet for de eiendommene. Disse dekker imidlertid bare de store, ”kurante” 
eiendommene. Verdivariasjonen for den ”vanlige” næringseiendommen finnes det ikke direkte data 
for. 

Konsekvensen av dette i forhold til investeringer er at man ikke får noe godt grunnlag for å gi råd om 
investering i slike ”vanlige” næringseiendommer: Vi kan si noe om markedsprisen, men når vi ikke 
estimerer avkastningsverdien kan vi ikke si noe om eiendommene er underpriset eller overpriset.  

                                                                                                                                                                                     
eiendommen i et område med negativ trend over tid. Den praktiske konsekvensen er at enten bør man 
redusere diskonteringsrenten over tid, eller man bør redusere de årlige pengestrømmene til 
sikkerhetsekvivalenter. 

38 International Property Databank (IPD) bruker denne framgangsmåten i sin IPD-indeks. 



40 

 

I forhold til grunnerverv er konsekvensen at man ikke har noe økonomisk grunnlag for å beregne 
bruksverdien – nesten alle praktiske kalkyler er anslag av markedsverdien (salgsverdien).39

Utviklingseiendom 

 

Med utviklingseiendom mener vi eiendom som har et klart potensial for å bli transformert til noe 
annet enn det eiendommen er i dag. Eksempler er tomter, eiendommer modne for vesentlig 
oppgradering og reposisjonering, områder med nedlagt eller lite lønnsom industri og 
næringseiendommer med et betydelig urealisert utnytting i forhold til reguleringen. Slike 
eiendommer har en tilleggsutfordring ved at man ikke bare kan se på dagens eiendom og 
pengestrømmer for å vurdere verdien. Vi skal kort komme inn på noen av disse. 

Reguleringsrisiko og politisk risiko 
En vesentlig utvikling av eiendommen vil ofte kreve omregulering40

1) Hva slags regulering man kan få igjennom (formål, grad av utnytting osv.)? 

 i større eller mindre grad. I tillegg 
vil den som regel være betinget av andre former for politiske vedtak og lignende. Det fører til en 
risiko av ulike slag. De viktigste er 

2) Hvor lang tid det tar før reguleringen er klar (bl.a. avhengig av naboenes eventuelle 
engasjement i prosjektet)? 

3) Hva slags rekkefølgebestemmelser som vil bli lagt inn (veier, skoler osv.)? 
4) Når vil eventuelt eksterne aktører (kommunen, vegvesenet osv.) få på plass de elementene 

som ligger i rekkefølgebestemmelsene? 
5) Hvordan blir en eventuell utbyggingsavtale? 

Det kan også være risiko i forhold til hva slags utvikling man får på de omkringliggende områdene: 
Hvilke formål blir de lagt ut til, hvor raskt blir de tillatt utviklet osv. 

Utbyggingsrisiko, finansieringsrisiko, markedsrisiko  
I tillegg til de regulatoriske rammene, er det risiko knyttet til selve byggeprosessen, finansieringen og 
markedet, der viktige elementer bl.a. kan være 

1) Forurensning i grunnen 
2) Eventuelle verneverdige objekter 
3) Kostnader ved å klargjøre tomta (juridiske avklaringer og transaksjoner mm.) 

                                                           
39 Det kan imidlertid hevdes at det finnes et juridisk grunnlag for å beregne bruksverdien, gjennom 

prejudikatene om diskonteringsrente Rt-2008-195 Regionfelt Østlandet avsnitt 88-98 og Rt-2007-1354 Skovli 
avsnitt 30-34, særlig avsnitt 32 i Skovli (min utheving) ”Den normale fremgangsmåte vil være å balansere 
muligheter og usikkerhet ved fastsettelsen av den fremtidige normalinntjening. Dersom det skulle finnes å 
foreligge en særskilt risiko for inntektsbortfall, og skjønnsretten finner at denne risiko mest hensiktsmessig kan 
hensyntas ved å benytte en høyere neddiskonteringsrente enn den kapitaliseringsrente som ellers benyttes [5 
%], er det imidlertid ikke noe i Høyesteretts praksis som hindrer skjønnsrettene fra å unntaksvis benytte en slik 
fremgangsmåte. Men i så fall kan usikkerhet ikke trekkes inn også ved fastsettelsen av normalinntjeningen.” 

Slik jeg ser det er den mest nærliggende tolkning at man bare unntaksvis – ved ”særskilt risiko for 
inntektsbortfall” kan benytte en høyere rentefot enn 5 %. Hvorvidt man i ”normaltilfellet” kan eller skal velge 
en lavere årlig avkastning enn den forventede (statistisk sett), ser ut til å være et mer åpent spørsmål. 

40 Det er litt ulik forståelse av ”regulering” i forbindelse med verdsetting av næringseiendom. Noen tenker 
på regulering i plan- og bygningslovens forstand, dvs. regulering gjennom reguleringsplan. Andre tenker på 
regulering i videre forstand, for eksempel inkludert omdisponering i kommuneplanens arealdel. 
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4) Byggekostnader og kvalitet på bygget, inkludert bl.a. usikkerhet om grunnforhold 
5) Betingelsene for fremmedkapital (bl.a. belåningsgrad, lånerente og avdragsprofil) 
6) Priser og betingelser man oppnår ved salg eller utleie av arealene 

For eksempel er markedsrisikoen betydelig større enn for en etablert eiendom, hvor man kan se 
markedsinteressen direkte i forbindelse med for eksempel reforhandling av leieavtaler. Det er langt 
vanskeligere å anslå hvordan markedet kommer til å ta imot et nytt prosjekt. 

Tomt som opsjon 
En del eiendomsutviklere sikrer seg potensielle tomter gjennom å inngå en opsjonsavtale med 
grunneieren, dvs. en avtale som gir utvikleren en rett, men ikke en plikt til å overta tomta på 
nærmere bestemte betingelser i et bestemt tidsrom. Dette er en ”vanlig” finansiell opsjon, dvs. en 
opsjon på å bli eier. Jeg berører ikke verdivurdering av slike avtaler her. 

En tomt er imidlertid i seg selv en opsjon i en annen, reell forstand: Eieren kan, men må ikke, sette 
opp et bygg dersom det er økonomisk gunstig. Denne typen opsjoner kalles realopsjoner: Det er 
opsjoner som ”endrer virkeligheten”, ikke bare eierskapet. Andre eksempler på realopsjoner er 
fleksibilitet i byggeprosjekter i forhold til for eksempel utforming og framdrift eller fleksibilitet i bygg 
i forhold til annen anvendelse dersom det tiltenkte formålet viser seg å ha lav lønnsomhet. 

Opsjonselementet har stor betydning i forhold til konsekvensen av risiko i økonomisk forstand: 
Opsjonselementet gjør at man kan slippe unna negativ utvikling i det man har opsjon på (det 
underliggende aktivaet). En tomt er en mulighet til å skaffe seg et bygg, dvs. at tomta (i motsetning 
til et bygg) gir en mulighet til å slippe unna en utvikling i markedet for bygg som ellers ville gitt en 
negativ verdi av tomta. Men man kan fullt ut nyte godt av eventuell positiv verdiutvikling av det 
underliggende aktivaet (altså bygget).  

Derved får risiko den stikk motsatte effekten i forhold til verdien enn det vi er vant til ved vanlige 
avkastningsverdiberegninger: Vanligvis reduserer risiko verdien. Men verdien av en opsjon øker med 
økt risiko på det underliggende aktivaet dvs. med økt risiko på verdien av det ferdige bygget. 
Tomteeieren kan fullt ut kan utnytte en uvanlig stor positiv verdiutvikling i eiendomsmarkedet, mens 
alle negative verdiutviklinger kan unngås ved ganske enkelt å la være å bebygge tomta. 

Opsjonsteorien er ikke særlig anvendbar ved praktisk verdsetting, men tankegangen er nyttig for å 
bedre forstå hva som skjer i tomtemarkedet. Det kan for eksempel gi en bedre forklaring enn den 
vanlige kapitalverdimodellen på at ikke alle tomter umiddelbart bebygges selv om det tilsynelatende 
er lønnsomt: En utbygging nå gjør at man går glipp av opsjonen å kunne velge et enda bedre prosjekt 
på et senere tidspunkt. Opsjonsteorien kan også belyse når det ikke lenger lønner seg å vente på en 
enda bedre mulighet på et senere tidspunkt. Opsjonstankegangen er også nyttig som en støtte for å 
vurdere hvor høy diskonteringsrente som man bør bruke ved en tradisjonell avkastningsverdikalkyle. 

Avkastningsverdi av utviklingseiendom 
Vurdering av avkastningsverdien er avhengig av tidsperspektivet til det er sannsynlig at byggingen 
begynner. Dersom salg og byggingen kan antas å starte mer eller mindre umiddelbart, slipper man 
diskonteringsproblematikk, og avkastningskalkylen reduseres til en vurdering av verdien ”nå”, dvs. 
en ren markedsverdivurdering etter de vanlige metodene sammenlignbare salg eller 
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markedssimulering. Forventer man en byggestart om en rimelig sikkert angitt, kort periode der man 
antar at markedsforholdene vil forbli rimelig konstante, så blir det også relativt enkelt: Man trenger 
bare diskontere verdiene en kort periode, og valg av diskonteringsrente får ikke veldig stor 
betydning for verdien. Antar man for eksempel byggestart om to år med noenlunde like 
markedsforhold, og at eiendommen med en umiddelbar utbygging ville hatt en verdi på kr 
10 000 000, så blir avkastningsverdien 8-9 millioner nesten uansett hva slags diskonteringsrente man 
velger. 

Dersom utviklingseiendommen derimot forventes å få en byggestart en stund fram i tid blir 
vurderingen av avkastningsverdien i prinsippet svært vanskelig blant annet fordi risikoen kommer i 
flere dimensjoner: Når kommer utbyggingen, hvordan er markedsforholdene på det tidspunktet, hva 
får man utbygd, hva er byggekostnadene, i hvor stor grad er disse risikoene systematiske 
(markedsrisikoer) osv. Man har i heller ikke historiske data å støtte seg på, så i praksis må slike 
verdivurderinger nødvendigvis i stor grad bygge på skjønn. 

Tidspunktet som man regner med at eiendommen blir solgt på har stor betydning for hvordan 
kalkylene ser ut, fordi kontantstrømmene og risikoen kan bli nokså forskjellige. I den ene ytterkanten 
kan man anslå verdien ut fra at eiendommen selges umiddelbart. Da ”glir” avkastningsverdien over 
til å være en ren markedsverdivurdering av tomta. I den andre ytterkanten kan man anslå verdien ut 
fra at eiendommen utvikles med tanke på fortsatt eie i utviklerens regi. Da blir 
avkastningsverdikalkylen til slutt en blanding av en ”vanlig” kalkyle for den ferdige eiendommen, jf. 
over, pluss en kalkyle for utviklingsfasen.  

TABELL 9 KONTANTSTRØMSANALYSE MED UTBYGGING I ÅR 3 OG 4, OG KONSTANT LEIEINNTEKT FRA OG MED ÅR 5 

 

Risikoen i kalkylen kan likevel være nokså lav. For næringseiendommer som er skreddersydde for en 
konkret, sikker leietaker som har inngått en langsiktig leieavtale vil det være liten risiko knyttet til 
bruttoinntektene. Mange bygg som er satt opp for offentlige aktører har en slik ”sikker” leieprofil. 
Byggekostnadene kan også være nokså sikre dersom man bruker totalentrepriser. 

Tomtebelastning som restkalkyle - tomtebelastningskalkyle 
Verdien av en næringseiendom er nokså proporsjonal med størrelsen på eiendommen målt i arealet 
på bygningene.41

                                                           
41 Det samme gjelder også for utviklingseiendommer der det er aktuelt å bygge leiligheter og i betydelig 

grad også småhus (rekkehus og tomannsboliger). Prisen på eneboligtomter er ikke i samme grad avhengig av 
hvor mange kvadratmeter bygg som tomten kan utnyttes til. 

 Leieinntektene måles i forhold til kvadratmeter bygg, og det er som regel 

Diskonteringsrente 8 %
År 1/1-2008 2008 2009 2010 2011 2012
Leieinntekt 1 400 000       
Normale eierkostnader
Spesielle kostnader (byggekostnader) 10 000 000     5 000 000       
Generell ledighet
Netto pengestrøm -                    -                   -10 000 000   -5 000 000      1 400 000       
Beregnet nåverdi av netto pengestrøm -                    -                   -7 938 322      -3 675 149      952 816           
Sum av nåverdier fram til restverdi -10 660 655    
Restverdi (salg el. kapitalisert nettoleie) 17 500 000     
Beregnet nåverdi av restverdien 11 910 206     
Sum = avkastningsverdi av eiendommen 1 249 551   
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begrensede muligheter til å få særlig mye leieinntekter fra eiendommen ut over dette. Tilsvarende 
er kostnaden for å utvikle eiendommen også nokså proporsjonal med størrelsen på eiendommen 
målt i arealet på bygningene. Derfor er tomtestørrelsen ikke det mest egnede arealmålet i 
forbindelse med verdsetting av næringseiendom, det er bygningsarealet vi er interessert i, og som vi 
gjerne måler verdien i forhold til. På en utviklingseiendom er det tilsvarende det utbyggbare arealet 
av bygninger vi er interesserte i.42

Eksempel: En næringstomt på 5 daa med en %-BRA på 200 % kan bebygges med 10 000 m2 
BRA. Den samme mengden bebyggelse kan reises på en næringstomt på 4 daa med en % BRA 
på 250 %. Byggekostnader, leieinntekter og verdi av disse to tomtene vil være tilnærmet lik, 
selv om tomtearealet ”på bakken” av den første tomta er 25 % større. 

 Tomter til næringseiendom måles derfor ikke egentlig i 
”tomteareal”, de måles i bygningsareal. 

Tomtebelastning er et ord som brukes i ulike betydninger, men i næringssammenheng brukes ordet 
om verdien av tomta målt i forhold til det utbyggbare bygningsarealet, jf. grad av utbygging.43

Den ene formen for tomtebelastning, restkalkylen eller tomtebelastningskalkylen, brukes i 
forbindelse med avkastningsverdikalkyler. Dette er den samme måten som restkalkyler brukes i de 
fleste sammenhenger der eiendommen brukes av eieren, f.eks. ved verdsetting av jord som drives av 
eieren eller ved verdsetting av skog.

 
Snakkes det om en tomtebelastning på kr 2500, så mener man en tomtebelastning på kr 2500 pr m2 
utbyggbart (bygnings)areal. Arealmålet er vanligvis bruksarealet (BRA). Tomtebelastning brukes dels 
om resten (også kalt residualen) som blir igjen når alle andre innsatsfaktorer har fått vederlag nok til 
at de kan anskaffes, og dels som en sammenligningsnøkkel ved transaksjoner av utviklingseiendom 
salgspris pr utbyggbart gulvareal 
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Når så alle innsatsfaktorene unntatt en – tomta – har fått sin godtgjørelse, så blir det forhåpentligvis 
noe igjen av inntektene. Dersom det er mulig å kjøpe tomta for mindre enn denne resten (eller ikke 

 Utgangspunktet er at for å kunne bygge en næringseiendom, 
så må man skaffe de nødvendige innsatsfaktorene: Egenkapital, fremmedkapital, arkitekter, jurister 
og andre konsulenter, entreprenører, maskiner, drivstoff, maling, varmesentral, gress, glass, 
markedsføringsfolk, meglere osv., og til sist selve utvikleren. Disse, inkludert utvikleren selv, må 
godtgjøres med en tilstrekkelig god betaling til at de kan skaffes til prosjektet, dvs. at de må få minst 
like godt betalt der som ved alternativ anvendelse eller sysselsetting. Midlene til denne betalingen 
får eiendomsutvikleren fra salget av det ferdige prosjektet, dvs. fra markedsverdien.  

                                                           
42 Ut over at tomtestørrelsen indirekte styrer utbyggbart areal der grad av utnytting er satt til en prosent 

av tomtestørrelsen. 
43 For eneboligers del er det vanlig å snakke om tomtebelastning pr enhet, fordi verdien ikke er så 

avhengig av gulvarealet. Jf. for eksempel i RG 2002 s. 386: ”Med utgangspunkt i tillatt utnyttelsesgrad på 25 % 
hadde man kunnet bygge ca 17.000 m 2 gulvflate, hvilket igjen tilsvarer ca 170 vanlige boenheter. Likevel 
hadde man hatt 75 % av arealet til tomter, hage, veier m.v. En tomtebelastning på kr 100.000 pr. enhet, hvilket 
er benyttet for sammenligningsarealet ved Jorunns vei, tilsvarer da en tomteverdi på ca kr 17 millioner.” 

44 Dette er en form for grunnrentebetraktning, altså en vurdering av hva som blir igjen til ”leie” av 
grunnen når alle andre innsatsfaktorer er anskaffet. Resten som beregnes ved tomtebelastningskalkylen er 
imidlertid en (engangs)verdi , ikke en årlig leie, slik grunnrenten er (”rent” i grunnrente er ”rent” i den engelske 
betydningen, nemlig ”leie”). I så fall må man tenke seg en omregning av verdien til en årlig leie (altså en 
festeavgift). 
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mulig å selge tomta for mer enn denne resten), så bør utvikleren sette i gang prosjektet: Det blir 
”penger til overs” når alle innsatsfaktorer har fått nødvendig godtgjørelse.  

Det er en nokså utbredt feiloppfatning at en tomtebelastning kalkulert på denne måten 
(restkalkylemetoden) sier noe direkte om markedsverdien av tomta. Det gjør den ikke. En slik 
tomtebelastningskalkyle er en kalkyle av hvor mye utvikleren maksimalt kan gi for tomta. Det er lite 
sannsynlig at utvikleren må betale akkurat så mye for tomta som den ”ytterste” smertegrensen som 
framkommer gjennom tomtebelastningskalkylen, normalt vil denne ”resten” bli fordelt mellom 
utvikleren og tomteeieren på en eller annen måte. Jeg kommer tilbake til dette i kapitlet 
”Markedsverdien av utviklingseiendom – tomtebelastning som nøkkeltall for sammenligning av 
salg”.  

