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Abstract 
 

BREEAM is a voluntary environmental certification, which covers all aspects of the 

construction of a building. A BREEAM building also referred to as a green building.  In 

Norway BREEAM is the dominant environmental certification scheme. 

In the survey carried out among brokers and building owners in the Norwegian 

market 97.5% of respondents responds that they know or have good knowledge of 

BREEAM certification.  

In recent years, one has recorded an increase in the number of buildings that are 

BREEAM certified in Norway.  How does BREEAM certification affect the market value 

of a building? By using traditional models for valuation (discounted cash flow analysis) 

one can, by including the building performance and the market performance, 

calculate the value added. This market performance can be translated into higher 

rental income, higher occupancy, lower operating costs or lower risk premium.  

In the survey carried out 68% responding that they think a BREEAM certified building 

has a higher value. The calculation that has been carried out shows that this is very 

likely, but that the size of the value added depends on risk assessment, as well as how 

the market reacts to the green building.  

The biggest drivers of the continuous development of BREEAM in the Norwegian 

market is, according to the survey, that BREEAM buildings have higher value, 

transaction market demand it, image and internal value of the tenants , 

environmental  requirements and less risk in terms of future regulatory requirements. 
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Sammendrag 
 

BREEAM er en frivillig miljøserifiseringsordning som dekker alle aspekter rundt 

byggingen av et bygg. Et BREEAM bygg blir ofte også omtalt som et grønt bygg.  

I Norge er BREEAM den dominerende miljøsertifiseringsordningen og tilnærmet 

enerådende . I spørreundersøkelsen som er gjennomført blant meglere og byggeiere 

I det norske markedet svarer 97,5% av respondentene at de kjenner til eller har godt 

kjennskap til BREEAM sertifisering.  

I de senere år har man registrert en økning i antallet bygg som blir BREEAM sertifisert i 

Norge.  Hvordan påvirker en BREEAM sertifsering markedsverdien på bygget? Ved 

hjelp av tradisjonelle modeller for verdivurdering(diskontert kontantstrøm analyse)   

kan man ved å inkludere markedseffekten av de grønne faktorene beregne 

merverdien. Disse markedeffektene kan være høyere leieinntekter, lavere ledighet, 

lavere driftskostnader eller lavere risikopremie. 

I spørreundersøkelsen som er gjennomført svarer 68% at de tror et BREEAM sertifisert 

bygg har høyere verdi. Regeneksempelet som er utført viser at dette er meget 

sannsynlig, men at merveiden avhenger av vurderinger rundt risisko samt hvordan 

markedet reagerer på det grønne bygget. 

De største driverne for utviklingen I det Norske markedet er ifølge spørreundersøkelsen 

at BREEAM bygg har høyere verdi, transaksjonsmarkedet etterspør BREEAM bygg, 

leietakeres image og interne verdivalg, myndighetskrav til miljø og mindre risiko i 

forhold til fremtidige myndighetskrav.   
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1 Innledning 

 

«Det vil bli satt høyere restverdi på miljøbygg» (Setsaas, 2014) 

«DNB - Miljøbygg blir mer verd» (Setsaas, 2014) 

«Banker slutter å gi lån til energikrevende bygg, utbyggere etterspør klimavennlige 

bygninger, de som sitter på usertifiserte arealer får ikke leid dem ut og brukerne av 

klimavennlige bygg rapporterer om bedre innemiljø og høy trivsel» (Kreutzer, 2014) 

Disse sitatene er hentet fra Dagens Næringsliv og Finansavisen fra henholdsvis Adm. 

Dir. i DNB Rune Bjerke og Adm. Dir. i Finans Norge Idar Kreutzer og er tegn på at 

finansnæringen for alvor har fått øynene opp for koblingen mellom verdi på eiendom 

og miljø. Diskusjonen rundt hvordan grønne faktorer skal inkluderes i verdi beregning 

av eiendommer har kommet så langt at man ikke lenger diskuterer om dette skal 

inkluderes men heller hva som er den beste måte å inkludere dem i 

vurderingsprosessen. (Lorenz & Lützkendorf, 2011)  

Investering i eiendom har vært populært i mange år, men som et resultat av 

finanskrisen opplevde man at transaksjonsvolumet i Norge svekket seg drastisk. 

Markedet har etter hvert tatt seg opp igjen og 2014 var et sterkt år i 

eiendomsmarkedet i Norge. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yield nivå 

falt. Den kanskje største drivere for den høye aktiviteten i 2014 var gunstig finansiering, 

det ble også et betydelig større yield gap. (Uniongruppen, 2015). 

Det som også er interessant å merke seg er at 2014 er det første året da utenlandske 

investorer for første gang ble største netto kjøper i det norske transaksjonsmarkedet. 

(Uniongruppen, 2015) 

I forhold til bærekraftig utvikling og miljøhensyn er bygningsbransjen meget viktig, det 

blir rapportert at bygninger bidrar til omkring 40% av forbruket av rå materiale og 

energi. (Eichholtz, et al., 2010). Bygninger og tilhørende anleggs aktiviteter bidrar til 

utslipp av rundt 30% av verdens utslipp av drivhusgasser (RICS, 2005).  

Virkningen av energikostnader påvirker direkte leietakere og bygningens eiere. Energi 

representerer typisk rundt 30 prosent i driftskostnader i en typisk kontorbygning. Dette 

er den største og mest håndterbare operasjonelle kostnaden i dagens kontorlokaler. 

Dermed kan «grønn» utforming og drift av fast eiendom spille en viktig rolle i 

energisparing i dagens samfunn. 
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1.1 HVA ER GRØNN BYGGING OG GRØNNE BYGG? 

Grønn bygging er et holistisk konsept som starter med forståelsen av at det 

menneskeskapte miljøet, bygningene, kan ha en dyptgående effekt, både positivt 

og negativt, på det naturlige miljøet og på menneskene som bruker de grønne 

byggene hver dag.  

Grønn bygging er et forsøk på å forsterke de positive miljøeffektene mens man 

samtidig prøver å redusere de negative effektene gjennom hele levetiden til en 

bygning.  

Det finnes mange definisjoner på grønn bygging, men definisjonen på grønn bygging 

er allment akseptert som planlegging, bygging og drift av bygninger der det er tatt 

hensyn til energibruk, bruk av vann, inneklima, material bruk og bygningens 

påvirkning på omgivelsene. (Kriss, 2014) 

Det følger således at et grønt bygg er et bygg som er bygget ved hjelp av grønn 

bygging.  

BREEAM sertifiserte bygg er pr. definisjon alltid grønne bygg, men ikke alle grønne 

bygg er BREEAM bygg. Det finne flere sertifiseringsordninger Green Star, LEED etc.  og 

noen grønne bygg er ikke sertifisert i det hele tatt 

I litteraturen skilles det lite mellom hvilken ordning som byggene er sertifisert etter og 

om de i det hele tatt er sertifisert, de omtales ofte kun som grønne bygg. I det videre 

kommer jeg derfor for til å omtale BREEAM sertifiserte bygg og grønne bygg som det 

samme.  

 

1.2 BREEAM-BAKGRUNNSINFORMASJON 

BREEAM er det mest brukte systemet for sertifisering av grønne bygg i Norge, hele 90% 

av respondentene i undersøkelsen «World Green Building Trends» svarer at de 

benytter BREEAM som sitt verktøy for sertifisering (Bernstein, 2013).  

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) ble utviklet i Storbritannia av BRE 

(Building Research Establishment) i 1988 og lansert første gang i 1990.  

Det er verdens eldste og Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy. I 2008 ble 

BREEAM International lansert. En rekke land, deriblant Norge, er i ferd med å tilpasse 

BREEAM til nasjonale forhold (BREEAM-NOR).  
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Mer enn 714.000 prosjekter og eiendommer er registrerte brukere og mer enn 116.000 

bygninger er sertifisert.  

Som miljøklassifiseringsverktøy kjennetegnes BREEAM av: 

• En kvalitetsreferanse egnet for utvikling, klassifisering og sertifisering av 

oppnådd kvalitet. 

• Troverdig dokumentasjon gjennom 3.dje parts sertifisering. 

• Frivillig og markedsdrevet. 

• Uavhengig og faglig troverdig. 

• Helhetlig. 

• Bruker og byggeier i fokus. 

• Emnebasert. 

BREEAM har utviklet ulike evalueringsverktøy og manualer for ulike typer bygg. Disse 

kan anvendes for både eksisterende bygg og nybygg. Bygningens miljøprestasjon 

bedømmes ut i fra et antall ulike områder. Det finnes minimumskrav for å oppnå 

poeng innenfor bla. Prosjektledelse, bygningens energibruk, inneklima slik som 

ventilasjon, belysning, beliggenhet i forhold til offentlig kommunikasjon, valg av 

materialer og avfallshåndtering. For hvert område regnes det så ut hvor stor del av de 

totale poengene man har oppnådd, og dette blir således satt sammen til en 

totalsum som igjen resulterer i oppnådd karakter. 

