
 
 
 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh/tlf:  Sted/Dato:  
2016/940 Øyvin S Grongstad/90603041  Kirkenes, 21.09.2016 
 
 
Saksnummer 84/2016 
 
Saksansvarlig:  Drifts- og eiendomssjef, Øyvin S Grongstad  
Møtedato:  29.09.2016 

Salg av boliger og gamle Kirkenes sykehus 
 
Ingress: Finnmarkssykehuset HF bygger nytt sykehus i Kirkenes på ny tomt, og legger 
derfor opp til salg av det gamle sykehuset og personalboligene som er knyttet til det gamle 
sykehuset. 

Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til salg av gamle Kirkenes sykehus 
og boligene i boligpakke 1 og 2. 

2. Styret ber administrerende direktør om å oversende denne saken til Helse Nord 
RHF, med anmodning om godkjennelse av salg gamle Kirkenes sykehus og boligene. 
Under forutsetning av godkjenning fra Helse Nord RHF, gis adm. dir. fullmakt til å 
forestå salg i henhold til punkt 1 i vedtaket. 

3. Dersom salgene forventes å gi en salgssum vesentlig lavere enn bokført verdi, 
forelegges dette styret til ny behandling. Styreleder gis en fullmakt til, sammen med 
administrerende direktør, gjøre denne vurdering. 

4. Administrerende direktør må sikre at foretaket har tilgang til tilstrekkelig antall 
boliger, for å sikre rekruttering og stabilisering.  

 
 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Verdivurdering salgspakke 1 
2. Verdivurdering salgspakke 2 
3. Verdivurdering salgspakke 3 
4. Leieavtale Elevhjemmet 
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Salg av boliger og gamle Kirkenes sykehus 
  
Saksbehandler:   Drifts- og eiendomssjef, Øyvin S Grongstad 
Møtedato:  29.09.2016 

1. Formål/Sammendrag 
På bakgrunn av at foretaket bygger nytt sykehus i Kirkenes på ny tomt, har ikke 
foretaket behov for hverken det gamle sykehuset eller de omliggende boligene. Et slikt 
salg vil også frigjøre kapital og redusere finanskostnader.  
Foretaket bør sikre tilgang til boliger for ansatte og vikarer, i nærheten av nytt sykehus, 
men må ikke eie disse selv. Foretaket har derfor lagt til rette for salg av det gamle 
sykehuset og store deler av boligene, parallelt som det jobbes med å sikre tilgang til 
andre boliger på Skytterhusfjellet boligfelt. 
 
Det anbefales derfor å avhende eiendommene som beskrevet i denne sak, men å gjøre 
dette etappevis for å sikre tilgang til nok boliger for ansatte. Selve salgene må 
gjennomføres i tett dialog med Helse Nord RHF, siden dette omhandler store verdier og 
at dette må godkjennes i foretaksmøtet. Foretaket må parallelt jobbe med å sikre tilgang 
til boliger for ansatte i rimelig nærhet til det nye sykehuset. 

2. Bakgrunn 
Finnmarkssykehuset HF har i styresakene 97/2013 (og 142/2013 i Helse Nord RHF) 
vedtatt at det skal bygges nytt sykehus i Kirkenes. Det ligger inne i konseptet at 
foretaket ikke skal beholde det gamle sykehusbygget, men at dette skal legges ut for salg 
som et bidrag til foretakets økonomiske bærekraft. Foretaket har lagt opp til at det 
gamle sykehuset skal være avskrevet sommeren 2017. 
 
Totalt er sykehuseiendommen på 157 mål som er regulert til sykehusformål. 
Eiendommen inneholder, i tillegg til selve sykehuset, elevhjem, søsterhjem, pikehjem og 
boliger. Siden bruken av sykehuset skal opphøre er det lite hensiktsmessig å beholde 
personalboligene på Prestøya. 
 
Finnmarkssykehuset HF har i sak 46/2014 orientert styret om arbeidet med foretakets 
boligstrategi, der man overordnet gikk inn for at foretaket skal sikre tilgang til boliger, 
men ikke være eier av boligene. Dette på bakgrunn av at foretakets økonomiske 
situasjon ikke tillater at det prioriteres så mye midler til ikke-kliniske oppdrag. Videre 
har styret behandlet strategi for økonomisk bærekraft i sak 97/2014, der salg av boliger 
var et av vedtakspunktene: 
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3. Saksvurdering/analyse 
Finnmarkssykehuset har gjort vedtak om at det skal bygges nytt sykehus i Kirkenes, på 
ny tomt ved Andrevann. Dette er ca 3 km unna dagens sykehus og dette gir endret behov 
knyttet til boliger for ansatte.  
 
Foretaket har ca 8100 kvm personalboliger i Kirkenes og hoveddelen av disse er bygd 
rundt 1975. Unntaket er rekkehusene i Bakkeveien som er bygd ca 1989. Tilstanden på 
de eldste boligene er svært dårlig og det byggetekniske forfallet til boligmassen er 
kommet så langt at Finnmarkssykehuset FIN HF som eier, er nødt til å gjøre tiltak for å 
unngå store økonomiske tap i fremtiden.  
 
Eiendommene består av: 
• Kirkenes sykehus (Dr. Palmstrøms vei 15) 
• Søsterhjem og Pikehjem (Dr. Palmstrøms vei 11/13 - kontorbygninger) 
• Elevhjemmet (Dr. Palmstrøms vei 9 - 60 boenheter) 
• 4-mannsbolig (Dr Palmstrømsvei 2 – 4 boenheter) 
• Leiligheter (Dr. Nedlers vei 7/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21/23 – 75 

boenheter) 
• Rekkehus (Bøkfjordveien 9-13 – 12 boenheter) 
• Rekkehus (Bakkeveien 17-59 – 22 boenheter) 
 
I 2010 ble det utarbeidet en overordnet vedlikeholdsplan for boligene for perioden 
2011-2017. Denne planen beskriver et behov for oppdragering i størrelsesordenen 47 
MNOK for å oppnå en tilfredsstillende standard, uten at dette gir en bygningsmasse som 
er totalrenovert. Det ligger da ikke inne oppgradering i infrastruktur og Tek10. 
 
Gjennom 2014 ble det utarbeidet en overordnet boligstrategi der anbefalingen var at 
foretaket burde ha ca. 100 boenheter i Hammerfest og Kirkenes, og gå i retning av 
opprettelse av et selveid AS som kunne håndtere dette feltet, avskilt fra både drifts- og 
den økonomiske-situasjonen til foretaket. Denne måten å håndtere dette felt på var ikke 
ønsket fra overordnet myndighet og det resulterte i at foretaket gjorde vedtak om at 
dette feltet må selges ut, og håndteres av det private markedet. Så er det et spørsmål om 
det bør være en liten boligmasse på hver lokalisasjon som eies av foretaket for sikre at 
foretaket også kan ha en god fleksibilitet i forhold til rekruttering og stabilisering. Dette 
bør i hvert fall gjøres på kort sikt. 
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SDE har fått utarbeidet takst på alle boliger i Kirkenes, som blir fase en av arbeidet med 
utfasing av boligdrift. Det vil bli startet opp en tilsvarende prosess for boligmassen i 
Hammerfest etter at prosessen avsluttes i Kirkenes.  
 
Videre er det tatt takst av gamle Kirkenes sykehus for å legge til rette for 
avhendingsprosessen også her. SKIFTE Eiendom er engasjert til dette oppdrag og 
representerer stor kunnskap og erfaring ift salg av offentlig bygg og eiendom. SKIFTE 
Eiendom har vurdert at et salg av hele den samlede sykehuseiendommen, med sykehus 
og nærliggende personalboligene, trolig vil framstå som mer attraktivt for en potensiell 
kjøper. Det foreligger også en antydning i forbindelse med arbeidet med ny 
kommuneplan at dette området kan benyttes som framtidig boligområde. 
 
SKIFTE Eiendom har anbefalt å legge opp til noen «pakker» på salg, der boligene som 
ligger tett opptil gamle Kirkenes sykehus, inkludert Elevhjemmet, selges sammen med 
sykehuset. Verdivurderingen antyder her en verdi på ca 64 MNOK. Så blir det egen 
«pakke» for Bakkeveien, med en antydet verdi på ca 11 MNOK og Bøkfjordveien med en 
verdi på ca. 5 MNOK. Videre legges det opp til enkeltsalg av de 3 eneboligene foretaket 
eier, som ikke er taksert og tatt med i denne sak. Erfaring tilsier at disse har en total 
verdi på ca 5 MNOK. Total verdi er dermed vurdert til å være rundt 85 MNOK.  
 
Anbefalte salgspakker: 
1. Sykehuset, Dr. Nedlersvei, Elevhjem, Pikehjem og Søsterhjem 
2. Bøkfjordveien 
3. Bakkeveien 
 
Bakkeveien anbefales at foretaket eier og drifter selv, inntil det foreligger et alternativ 
på Skytterhusfjellet for å sikre at foretaket har tilgang til boliger til personell. Her bør 
det også vurderes om noe oppgradering bør iverksettes. 
 
For Elevhjemmet er det lagt fram et forslag til en avtale om tilbakeleie som vil sikre at 
foretaket, i tillegg til Bakkeveien, har tilgang til nok boliger i perioden fram til at et 
alternativ foreligger i nærheten av det nye sykehuset. SKIFTE Eiendom anser en slik 
leieavtale som en positiv heftelse ved salg. Det jobbes parallelt med en konkurranse for å 
sikre tilgang til boliger i nærheten av det nye sykehuset, som ikke skal eies av foretaket. 

4. Risikovurdering 
Det foreligger både økonomiskrisiko og en generell risiko for måloppnåelse i denne sak. 
Siden salg av eiendom ikke gir en garantert pris, er det risiko for at ikke salgssum og 
bokført verdi harmonerer med hverandre. Spesielt siden eiendommene her er et 
gammelt sykehus og gamle boliger er dette forbundet med risiko. På den andre side er 
det knyttet stor risiko til å fortsette å eie disse eiendommene, siden behovet for 
oppgradering er prekært. Det vurderes derfor som mindre risikofylt å avhende 
eiendommene. 
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Videre inneholder salg av boliger risiko, knyttet til at foretaket har behov for en del av 
dette for å sikre stabilisering og spesielt rekruttering. Dette tema jobbes med å redusere 
risiko på, og et salg vil gjøres stegvis for nettopp å ivareta dette, sammen med 
utarbeidelse av konkurranse for leie av boliger på Skytterhusfjellet. 

5. Budsjett/finansiering 
Foretaket har i dag en total finansiell kostnad på ca 7 MNOK årlig ifm at så mye kapital 
er bundet opp i hele foretakets boligmasse. Det er også er så stort oppgraderingsbehov 
at denne kostnaden vil dobles dersom foretaket skal investere i boligene, for å være en 
god driver og eier. Dette betyr at det er en finansiell forskjell på ca 14 MNOK årlig, men 
det kan være at foretaket bør benytte noe av denne økonomien for å sikre god nok 
tilgang til boliger for ansatte. Dette kan eksempelvis vurderes om subsidiering for 
nøkkelpersonell evt et økonomisk bidrag til utleier, er tiltak som sikrer at våre ansatte 
prioriteres/kostanden for leie reduseres.   

6. Medbestemmelse 
Saken drøftes med tillitsvalgte og vernetjenesten 19. September 2016. 

7. Direktørens vurdering 
Direktøren er tilfreds med at foretaket er kommet fram til det punktet at det gamle 
sykehuset i Kirkenes kan legges ut for salg. Direktøren vurderer et at salgskonseptet 
som legges frem i saken som bygger på at de tilstøtende boligene selges sammen med 
det gamle sykehuset en god løsning. Boliger er et viktig i rekrutterings - og 
stabiliseringstiltak for fagpersonell i Finnmarkssykehuset. Derfor vurderes det som 
riktig å legge til grunn en tilbake leiingsavtale for Elevhjemmet og ikke legge ut alle 
boliger ut for salg samtidig, inntil alternativer er sikret.  

Vedlegg 
1. Verdivurdering salgspakke 1 
2. Verdivurdering salgspakke 2 
3. Verdivurdering salgspakke 3 
4. Leieavtale Elevhjemmet 
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1 – SAMMENDRAG

1.1 – Takstobjekt

Dr. Palmstrøms vei 2, 11, 13 og 15 m.fl., 9900 Kirkenes

Gnr. 27, bnr. 9 m.fl. i Sør-Varanger kommune

1.2 – Mandat

1.3 – Nøkkelinformasjon
Adresse: Dr. Palmstrøms vei 2, 11, 13 og 15 m.fl. Påstående leie:

Matrikkel: Gnr. 27, bnr. 9 m.fl. i Sør-Varanger kommune Dagens ledighetsgrad:

Eiendomstype: Sykehus og relatert bebyggelse Vurdert markedsleie:

Hjemmelshaver: Finnmarkssykehuset HF Estimert ledighetsgrad:

Tomteareal (m²): Normale eierkostnader:

Bebygget areal (m² BTA): Normale eierkostnader (%):

Byggeår: 1950- til 1980-tallet Vurdert avkastningskrav:

1.4 – Konklusjon

Kronersekstifiremillioner 00/100

                    1 440 000 

78,5 %

                    8 172 040 

20,0 %

                    2 326 012 

28,5 %

12,00 %

Den angjeldende eiendommen er beliggende på Prestøya i Kirkenes i Sør-Varanger kommune. 