Tabell 10 viser et prinsippeksempel på en tomtebelastningskalkyle i sin aller enkleste form. 

TABELL 10 PRINSIPPEKSEMPEL PÅ TOMTEBELASTNINGSKALKYLE FOR HHV. OSLO VEST OG OSLO ØST. TALL I 1 000 KR

 

Kilde: ECON-rapport nr. 2005-055 Prising og transaksjoner av boligtomter s. 17.  

Elementene i en tomtebelastningskalkyle 
Inndelingen av kostnadselementene i restkalkylene varierer, og noen er mer detaljerte enn andre. 
Det varierer nokså mye hvordan man legger inn eventuelt vederlag for den risikoen som utvikleren 
tar, og den kompetansen utvikleren bringer inn i prosjektet. Ofte legges denne inn som ”normal 
fortjeneste”, ”byggherremargin” eller lignende, som gjerne ”erfaringsmessig” settes til et sted 
mellom 10-12 % og opp mot 20 %. Andre ganger utelates et slikt vederlag helt, og legges implisitt i 
den kalkulerte tomtebelastningen. Det er heller ikke alltid man eksplisitt bruker uttrykket 
”tomtebelastning” om den resten (residualen) som blir igjen.  Et eksempel fra samme kilden som 
Tabell 10 er gjengitt nedenfor.45

                                                           
45 Eksempelet er fra før merverdiavgiften ble hevet til 25 % 1. januar 2005. Det står ikke noe i kildne om 

årsaken til at noen av beløpene er angitt i svært runde tall (byggelån 1000), mens andre er angitt med fire 
siffer (byggherremargin). Jeg synes det ser ut som byggherremargin er angitt med mange siffer for å få et rundt 
tall på tomt (som for øvrig egentlig blir kr 2 499 med de oppgitte sifferne). 
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TABELL 11 EKSEMPEL PÅ TOMTEBELASTNING ("TOMT") SOM RESTKALKYLE 

 

Kilde: ECON-rapport nr. 2005-055 Prising og transaksjoner av boligtomter s. 23. 

Tomtebelastningskalkylene er følsomme for forutsetningene 
Det er ett teoretisk og ett praktisk problem med denne metoden. Det teoretiske er at metoden 
forutsetter at en eventuell rest skal ende opp akkurat i tomteverdien. Det er imidlertid verken 
teoretisk eller i praksis noen grunn til å tro at det er nettopp der en eventuell rest vil ende. Tvert om, 
den synes ofte å ende hos utvikleren. Grunnen er at tomta, i likhet med alle andre innsatsfaktorer, 
kan anskaffes ved å overby de alternative anvendelsene som i praksis er andre utvikleres 
betalingsvillighet. Konkurransen er vanligvis ikke så skarp at den er nok til å drive tomteprisene helt 
opp til smertegrensen til utbygger. 

Det praktiske problemet er at metoden bygger på at ett stort og nokså usikkert tall (verdien av den 
ferdig utviklede eiendommen) trekkes fra et annet stort og nokså usikkert tall (utviklingskostnadene, 
alt inkludert). 46

Problemet kan illustreres ved en forsiktig justering av to av forutsetningene i 

 Dette gjør det svært lett å manipulere metoden til å få det resultatet man vil ha, slik 
at metoden er problematisk der det er insentiver til å framstille verdien som ekstra høy eller lav, som 
f.eks. partenes interesser ved erverv under trussel om ekspropriasjon. I andre sammenhenger er ikke 
dette problemet til stede, for eksempel i en utviklers interne vurderinger av maksimal 
betalingsvillighet for en tomt. I slike situasjoner er metoden velegnet, og blir svært mye brukt. 

Tabell 11: 

                                                           
46 For eksempel endret totalentreprisekostnadene for leiligheter i Oslo seg fra et nivå på ca. 21-22 000 i 

2010 til 27-28 000 i 2011 i følge et par store boligutviklere. SSBs byggekostnadsindeks er basert på et annet 
datagrunnlag, og fanger ikke opp disse reelle variasjonene i byggekostnadene. 
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TABELL 12 EKSEMPEL PÅ FØLSOMHETEN VED TOMTEBELASTNING ("TOMT") SOM RESTKALKYLE VED ENDREDE 

FORUTSETNINGER (MARKERT MED RØDT) 

 

Endringen i markedsverdien tilsvarer en endring i yielden på ca. 0,3 prosentpoeng, for eksempel fra 
8 % til 7,7 % eller 8,3 %. Dette er klart innenfor en alminnelig usikkerhetsmargin for de fleste 
eiendommer. Endringen i entreprisekostnaden er på ca. 6,7 %, som også er godt innenfor 
usikkerhetsmarginen, særlig dersom avtalen ligger litt fram i tid. 

Markedsverdien av utviklingseiendom – tomtebelastning som nøkkeltall for 
sammenligning av salg 
Markedsverdien av utviklingseiendommer estimeres i utgangspunktet som alle andre 
markedsverdier – ut fra sammenlignbare salg. Siden det vanligvis er antall kvadratmeter ferdig bygg 
som er avgjørende for verdien, er det også pris pr kvadratmeter ferdig bygg som er det mest 
naturlige sammenligningsgrunnlaget. Dette er den andre bruken av ordet tomtebelastning: 
Forholdet mellom faktisk tomtepris ved en transaksjon og utbyggbart areal. 

 Bruken er illustrert i følgende eksempel, hentet fra DnB NOR Næringsmeglings analyse inntatt i en 
saksutredning om salg av Kloster gt. 46/48 og Schwachs gt. 3 i Trondheim (med budfrist i september 
2007)47

Konklusjon: 

 

Eiendommene er regulert til offentlig/kontor- og forretningsformål med et mulig 
utbyggingspotensiale på ca. 6 – 6.500 nye kvm. Salgsprisen på NOK 25 mill. gir en 
tomtebelastning på kr. 3.850 – 4.200 pr. kvm. 

                                                           
47 http://pa.stfk.no/pa_fulltekst/2007%5CFU%5C2007041681-405524.doc  

Oppr. kalk. Pessimist Optimist
Inntekts/priselement Kroner BRA
Markedsverdi 26 500          25 500           27 500           
Prosjektutvikling
     Regulering/bebyggelsesplan 111                111                 111                 
     Forprosjekt/rammesøknad 178                178                 178                 
Entreprise
     Entreprise inkl. deltajprosjektering 15 000          16 000           14 000           
           MVA 24 % 3 600            3 840             3 360             
Markedsføring/salg 506                506                 506                 
Gebyrer/avgifter 433                433                 433                 
Finanskostnader - byggelån 1 000            1 000             1 000             
Finanskostnader - tomt 200                200                 200                 
Prosjektledelse 289                289                 289                 
Diverse uforutsett 317                317                 317                 
Byggherremargin 2 367            2 367             2 367             

Tomt 2 499            259         4 739      

http://pa.stfk.no/pa_fulltekst/2007%5CFU%5C2007041681-405524.doc�
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Til sammenligning ble Verftsgt. 2, tomta ved Bakke Bro på Nedre Elvehavn solgt fra 
Statsbygg i 2004 for NOK 43 mill, en pris som ga en tomtebelastning på kr. 2.800 pr. kvm. 
Denne tomten er senere omsatt i 2006 for NOK 70 mill. som gir en tomtebelastning på ca. kr. 
4.600 pr. kvm. Dette er den dyreste næringstomt som er omsatt i Trondheim. 

Ut i fra den markedsføringen som er foretatt, og den interesse som er utvist fra markedet, er 
derfor DnB NOR Næringsmegling sikker på at den prisen som er oppnådd er den maksimale 
av det som kan frembringes i dag. Prisen har fremkommet som resultat av en budrunde. Vi vil 
derfor anbefale at Sør-Trøndelag fylkeskommune godkjenner salg av eiendommene til 
NorthBridge Nordic Property AS / Eriksen Eiendom AS  

 

Brukt på denne måten som nøkkeltall for å sammenligne eiendomstransaksjoner har 
tomtebelastning de samme svakheter som et nøkkeltall som f.eks. yield, jf. over: For det første kan 
det være nyanser i hvordan ulike aktører beregner dette nøkkeltallet, og for det andre er det ofte 
variasjoner mellom eiendommene som man må kjenne for å forstå hvorfor prisen varierer mellom 
eiendommene. 

Relevante sammenlignbare salg er i utgangspunktet salg av utviklingseiendommer med det samme 
reguleringsformålet, og der prisene på ferdig utviklede eiendommer ligger i noenlunde tilsvarende 
prisområde. Prisene på brukte eiendommer, og ikke minst leienivåene i områdene gir en godt 
sammenligningsgrunnlag. 

Noen ganger er markedet så tynt at man må ty til markedssimulering også for tomter. I så fall brukes 
gjerne en restkalkyle som utgangspunkt, jf. tomtebelastning som restkalkyle om de utfordringer en 
slik kalkyle har.  

En slik restkalkyle gir bare en anvisning på den øvre prisgrensen for tomta: Betaler man mer for 
tomta enn det restkalkylen viser, så er det bedre å la være å kjøpe denne.  

Hvor prisen faktisk ender, er avhengig av bl.a. omsetningsform, forhandlingsstyrke og særlig 
konkurranseforholdene på etterspørselssiden. Med bare en aktør på begge sider, blir prisen i 
utgangspunktet avgjort i en ren fordelingsforhandling og ender ett sted mellom ”null” og den 
kalkulerte tomtebelastningen. Mitt inntrykk er at en 50-50 deling av den kalkulerte 
tomtebelastningen er et vanlig resultat. Flere interessenter på kjøpersiden taler for at tomteselgeren 
sitter igjen med en høyere andel. Høy tomtebelastning taler for det samme. Flere tilbydere på 
selgersiden taler for at selgeren sitter igjen med en mindre andel. 

La oss som eksempel ta fram den enkle tomtebelastningskalkylen i Tabell 10 igjen. I Oslo vest ble 
tomtebelastningen beregnet til 5 800 kr/m2. Det betyr at utvikleren maksimalt kan betale dette for 
tomten: Blir den dyrere, så er det bedre å velge et annet prosjekt. La oss si at utvikleren i en 
forhandling med tomteeieren klarer å oppnå en deling av tomtebelastningen. Kalkylen etter at 
avtalen om tomtekjøp er blitt inngått ser da ut som den høyre delen av Tabell 13. 
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TABELL 13 EKSEMPEL PÅ HHV TOMTEBELASTNINGSKALKYLE OG KALKYLE ETTER KJØP AV TOMT. TALL I 1 000 KR 

Tomtebelastningskalkyle "vest" 
 

Kalkyle "vest" med tomtekostnad 
Markedspris 35 

 
Markedspris 35 

- Risikopremie 15 % 5,2 
 

- Risikopremie 15 % 5,2 
- Byggekostnad  24 

 
- Byggekostnad  24 

= Tomtebelastning 5,8 
 

- Tomtekostnad  
 

   
   (= markedsverdi av tomt) 2,9 

   
= Nettoverdi av prosjektet 2,9 

 

Hvis utvikleren klarer å erverve tomta til slike betingelser, får vi altså en salgspris på tomta på 2 900 
kr pr m2 BRA, og utvikleren har et prosjekt som har en nettoverdi pr m2 ut over normal avkastning på 
2 900 kr pr m2 BRA. 

Den endelige prisen vil som nevnt avhenge av konkurranseforhold med mer. Noen ser ut til å tro at 
prisen presses opp i ”taket” på tomtebelastningen på grunn av sterk konkurranse mellom utviklerne. 
I så fall skulle man forvente at budene fra de ulike aktørene i en budrunde burde bli relativt lik. Men i 
praksis ser man ofte nokså store sprik mellom budene, noe som indikerer at grunneieren vanskelig 
kan presse prisen helt opp til tomtebelastningen, dvs. at markedsverdien blir lavere enn 
tomtebelastningen beregnet ved en restkalkyle. Listen over bud i den saksutredningen jeg siterte 
tidligere, og som gjaldt en attraktiv eiendom i et relativt velfungerende eiendomsutvikler- og 
entreprenørmarked illustrerer at det selv i slike markeder er betydelige sprik mellom budene:48

Følgende bud ble inngitt innen budfristen: 

 

- NorthBridge Nordic Property/Eriksen Eiendom AS NOK 25 000 000,-  
- Puls Eiendom AS NOK 18 500 000,- 
- Heglund Holding AS NOK 18 000 000,- 
- Jørn Sundland/Svein Wognild NOK 18 000 000,- 
- Karl Ove Bjørnstad Eiendom AS NOK 15 000 000,- 
- Ivar Koteng NOK 14 000 000,- 
- Byggteknikk Drift AS NOK 12 500 000,- 
- Heimdal Utbyggingsselskap AS NOK 9 000 000,- 
Etter budfristen ble budgiverne invitert til en åpen budrunde med avslutning innen utgangen 
av uke 40. Ingen av budgivere forhøyet sine bud over høyeste bud på NOK 25 mill. 

Eventuelle kalkyler som budgiverne har gjort er ikke kjent, men vi kan med stor sikkerhet anta at 
budet på kr 25 000 000 (tilsvarende en tomtebelastning på kr 3 850 – 4 200 pr. m2) var basert på en 
kalkyle som endte med en tomtebelastning over dette nivået. Kanskje var kalkylen om lag 
tilsvarende ”optimist”-alternativet i Tabell 12, som viste en tomtebelastning på kr 4 739. Dersom 
dette budet ikke hadde kommet inn, ville eiendommen blitt solgt for kr 18 500 000, tilsvarende en 

                                                           
48 http://pa.stfk.no/pa_fulltekst/2007%5CFU%5C2007041681-405524.doc  

http://pa.stfk.no/pa_fulltekst/2007%5CFU%5C2007041681-405524.doc�
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tomtebelastning på ca 3 000 kr/m2, altså langt under den kalkulerte tomtebelastningen i ”optimist”-
alternativet. 

Merk også at det synes å være et mønster i budene: Det er antagelig tilpasset ”runde” 
tomtebelastninger, basert på 6 000 m2 utbyggbart areal: hhv. kr 3 000, 2 500, og 1 500. Puls Eiendom 
AS og Byggteknikk Drift AS synes å ha lagt på 500 000 for at det kanskje kan bygges noe mer enn 6 
000 (eller for å vinne budrunden ved like bud), fra hhv. 3000 kr/m2 og 2000 kr/m2. NorthBridge 
Nordic Property/Eriksen Eiendoms sitt bud er kanskje basert på kr 4 000 pr m2 tilsvarende kr 24 000 
000 men så rundet av til kr 25 000 000. Bare budet fra Ivar Koteng på kr 14 000 000 avviker fra dette 
mønsteret. 

Forskjellen mellom tomtebelastningskalkylen og tomtebelastning som sammenlignbart salg ligger i 
at utvikleren ikke betaler helt til den ytterste ”smertegrense” for tomten. At tomta er mer verd for 
utvikleren enn det utvikleren må betale for denne er bl.a. synlig ved ekspropriasjon, jf. Selvaag I-
dommen (Rt. 1983 s. 143), der utvikleren fikk erstattet både markedsverdien av tomta og det tapet 
som følger av at tomta er ekstra mye verd for denne utvikleren (”tap i næring”). 

Avsluttende bemerkninger 
I denne delen har vi sett på noen hovedpunkter for verdsetting av næringseiendom, med vekt på 
markedsverdivurderinger. Det ser for tiden ut til å være et par hovedutfordringer i forhold til de 
praktiske verdivurderingene. 

For det første skilles det ikke særlig klart mellom avkastningsverdivurderinger og 
markedsverdivurderinger i praktisk verdivurdering i Norge. Tilsynelatende foretar man 
avkastningsverdivurderinger. Bl.a. begrunnes diskonteringsrenten på en slik måte og ordet 
”forrentningsverdi” leder også tankene mot en avkastningsverdi. I praksis finner man imidlertid 
nesten alltid diskonteringsrenten ut fra det man implisitt ”ser” markedet legger til grunn, og derved 
er metoden egentlig en sammenlignbar salg-metode, og verdien man kommer fram til er en 
markedsverdi. Et utslag av dette problemet er at skjønnsrettene sjelden eller aldri synes å diskutere 
salgsverdi vs. bruksverdi når det gjelder ekspropriasjon av næringseiendom – antagelig rett og slett 
fordi man i Norge ikke er vant til å skille mellom disse to grunnleggende forskjellige verdibegrepene 
når det gjelder næringseiendom. 

For det andre har de teknisk anlagte takstmennene, som (sammen med næringsmeglere) dominerer 
verdivurdering av mindre næringseiendommer, en beskjeden økonomisk kompetanse. Dette 
illustreres bl.a. av den åpenbare, grunnleggende og relativt betydelige feilen i 
undervisningsmaterialet for slike takstmenn. Dette fører til feilkalkulasjoner i de praktiske takstene, i 
alle fall når det gjelder ”forrentningsverdien”. Kanskje disse aktørene generelt legges for liten vekt 
på de økonomiske aspektene av næringseiendommene når det gjelder verdivurderingen, og derved 
at takstene kan blir unødvendig upresise. 
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Del 3 Noen konkrete verdsettingsframgangsmåter for 
næringseiendom inkludert eksempler  

Eksempel på verdsetting av hel eiendom – Fredensborg Boligutleie ANS 

I sak LB-2009-127318 har Borgarting lagmannsrett verdsatt en rekke leiegårder i forbindelse med 
utøvelse av forkjøpsrett i medhold av leiegårdsloven § 7 tredje ledd. Der brukes ordet 
”omsetningsverdi”, men denne er nærmere presisert slik: ”Verdien fastsettes på grunnlag av 
ekspropriasjonserstatningsloven § 5.” Det er altså de man i ekspropriasjonssammenheng kaller 
”salgsverdi” retten skal fram til. 