I en spørreundersøkelse utført av BSRIA (Building Services Research and Information 

Association) i Januar 2012 svarer 88% at de synes BREEAM er en «good thing» mens 

hele 96% svarer at de vil bruke det igjen. (Parker, 2012)  

I samme undersøkelsen svarer 49% at de opplever betydelig høyere kostnader ved 

bruk av BREEAM, hovedtyngden av de spurte mener at de økte kostnadene ligger 

rundt 5%, det er for øvrig ingen tydelige tegn på korrelasjon mellom klasse av BREEAM 

sertifisering og økning i kostnad.  
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Figur 1-Vanligste sertfiseringsmetoder og utbredelse i Europa  (Brown, 2013)  
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1.3 UTVIKLINGEN AV BREEAM I NORGE 

Etter en sterk økning i 2012 har de senere år har antallet bygg som er BREEAM 

sertifisert i Norge stabilisert seg på rundt 30 bygg i året. Ifølge tall jeg har innhentet fra 

Norwegian Green Building Council(NGBC) er det pr. dato 122 registrerte prosjekter for 

BREEAM-NOR. (Mari-Anne Mørk, 2015) 

 

Figur 2-Utviklingen av antallet BREEAM registrerte prosjekter i Norge 

 

En av årsakene til at tallet for 2012 er en del høyere enn 2013 og 2014 kan ifølge 

NGBC være at det i 2012 ble startet en del piloter for å teste ut BREEAM-NOR.  

Størrelsen på de innmeldte prosjektene ligger hovedsakelig i størrelsesorden                  

5 000-50 000 m2.  

 

Figur 3-størrelsesfordeling av BREEAM registrerte prosjekter I Norge  
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Det er pr. 2015 utdelt totalt 18 sertifikater.  

Det kan også være interessant å nevne at det er om lag 15 prosjekter hvor enten 

hele prosjektet er kansellert eller hvor eiendomsutvikler av ulike årsaker har valgt å 

ikke gå for en BREEAM-NOR sertifisering. Dette gjelder ifølge NGBC hovedsakelig 

prosjekter registrert i 2012. 

 

1.4 VERDIEN AV EN BYGNING 

Når det gjelder å definere verdien av en bygning er det viktig å definere verdien for 

hvem? Er det verdi for leietaker, verdi for utbygger eller verdi for byggeier? Som det 

fremgår i figuren under vil noen am disse faktorene øke verdien for samtlige parter 

mens andre faktorer vil øke verdien for den enkelte part. 

I denne oppgaven vil jeg begrense meg til verdien for utbygger og byggeier. I 

mange sammenheng kan dette være samme aktør. Direkte merverdi for leietakerne, 

som økt velferd og økt produktivitet vil ikke bli berørt i denne oppgaven.  

For utvikler og eier er det ifølge rapporten fra World Green Building Council følgende 

faktorer for merverdi (Bernstein, 2013): 

 Høyere salgspris 

 Raskere omsetningshastighet 

 Sikker investerings med lavere risiko 

 Lavere ledighet 

 Økt markedsverdi 

 Lavere exit yield 

 Tregere avskrivning 
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Figur 4- Verdien for de enkelte partene I et prosjekt (Bernstein, 2013) 

 

 

1.5 OPPGAVE DEFINISJON 

I rapporten «World Green Building Trends» fremgår det at mer enn 54% av byggeiere 

som er forespurt mener at nye grønne bygg har en verdi som er 3-10% høyere enn et 

tradisjonelt bygg. (Bernstein, 2013) 

I en omfattende studie utført Mars 2012 på leie- og transaksjonsmarkedet i London ble 

det konkludert med betydelig høyere transaksjonspriser på 18% og høyere leiepriser 

på rundt 21%. Sammenlignet med en standard bygning. (Chegut, et al., 2012) 

I denne oppgaven vil jeg derfor belyse hva et utvalg av aktørene i det norske 

markedet mener om verdien av BREEAM sertifiserte bygg er høyere enn verdien av 

tradisjonelle bygg som er bygget iht. TEK-10, det vil si bygget etter norske standarder.   

Sekundært, dersom verdien vurderes som den samme eller lavere, hva er da 

motivasjonen for å bygge BREEAM sertifiserte bygg? 
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I og med at BREEAM er en godt kjent internasjonal sertifiseringsordning ønsker jeg 

også å undersøke om BREEAM sertifiserte bygg er spesielt attraktive for utenlandske 

investorer.  

I kapittel 2 redegjør jeg for valg av undersøkelses metode.  

I kapittel 3 som er det teoretiske rammeverket vil jeg undersøke koblingen mellom 

miljø faktorer og hvordan disse påvirker markedsverdien på byggene samt hvordan 

grønne faktorer kan implementeres i verdimodellene. 

I kapittel 4 oppsummeres resultatene av spørreundersøkelsen. 

I kapittel 5 har jeg testet teorien og resultatene fra spørreundersøkelsen i en DCF 

modell (diskontert kontantstrøm analyse) for å finne ut hvordan verdien påvirkes på 

en konkret planlagt bygning i Stavanger.  

 

1.6 AVGRENSNINGER 

Oppgaven begrenses til det norske markedet for næringsbygg og gjelder bygg som 

er sertifisert iht. BREEAM. Dette bør være meget representativt for det norske 

markedet da 90%-100% bruker BREEAM som sitt sertifiseringsverktøy. (World Green 

Building Council, 2013) (Brown, 2013) 
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Figur 5-Spesifikk energi informasjon for Norge (Brown, 2013)  
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2 Metode 

 

Det er to hoved metoder for datainnsamling, kvalitative og kvantitative. Det kan også 

benyttes kombinasjoner av disse to.  

Forskjellen mellom to metodene defineres primært ved karakteren av de de dataene 

som metoden genererer. Når metoden genererer kvantitative data snakker vi om en 

kvantitativ metode. Dette kan være tall, svar eller fakta som kan telles og statistisk 

beregnes er eksempler på kvantitative data. Dersom metoden ikke genererer 

kvantitative data snakker vi om en kvalitativ metode. Eksempler på kvalitative data er 

felt studier, intervjuer og observasjoner.  

 

2.1 KVALITATIVE METODER 

Kvalitative metoder er eksplorative, dvs. utforskende og undersøkende. Man har ofte 

ikke særlig forutgående innsikt i det en ønsker å utforske. Det eksisterer kanskje en ide 

om hva som blir utfallet, men man vet ikke hvordan undersøkelsen vil forløpe og hva 

man kommer til å iaktta og registrere underveis.  Det er derfor vanskelig å bruke 

standardiserte metoder. Eksplorative metoder kjennetegnes derfor av at de er åpne 

for ny og overraskende informasjon og at de til forskjell fra de mere standardiserte 

kvantitative metodene er mere fleksible i sin form. 

Kvalitative metoder kjennetegnes også ved at de utvikler teorier og antakelser 

underveis i undersøkelsen, ofte foregår analyse og datainnsamling parallelt og ikke 

etterpå som i de kvantitative analysene. 

Kvalitative metoder går gjerne i dybden innenfor et avgrenset område og inkluderer 

ofte kun et fåtall respondenter. Det primære målet med disse undersøkelsene er å 

innhente dybde informasjon og analysere denne i forhold til konteksten.  

 

2.2 KVANTITATIVE METODER 

Kvantitative metoder er det motsatte av kvalitative metoder, her kan man ikke 

løpende tilpasse fokus i undersøkelsen avhengig av hvilke besvarelser man får tilbake. 

Det er tvert imot viktig at man har et relativt detaljert overblikk over hele 

undersøkelsen tidlig i prosessen. Selve planleggingen av undersøkelsen er viktig i 
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kvantitative undersøkelser og man bør for eksempel ikke vente til etter at du har 

samlet inn data med å beslutte hvordan man vil analysere dem.  Man bør ha en 

strategi for hvordan man ønsker å analysere dataene allerede når man utarbeider 

spørreskjemaet, slik at man ikke etter at man har hentet inn data plutselig oppdager 

at man mangler et spørsmål eller at man skulle ha formulert et spørsmål annerledes.  

Det er derfor vanlig å utføre en «pilot test» på spørreskjemaet i før utsendelse. «Pilot 

testen» går ut på at ens ender spørreskjemaet til et utvalg av referansepersoner og 

ber dem om å fylle ut spørreskjemaet og fange opp eventuelle uklare spørsmål, feil 

og mangler.  

Kvantitative metoder er gode metoder til å etablere et overblikk over et problems 

omfang og gi innsikt i hvilke variabler som kan finnes. Dataene som kommer ut av 

undersøkelsen taler sjelden for seg selv og derfor er selve analysen av dataene ofte 

den største utfordringen.  

Styrken til de kvantitative metodene er testbarheten.  Testbarheten i disse metodene 

er stor nettopp fordi kvantitative undersøkelser bygger på standardiserte målinger. 

