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I vår prisstigningsrapport nr 4/2006 skrev vi:

"Tiden for å iverksette tiltak for energisparing er overmoden. Vi ser at opp til 50 % av felleskostnadene
er energibruk. Potensialet for å kutte kostnader er stort. Ifølge Enova kan 5-15 % av energibruken
spares bare ved holdningsendring og bevisstgjøring. Et paradoks er at energibruken øker jo mer 
moderne bygget er." 

I det siste året har energiforbruk og miljø virkelig kommet på den politiske dagsorden. 

Året 2006 ga store utslag i felleskostnadene som følge av prisøkning på energi. I store deler av 
porteføljen registrerte vi også et betydelig høyere forbruk i forhold til 2005. 

Det er få eiere av næringseiendom som vet hvor mye energi som faktisk brukes i et bygg. Dette gjør
jobben med å budsjettere kostnader og vurdere sparetiltak vanskelig, spesielt når strømprisene 
varierer. 

Hvordan skal gårdeier og forvalter ta tak i problemstillingen? Type tiltak og ressursbruk på dette må
nødvendigvis variere, avhengig av byggets størrelse og standard. Likevel har bransjen mange gode
muligheter for å få ”drahjelp”. Enova (www.enova.no) har et bredt tilbud til de som har et reelt ønske
om å redusere energiforbruket. Dette inkluderer muligheter for økonomisk og faglig støtte. Av mulige
tiltak kan kort nevnes, energiledelse og energifleksibilitet. 

I alle de energianalysene vi har gjennomgått har det vært en enkel oppgave å komme med konkrete
forslag til økonomiske besparelser. Ofte er det konkrete, mindre investeringer som vil være tjent inn i
løpet av få år. 

Så langt hva som kan gjøres med eksisterende bygningsmasse, men hva med alle de flotte nybyggene
med store glassfasader? Vi verken kan eller vil se bort fra de miljømessige konsekvensene av å 
spare energi. Det må derfor være tillatt å stille spørsmålet om hvor lenge politikerne vil la det 
være økonomisk forsvarlig å ikke ta hensyn til krav om miljøvennlige bygg med tilhørende tekniske 
løsninger. 

Vi har også i år utarbeidet nøkkeltall for forvaltning og drift av næringseiendom, inkludert tall for 
normale felleskostnader. Tallene er hentet fra OPAKs referanseportefølje for kontoreiendommer i Oslo.
Tallene er gjennomsnittstall for regnskapsåret 2006, eksklusiv merverdiavgift, og beregnet i 
NOK pr. m²/år. 
Tallene er oppgitt i et intervall. Enkelte kostnader er ikke relevante i alle eiendommene, slik at 
intervallet starter på ”0”. Normale, totale felleskostnader er ikke summen i intervallet, men et 
representativt gjennomsnitt i hele porteføljen. 
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Tilsvarende er sum årlige vedlikeholdskostnader, administrasjonskostnader og leietakers driftskostnader
oppgitt i et representativt intervall, og ikke som sum av hhv minimum og maksimum i intervallet.

Det er viktig å vite at felleskostnadsbegrepet ikke er noen fast innarbeidet bransjestandard. Disse 
kostnadene er brukeravhengige og gjelder de av eiendommens driftskostnader som ikke henføres til et
bestemt leieforhold eller dekkes av gårdeier. Dvs at gårdeier og leietaker ved avtaleinngåelsen klargjør
hva leietakeren skal dekke av felleskostnader i tillegg til selve leien. Denne avtalen må være entydig 
og uttømmende.

Når det er klargjort hva som skal betales av felleskostnader vil utleier fakturere et a konto beløp, som
avregnes mot de faktiske kostnader etter utløpet av regnskapsåret. Felleskostnader skal fordeles på
alle leieareal etter bruk. Kostnader knyttet til ledige lokaler skal dekkes av gårdeier. Oppdaterte, 
korrekte arealoppmålinger er en nødvendig forutsetning for en rettferdig fordeling.

Ved avregning av felleskostnader er det også viktig at det er foretatt en kvalifisert vurdering av
grenseoppgang mellom hva som er alminnelige driftskostnader eller vedlikehold og hva som er
utbedringer eller oppgraderinger. Dette gjelder for eksempel kostnader knyttet til heis, ventilasjon og
andre tekniske anlegg. 

Avslutningsvis vil vi minne om at kostnadsnivået i stor grad avhenger av bl a materialbruk,
håndtverksmessig kvalitet og tekniske løsninger i de enkelte bygg.   

Oslo, 11.05.2007 
for OPAK AS

Svein Hagelund
Avdelingssjef

Vedlegg
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Vedlegg til Prisstigningsrapport nr. 4/2007, v/ Svein Hagelund, tlf. 22 51 77 62 År 2006

GÅRDEIERKOSTNADER: Alle tall er per m²/år og eksklusiv mva.)

Vedlikeholdskostnader:

* Utskifting av tekniske anlegg når disse ikke lenger lar seg

vedlikeholde på en regningssvarende måte kr. 27  -    58

* Bygningsmessig vedlikehold innvendig kr. 10  -    53

* Bygningsmessig vedlikehold utvendig kr. 14  -    53

Sum årlig vedlikehold i intervallet: kr. 74  -  137

Administrasjonskostnader:

* Administrasjon (forvaltning, revisjon, juridiske honorarer, meglerhonorar, etc.) kr. 24  -   151

* Markedsføring kr. 6  -    24

* Forsikring kr. 11  -    19

Sum administrasjonskostnader i intervallet: kr. 62  -  160

FELLESKOSTNADER:
* Felles energikostnader (strøm, olje og fjernvarme) kr.        107  -  214

* Snøbrøyting kr. 0   -   21

* Felles renhold kr. 25  -   42

* Vaktmester kr. 20  -   34

* Vakthold (gjelder ikke stasjonært vakthold) kr. 12  -   25  

* Renovasjon kr. 5   -   21

* Kommunale avgifter (vann, avløp og feieavgift) kr. 10  -   22

* Utomhusanlegg kr. 0   -   15

* Alarm kr. 0   -   13

* Ventilasjon kr. 12  -   27

* Sanitær kr. 0   -    8

* Heis kr. 10  -   28

* Andre tekniske anlegg kr. 2   -   10

* Elektriske installasjoner kr. 6   -   17

* Låssystem kr. 2   -    9

* Brannvern kr. 1   -    8

* Skadedyr (serviceavtale og bekjempelse) kr. 0   -    5

* Diverse vedlikehold kr. 2   -   17

* Diverse rekvisita kr. 0   -    7

Normale, totale felleskostnader i intervallet: kr.       257  -  332

DIREKTE DRIFTSKOSTNADER FOR DEN ENKELTE LEIETAKER:

* Energi (lys, pc, kopimaskin, minikjøkken, etc.) kr. 44  -   96

* Renhold (bl.a. avhengig av frekvens) kr. 64  -  154

* Leietakers vedlikeholdsplikt i følge kontrakt (HLs standardkontrakt) kr. 56  -  110

Sum leietakers driftskostnader i intervallet: kr.       164  -  310
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