Retten bruker følgende mal for beregning av omsetningsverdien: 

 
FIGUR 16 MAL FOR BEREGNING AV OMSETNINGSVERDI I LB-2009-127318 FREDENSBORG BOLIGUTLEIE ANS 

Kilde: http://lovdata.no/lr/lrb/lb-2009-127318.html 

Retten har tatt utgangspunkt i en markedsleie, mens objektene delvis var leid ut til en lavere leie. 
Denne differansen er håndtert i regnestykket som et ”fradrag for mindreleie”. Fradrag for 
vedlikehold er et fradrag for et ekstraordinært vedlikehold ut over de normale eierkostnadene.  

”Forrentningsverdi” er tilsynelatende det samme verdimålet som avkastningsverdi eller bruksverdi, 
men må nok i realiteten forstås som en avkastningsbasert markedsverdivurdering, fordi retten 
implisitt henter kapitaliseringsrenten (yielden) fra lignende markedstransaksjoner.  

Retten fastsetter den endelige omsetningsverdien med basis i disse kalkylene, men med uttrykket 
”ut fra en samlet og skjønnsmessig vurdering…”. Ved kalkylen av et konkret objekt er det brukt yield 
på 4,5 % for boligdelen inkludert parkering og 8 % på næringsdelen. Potensial for utbygging er 
anslått ut fra potensielt utbygd areal og en utviklingsverdi pr m2 (antagelig ut fra en 
tomtebelastningslignende tankegang, men framgangsmåten er ikke angitt): 
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FIGUR 17 EKSEMPEL PÅ BEREGNING AV FORRENTNINGSVERDIEN OG ANSLAG PÅ OMSETNINGSVERDIEN I LB-2009-
127318 FREDENSBORG BOLIGUTLEIE ANS 

Kilde: http://lovdata.no/lr/lrb/lb-2009-127318.html 

I hvilken grad er tomtebelastningskalkyler relevante i rettslig 
sammenheng? 
Domstolene må i en del saker ta stilling til verdien av hele eller deler av en utviklingseiendom, bl.a. i 
forbindelse med ekspropriasjon, tomtefeste, skattesaker og diverse tvister i forbindelse med 
transaksjoner av eiendom. 

Tomtebelastningskalkyler blir ofte lagt fram i slike saker, i tillegg til eksempler på transaksjoner, der 
tomtebelastning brukes som sammenligningsgrunnlag, altså på ”den andre” måten. Det er 
eksempler på at retten har avvist tomtebelastningskalkylene. Den klareste er antagelig LE-1999-103 
(ny Strømsvei og lokalvei gjennom Nesaområdet i Lillestrøm), der førstelagmann Odd Jarl Pedersen 
med meddommere i forbindelse med reduksjon av vederlag for nødvendig arbeid bemerker:  

Dessuten kommer at den lovforståelse som Opak synes å legge til grunn, ikke er lovens. Opak 
opererer med noe som kalles tomtebelastningsmodellen som i beste fall er en omvei for å 
komme til det resultat som skal finnes etter de prinsipp som lovgiveren har nedfelt 
ekspropriasjonserstatningsloven § 5. Når loven gir anvisning på at prisen skal finnes i 
markedet ved hjelp av omsetning av sammenlignbare eiendommer, er det, når det finnes 
salg av tomter i distriktet, unødvendig å reise et fiktivt bygg på eiendommen, og skjønne over 
byggekostnadene og deretter foreta en fordeling av verdien av den bebygde eiendom på 
henholdsvis tomt og bygning. Dette kan bli riktig, men inkluderer skjønnstema som 
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lovgiveren ved metoden etter ekspropriasjonserstatningsloven § 5 har ekskludert. Resultatet 
vil avhenge av at byggeomkostningene er fastsatt riktig og at den fortjeneste som oppnås 
gjennom utleie av det ferdige bygg fordeles korrekt på tomt og bygning. Lagmannsretten 
finner derfor at den utredning som ble lagt frem, for det alt vesentlige har et slikt innhold at 
den var unødvendig for Otto Olsen å la innhente. 

Dette synet er fulgt opp i RG-2006-862 (Kreftingsgate i ”Veipakke Drammen”), med førstelagmann 
Nils Erik Lie som administrator, i en noe mildere form: 

Lagmannsretten er enig med staten i at det er mindre relevant å ta utgangspunkt i en 
teoretisk beregning av tomtebelastning for oppførte og solgte leiligheter. Kommunens eget 
kjøp av kvartal 9 og deler av kvartal 5, under forutsetning av at det ses bort fra 
opsjonsavtalene, som åpenbart er begrunnet i spesielle forhold, gir imidlertid en viss 
veiledning. Det samme gjelder salget av Grønland 29/31, idet det bemerkes at ethvert kjøp 
av en uregulert eiendom med sikte på fremtidig utvikling alltid i større eller mindre grad vil 
være spekulasjonspreget. Det pristilbud som er fremsatt for Kreftings gate 33 er også et 
relevant sammenlikningsgrunnlag.  

Andre ganger aksepterer tomtebelastningskalkyler som en tilnærming til salgsverdivurderingen. Se 
for eksempel LA-2008-76582 (tomtefeste i Sandefjord) 

Lagmannsretten er enig med kommunen i at markedsprisen på slike tomter i hovedsak 
avgjøres av beliggenhet og mulighetene for utbygging. Det såkalte 
«tomtebelastningsprinsippet» [i dette tilfellet mener retten tomtebelastningsprinsippet i 
betydningen restkalkyle] er da egnet til å finne et grunnlag for fastsettelsen av 
tomteverdiene i de[t] konkrete tilfellet.  

Der det er sparsomt med sammenlignbare transaksjoner taler det for at retten støtter seg mer på 
tomtebelastningskalkyler, se for eksempel RG-2008-1380 (Økernkrysset i Oslo), med Førstelagmann 
Nils Erik Lie som administrator: 

De priseksempler som har vært fremlagt til sammenlikning, viser et nokså sammensatt bilde. 
Lagmannsretten er i utgangspunktet enig med grunneierne i at det må legges mindre vekt på 
prisene ved salg av mindre arealer som bare lar seg utnytte som tillegg til annen eiendom. 
Ellers varierer prisbildet fra ca. kr 13 000 pr. m2 - riktig nok i en mer sentrumsnær del av byen 
- til kr 1 200/1 300 pr. m2.  

 En alternativ tilnærming vil være å benytte den modell vitnet Martinsen har anvendt ved sin 
verdivurdering av takstnr. 57, hvor denne eiendommen er verdsatt til kr 6 652 pr. m2. Man 
må da vurdere forventete leieinntekter i et nybygg opp mot byggekostnader, avkastningskrav 
og enkelte andre størrelser, og vil til slutt stå igjen med et restbeløp som tilsvarer den 
tomtepris som kan betales for arealet. Tingretten synes å ha benyttet denne modellen for 
takstnr. 57.  

Lagmannsretten fortsetter deretter med en konkret verdiberegning ved hjelp av en kalkyle, som den 
støtter seg på sammen med andre eiendomsomsetninger i distriktet: 
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For takstnr. 33 ville en slik beregning tatt utgangspunkt i at eiendommen med TU på 200 % 
kunne bebygges med 11 600 m2. 3 750 m2 ville måtte benyttes til parkeringsdekning (150 
plasser á 25 m2). Årlige leieinntekter kan anslås til kr 1 600 pr. m2 for næringsarealene og kr 
18 000 pr. parkeringsplass, til sammen kr 15 260 000. Lagmannsretten er videre enig med 
tingretten i at permanent ledighet kan anslås til 4 %, og at eierkostnadene kan settes til 5 % 
av brutto leieinntekt før ledighet. Dette gir samlet årlig netto leieinntekt på ca. kr 13 900 
000. Eiers avkastningskrav (« yield ») kan anslås til 5 ½ %, overensstemmende med 
Martinsens vurdering. Dette gir en bruttoverdi av bebygget eiendom på ca. 252 1/2 millioner 
kroner, avrundet til 250 millioner kroner. Byggekostnadene for et vanlig forretnings- og 
kontorbygg kan ansettes til kr 15 000 pr. m2, til sammen kr 174 millioner for et bygg som 
beskrevet.. Når netto kr 78 millioner fordeles med 50 % til dekning av byggherregevinst og 
risiko og 50 % som tomteverdi - en fordeling som etter det opplyste er vanlig i saker som den 
foreliggende - gir dette en beregnet tomteverdi på ca. kr 6 700 pr. m2. 

Lagmannsretten har på grunnlag av en konkret vurdering av de berørte eiendommer, de 
opplysninger som foreligger om andre eiendomsomsetninger i distriktet, og de teoretiske 
tomteverdiberegninger som saken gir grunnlag for å foreta, kommet til at omsetningsverdien 
av de arealer overskjønnet omfatter, i utgangspunktet kan ansettes til kr 6 000 pr. m2.  

Retten regner her verdier og kostnader i kvadratmeter bygg, men fordeler resten (residualen), 50 % 
av 78 millioner, på tomtearealet. Den implisitte tomtebelastningen som erstatningen bygger på er kr 
3000 pr m2, jf TU på 200 %. Se også LB-2010-18542, som skriver ”Lagmannsretten legger til grunn 
7.500 kroner pr. kvadratmeter slik lagmannsretten la til grunn i overskjønn vedrørende en annen 
eiendom i Økernområdet inntatt i RG-2008-1380.” Sammenhengen er at TU i LB-2010-18542 var 250 
%: 3 000 kr/m2 x 250 % TU = 7 500 kr/m2. Erstatningen pr m2 tomt blir med andre ord lik 
tomtebelastningen x TU. 

Dersom det er direkte sammenlignbare omsetninger, vil retten basere erstatningsutmålingen på 
disse. Men dersom slike ikke finnes – og det gjør det som regel ikke – er mitt inntrykk er at det er 
varierende i hvilken grad retten legger vekt på tomtebelastningskalkyler i forhold til vekten som 
legges på omsetninger som ikke er direkte sammenlignbare. I RG-2006-862 (Kreftingsgate i 
”Veipakke Drammen”) synes retten å ha lagt mest vekt på prisindikasjoner, mens i RG-2008-1380 
(Økernkrysset i Oslo) synes retten i større grad å støtte seg på tomtebelastningskalkyler. 
Førstelagmann Nils Erik Lie var administrator i begge disse sakene. 

Fordelen for lagmannsretten ved å støtte seg relativt tungt på de få transaksjonene som finnes, er at 
den informasjonen ikke er så følsom for forutsetninger som tomtebelastningsmetoden, jf. min 
illustrasjon av følsomheten i slike kalkyler i Tabell 12. 

Verdi av deler av en næringseiendom 
I enkelte situasjoner er det nødvendig å vurdere verdien av deler av en næringseiendom. Det fører til 
en rekke utfordringer. 

For det første må man være bevisst om man skal vurdere hvor mye den aktuelle delen kan selges for 
som en egen eiendom (av og til kalt ”direkteprinsippet” i juridisk sammenheng), eller om man skal 
vurdere hvor stor verdiendringen på hele eiendommen blir dersom den aktuelle delen blir borte 
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(”differanseprinsippet”).  Resultatet blir ganske ulikt i enkelte situasjoner.49

Marginaleffekt av utbyggingspotensial 

 Det er særlig når 
verdivurderingen gjøres etter differanseprinsippet at verdsettingen blir utfordrende. Jeg skal ta opp 
noen spørsmål som kan reise seg. 

Anta at tomter i et område selges til 3 000 kr/m2 utbyggbart areal. Vil da forskjellen i markedsverdi 
mellom en tomt på 9 450 m2 og 9 449 m2 (utbyggbart) være akkurat kr 3 000? 

Det finnes ingen direkte mulighet til å måle verdidifferansen ved en slik marginal endring. Man kan 
imidlertid få en viss indikasjon på markedsverdiendringen ved å se om transaksjonsprisene endrer 
seg med størrelsen på prosjektet. Hvis for eksempel større prosjekter betales med en høyere pris pr 
utbygd areal enn mindre prosjekter, så indikerer det at marginalverdien (verdien av ”den siste 
kvadratmeteren”) er noe høyere enn gjennomsnittsverdien. Med noen forutsetninger kan man også 
beregne dette. 

Eksempel: anta at prosjekter på 1 000 m2 i et område selges for kr 2000 pr m2, mens prosjekter på 
10 000 m2 i samme område selges for kr 2 500. Hvis man antar at marginalverdien er konstant fra 
1 000 m2 til 10 000 m2, kan vi finne marginalverdien ved hjelp av denne sammenhengen: 

Verdi av lite prosjekt (1 000 m2) + differanse mellom lite og stort prosjekt (9 000 m2) *marginalverdi 
= verdi av stort prosjekt (10 000 m2) 

Når vi setter vi inn tallene og løser ligningen med hensyn til marginalverdien, så blir kalkylen slik: 

1 000 m2  ×  2 000
kr

 m2 + 9 000 m2 × 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖

= 10 000 m2 × 2 500
kr

 m2 ⇔  𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 =
(kr 25 000 000− kr 2 000 000) 

9 000 m2

= 𝟐 𝟓𝟓𝟓 
kr
m2 

 

Jeg har et generelt inntrykk av at det i ikke er særlig differensiering i forhold til prosjektets størrelse, 
men det er vanskelig å dokumentere konkrete tall på dette. 

Dersom det er aktuelt for eieren å utvikle prosjektet i egen regi, er det imidlertid relevant også å se 
på de faktiske utviklingskostnadene og effekten på verdien av den ferdige eiendommen. 
Utviklingskostnadene blir ofte noe lavere pr arealenhet på et større bygg. For det første er det en del 
mer eller mindre ”faste” kostnader knyttet til transaksjonskostnader (for eksempel due diligence), 
klargjøring av tomta, rigging osv. Videre har selve byggkonstruksjonen både noen generelle 
stordriftsfordeler knyttet til mengder pr arealenhet og noen spesielle knyttet for eksempel til at det 
er en del objekter man som har en ”fast” startkostnad: Ventilasjonssentral, heis, kantine osv.  

                                                           
49 ”Direkteprinsippet” ble brukt i LA-2002-1927, men der bemerket retten angående en eventuell 

differanse følgende: ”Tingretten har drøftet hva resultatet ville ha blitt dersom differanseprinsippet var lagt til 
grunn. På den bakgrunn vil lagmannsretten, selv om det ikke er nødvendig for avgjørelsen, bemerke at en 
eventuell anvendelse av differanseprinsippet neppe vil kunne føre til en annen verdsetting av betydning.” 



55 

 

Deler av disse forholdene ble påberopt av grunneier i et veiskjønn fra Økernområdet i Oslo (09-
108371 SKJ-OTIR/05), i form av en forhøyet byggekostnad pr m2 på den gjenværende eiendommen. 
Retten kommenterte ikke dette videre. I forbindelse med ekspropriasjon ser det ikke ut til at 
skjønnsretten ønsker å gå nærmere inn på slike vurderinger, se for eksempel RG-2008-1380 
(Økernkrysset i Oslo): 

Ved delavståelse fra eiendommer med utbyggingspotensiale vil reduksjonen i areal medføre 
en tilsvarende reduksjon i den samlete utnyttelse av eiendommen. Utgangspunktet må 
derfor være at alle deler av en slik eiendom har samme verdi. Tomteverdien kan da fastsettes 
etter samme prinsipper som ved avståelse av en hel eiendom, slik at det ikke er behov for 
noen egentlig differansevurdering. 

Driftskostnadene blir også ofte noe lavere på et større bygg: Det tar ikke så mye tid ”å skifte en 
lyspære til”, det kan ha betydning for energiforbruket (osv.). Det taler for at verdien pr arealenhet av 
det ferdige bygget stiger noe med størrelsen. På den annen side kan det også være 
stordriftsulemper. For eksempel har en større eiendom færre potensielle kjøpere. Den blir rett og 
slett utenfor rekkevidde for småinvestorene, og derved svekkes konkurransen på kjøpersiden. Denne 
effekten er sannsynligvis sterkere enn effekten av at noen store aktører kommer til: De store 
aktørene er ikke i markedet etter små eiendommer (bl.a. nettopp på grunn av manglende 
stordriftsfordeler). Dette taler i retning av at eiendomsverdien pr arealenhet synker med økende 
størrelse. 

Eksempel: anta at prosjekter på 1 000 m2 i et område kan bygges for en totalentreprise på kr 17 000 
pr m2, mens tilsvarende prosjekter på 10 000 m2 i samme område bygges for en totalentreprise på kr 
15 000 pr m2. Hvis man antar at marginal byggekostnad er konstant fra 1 000 m2 til 10 000 m2, så kan 
marginal byggekostnad beregnes på samme måte som vi beregnet marginalverdien i forrige 
eksempel: 

1 000 m2  × 17 000 
kr

 m2 + 9 000 m2  × 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

= 10 000 m2  × 15 000
kr

 m2 ⇔  𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

=
(150 000 000 kr − 17 000 000 kr) 

9 000 m2 = 𝟏𝟒 𝟕𝟕𝟖
kr

 m2 

 

Hvis verdien pr m2 ikke endres med størrelsen (for eksempel fordi stordriftsfordelene akkurat 
oppveier effekten av reduksjon i etterspørrere), gjør marginaleffekten at marginalverdien for en 
utbygger er 222 kr høyere pr m2 enn den gjennomsnittlige verdien ved en størrelse på 10 000.50

Jeg kan vanskelig trekke noen generell konklusjon når det gjelder marginaleffekter på 
næringseiendom, til det vil sakene være for forskjellige. Kanskje kan de skisserte regneeksemplene gi 

 

                                                           
50 Med disse forutsetningene blir marginaleffekten mindre med økende størrelse. Ved 1000 m2 er 

effekten 17 000 – 14 778 = 2 222. Ved 100 000 er effekten (17 000 000 + 99 000 x 14 778)/100 000 – 14 778 = 
14 800 – 14 778 = 22 kr/m2, altså i praksis borte. 
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en viss veiledning i tilfeller der det er erfaring for at salgsprisene og/eller byggekostnadene for 
utviklingsprosjekter endres med størrelsen.  