Det betyr at andre som ønsker å studere samme problem eller fenomen kan bruke de 

samme metodene og komme fram til de samme resultatene. Kvantitative 

undersøkelser inkluderer typisk langt flere respondenter enn de kvalitative 

undersøkelsene, noe som i seg selv styrker generaliserbarheten. I nedenstående 

tabeller er de to metodene sammenlignet både med hensyn til selve 

datainnsamlingen men også med hensyn til dataanalysen. 
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Datainnsamling Kvalitativ metode Kvantitativ metode 

Forholdet til kilden Åpen interaksjon, dialog 

Spørsmål og svar 

Programmert interaksjon 

 

Generell struktur og 

standardisering 

Fleksibel, man kan oppdage 

individuelle holdninger og 

dermed øke sikkerheten for at 

spørsmålene er korrekt 

oppfattet 

Ikke-fleksibel 

Man kan sammenlikne 

besvarelsene og dermed øke 

sikkerheten for at emner ikke er 

uteglemt eller oversett 

Datatype Fokus på nyanser. Målet er 

helheten og dybden 

Fokus på frekvenser og 

korrelasjoner. Målet er testing 

av hypotese eller kartlegging 

av representative forhold. 

Data relevans Mangler utvikler og endrer 

teorier underveis. Kravene til 

data vil derfor utvikle seg 

underveis i undersøkelsen 

Det bestemmes på forhånd 

hvilke data som er relevante. 

Kvantitativ datainnsamling 

krever derfor innsikt i 

undersøkelsen allerede i 

planleggingsfasen   

Respondenter Nøkkelpersoner Representativt utvalg 

Forutsetninger for utvelgelse av 

respondenter 

Adgang til den enkelte 

respondent 

Sammenlignbarhet mellom alle 

respondenter 

Krav til registrering av data Fullstendighet Nøyaktighet 

Eksempler på 

innsamlingsmetoder 

Åpne intervjuer, dialog, 

observasjon av deltakere 

Spørreskjema 

Tabell 1-Datainnsamling i kvalitative og kvantitative metoder (Habrboe, 2006) 
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Databehandling Kvalitative metoder Kvantitative metoder 

Formålet med analysen Dybde og helhetsforståelse av 

spesifikke forhold. Utvikling av 

teorier og hypoteser 

Bredde, overblikk, kartlegging. 

Skape et representativt 

overblikk over generelle 

forhold. Testing av teorier og 

hypoteser 

Fokus Datagrunnlaget sitt innhold Datagrunnlagets utbredelse 

Elementer i analysen Begreper, kategorier og 

typologier 

Klassifikasjon, måle nivåer, 

fordelinger, frekvenser og 

korrelasjoner 

Begrensinger Vanskelig å analysere. Kan gi 

masse irrelevant informasjon 

som ikke er generaliserbar eller 

representativ 

Analysen begrenser seg til 

besvarelsene. Vanskelig å 

kjenne til bakgrunnen for 

svarene 

Muligheter Analysen kan avdekke andre 

faktorer enn selve besvarelsen. 

Analysen kan forholde seg til 

inkonsistente og 

selvmotsigende data. God til 

komplekse forhold 

Analyseresultatene er 

representative og 

generaliserbare. Analysene kan 

skape et 

sammenligningsgrunnlag til 

bruk i etterfølgende 

undersøkelser. Gode til å 

kartlegge store 

sammenhenger.  

Rekkefølger i undersøkelsen Analyse og tolkning parallelt 

med innsamling av data 

Analysen skjer etter innsamling 

av data 

Eksempler på analyseteknikker Analyse av innhold, 

feltobservasjonsrapport, historisk 

kildekritikk, tekstanalyse 

Statistiske analyser ved hjelp av 

IT. 

Overblikk Materialet kan bli uoverskuelig Store datamengder kan lett 

behandles 

Presentasjon av resultatene Ved hjelp av sitater Ved hjelp av tabeller og 

diagrammer 

Tabell 2-Databehandling i kvalitative og kvantitative metoder (Habrboe, 2006) 
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De to tabellene viser at kvalitative og kvantitative metoder nærmest er de rake 

motsetninger. Den ene metodens begrensninger er den andre metodens muligheter. 

Derfor blir de ofte kombinert. En kvalitativ metode kan f.eks. brukes som en 

forundersøkelse til den kvantitative metoden enten som en eksplorativ avdekking av 

problemet som skal undersøkes eller som «pilot test» av spørreskjemaet. Man kan si at 

de kvantitative metodene krever en relativt inngående kunnskap om det fenomenet 

man skal undersøke. De kvalitative metodene kan i denne sammenheng hjelpe en i å 

etablere den hypotesen eller teorien som man ønsker å teste i den kvantitative 

undersøkelsen. 

 

2.3 VALG AV METODE OG FREMGANGSMÅTE 

I og med at oppgaven min først og fremst skal avdekke en generell oppfatning av 

utvalgte respondenters oppfatning eller meninger omkring sammenhengen mellom 

BREEAM sertifisering og verdi på bygg var det naturlig for meg å velge en kvantitativ 

metode med bruk av spørreskjema.  

Jeg valgte å bruke Survey Monkey (https://no.surveymonkey.com/) som verktøy. For 

å sikre kvaliteten på spørreskjemaet gjorden jeg en «pilot test» på spørreskjemaet før 

utsendelse. På den måten fikk jeg en kvalitativ gjennomgang av spørreskjemaet og 

dermed større sannsynlighet for høyere kvalitet på den kvantitative undersøkelsen. 

Tilbakemeldingene fra «pilot testen» ble innarbeidet i spørreskjemaet. 

 

 

Figur 6-Kvalitativ og kvantitativ undersøkel  

https://no.surveymonkey.com/
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3 Teoretisk rammeverk 

 

3.1 EIENDOMSMARKEDET 

Eiendom har tradisjonelt sett vært populært å investere i både for rene 

eiendomsinvestorer men også som en del av en større portefølje av andre aktiva og 

som en del av en diversifiseringstrategi. Tradisjonelt sett har man sett en lav korrelasjon 

mellom eiendomsmarkedet og aksjemarkedet, samtidig som eiendomsinvesteringer 

har gitt en god risiko justert avkastning i forhold til aksjer og obligasjoner. Historisk har 

også eiendomsinvesteringer klart seg bra gjennom perioder med inflasjons risiko. 

(Brueggemann & Fisher, 2011) 

Eiendomsmarkedet kan noe forenklet illustreres i følgende modell. Det er viktig å 

forstå de fundamentale mekanismene i eiendomsmarkedet for å kunne knytte dette 

sammen med merverdien av grønne bygg.  

 

 

Figur 7-Eiendomsmarkedet, (Geltner, 2013) 

 

I leiemarkedet er man opptatt av bruken og nytteverdien av eiendommen. På 

tilbudssiden er byggeiere som ønsker å leie ut sine bygg mens det på 

etterspørselssiden er leietakere som ønsker å leie areal for å drive sine aktiviteter.  På 

leiemarkedet er man opptatt av faktorer som geografisk lokalisering, 

parkeringsdekning, fleksibilitet, energiforbruk, inneklima og andre fysiske attributter 
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med eiendommen. Dette fører videre til en segmentering i beliggenhet og 

egenskapstype. Plasseringen deler eiendomsmarkedet i forskjellige geografiske 

markeder, som f. sentrale forretningsområde (CBD) som ofte er svært attraktivt. 

En annen inndeling eiendom er etter Eiendomstype; utviklingseiendom, industri, hotell, 

forretning, kontor og bolig.  Leie prisen avhenger i dette tilfelle i stor grad av 

egenskapen og nytteverdien til eiendommen. 

Mens leiemarkedet er mer styrt av tilgjengelig utleieareal samt bruken av 

leiearealene er eiermarkedet styrt av kapitalmarkedet, dvs. tilgang og kostnad på 

kapital samt tilbudet og etterspørselen av bygg i transaksjonsmarkedet. 

Avkastningskravet avhenger i stor grad av vurderinger av alternative 

investeringsmuligheter.  

Man kan si at avkastningskravet er den forventede avkastning kapitalmarkedet tilbyr 

på plasseringer med samme risikos som den investeringen som vurderes. 

(Finanstilsynet, 2010)  

I Eiendomsmarkedet er det på tilbudssiden eiendommer som eierne ønsker å selge 

og på etterspørselssiden investorer som ønsker å kjøpe den.  Investorene er som oftest 

hovedsakelig interessert i kontantstrømmen som eiendommen kan generere. I dette 

markedet er plasseringen sekundær. En annen faktor som i stor grad påvirker verdien 

på eiendommen er vekstpotensialet.  

Ledighetene er også en viktig variabel som påvirker tilbud, etterspørsel og priser på 

eiendomsmarkedet. Ledigheten er den prosenten av arealene som ikke er utleid. Det 

er alltid en såkalt naturlig ledighet på markedet, denne avhenger blant annet av 

lokasjon. I CBD vil vanligvis den naturlige ledigheten være lavere i en mer perifere 

deler.  
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3.2 INVESTERINGSSTRATEGIER 

Investeringer i Eiermarkedet kan klassifiseres i forskjellige strategier. I denne 

oppdelingen vil investor være opptatt av risiko og avkastning alt etter klassifisering av 

aktiva. Jo høyere risiko jo høyere krav til avkastning. 

 

«Core» objekter har ofte god lokalisering er av høy kvalitet og har ofte lange 

leieavtaler. Avkastningen genereres hovedsakelig fra leieavtalene.  