Prestøya er en halvøy beliggende øst for Kirkenes sentrum. Mot nord er det etablert noe havneområder. 

Det er relativt kort vei til det meste av servicefunksjoner, skole, barnehager, forretninger etc., 

hovedsakelig beliggende i Kirkenes sentrum. I tillegg er det noe kollektivtilbud i området i form av buss.

Eiendommen er beliggende i et område som i stor grad er preget av sykehusbebyggelse, men som 

følge av at et nytt sykehus er under oppføring syd for Kirkenes sentrum skal sykehusvirksomheten på 

Prestøya avvikles. Verdien er derfor beregnet basert på forventet inntektspotensial for bebyggelsen 

samt eventuell verdi av utviklingspotensialet for både tomtene og eksisterende bygg.

På grunn av stadige endringer i markedsforholdene, ulike vurderinger av verdiparametere og 

stor grad av sensitivitet i beregningene er det vanskelig å ansette en eksakt verdi for denne type 

eiendom. Basert på vår sensitivitetsanalyse anser vi at eiendommens verdi er beliggende 

innenfor intervallet kr. 61,4 mill. til kr. 66,7 mill.

 kr             64 000 000 

     157 316,2 

          26 914 

Med bakgrunn i mottatte opplysninger, oppgaver og verdiberegninger ansettes følgende verdi av 

eiendommen med gnr. 27, bnr. 9 m.fl. i Sør-Varanger kommune (Dr. Palmstrøms vei 2, 11, 13 og 15 

m.fl., 9900 Kirkenes):

Taksten er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldende instruks og retningslinjer. Takstmannen 

er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter 

å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier.

Oppdraget er å vurdere verdien av flere 

eiendommer i tilknytning til Kirkenes Sykehus, 

inkludert selve sykehusbygget, i tillegg til flere 

relaterte bygg i samme område. Eiendommene 

som skal vurderes består av ett gårds- og 

bruksnummer, gnr. 27, bnr. 9 i Sør-Varanger 

kommune, i tillegg til flere festede eiendommer 

under samme gnr./bnr. Vurderingen skal hensynta 

både inntektspotensial for den eksisterende 

bebyggelsen samt eventuelt utviklingspotensial.

Oppdraget er å ansette en normal verdi på eiendommen slik den fremstår i dag. Markedsverdien er den 

pris flere sannsynlige investorer ville være villige til å gi for eiendommen. Den merpris en særinteresse 

kan være villig til å gi er ikke vurdert.
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2 – INNLEDNING/MANDAT

Oppdraget:

…

…

…

…

3 – FAKTISKE OPPLYSNINGER

Besiktigelse:

Dokumenter:

- Tegninger av bebyggelsen av ulik kvalitet

- Forvaltningsplan (LVP Helse) for Pike-, Søster- og Elevhjemmet

- Arealundersøkelse Kirkenes Sykehus (februar 2005)

- VA-kart

Vi har blant annet mottatt følgende relevante dokumenter som 

grunnlagsmateriale (listen er ikke en fullstendig oversikt over mottatte 

dokumenter):

Det er forutsatt i denne rapport at eiendommen er godkjent til dagens bruk, 

samt at eventuelle pålegg fra offentlig myndigheter er oppfylt. 

 

Markedsverdien er henført til dagens dato og det forutsettes at…

det ikke foreligger uoppfylte pålegg på eiendommen, servitutter eller 

lignende som kan påvirke eiendommens verdi.

eiendommen er fri for forurensede masser.

eiendommen vurderes som om den var heftelsesfri.

mottatte muntlige og skriftlige opplysninger er korrekte.

For øvrig er vurderingen basert på egne observasjoner, erfaringer med 

markedet og eiendomsbransjen generelt samt konkrete referansetall. 

Eventuelle servitutter er ikke undersøkt nærmere i forbindelse med oppdraget 

med mindre annet er eksplisitt beskrevet i verdigrunnlaget, og forutsettes i 

denne verdivurdering ikke å ha verdipåvirkende effekt.

Eiendommen ble besiktiget den 9. mai 2016. Driftsansvarlig Ketil Pedersen 

viste eiendommen og ga faktiske opplysninger.

I tillegg er det innhentet informasjon fra grunnboken/Eiendomsdata samt Sør-

Varanger kommunes hjemmeside på internett.

Andre forutsetninger/

opplysninger:

Forsvarsbygg Skifte Eiendom ved Frode Karlsen og Eli Heggelund har på 

vegne av Finnmarkssykehuset HF anmodet BER Verdivurdering AS om å 

verdsette en større eiendomsmasse i tilknytning til Kirkenes Sykehus, deriblant 

selve sykehusbygget og flere relaterte bygg. Eiendommen består av gnr. 27, 

bnr. 9 i tillegg til flere festetomter innenfor dette gårds- og bruksnummeret (fnr. 

5-9, 12-16 og 18-19), heretter kalt "eiendommen".

Oppdraget er å ansette en normal markedspris på eiendommen slik den 

fremstår i dag. Verdigrunnlaget tar utgangspunkt i eiendommens 

inntektsoverskudd basert på påstående og påregnelige leieinntekter. 

Eiendommen og de tilhørende byggene skal vurderes samlet "as-is". Det skal 

legges til grunn at det såkalte "Elevhjemmet" blir solgt med en tilbakeleieavtale, 

noe som dermed skal hensyntas i verdiberegningen. Selve 

sykehusbebyggelsen skal forutsettes fraflyttet, og således klargjort for utvikling 

eller utleie.

Markedsverdi er den pris flere sannsynlige investorer vil være villig til å gi for 

eiendommen ved et fritt salg. Den merverdi en særinteresse kan være villig til å 

gi for eiendommen er ikke vurdert.

Dette er en revidert utgave av opprinnelig rapport datert 30.06.2016 basert på 

ny informasjon, blant annet om hvilke eiendommer som skal inngå i 

vurderingen.
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Matrikkel og

tomteareal:

Gnr./bnr./fnr. Eiendomsbetegnelse/adresse Tomteareal

27/9 Sykehuset, Søsterhjemmet, Pikehjemmet etc.

27/9/5 Dr. Nedlers vei 16 A-C

27/9/6 Dr. Nedlers vei 19 A-H

27/9/7 Dr. Nedlers vei 23 A-H

27/9/8 Dr. Nedlers vei 21 A-H

27/9/9 Dr. Nedlers vei 11 A-H

27/9/12 Dr. Nedlers vei 14 A-F

27/9/13 Dr. Nedlers vei 15 A-H

27/9/14 Dr. Nedlers vei 17 A-H

27/9/15 Dr. Nedlers vei 13 A-H

27/9/16 Elevhjemmet (Dr. Palmstrøms vei 9)

27/9/18 Dr. Nedlers vei 7 A-D

27/9/19 Dr. Nedlers vei 9 A-D

Sum tomteareal

Hjemmelshaver:

Finnmarkssykehuset HF Sykehusveien 35, 9600 Hammerfest

Beliggenhet:

Beskrivelse:

I henhold til Statens kartverk har eiendommen et tomteareal på 157 316,2 m², 

fordelt som følger:

  147 587,0 

      1 138,0 

  157 316,2 

Det er ikke registrert hjemmelsdata for eiendommene gnr. 27, bnr. 9, fnr. 5-9, 

fnr. 11-16 og fnr. 18-19. I henhold til mottatt informasjon er imidlertid både 

bortfester og fester for disse eiendommene også Finnmarkssykehuset HF.

Eiendommene gnr. 27, bnr. 9 og gnr. 27, bnr. 638 har i henhold til grunnboken 

følgende hjemmelshaver:

Den angjeldende eiendommen er 

beliggende på Prestøya i Kirkenes i Sør-

Varanger kommune. Prestøya er en halvøy 

beliggende øst for Kirkenes sentrum, og er 

preget av sykehusbebyggelse og ellers 

boliger i form av både mindre boligblokker 

og småhusbebyggelse (eneboliger, 

flermannsboliger og rekkehus). Mot nord er 

det etablert noe havneområder.

Det er relativt kort vei til det meste av 

servicefunksjoner, skole, barnehager, 

forretninger etc., hovedsakelig beliggende i 

Kirkenes sentrum. I tillegg er det noe 

kollektivtilbud i området i form av buss.

         755,6 

         664,7 

         623,0 

         796,4 

         709,0 

      1 340,4 

         599,0 

         636,3 

         672,7 

         950,3 

         843,8 

Den angjeldende eiendommen består av både sykehusbebyggelse samt boliger 

for sykehusets ansatte. Sykehuset ble i henhold til mottatt oversikt oppført i 

1955, 1975 og 1989, og også Pikehjemmet, Søsterhjemmet og 4-mannsboligen 

ble oppført i samme periode som det opprinnelige sykehuset (1953-1956). 

Elevhjemmet ble oppført i 1975 mens den resterende boligbebyggelsen i Dr. 

Nedlers vei ble utbygget i perioden 1972-1980.

Den angjeldende eiendommen utgjør store deler av den nordre halvdelen av 

Prestøya. I tillegg strekker tomten seg sydover som en smal stripe langs 

strandlinjen øst på Prestøya og videre rundt halvøyas søndre spiss. Denne 

strandsonen er ubebygget og består av friområde med noe vegetasjon.
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Arealer:

Bygg Etasje Bruk/formål/beskrivelse BTA

Sykehuset U.etg. Lager, verksted, kapell, obduksjon, arkiv m.m.

1. etg. Akuttmottak, kjøkken, kontorer, poliklinikk m.m.

2. etg. Kontorer, blodbank/lab, radiologi, arkiv m.m.

3. etg. Operasjonsrom, kirurgi m.m.

4. etg. Kontor, fødeavdeling, vaktrom m.m.

Sum bruttoareal Sykehuset

Elevhjemmet Studenthjem/boliger (ca. 56 hybler)

Sum bruttoareal Elevhjemmet

Søsterhjemmet U.etg. Kontorer

1. etg. Boliger/hybler

2. etg Kontorer

Sum bruttoareal Søsterhjemmet

Pikehjemmet 1. etg. IT og forskning

2. etg Habilitreringsteam voksne

Sum bruttoareal Pikehjemmet

Dr. Palmstrømsv. 2 A-D 3-romsleiligheter (4-stk)

Sum bruttoareal 4-mannsbolig

Dr. Nedlers vei 16 A-C Boliger/rekkehus (3 stk.)

Dr. Nedlers vei 19 A-H Boliger/rekkehus (8 stk.)

Dr. Nedlers vei 23 A-H Boliger/rekkehus (8 stk.)

Dr. Nedlers vei 21 A-H Boliger/rekkehus (8 stk.)

Dr. Nedlers vei 11 A-H Boliger/rekkehus (8 stk.)

Dr. Nedlers vei 14 A-F Boliger/rekkehus (6 stk.)

Dr. Nedlers vei 15 A-H Boliger/rekkehus (8 stk.)

Dr. Nedlers vei 17 A-H Boliger/rekkehus (8 stk.)

Dr. Nedlers vei 13 A-H Boliger/rekkehus (8 stk.)

Dr. Nedlers vei 7 A-D Boliger/rekkehus (4 stk.)

Dr. Nedlers vei 9 A-D Boliger/rekkehus (4 stk.)

Sum bruttoareal Dr. Nedlers vei

Sum

Bebyggelse:

Sykehuset:

       26 914 

         1 832 

Arealene er ikke kontrollmålt eller -beregnet.

         5 825 

         5 445 

         1 832 

I henhold til mottatte arealundersøkelse (Sykehus Utvikling AS, 5. feb. 2005) 

tegninger og annen dokumentasjon har bebyggelsen følgende bruttoareal:

         1 550 

       19 713 

         1 550 

            180 

         4 779 

Som tidligere beskrevet er eiendommen bebygget med flere bygg, beskrevet 

som følger:

Sykehuset består av til sammen 7 fløyer med ulike oppføringstidspunkt, 

hovedsakelig i 1955, 1975 og 1989. Felles for alle fløyene er at de i dag 

fremstår som relativt utidsmessige, med et behov for både innvendig og 

utvendig vedlikehold. På gulv er det hovedsakelig belegg, malt strie eller plater 

på vegg samt malt himling.

Bygningene oppvarmes med vannbåren varme fra elektrokjele. Oljefyr ved 

spisslast. Det er videre en rekke mindre ventilasjonsanlegg, av ulik alder og 

størrelse. Videre er det installert spesialanlegg for områder som kirurgi, 

fødestue med mer.

            180 

            180 

            540 

            273 

            214 

            487 

            284 

            284 

            358 

         4 340 

            352 

            352 

            352 

            352 

            654 

            352 

            352 

            352 

            432 

            432 
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Elevhjemmet:

Pikehjemmet/Søsterhjemmet:

Dr. Nedlers vei:

Dr. Palmstrøms vei 2 A-D (firemannsboligen):

Vedlikehold:

Parkering:

Festeforhold:

Regulering:

Som beskrevet over fremstår hovedandelen av bebyggelsen med noe 

vedlikeholdsetterslep og bærer preg av bebyggelsens alder. Sykehuset har blitt 

noe oppgradert/vedlikehold, men som følge av at det bygges et nytt sykehus i 

Kirkenes er dette vedlikeholdsarbeidet blitt noe nedprioritert de siste årene.

