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Utvalg

Antall næringseiendommer 75

Andel butikk og kjøpesentere 68 %

Andel kontor 32 %

Samlet areal (i kvm) 333 715

Gjennomsnittlig størrelse per bygg (i kvm) 4 450

Gjennomsnittlig leie per bygg (per kvm) 1 433

Andel Oslo 56 %

Andel andre deler av landet 44 %

RSM er revisor og rådgiver for flere av Norges største 

eiendomsselskaper og besitter betydelige mengder data på 

trender og utvikling i det norske eiendomsmarkedet.

Analysen av eierkost er utarbeidet med det formål å 

kartlegge et normalnivå på eierkostnader i det norske 

markedet, og hvor vidt dette nivået endres ved type 

eiendomssegment eller lokasjon.

Eierkostnader er i analysen definert som kostnader som må 

dekkes av eiendomsselskapet selv, og som dermed ikke 

kan fordeles ut over leietakerne på eiendommen. Utleiers 

andel av felleskostnader og andre balanseførte kostnader 

utleier har hatt i perioden er ikke inkludert i datagrunnlaget.

Tabellen til høyre viser en overordnet beskrivelse av 

dataene analysen er basert på. Eiendommer som er mindre 

enn 4000 kvm er ikke medtatt i datagrunnlaget. Dataene 

anses å være av normal variasjon og selskaper med 

ekstremiteter er utelatt fra analysen. Se vedlegg for 

nærmere beskrivelse av metode utvalgskriterier.

Introduksjon

Eierkostnader per kvm

NOK Total Butikk Kontor

Kjernekostnader

Vedlikehold 75 54 98

Forsikring 10 10 11

Regnskap og revisjon 14 14 13

Annet 2 4 1

Sum kjernekost. 101 82 124

Tilleggskostnader

Megling/utleie 10 10 10

Juridiske honorarer 7 11 3

Konsulenthonorarer 18 23 12

Eiendomsforvaltning 75 96 51

Sum tilleggskost. 110 139 77

Totale eierkostnader        211       221       201 

Eiendomsskatt og festeavgift

Eiendomsskatt 35 35 34

Festeavgift 78 74 84

Sum ES&FA 112 109 118

Tot. eierkostnader inkl. ES&FA        324       330       318 

Leieinntekt 1 433 1 416 1 452

% av leieinntekt 15 % 16 % 14 %

% av leieinntekt inkl. ES&FA 23 % 23 % 22 %

Det generelle nivået på eierkostnadene ligger på NOK 211 

per kvm for hele utvalget, herav NOK 221 per kvm for 

butikksegmentet og NOK 201 per kvm for kontorsegmentet. 

Som det fremgår av tabellen til høyre er den største 

eierkostnaden vedlikehold som utgjør 35% av 

gjennomsnittlig eierkostnad. Vår analyse viser at 

vedlikeholdskostnadene er størst i kontor-segmentet med 

NOK 98 per kvm mot NOK 54 per kvm i butikksegmentet. 

Videre utgjør eiendomsforvaltning 34% av gjennomsnittlig 

eierkostnad og er den nest største eierkostnaden. 

Eiendomsforvaltning synes å være betydelig høyere i 

butikksegmentet enn i kontorsegmentet med NOK 96 per 

kvm mot NOK 51 per kvm. Eiendomsforvaltning inkluderer 

administrasjonshonorarer fra konsernselskaper og 

fondsstrukturer som gjør at denne kostnaden kan være 

høyere i utvalget enn i et enkeltstående eiendomsselskap 

uten denne typen honorarer.

Overordnet analyse
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Vi har delt eierkostnadene opp i kjernekostnader og 

tilleggskostnader. Kjernekostnadene består av vedlikehold, 

forsikring, regnskap og revisjon, samt andre kostnader. 

Dette er kostnader det vil være vanskelig for selskapet å 

unngå, og vil fungere som en minimumsterskel for 

kostnader som må dekkes av gårdeier.