Lav risiko → Lav avkastning 

 

«Core+» strategi avviker noe i forhold til de strenge kravene til «Core» ved at 

objektene kan være lokalisert noe mindre sentralt, kortere leieavtaler og noe større 

grad av lånefinansiering.  

Medium/lav risiko → Medium/lav avkastning. 

 

«Value Add» i denne kategorien befinner videreutviklingsprosjektene seg i. Ved å 

tilføre verdi kan man øke verdien på objektet. Dette kan være renoveringer eller 

andre investeringer som vil medføre en økt leie inntekt. Det kan også være 

eiendommer med høy ledighet der man har tro på at markedet vil bli bedre. 

Gjeldsgraden(LTV) for disse investeringene er typisk en del høyere, ofte i 

størrelsesorden 40-60%. 

Medium/høy risiko → medium/høy avkastning.  

 

 «Opportunistic» disse strategiene inneholder ofte spekulative elementer og har derfor 

en høyere risiko profil. Typisk gjeldgrad(LTV) > 70%.  

Høy risiko → høy avkastning.  



 

SIDE 26 

 

 

I og med at de fleste investorer i eiendomsmarkedet er opptatt av stabil avkastning 

vil man vurdere å bruke kombinasjoner av disse strategiene. Ved å plassere 

hovedtyngden i «Core» kan balansere porteføljen ved å plassere deler i mere 

risikofylte aktiva. 

  

Figur 8-Investeringsstrategier (Szeleyes, 2014) 
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3.3 4Q-MODELLEN 

4Q modellen korresponderer godt med markedsmodellen som ble introdusert i 

kapittel 3.1. 4Q modellen forenkler og tydeliggjør mekanismene i markedet på en 

meget god måte. Den deler også opp markedet i leiemarkedet (space market) og 

eiermarkedet (asset market). (DiPasquale & Wheaton, 1992).  

I kvadrant 1(Q1) viser modellen at ved et gitt tilgjengelig areal bestemmes leieprisen 

når etterspørselen er lik tilgjengelig areal.  Etterspørselen er en funksjon av leiepris 

samt konjunkturen i økonomien.  

Q2 representerer verdi delen av eiermarkedet. Helningen på kurven i denne 

kvadranten representerer yielden som investorer i dette markedet forlanger for å 

investere i eiendom. Yielden omtales også som capitalization rate. Jo lavere cap. 

rate jo høyere pris på eiendom og omvendt.  

I Q3 bestemmes prisen på ny eiendom. Prisen på ny eiendom vil øke ved økt 

byggeaktivitet, i skjæringspunktet med pris aksen vil man finne minimums prisen som 

må til for å starte opp ny produksjon.  

Produksjonsvolumet i m2 ved likevekt mellom verdi og kostnad på ny produksjon 

finnes på produksjonsaksen. I Q4 omgjøres ny produksjon om til tilgjengelig arealer i 

m2 ved å trekke fra arealer som blir tatt ut av markedet pga. alder, kvalitet etc.  

 

Oppsummert viser 4Q modellen at dersom man starter med et tilgjengelig leieareal, 

vil leiemarkedet bestemme leieprisen basert på etterspørselen. Denne leieprisen vil så 

gi en pris på bygg i eiermarkedet som igjen vil generer ny produksjon som til sist vil 

Figur 9-4Q modellen (DiPasquale & Wheaton, 1992) 
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medføre endringer i tilgjengelig leieareal. Markedene er i likevekt når start og slutt 

beholdningen av tilgjengelig leieareal er det samme. (DiPasquale & Wheaton, 1992) 

 

3.4 METODER FOR VERDIVURDERING 

3.4.1 Diskontert kontantstrømanalyse (DCF) 

Dette er den mest vanlige brukte metoden for verdivurdering. I sin rapport 

konkluderer Finanstilsynets med at det i Norge hovedsakelig benyttes diskonterte 

kontantstrømmer understøttet av markedsinformasjon for å verdsette eiendom. 

(Finanstilsynet, 2010) 

Kontantstrømmene hensyn tar normalt kontraktsfestede leieinntekter, fremtidig 

vurdert markedsleie, aktuell og forventet ledighet, eierkostnader samt kostnader med 

leietakertilpasninger.   

Det er ulik praksis i forhold til prognoseperiode, vurdering av restverdi samt 

nøyaktighet i innbetalingstidspunkt og beregning av reelle leieinntekter. 

Diskonteringsrenten som legges til grunn variere i størrelse men den består normalt av 

risikofri rente som består av realrente med tillegg for forventet inflasjon. Risikopremien 

varierer alt etter hvordan det enkelte foretak gjør sine vurderinger. 

Verdien av fremtidige kontantstrømmer kan beregnes ved hjelp av uttrykket: 

𝑃𝑉 =  
𝐶1

(1+𝑟)1 +   
𝐶2

(1+𝑟)2 +……..= ∑
𝐶𝑛

(1+𝑟)𝑛
𝑁
𝑛=0  

Der PV er nåverdien av fremtidige kontantstrømmer C ved en diskonteringsrente på r 

og en kalkulasjonsperiode på n. Diskonteringsrenten består av risikofri rente med 

tillegg av risiko premie. For å beregne verdien mer spesifikt benyttes nåverdien av 

fremtidige inntekter og restverdi med fratrekke av initial og fremtidige investeringer: 

𝑁𝑃𝑉 =  𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠𝑡𝑟ø𝑚𝑚𝑒𝑟 + 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 

Dersom NPV er større enn null oppnår investeringen ønsket krav til avkastning og det 

er fornuftig å investere.  

𝑁𝑃𝑉 =  ∑   
𝐶𝑛

(1+𝑟)𝑛 + 𝑆𝑉 ∙  
1

(1+𝑟)𝑛
𝑁
𝑛=0   

SV er restverdien ved beregningsperiodens utløp. 
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Restverdien SV baserer seg på fremtidige leieinntekter og er gitt ved formelen: 

𝑆𝑉 =
𝑁𝑂𝐼𝑛+1

𝑟 − 𝑔
 

Der r er diskonteringsrente og g er forventet vekst i fremtidige leieinntekter. Normalt 

kan denne sette lik inflasjonen. NOI er netto leieinntekter, dvs. Leieinntekter med 

fradrag av driftskostnader og ledighet.  

 

3.4.2 Stedprismetoden 

Denne metoden baserer seg på innhenting av markedsdata fra det aktuelle 

området, fordelen er den baserer seg på direkte markedsinformasjon og bør derfor 

være ganske treffsikker. Bakdelen er at den krever bra datagrunnlag. (Lind, et al., 

2014) 

Utfordringer med denne metoden kan være å avgrense et område, ikke alle salg blir 

registrert, ikke alle priser er representative, salgspris på eiendomsselskaper blir ikke 

registrert, salg kan foregå som portefølje salg, for lite datagrunnlag eller for lite 

nøyaktighet i datagrunnlaget. 

For å gjøre eiendommene sammenlignbare brukes ofte en fysisk faktor som uttrykker 

en verdi, dette kan være areal, antall rom eller volum. Det finnes noen ulike metoder: 

Metode Faktor Verdibærende faktor Markedsverdi 

Areal Areal(m2) Observert pris pr. m2 MV = Areal * Pris pr. m2 

Brutto Kapitalisering Bruttoleie 

(NOK) 

Bruttokap. faktor MV= Bruttoleie * Bruttokap. faktor 

Netto Kapitalisering NOI(NOK) Nettokap. faktor MV= NOI/Nettokap. faktor 

Tabell 3-Faktorer til i bruk i stedprismetoden 

 

3.4.3 Produksjonskostnadsmetoden 

Denne metoden er lite brukt men kan brukes der man har dårlige eller ingen 

datagrunnlag eller opplysninger om avkastning. Metoden anses som vanskelig og er 

forbundet med en del usikkerhet. (Lind, et al., 2014) 

 



 

SIDE 30 

Vurderingsmetoden er delt opp i steg: 

 Der en først starter med vurdering av tomtens verdi basert på vurderinger av 

«highest or best use», stedprismetoder eller avkastningsmetoder 

 Deretter vurderer man byggekostnader med et nytt bygg. 

 Bygge kostnaden på et tenkt nybygg reduseres med en aldringsfaktor for å 

kunne jamføre med eksisterende bygg, aldringsfaktorer kan være fysiske, 

funksjonelle eller endringer i eksterne forhold. 

 Til slutt kan man beregne markedsverdien: 

Tomteverdi 

+ Bygge kostnader med nybygg 

- Verdiforringelse på grunn av aldring 

= Markedsverdi. 

 

3.5  «GRØNNE VERDIER» IMPLIKASJONER FOR EIENDOMSMARKEDET OG 

VERDIVURDERING 

«The final key conclusion is that the biggest challenge to sustainable financial analysis 

is not the modeling, but the integration of sustainability considerations into the 

determination of the input assumptions» (Muldavin, 2010, p. 99) 

Her peker Muldavin på selve utfordringen med å implementere grønne faktorer inn i 

verdivurderingen, det er ikke selve modellen som er utfordringen, men hvordan man 

får implementert verdien av grønne faktorer inn i modellen. 