Jeg vil imidlertid understreke at en eventuell marginaleffekt bør vurderes ut fra slike 
kontrollregnestykker, og ikke bare skjønnsmessig ansettes til en rund sum uten en konkret 
begrunnelse. Hvis den settes til en rund sum, så bør man i så fall illustrere hva man da implisitt har 
forutsatt om utviklingen i byggekostnadene i forhold til størrelse.51

Reduksjon av utbyggingspotensial på en allerede fullt utbygd eiendom 

 

Dersom en eiendom allerede er fullt utbygd, vil en reduksjon i tomtearealet ikke medføre noen 
endringer i inntektsstrømmene dersom bygningsmassen og øvrige fasiliteter for leietakerne ikke blir 
berørt. Leieinntekter og driftskostnader i utgangspunktet henger sammen med (det uberørte) 
gulvarealet. 

Verdien av eiendommen vil likevel antagelig ikke være helt uberørt, fordi den reduserte 
tomtestørrelsen vil medføre at verdien som ligger i en potensiell framtidig nyutvikling vil bli redusert. 
Jo mer nærliggende en slik utvikling ville ha vært (for eksempel jo nærmere saneringsmodent 
objektet var), desto større betydning får denne tapte framtidige muligheten for verdien i dag. 
Effekten på avkastningen kan antagelig best beregnes ved hjelp av opsjonsteori, særlig dersom 
potensialet ligger et stykke fram i tid.52

Uutnyttet utbyggingspotensial 

 Man kan også tilnærme seg verdivurderingen ved alminnelig 
diskontering av verdireduksjonen på tidspunktet for nyutvikling. Det vil særlig være aktuelt dersom 
dette er relativt nært forestående (altså at bygget er nær saneringsmodent). I praksis må nok likevel 
vurderingen i de fleste tilfeller i hovedsak bygge på skjønn. Der det ikke er aktuelt med noen 
nyutvikling i overskuelig framtid, vil verdireduksjonen uansett være beskjeden. 

En god del næringseiendommer har uutnyttet utbyggingspotensial. En delavståelse som griper inn i 
dette potensialet, men ikke inn i den eksisterende bruken kan noen ganger nokså enkelt vedsettes 
etter direkteprinsippet, fordi det objektet er et potensielt salgsobjekt som tomt, enten som en egen 
tomt, eller som en tilføyelse til naboeiendommer som trenger større utbyggingspotensial. Ved 
verdsetting av hele næringseiendommen kan man vurdere en potensielt salgbar del på samme måte. 

                                                           
51 Eksempel: i 09-108371 SKJ-OTIR/05 synes en sakkyndig å hevde at en reduksjon av utbyggingsareal fra 

ca 12 000 m2 til ca 10 500 m2 medfører en økt byggekostnad på det gjenværende bygg på ca. kr 5 000 000. 
Forutsetter vi en byggekostnad på 15 000 pr m2 for et 12 000 m2 bygg (kr 180 000 000), måtte et 10 500 m2 
bygg kostet 15 000 x 10 500 + 5 000 000 = 162 500 000. Altså måtte byggekostnaden for de siste 1500 m2 være 
(180 000 000-162 500 000)/1 500 = kr 11 666. Antar man for illustrasjonens skyld at marginaleffekten inntrer 
etter 1000 m2, måtte de første 1 000 m2 kostet 180 000 000 – 11 000 x 11 666 = 51 674 000, dvs. 51 674 kr/m2. 

52 Økonomisk sett kan en tomt beskrives som ”muligheten for å reise et bygg”. Denne muligheten 
innebærer at man kan la være å reises bygget dersom man ikke ønsker det (i markeder der det ikke lønner 
seg), dvs. at man har en opsjon. Derved kan man bruke opsjonsteori for å analysere verdien (som stiger fordi 
man unngår de ”dårligste” utfallene), optimalt tidspunkt for utvikling (som forskyves fram i tid fordi man i 
større grad bør vente på ”et enda bedre marked”), effekten av risiko (som øker verdien, fordi det øker sjansen 
for ”gode” utfall, mens de dårlige kan ignoreres ved å ikke utvikle) osv. Undersøkelser, for eksempel prosjektet 
Using option pricing theory to value development land, antyder for eksempel den ”enkle” Samuelson-McKean 
modellen bedre forklarer priser bedre særlig for tomter som pr i dag ikke er lønnsomme å bebygge. 
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I andre tilfeller må verdsettingen av utbyggingspotensialet skje etter differanseprinsippet: 
Utbyggingspotensialet er da i en ”pakke” med den eksisterende bygningsmassen på eiendommen, 
og verdivurderingen må ta hensyn til dette. 

Det første spørsmålet som melder seg, er ”hvorfor er ikke potensialet utnyttet allerede”?  Det kan 
være mange årsaker til dette, alt fra at eieren har vært passiv til at markedet er for svakt til at 
utbygging er lønnsom i dag. Den vanligste situasjonen er kanskje at en utnytting av 
utviklingspotensialet medfører forstyrrelser for dagens virksomhet (avbrudd i eller opphør av 
eksisterende virksomhet, riving av de eksisterende bygningene osv.) som medfører større kostnader 
enn inntektspotensialet ved en utvikling. En annen vanlig situasjon er at utvikling av potensialet er 
kostbart, for eksempel fordi den eksisterende bygningsmassen på en eller annen måte forhindrer 
utbygging, eller fordi en utbygging kanskje utløser kostnader som man ellers kan unngå eller skyve ut 
i tid. Det kan for eksempel gjelde opprydding av forurenset grunn. 

Den som verdsetter må uansett danne seg en oppfatning av hva som vil være sannsynlig utnytting av 
potensialet – alt fra ”umiddelbar” utbygging til at potensialet neppe noen gang vil bli utnyttet. 

Hvis man kommer til at potensialet antagelig vil bli utnyttet, må utviklingskostnadene vurderes i lys 
av den eksisterende bygningsmassen og virksomheten. Hvilke følger får en eventuell utvikling for 
disse, og hvilke kostnader vil det medføre? Når vil en utvikling være aktuell? Hvordan vil inntekter og 
kostnader fordele seg i tid?  

En kontantstrømsanalyse er et godt hjelpemiddel i slike vurderinger for å holde orden de 
økonomiske konsekvensene av en eiendomsutvikling. Eksempel: Anta at eiendommen som dannet 
utgangspunktet for vår kontantstrømsanalyse er på 1000 m2 (dvs. at leienivået er på 1600 kr/m2 BRA 
med 200 kr/m2 i eierkostnader), og at eiendommen har et uutnyttet utbyggingspotensial på 1000 m2 
BRA. Anta videre at en utbygging vil koste 15 000 kr/m2 BRA pluss kostnader knyttet til prosjektering 
med mer på 2 000 000 (for eksempel tilpasning av ett eller annet slag). Anta videre at en utvikling vil 
medføre ett år uten leieinntekter, men at leieinntektene etter utviklingen kan økes til 1800 kr/m2 for 
hele bygget inkludert de eksisterende 1000 m2, og med uforandrede eierkostnader på 200 kr/m2. 
Utviklingen øker risikoen noe, slik at avkastningskravet øker fra 8 % til 9 %. Investeringen synes 
lønnsom (man får et bygg verd 1 600 000/0,09 = 17,7 millioner for 17 millioner i bygge- og 
prosjekteringskostnad, og dessuten hevet forventet leie på det eksisterende bygget).  

En forenklet kontantstrømsanalyse viser imidlertid et annet bilde, for eksempel slik: 
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TABELL 14 KONTANTSTRØMSANALYSE AV UTVIKLING AV ET UTBYGGINGSPOTENSIAL MED ØKT RISIKO (9 %) 

 

Dette gir en lavere nåverdi enn nullalternativet (fortsette som før), som hadde en verdi på 17,5 
millioner. Det er altså ikke lønnsomt å utvikle eiendommen.  

Dette betyr imidlertid ikke at det uutnyttede utviklingspotensialet ikke har verdi: Det har verdi, fordi 
det utgjør en opsjon. Anta for eksempel at eieren på et senere tidspunkt kan inngå en langsiktig 
avtale med en leietaker som gir en nøyaktig tilsvarende utvikling i leiepriser og kostnader, men som 
gjør at risikoen reduseres til den samme som den var i utgangspunktet, dvs. at avkastningskravet 
forblir 8 %. I en slik tenkt framtidig mulighet får vi følgende oppsett 

TABELL 15 KONTANTSTRØMSANALYSE AV UTVIKLING AV ET UTBYGGINGSPOTENSIAL MED UFORANDRET RISIKO (8 %) 

 

Utviklingen er da klart lønnsom, med en nåverdi på 20 878 000 – 17 500 000 = ca 3 400 000.53

Det er imidlertid svært vanskelig å anslå med noen særlig grad av sikkerhet hvor stor verdi en 
mulighet for å utnytte en slik potensiell framtidig mulighet er, det avhenger bl.a. av hvor usikker 
framtiden er. Igjen vil opsjonsteori kunne gi en viss veiledning, særlig der det dreier seg om en 
relativt fjern og usikker mulighet. 

  

I rettspraksis i forbindelse med ekspropriasjon er det en del verdivurderinger knyttet til framtidig 
utbygging. I de tilfellene der retten viser hvordan de har kommet fram til verdivurderingen, spriker 
praksis mye. Tre eksempler kan illustrere dette: I RG-2008-1380 legger retten til grunn en 
framregning av verdiene på tiltredetidspunktet med inflasjonen, og deretter en diskontering med 5 

                                                           
53 Regnet om til ”tomtebelastning” utgjør det ca 3 400 kr/m2, altså høyere enn den tilsynelatende 

tomtebelastningen basert på et bygg verd 1 600 000 /0,08 = 20 millioner og byggekostnader på 17 millioner. 

Diskonteringsrente 9 %
År 2008 2009 2010 2011 2012
Leieinntekt 1 600 000        3 600 000       3 600 000       3 600 000       
Normale eierkostnader 200 000           400 000           400 000           400 000           
Spesielle kostnader (byggekostnader) 2 000 000        15 000 000     
Generell ledighet
Netto pengestrøm -600 000         -15 000 000   3 200 000       3 200 000       3 200 000       
Beregnet nåverdi av netto leieinntekter og investeringer -550 459         -12 625 200   2 470 987       2 266 961       2 079 780       
Sum av nåverdier fra leieinntekter og investeringer -6 357 930      
Restverdi 35 555 556     
Beregnet nåverdi av restverdien 23 108 672     
Sum nåverdier = avkastningsverdi av eiendommen 16 750 741 

Diskonteringsrente 8 %
År 2008 2009 2010 2011 2012
Leieinntekt 1 600 000        3 600 000       3 600 000       3 600 000       
Normale eierkostnader 200 000           400 000           400 000           400 000           
Spesielle kostnader (byggekostnader) 2 000 000        15 000 000     
Generell ledighet
Netto pengestrøm -600 000         -15 000 000   3 200 000       3 200 000       3 200 000       
Beregnet nåverdi av netto leieinntekter og investeringer -555 556         -12 860 082   2 540 263       2 352 096       2 177 866       
Sum av nåverdier fra leieinntekter og investeringer -6 345 413      
Restverdi 40 000 000     
Beregnet nåverdi av restverdien 27 223 328     
Sum nåverdier = avkastningsverdi av eiendommen 20 877 915 
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%. Derved medførte 11 år ventetid bare en reduksjon fra kr 6 000 pr. m2 tomteareal til kr 4 150 pr. 
m2 tomteareal, altså en realrente på 3,4 %.54

I RG-2001-729 vurderte lagmannsretten verdien ut fra en diskontering i 5 år med 5 % realrente. 

  

I LF-2006-45694 vurderte lagmannsretten verdien ut fra en diskontering i 9 år med 8 % realrente. 

Noen ganger er det verken holdepunkter for noen nært forestående utbygging eller for at utbygging 
aldri blir aktuelt. Da er man i praksis henvist til enklere vurderinger av det uutnyttede 
utviklingspotensialet. Noen fast regel om hvilket utgangspunkt man da bør bruke er det vanskelig å 
gi, til det er tilfellene alt for forskjellig. Situasjonen minner imidlertid nokså mye om inngrep i tomta 
på boligeiendommer, og der har det ved grunnerverv utviklet seg en tradisjon basert på tidligere 
svenske erfaringer om at den marginale tomteverdien settes til 1/3 av den gjennomsnittlige 
tomteverdien. Ut fra en opsjonstankegang vil jeg antyde at 1/3 av den vanlige tomteverdien (altså 
1/3 av markedsverdien målt som kr/m2 tomtebelastning) kan være et fornuftig utgangspunkt også 
for uutnyttet utbyggingspotensial på næringseiendom i slike genuint usikre tilfeller. 

Endring i utbyggingspotensialet og tilpasning av det potensielle utbyggingsprosjektet 
Hvis man verdsetter endret utbyggingspotensial med utgangspunkt i at man kalkulerer inntekter og 
kostnader i et konkret utbyggingsprosjekt, må man ta stilling til hva slags utbyggingspotensial, 
tomteutforming osv. som dette kalkulatoriske prosjektet skal ta utgangspunkt i. Tar man 
utgangspunkt i tomta slik den var før endringen, så vil prosjektet kanskje ikke passe godt etter 
endringen. Derved vil verdien etter endringen bli vurdert for lavt vurdert. I så fall blir den marginale 
tomteverdien vurdert for høyt ved en reduksjon av tomta. Og motsatt: Tar man utgangspunkt i 
tomta etter endringen, så vil prosjektet kanskje ikke utnytte potensialet før endringen godt nok. Da 
blir den marginale tomteverdien vurdert for lavt ved en reduksjon av tomta. 

Ved en økning av tomta blir effekten den motsatte: For lav marginalverdi om man tar utgangspunkt i 
et prosjekt tilpasset tomta før endringen, og for høy marginalverdi om man tar utgangspunkt i et 
prosjekt tilpasset tomta etter endringen. 

Hvis endringene av tomta og utbyggingspotensialet er vesentlige, så er man antagelig nødt til å 
vurdere tilpasningen konkret, og justere prosjektene deretter. Der endringene er store, kan man 
måtte vurdere to nokså ulike prosjekter hhv. før og etter endringen for å få en noenlunde riktig 
vurdering av marginalverdien av tomta. 

Parkeringsplasser 
Stripeerverv og andre marginalsituasjoner berører ofte parkeringsplasser. Der disse enkelt kan 
relokaliseres er tapet lik kostnaden ved å relokalisere disse.55

                                                           
54 Framgangsmåten innebærer en diskontering av en (usikker) framtidig tomteverdi med 5 % nominell 

rente. Dette er åpenbart langt unna det avkastningskravet en utvikler vil ha. En stor utvikler i det samme 
området har for eksempel generelt 10 % realavkastningskrav på tomteinvesteringer (på grunn av generelt stor 
risiko ved slike investeringer). 

 Dersom det ikke lar seg gjøre å 

55 Den alternative bruken av det arealet som parkeringen relokaliseres til vil være en del av disse 
kostnadene. Relokalisering kan også være aktuelt i form av leie eller erverv av parkeringsplasser fra andre 
eiere. 
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relokalisere plassene, eller kostnaden ved dette blir uforholdsmessig dyrt i forhold til nytten (for 
eksempel byggekostnader for et parkeringsanlegg), blir verdsettingen mer utfordrende. 

For det første: ”Areal som er nødvendig for å dekke parkeringsbehovet på en tomt skal medregnes i 
bebygd areal og i bruksareal som legges til grunn ved beregning av grad av utnytting.” Sitatet er 
hentet fra omtalen av § 3.12 i veilederen ”grad av utnytting”, og jeg viser til denne for nærmere 
beskrivelse, bl.a. når det gjelder hvilken betydning tidspunktet reguleringsplanen ble vedtatt på har. 
Effekten på tillatt utnytting må man ta hensyn når man skal vurdere konsekvensene av at en 
parkeringsplass blir borte. 

 

FIGUR 18 NØDVENDIG PARKERINGSAREAL LEGGES TIL BYA/BRA VED BEREGNING AV GRAD AV UTNYTTING 

Kilde: T-1459 Grad av utnytting s. 49. 

Ved uleie av parkeringsplassene kan disse verdsettes på vanlig måte ved kapitalisering av netto 
leieverdi der en tar hensyn til risiko, ledighet osv. Det samme gjelder dersom parkeringsplassen 
inngår i en leieavtale i bygget. Verdsettingen blir da er relativt enkel – en kapitalisering av tapte 
leieinntekter.56

                                                           
56 Det er imidlertid kanskje ikke helt enkelt å velge hvilken kapitaliseringsrente man bør bruke for 

parkeringsplasser som er utleid til boligeiere. I Fredensborg Boligutleie-saken (LB-2009-127318) brukte 
skjønnsretten et ”avkastningskrav” på meget lave 4,5 %. Denne er klart en salgsverdi-faktor – altså at 
leieprisen er 4,5 % av salgsverdien, jf. bl.a. at Leiegårdslovens § 7 dreier seg om omsetningsverdi, og peker på 
salgsverdibestemmelsen i ekspropriasjonserstatningsloven, og ikke bruksverdibestemmelsen. Samme dom 
brukte 8 % direkteavkastning på næringseiendom. En kapitaliseringsrente for all framtid kan ikke ved 
ekspropriasjon settes lavere enn prejudikatrenten på minimum 5 %, jf. senest Regionfelt Østlandet-dommen 
Rt-2008-195, avsnitt 88-98. 

 Ved en marginalbetraktning må man ta hensyn til at ”de siste” parkeringsplassene 
har lavest utleieverdi og størst sjansen for ikke å bli utleid.  
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Dersom den tapte parkeringsplassen kunne vært solgt, er også vurderingen relativt enkel, basert på 
sammenlignbare salg.57

Det er sannsynlig at det blir vanligere å måtte betale for parkering på de fleste steder i tiden 
framover, også bl.a. på kjøpesentre og ved kontorer.