Tilleggskostnader består av honorarer til megler, advokater, 

konsulenter og eiendomsforvaltning. Det er ikke gjort skille 

på hvorvidt denne typen honorarer er fakturert fra ekstern 

part eller fra selskaper i samme konsern.

Eiendomsskatt og festeavgift for utvalget beløper seg til 

totalt NOK 112 per kvm. Eiendomsskatt er ikke aktuelt i alle 

Norges kommuner, noe som også er reflektert i utvalget 

hvor om lag 56% av eiendommene i selskapet er pålagt 

eiendomsskatt. Nivået på eiendomsskatt og festeavgift er 

derfor beregnet ut ifra den andel av utvalget hvor 

eiendomsskatt er aktuelt. Dette gjøres for å ikke kunstig 

undervurdere nivået for eiendomsskatt og festeavgift ved 

bruk av median og gjennomsnittsnivå for hele utvalget.

Prosentvis eierkost av leieinntekter

Vi har analysert prosentvis eierkost av leieinntekt ved å 

sette total eierkost per kvm opp mot leieinntekt per kvm. Det 

er estimert en gjennomsnittlig eierkostnad per kvm mot 

leieinntekt per kvm på 15% generelt for næringsbygg. For 

butikksegmentet og kontorsegmentet ligger nivået på 

henholdsvis 16% og 14%. Hvis man tar høyde for 

eiendomsskatt og festeavgift øker nivået på eierkost som 

prosent av leieinntekter til 23% på generell basis. Nærmere 

analyse av eierkost som prosent av leieinntekter per 

segment og per lokasjon presenteres senere i rapporten.

Overordnet analyse, forts.
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Eierkostnader per kvm

NOK Butikk Lav¹ Høy¹

∆ 

Kontor

Kjernekostnader

Vedlikehold 54 9 110 -45 %

Forsikring 10 14 16 -17 %

Regnskap og revisjon 14 13 19 6 %

Annet 4 0 21 494 %

Sum kjernekost. 82 37 166 -34 %

Tilleggskostnader

Megling/utleie 10 - 20 -5 %

Juridiske honorarer 11 1 89 295 %

Konsulenthonorarer 23 9 6 82 %

Eiendomsforvaltning 96 12 291 87 %

Sum tilleggskost. 139 22 407 82 %

Totale eierkostnader       221       58     573 10 %

Eiendomsskatt og festeavgift

Eiendomsskatt 35 16 76 4 %

Festeavgift 74 13 130 -12 %

Sum ES&FA 109 28 207 -7 %

Tot. eierkostnader inkl. ES&FA       330       87     780 4 %

Leieinntekt 1 416

% av leieinntekt 16 %

% av leieinntekt inkl. ES&FA 23 %

¹ "Lav" utgjør gjennomsnittet til de eiendommer med 20% lavest 

eierkost, tilsvarende utgjør "høy" gjennomsnittet av de 20% 

selskapene med høyest eierkost.

Datagrunnlaget består av 51 rene butikk- og kjøpesenter-

eiendommer. I tabellen til høyre presenteres det 

gjennomsnittlige nivået for eierkost i butikksegmentet, samt 

den gjennomsnittlige eierkostnaden for de selskapene med 

lavest og høyest eierkostnad i utvalget. Videre er det 

utarbeidet en endringsprosent per kostnadstype som 

sammenligner butikksegmentet med det generelle nivået for 

eierkost i kontorsegmentet.

Som det fremgår av grafen nede til høyre skyldes de høye 

eierkostnadene i butikksegmentet i stor grad høyere 

tilleggskostnader (+82%), og da spesielt 

eiendomsforvaltning som er NOK 45 per kvm høyere i 

butikksegmentet enn for kontorsegmentet (+87%). De høye 

forvaltningshonorarene i butikksegmentet kan forklares ved 

flere leietakere per eiendom, noe som kjennetegner 

kjøpesentre og større butikkområder.