 

3.5.1 Hvordan miljø sertifisering påvirker verdi 

Tradisjonell verdivurdering og finansiell analyse er typisk kvalitativ i sin natur og kan 

derfor benyttes til å vurdere verdien av grønne bygg. Som tidligere nevnt er det flere 

sertifiseringsordninger med varierende fokus og kompleksitet, det kan derfor være 

vanskelig å sammenligne verdien på grønne bygg.  Men tradisjonelle metoder for 

verdivurdering kan allikevel benyttes da man ikke er opptatt av byggenes sertifisering 

som sådan men mer opptatt av de grønne byggene sine grønne attributter og 

hvordan markedet responderer på disse.  Det er nettopp disse markedseffektene som 

vil danne input og forutsetninger til de tradisjonelle verdivurderinger. (Muldavin, 2010) 
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Nøkkelfunn som påvirker økonomiske analyser: 

• Økonomisk analyse og verdivurdering for hver enkelt eiendom er påvirket av 

mange grønne faktorer. Verdivurdering og økonomisk analyse er markedsstyrt. 

Bestemte miljø sertifiseringer som påvirker brukere og investorer vil også påvirke 

økonomisk analyse og verdivurdering. 

• Bærekraft er ikke en egenskapstype, men en eiendoms ytelse bestemmes av 

bærekraftig funksjoner, strategier og sertifiseringer. Følgelig er bærekraft bare en av 

mange faktorer som brukes til å vurdere verdi. De grønne faktorene vil være et tillegg 

til de mere tradisjonelle faktorene som lokasjon, parkeringsdekning, effektivitet som 

påvirker byggets verdi. 

• Miljømessige sertifiseringer og vurderinger kan ikke være det primære grunnlaget 

for økonomisk analyse eller verdivurdering fordi: 

− Miljømessige sertifiseringer måler en miljøprestasjon og ikke økonomisk 

prestasjon. 

− Miljøsertifiserings ordninger er ikke nødvendigvis sammenlignbare.  De kan 

være basert på helt forskjellige kombinasjoner av bærekraftige funksjoner 

− Mange grønne bygg er ikke sertifisert. 

• Påvirkning av bærekraft på verdien kan analyseres.  

• BREEAM er nesten uten unntak den sertifiseringsordningen som brukes i Norge. Selv 

om sertifiseringsordninger som BREEAM ikke kan være det eneste grunnlaget for 

økonomisk analyse, har de uavhengig av attributtene eller ytelsen til egenskapen som 

sertifiseres, betydelig verdi. 

• De sertifiseringsordningene med sterkeste aksept i marked av myndigheter, brukere 

og investorer vil ha høyeste verdi, uavhengig av de bærekraftig funksjoner eller 

byggets miljøytelse. Denne "premium" for en bestemt sertifisering varierer betydelig 

over tid, ved eiendomstype og nivå av sertifisering. 
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Figur 10-Sammenheng mellom bygningens prestasjon, markedets krav og finansiell prestasjon (Muldavin, 

2010) 

 

 

3.5.2 Hvordan implementere grønne faktorer inn i verdivurderingsmodeller 

Diskusjonen rundt hvordan grønne faktorer skal inkluderes i de verdi beregning av 

eiendommer har kommet så langt at man ikke lenger diskuterer om dette skal 

inkluderes men heller hva som er den beste måte å dem inkludert i 

vurderingsprosessen. (Lorenz & Lützkendorf, 2011) 

Miljømessige hensyn og miljømessige prestasjon blir stadig viktigere kriterier når det 

skal fattes investeringsmessige beslutninger. Investorene blir mere opptatt av å 

innhente informasjon om merkostnader samt fordeler i forbindelse med utvikling, drift 

og investering i nye bygg med høy miljømessig standard. Forskningen på dette feltet 

er fortsatt på begynner stadiet og forskningsmateriale er fortsatt begrenset og 

fragmentert.  (Fuerst, et al., 2014) 
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Til tross for et begrenset forskningsmateriale fremkommer det stadig flere beviser på at 

grønne bygninger har en større verdi for eierne, argumentene for dette er at grønne 

bygg oppnår: 

 Høyere leiepriser 

 De har lavere driftskostnader 

 De har lavere ledighet  

 Har en lavere risikopremie.  

(World Green Building Council, 2013) 

Ved å kombinere disse faktorene inn i en diskontert kontantstrømanalyse er det 

åpenbart at verdien på eiendommen øker.  Dette kan illustreres i denne tabellen. 

Leiepris ↑ Cashflow ↑ Verdi (PV) ↑ 

Ledighet ↓ Cashflow ↑ Verdi (PV) ↑ 

Driftskostnader ↓ Cashflow ↑ Verdi (PV) ↑ 

Risiko ↓ Cashflow → Verdi (PV) ↑ 

Tabell 4-Ulike faktorer i DCF modell sin innvirkning på verdi 

 

Når man bruker diskontert kontantstrøm analyse(DCF) som metode er det av 

betydning å eksplisitt kartlegge de «grønne faktorene» og deres innvirkning på 

faktorene i tabellen over. Verdivurdering er ingen eksakt vitenskap men basert på 

vurderinger og erfaring, det er derfor viktig å gjøre rette vurderinger av de grønne 

faktorenes innvirkning på faktorene i DCF modellen. (Lorenz & Lützkendorf, 2008) 
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Figur 11-bærekraftige attributter og DCF modellen, fritt etter (Lorenz & Lützkendorf, 2008) 
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3.5.3 Effekten på Leiepriser 

I undersøkelser fra flere deler av verden blir det konkludert med at grønne bygg 

oppnår bedre leiepriser en tradisjonelle bygg. (Bernstein, 2013) (Institute for Market 

Tansformation & Appraisal Institute, 2013) (Chegut, et al., 2012) (Fuerst, et al., 2014).  

Størrelsen på denne økningen varier fra tilfelle til tilfelle men i de fleste tilfeller er den 

betydelig. Denne figuren indikerer rapporterte økninger i leieinntekter sammenlignet 

med konvensjonelle bygg. LEED er den amerikanske varianten av BREEAM. Som det 

fremgår av figuren varierer den «grønne premium» fra rundt 5% til over 25% for LEED 

sertiserte bygg. I regneeksemplet i kapittel har jeg valgt å bruke en konservativ 

tilnærming og lagt til grunn at grønne bygge har en «grønn premium» på 5%. 

 

 

Figur 12-Rapporterte økninger i leieinntekter fra Grønne Bygg sammenlignet med tradisjonelle bygg 

(Institute for Market Tansformation & Appraisal Institute, 2013) 
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3.5.4 Effekten av redusert ledighet 

Det er få studier som har sett på grønne bygg sin effekt på ledigheten. Men det blir 

hevdet i en del studier at dette er en signifikant faktor for vurdering av verdien på 

grønne bygg. Det har ikke blitt rapportert at grønne bygg har en negativ innflytelse 

på ledigheten. Figuren under viser rapporterte tall fra en del studier der utleiegraden 

øker med fra 0% til 23% (World Green Building Council, 2013). En redusert ledighet vil 

virke positivt inn på markedsverdien, da reduserte ledigheten naturlig nok øker 

nettoinntekten.  

I regneeksemplet i kapittel 5 har jeg valgt en redusert ledighet på 3%. 

 

Figur 13-økning i utleiegrad for grønne bygg sammenlignet med konvensjonelle bygg (World Green 

Building Council, 2013) 

 

 

3.5.5 Effekten av driftskostnader 

Driftskostnadene vil åpenbart påvirke nettoinntektene(NOI) ved at reduserte 

kostnader vil medføre økte inntekter. Driftskostnader omfatter typisk kostnader til 

varme- og kjøling, strømkostnader til belysning og ventilasjon samt vannforbruk.  Det 

er i denne sammenheng viktig å skille mellom driftskostnader som er dedikert til 
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leietakerne slik som f. eks. energikostnader og kostnader som dekkes av byggeier. I 

Norge leies normalt lokalene ut uten oppvarming og kjøling og dette dekkes derfor 

normalt av leietakerne selv.  

I en undersøkelse av kontorbygg i USA er det påvist en sammenheng mellom 

leieinntekter og driftskostnader. I denne undersøkelsen hevder man at reduserte 

kostnader til energi medfører høyere leieinntekter.  

Rapporten antyder at det er en direkte sammenheng mellom hvor energi effektiv 

bygningen er og hvor mye mer leietakerne er villige å betale i leie. Dette gjelder i de 

tilfeller der leietaker dekker kostnader til energi. Det er også interessant å merke seg 

at energibesparelsen er mindre enn det leietakerne er villige til å betale mer i husleie. 

(Fuerst, et al., 2014) 

Figuren illustrerer at netto inntekter øker når operasjonskostnader går ned når man 

antar at øvrige kostnader og markedsleie er konstante. (Lorenz & Lützkendorf, 2011) 

Undersøkelser viser også en klar sammenheng mellom nivå av miljø sertifisering og 

driftskostnader. Dette er logisk da en stor del av driftskostnadene er energikostnader 

og jo høyere nivå på sertifisering jo strengere krav til energibruk. (World Green Building 

Council, 2013) 

 

Figur 14-Driftskostnaders innvirkning på nettoinntekt (Lorenz & Lützkendorf, 2011) 
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3.5.6 Effekt på Yield eller Capitalization Rate  

Ved beregning av eiendommens verdi er det som tidligere nevnt mest vanlig å 

benytte diskontert kontantstrømanalyse (DCF). I denne modellen vil en lav yield 

medføre en høyere verdi. Dette ble også illustrert i 4Q modellen tidligere.  