  

58

Utfordringen blir størst der parkeringsplassen dekker det interne behovet på eiendommen, og det 
ikke er påregnelig at parkeringsplassen erstattes. I en rekke eiendommer er parkeringsplasser en 
flaskehals: Dersom det er risiko for ikke å finne en P-plass, kjører kunder forbi eller potensielle 
leietakere velger å leie andre steder. Det gjelder selv om det som regel er ledige plasser, dvs. selv om 
”den siste plassen” som regel står ledig. Verdien av den siste plassen kan derfor ikke direkte 
vurderes ut fra hvor ofte parkeringsplassen er full. 

 Derved blir parkeringsplasser en direkte kilde 
til inntekt, og verdivurderingen av disse vil i så fall bli enklere, jf. over. 

På den annen side kan eieren ofte velge tilpasningsstrategier som gjør at en redusert mengde 
parkeringsplasser kan dekke behovet. For eksempel vil en innføring av parkeringsavgift eller en 
tidsbegrensning frigjøre plasser ved at det blir mindre ”unødvendig” parkering, uten at det 
nødvendigvis fører til at kundegrunnlaget eller leieinteressen synker nevneverdig. En 
parkeringsavgift vil i tillegg øke verdien av parkeringen for eieren. 

Erstatning for parkeringsplasser er behandlet i noen skjønn. For eksempel ble erstatningen satt til kr. 
125 000 pr tapt parkeringsplass i LB-2010-181390 (Riksanlegget for tennis ved Økern i Oslo), basert 
på 1000 utleide timer a 11,25 eks mva, der 85 % av leieverdien tilfaller eier, og en (forbausende lav) 
rente på 6 %, dvs. en bruttoverdi på 1000 x 11,25 x 0,85 / 0,06 = ca 160 000, og en 
opparbeidelseskostnad på 35 000 kr pr plass. 

Hageanlegg, utelagring, snølagring, tilpassing osv. 
Et marginalt tap areal berører ofte også andre forhold enn grad av utnytting og parkeringsplasser: 
Arealet er gjerne brukt til noe, slik som hageanlegg, utelagring, snølagring osv., og tapet kan også 
føre til tilpassingsproblemer bl.a. i forbindelse med intern transport på eiendommen. Verdien (tapet) 
vil variere svært mye fra tilfelle til tilfelle. Av disse har særlig problemer med intern transport på 
eiendommen vist seg å være utfordrende. Noen generell anvisning på hvordan dette kan vurderes 
går det ikke an å gi, annet enn å peke på at man må vurdere hva som er fornuftig tilpasning i det 
enkelte tilfelle, og vurdere hvilken konsekvens den tilpasningen har for kostnader og inntekter. 

  

                                                           
57 For eksempel ble det annonsert en parkeringsplass for salg på Frogner i oktober 2011 for 500 000. Med 

et areal på 25 m2 blir tomtebelastningen 20 000 minus eventuelle opparbeidingskostnader. 
58 60 kr pr dag i inntekt på en parkeringsplass som beslaglegger 25 m2 gir ca. 500 kr pr m2 og år i 

leieinntekt. Dette potensialet ønsker mange eiere å utnytte. Parkeringsavgift møter imidlertid meget sterk 
motstand i befolkningen, som må ”tilvennes” for eksempel avgift på kjøpesentre. Disse (særlig rundt Oslo) 
myker nå opp publikum med å kreve at man trekker lapp, innfører p-avgift på de nærmeste P-plassene osv. 
Kontoreiendommer er litt i samme situasjon: Mange mener det er nærmest en menneskerett å parkere gratis 
ved jobben. 
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PRISINDIKASJONSRAPPORT FOR TOMTER I OSLO 
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MANDAT: 

Hegdehaugsveien 31 
0532 OSLO 
post@verditakst.no 

Verditakst AS er av Statens Vegvesen Region øst v/ Eirik Wannebo blitt 
anmodet om å utarbeide en områdeilIDdelt prisindikasjonsrapport for tomter i 
Oslo. Rapporten skal benyttes i forbindelse med fremtidig erverv av 
tomteparseller i de ulike områdene. 

Områdeinndelingen vil være som følger: 
• Ring 3: Ullevål- Sinsen 

• Økern 
• Ring 3: Sinsen - Brynstunnelen 
• HelsfYrIBryn 
• Nydalen 
• Bjørvika 

Rapporten konkInderer med en prismatrise; tomtebelastning pr. m' bebygget 
BRAIBTA for de ulike områdene med følgende fornlål: 
• Bolig (konsentrert bebyggelse) 
• Kontor 
• Handel Plasskrevende (dette gjelder salg av motorkjøretøy, 

landsbruksmaskiner, trelast og andre større byggevare- sanlt hagesentre) 
• Lager/industri 

Generelle forutsetninger: 
- Verditakst AS har for boligtomter beregnet tomtebelastning pr. m' BRA. 

Salgspriser og byggepriser oppgis fortrilIDsvis i pris/verdi pr. m' salgbart 
BRA (BRAS). Verditakst har benyttet Olmegningsfaktor på 0,85: l ved 
omregning fra BRAS til BRA. 
For tomtebelastningsberegning har vi tatt utgangspunkt i salgspris minus 
byggekostnad for de ulike bygningssegmentene. Deretter har vi gjort et 
fratrekk på ca 20 % av salgspris til fortjeneste til utbygger, risiko og 
uforutsett. Dette gir oss en tomtebelastning i kr pr m'. Vi har også 
san1ffienlignet tomtebelastning med kjente omsetninger i områdene. 
Verdiene i matrisen må oppfattes som veiledende 
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MARKEDSUTVIKLING: 

Ring 3: Ullevål - Sinsen: 

Hegdehaugsveien 31 
0532 OSLO 
post@verditakst.no 

verditakst as 

Generelt for eiendomsmarkedet i Oslo regionen kan sies følgende: De siste 
utgitte markedsrapportene for næringseiendomsmarkedet i Oslo viser at 
leieprisene fortsetter å falle. Det største leieprisfallet finner man i Oslo CBD, 
altså Aker Brygge og Vika, og vi antar at man ikke har sett bunnen av 
leiepriskurven her. 

Markedet preges for tiden av usikkerhet med hensyn til norsk næringslivs 
generelle utvikling. Denne usikkerheten gir seg utslag i en avventende 
holdning. Bedriftenes avgjørelser skyves frem i tid. Konjunkturene for norsk 
og internasjonal økonomi har hatt en nedadgående kurve siden sommeren 
2008 og det forventes at bunnen vil nås i løpet av 2009. Noen bedrifter har 
allerede måttet nedbemanne og har dermed mindre arealbehov. Frem mot 
20 l O forventes en mindre nedgang i kontorleiemarkedet. 

Eiendomsspar's Oslostudiet 2009 viser at det er 453 000m2 1edige 
kontorlokaler i Oslo, Asker og Bærum. Dette er en økning på 16 % fra i fjor. 

For boligmarkedet er situasjonen ganske lik situasjonen for kontormarkedet. 
Boligmarkedet har siden første kvartal 2008 vært igjennom en treg periode. 
Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk viser at prisene på boliger 
formidlet via finn.no i mars i gjennomsnitt var 0,1 prosent høyere enn i 
februar i år. Sesongjustert sank prisene med 0,2 prosent. Det vil si at den 
underliggende pristrenden er svakt negativ, i praksis flat. Den viktigste 
trenden er at det faktisk selges boliger igjen etter noen måneder med veldig 
tregt salg. 

Tlf: 23365010 Side 4 av 22 
Fax: 23365011 



Hegdehaugsveien 31 
0532 OSLO 
posl@verditakst.no 

verditakst as 
\ I ) 
~I~ 

Området er i all hovedsak et kontor-, bolig- og handelsområde. Det er også et 
område for noe lager- og industribebyggelse. Området er inndelt i flere 
knutepunkter, Ullevål, Tåsen, Storo og Sinsen. Verditakst AS anser disse 
områdene for små til å angi en egen prismatrise pr. knutepunkt, men velger å 
dele dette området inn i lavlhøy verdi for kontor- , bolig- og handelsformål 
da det er en viss prisvariasjon her. 
Eiendommene i dette område er beliggende langs en av Oslos mest 
trafikkerte veier. Årsdøgn-trafikken (ADT) for Store Ringvei vi Nydalsbrua 
varierer mellom ca 49 000 og 66 000 biler pr døgn (sum begge retninger). Til 
sammenligning ligger ADT tallet for E 18 vi Maritim mellom 80 000 og 
93 000 biler pr døgn (sum begge retninger). 

Bolig: 
Salgspris for nye boliger ligger i området kr 40 - 55 000 kr. pr. m' BRAS. De 
høyeste prisene finner man på Ullevål/Tåsen og de laveste ved Sinsen. Av 
boligprosjekter i området kan nevnes: 
Sognsveien 66, PEAB bygger 58 nye selveierleiligheter på tomten mellom 
det tidligere Autostembygget og T-banestasjonen. Elvesiden Borettslag hvor 
100 nye leiligheter for ferdigstillelse i 2009, utbygger OBOS og Rosenhoff 
fabrikker (Sinsenveien) med 133 nye leiligheter. 

Bolig: Høy Lav 

Salgspris: 46000 34000 

Byggekostnader: 21500 20000 

For\ieneste/risiko: 9200 6800 

Tomte belas tning: 15300 7200 

Kontor: 
Leiepriser for nye kontorarealer ligger på ca 1 700 - 1 900 krim' pr. år med 
de høyeste oppnådde priser nmdt Ullevål stadion og Storo. 
Arealledigheten er i henhold tilOslostudiet 2009 fra 5,6 % til 7,4 %, den 
laveste ledigheten er i dag på Ullevål. Verditakst AS anser 
markedsledigheten for kontorlokaler (høyliav) å være 5 %/7 %. 

NCC Construction AS har inngått en avtale med Fram Realinvest AS til en 
samlet verdi av 150 millioner kr om rehabilitering av et forretnings- og 
kontorbygg iSognsveien 70 ved Ullevål Stadion i Oslo. Arbeidet omfatter et 
totalprosjekt på 12 000 kvm, i en kombinasjon av innvendig riving, 
rehabilitering og nybygg. Rehabiliteringen utgjør 5 500 kvm. Prosjektet 
starter umiddelbart og skal være avsluttet våren 2010. 
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Høy Lav 

Vurdert brutto leie kr I 900 kr l 700 

- Antatt ledighetlleiesvikt 517 % kr 95 kr 119 

= Redusert bruttoleie kr l 805 kr l 581 

- Vurdert eiers driftskostnader 180 m
2/år kr 180 kr 180 

= Netto leie kr l 625 kr l 401 

Avrundet til kr l 625 kr 1400 

Basert på ovenstående og en kapitaliseringsrente på henll0ldsvis 7,75 og 8 er 
kapitalisert verdi av leieinntekter vurdert til: 

Høy: kr 21 000 pr. m' 
Lav: kr 17 500 pr. m' 

Høy Lav 

Salgspris: kr 21 000 kr 17 500 

Byggekostnader: kr 14 000 kr 12 000 

Fortjeneste/risiko: kr 4200 kr 3 500 

Tomtebelastning: kr 2 800 kr 2000 

Handel: 
BertelO. Steen ferdigstilte sitt nybygg Sogn Arena i 2008. Bygningen har 6 
etasjer + lmderetasje og totalt areal er ca 24 000 m' BTA Det er 
verkstedslokaler i bygningens underetasje, salgslokaler for bil i 1. og 2. etasje 
og kontorer i de resterende arealer. Verditakst AS anser det som påregnelig 
med en leiepris for handel liggende mellom leiepris for kontor og 
lager/industri, ca kr l 450 pr. m' BT A 

Vurdert bruttoleie 

- Antatt ledighetlleiesvikt 

= Redusert bruttoleie 

- Vurdert eiers driftskostnader 

= Netto leie 

Avrundet til 

Høy Lav 

kr I 450 kr l 400 

5 % kr 73 kr 70 

kr l 378 kr l 330 

120 nhår kr 120 kr 120 

kr 1258 kr 1210 

kr l 260 kr l 210 

Basert på ovenstående og en kapitaliseringsrente på 8 er kapitalisert verdi av 
leieinntekter vurdert til: 

Høy: kr 15 750 pr. m' 
Lav: kr 15125 pr. m' 
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Salgspris: 

Byggekostnader: 

Fortjeneste/risiko: 

Tomtebelastning: 

Lager/Industri: 

Høy Lav 

kr 15750 kr 15 125 

kr 10000 kr 10000 

kr 3 150 kr 3 025 

kr 2 600 kr 2 100 

Markedspriser for lagerlokaler/lett industri ligger på ca l 200 kr pr. m' 
BT Alår. Hoveddelen av lager/industrilokalene er i dette området sentralisert 
rundt Sinsen. 

Vurdert brutto leie 

- Antatt ledighetlleiesvikt 

= Redusert bruttoleie 

- Vurdert eiers driftskostnader 

= Netto leie 

Avrundet til 

kr l 150 

5 % kr 58 

kr l 093 

100 nl/år kr 100 

kr 993 

kr 995 

Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter 

vurdert ti kr 995 * 100/ 8,00 = kr 12 438 

Salgspris: 

Byggekostnader: 

F ortj eneste/risiko: 

Tomtebelastning: 

Avrundet til: 

kr 12440 

kr 8000 

kr 2488 

kr 2000 
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Området er hovedsakelig et kontor-, lager- og logistikkområde, men også 
handel og noe bolig begynner å få en sentral plass her. 

Store aktører som Steen & Strøm, Wilhelmsen, Alf Ulven og Storebrand har 
etablert selskapet Økern Sentrwn ANS. Dette selskapet skal drive med 
eiendomsrelatert virksomhet i Økern-området. Foreløpige investeringer her 
er en 180 måls stor tomt med eksisterende bygningsmasse på Ulven. 
Selskapet har også kjøpt Økern-senteret, hvor målet er å utvikle Skandinavias 
største kommersielle kjøpesenter. Det er også ekspansive planer for Økern 
næringspark, hvor Oxer Gruppen er den største aktøren. Her ønsker man å 
sette opp en bygningsmasse opp mot 50 000 kvadratmeter. Denne 
næringsparken eier Oxer Gruppen sanlIDen med Obos forretningsbygg, 
Aberdeen Property Invest og Storebrand. 

Statens vegvesen skal bygge nytt lokalveisystem på Hasle, Valle og Ulven. 
Arbeidene startet opp juni 2008 og er forventet ferdige i 20 l O. Kontrakten 
med entreprenøren NCC har en verdi på 290 millioner kroner. Statens 
vegvesen skal på vegne av Oslo kommune bygge ut Ulvenveien og 
Persveien, samt etablere en ny vei mellom Valle og Hasle. 
Nytt lokalveisystem på Økern er en del av veiprosjektet Ring 3 Ulven
Sinsen som består av 
• Ring 3 i tunnel mellom Økern og Sinsen 
• Østre Aker vei i tunnel forbi Økern 
• Dagens Ring 3 bygges ned tillokalveg mellom Sinsen og Økern. 

Når lokalvegnettet står ferdig i 20 10 skal trafikken fra Østre Aker vei føres 
over på lokalvegnettet, utenom Økern, slik at arbeidene med nytt Økernkryss 
kan igangsettes. Trafikken vil gå her frem til 2013 når nytt Økemkryss står 
ferdig. Da skal dagens Ring 3 mellom Økern og Sinsen bygges om til 
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lokalvei, og knyttes sammen med Ulvenveien til en helt ny lokalvei som vil 
gå fra Sinsenkrysset til Ulvensplitten. 

Området Økem er et av de mer spennende i Oslo, da det foreligger store 
planer for området. Mange nybygg har reist seg her den siste tiden og mange 
flere vil komme til fordel for industribygg på ØkernILøren. ØkernOImådet er 
optimalt dersom man ønsker kort vei til sentrum og kort vei til Oslo' s øvrige 
deler. Det tar mindre enn 30 min med bil og kollektivtransport til 
Gardermoen flyplass . Det er etablert et nytt Choice hotell langs østre Aker 
vel. 

Det er utarbeidet ny Kommunedelplan for Økernområdet. Det står følgende 
om arealbruken i planen: 
Økernområdet er i dag i all hovedsak et sammenhengende næringsområde 
Fa Sinsen i vest til Alna i øst. Hovedtrekkene i kommunedelplanens 
arealbruk er at det legges opp til transformasjonji'a næring til bolig i nord 
og i vest (Økern torgområdet og Løren), mens de øvrige områdene 
opprettholdes som nærings- og indush"iområder. De sentrale områdene og 
beltet langs østre Aker vei og T-banen utvikles medforholdsvis høy grad av 
utnyllelse, mens de sørøstlige delen av planområdet gis mer moderat 
utnyllelse. Bakgrunnfor denne differensieringen i utnYllelsesgrad er blant 
annet vurderinger av hvilket potensial de ulike områdene hG/'for god 
kollektivbetjening. 

Bolig: 
Økern-området er ikke et utpreget boligområde (Verditakst AS anser dog 
Løren som eget prisområde). Hovedtyngden av boligmassen finnes ved 
Risløkka. Salgspris for nye boliger i området er ca kr 40 000 kr. pr. m' 
BRAS. Dette tilsvarer ca 34 000 pr. m' BRA. 

Salgspris: kr 34 000 

Byggekostnader: kr 20 000 

For\ieneste/risilw: kr 

Tomtebelastning: kr 

Kontor: 

6800 

7200 

Sentrale aktører i Oslo nord mener at Økern er strategisk best plassert i 
hovedstaden i forhold til Gardermoen. Tidligere var det mest industri- og 
lagerbedrifter i dette området, men i de senere årene har det skjedd store 
forandringer. Flere service- og kontorbedrifter etablerer seg i området. I dag 
ligger kvadratmeterprisen på kontorlokaler på Økern og området rundt 
vesentlig lavere enn Oslo sentrum. Leiepriser for nye kontorarealer ligger på 
ca l 700 krim' pr. år. 