Kjernekostnadene i butikksegmentet er noe lavere enn for 

kontorsegmentet (-35%). Dette skyldes i all hovedsak 

vedlikeholdskostnader som er NOK 44 lavere per kvm i 

butikksegmentet enn i kontorsegmentet (-45%). De relativt 

lave vedlikeholdskostnadene forklares best gjennom høye 

vedlikeholdskostnader i kontorsegmentet (se avsnitt om 

kontor) og at leietakertilpasninger i butikksegmentet i større 

grad dekkes av leietaker og aktiveres i balansen.

Prosentvis eierkost av leieinntekter

Eierkost som prosent av leieinntekter er noe høyere i 

butikksegmentet enn for kontorsegmentet, og kostnadene 

er om lag 2% høyere. Dette skyldes i stor grad høyere 

tilleggskostnader i butikksegmentet, fortrinnsvis gjennom 

forvaltnings- og konsulenthonorarer. Dette på tross av 

lavere kjernekostnader til vedlikehold og forsikring.

Butikk og kjøpesentre
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Eierkostnader per kvm

NOK Kontor Lav¹ Høy¹

∆ 

butikk

Kjernekostnader

Vedlikehold 98 7 861 82 %

Forsikring 11 8 16 20 %

Regnskap og revisjon 13 16 26 -6 %

Annet 1 0 7 -83 %

Sum kjernekost. 124 30 911 52 %

Tilleggskostnader

Megling/utleie 10 - 3 5 %

Juridiske honorarer 3 0 3 -75 %

Konsulenthonorarer 12 5 66 -45 %

Eiendomsforvaltning 51 8 95 -47 %

Sum tilleggskost. 77 13 167 -45 %

Totale eierkostnader       201     43  1 078 -9 %

Eiendomsskatt og festeavgift

Eiendomsskatt 34 22 66 -4 %

Festeavgift 84 68 95 13 %

Sum ES&FA 118 90 161 8 %

Tot. eierkostnader inkl. ES&FA       318   134  1 239 -4 %

Leieinntekt 1 452

% av leieinntekt 14 %

% av leieinntekt inkl. ES&FA 22 %

¹ "Lav" utgjør gjennomsnittet til de eiendommer med 20% lavest eierkost, 

tilsvarende utgjør "høy" gjennomsnittet av de 20% selskapene med høyest 

eierkost.

Datagrunnlaget består av 24 rene kontoreiendommer. I 

tabellen til høyre presenteres det gjennomsnittlige nivået for 

eierkost i kontorsegmentet, samt den gjennomsnittlige 

eierkostnaden for de selskapene med lavest og høyest 

eierkostnad i utvalget. Videre er det utarbeidet en 

endringsprosent per kostnadstype som sammenligner 

kontorsegmentet med det generelle nivået for eierkost 

butikksegmentet.

Som det fremgår av grafen nede til høyre skyldes de høye 

eierkostnadene i kontorsegmentet i stor grad høyere 

kjernekostnader, og da spesielt vedlikehold som er NOK 44 

høyere per kvm i kontorsegmentet enn for butikksegmentet 

(+82%). Dette kan forklares ved at leietakere i 

kontorsegmentet stiller større krav til kontinuerlig 

vedlikehold sammenlignet med butikksegmentet, hvor en 

større del av ansvaret for vedlikehold av lokaler ligger på 

leietaker.

Tilleggskostnadene i kontorsegmentet er lavere enn for 

butikksegmentet (-45%). Dette skyldes i all hovedsak lavere 

forvaltningshonorarer (-47%) og konsulenthonorarer (-45%). 

Dette forklares best ved høye tilleggskostnader i 

butikksegmentet (se avsnitt om butikk og kjøpesentre).