Yield eller Capitalization rate består normalt av 2 hovedkomponenter risikofri rente og 

risikopremie.  Den risikofrie renten er fast slik at en eventuell justering av yielden på 

grunn av grønne faktorer må skje ved en justering av risikopremien. Dette er illustrert i 

figuren, der det foreslås å legge på en lavere risikopremie på en grønn bygning enn 

en konvensjonell bygning. Argumentene for dette er at en forventer et større 

potensiale for vekst i verdi og leieinntekter, mindre avskrivninger og at bygningen er 

mer attraktiv i markedet over tid. (Lorenz & Lützkendorf, 2011) 

 

 

 

 

Figur 15-påvirkning på risikopremie (Lorenz & Lützkendorf, 2011) 
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3.5.7 Andre risikoelementer 

Investorens risiko er forbundet med potensialet for redusert verdi eller økning i 

kostnader i investeringsobjektet. Eiendomsinvesteringer er ofte lite likvide og 

investoren er ofte frivillig eller ufrivillig bundet opp i investeringen over en tidsperiode. 

Det er derfor av stor betydning å redusere risikoen for dermed å få en «future proof» 

investering som har en forutsigbar avkastning. Risiko elementer som bør vurderes: 

 Myndighetskrav og direktiver, f. eks. miljøkrav, utslippskrav, CO2 krav, 

transport 

 Markedsrisiko, f.eks. ledighet, avskrivnings takt, prisnivå og konkurranse 

Teknisk risiko f.eks. utdatert teknologi, høye energi og driftskostnader 

 Fysisk risiko, f.eks. klimaforandringer, oversvømmelse 

Alle disse elementene må adresseres og bakes inn i risikopremien i en eller annen 

form. (World Green Building Council, 2013) 

Som det fremgår av figur 16 er det ulike risiko faktorer som kan spille inn i de forskjellige 

fasene av byggets levetid. 

I Transaksjonsfasen vil det naturlig nok være markedsrisiko forbundet med selve 

porteføljen eller objektet som sådan samt at det kan være en risiko for at man ikke 

tilfredsstiller potensielle investorers miljøkrav. Dette har f.eks. Kreutzer advart mot. 

(Kreutzer, 2014). 

I selve designfasen vil man fremover måtte ta høyde for flere fysiske utfordringer som 

er forbundet med de klimaendringene som skjer, det er større risiko for 

oversvømmelser, høyere temperaturer og forandringer i regnmønster. I forhold til 

rirsikotenkning er det viktig å kartlegge dette når en vurderer risikoen. Dersom en 

ønsker å investere i et BREEAM bygg, så er denne risikoen redusert ved at det er 

planlagt for det. 

Dersom bygget ikke tilfredsstiller myndighetskrav kan det være vanskeligere å leie ut 

og markedsverdien vil da bli lavere. Risikoen som oppstår på grunn av dette kan 

være knyttet til dårligere kollektivtilbud på grunn av byggets plassering, reduksjon av 

byggets verdi på grunn av dårlig energi rating eller at bygget simpelthen ikke 

tilfredsstiller myndighetskravene.  
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Figur 16-Risiko parameter (World Green Building Council, 2013)  
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3.5.8 Oppsummering av verdivurdering inklusive justeringsfaktorer for 

grønne kvaliteter 

Markedsverdien for en eiendom justert for grønne faktorer kan uttrykkes med 

følgende uttrykk. Dette uttrykket er i prinsipp det samme som beskrevet i kapittel 3.3.1 

men justert for effekten av grønne faktorer (Lorenz & Lützkendorf, 2011)  

 

 

 

 

Figur 17-Justeringsfaktorer for DCF modell (Lorenz & Lützkendorf, 2011) 
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4 Resultater og analyse av Spørreundersøkelsen 

 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til totalt 134 utvalgte resipienter. Av disse fikk jeg 

svar fra 41 stykker, det vil si en svarprosent på 30%. Undersøkelsen er designet slik at 

det er mulig å skille svarene fra byggeierne og meglerne. På noen av spørsmålene er 

det differanse mellom svarene til byggeierne og meglerne, i de tilfellene der dette 

har relevans er det kommentert under de respektive spørsmål. Respondenter som ikke 

kjenner til BREEAM er filtrert bort. Utskrift av resultatene av hele spørreundersøkelsen 

finnes i vedleggene. 

 

Q1: Hvilken rolle i eiendomsmarkedet representerer du? 

Av de som svarte var rundt 51% byggeiere og 49% meglere som driver som salg og 

utleie av næringsbygg. Selv om utvalget er begrenset vil undersøkelsen gi 

indikasjoner på hva det norske markedet tenker om verdien på BREEAM sertifiserte 

bygg. 

 

Figur 18-Fordeling av respondenter 
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Q2: Kjenner du til BREEAM sertifiseringsordning for bygg? 

For å kartlegge kjennskapet til BREEAM ble respondentene bedt om å svare på hvor 

godt de kjenner til BREEAM sertifiseringsordning. På dette spørsmålet svarer hele 97,5% 

at de kjenner til eller har godt kjennskap til BREEAM. Av byggeierne svarte hele 71,4% 

at de hadde godt kjennskap til BREEAM mens tilsvarende tall for meglerne var 21,5%. 

Dette tyder på at BREEAM er bedre kjent blant byggeierne enn blant meglerne. 

 

 

Figur 19-Kjennskap til BREEAM 
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Q3: Hva mener du er de største og viktigste driverne for økningen i antallet BREEAM 

bygg i Norge ? 

Formålet med dette spørsmålet er å kartlegge hva markedet tror er de største 

driverene eller motivasjonsfaktorene for å BREEAM sertifisere. 

 

Figur 20-De største driverne for sertifisering 

 

Dersom vi trekker ut svarene i kategoriene Veldig enig og Enig viser diagrammet at 

topp 5 drivere eller motivasjonsfaktorer for BREEAM sertifisering er: 

1. BREEAM bygg har høyere verdi     53,8% 

2. Transaksjonsmarkedet etterspør     51,3% 

3. Leietakeres image og interne verdivalg   51,3% 

4. Myndighetskrav til miljø     43,6% 

5. Mindre risiko i forhold til fremtidige myndighetskrav  38,5% 
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Andre drivere som blir nevnt av respondentene er mere verdibaserte faktorer som 

samfunnsansvar, forbilde, samfunnsengasjement og egen anseelse i 

eiendomsbransjen. 

Ovenstående rangering er også ganske lik mellom utleierne og byggherrene, men 

utleierne mener i større grad at leietakerne også etterspør BREEAM sertifiserte bygg. 

Byggeierne mener også til en viss grad at lavere LCC kostnader er en faktor av 

betydning. Dette er vel kanskje naturlig da meglere og byggeiere vil ha forskjellig 

perspektiv og fokusområder. 

Disse resultatene samsvarer godt med resultatene fra undersøkelsen World Green 

Building Trends (Bernstein, 2013) der det fremgår at de største faktorene som driver 

veksten i bygging av grønne bygg er leietaker og markedsetterspørsel samt image og 

verdivalg. Det som også fremkommer i denne rapporten er at utviklingen fra 2008 til 

2012 viser en dreining fra å betrakte grønn bygging som en «rigth thing to do», dvs. en 

tilnærming preget av idealisme, til en mer kommersiell tilnærming der det er 

markedskreftene og etterspørselen som driver utviklingen.  

 

Q4: Er det etter din mening noen sammenheng mellom byggets verdi og valgt 

BREEAM nivå? (Pass-Good-Very Good-Excellent-Outstanding) 

På spørsmålet dette spørsmålet svarer 64,1% ja mens 35,9% svarer nei eller vet ikke. 

Dette tyder på en viss sammenheng mellom valgt BREEAM nivå og verdi, men det 

kan ikke konkluderes.  

 

Figur 21-Sammenhen mellom BREEAM nivå og verdi  
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Q5: Hvor stor er etter din mening merverdien på et BREEAM sertifisert bygg dersom det 

sammenlignes med et "standard" TEK-10 bygg, gitt at andre parametre som 

lokalisering, parkeringsdekning, fleksibilitet er de samme? Med verdi menes den 

markedsprisen bygget kan oppnå dersom det legges ut for salg i det åpne markedet. 

For enkelhetsskyld tas det utgangspunkt i et "Very Good" bygg. 

Med verdi menes i denne sammenheng den markedsprisen bygget kan oppnå 

dersom det legges ut for salg i det åpne markedet. For enkelhetsskyld tas det 

utgangspunkt i et "Very Good" bygg. 

 

 

Figur 22-Forventet merverdi for et BREEAM sertifisert bygg 

 

Som det fremgår av figuren mener 17,5% at verdien er 6%-10% høyere mens 32,5% 

mener at verdien er 3%-5% høyere.  Bare 12,5% mener at BREEAM sertifiserte bygg ikke 

har høyere verdi. Ingen respondenter mener at verdien er høyere enn 10%. 