Det er etablert utendørs parkering i tilknytning til de fleste byggene.

I henhold til grunnboken og mottatte oversikt er det flere festetomter som inngår 

i eiendommen som skal vurderes. I henhold til mottatt informasjon er det i dag 

Finnmarksykehuset HF som er grunneier, og fester og bortfester er således 

samme enhet.

Bebyggelsen er oppført i 1974-75 i plasstøpt betong, delvis forblendet med tegl, 

delvis liggende trepanel under vinduspartier. Bygningen har fire etasjer pluss 

kjeller. Fjerde etasje er inntrukket og består av oppholdsrom/loftstue med store 

panoramavinduer mot nord. Lite tekjøkken samt toalett. Første til tredje etasje 

består av totalt 56 hybler av varierende størrelse. Felles dusj, kjøkken og toalett 

i hver etasje. Kjeller består av tekniske rom, hobbyrom og noe lagerarealer.

Bygningen fremstår som utidsmessig med et betydelig etterslep på 

vedlikeholdet. Innvendig er det vinylbelegg på gulv, malt strie eller plater på 

vegg. Malt himling. Malt betong i fellesarealer/trappeløp. Enkel standard. 

Bygningen oppvarmes med fjernvarme fra sykehuset.

Bebyggelsen er oppført i 1953-55 i plasstøpt betong. Bebyggelsen var tidligere i 

bruk som boliger for studenter, men er i dag i bruk som kontorer. Kontorene er 

innredet med vinylbelegg på gulv, malte flater på vegg og himling. Enkel 

standard. Utvendig bærer bygningene preg av manglende vedlikehold og behov 

for oppmaling. Bygningene oppvarmes med vannbåren varme fra fjernvarme 

fra sykehuset. Ingen ventilasjon.

Eiendommen består av 73 leiligheter av ulik størrelse og utforming. 

Bebyggelsen er oppført i 8 enheter med 4 – 8 leiligheter i hver bygning. 

Leilighetene fremstår med meget enkel standard og betydelig etterslep på 

vedlikeholdet, spesielt utvendig. Det er et stort behov for utvendig oppmaling, 

skifte av vinduer samt oppgradering av utomhusarealer. Innvendig har 

leilighetene enkel standard, med vinylbelegg på gulv, malt strie/plater på vegg. 

Enkel, eldre kjøkkeninnredning. Badene fremsto som utidsmessige, med 

baderomsplater på vegg, malt strie, etc.

Bygget ble ikke besiktiget. I henhold til mottatt informasjon består bygget av fire 

3-romsleiligheter.

Hovedandelen av den angjeldende eiendommen er uregulert. Mindre parseller 

langs tomtens nordre grense er imidlertid regulert for blant annet friområde i 

henhold til reguleringsplan for Kirkenes Havn, del 1 og del 3. I tillegg er enkelte 

parseller regulert blant annet til veiformål og friområde i henhold til andre eldre 

reguleringsplaner.
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Vernestatus:

I henhold til gjeldende kommuneplan med plan-ID 2004105, med 

ikrafttredelsesdato 05.10.2005 er tomtens nordre deler avsatt til offentlig 

bebyggelse som en del av felt OB13 og til nåværende boligområde som en del 

av felt B30. Den delen av området som strekker seg sydover langs sjøen er 

avsatt til friområde, mens to mindre parseller ved sydspissen av Prestøya også 

omfattes av felt B30.

Innenfor eksisterende og planlagte boligområder tillates det en %-BYA på inntil 

50 %. Det er ikke angitt maksimal tillatt høyde for bebyggelsen. For områdene 

med offentlig bebyggelse er det kun angitt rekkefølgekrav, herunder krav til 

opparbeidelse av teknisk infrastruktur, vei, parkering etc.

Forslag til ny kommuneplan (arealdel) for perioden 2014-2026 ligger ute til 

offentlig ettersyn frem til 30.06.2016. I denne planen er den del av eiendommen 

som var omfattet av felt OB13 foreslått omregulert til tettbebyggelse/boligformål 

(felt TB5), som følge av at nytt sykehus er under bygging. I eksisterende og 

planlagte boligområder tillates det en utnyttelse på inntil 50 %-BYA. Felt B30 i 

tidligere kommuneplan er i forslag til ny kommuneplan omtalt som felt 

B29_Prestøya. Ved utbygging/ombygging av mer enn 200/400 m² kreves det ny 

detaljregulering. 

Det er ikke angitt maksimale byggehøyder for de angjeldende feltene i forslaget 

til ny kommuneplan, men bebyggelsen ellers i området er i hovedsak oppført i 1-

2 etasjer over terreng, mens det for felt BB1 (bybebyggelse) i Kirkenes sentrum 

er angitt en maksimal gesims- og mønehøyde på henholdsvis 8 og 9 meter.

Deler av bebyggelsen omfattes av Landsverneplan for Helsesektoren. Vi har 

mottatt forvaltningsplaner for Pikehjemmet, Søsterhjemmet og Elevhjemmet, 

alle datert 17. februar 2012, der verneforholdene er beskrevet. For 

Elevhjemmet som er vernet i verneklasse 1, fredning, er det oppgitt at eksteriør 

og deler av interiøret i 1., 3. og 44 etasje samt trapperommene er omfattet av 

vernet. 

Utvendig inkluderer fredningen hovedelementer som konstruksjon, 

fasadekomposisjon, planløsning og materialbruk, overflatebehandling og 

bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak 

og detaljer som skilt og dekor. Fast inventar som skap, ovner, tekniske 

installasjoner m.v. er fredet som en del av interiøret. Fredningen av interiøret 

omfatter blant annet korridorene med originaldører, trappehusene, ett fellesrom 

med kjøkken i en av etasjene som er i opprinnelig stand, ett typisk elevrom og 1 

leilighet i opprinnelig stand samt fellesrommet i takoppbygget.

Både Pike- og Søsterhjemmet er også vernet i verneklasse 1, fredning, men 

både, men for sistnevnte gjelder fredningen kun utvendig. For begge byggene 

er omfanget av fredningen utvendig tilsvarende det som er beskrevet over for 

elevhjemmet. For Pikehjemmet omfatter fredning av interiøret skap, ovner, 

tekniske installasjoner m.m.

Det henvises til de nevnte forvaltningsplanene datert 17. februar 2012 for 

ytterligere beskrivelser av verneforholdene.
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4 – VERDIGRUNNLAG

4.1 – Premisser

4.2 – Metode for verdiberegningen

Kontantstrømanalysen er en vurdering av forventet kontantstrøm i eiendommen over en tiårsperiode. 

Verdien fremkommer med bakgrunn i eiendommens normale markedsleier, fritt utleid i dagens marked. 

Markedsleien ansettes ut fra våre erfaringer fra normale markedsleier for tilsvarende lokaler i området. 

Nåverdien er et resultat av neddiskonterte pengestrømmer i tiårsperioden, samt et tenkt salg av 

eiendommen i år 10, basert på forventningene til leieinntekter i år 11.

Eiendommen er vurdert med forutsetning om at denne er tømt, og verdigrunnlaget baseres derfor kun 

på normale markedsleier. Imidlertid vil det inngås en tilbakeleieavtale for deler av bebyggelsen før et 

eventuelt salg. For å hensynta en ledighetsperiode innledningsvis samt at inntektspotensialet vil kunne 

variere noe fra år til år har vi derfor beregnet verdien gjennom en kontantstrømanalyse.

For den ubebygde delen av tomten har vi beregnet verdien i henhold til tomteprisbelastningsmetoden, 

det vil si den sum som fremkommer etter fradrag av totale byggeomkostninger og prosjektgevinst fra 

den nominelle salgssum. Forventet salgsverdi for boligeiendom vurderes ut fra erfaringstall og 

tilgjengelig statistikk på sammenliknbare boligeiendommer/-prosjekter i området, mens salgsverdien for 

næringslokaler normalt beregnes med nettokapitaliseringsmetoden basert på påregnelige leieinntekter 

og krav til avkastning. I beregningene anslås byggeomkostninger normalt ut fra tilgjengelig statistikk og 

erfaringspriser, hensyntatt standard, størrelse, kompleksitet med mer. Prosjektgevinst/risiko anslås 

skjønnsmessig basert på en vurdering av prosjekt- og reguleringsstatus på vurderingstidspunktet. 

Bebyggbart areal beregnes i henhold til gjeldende regulering og/eller kommune(del)plan.

Oppdraget er som nevnt å vurdere verdien av eiendommen slik den fremstår i dag i henhold til 

påstående bebyggelse, normale markedsleier/påstående leie for denne bebyggelsen samt et eventuelt 

utviklingspotensial eiendommen måtte ha. En relativt stor del av eiendommen er som nevnt bebygget 

med sykehusbebyggelse, og som følge av at det er et nytt sykehus under oppføring i kommunen vil 

dagens bruk opphøre. Det skal derfor forutsettes at sykehuset er fraflyttet og klargjort for utleie eller 

utvikling/konvertering. Med unntak av strandsonen langs den sørlige halvdelen av Prestøya er 

eiendommen i forslag til ny kommuneplan hovedsakelig angitt som nåværende og fremtidig 

boligområde. Vi anser det derfor som sannsynlig at deler av sykehusområdet, samt deler av de 

ubebygde tomteområdene kan utvikles til boligformål. Deler av sykehuset kan imidlertid også tenkes 

konvertert til eksempelvis sykehjem.

Som beskrevet innledningsvis er det flere festetomter som inngår i den angjeldende eiendommen. I 

henhold til mottatt informasjon er imidlertid Finnmarkssykehuset HF både grunneier/bortfester og fester, 

og før et eventuelt salg anser vi det derfor naturlig at festekontraktene opphører. Vi har derfor ikke 

hensyntatt påstående festeforhold i vår verdivurdering.

I henhold til mandatet skal deler av bebyggelsen vurderes med forutsetning om at det etableres en 

tilbakeleieavtale, det vil si at det skal inngås en leiekontrakt som omfatter Elevhjemmet før eiendommen 

selges. I tillegg skal øvrig eksisterende boligbebyggelse vurderes som næringseiendommer, det vil si at 

disse skal vurderes til utleieformål. Disse boligenes realverdi, det vil si verdien ved at boligene selges 

enkeltvis fritt i markedet, er derfor ikke hensyntatt/beregnet.

Verdien av denne type næringseiendom vurderes normalt på bakgrunn av én av to beregningsmetoder, 

henholdsvis nettokapitaliseringsmetoden eller en kontantstrømsanalyse. Nettokapitaliseringsmetoden 

innebærer en vurdering av eiendommens verdi med bakgrunn i eiendommens netto inntektsoverskudd 

og angitt forrentningskrav. Forrentningskravet er basert på et rimelig skjønn hensyntatt 

markedssituasjonen.
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4.3 – Markedsvurdering

4.4 – Utleibare arealer

Arealtype Enhet Arealandel Ledig Ledighetsgrad

Hybelhus m² BTA

Bolig m² BTA

Sum (areal)

4.5 – Leievurdering

4.5.1 – Påstående leienivå

Markedet for næringseiendom på nasjonal basis har vært meget godt det siste året med rekordhøye 

leiepriser og eiendomsverdier. Omsetningen av næringseiendom var historisk høy i 2015 og det er 

fortsatt god aktivitet i salgsmarkedet. Finansieringsvilkårene har imidlertid blitt noe dårligere siden 

sommeren 2015, noe som kan redusere aktiviteten noe. Leiemarkedene har også vist noe 

svakhetstegn, spesielt i de oljetunge områdene.

Det er en rekke forhold som gjør at risikobildet for investering i næringseiendom har økt den senere tid 

og som kan gi nedgang i både leie- og eiendomspriser de nærmeste årene. Først og fremst er det den 

økonomiske situasjonen i Norge med forventninger om lavere økonomisk vekst og økt arbeidsledighet, 

spesielt påvirket av et kraftig fall i oljeprisen. Videre er den økonomiske situasjonen i 

verdensøkonomien usikker med utsikter til lavere økonomisk vekst. I tillegg er finansieringsmarkedene 

noe mer usikre.

Markedet for eiendom generelt i Kirkenes anses å være av en noe lokal art. Prestøya-området har vært 

preget av å ha meget god beliggenhet i forhold til sykehuset, men som følge av at et nytt sykehus 

etableres syd for Kirkenes sentrum anses Prestøya å miste ett av sine største fortrinn. Kirkenes har i 

dag en befolkning på i overkant av 3 500 personer, og demografien og forventet utvikling av denne i 

dette området gjør også at markedet for boligutvikling i området anses å være meget begrenset.

Årlig omsettes det svært få boliger i Kirkenes, men utleiemarkedet for boliger i Kirkenes er likevel meget 

godt, da det er en stor andel av midlertidige arbeidere som bosetter seg i området for kortere perioder, 

og dermed ønsker å leie bolig fremfor å kjøpe bolig. Kundegrunnlaget består dermed av både 

sykehusansatte, politi, forsvaret, andre offentlige etater m.fl.