Prosentvis eierkost av leieinntekter

Eierkost som prosent av leieinntekter i kontorsegmentet er 

på linje med det generelle nivået blant næringseiendom, og 

kostnadene er om lag 2% lavere sammenlignet med 

butikksegmentet.

Kontor
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Eierkost og inntekt per lokasjon¹

By

Eierkost  

per kvm

Eierkost

inkl. ES&FA

Leieinntekt 

per kvm

Oslo

Sentrum 383 420 2 215

Utenfor 164 320 1 300

Oslo 223 258 1 547

Andre byer

Sentrum 182 276 1 424

Utenfor 206 254 1 119

Andre byer 194 214 1 266

¹ I Oslo er ring 3 benyttet som grense mellom innenfor og utenfor sentrum.

I andre norske byer er det benyttet tilsvarende ankerpunkter. 

Ved å benytte lokasjon som parameter for påvirkning på 

eierkost er det tydelig at en eiendoms eierkostnader 

påvirkes av hvor vidt eiendommen er sentrumsnær eller 

ikke. I hvert fall hva gjelder hovedstaden.

Som det fremgår av tabellen til høyre har en 

næringseiendom i Oslo sentrum gjennomsnittlig NOK 383 i 

eierkostnader per kvm, noe som utgjør NOK 172 mer i 

eierkostnader per kvm enn den gjennomsnittlige 

næringseiendom i utvalget. I motsetning har en 

næringseiendom utenfor Oslo sentrum NOK 164 i 

eierkostnader per kvm, hvilket tilsier NOK 47 mindre i 

eierkostnader per kvm enn den gjennomsnittlige 

næringseiendom i utvalget. Ved å se på andre norske byer 

ser man ikke den samme trenden (uten å inkludere 

kostnader knyttet til eiendomsskatt og festeavgift).

Som det fremgår av grafen til høyre er nivået på prosentvis 

eierkost av leieinntekter sentrumsnært i Oslo (17%) 

vesentlig høyere enn nivået utenfor Oslo (13%). Dette 

synes å skyldes høyere krav til vedlikehold i Oslo sentrum, 

hvor gjennomsnittlige vedlikeholdskostnader per kvm er 

høyere i Oslo sentrum sammenlignet med eiendommer 

utenfor bykjernen. Videre fremgår det av utvalget at flere av 

eiendommene lokalisert i Oslo sentrum har unormalt høye 

vedlikeholdskostnader knyttet til renovasjon i regnskapsåret 

2018. Effekten av dette er at eierkostnaden vil øke og 

inntektspotensialet til eiendommen vil reduseres for en 

periode. Dette vil også være med på å forklare det høye 

eierkostnivået i sentrumsnære eiendommer i Oslo i 2018.

Ved å se til andre byer i Norge ser man en motsatt trend, 

ved at sentrumsnære eiendommer har lavere eierkost som 

prosent av leieinntekt (13%) og motsatt (18%). De lave 

eierkostnadene for sentrumsnære eiendommer i andre 

norske byer sammenlignet med Oslo synes i stor grad å 

knytte seg til lavere vedlikeholdskostnader. Den relativt 

høyere prosentvise eierkostnaden av leieinntekt i 

eiendomsselskaper utenfor bykjernen skyldes hovedsakelig 

noe høyere vedlikeholdskostnader sammen med et lavere 

leienivå. Dette skyldes delvis at lokasjonene kan anses å 

være mindre attraktive og at leieinntektene dermed er 

lavere, uten at dette nødvendigvis vil få en effekt på 

eierkostnivået. 

Lokasjon

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

-

 100

 200

 300

 400

 500

Oslo sentrum Oslo
utenfor

Andre
sentrum

Andre utenfor

N
O

K

Festeavgift Eiendomsskatt
Eierkost % av leieinntekt
% av leieinntekt inkl. ES&FA



8.68 8.74

ANALYSE AV EIERKOST FOR NÆRINGSEIENDOM

6

Basert på et utvalg på 75 næringseiendommer ser vi at det 

generelle nivået for eierkostnader ligger på NOK 211 per 

kvm, hvor de høyeste kostnadene er vedlikehold, 

forvaltningshonorarer (ekskludert eventuell eiendomsskatt 

og festeavgift).