Arealledigheten for området er i henhold tilOslostudiet 2009 på 7,4 %. 
Verditakst anser kontorledigheten for området å være 7 %. 
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Oxer Gruppen har to prosjekter på gang i Økern området: Oslo Tower og 
østre Aker vei 31. I Økern Næringspark planlegges flere nybygg, både 
innenfor kontor og lager/produksjon. 

Vurdert bruttoleie kr 1700 

- Antatt ledighetlleiesvikt 7% kr 119 
= Redusert bruttoleie kr 1 581 

- Vurdert eiers driftskostnader 180 m
2
/år kr 180 

= Netto leie kr 1401 

Avrundet til kr 1400 

Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter 
vurdert til: kr 1 400 * 100/ 8,00 = kr 17500 

Salgspris: kr 17 500 
Byggekostnader: kr 12 000 

Fortjeneste/risiko: kr 3 500 

Tomtebelastning: kr 2000 

Økern-senterets opprilmeIse er fra så langt tilbake som 1969 og består i dag 
av 14 000 m' med handel, fordelt på 25 butikker. Senteret er kjøpt opp av 
Økern Sentrum ANS for 700 millioner kroner. De nye eierne ønsker å utvide 
senteret kraftig og har en investeringsramme på fire milliarder kroner. 
Planene inkluderer foruten shoppingdel på 60 000 kvadratmeter blant annet 
hotell, seks kinosaler, badeland, planetarium og mathall. Den totale 
utbyggingen omfatter hele 250 000 kvadratmeter. 
Aftenposten skriver at Plan- og bygningsetaten tidlig uttrykte skepsis til 
planene, og at de strider mot de nye rikspolitiske bestenmleIsene for 
kjøpesentre. Etaten mener Steen & Strøm og de andre eierne må klare seg 
med 25000 m'. 

Det er i dag ikke et stort marked for plasskrevende handel. Verditakst AS 
anser det som påregnelig med leiepris mellom leiepris for kontor og 
lager/industri, ca kr 1 400 pr. m' BT A. 

Vm·dert brutto leie kr 1400 

- Antatt ledighetlleiesvikt 5% kr 70 
= Redusert bruttoleie kr l 330 

- Vurdert eiers driftskostnader 120 m
2
/år kr 120 

= Netto leie kr 1 210 

Avrundet til kr 1210 
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Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter 
vurdert til: kr 1 210 * 100 I 8,00 = kr 15 125 

Salgspris: 
Byggekostnader: 

kr 15 125 
kr 10 000 

Fortjenestelrisiko: kr 3 025 
Tomtebelastning: kr 2 100 

LagerIIndustri: 
Økern har lenge vært mest kjent som et lager- og industriområde og det er et 
godt etablert marked her for dette. Leiepriser for nye effektive 
kombinasjonslokaler ligger på ca 1 200 kr pr. m2

• 

Vurdert bruttoleie kr 1200 
- Antatt ledighetlleiesvikt 4% kr 48 
= Redusert brutto leie kr 1 152 

- Vurdert eiers driftskostnader 
' . 100 m-/år kr 100 

= Netto leie kr 1052 

Avrundet til kr 1050 

Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter 
vurde rt til: kr 1 050 * 100 I 8,00 = kr 13 125 

Salgspris: 
Byggekostnader: 
Fortjenestelrisiko: 
Tomte be las tning: 

kr 13 125 
kr 8000 
kr 2625 
kr 2500 

Tlf: 23365010 
Fax: 23 36 50 11 

Side 11 av 22 



Ring 3:Sinsen -Brvn: 

Hegdehaugsveien 31 
0532 OSLO 
post@verditaksl.no 

verditakst as 
) 

," 

tad 
Ring 3: Sinsen - Bryn 

Bolig: 
Prisområdet har flere boligområder. På Frydenberg, sør for Økern har 
Skanska Bolig bygget ca 200 boliger. Flesteparten av boligene har blitt solgt, 
men det er fremdeles noen ledige boliger med innflytting til nyttår. Pris for 
disse leilighetene er ca kr 33-45 000 pr. m' BRAS. 

Salgspris: kr 33 000 

Byggekostnader: kr 20 000 
Fortjeneste/risiko: kr 6600 

Tomtebelastning: kr 6400 

Kontor: 
Dette er ikke et typisk kontorområde, men et område for kombinasjonsbygg. 
Kontorlokaler leies ut til ca l 700 kr pr. m' i dette området. 

Vurdert brutto leie kr l 700 

- Antatt ledighetlleiesvikt 7 % kr 119 
= Redusert bruttoleie kr l 581 

- Vurdert eiers driftskostnader 

= Netto leie 

Avrundet til 
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Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter 
vurdert til: kr 1 400 * 100 / 8,00 = kr 17 500 

Salgspris: 

Byggekostnader: 
kr 17500 
kr 12000 

Fortjeneste/risiko: kr 3 500 

Tomtebelastning: kr 2000 

Handel: 
Verditakst AS anser det som påregnelig med leiepris mellom kontor og 
lager/industri, ca kr l 400 pr. m2 BT A. 

Vurdert bruttoleie kr 1400 
- Antatt ledighetlleiesvikt 5% kr 70 
= Redusert brutto leie kr I 330 

- Vurdeli eiers driftskostnader 120 m
2
/år kr 120 

= Netto leie kr I 210 

Avrundet til kr 1210 

Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter 
vurdert til: kr 1 210 * 100/ 8,00 = kr 15 125 

Salgspris: kr IS 125 
Byggekostnader: kr lO 000 
Fortjeneste/risiko: kr 3025 

Tomtebelastning: kr 2100 

LagerIIndustri: 
Markedspriser for lagerlokaler/lett industri ligger på ca I 200 kr pr. m2 

BTNår. 

Vurdert bruttoleie kr 1250 
- Antatt ledighetlleiesvikt 4% kr 50 
= Redusert brutto leie kr 1200 

- Vurdert eiers driftskostnader kr 
? 

100 m-/år kr 100 
= Netto leie kr I 100 
Avrundet til kr 1100 
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Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter 
vurdert til: kr 1100 * 100/ 8,00 = kr 13750 

Salgspris: kr 13 750 
Byggekostnader: kr 8000 
Fortjeneste/risiko: kr 2750 
Tomtebelastning: kr 3000 

Arealledigheten i BrynIHelsfyr området har krympet betraktelig de siste 
årene. Området har en meget god tilgjengelighet via vei (beliggenhet mellom 
Ring 3 og E6) og kommunikasjon, særlig med tanke på kollektivtilbud. Dette 
påvirker i hovedsak kontor og boligarealer i området. Togturen mellom Bryn 
og Oslo S tar kun fire minutter, Bryn og Sandvika tar kun 25 minutter og den 
en god beliggenhet med tanke på Gardermoen. Togpendlere på strekningen 
mellom Drammen og Bryn-Helsfyr kan ta toget direkte til Bryn stasjon uten å 
måtte bytte. Umiddelbar nærhet til sentrum, unik tilgjengelighet via vei og 
kommunikasjon og et komplett fasilitetstilbud i nærOlmådet, gjør dette til et 
utmerket næringsområde. Bryn-Helsfyr-prosjektet, er et langsiktig 
samarbeidsprosjekt om felles markedsføring og identitetsbygging av området 
som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Av deltakere kan nevnes Bryn 
Eiendom, Sparebank I Gruppen, Entra Eiendom, Jotne Eiendom, HAS 
Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, Gasmann Eiendom, 
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NCC Property Development, Sektor Eiendomspartner, NAF, Brødrene 
Jensen, Jahre Eiendom og Sigellen. 

Bolig: 
Bryn/Helsyr er ikke et boligområde og det finnes ikke markedspriser for 
boliger i området. Se Ring 3: Sinsen-Bryn for tomtebelastning for boliger i 
nærheten. 

Kontor: 
De økende leieprisene i Oslo CBD har trukket flere leietakere til bla. 
BryniHelsfyr. Prisene er betydelig lavere enn i sentrum og ligger på ca I 800 
kr pr. m' for nye moderne kontorarealer. 

For tiden pågår det to store utviklingsprosjekter i området: Gassmann 
Eiendom er i ferd med å reise et 14 000 m' stort kontorbygg. Dette er delvis 
nybygg, men også rehabilitering, bygget ligger i Grenseveien 88. 

Det andre store prosjekter er Helsfyr Atrium er på 38 000 m'. Bygget er solgt 
til DnB Nor Markets for en milliard kroner og får AF Skandinavia (AF 
Gruppen) som langsiktig leietaker. AF Gruppen legger beslag på ca 13 000 
m'. Bygget skal stå ferdig i 2010. 

I henhold tilOslostudiet 2009 ligger området innenfor sonen Ytre Nord, som 
har en arealledighet på 7,4 %. Verditakst AS mener den spesifikke ledigheten 
for Helsfyr-Bryn er lavere enn resten av Ytre Nord og fastsetter påregnelig 
arealledighet til 5 %. 

Vill·dert brutto leie kr 1800 
- Antatt ledighetlleiesvikt 5% kr 90 
= Redusert bruttoleie kr 1 710 

- Vurdert eiers driftskostnader 180 m2/år kr 180 
= Netto leie kr 1530 
Avrundet til kr 1530 

Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter 
vunlert til: kr l 530 * 100/ 7,75 = kr 19742 

Avrundet til: kr 19 700 

Salgspris: kr 19700 
Byggekostnader: kr 13 000 
F of\jeneste/risiko: kr 3940 

Tomte belas toing: kr 2800 
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Handel: 
Av handelssentra i nærheten kan nevnes Bryn senter, Fyrstikktorget og Valle. 
Dette er ikke noe utpreget område for plasskrevende handel. Verditakst AS 
anser det som påregnelig med leiepris mellom kontor og lager/industri, ca kr 
1400 pr. m' BTA. 

Vurdert brutto leie kr 1400 
- Antatt ledighet/leiesvikt 5% kr 70 
= Redusert brutto leie kr 1 330 

- Vurdert eiers driftskostnader 120 m
2
/år kr 120 

= Netto leie kr 1210 
Avrunde t til kr 1210 

Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter 
vurdert til: kr 1 210 * 100/ 8,00 = kr 15 125 

Salgspris: kr 15 125 
Byggekostnader: kr 10000 
Fortjeneste/risiko: kr 3025 

Tomtebelastning: kr 2100 

LagerIIndustri: 
Markedspriser for lagerlokaler/lett industri ligger på ca 1 200 kr pr. m' 
BT Alår. Hoveddelen av kombinasjonslokalene ligger langs Tvetenveien. 

Vurdert brutto leie kr 1250 
- Antatt ledighet/leiesvih.1: 4% kr 50 
= Redusert brutto leie kr 1200 

- Vurdert eiers driftskostnader 100 m
2
/år kr 100 

= Netto leie kr 1 100 

Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter 
vurdert til: kr 1100 * 100/ 8,00 = kr 13 750 

Salgspris: kr 13 750 
Byggekostnader: kr 8000 
Fortjeneste/risiko: kr 2750 

Tomte be las tning: kr 3000 
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Område hovedsakelig preget av bolig-, kontor og undervisningsformål. Også 
noe lettindustri og handelsvirksomhet. Få steder har opplevd så stor 
utleievekst som Nydalen. I henhold til bladet Estate har utleieprisene i 
Nydalen økt med 25 % siden 2006. I dag jobber og bor ca 20 000 mennesker 
i Nydalen. Nydalen har god kommunikasjon både til veinettet og 
kollektivtransport med bla T-baneringen. TVNorge skal etablere seg i 
Nydalen til neste år, og man håper at dette vil føre til at flere kreative 
selskaper vil etablere seg her. Nydalen øker også antall serveringssteder for å 
komplettere tilbudet. Bla skal Bølgen & Moi etablere ny restaurant her. 

Boliger: 
Selvaagbygg planlegger bygging av ca 570 leiligheter i kvartalet mellom 
Sandakerveien, Kristoffer Åmotsgate og Fernanda Nissensgate i Nydalen i 
Oslo. Det er også i løpet av de siste årene bygget mange boliger i Gunnar 
Scheldrupsvei. Gamle Christiania Spigerverk flytter ut av Nydalen og det 
skal utvikles nye boliger på denne tomten. A vantor ønsker å bygge ut 
Sandakerveien 113-119 med ca 50 000 m' bolig og næringslokaler ( ca 200 
boliger). Salgspris på nye boliger i området er ca 45 000 kr pr. m' BRAS. 

Salgspris: kr 38500 
Byggekostnader: kr 21000 
Fortjenestelrisiko: kr 7700 
Tomte belas tning: kr 9800 
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Kontorer: 
Nydalen har opparbeidet et solid marked for kontoreiendommer og 
Norwegian Property Investors og Avantor er sterkt inne på eiersiden i 
Nydalen. Opplysningen 1881 har nylig flyttet ilm i Gjerdrums vei lOA og 
både TV Norge og Politiets sikkerhetstjeneste flytter til Nydalshøgda. Nye og 
moderne kontorlokaler har en utleiepris på ca 2 00 kr pr. m2/år. 
I henhold tilOslostudiet 2009 ligger området innenfor sonen Ytre Nord, som 
har en arealledighet på 7,4 %. Verditakst AS mener den spesifikke ledigheten 
for Nydalen er lavere enn resten av Ytre Nord og fastsetter påregnelig 
arealledighet til 4 %. 

Vurdert bruttoleie kr 2000 
- Antatt ledighetlleiesvikt 4% kr 80 
= Redusert bruttoleie kr 1920 

- Vurdert eiers driftskostnader 180 m
2
/år kr 180 

= Netto leie kr l 740 

Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter 
vunlert til: kr 1 740 * 100/ 7,75 = kr 22452 

Salgspris: 
Byggekostnader: 
Fortjeneste/risiko: 
Tomtebelastning: 

Handel: 

A vrende t til: 

kr 22 450 
kr 15000 
kr 4490 

kr 3000 

kr 22450 

Av plasskrevende handel er det noe byggevareutsalg og ett hagesenter. 
Verditakst AS anser det som påregnelig med leiepris mellom kontor og 
lager/industri, ca kr l 450 pr. m2 BT A. 

Vurdert brutto leie kr 1450 
- Antatt ledighetlleiesvikt 5% kr 73 
= Redusert bruttoleie kr 1378 

- Vurdert eiers driftskostnader 120 nf/år kr 120 
= Netto leie kr 1258 
Avrundet til kr 1260 

Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntektet· 
vurdert til: kr 1 260 * 100 / 8,00 = kr 15 750 

A vrende t til: kr 15750 
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Salgspris: 

Byggekostnader: 

Forljeneste/risiko: 

Tomtebelastning: 

Lager/lndustri: 

kr 15750 

kr 10000 

kr 3 150 

kr 2600 

Det er flere kombinasjonseiendommer med lett industri/lager i Nydalen. 
Leiepris for nye kombinasjonslokaler er ca kr l 100 pr. m2/år. 

Vurdert bruttoleie kr l 150 

- Antatt ledighetlleiesvikt 5% kr 58 

= Reduse!t brutto leie kr 1093 

- Vurdert eiers driftskostnader 100 m
2
/år kr \00 

= Netto leie kr 993 

Avrundet til kr 995 

Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter 
vurdert til: kr 995 * 100 / 8,00 = kr 12 438 

Avrundet til: kr 12 500 

Salgspris: kr 12500 
Byggekostnader: kr 8000 

Fortjeneste/risiko: kr 2500 

Tomtebelastning: kr 2000 
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Oslo sentrum og særlig Bjørvika preges i dag av stor byggeaktivitet. I dag er 
det primært kontorarealer som utbygges og det er usikkert i hvilken grad 
disse blir påvirket av dagens finanskrise. Atte næringsbygg er nå under 
prosjektering og oppføring i Bjørvika. Alle disse har inngåtte leieavtaler og 
vil således ikke bli påvirket av dagens markedsforhold. 

Bjørvika - Bispevika - Lohavn er områder under stor utvikling der Oslos nye 
bydel ved fjorden skal bygges. I dette området skal det utvikles en komplett 
ny bydel, noe som langt på vei representerer en av de største og mest 
kompliserte byutviklinger i Oslos nyere historie. Området rommer bl. a. det 
nye Operabygget. Områdene som skal vurderes ligger arealmessig innenfor 
en større reguleringsplan fra 2003. Det er planlagt 5 000 boliger og det er 
forventet at ca 20 000 personer vil ha sin arbeidsplass innenfor det totale 
planområdet når det er ferdig utbygd. 

Utbyggingsområdet som ligger sør for sporområdene til Oslo S er planlagt 
med relativt høy utnyttelse. Vestre del av området er allerede utbygget med 
kontorbygg, hotell og kongressenter. østre del er kjent som Barcode 
prosjektet med Oslo S Utvikling som utvikler og gnll1l1eier. PWC bygningen 
er første ferdigstilte bygg i området. 
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Bolig: 
Det er elU1å ikke noe marked for boligeiendommer i Bjørvika. Det er i 
reguleringsplan for Bjørvika (Barcode øst) fastsatt at det av det maksimale T
BRA på 138 000 m' for skal være en boligandel på minimum 23 %. Dvs. 
minimumsandel på 31 740 m' BRA. På Sørenga skal det også utvikles ca 
80000 m' bolig. De første boligene blir innflytningsklare ca 2012 og 
området er planlagt ferdigstilt i 2018. Verditakst AS forventer at området vil 
oppnå salgspriser tilsvarende TjuvholmeniAker Brygge, ca kr 70-100 000 kr 
pr. m'. 

Kontor: 
Priser for kontorer ligger rett i overkant av 3 000 krim' pr. år . 
Arealledighet i henhold tilOslostudiet er på 3,4 %. Verditakst AS anser dette 
som påregnelig. 