Som følge av at dagens driver av sykehuset også er eiendommens eier har det ikke vært inngått noen 

intern kontrakt for bruk av bygget. Boligene rundt sykehuset har vært leiet ut til blant annet sykehusets 

ansatte på løpende kontrakter. I henhold til mottatt oversikt er leieprisene per boenhet varierende fra ca. 

kr. 4 200,- per boenhet/måned til kr. 11 000,- per boenhet/måned, blant annet avhengig av 

størrelse/antall rom. Det er ikke opplyst om leieprisene er reelle eller kun er estimerte normale 

leiepriser.

Som beskrevet i mandatet skal Elevhjemmet vurderes med forutsetning om at det er inngått en 

tilbakeleieavtale. I henhold til mottatt informasjon vil denne avtalen tilsi en påstående leiekontrakt på kr. 

1 440 000,- per år, det vil si kr. 929,- per m² BTA/år, eller i snitt kr. 2 143,- per boenhet/måned for 56 

hybler. Avtalen vil løpe i 4 år, vil kunne bli regulert årlig i henhold til endringen i konsumprisindeksen 

(100 %), antatt per 1. januar hvert år.

0,0 %

         4 624 

         1 027 

100,0 %

100,0 %

Leieareal/ 

antall

Andel 

fellesareal

0,0 %

0,0 %         4 624 

35,8 %

64,2 %

         2 577 

         7 201 

I henhold til mottatte tegninger har eiendommen følgende utleibare arealer (den delen som forutsettes 

beholdt "as-is"):

         5 651 78,5 %

39,9 %
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4.5.2 – Felleskostnader

4.5.3 – Ledighet

4.5.4 – Markedsleievurdering

Bebyggelsen som skal beholdes fremstår i hovedsak som eldre og med noe utidsmessig innredning. 

Både elevhjemmet, søsterhjemmet og pikehjemmet omfattes av landsverneplan for helsesektoren, med 

stedvis vern av både eksteriør og interiør. Dette kan etter vårt skjønn vanskeliggjøre en full opprustning 

av eiendommene for å oppnå høyere leie, og vi har derfor primært tatt utgangspunkt i dagens standard. 

Det presiseres imidlertid at ikke alle arealene er besiktiget, deriblant Dr. Palmstrøms vei 2 A-D.

Det er for tiden ingen boliger til leie i Kirkenes på Finn.no, men i andre byer/tettsteder i Øst-Finnmark er 

det flere hybler av sammenliknbar størrelse som ligger ute med en oppgitt leiepris fra ca. kr. 2 000,- til 

kr. 3 000,- per måned, noe som for de ulike objektene tilsvarer en leie varierende fra ca. kr. 600,- til kr. 

1 000,- per m²/år. Imidlertid anses Kirkenes å være i en særposisjon, blant annet på grunn av nærhet til 

grensen. Det er derfor en betydelig andel midlertidig beboere som flytter til Kirkenes i forbindelse med 

arbeid på sykehuset, i politiet, forsvaret og andre offentlige etater. Disse beboerne ønsker dermed å leie 

boliger fremfor å kjøpe egen bolig, på grunn av relativt kortvarig opphold, noe som dermed trekker 

leieprisene opp.

For leiligheter viser tilgjengelige objekter i Øst-Finnmark at leieprisene i hovedsak er beliggende i 

samme nivå som for hybler, det vil si fra kr. 600,- til kr. 1 000,- per m²/år. Som en følge av det relativt 

gode leiemarkedet anser vi at oppnåelige leiepriser er noe høyere enn dette intervallene. Som et snitt 

for boligene i henholdsvis Dr. Nedlers vei og Dr. Palmstrøms vei har vi lagt til grunn en leie på kr. 6 000,- 

per boenhet/måned, noe som tilsvarer ca. kr. 1 210,- per m² BTA/år.

Pike- og søsterhjemmet er i dag utformet med kontorer, men har tidligere vært benyttet til hybelhus. Vi 

har derfor forutsatt at disse boligene konverteres tilbake til hybelformål, med en estimert normal 

markedsleie på kr. 1 000,- per m² BTA/år. I henhold til mottatt informasjon består Elevhjemmet av 56 

hybler (dog med noe variasjon i oppgitt antall i ulike dokumenter). Dagens leienivå iht. fremlagt 

fremleieavtale tilsvarer en leiepris for hele bygget på ca. kr. 929,- per m²/år, noe som anses å være 

meget lavt med forutsetning om at utleier skal dekke alle driftsutgifter. Etter utløpet av tilbakeleieavtalen 

legges det til grunn en kontrakt med normal markedsleie som for de øvrige hybelhusene.

Vi har ikke mottatt informasjon om eiendommens løpende drifts- eller felleskostnader. Ved utleie av 

eiendommen forutsettes det at nye leietakere dekker en forholdsmessig del av eiendommens 

driftskostnader, og at disse kostnadene er beliggende innenfor normalnivå for denne type eiendom. 

Imidlertid er det i utkast til tilbakeleieavtalen lagt til grunn at utleier  skal betale alle driftsutgifter, 

herunder også energi, ventilasjon, varmt vann, kommunale avgifter og renhold/avfall.

Som følge av at sykehusvirksomheten på eiendommen skal opphøre ettersom det bygges et nytt 

sykehus i Kirkenes er det forutsatt at dette bygget er ledig. Dette bygget er imidlertid forutsatt delvis 

revet og delvis konvertert til andre formål, og er derfor ikke medregnet i inntektsberegningen for den 

påstående bebyggelsen.

For øvrig eksisterende bebyggelse antas det at det vil være noe periodisk ledighet, da disse byggene er 

boliger, med en betydelig risiko for ledighet ved leieopphør/reutleie av boenhetene. Vi har derfor en 

benyttet en generell ledighetsgrad på 20 % fra og med år 2 i kontantstrømmen. For de ledige boligene 

har vi også medregnet en ledighetsperiode på 3 måneder før disse blir utleid.

I henhold til mottatt informasjon skal Elevhjemmet tilbakeleies i en periode frem til et tilsvarende tilbud 

er utbygget i tilknytning til det nye sykehuset. Foreløpig er leiekontrakten foreslått å vare i 4 år. Det er 

derfor etter vårt skjønn stor risiko for at Finnmarkssykehuset fraflytter eiendommen etter 

kontraktsutløpet, og at bygget dermed vil være ledig i en periode i forbindelse med gjennomføring av 

nødvendige vedlikeholds-/oppgraderingsarbeider (kun mindre tiltak). Etter utløpet av kontrakten har vi 

derfor lagt til grunn en ledighetsperiode på 6 måneder, i tillegg til den generelle ledighetsgraden. Pike- 

og søsterhjemmet forutsettes konvertert til boligformål/hybler, og vi har derfor medregnet en 

ledighetsperiode på 6 måneder innledningsvis for denne anleggsperioden.

Side 11 av 20                   .Rapporttype:    Verdivurdering - Kirkenes sykehus

Matrikkel:         Gnr. 27, bnr. 9 m.fl. i Sør-Varanger kommune

Prosjektnr.:      20160127



4.5.5 – Oversikt over leieforhold og vurdert markedsleie

Type Kontrakt/leietaker

Bolig Dr. Nedlers vei

Bolig Dr. Palmstrøms vei

Hybelhus Elevhjemmet

Hybelhus Pike- og søsterhjemet

Sum

Merknader til tabellen:

⁽ⁱ⁾ Basert på en skjønnsmessig vurdering av objektet er det lagt til grunn en ledighetsperiode etter kontraktens opphør - se avsnitt 4.5.3.

4.6 – Normale eierkostnader

Per m² BTA Sum (avr.)

Forsikringspremie (bygningsforsikring)

Forvaltning, drift og regnskapsførsel 

Div. kostnader, honorarer, og fremmede tjenester

Avsetning til vedlikehold

Eiendomsskatt (iht. skattelister til offentlig ettersyn)

Sum normale eierkostnader (avr.)

              20 

              75 

              50 

            125 

            320 

              52 

 7 201 m² 

Avsetning til vedlikehold skal bidra til å opprettholde nødvendig drift av bygningen, og reflekterer ikke 

nødvendigvis det som faktisk medgår til vedlikehold hvert år, men hva som i snitt bør brukes på 

vedlikehold-/oppgraderinger over en periode på flere år. Avsetninger til vedlikehold er i dette tilfellet 

vurdert til kr. 125,- per m²/år, noe som anses å være beliggende i midtre sjikt av normalnivå. Dette på 

grunn av at eiendommen fremstår som eldre med et forventet økende vedlikeholdsbehov.

I henhold til Sør-Varanger kommunes nettside skal det betales eiendomsskatt for eiendommene som 

omfattes av dette dokument. I henhold til skattelistene som er lagt ut for offentlig ettersyn skal 

eiendommene gnr./bnr. 27/9 og 27/638 samt de angjeldende festeeiendommene betale til sammen kr. 

376 012,- i eiendomsskatt, basert på en samlet takstverdi på kr. 94 003 000,- og en skattesats på 4 ‰.

Som en normalvurdering har vi angitt følgende nivå på årlige eiers kostnader: 

-

 284 m²  

 1 210 

 1 027 m²  

 4 340 m²  

-

Markeds-

leie

fra dato

Kontrakts-

opphør

         5 251 400 

            343 640 

         1 550 000 

         1 027 000 

                      -   

                      -   

Kontrakts-

leie  per 

m²/år

            -   

            -   

 929 

            -   

-

⁽ⁱ⁾ apr.20

 1 210 

Kostnader til forvaltning, drift og regnskapsførsel avhenger blant annet av organisasjonsformen for 

forvaltningen, og omfatter administrasjon av eiendommens løpende drift. Teknisk forvaltning (drift) 

omfatter løpende vedlikeholdsarbeider og periodiske kontroller/inspeksjoner av eiendommen og de 

tekniske installasjonene. Andre arbeider som inngår i forvaltningen er fakturering av leie, 

felleskostnader, inngåelse og reforhandling av leieavtaler og regnskapsførsel. Kostnadsnivået avhenger 

i stor grad av type eiendom og leietakersammensetning. Også her trekker boligandelen vesentlig opp, 

da det vil være flere leietakere å forholde seg til noe som normalt vil resultere i en mer krevende 

forvaltning.

Andre eiers kostnader kan være honorarer for innleid hjelp, konsulenttjenester og andre fremmede 

tjenester relatert til eiendommen. Vi har benyttet et kostnadsnivå på kr. 50,- per m²/år i vårt 

verdigrunnlag.

            150 000 

            550 000 

            350 000 

            900 000 

            376 012 

         2 326 012 

Kostnader som henføres til eier er forsikringspremie for bygningen, administrasjon og regnskapsførsel, 

drift og vaktmester, samt avsetninger til vedlikehold.

Forsikringskostnader som henføres til eier er normalt kun bygning og fast innredning, mens leietakere 

selv er ansvarlig for å forsikre egen innredning og eget utstyr/installasjoner. Kostnader henført til eiers 

forsikring er normalt mellom kr. 10,- og kr. 30,- per m²/år, dog avhengig av type bruk, alder og 

utforming. Hovedandelen av arealene som er forutsatt utleid er boliger, noe som trekker denne 

kostnaden opp. Vi har derfor benyttet kr. 20,- per m²/år i verdigrunnlaget.

         1 440 000          8 172 040 

 1 550 m²           1 440 000 

                      -   

sep.16

des.16

Vurdert 

markeds-

leie pr. 

m²/år

 1 000 

 1 000 

sep.16

Sum årlig 

kontraktsleie p.t.

Areal/

antall

Sum vurdert 

årlig 

markedsleie

nov.20
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4.7 – Leietakertilpasninger

4.8 – Ekstraordinært vedlikehold

4.9 – Rentegrunnlag/avkastningskrav

Effektiv risikofri rente, 10 års statsobl.

Inflasjon

Realrente

Renterisiko/fortjeneste

Markedsrisiko

Objektrisiko

Kurans

Realavkastningskrav

1,40 %

2,50 %

-1,10 %

3,10 %

3,50 %

4,00 %

2,50 %

12,00 %

Vi har i beregningen over ikke medtatt annonserings-/markedsføringskostnader. Kostnadene utgjør i 

dette tilfellet ca. 28,5 % av sum vurdert markedsleie. Dette anses å være høyt for denne type eiendom, 

men henføres til de relativt lave leienivåene som er lagt til grunn i vurderingen.

Realavkastningskravet er valgt med utgangspunkt i estimert nivå på effektiv rente på 10 års 

statsobligasjon, samt eiendommens forretningsmessige risiko. Avkastningskravet er beregnet på 

bakgrunn av en totalvurdering av leietakerkonseptet, eiendommens beliggenhet og brukelighet samt 

dagens markedssituasjon.

Ut over leietakertilpasningene beskrevet over samt normale avsetninger til vedlikehold har vi ikke 

medregnet kostnader til ekstraordinært vedlikehold. Det presiseres at det ikke er foretatt en full teknisk 

gjennomgang av bebyggelsen, og at det således kan forekomme feil/avvik og vedlikeholds-

/oppgraderingsbehov som ikke er avdekket i forbindelse med dette takstoppdraget. Ved et eventuelt 

kjøp/salg av eiendommen anbefales det derfor at det innhentes en mer omfattende teknisk 

gjennomgang/Due diligence.