Det generelle nivået påvirkes dog av både segment og 

lokasjon. Butikk og kjøpesentre har høyest eierkostnader 

med NOK 221 per kvm, og eierkostnadene i dette 

segmentet er primært drevet av høye tilleggskostnader som 

forvaltningshonorarer og konsulentkostnader.

Hva gjelder lokasjon har sentrumsnære Oslo-eiendommer 

klart høyest eierkost på NOK 383 per kvm på tvers av 

segment (før eventuell festekostnad og eiendomsskatt). 

Dette gjelder også hvis man ser eierkostnad som prosent av 

leieinntekt, hvor sentrumsnære Oslo-eiendommer ligger på 

18%.

Gjennomsnittlig eierkostnad som prosent av leieinntekt per 

kvm ligger på 15%. Gjennomsnittlig eierkostnad synes å 

ligge relativt stabilt omkring dette nivået. For butikk og 

kjøpesenter-segmentet er dette nivået noe høyere med 

16% og for kontor utgjør det 14%. Ved å inkludere eventuell 

festeavgift og eiendomsskatt øker den prosentvise 

eierkostnaden som prosent av inntekt til 23% samlet for 

utvalget.

Oppsummering
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Utvalget er basert på underliggende regnskapsdata fra et 

tilfeldig utvalg av RSMs revisjonskunder. Alle tall som er 

benyttet i analysen er reviderte tall fra regnskapsåret 2018, 

og selskapenes spesifiserte regnskap er benyttet som 

primærkilde. Eiendommer med areal på mindre enn 4000 

kvm er utelatt fra databasen. Videre er har det ikke vært lagt 

omsetningskrav på eiendommene i utvalget, men det er 

gjort en overordet gjennomgang av datasettet for å 

minimere eventuelle ekstremiteter. Ettersom det er gjort en 

slik gjennomgang for minimering av ytterpunkter har vi 

benyttet gjennomsnitt som målepunkt for dataen og ikke 

median. Dette gjør vi for å ha kontinuitet i metodikken, da 

median kan gi et noe misvisende bilde på dataen spesielt i 

datasett med få målepunkter som eksempelvis vil kunne 

være tilfellet i lav og høy analyse.

Lav og høy analysen som er gjort på butikk- og 

kontorsegmentet tar utgangspunkt i de eiendommene i 

utvalget med 20% lavest og 20% høyest eierkostnad for 

begge segmenter. Dette gjør vi for å belyse ytterpunktene i 

datasettet. Det kan likevel forekomme gjennomsnitt på det 

totale datautvalget som er lavere enn det som fremgår av 

lav-analysen på hver enkelt kostnadspost. Dette skyldes at 

analysen baserer seg på lav og høy av totale eierkostnader.

Datautvalget består av 75 eiendommer som fordeler seg 

mellom Oslo og andre norske byer. I Oslo har man brukt 

ring 3 som grense mellom innenfor og utenfor sentrum, og 

det er benyttet tilsvarende ankerpunkter i de andre norske 

byene som er inkludert i utvalget. Oslo utgjør 42 av 

eiendommene i utvalget, hvor 16 er innenfor bykjernen og 

26 er utenfor bykjernen. For andre byer er fordelingen 18 

eiendommer innenfor bykjerne og 15 eiendommer utenfor 

bykjerne.

Klassifiseringen mellom butikk og kontor er gjort med 

utgangspunkt i selskapenes egne opplysninger som det 

fremgår av Skattemeldingen for 2018.

Videre opplyses det at dataen ikke er justert for eventuelt 

forholdsmessig fradrag for merverdiavgift.

Metode og kriterier for datautvalg