For meglerne mener 61,1% at BREEAM bygg har større verdi og 31,6% mener verdien 

er i størrelsesorden 3%-5% høyere.  

For byggeierne mener 61,9% at bygget har større verdi og også her mener 

hovedtyngden 33,3% at merverdien er i intervallet 3%-5%. 
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Disse tallene ligger noe under tallene som fremkommer i rapporten World Green 

Building Trends (Bernstein, 2013). I nedenstående tabell sammenlignes tall fra min 

spørreundersøkelse og tall fra denne rapporten. 

 

Tabell 5-sammenligning mellom resultater fra spørreundersøkelsen og rapporten WGBT (Bernstein, 2013) 

 

 

Q6: Er det etter din mening noen sammenheng mellom valgt BREEAM nivå og 

byggekostnad?  (Pass-Good-Very Good-Excellent-Outstanding) 

På dette spørsmålet ønsker jeg å kartlegge sammenhengen om respondentene 

mener at den er noen sammenheng mellom valgt BREEAM nivå og byggekostnad 

uten å kvantifisere dette noe mere. Hele 87,5% mener det er en sammenheng. En 

tilsvarende undersøkelse svarer 49% at BREEAM medfører ekstra kostnader men 

denne undersøkelsen konkluderer også at det ikke nødvendigvis er sammenheng 

mellom valg BREEAM nivå og størrelsen på merkostnaden. (Parker, 2012) 

 

Figur 23-Sammenheng mellom BREEAM nivå og byggekostnad  

Forvente t ve rd i Sp ø rre und e rsø ke lse WGBT  (Be rnste in, 2013)

> 10% høyere verdi 0% 14 %

6%-10% høyere verdi 14% 27 %

3%-5% høyere verdi 33% 27 %

1%-2% høyere verdi 5% 8 %

<  1% høyere verdi 10% 8 %

Samme verdi 24% 3 %

Vet ikke 14% 13 %
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Q7: Hvor stor anslår du at merkostnaden med å bygge et BREEAM sertifisert bygg er, 

sammenlignet med et standard TEK-10 bygg? 

På dette spørsmålet ønsker jeg å kvantifisere merkostnaden mellom et BREEAM 

sertifisert bygg og et bygg iht. TEK10 litt nærmere. I og med at 35% svarer «vet ikke» 

tyder det på at det er noe usikkerhet knyttet til dette spørsmålet. 27,5% av 

respondentene mener at merkostnaden ligger i intervallet 1%-3%.   

Flesteparten av byggeierne, 38,1% mener at merkostnaden ligger i intervallet 1%-3%. 

Av byggeierne har kun 14% svart vet ikke. Noe som kan tyde på de har større 

kunnskap om merkostnaden. Tilsvarende tall for meglerne er 15,79% og hele 57,9% 

som svarer «vet ikke».  

 

Figur 24-Forventet merkostnad med BREEAM 

 

En merkostnad på mellom 1% og 3% harmonerer godt med tidligere studier. (World 

Green Building Council, 2013) (Augenstein, 2013)  
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Q8: I 2014 var det en stor økning av utenlandske investorer som investerte i det norske 

eiendomsmarkedet. I og med at BREEAM er en internasjonal sertifiseringsordning og 

bør være godt kjent blant utenlandske investorer, tror du da at BREEAM er av 

betydning for deres valg av investeringsobjekter? 

På dette spørsmålet ønsker jeg å undersøke om de utenlandske investorenes valg av 

investeringsobjekter påvirkes av BREEAM sertifisering, dvs. blir de sertifiserte byggene 

vurdert å være mere attraktive. Dersom det er en sammenheng vil det ha 

implikasjoner for det det norske transaksjonsmarkedet, både i forhold til 

transaksjonsshastighet og pris. Som jeg har påpekt tidligere var det i 2014 for første 

gang en overvekt av utenlandske investorer som investerte i det norske markedet. 

(Uniongruppen, 2015).  

 

Figur 25-Betydning av BREEAM i valg av investeringsobjekter for utenlandske investorer 

 

Som det fremgår av figuren mener 57,5% at BREEAM er av en viss betydning for 

utenlandske investorers valg av investeringsobjekter, mens 22,5% mener det har stor 

betydning for valget. Dette betyr i praksis at hele 80% mener at BREEAM er av 

betydning på et eller annet nivå når investeringsobjekter skal velges ut.  

Dette kan bety at markedet for grønne bygg kanskje i større grad strekker seg utenfor 

det norske markedet og man kan dermed oppleve en større etterspørsel etter grønne 

bygg og dermed også en verdiøkning, ref. 4Q modellen som er omtalt i kapittel 3.2.   
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5 DCF ANALYSE PÅ EKSEMPELBYGG 

 

For å teste ut teorien og svarene på merverdi fra spørreundersøkelsen vil jeg i dette 

kapittelet teste ulike scenarier i en DCF (Dicounted Cash Flow) modell. I det 

etterfølgende presenterer jeg et eksempelbygg  og redegjør for valg av input verdier, 

resultater og samsvar mellom teoretiske verdier og resultater fra spørreundersøkelsen. 

 

5.1 EKSEMPEL BYGGET, PARKPORTALEN 

Som eksempel bygg har jeg valgt Parkportalen som er et planlagt kontorbygg 

beliggende i Hinna Park i Stavanger. Nøkkel opplysninger om prosjektet: 

 Byggherre, Smedvig Eiendom AS 

 Kontor arealer, 25.976 m2 

 Parkering under bygget, 11.511 m2 

 Antatt byggetid, 31 mnd. 

 Budsjett, MNOK 799 

 BREEAM Excellent sertifisering 

 Passiv hus standard 

 Høy kvalitet i materialer og utforming 

 Bygget skal tilknyttes fjernvarme og fjernkjøling fra ekstern leverandør 

 Det er i basis scenariet lagt til grunn at leietakerne dekker energikostnadene 

 

Figur 26-Illustrasjon av Parkportalen 
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5.2 MERKOSTNADER FOR BREEAM SERTIFISERING 

I etterfølgende estimering av merkostnader for Parkportalen som et BREEAM bygg i 

forhold til et TEK-10 bygg skiller jeg mellom administrative kostnader og fysiske 

kostnader.  

Administrative kostnader omfatter: 

 Ekstern prosjektledelse (AP og revisor) 

 Konsulentrapporter 

 Kostnader med sertifisering 

 Administrative tiltak med rent, tørt bygg samt materialbruk 

 Kontroll av avfallshåndtering 

Total kostnad for administrative tiltak er estimert til MNOK 7,45 (Augenstein, 2013) 

Fysiske kostnader er i stor grad knyttet opp mot oppgradering av bygget til et 

passivhus, dvs. knyttet opp mot Energi: 

 Økt isolering av bygningskroppen. 

 Bedre vinduer. 

 Energieffektive klimasystemer med styring 

 Målesystemer 

 Energieffektiv belysning med styring 

Total kostnad for fysiske tiltak er estimert til MNOK 14,9.  Et utfyllende oppsett over tiltak 

og kostnader finnes som vedlegg (Bårdsen & Vaaland Veen, 2013, pp. 31-32).  

Totale kostnader for BREEAM sertifisering er estimert til MNOK 22,35, dette utgjør ca. 3% 

av totale prosjektkostnader hvilket stemmer godt overens med resultatet fra 

spørreundersøkelsen der 32,5% av respondentene svarer at de tror merkostnaden 

ligger i intervallet 3%-5%. 

I DCF modellen for TEK-10 bygget er denne kostnaden trukket fra på investeringen. 
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5.3 INPUT VERDIER 

5.3.1 Energibesparelse 

Energibesparelse i forhold til et TEK-10 bygg pr. år er kalkulert til: 

Besparelse i strøm  : 763.425 kWh/år 

Besparelse i fjernvarme : 206.550 kWh/år 

Sum energi besparelse  : 969.975 kWh/år 

Med en gjennomsnittlig energipris på NOK 0,8 pr. kWh vil denne besparelsen utgjøre 

NOK 775.980 pr. år. Dette tallet er brukt i DCF modellen.  

 

5.3.2 Leieinntekter 

Leieinntekter er basert på forventede leienivåer ved oppstart av leieperioden. Bygget 

er tenkt realisert i 3 trinn, der første trinn inkluderer parkeringsanlegget. Det forutsettes 

at parkering og trinn 1 er fullt utleid ved oppstart av beregning og at trinn 2 og trinn 

3er fullt utleid etter 1 år. 

For TEK-10 bygget har jeg antatt samme leieinntekter.  

 

5.3.3 Eierkostnader 

Eierkostnader er basert på en gjennomsnittlig verdi for sammenlignbare bygg i 

Smedvig Eiendoms portefølje. 
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5.3.4 Økonomiske nøkkeltall 

I DCF modellen for basis scenariet har jeg benyttet følgende nøkkelfaktorer: 

Inflasjon   :  2% 

Diskonteringsrente  : 8%  

Naturlig ledighet  : 7% 

Investering, TEK10 bygg : NOK 776 974 119 

Investering, BREEAM bygg : NOK 799 974 119 

Antall perioder i DCF modeller 15 år, dette er brukt for å redusere betydningen av 

restverdien.  Beregningene er gjort på eiendomsnivå. Diskonteringsrenten er noe 

konservativ i forhold til dagens nivå på risiko fri rente, men dette gjør resultatene noe 

lavere og kanskje mere robuste over tid. 