Vi har i vårt verdigrunnlag medregnet kr. 1 000,- per m² BTA i leietakertilpasninger før utleie/re-utleie for 

Elevhjemmet, henført til kun en overordnet oppgradering, utskiftning/maling av enkelte overflater, 

utbedring av skader etc. Det er ikke lagt til grunn en vesentlig heving av standarden eller ombygging av 

arealene.

For Pike- og Søsterhjemmet er det som tidligere beskrevet lagt til grunn at arealene konverteres til bolig-

/hybelformål (fra kontor). Dette medfører således behov for etablering av nye bad og kjøkken. I tillegg 

har vi lagt til grunn at overflater generelt oppgraderes noe, tilsvarende det som er lagt til grunn for 

Elevhjemmet. Vi har således medregnet kr. 3 000,- per m² BTA i leietakertilpasninger.

Markedet for investering i næringseiendom er for tiden relativt godt, dog er det noe usikkerhet i 

utleiemarkedene for kontorer og forretninger som gir utslag i vurderingen av markedsrisiko. 

Den angjeldende eiendommen anses imidlertid å være meget spesiell i denne sammenheng. Arealene 

som er vurdert som utleieobjekter består av boliger som i dag fremstår som attraktive for det 

eksisterende sykehuset på Prestøya. Når det nye sykehuset er ferdigstilt anser vi imidlertid at markedet 

for utleieboliger i dette området vil være noe mer begrenset. 

I tillegg er bebyggelsen av eldre dato og fremstår som noe utidsmessig, og verneforholdene kan også 

vanskeliggjøre en optimalisering av deler av bebyggelsen (konvertering/ombygging). Vi har derfor lagt til 

grunn et relativt høyt avkastningskrav for den angjeldende eiendommen.

Som følge av at utleier skal dekke alle driftskostnader for Elevhjemmet i 4 år i henhold til 

tilbakeleieavtalen har vi også medregnet en påslag i eierkostnader i år 1-4 i kontantstrømmen som 

tilsvarer kr. 200,- per m² BTA/år, det vil si kr. 310 000,- per år basert på et areal på 1 550 m² BTA.
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4.10 – Utbyggingspotensial

Bruttoareal eksisterende sykehus

Areal som forutsettes revet (fløy M, K og 50 % av fløy Ø)

Areal som skal konverteres

1. etasje

2. etasje

3. etasje

4. etasje

Areal 1.-4. etasje

Kjeller

Areal inkl. kjeller

Estimert ubebygget tomteareal (m²)

Maksimal utnyttelsesgrad %-BYA =

Maksimalt bebygd areal (m² BYA)

Antall etasjer

Maksimalt bruttoareal

Konverteringsfaktor S-BRA/BTA

Maksimalt salgbart bruksareal (m² S-BRA)

90 %

              28 688 

              19 713 

                4 088 

              15 626 

Som tidligere beskrevet anser vi at eiendommen vil kunne ha et utbyggings-/utviklingspotensial når 

sykehusvirksomheten på området opphører. Deler av sykehusbebyggelsen (fløy Ø, M og K) anses å 

være lite egnet til konvertering til andre formål, mens de øvrige fløyene kan tenkes konvertert til 

eksempelvis sykehjemsformål. I tillegg åpner forslaget til ny kommuneplan at eiendommen kan bli 

omregulert til boligformål. Vi anser det derfor som mest hensiktsmessig å rive de østre fløyene 

beskrevet over, og konvertere den resterende bebyggelsen til bolig eller sykehjem. Basert på dette har 

vi beregnet følgende bruttoareal som er forutsatt konvertert:

              42 500 

              21 250 

              31 875 

50 %

                    1,5 

Arealene som er forutsatt bevart og konvertert består av bebyggelse i 1.-4. etasje samt kjeller. I henhold 

til mottatt arealundersøkelse er arealene fordelt per etasje som følger:

                1 482 

              15 626 

                4 335 

                4 219 

                1 482 

              11 518 

                4 108 

I denne sammenheng er det primært arealene i 1.-4. etasje som anses å ha en verdi, mens 

kjellerarealene kun er nødvendige fellesarealer, der det ikke vil bli vektlagt vesentlige oppgraderinger i 

forbindelse med en konvertering.

Videre er de ubebygde delene av den nordre delen av eiendommen avsatt til boligformål, både i 

henhold til dagens kommuneplan og i forslag til ny kommuneplan. Det er oppgitt at utnyttelsen ikke skal 

overstige 50 %-BYA, men byggehøyden er ikke definert. Bebyggelsen ellers i området er primært 

oppført i 1-2 etasjer over terreng, og basert på at bebyggelsen i Kirkenes sentrum tillates oppført i inntil 

3 etasjer i forslaget til ny kommuneplan anser vi det derfor som sannsynlig at det vil tillates bebyggelse 

stedvis i 2 etasjer over terreng i det angjeldende området. 

På grunn av områdets topografi, spesielt mot nord og også ned mot sjøen i øst anser vi at deler av 

eiendommen ikke kunne bebygges. Basert på en grov oppmåling på kommunens kartside anser vi 

imidlertid at den delen av eiendommen som kan bebygges (inkl. den østre delen av 

sykehusbebyggelsen som er forutsatt revet) vil utgjøre ca. 40-45 daa. Med en utnyttelse på 50 %-BYA 

og en bebyggelse i 1-2 etasjer over terreng har vi beregnet følgende utbyggingspotensial:

Side 14 av 20                   .Rapporttype:    Verdivurdering - Kirkenes sykehus

Matrikkel:         Gnr. 27, bnr. 9 m.fl. i Sør-Varanger kommune

Prosjektnr.:      20160127



Estimert ubebygget tomteareal (m²)

Fradrag for felles infrastruktur 10 %

Resterende tomteareal

Snittstørrelse boligtomter

Antall boligtomter

Salgbart bruksareal per tomt (m² S-BRA)

Sum salgbart bruksareal (m² S-BRA)

Konverteringsfaktor S-BRA/BTA

Maksimalt bruttoareal (m² BTA)

4.10.1 – Salgspriser nye boliger

              38 250 

                4 250 

                   750 

                     51 

90 %

                7 100 

                   125 

                6 375 

En utbygging med 51 boliger i form av småhusbebyggelse anses å være langt mer realiserbart i dette 

området innen overskuelig fremtid enn det en utbygging i henhold til kommuneplanen tilsier, hensyntatt 

innbyggertall og forventet demografisk utvikling. Vi har derfor benyttet en påregnelig utnyttelse som 

beregnet over som enkeltstående boligtomter for småhusbebyggelse i vårt verdigrunnlag. På grunn av 

den relativt store potensielle boligutbyggingen på de ubebygde tomtearealene har vi lagt til grunn at 

dagens sykehus konverteres til sykehjem.

I henhold til Husbankens anbefalinger bør det etableres minimum 30 m² privat areal per 

sykehjemsplass (min. 24 m² per korttidsplass). I tillegg kommer fellesarealer, tekniske rom, lager etc., 

som erfaringsmessig medfører at det totalt må regnes 50-100 m² BTA per sykehjemsplass. I det 

angjeldende bygget som er et eldre bygg som skal konverteres til sykehjem anser vi det som vanskelig 

å oppnå en optimal arealeffektivitet, og med et areal på 75-100 m² BTA per plass kan det således 

etableres ca. 150-200 sykehjemsplasser i den angjeldende bebyggelsen (medregnet kjellerareal som 

fellesareal, tekniske rom, lager etc.).

Med en gjennomsnittlig boligstørrelse på 80 m² S-BRA kan det således bygges ca. 350-400 nye boliger 

i området. Dette anses å være meget høyt for et tettsted med kun 3 500-4 000 innbyggere. Vi anser det 

derfor som mer sannsynlig at det skilles ut enkelttomter for småhusbebyggelse, med tomter fra 500 m² 

til 1 000 m², med en potensiell utbygging av boliger på 100-150 m² S-BRA per tomt. Basert på et snitt 

på 750 m² per tomt (125 m² S-BRA) og en reduksjon i tomteareal for felles infrastruktur (veier, fortau 

etc.) på 10 % får vi dermed følgende beregning av antall boligtomter og sum salgbart bruksareal:

              42 500 

Det er få sammenliknbare boligprosjekter i Kirkenes som er gjennomført de siste årene. I området rundt 

det nye sykehuset er det imidlertid igangsatt et prosjekt med 10 eneboliger kalt Skytterhusfjellet 

Aktivhus (Skytterhusfjellet felt B). I henhold til tilgjengelig prospekt er gjennomsnittlig salgspris (listepris) 

ca. kr. 37 000,- per m² P-rom, varierende fra kr. 33 000,- til kr. 40 000,- per m² P-rom. Boligene i dette 

prosjektet antas å ha normal/middels standard, og oppføres som aktivhus, det vil si med et betydelig 

fokus på energieffektivitet og klimanøytrale løsninger. Ut over det nevnte prosjektet er det ingen 

prosjekter med offentlig tilgjengelig prisinformasjon som er gjennomført de siste årene.

Av brukte boliger er det i løpet av det siste året omsatt 11 eneboliger, 2 rekkehusboliger, 13 

tomannsboliger og 19 leiligheter i Kirkenes. For småhusbebyggelsen (enebolig, rekkehus og 

tomannsboliger) er gjennomsnittlig salgspris ca. kr. 16 250,- per m² P-rom (kun boligene med oppgitt 

areal), varierende fra ca. kr. 10 750,- til kr. 23 250,- per m² P-rom. For leiligheter er imidlertid 

gjennomsnittlig salgspris vesentlig høyere på ca. kr. 29 500,- per m² P-rom, dog varierende fra ca. kr. 

15 500,- til kr. 42 000,- per m² P-rom.

Basert på tilgjengelig statistikk for nye og brukte boliger anser vi det som sannsynlig at man vil kunne 

oppnå salgspriser i nivå kr. 30 000,- til kr. 35 000,- per m² S-BRA som et snitt for alle tomtene. Vi har 

således benyttet gjennomsnittet i vårt verdigrunnlag.
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4.10.2 – Verdiberegning ferdig konvertert sykehjem

Forventet brutto leie

Eierkostnader

Netto leie

Avkastningskrav

Verdi per m² BTA iht. avkastningskrav

4.10.3 – Byggekostnader

Sykehjem Bolig

(konvertering) (Småhusbeb.)

Bygning inkl. adm., rigg/drift, etc.

VVS

Elkraft

Tele- og automatisering

Andre installasjoner, heis, etc.

Prosjektering, byggeledelse, gebyrer, etc.

Finanskostnader

Sikkerhetsmargin

Sum byggekostnader per m² BTA (over terreng)

Sum byggekostnader boliger per m² S-BRA (avr.)

4.10.4 – Risiko/gevinstfordeling

På grunn av det angjeldende sykehjemmets beliggenhet og begrensede befolkning i området anser vi i 

utgangspunktet at leienivået for den angjeldende eiendommen vil være beliggende i det nedre sjiktet. 

Også det faktum at sykehjemmet vil bli etablert i et eldre bygg trekker noe ned. Vi har derfor benyttet kr. 

1 350,- per m² BTA/år samt eierkostnader på kr. 200,- per m² BTA/år i vårt verdigrunnlag.

Byggekostnader er beregnet som nøkkelferdig bygg, inkl. arkitekt- og konsulentkostnader samt 

utomhusarbeider. Finanskostnader, byggeledelse og gebyrer utgjør normalt i nivå rundt 7 - 10 %. Basert 

på vår erfaring med det angjeldende området anser vi at det er naturlig å oppføre bebyggelse av 

middels standard på den angjeldende eiendommen. Andre faktorer som har innvirkning på 

byggekostnadene er blant annet riggforhold og grunnforhold. 

Basert på våre erfaringspriser har vi har ansatt følgende bygge- og konverteringskostnader for det 

angjeldende prosjektet:

              16 500 

              25 500 

              11 000 

Som tidligere beskrevet har vi forutsatt at store deler av det gamle sykehuset bevares og konverteres til 

sykehjemsformål. Leienivå for denne type bebyggelse beregnes normalt enten som en andel av 

sykehjemmets inntektspotensial beregnet basert på maksimalt antall sykehjemsplasser, eller som en 

andel av bygningsmassens tekniske verdi. Basert på vår erfaring med liknende sykehjem er leieprisene 

normalt meget varierende fra kr. 800,- per m² BTA/år opp mot kr. 2 500,- per m² BTA/år, der den øvre 

halvdelen av intervallet er representert ved moderne og nyoppførte sykehjem i sentrale strøk med stort 

behov for sykehjemsplasser. 

                1 800 

                1 000 

                   600 

                   500 

                   600 

                1 300 

                   600 

              22 900 

Kostnader henført til opparbeidelse av utomhusarealer er medregnet i kostnadsoverslaget over.