Vurdeli brutto leie kr 3200 
- Antatt ledighetlleiesvikt 3% kr 96 
= Redusert bruttoleie kr 3 104 

- Vurdert eiers driftskostnader 240 rrf/år kr 240 
= Netto leie kr 2864 

Avrundet til kr 2860 

Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter 
vurdert ti kr 2 860 * 100 I 7,00 = kr 40 857 

Avrunde t til: kr 40 860 

Salgspris: kr 40 860 
Byggekostnader: kr 28 000 
Fortjenestelrisiko: kr 5 600 

Tomtebelastning: kr 7300 

Handel: 
Det er ikke et marked for plasskrevende handel i Bjørvika. 

LagerIIndustri: 
Det er pr. i dag ikke et marked for lager/industrieiendom i Bjørvika. 
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Tomtebelastning pr m2 tillatt bebygget BRA/BTA 
Noen av tallene er avrundet i forhold til tidligere utregninger. 

Bolig Lager/ 
(konsentrert bebyggelse) Kontor indnstri Handel 

Ullevål-Sinsen 
Høy 15300 2800 2000 2600 

Ullevål-Sinsen 
Lav 7200 2000 2000 2100 

Økern 7200 2000 2500 2100 
Bryn-Helstyr 6400 2800 3000 2 IDO 
Sinsen -Bryn 6400 2000 3000 2 IDO 

Bjørvika - 7300 - -
Nydalen 9800 3000 2000 2600 

Verdiene i ovennevnte prismatrise må oppfattes som veiledende. 