 

5.4 RESULTATER FRA DCF MODELLERING 

For å teste ut de enkelte faktorenes innvirkning på markedsverdien har jeg kjørt 6 ulike 

scenarier basert på ulike input verdiene som beskrevet over. Størrelsen på input 

verdiene er vurdert ut fra teoristudiet som beskrevet i kapittel 3 samt 

spørreundersøkelsen. Formålet er å teste ut om hva som skjer med markedsverdien 

når en justerer de ulike faktorene. 

 

Basis scenariet - Parkportalen bygget som et TEK10 bygg. 

Ved like inntekter vil eksempel bygget oppnå en markedsverdi på NOK 1 042 795 809, 

internrenten på investeringen blir 11,16%. 

 

Tabell 6-Basis Scenarie 

 

Investment -776 974 119 r 8,0 %

PVbtcf 589 906 451 IRR 11,16 %

PV salvage value 452 889 358 Exit yield 6,0 %

PV total 1 042 795 809

NPV 265 821 690



 

SIDE 54 

Scenario 1- Reduksjon av eierkostnader med 10% 

I forhold til TEK-10 bygget vil BREEAM bygget øke markedsverdien med                      

NOK 8 333 3333, dette utgjør en økning på 0,8% i forhold til TEK-10 bygget, 

internrenten er noe lavere på grunn av høyere investert beløp. 

 

Tabell 7-Verdi ved reduksjon av eierkostnader 

 

Scenario 2 – Energibesparelsen pr. år blir belastet som leie 

Ved beregning av Leieinntekter i dette scenariet er det tenkt at energibesparelsen 

blir lagt inn som et påslag på leieinntektene, jmfr. figur 14 på side 33. 

I forhold til TEK10 bygget vil BREEAM bygget øke markedsverdien med                     

NOK 12 599 391, dette utgjør en økning på 1,2% i forhold til TEK 10 bygget, internrenten 

er fortsatt noe lavere på grunn av høyere investert beløp. 

 

Tabell 8-Verdi når energibesparelse belastes leietaker 

 

Scenario 3 – Reduksjon av ledighet fra 7% til 4% 

I scenarie 3 tenker jeg at ledigheten for BREEAM bygget synker fra den naturlige 

ledigheten på 7% til 4%, dette er en rimelig antagelse basert på figur 13 s. 34. 

I forhold til TEK10 bygget vil BREEAM bygget øke markedsverdien med                     

NOK 36 326 746, dette utgjør en økning på 3,5% i forhold til TEK 10 bygget, internrenten 

blir noe høyere.  

Investment -799 324 119 r 8,0 %

PVbtcf 594 704 169 IRR 10,93 %

PV salvage value 456 424 973 Exit yield 6,0 %

PV total 1 051 129 142

NPV 251 805 023

Investment -799 324 119 r 8,0 %

PVbtcf 597 018 708 IRR 10,97 %

PV salvage value 458 376 491 Exit yield 6,0 %

PV total 1 055 395 200

NPV 256 071 081
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Tabell 9-Verdi ved reduksjon av ledighet 

 

Scenario 4 – Reduksjon av risikopremie med 0,5% 

I forhold til TEK-10 bygget vil BREEAM bygget øke markedsverdien med                     

NOK 41 171 760, dette utgjør en økning på 3,9% i forhold til TEK-10 bygget, 

internrenten blir noe høyere. 

 

Tabell 10-Verdi ved reduksjon av risikopremie 

 

Scenario 5 – Økning av leieinntekter med 5% 

I forhold til TEK10 bygget vil BREEAM bygget øke markedsverdien med                     

NOK 60 544 577, dette utgjør en økning på 5,8% i forhold til TEK 10 bygget, internrenten 

blir 11,47% 

 

Tabell 11-Verdi ved økning av leieinntekter 

  

Investment -799 324 119 r 8,0 %

PVbtcf 610 483 342 IRR 11,22 %

PV salvage value 468 639 213 Exit yield 6,0 %

PV total 1 079 122 555

NPV 279 798 436

Investment -799 324 119 r 7,5 %

PVbtcf 589 906 451 IRR 11,22 %

PV salvage value 494 061 118 Exit yield 5,5 %

PV total 1 083 967 569

NPV 284 643 450

Investment -799 324 119 r 8,0 %

PVbtcf 624 201 270 IRR 11,47 %

PV salvage value 479 139 117 Exit yield 6,0 %

PV total 1 103 340 386

NPV 304 016 267
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Scenario 6 – Summen av scenario 1-5 

I forhold til TEK-10 bygget vil BREEAM bygget øke markedsverdien med                     

NOK 163 614 204, dette utgjør en økning på 15,7%, internrenten blir 12,43%. 

 

Tabell 12-Verdi når alle effekter medtas 

 

Oppsummert kan den prosentvise økningen i verdi i de ulike scenariene illustreres i 

nedenstående figur. I spørreundersøkelsen mente mesteparten av respondentene at 

merverdien lå i intervallet 3-5% mens det tilsvarende resultatet i undersøkelsen WGBT 

var at mesteparten av respondentene mente av merverdien lå i intervallet fra 3%-10% 

(Bernstein, 2013) 

Basert på DCF modellen av eksempelbygget kan man ikke konkludere hvor stor 

merverdien er, da dette i stor grad avhenger av hvordan markedet reagerer på 

bygget samt hvordan man vurderer risiko bildet. Men man kan med stor 

sannsynlighet si at det er en merverdi ved BREEAM sertifisering. Dette er også 

konsistent med spørreundersøkelsen. 

 

Figur 27-Prosentvis merverdi i forhold til eksempelbygg 

Investment -799 324 119 r 7,5 %

PVbtcf 656 688 137 IRR 12,43 %

PV salvage value 549 721 877 Exit yield 5,5 %

PV total 1 206 410 013

NPV 407 085 894
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5.5 Sensitivitetsanalyse 

Avslutningsvis har jeg sett på hvor stor påvirkning noen utvalgte faktorer har på 

verdiøkningen.  

Naturlig nok er det reduksjon av risiko premien som har den mest dramatiske effekten 

på markedsverdien. Og som det fremgår av figuren under øker verdien med 43% når 

risiko premien reduseres med 3%, det vil si at diskonteringsrente reduseres fra 8% til 5%. 

En rente på 5% er sannsynligvis ikke realistisk men viser ytterpunktet og hvilken 

dramatisk endring dette har på markedsverdien. 

 

Figur 28-Markedsverdi som funksjon av reduskjon av risikopremie 

 

 

Jeg har også testet hvor stor påvirkninge en reduksjon I ledigheten påvirker 

markedsverdien. Som det fremgår av figuren vil markedsverdien øke med 3,6% når 

ledigheten reduseres med 3%. Den same endringen gjelder også for en tilsvarende 

økning I leieinntektene. 
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Figur 29-Markedsverdi som funksjon av redusert ledighet 
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6 Konklusjon 

 

I denne oppgaven har jeg gjennom teoristudier, en kvantitativ spørreundersøkelse og 

et praktisk regneksempel vist et det med stor sannsynlighet er en større markedsverdi 

på et BREEAM sertifisert bygg sammenlignet med et bygg som er bygget i henhold til 

Norske minimumskrav.  

Det er ikke verdien av de grønne faktorene som sådan som definerer merverdien, 

men heller hvordan markedet reagerer på disse faktorene. Litt enkelt forklart, hvor 

mye er leietakerne villige til å betale ekstra for å leie i et BREEAM bygg. 

Utviklingen av BREEAM sertifisering i de norske markedet er i stor grad drevet av troen 

på at BREEAM bygg har en større verdi, at transaksjonsmarkedet etterspør BREEAM 

bygg samt leietakeres image og interne veivalg. Dette korresponderer godt med 

tilsvarende studier som er gjort i utlandet.  

Utenlandske investorer har for alvor kastet øynene på det norske eiendomsmarkedet 

og var for første gang i 2014 den største netto kjøperen i det norske 

eiendomsmarkedet (Uniongruppen, 2015). Spørreundersøkelsen konkluderer med at 

80% av ev respondentene mener at en BREEAM sertifisering er av et bygg er av 

betydning for utenlandske investorer når de skal velge ut et investeringsobjekt. 

Enkelte aktører i kapitalmarkedet har uttalt at det fremover vil bli lettere å få 

finansiering til grønne bygg i forhold til standard bygg. Dette er ikke belyst i min 

oppgave og det blir spennende å følge utviklingen på denne siden i tiden fremover.  

Merverdien for leietakerne er heller ikke belyst og jeg antar at det vil være interessant 

å se på om de ansatte som arbeider i et BREEAM bygg har høyere produktivitet. 

Dersom produktivitetsøkning og lavere sykefravær kan tallfestes vil det ha store 

implikasjoner for hvor mye en leietaker vil være villig til å betale i leie og dermed også 

markedsverdien på bygget.  
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