                1 350 

                   200 

                1 150 

9,00 %

              12 778 

Det forutsettes videre at konverteringsarbeidet ikke igangsettes før sykehjemsbehovet er tilstrekkelig 

kartlagt og at man inngår en langsiktig kontrakt med en driver av sykehjemmet. På grunn av disse 

forutsetningene har vi lagt til grunn et relativt lavt avkastningskrav på 9,00 %, noe som gir følgende 

verdiberegning:

En utbygger/investor vil gjøre en selvstendig vurdering av prosjektets risiko, tidspunkt for igangsettelse, 

og prosjektets størrelse og omfang. Denne risikovurderingen vil samtidig måtte hensynta evt. økte 

byggekostnader, reduserte salgspriser, samt reguleringsrisiko. Vår erfaring viser at denne risikoen 

normalt utgjør i nivå 25-75 % av brutto tomtebelastning.
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4.10.5 – Verdiberegning iht. tomteprisbelastningsmetoden

Sykehjem Bolig

(per m² BTA) (per m² S-BRA)

Forventet gjennomsnittlig salgspris

Normale konverterings-/byggekostnader

Brutto tomteprisbelastning

Risiko/gevinst utbygger

Netto tomteprisbelastning (avr.)

Direkteavkastning utvikler/investor

Areal

Sum verdi per arealkategori (avr.)

Sum verdi utviklingsprosjekt (avr.)

Vi har i dette tilfellet vurdert risikoen til å være beliggende i det midtre sjikt. Planlagt utnyttelse/bruk 

anses å være i tråd med dagens bruk og gjeldende kommuneplan, og utnyttelsen for boligdelen er også 

vurdert vesentlig lavere enn det kommuneplanen åpner for. På grunn av usikkerheten knyttet til behovet 

for denne type eiendom i Kirkenes som følge de demografiske forholdene i Kirkenes kan det etter vårt 

skjønn ta flere år før alle tomtene blir solgt/utbygget, noe som dermed gir betydelig økt tidsrisiko.

Basert på en helhetlig vurdering har vi benyttet en risiko/gevinstfordeling mellom tomteeier og utvikler 

på 50 % til utvikler og 50 % til tomteeier.

Basert på de ulike parameterne beskrevet over får vi følgende beregning av utviklingspotensialets verdi 

i henhold til tomteprisbelastningsmetoden:

              12 778               32 500 

              11 000               25 500 

                1 778                 7 000 

For boligdelen tilsvarer tomteverdien en tomtepris på ca. kr. 500,- per m² tomtegrunn eller ca. kr. 

440 000,- per boligtomt på 750 m², noe som anses å være beliggende innenfor normalnivå for denne 

type boligtomter i Kirkenes.

50,0 %                    889                 3 500 

                   900                 3 500 

7,5 % 12,1 %

              11 518                 6 375 

       10 400 000        22 300 000 

       32 700 000 

Normal direkteavkastning for utviklingsprosjekter i sentrale strøk er beliggende i nivå 10-18 %. En 

direkteavkastning som beregnet over er således i hovedsak beliggende innenfor dette intervallet, til 

tross for at eiendommen anses å være beliggende relativt usentralt ut fra et nasjonalt perspektiv.
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5 – VERDIBEREGNING

5.1 – Nøkkeltall

Inntekts- og kostnadsutvikling (inflasjon)

Realrente

Realavkastningskrav

Kap. % for forrentningsverdi ved salg i år 10

Nominelt avkastningskrav

Dagens ledighetsgrad (areal)

Gjennomsnittlig gjenværende leietid påstående kontrakter

Generell ledighet (av inntektspotensial)

Generell ledighet fra og med år

5.2 – Kontantstrømanalyse

Likviditetsutvikling

Påstående leieinntekter

Markedsleie øvrige arealer

Leietakertilpasninger

Normale eierkostnader

Generell ledighet

Driftskost Elevhj. (pkt. 4.6)

Driftsresultat

Likviditetsutvikling

Påstående leieinntekter

Markedsleie øvrige arealer

Leietakertilpasninger

Normale eierkostnader

Generell ledighet

Driftskost Elevhj. (pkt. 4.6)

Driftsresultat

Salgssum år 2026

Nåverdi kontantstrøm

Verdi av utbyggingspotensial/konverteringsprosjekt

Verdi (avr.)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

Andel påstående leie##### ##### ##### #####       -         -         -         -         -         -   

Andel markedsleie##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

År 10

                         -   

4 år

                         -   

             1 563 645 

             7 190 640 

             5 401 056 

             2 334 800 

            -1 864 592 

            -2 493 448 

              -310 000 

            -1 958 987 

mai.17 - apr.18 mai.18 - apr.19 mai.19 - apr.20 mai.20 - apr.21

År 6 År 7 År 8

mai.21 - apr.22 mai.22 - apr.23 mai.23 - apr.24 mai.24 - apr.25 mai.25 - apr.26

20,00 %

2

             1 488 300 

             6 844 154 

             5 260 152 

            -1 710 910 

              -325 694 

             8 240 118 

             4 857 727              4 988 570              5 122 685 

                         -   

            -2 007 962 

             4 213 127 

            -3 081 000 

            -2 713 265 

            -1 750 857 

              -333 836 

             4 176 144 

            -2 656 259 

            -2 441 803 

            -1 708 153 

                         -   

             9 794 937 

            -1 666 491 

År 1

             1 452 000 

             4 065 115 

År 9

År 5

mai.16 - apr.17

            -2 831 589 

                         -   

            -1 911 207 

78,48 %

År 2 År 3 År 4

                         -   

                     31 252 004 

                     64 000 000 

                     46 212 357 

                -68 135 

            -2 546 384             -2 391 418 

                         -   

             1 525 508 

             7 015 258 

                         -   

                         -   

                         -   

            -2 600 643 

                         -                            -                            -                            -   

                         -                            -                            -                            -   

           10 290 806 

            -2 058 161 

            -2 771 697 

           10 039 811 

                         -   

             9 322 962              9 556 037 

            -2 342 262 

                         -   

14,50 %

2,50 %

-1,10 %

12,00 %

12,00 %

              -317 750 

             3 956 795 

                         -   

            -1 648 024 

En eventuell nedgang i driftsresultat for enkelte år skyldes bl.a. periodisk ledighet ved leieopphør/før re-utleie, kostnader til 

leietakertilpasninger og ekstraordinært vedlikehold, se henholdsvis avsnitt 4.5.3, 4.7 og 4.8.

                     32 700 000 

 (1 000 000)

 -

 1 000 000

 2 000 000

 3 000 000

 4 000 000

 5 000 000

 6 000 000

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

Andel markedsleie Andel påstående leie
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6 – SENSITIVITETSANALYSE

 63,7 

 64,0 

 66,4 

 66,9 

 66,0 

 65,1 

 63,1 

 63,4 

 62,0 

 66,5 

 66,8 

 67,5 

 62,5  67,8 

 64,8 

 61,4 

 65,4  64,5 

12,5 %

 60,1 

 62,5  60,8 

5,0 % 7,5 %

 59,1 

 61,3 

 59,3 

-5,0 % -2,5 %-10,0 % -7,5 % 4,2 2,5 %

 62,2 

 58,3 

 62,2 

 61,7 

 66,6 

 61,7 

 63,6 

 64,3 

 66,3  67,1  68,0 

 60,5 

 61,6 

 68,1 

 68,5 

 68,8 

 66,7 

 67,0 

 64,9 

 63,3 

 66,3  62,8 

 63,1 

 69,7 

 70,1 

 66,8 

 67,1 

 67,4 

 67,7 

 68,3 

 68,7 

 69,0 

 69,4 

 67,9 

 68,2 

 65,9 

 66,2 

 59,6 

 59,8 

11,60 %  60,6 

 61,1 

 62,2 

 66,0 

 59,2 

 65,4 

 61,9 

 60,4 

 61,3 

 61,5 

 60,0 

 60,3 

12,50 %

12,40 %

12,20 %

11,90 %

 61,9  62,8  63,7 

11,70 %

 63,4 

12,30 %

 60,4 

 62,5 

Netto leie iht. vurdert markedsleie, generell ledighet og eiers kostnader (millioner kroner)

-12,5 %

 60,9 

 60,7 

 61,0 

10,0 %

A
v
k
a

s
tn

in
g

s
k
ra

v

 67,2 

 67,6 

 66,1 

 64,0 

 64,2 

 64,5 

 65,5 

 64,2 

 58,6 

 58,8 

Det er i sensitivitetsanalysen beregnet potensiell verdi av eiendommen med en variasjon på ± 12,5 % i 

netto leie (brutto vurdert markedsleie minus eiers kostnader og eventuell generell ledighet), samt en 

variasjon på ± 0,5 prosentpoeng i avkastningskravet. Øvrige verdiparametere, slik som eventuelle 

nødvendige påkostninger og ekstraordinært vedlikehold samt utbyggingspotensialet er beholdt uendret. 

Denne type verdiberegninger er avhengig av en rekke parametere som innebærer en stor grad av 

skjønn. Videre kan det være svingninger i markedet som kan få store konsekvenser for normal 

markedsverdi. Vår erfaring tilsier at det er endringer i netto leieinntekter og avkastningskrav som vil ha 

den største innvirkningen på eiendommens verdi. Basert på dette har vi satt opp følgende 

sensitivitetsanalyse basert på endringer i avkastningskrav og netto leieinntekter:

 65,7 

 67,3 

 65,2 

Sensitivitetsanalysen viser endringen i verdi etter nettokapitaliseringsmetoden i millioner kroner. Tallene 

viser i hvilken grad en endring i avkastningskravet og/eller netto leie påvirker verdiberegningen. Basert 

på sensitivitetsanalysen anser vi at verdiene innenfor det avmerkede området i tabellen representerer et 

signifikant verdiintervall for den angjeldende eiendom, det vil si mellom kr. 61,4 mill. og kr. 66,7 mill.

 65,1 

 65,4 

 65,8 

 62,8 

 63,1 

 63,4 

 64,6 

 63,7 

 64,0 

 64,2 

 69,1 

 64,5 

 64,8 

 65,1 

 65,7 

 59,7 

 61,8 

11,80 %

 62,4 

 62,7 

 59,4 

 60,9 

 60,2  61,1 

11,50 %

 59,9 

12,10 %

12,00 %
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7 – KONKLUSJON

Kronersekstifiremillioner 00/100

BER Verdivurdering AS

Drammensveien 126 A, 0277 Oslo

Tlf. 22 56 29 44

www.ber.no

Johan Berg-SvendsenJonas N. Alme

Basert på våre beregninger har vi derfor konkludert med følgende verdi av eiendommen Dr. 

Palmstrøms vei 2, 11, 13 og 15 m.fl., 9900 Kirkenes slik den fremstår i dag:

Investorer/eiendomsutviklere vurderer de forskjellige verdiparametrene meget ulikt og det er en høy 

grad av sensitivitet i beregningsmetodene. Stadige endringer i markedsforholdene medfører dermed at 

det vil være vanskelig å ansette en eksakt verdi på denne type eiendom.

Sivilingeniør M.Sc. Siviløkonom MRICS

 kr             64 000 000 

30.05.2016, revidert 14.06.2016

Taksten er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldende instruks og retningslinjer. Takstmannen 

er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter 

å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier.

Basert på sensitivitetsanalysen anser vi derfor at eiendommens verdi er beliggende innenfor 

intervallet kr. 61,4 mill. til kr. 66,7 mill.

Eiendommens verdi er som beskrevet beregnet dels som et utviklingsprosjekt, og dels basert på 

forventing til leieinntekter for resterende bebyggelse som utleieboliger. I tillegg er det lagt til grunn at 

hovedandelen av det eksisterende sykehuset konverteres til sykehjemsformål. En mindre del av 

sykehuset er forutsatt revet for å gjøre plass til nye boliger. De ubebygde delene av eiendommens 

nordre deler er derfor forutsatt bebygget med småhusbebyggelse, alternativt fraskilt og solgt ut som 

eneboligtomter enkeltvis.
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1 – SAMMENDRAG

1.1 – Takstobjekt

Bøkfjordveien 9-13, 9900 Kirkenes

Gnr. 27, bnr. 25, fnr. 31, 33 og 34 i Sør-Varanger kommune

1.2 – Mandat

1.3 – Nøkkelinformasjon
Adresse: Bøkfjordveien 9-13, 9900 Kirkenes Påstående leie:

Matrikkel: Gnr. 27, bnr. 25, fnr. 31, 33 og 34 Dagens ledighetsgrad:

Eiendomstype: Boliger (utleie, useksjonert) Vurdert markedsleie:

Hjemmelshaver: Sør-Varanger Kommune Estimert ledighetsgrad:

Tomteareal (m²): Normale eierkostnader:

Bebygget areal (m² BRA): Normale eierkostnader (%):

Byggeår: 1974 Vurdert avkastningskrav:

1.4 – Konklusjon

Kronerfiremillionersekshundretusen 00/100

Oppdraget er å vurdere verdien av tre eiendommer 

med 12 rekkehusboliger på Prestøya i Kirkenes. 

Eiendommene som skal vurderes består av gnr. 

27, bnr. 25, fnr. 31, 33 og 34 i Sør-Varanger 

kommune. Eiendommene skal vurderes samlet 

som utleieobjekt, og eiendommens realverdi, det vil 

si et salg av boligene enkeltvis skal således ikke 

hensyntas.

Oppdraget er å ansette en normal verdi på eiendommen slik den fremstår i dag. Markedsverdien er den 

pris flere sannsynlige investorer ville være villige til å gi for eiendommen. Den merpris en særinteresse 

kan være villig til å gi er ikke vurdert.