Oslo, 16.04.2009 

~~~l~~~ 
Sivilingeniør / takstmann 

Tlf: 23365010 
Fax: 23365011 

, 
le C. Torgersen 

Ingeniør / takstmann 
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Takstoppdrag - Markedsvurderinger for Statens Vegvesen 

1. Innledning: 

Statens Vegvesen har ved Advokat Svein Arild Pihlstrøm anmodet Foss & Co 
Næringsrnegling AS om å utarbeide en markedsvurdering for tomter i Osloområdet generelt, 
og 0kemområdet spesiell. 

2. Generelle markeds betraktninger for bolig
og næringseiendom i Osloområdet 

(for perioden janIlar 2008 og frem til denne dag. samtlloen utsikter for det neste året.) 

2.1 Næringseiendomsmarkedet 

Markedet for næringseiendom har generelt gjennom hele 2008 vært langt svakere enn det vi 
har sett på flere år. Leiemarkedet holdt seg godt frem ti l l. kvartal 2009, og ledigheten i 
næringsmarkedet er (ortsan på et komfortabelt nivå. Transaksjonsmarkedet har helt klart blitt 
svært svekket som fø lge av finanskrisen og det åpenbare konjunkturoms laget. Leiemarkedet 
viser også klare tegn til forverring, og vi opplever en lavere aktivitet i alle segmenter også her. 

2.1.1 Leiemarkedet 

Gjennom 2008 har som nevnt leieprisene holdt seg på et jevnt og relativt høyt nivå, og det er 
primært i de aller dyreste segmenter (Vika/Oslo vest) at leieprisene har falt gjennom hele 
perioden. Jfr egne erfaringer og nylig mottatt rapport fra Eiendomsverdi Næring AS ser vi nå 
at leieprisene flater ut, og tenderer nedover. Dette gjelder i større eller mindre grad for alle 
segmenter og alle områder i Oslo. Antall kontrakter som inngås er også redusert kraftig i I. 
kvartal 2009, og indikerer at mange bedrifter utsetter sine flytteplaner, og reforhandler sin 
eksisterende leiekontrakl. Det er allikevel noen områder som holder seg stabile, og sågar har 
sett en liten prisoppgang i det siste kvartalet. Dette gjelder Skøyen, Lysaker og Nydalen. Alle 
tre områder er etablerte og populære kontorområder, som har god infrastruktur, både på vei
og kollektivtilbud. 

Snittleie på kontorer i Oslo ligger for tiden på ca 1 600,- kr pr kvm STA. Dette er nominelt 
det høyeste nivå man antakelig har sett i Oslo noen gang, og ligger nominelt ca 300,- pr kvm 
over den foregående loppen vi hadde i 200 l. Fra bunnen i 2004 er prisene nominelt øket med 
ca 500.- pr kvm. Justert for inflasjon er prisene i dag på det samme nivå vi hadde i 200 l, og ca 
400 kroner høyere enn bunnen for ca 4 år siden. 

Ledigheten i leiemarkedet er på vi opp. Fra rekordlave nivåer i 2007 og 2008, ser det nå ut til 
å være klare tendenser til at markedet vi l ha et stort overskudd av ledige arealer. For tiden 
anslår vi at det er en total ledighet i Osloområdet på ca 6 %. Med utgangspunkt i 
ferdigstillelse av nye bygg og en lavere etterspørsel, kan vi se mot en ledighet på rundt 10 % 
av den totale eiendomsmassen om ett års tid. Til sammenlikning var ledigheten i osloområdet 
i 2004 på 11-12 %, og vi så da svært lave leiepriser i de aller fleste områder og segmenter. 
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Leiepriser på lager, industri og kombinasjonsbygg har tradisjonelt hatt mindre svingninger 
enn det vi ser i kontonnarkedet. Leiepriser varierer med beliggenhet og kvalitet, men generelt 
ser vi priser i denne sektoren på 500,- til l 2000,- pr kvm. Delte markedet har så langt holdt 
seg bedre enn kontonnarkedet, og vi forventer at det også skal holde seg mer stabilt fremover, 
dog slik at vi regner med at prisene vil gå noe nedover i tiden som kommer. 

2.1.2 Transaksjonsmarkedet 

Transaksjonsmarkedet har som nevnt sett en kraftig nedgang over de to siste år. Fra toppen i 
2006, da det ble registrert et transaksjonsvolum på MNOK 68 000, ti l et noe lavere nivå i 
2007 med MNOK 53 000 hadde vi et registrert transaksjonsvolum på MNOK 28 000 i 2008. 
Så langt i 2009 er det reg istrert transaksjoner for kun MNOK 2 200, og dersom det ikke blir 
en kraftig bedring for resten av året, er det vel usikkert om vi i det hele tall vil nå en samlet 
omsetning (i sammenliknbare tall) på MNOK 10 000 for hele 2009. Vi er imidlertid av den 
oppfatn ing at det er i ferd med å bli et noe bedre klima rundt kjøp og salg av næringseiendom 
igjen. Vår erfaring er at det er mindre eiendommer som omsettes, da relativt sett må 
investeringer er enklere å få finansiert enn de større transaksjoner (over MNOK 100). 

Årsakene ti l denne "bråstoppen" i transaksjonsmarkedet er flere. I tillegg til de åpenbare 
begrensninger som mangel på finansiering og et øket rentenivå ser vi at mange investorer er 
svært avventende til å kjøpe næringseiendom. Delle er nok basert både på psykologiske og 
taktiske vurderinger, i tillegg til at prisantydninger fra selgersiden ikke har kommet ned på et 
nivå som møter kjøpernes risikovillighet. Bransjens "konsensus" på verdifall gjennom 2008 
ligger i området IS - 20 %, men det er åpenbart at variasjonene er store, og vi venter at 
markedet vi l være svært selektivt i en lang periode fremover. 

Som kjent har renten falt betydelig siden i fjor høst. Dette har i størst grad kommet 
forbrukerne til gode, da utlån til næringslivet, og spesielt til næringseiendom, ikke har blitt 
prioritert av bankene. Det er fortsatt slik at man som låntaker på næringseiendom må regne 
med å betale høye marginer på lånene, og bankene har fortsatt høye innlånskostnaderpå sine 
næringslån. Vi tror all ikevel at Sentralbankens rentepolitikk begynner å gi virkn inger, og at 
dette er med på å løsne litt på næringseiendomsmarkedet, også. 

2.1.3 Markedet for tomter 

Markedet for tomter har gjennom det siste året vært svært lite aktivt. Generelt ser vi at 
investorer og utviklere er avventende til kjøp av tomter, da sl ike investeringer sjelden gir 
avkastning før det har gått lang tid. I tillegg ti l dette er det som nevnt en forventning om 
lavere etterspørsel etter næringseiendom, og også lavere leiepriser. I sum synes det denned å 
være klart at tomteinvesteringer kan være ri sikabelt, da både tidshorisont for realisasjon er 
uklar, samtidig som den faktiske avkastning gjennom påregnelige leieinntekter er usikker. 
Finansiering av tomtekjøp er også langt vanskeligere enn tidligere, og bankene setter høye 
krav til egenkapitalandel for finan siering av denne type eiendom. 

Vi registrerer to hovedstrategier hos de som har uttalt at de er investorer om dagen. Den ene 
retningen er kjøp av eiendom med lange og sikre leiekontrakter. Den andre er 
utviklingseiendommer, med løpende kontantstrøm. 
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2.1.4 Boliger som investeringsobjekt 

Innenfor boligeiendom som investeringsobjekt ser vi flere investorer som er interessert i kjøp 
av ulleieporteføljer, men man forutsetter da så høy avkastn ing at verdien på eiendommene blir 
relati vt lav. Dette fører selvfølgelig til at det er få selgere i dette segmentet. Hva angår 
markedet for bo ligtomter er også dette markedet svært selektivt Det har vært omsatt noen få 
tomter de siste 18 månedene, og det har ofte skjedd til relativt gode priser. Volumet har 
allikevel vært så lavt at det ikke nødvendigvis indikerer at prisene på boligtomter har holdt 
seg, men heller al det kun er de mest attraktive tomtene som er mulig å ornsetle. Vi har egne 
erfaringer med at gode og sentrale tomter er etterspurt. men betalingsvilligheten har klart gått 
ned, og vi har opplevd å få bud som ligger på 30 - 40 % under mulig realisasjonsverdi i 2007 
og l. halvdel av 2008. 

2.1.5 Øvrige markeder 

Det finnes selvfø lgelig kjøpere i andre segmenter. Innenfor handel ser vi en forventning om 
lavere forbruk i detaljhandelen og mindre kjøp av kapitalvarer. I fø lge Kvarud Analyse var det 
null vekst i omsetn ing for de 60 største kjøpesentrene i Norge i l . kvartal 2009. Vår erfari ng 
med butikkmarkedet er at prisene også her er redusert over det siste året, og at markedet er 
svært selek ti vt. Det kan synes som om kjøpesentrene vil klare seg bedre enn enkeltbutikker, 
dog er det en klar tendens ti l at det etableres større butikker, som i stor grad er bilbaserte. 
Outlet-konsepter begynner å slå rot også i Norge, og alle sentrale områder er således svært 
interessante for detaljhandel. dersom reguleringsplan/kommuneplan ti lsier at etablering av 
denne type e iendom er aktuelt. 

In nefor hotell har vi sett en svært god utvikling over de siste årene. Omsetning har økt, i takt 
med bedret lønnsomhet. Dette har ført til nye investeringer, og hotellkapasiteten økes fortsatt i 
Osloområdet og landet for øvrig. Igjen er optimismen byttet ut med en forventn ing om lavere 
omsetning i denne bransjen, både på overnatting og på kurs- og konferanse. 

Dagligvarebransjen er dog et slags lyspunkt i denne sammenhengen; av åpenbare grunner ... 
alle trenger fortsatt mat! Derfor er kjøp av dagligvareeiendom interessant for mange. Dette har 
også sammenheng med at det ofte er inngått lange kontrakter på denne type eiendom, som 
regel med sol ide leietakere. 
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2.2 Boligmarkedet 

Boligmarkedet har hatt en nedgang i omsetning og priser siden 2007. Fra 5SB har vi hentet 
fø lgende utdrag: 

Nøkkeltall 

4. kvartal 2008 
sammenlignet med i fjor: 

Byggproduksjon: Ned 1,6 prosent 

Anleggsproduksjo n: Opp 8,3 
prosent 

Antall igangsatte boliger: Ned 
24,0 prosent 

Boligprisindeksen: Ned 7,5 
prosent 

8oIlgpmlndl'kHn, _ boligtype. 1. kvam.'"' .... kv.1UI 2001. 
1. kv_11H2-1OG -
•• 

,._~~ '. • 
• 
'~'~'~'_~' b '~'~'_ '_ ' . _' _' _' _ ' _ ' _ '_'_ ,_ ,H:I,_.IIH'_'_'011' ___ ':!IID.2:1DOS2OIK __ :11101_ --

Vi gjengir fra pressemeld ing fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) fra april 209: 

Eiendomsmeglerbramjens boligprisst(ltisrikk viser at prisene på boliger formidlet via{tnn.no i 
Illors ; gjennomsnitt var 0, I prosent høyere enn i februar i år. 

Boligprisstatislikken viser at boligprisene i mars var 5,4 prosent lavere enn i mars 2008 og 7 
prosent lavere enn i toppmåneden august 2007. 

Prisene endret seg ulikt for de forskjellig e boligtypene frafebruar til mars 2009. Prisene på 
eneboliger steg med 1,1 prosentfrafebruar til mars, men var 5,6 prosent lavere enn i mars 
2008. Prisene på delte boliger falt med 0,5 prosentfrafebruar til mars, og var 5,6 prosent 
lavere enn i mars 2008. Prisene på leiligheter falt med 0,2 prosentfrafebruar til mars, og var 
5,4 prosent lavere enn i mars 2008. 

Renteutgiftene har falt betydelig siden 2008. 

Boligprisene er jfr meglerbransjens statistikk 184 % høyere enn prisene i toppåret 1987 (65 % 
høyere, justert for inflasjon), og 307 % høyere enn bunnåret 1992 (191 % høyere, justert for 
inflasjon). 

2.2.1 Boligprisutvikling 

Gjennomsnittsprisen på en bolig i Oslo pr I. kvartal 2009 er ca kr 32 000 pr kvm (bruksareal). 
Dette er nærmere spesifisert med kr 31 500 pr kvm for eneboliger, kr 29 600 pr kvm for delte 
bo liger og kr 32 500 pr kvm for leiligheter. Antall omsetninger har gått nedover i 
boligmarkedet, og omsetningshastigheten har øket noe. Det er imidlertid ikke dramatiske 
uts lag på disse to områdene, så boligmarkedet er ikke så "dødt" som man har kunnet få 
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inntrykk av gjennom medienes oppslag. Det som imidlert id har gitt stort utslag i 
boligmarkedet, er en dramat isk nedgang i salg/omsetni ng av nye bol iger. Store aktører som 
OBOS og Veidekke har rapportert om svært lite salg i 2008, i noen områder og prosjekter er 
det ikke solgt noe i det hele tatt. Etter årsskiftet 200812009 har det bl itt en viss aktiv itet i dette 
markedet. og de fleste større entreprenører kan igjen melde om en omsetn ing. Det er fortsatt 
relativt beskjedne volumer som selges, og flere entreprenører har justert sine utsalgspriser ned 
med 10 - 20 % ifht de prislistene som ble laget i I. halvår 2008. En sli k prisjustering har nok 
vært avgjørende for å igjen få omsetning på nye boliger. 

Med bakgrunn i de prosjektene som er under oppføring, og det relativt beskjedne salget vi ser, 
kan vi se en uvant situasjon i Oslo i løpet av ert år, nemlig led ige boliger. Vi tror ikke dette 
kommer til å være spesielt omfattende, men det er defi ni tivt spennende å se om vi får en slik 
si tuasjon, da dette klart vi l gi seg utslag i lavere bol igpri ser. 

2.2.2 Boligmarkedets videre utvikling 

Boligmarkedet, er som næringsmarkedet. svært påvirket av sysselsettingen. Det er mange som 
venter at denne kommer til å gå ned i året som kommer. og at vi vil se en korresponderende 
økning i arbeidsledigheten. Dette vil danne grunnlag for vanskelige tider for hele 
eiendomsbransjen, og kan resu ltere i svært lav aktivitet over en lengre periode. Det er 
all ikevel verdt å merke seg at dette ikke har skjedd ennå, og at Norge ser ut ti l å være godt 
rustet for en lavkonjunktur. Vi tør ikke å spå så mye om fremtiden, og legger denned dagens 
situasjon til grunn for de fl este verdivurderinger vi gjør. 

3. Vurdering av tomtepriser i østlandsområdet 
(og en konkret vurdering av Økernområdet.) 

3.1 Mangel på informasjon 

Det fi nnes lite tilgjengelig infonnasjon om tomtepriser i Norge. og de opplysninger som er 
tilgjengelige kan ofte gi lite in fonnasjon. Oppnådde priser fo r tomter gir ikke direkte 
infonnasjon om relevante fo rhold som: 

}> Grunnforhold og eventuelle mer- eller mindrekostnader forbundet med oppføring av 
bygg. 

}o> Reguleringsmessig status og eventuelle godkjennelser som forelå på salgstidspunktet. 
}o> Servitutter/rettigheter og forpliktelser. 
}o> Utbyggingsavtaler eller rekkefølgebestemmelser 
}o> Øvrige forho ld som kan påvi rke pris, herunder tidspunkt fo r avtaleinngåelse og 

oppgjør. 
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3.2 Noen generelle erfaringstall 

Vi har samlet noe infonnasjon om tomtepriser for bolig og næringseiendom på hele 
østlandsområdet. Med unntak av helt sentrale og spesiell e næringstomter i Oslo, vil vi si at 
næringstomter med nonnal regulering og grei beliggenhet i øst landsområdet har verdier fra ca 
kr 500,- pr kvm til kr 2 000,- pr kvm. Dette til svarer en tomtebelastn ing på kr 700,- til kr 
3 000,- pr kvm. For svært sentrale tomter i Oslo sentrum har vi sett eksempler på priser på 
over kr 10 000,- pr kvm i lomtebelastning, men dette er kun for spesielle eiendommer. For 
nonnah beliggende tomter i næringsområder i Oslo er vi av den oppfatning at verdiene ofte 
ligger mellom kr 3 000,- og kr 5 000,- pr kvm i lomtebelastning. Dette forutsetter da at 
tomtene er regulerte. og at kjøpers motivasjon ligger i den mulige bruken som fø lger av 
reguleringen. 

3.3 Vurderingsprinsipper for tomter 

Oppdragsgiver har bedt om at vi tilkjennegir noen prinsipper for verdivurdering av tomter 
generelt, og verdien av tomter på 0kernområdet spesielt. Verdien aven tomt er i all hovedsak 
en funksjon av hvilken leie den kan generere, enten som tomt for parkering og utelagring, 
eller for å oppføre et bygg som kan generere en leie (alternativkostnaden er 
finansie ringskostnad dersom man kjØper eiendom for eget bruk). 

3.3.1 Kapitaliseringsmodellen 

Den enk leste modellen er en kapitaliseringsmodell, der en avtalt eller forventet årlig leie for 
tomtegrunnen kapitaliseres med en faktor, el ler diskonteres med et realavkastningskrav. 
Tomteleie er vanlig i mange sammenhenger. Dette kan være tomt for lagring. tomt for 
parkering eller for tomtefeste. 

Valg av kapitaliseringsfaktor e ller diskonteringsrente gjøres basert på et skjønn, der leietakers 
solidi tet, leieavtalens varighet, og muligheter for opsjoner vil avgjøre om man kommer ut med 
en høy eller lav sum. I den ene enden av skalaen vil vi si at diskonteringsrente for et 
tomtefesteforhold som løper i 100 år, med liten e ller ingen risiko for nedjustering av leien 
(festeavgiften) bør ligge nær en risikofri avkastning (f.eks 10 års statsobligasjon). I den andre 
enden av skalaen vil vi si at en kort leieavtale med usikker leietaker og usikre 
reguleringsforhold bør gi en relativt høy avkastning. 

Etter vår eIfaring legger man til grunn et avkastningskrav på mellom 5 og 10 % på tomter, der 
de aller fleste vurderes til mellom 6 og 8 % av leien. Modellen er som følger: 

Årlig leie: 
Avkastningskrav: 

Verdi: 

1000,-
6.0% 

1000/6 % = 16667.·, 
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3.3.2 Tomtebelastningsmodellen 

En mer omfattende, og mer vanl ig, metode for vurdering av tomteverdi er lorntebelastning. 
Metoden skal ansette hvor mye en eier/investor/utvikler er villig til å betale for tomt pr 
kvadratmeter bygg som kan oppføres på eiendommen. 

Denne modellen forutsetter at eiendommen er regulert. eller i hvert fall at formål er avsatt i 
kommuneplan eller at det på annet vis vil fremkomme hva som er en sannsynlig utnyttel se av 
eiendommen. 

Reguleringsplaner sier som regel relativt klart hva man kan påregne å få oppført på en tomt. 
Det finnes en rekke begreper, som vi ikke finner det nødvendig å gå nærmere inn på her, men 
nevner kort u-grad , BYA og T-Bra, i tillegg til TU i %. 

I en beregningsmodell legger man som regel til grunn den maksimale utnyttelse som er mulig 
iht vedtatt plan, men det kan være Forho ld i reguleringsplan eller bestemmelser som gir at 
maksimal utnyttelse ikke er mulig eller ønskelig (f.eks begrensninger i byggegrenser, 
byggehøyder osv.). Når bestemmelser og plan er kjent, sammen med eiendommens areal, vil 
vi enkelt kunne beregne hva teoretisk utnyttelse er, og dermed ansette en tomtebelastning. 

Modellen vi benytter er gjeme en såkalt "top - down" modell , der eiendommens 
realisasjonsverdi vurderes, For deretter å trekke Fra alle sannsyn lige og påregnel ige kostnader, 
herunder Fortjeneste til utvikler/investor. Modellen kan generelt settes opp s lik: 

pr 
- Byggekost pr kvm 
- Utvikl ingskostnader 

Prosjektering 
Prosjektledelse 
komm. avgifter 
Salg og markedsføring 
Uforutsett 
Finans 3 % 
Fortjeneste 

Beregnet tomtebelastninglverdi : 

lnklleksk l mva 

I % av salgssum 
I % av salgssum 
l % av salgssum 
3 % av salgssum 
2 % av salgssum 
3 % av salgssum 

15 % av salgssum 

- 25 000 

-400 
-400 
-400 

-1200 
·800 

· 1200 
·6000 

4600 
Valg av alldeVprosenrsatser er basert ptl erfaringstall i bransjen I samtaler med enrreprenører. 

Vi minner om at man må IlOlde seg til de samme faktorene j alle ledd, dvs at salgsinntekt pr 
kvm BRA (bruksareal) må ha en korresponderende kosfflad pr kvm BRA, og ikke feks kvm 
BTA. 
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Det er helt sentralt at byggekostnader for den aktuelle eiendom vurderes separat. Antatt 
kostnad pr kvadratmeter slår rett ut på verdien jfr modellen. dermed blir det stor forskjell på 
verdien, dersom byggekostnader varierer med noen få prosentpoeng. Dette er også avgjørende 
for våre beregninger av tomteverdi nedenFor, og således kan verdiene kun sies å være 
retningsgivende, før byggekostnader er vurdert særskilt pr eiendom. 

Byggjekostn.dslndeks for bustader. Prosentvis endring 
fri s.me min.den ifet før 
Prosem 
10 

9 

8 

7 

6 

5 
4 

3 

2 

l 

O 
Jaruar 

2004 
Januar J.,..,., 
2005 2006 

Januar 
2007 

Janua< 
2008 

Jan.... 
2009 

- Bustader i all - Elnebustader av tre - Bustadblokk 

3.3.3 Vurdering av utleieeiendom 

For å estimere en salgsverdi pr kvm ved utleie, må husleien diskonteres med et 
avkastn ingskrav, slik at man kommer frem til en verdi på den måten. Vi minner om at leie 
normalt forutsetter at gårdeier bærer noen utgifter, og at målet dermed er å ansette en netto 
leieinntekt. Normalt vi l eierkostnader ligge på mellom 5 og 10 % av inntekten. Eksempel på 
omregning av leieobjekt blir dermed: 

Årl ig leie: 
Eiers kostnad: 
Netto leie: 

Avkastningskrav: 

Verdi pr kvm: 

kr l 700.· pr kvm 
kr 100,' pr kvm 
kr l 600.· pr kvm 

7,5 % 

l 600n,5 % = 21 333.·. 

3.4 Vurdering av avkastningskrav på utleieeiendom: 

Ved fastsettelse av verdi på næringseiendom er det ofte avgjørende å finne et rimelig 
avkastningskrav som man forventer at investor vi l kreve dersom eiendommen (ferdig utviklet) 
legges ut for salg. Det finnes noe tilgjengelig informasjon på dette, dog vil det alltid ligge et 
skjønn i fastsetting av dette avkastningskravet (eller yield - som det også kalles). Yield ligger 
normalt over en risikofri avkastning (langsiktig obligasjonsrente), og varierer dermed over tid, 

10 



både på grunn av varierende rentenivå, og på grunn av varierende risikovurdering. For tiden 
anser vi at såkalt "prime yield" (altså det avkastningskravet innfor eiendomsinvesteringer som 
kan benyttes på en svært sikker og attrakti v eiendom, med løpende leieinntekt) ligger i 
området 6,5 til 7,0 %. 

Ved ansettelse av et avkastningskrav for eiendommer i Økemområdet vil vi understreke at vi 
legger til grunn at det oppføres nye bygg, og at man (teoreti sk) leier ut til solide og langsiktige 
leietakere. Avkastn ingskravet bør denned ligge på et relativt lavt nivå, dog i den øvre delen av 
"prime yield" da Økern ikke kan sies å være like attraktivt som Oslo sentrum / Vika eller 
lignende. 

3.5 Vurdering av salgspriser pr kvm - næringseiendom 

Vi har sjekket salgspriser på en rekke eiendommer, både i det aktuelle området, og i Oslo 
generelt. Som eksempler på hva vi kan trekke erfaringer fra, fremhever vi følgende 
eiendommer, som har bebyggelse: 

0kernveien 9 
ø stre aker vei 20 & 22 
Tevlingveien 23 
Lørenveien 68 
Verkseier Furulunds vei 46-49 
Bergenegården 
Innspurten 9, Helsfyr panorama 

Salgssum 

2 15000 000 
155000 000 
326000 000 
215000 000 
137000 000 
215000 000 
452000 000 

Bebygget 
Areal 

12761 
12162 
24277 
12586 
19000 
23500 
21419 

Kr/areal 

16848 
12745 
13428 
17 082 
721 1 
9149 

21 103 
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4. Innledning - Generelt om økernområdet 

0kemområdet er en etablert og svært sentralt område i Oslo. I tillegg til å ligge tett mot 
sentrum, er området sentralt i forhold ti l alle de aller fleste store hovedfartsårer: 

~ Ring3 
)- Rv 4 - Trondheimsveien, 
)- Rv 163 - østre Aker vei 
~ E6-N 

En storstilt utvikling av området pågår, herunder store endringer i offentlig infrastruktur. 
Vegprosjektet Ri ng 3 Ulven - Sinsen skal stå ferdig i 20 13. Prosjektet innebærer: 

;, Ring 3 i tunnel me llom Økern og Sinsen 

)il- østre Aker vei i tun nel forbi Økern 

};> Dagens Ring 3 bygges ned til lokal veg mellom Sinsen og Økern 

)- Ny Økern l-banestasjon 

I tillegg ti l det ovenstående skal området 
utv ikles med næringsarealer, kjøpesenter 
og ku lturt il bud, i tillegg ti l mulig 
utv ikl ing av mellom 15 - og 20 000 nye 
boliger. Området Økern er med and re 
ord i starten aven fonnidabel 
transformasjon, og det endelige resultatet 
vil vi neppe se før om 10- 15 år. 

I till egg til den vesentlige omlegging av vei nettet er Steen & Strøms planlagte etablering av et 
nytt Økern Senter den viktigste endring av dette området. Totalt p lanlegger Steen & Strøm å 
bygge ca 250 000 kvm arealer for diverse næri ng, handel, kontor og bol ig på Økern. 

4.1 Økern - for næringsdrivende 
En enkel undersøkelse av tilgjengelige lokaler på Økern, 
annonsert på Finn.no pr ca 1. mai 2009, viser at det er 
ledig/tilgjengelig ca 60 000 kvm i dette området. Dette er 
en kombinasjon av lager/konto r og en kombinasjon av 
nybygg og eksisterende bygg. Totalt antar man fo r tiden at 
ledigheten i Osloområdet utgjør ca 600 - 700 000 kvm, så 
Økernområdet kan dermed sies å stå for en betydelig del 
av tilgjengeligelledige arealer. 

l fø lge Eiendomsspars "Oslostudiet 2009" inngår Økern i området Ytre Nord/Øst/Syd. Dette 
segmentet representerer et område med høy ledi ghet. Dette har også vært ti lfe llet over de siste 
1 0- 12 år. Dette segmentet/området hadde i 2003-2004 en ledighet på ca det dobbelte av hva 
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ledigheten er registrert på i dag. Dersom vi se en til svarende økn ing for ledigheten i dette 
området, vil det åpenbart gi utslag i lavere leiepriser. Ifølge Oslostudiet ser vi at det er 
forventet en tilvekst på ca 80 000 kvm med nye næringslokaler i Økernområdet frem mot 
2013. 

Leiepriser i 0kernområdet har erfaringsmessig ligget noe lavere enn andre områder det er 
naturlig å sammenli kne seg med. Primært ser vi til Helsfyr/Bryn og Nydalen, men også 
Ullevål, Ryen og Ensjø er områder som det er naturl ig å se på når man skal vurdere Økern. 
Øvrige områder i Groruddalen er også med i det totale bi ldet, men det foreligger mindre presis 
stati stikk og informasjon om dette. 

4.2 Tilgjengelig statistikk - prisinformasjon 

De forskjellige leverandører av stati stikk og prisinformasjon bruker forskjellig inndeling av 
områder. Vi har valgt å sette opp en sammenstilling som oppsummerer hva man kan 
konkludere med for de aktuelle områdene, der eksemplene stort sett er høyest oppnåel ige pris 
(angitt i pris pr kvm pr år): 

DnB NOR Union-NNM Dagens Nærings li v Eiendomsverdi 
Nydalen 1700 1900 1650 2 140 
BrynIHelsfyr 1650 1700 1650 1850 

Basert på tilgjengelige rapporter fra Eiendomsverdi, DnB NOR Næri ngsmegling, Union 
Norsk Næringsmegling. Dagens Nærings li vs ekspertpanel samt egne erfaringer har vi vurdert 
Økerns leieprisn ivå med fø lgende(angitt i pris pr kvm pr år): 
(N/A = ikke tilgjengelig informasjon) 

Eiendomsverdi Union - Dagens Foss & Co 
NNM Næringsliv Nærinssmesl ins 

Kontor - Nybygg 1770 1500 1650 1 500 
Kontor - Normal l 300 N/A N/A l 350 
standard 
Kontor - Enkel 860 N/A N/A 800 
standard 
Lager; 3 - 5 meter N/A N/A N/A 600 
takhøyde 
Lager 5 - 10 meter N/A N/A N/A 900 
takhø~de 
ButikklHandel N/A N/A N/A 1800 
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Basert på egne erfaringer/forhandlinger og øvrig tilgjengelig informasjon om fakt isk inngåtte 
kontrakter har vi gjengitt følgende eksempler som relevante for vurdering av markedsleier i 
0kernområdet: 

Område Pris pr kvm/år Type 
Ulven l 000 Kontor 
Ulven 1 000 Kombinasjon 
Ensjø 1 000 Lager 
Ensjø 900· 1 300 Kombinasjon 
Bryn 900 - l 400 Kombinasjon 
Ullern 1 250 Kontor 
Nydalen l 350 - l 900 Kontor 
Økern 1400 Kontor 
Brobekk 1 650 Kontor 
Bryn 1400 Kontor 
Ryen 1 200 Kontor 

4.3 Verdivurdering av næringstomter - Økernområdet 

Betegnelse 
Kontorleie 
Eiers kostnad 
Netto leie 
Avkastningskrav 
Salgspris pr kvm 
- Byggekost pr kvm 
Utviklingskostnader 
- Prosjektering 
- Prosjektledelse 
- Kornm. avgifter 
- Salg og markedsføring 
- Uforutsett 
- Finans 3 % 
- Fortjeneste 
Beregnet tomtebelastninglverd i: 

Som vist i foregående kapittel vi l vi 
vurdere tomter etler en 
tomtebelastn ingsmodell. Konkret for 
0kemområdet vil vi dermed sette opp ett 
eksempel, der delte er basert på et 
nybygg, med en god beliggenhet i si tt 
område, og for siu formål. 

Andel/ kommentar 

1500/7% 
Ekskl mva 

I % av salgssum 
I % av salgssum 
l % av salgssum 
3 % av salgssum 
2 % av salgssum 
3 % av salgssum 

15 % av salgssum 

Pris pr kvm 
l 600 

100 
l 500 
7% 

2 1430 
15 000 

·215 
·2 15 
·2 15 
· 643 
·430 
·643 

·3215 
854 

Valg av andeVprosenlsatser er basert pd erfaringstall i bransjen I samtaler med entreprenører. 
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Tomtebelastningen multipliseres med den utnyttelse som kan påregnes. Et eksempel på en 
verdivurdering aven tomt på 10 daa, avsatt i reguleringsplan I kommunedelplan med en TU 
på 150 % blir da som følger: 

Tomtestørrelse 
Utnyttelse 
Totalt bebyggbart areal BTA (evt omregnet ti l STA) 
Beregnet tomtebelastning 
Verdi, hele tomten 
Verdi pr kvm tomt 

4.4 Økern - som boligområde 

10000 
150% 
15000 
854 
128 10000,-
1281,-

Som nevnt ovenfor er Økern et område der også bOl igutvikling står svært sentralt . Området 
rett vest for Økern; Løren, har vært under endring fra næringsområde til bol igområde de siste 
årene. Jfr kommuneplanen er det avsatt store områder på Økern til boligformål, og vi har sett 
på priseksempler på boliger i dette området. 

Kilder er Eiendomsverdi AS og Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk (NEFÆFF), pris 
pr kvm BRAIBOAlP-rom (Leiligheter): 

Kilde Eiendomsverdi 
Område Hele Oslo 

År 2005 28756 
År 2006 33629 
År 2007 36996 
År 2008 35425 
År 2009 

Eiendomsverdi 
Langs ring 3 

28430 
34307 
39156 
3799 1 

Eiendomsverdi 
Bydel Bjerke 

30800 

NEFIEFF 
Bydel Bjerke 

30500 
28400 
27500 

Når vi selekterer kun på Økernområdet, i Eiendomsverdis database, får vi sn ittpriser på 
leil igheter på ca kr 30 000,- pr kvm. Priser for enebol igerIrekkehus og tomannsboliger variere 
noe, og priser ligger i dette området på me llom kr 29300 ti l kr 35 700 pr kvm. 

Statistikken, og erfaringen, tilsier at prisene ligger høyere enn snittet hva angår salg av nye 
boliger. På lik linje med vurdering av tomter for næringseiendom, vil vi også på boligeiendom 
ta utgangspunkt i salg av nye (nyere) boliger. Med bakgrunn i tilgjengelig informasjon, 
vurderer vi salgspriser i dette området, som et gjennomsnitt, til kr 37 000,- pr kvm. 
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Vi tlr følgende vurdering av tomtebelastning for boligeiendom: 

Betegnelse 
Salgspris pr kvm 

- Byggekost pr kvm 
- Utviklingskostnader 

Prosjektering 
Prosjektledelse 
komm. avgifter 
Salg og markedsføring 
Uforutsett 
Finans 3 % 
Fortjeneste 

Beregnet tomtebelastninglverdi: 

Andel! kommentar 

In kl mva 

l % av salgssum 
l % av salgssum 
I % av salgssum 
3 % av salgssum 
2 % av salgssum 
3 % av salgssum 

15 % av salgssum 

Pris pr kvm 
37000 

- 25 000 

- 370 
- 370 
- 370 

- l 110 
-740 

- l 110 
- 5 550 

2380 
Valg av andeVproselUsarserer basert pd eifaringsrall i bransjen IsamraJer med elltrepre11ører. 
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