Den angjeldende eiendommen er beliggende på Prestøya i Kirkenes i Sør-Varanger kommune. 

Prestøya er en halvøy beliggende øst for Kirkenes sentrum. Mot nord er det etablert noe havneområder. 

Det er relativt kort vei til det meste av servicefunksjoner, skole, barnehager, forretninger etc., 

hovedsakelig beliggende i Kirkenes sentrum. I tillegg er det noe kollektivtilbud i området i form av buss.

Eiendommen er beliggende i et område som i stor grad er preget av sykehusbebyggelse, men som 

følge av at et nytt sykehus er under oppføring syd for Kirkenes sentrum skal sykehusvirksomheten på 

Prestøya avvikles. I henhold til mandatet er kun eiendommenes utleieverdi beregnet. De angjeldende 

eiendommene er festetomter, men da festeavgiften i dag er kr. 0,- og festeperioden nærmer seg 

utløpstidspunktet har vi i denne vurderingen forutsatt at fester har innløst tomtene før et eventuelt salg 

av eiendommen. 

På grunn av stadige endringer i markedsforholdene, ulike vurderinger av verdiparametere og 

stor grad av sensitivitet i beregningene er det vanskelig å ansette en eksakt verdi for denne type 

eiendom. Basert på vår sensitivitetsanalyse anser vi at eiendommens verdi er beliggende 

innenfor intervallet kr. 4,2 mill. til kr. 5,0 mill.

 kr               4 600 000 

         2 062,2 

               888 

Med bakgrunn i mottatte opplysninger, oppgaver og verdiberegninger ansettes følgende verdi av 

eiendommen med gnr. 27, bnr. 25, fnr. 31, 33 og 34 i Sør-Varanger kommune (Bøkfjordveien 9-13, 

9900 Kirkenes):

Taksten er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldende instruks og retningslinjer. Takstmannen 

er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter 

å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier.

                                 -   

100,0 %

                       800 400 

15,0 %

                       261 772 

32,7 %

9,20 %
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2 – INNLEDNING/MANDAT

Oppdraget:

…

…

…

…

3 – FAKTISKE OPPLYSNINGER

Besiktigelse:

Dokumenter:

- Tegninger av deler av bebyggelsen (fasade, snitt og kjeller)

- Husleieoversikt (ikke reell leie)

- VA-kart

Forsvarsbygg Skifte Eiendom ved Frode Karlsen og Eli Heggelund har på 

vegne av Finnmarkssykehuset HF anmodet BER Verdivurdering AS om å 

verdsette tre eiendommer med til sammen 12 rekkehusboliger, bestående av 

eiendommene gnr. 27, bnr. 25, fnr. 31, 33 og 34 i Sør-Varanger kommune, 

heretter kalt "eiendommen".

Oppdraget er å ansette en normal markedspris på eiendommen slik den 

fremstår i dag. Verdigrunnlaget tar utgangspunkt i eiendommens 

inntektsoverskudd basert på påstående og påregnelige leieinntekter. 

Eiendommen skal således kun vurderes som utleieobjekt, og en eventuell 

merverdi eiendommen kunne hatt dersom boligene hadde blitt solgt enkeltvis 

(dvs. eiendommens realverdi) skal derfor ikke hensyntas.

Tomtene er festet med Sør-Varanger kommune som bortfester. Som følge av 

at festekontraktene løper ut i perioden 2016-2019 og at kommunen 

sannsynligvis vil være villig til å la fester innløse tomtene iht. festekontrakten, 

skal det imidlertid som en spesiell premiss forutsettes at tomtene er innløst, og 

at festeforholdende således er opphørt.

Markedsverdi er den pris flere sannsynlige investorer vil være villig til å gi for 

eiendommen ved et fritt salg. Den merverdi en særinteresse kan være villig til å 

gi for eiendommen er ikke vurdert.

Eiendommen ble besiktiget den 9. mai 2016. Driftsansvarlig Ketil Pedersen 

viste eiendommen og ga faktiske opplysninger. Kun én av boligene ble 

besiktiget innvendig.

I tillegg er det innhentet informasjon fra grunnboken/Eiendomsdata samt Sør-

Varanger kommunes hjemmeside på internett.

Andre forutsetninger/

opplysninger:

Vi har blant annet mottatt følgende relevante dokumenter som 

grunnlagsmateriale (listen er ikke en fullstendig oversikt over mottatte 

dokumenter):

Det er forutsatt i denne rapport at eiendommen er godkjent til dagens bruk, 

samt at eventuelle pålegg fra offentlig myndigheter er oppfylt. 

 

Markedsverdien er henført til dagens dato og det forutsettes at…

det ikke foreligger uoppfylte pålegg på eiendommen, servitutter eller 

lignende som kan påvirke eiendommens verdi.

eiendommen er fri for forurensede masser.

eiendommen vurderes som om den var heftelsesfri.

mottatte muntlige og skriftlige opplysninger er korrekte.

For øvrig er vurderingen basert på egne observasjoner, erfaringer med 

markedet og eiendomsbransjen generelt samt konkrete referansetall. 

Eventuelle servitutter er ikke undersøkt nærmere i forbindelse med oppdraget 

med mindre annet er eksplisitt beskrevet i verdigrunnlaget, og forutsettes i 

denne verdivurdering ikke å ha verdipåvirkende effekt.
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Matrikkel og

tomteareal:

Gnr./bnr./fnr. Eiendomsbetegnelse/adresse Tomteareal

27/25/31 Bøkfjordveien 9A-D

27/25/33 Bøkfjordveien 11A-F

27/25/34 Bøkfjordveien 13A-B

Sum tomteareal

Hjemmelshaver: Sør-Varanger Kommune Rådhusplassen 3, 9900 Kirkenes

Feste: Finnmarkssykehuset HF Sykehusveien 35, 9600 Hammerfest

Beliggenhet:

Bebyggelse:

Arealer:

Den angjeldende eiendommen består av til sammen 12 sammenhengende 

rekkehusboliger fordelt på tre tomter. Boligene er beliggende i et terreng som 

skråner mot øst, og boenhetene er således etablert parvis på samme 

terrengnivå. I henhold til oppdragsbeskrivelsen er boenhetene på 46 m², mens 

de i henhold til grunnboken er på 74 m² BRA (25 m² i underetasje og 49 m² i 1. 

etasje). Det antas således at arealet på 46 m² henføres til primærromsareal (P-

rom).

Byggene er oppført i betongkonstruksjoner i to etasjer (kjeller og 1. etasje), der 

arealer under deler av 1. etasje består av åpen carport. Bygget har 

saltakkonstruksjon i tre tekket med korrugerte takplater. I henhold til mottatt 

oppdragsbeskrivelse ble de angjeldende byggene oppført i 1974.

Vi har mottatt kopi av festekontrakter for Bøkfjordveien 13, datert 1. desember 

1971, og Bøkfjordveien 9 og 11, begge datert 15.02.1974. Samtlige 

festekontrakter løper i 45 år, det vil si med utløp henholdsvis 1. desember 2016 

og 15. februar 2019. Ved utløp har festeren rett til å innløse tomten etter 

dennes verdi på innløsningstidspunktet, med fradrag for den verdiøkning som 

følge av påkostninger og forbedringer påkostet av festeren, dersom grunneier 

ikke vil forlenge festekontraktene på rimelige vilkår eller etter lovlig skjønn 

overta bebyggelsen. I festekontraktene er det ikke oppgitt festeavgift, og 

tomtearealene angitt i kontraktene avviker vesentlig fra arealene oppgitt i 

grunnboken.

Den angjeldende eiendommen er 

beliggende på Prestøya i Kirkenes i Sør-

Varanger kommune. Prestøya er en halvøy 

beliggende øst for Kirkenes sentrum, og er 

preget av sykehusbebyggelse og ellers 

boliger i form av både mindre boligblokker 

og småhusbebyggelse (eneboliger, 

flermannsboliger og rekkehus). Mot nord er 

det etablert noe havneområder.

Det er relativt kort vei til det meste av 

servicefunksjoner, skole, barnehager, 

forretninger etc., hovedsakelig beliggende i 

Kirkenes sentrum. I tillegg er det noe 

kollektivtilbud i området i form av buss.

I henhold til mottatt oppdragsbeskrivelse samt areal fra grunnboken har 

bebyggelsen følgende areal:

         948,0 

         453,6 

I henhold til Statens kartverk har eiendommen et tomteareal på 2 062,2 m², 

fordelt som følger:

         660,6 

      2 062,2 
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Adresse BRA kjeller BRA 1. etg. Sum BRA P-rom

Bøkfjordveien 9A

Bøkfjordveien 9B

Bøkfjordveien 9C

Bøkfjordveien 9D

Bøkfjordveien 11A

Bøkfjordveien 11B

Bøkfjordveien 11C

Bøkfjordveien 11D

Bøkfjordveien 11E

Bøkfjordveien 11F

Bøkfjordveien 13A

Bøkfjordveien 13B

Sum

Beskrivelse:

Vedlikehold:

Parkering:

Regulering:

              46 

              74 

              46 

              46 

              46 

              46 

              46 

              25               49               74 

              25               49               74 

              25               49               74 

              25               49               74 

              46 

Arealene fremstår i funksjonsmessig tilfredsstillende stand, dog med noe 

slitasje. Både utvendig og innvendig anses bebyggelsen å ha et vedlikeholds-

/oppgraderingsbehov.

Arealene er ikke kontrollmålt eller -beregnet.

              46 

              46 

              46 

Det er etablert åpen parkering i form av carport integrert i alle boenhetene, med 

direkte adkomst til kjeller via dør i bakkant av carporten.

Eiendommen er omfattet av Reguleringsplan for Prestøya med plan-ID 

1964103, datert 3.11.1964. Eiendommen er regulert for boligformål, dog med 

en annen utforming enn det dagens bebyggelse representerer, der plankartet 

indikerer en bebyggelse med 3 frittstående bygg.

I henhold til gjeldende kommuneplan med plan-ID 2004105, med 

ikrafttredelsesdato 05.10.2005 er tomten avsatt til nåværende boligområde som 

en del av felt B30. Innenfor eksisterende og planlagte boligområder tillates det 

en %-BYA på inntil 50 %. Det er ikke angitt maksimal tillatt høyde for 

bebyggelsen. For områdene med offentlig bebyggelse er det kun angitt 

rekkefølgekrav, herunder krav til opparbeidelse av teknisk infrastruktur, vei, 

parkering etc.

Forslag til ny kommuneplan (arealdel) for perioden 2014-2026 ligger ute til 

offentlig ettersyn frem til 30.06.2016. I denne planen er felt B30 i tidligere 

kommuneplan omtalt som felt B29_Prestøya. Ved utbygging/ombygging av mer 

enn 200/400 m² kreves det ny detaljregulering. I eksisterende og planlagte 

boligområder tillates det en utnyttelse på inntil 50 %-BYA.

Det er ikke angitt maksimale byggehøyder for de angjeldende feltene i forslaget 

til ny kommuneplan, men bebyggelsen ellers i området er i hovedsak oppført i 1-

2 etasjer over terreng, mens det for felt BB1 (bybebyggelse) i Kirkenes sentrum 

er angitt en maksimal gesims- og mønehøyde på henholdsvis 8 og 9 meter.

            552 

              49 

              49 

              49 

              49 

              25 

              25 

              25 

              25 

              25               49               74 

              25               49               74 

              25               49               74 

              25               49               74 

              46 

            888             588             300 

De angjeldende boligene har relativt homogen utforming, standard og tilstand. 

Kjelleretasjene består av tilnærmet rålokaler med malte betongflater og 

benyttes til bod/lagring og vaskerom. I hovedetasjen er det etablert åpen 

stue/kjøkkenløsning samt ett soverom og bad. Arealene har relativt enkel 

standard, med linoleumsbelegg på gulv og malte flater på vegger og i himling.

Kjøkken er innredet med hvite skapfronter i tre/laminat på både over- og 

underskap, benkeplate i tre og vask i stål. Bad er innredet med gulvmontert 

klosett, vegghengt servant uten skap og dusjnisje med dusjforheng. 

Boenhetene har oppvarming med radiatorer.

              74 

              74 

              74 

              46 
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4 – VERDIGRUNNLAG

4.1 – Premisser

4.2 – Metode for verdiberegningen

4.3 – Markedsvurdering

Markedet for eiendom generelt i Kirkenes anses å være av en noe lokal art. Prestøya-området har vært 

preget av å ha meget god beliggenhet i forhold til sykehuset, men som følge av at et nytt sykehus 

etableres syd for Kirkenes sentrum anses Prestøya å miste ett av sine største fortrinn. Kirkenes har i 

dag en befolkning på i overkant av 3 500 personer, og demografien og forventet utvikling av denne i 

dette området gjør også at markedet for boligutvikling i området anses å være meget begrenset. 

Verdien av denne type næringseiendom vurderes normalt på bakgrunn av én av to beregningsmetoder, 

henholdsvis nettokapitaliseringsmetoden eller en kontantstrømsanalyse. Nettokapitaliseringsmetoden 

innebærer en vurdering av eiendommens verdi med bakgrunn i eiendommens netto inntektsoverskudd 

og angitt forrentningskrav. Forrentningskravet er basert på et rimelig skjønn hensyntatt 

markedssituasjonen.

Markedet for næringseiendom på nasjonal basis har vært meget godt det siste året med rekordhøye 

leiepriser og eiendomsverdier. Omsetningen av næringseiendom var historisk høy i 2015 og det er 

fortsatt god aktivitet i salgsmarkedet. Finansieringsvilkårene har imidlertid blitt noe dårligere siden 

sommeren 2015, noe som kan redusere aktiviteten noe. Leiemarkedene har også vist noe 

svakhetstegn, spesielt i de oljetunge områdene.

Det er en rekke forhold som gjør at risikobildet for investering i næringseiendom har økt den senere tid 

og som kan gi nedgang i både leie- og eiendomspriser de nærmeste årene. Først og fremst er det den 

økonomiske situasjonen i Norge med forventninger om lavere økonomisk vekst og økt arbeidsledighet, 

spesielt påvirket av et kraftig fall i oljeprisen. Videre er den økonomiske situasjonen i 

verdensøkonomien usikker med utsikter til lavere økonomisk vekst. I tillegg er finansieringsmarkedene 

noe mer usikre.

Oppdraget er som nevnt å vurdere verdien av eiendommen slik den fremstår i dag i henhold til 

påstående bebyggelse, normale markedsleier/påstående leie for denne bebyggelsen. Som beskrevet 

innledningsvis består eiendommen av tre festetomter, der den første festeavtalen løper ut i desember 

2016 og de to andre i februar 2019. Som en spesiell premiss skal det i henhold til mandatet imidlertid 

forutsettes at tomtene er innløst før et eventuelt salg av eiendommen, og festeforholdene skal derfor 

ikke hensyntas i denne vurderingen.

I henhold til mandatet skal boligbebyggelsen vurderes som næringseiendommer, det vil si at disse skal 

vurderes til utleieformål. Boligenes realverdi, det vil si verdien ved at boligene selges enkeltvis fritt i 

markedet, er derfor ikke hensyntatt/beregnet.

Kontantstrømanalysen er en vurdering av forventet kontantstrøm i eiendommen over en tiårsperiode. 

Verdien fremkommer med bakgrunn i eiendommens normale markedsleier, fritt utleid i dagens marked. 

Markedsleien ansettes ut fra våre erfaringer fra normale markedsleier for tilsvarende lokaler i området. 

Nåverdien er et resultat av neddiskonterte pengestrømmer i tiårsperioden, samt et tenkt salg av 

eiendommen i år 10, basert på forventningene til leieinntekter i år 11.

Eiendommen er vurdert med forutsetning om at denne er tømt, og verdigrunnlaget baseres derfor kun 

på normale markedsleier. For å hensynta en ledighetsperiode innledningsvis samt at inntektspotensialet 

vil kunne variere noe fra år til år har vi derfor beregnet verdien gjennom en kontantstrømanalyse.
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4.4 – Utleibare arealer

Arealtype Enhet Arealandel Ledig Ledighetsgrad

Bolig m² P-ROM

Sum (areal)

4.5 – Leievurdering

4.5.1 – Påstående leienivå

4.5.2 – Felleskostnader

4.5.3 – Ledighet

4.5.4 – Markedsleievurdering

Leieareal/ 

antall

Andel 

fellesareal

0,0 %            552 100,0 %

100,0 %

Som følge av at sykehusvirksomheten på eiendommen skal opphøre ettersom det bygges et nytt 

sykehus i Kirkenes er vi av den oppfatning av at de angjeldende boligene vil miste hovedandelen av sitt 

kundegrunnlag. Vi anser det derfor som sannsynlig at det vil være noe periodisk ledighet for den 

angjeldende bebyggelsen, dog trekker det relativt lave antallet boliger denne risikoen noe ned. Vi har 

derfor benyttet en generell ledighet på 15  % fra og med 2017 i kontantstrømmen. I tillegg har vi 

medregnet en ledighetsperiode på 3 måneder innledningsvis.

            552             552 100,0 %

Bebyggelsen fremstår i hovedsak som eldre og med noe utidsmessig innredning. Det presiseres 

imidlertid at kun én av de 12 boligene er besiktiget innvendig, dog er det oppgitt at denne er 

representativ for de øvrige boligenes standard, tilstand og utforming.

Det er få/ingen sammenliknbare objekter i Kirkenes tilgjengelig for utleie på Finn.no i dag. For leiligheter 

viser tilgjengelige objekter i Øst-Finnmark at leieprisene i hovedsak er beliggende i nivå fra ca. kr. 600,- 

til kr. 1 000,- per m²/år, der strøm og oppvarming normalt kommer i tillegg til oppgitt leiepris. Imidlertid 

anses Kirkenes å være i en særposisjon, blant annet på grunn av nærhet til grensen. Det er derfor en 

betydelig andel midlertidig beboere som flytter til Kirkenes i forbindelse med arbeid på sykehuset, i 

politiet, forsvaret og andre offentlige etater. Disse beboerne ønsker dermed å leie boliger fremfor å 

kjøpe egen bolig, på grunn av relativt kortvarig opphold.

100,0 %

0,0 %

            552 

Vi har ikke mottatt oversikt over faktisk påstående leienivå for bebyggelsen. I mottatt oversikt er det 

imidlertid indikert at boligene har oppnådd en gjennomsnittsleie på kr. 5 972,- per boenhet/måned når 

disse er blitt leiet ut delvis møblert med en leie som inkluderer strøm og oppvarming. Dette tilsvarer en 

leie på ca. kr. 71 650,- per år, og kr. 1 558,- per m² P-rom per år med et areal på 46 m² P-rom per 

boenhet.

Vi har ikke mottatt informasjon om eiendommens løpende drifts- eller felleskostnader. Ved utleie av 

eiendommen forutsettes det at nye leietakere dekker en forholdsmessig del av eiendommens 

driftskostnader, og at disse kostnadene er beliggende innenfor normalnivå for denne type eiendom. Det 

er således forutsatt at leietaker faktureres for strøm og oppvarming etter forbruk samt en 

forholdsmessig andel av de kommunale avgiftene (ekskl. eiendomsskatt).

Ut fra boligenes areal oppgitt i grunnboken antas det at arealet på 46 m² som er oppgitt i 

oppdragsbeskrivelsen henføres til primærromsareal (P-rom). Utleibart areal angitt over er således 

beregnet ut fra dette.

I henhold til mottatt informasjon har eiendommen følgende utleibare arealer:

Årlig omsettes det svært få boliger i Kirkenes, men utleiemarkedet for boliger i Kirkenes er likevel meget 

godt, da det er en stor andel av midlertidige arbeidere som bosetter seg i området for kortere perioder, 

og dermed ønsker å leie bolig fremfor å kjøpe bolig. Kundegrunnlaget består dermed av både 

sykehusansatte, politi, forsvaret, andre offentlige etater m.fl.
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4.5.5 – Oversikt over leieforhold og vurdert markedsleie

Type Kontrakt/leietaker

Bolig Bøkfjordvn. 9-13

Sum

4.6 – Normale eierkostnader

Per m² Sum (avr.)

Forsikringspremie (bygningsforsikring)

Forvaltning, drift og regnskapsførsel 

Div. kostnader, honorarer, og fremmede tjenester

Avsetning til vedlikehold

Eiendomsskatt (iht. skattelister til offentlig ettersyn)
Sum normale eierkostnader (avr.)

Sum årlig 

kontraktsleie p.t.

Areal/

antall

Sum vurdert 

årlig 

markedsleie

Som en følge av det relativt gode leiemarkedet anser vi at oppnåelige leiepriser er noe høyere enn 

intervallene beskrevet over. Leilighetene er i utgangspunktet relativt små (ca. 46 m² P-rom), men 

omfatter også kjeller med vaskerom samt carport som ikke er medregnet i dette leiearealet. Vi anser 

derfor at man bør kunne oppnå leiepriser vil være i nivå kr. 5 500,- per boenhet/måned, noe som 

tilsvarer ca. kr. 1 450,- per m² P-rom/år (ca. 900,- per m² BRA/år inkl. kjellerareal).

Vurdert 

markeds-

leie pr. 

m²/år

-

Kostnader til forvaltning, drift og regnskapsførsel avhenger blant annet av organisasjonsformen for 

forvaltningen, og omfatter administrasjon av eiendommens løpende drift. Teknisk forvaltning (drift) 

omfatter løpende vedlikeholdsarbeider og periodiske kontroller/inspeksjoner av eiendommen og de 

tekniske installasjonene. Andre arbeider som inngår i forvaltningen er fakturering av leie, 

felleskostnader, inngåelse og reforhandling av leieavtaler og regnskapsførsel. Kostnadsnivået avhenger 

i stor grad av type eiendom og leietakersammensetning. Også her trekker boligformålet vesentlig opp, 

da det vil være flere leietakere å forholde seg til noe som normalt vil resultere i en mer krevende 

forvaltning.

Andre eiers kostnader kan være honorarer for innleid hjelp, konsulenttjenester og andre fremmede 

tjenester relatert til eiendommen. Vi har benyttet et kostnadsnivå på kr. 50,- per m²/år i vårt 

verdigrunnlag.

              20 000 

              70 000 

              40 000 

              90 000 

              41 772 
            261 772 

Kostnader som henføres til eier er forsikringspremie for bygningen, administrasjon og regnskapsførsel, 

drift og vaktmester, samt avsetninger til vedlikehold.

Forsikringskostnader som henføres til eier er normalt kun bygning og fast innredning, mens leietakere 

selv er ansvarlig for å forsikre egen innredning og eget utstyr/installasjoner. Kostnader henført til eiers 

forsikring er normalt mellom kr. 10,- og kr. 30,- per m²/år, dog avhengig av type bruk, alder og 

utforming. Kostnadene for utleieboliger er normalt beliggende i den øvre halvdelen av intervallet og vi 

har derfor benyttet kr. 20,- per m²/år i verdigrunnlaget.

                      -               800 400 

Avsetning til vedlikehold skal bidra til å opprettholde nødvendig drift av bygningen, og reflekterer ikke 

nødvendigvis det som faktisk medgår til vedlikehold hvert år, men hva som i snitt bør brukes på 

vedlikehold-/oppgraderinger over en periode på flere år. Avsetninger til vedlikehold er i dette tilfellet 

vurdert til kr. 100,- per m²/år, noe som anses å være beliggende i nedre sjikt av normalnivå. Dette på 

grunn av at eiendommen fremstår i funksjonsmessig tilfredsstillende stand, og at et økt kostnads-

/vedlikeholdsnivå sannsynligvis ikke vil gi noen vesentlig økning i leieinntektene.

I henhold til Sør-Varanger kommunes nettside skal det betales eiendomsskatt for eiendommene som 

omfattes av dette dokument. I henhold til skattelistene som er lagt ut for offentlig ettersyn skal 

eiendommene betale til sammen kr. 41 772,- i eiendomsskatt, basert på en samlet takstverdi på kr. 

10 443 000,- og en skattesats på 4 ‰.

Som en normalvurdering har vi angitt følgende nivå på årlige eiers kostnader: 

            290 

                      -   

Kontrakts-

leie  per 

m²/år

            -   sep.16

Markeds-

leie

fra dato

Kontrakts-

opphør

            800 400  1 450 

 552 m² 

              20 

              75 

              50 

            100 

              47 

 552 m²  
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4.7 – Leietakertilpasninger

4.8 – Ekstraordinært vedlikehold

4.9 – Rentegrunnlag/avkastningskrav

Effektiv risikofri rente, 10 års statsobl.

Inflasjon

Realrente

Renterisiko/fortjeneste

Markedsrisiko

Objektrisiko

Kurans

Realavkastningskrav

4.10 – Utbyggingspotensial

Vi har ikke medregnet kostnader til leietakertilpasninger i vårt verdigrunnlag, og har således forutsatt et 

boligene leies ut "as-is".

Ut over normale avsetninger til vedlikehold har vi ikke medregnet kostnader til ekstraordinært 

vedlikehold. Det presiseres at det ikke er foretatt en full teknisk gjennomgang av bebyggelsen, og at det 

således kan forekomme feil/avvik og vedlikeholds-/oppgraderingsbehov som ikke er avdekket i 

forbindelse med dette takstoppdraget. Ved et eventuelt kjøp/salg av eiendommen anbefales det derfor 

at det innhentes en mer omfattende teknisk gjennomgang/Due diligence.

Realavkastningskravet er valgt med utgangspunkt i estimert nivå på effektiv rente på 10 års 

statsobligasjon, samt eiendommens forretningsmessige risiko. Avkastningskravet er beregnet på 

bakgrunn av en totalvurdering av leietakerkonseptet, eiendommens beliggenhet og brukelighet samt 

dagens markedssituasjon.

Vi har i beregningen over ikke medtatt annonserings-/markedsføringskostnader. Kostnadene utgjør i 

dette tilfellet ca. 32,7 % av sum vurdert markedsleie. Dette anses å være høyt for denne type eiendom, 

men henføres til de relativt lave leienivåene som er lagt til grunn i vurderingen.

I henhold til gjeldende regulering og påstående bebyggelse anses eiendommen å være fullt utbygget.

3,00 %

1,40 %

2,50 %

-1,10 %

3,10 %

Markedet for investering i næringseiendom er for tiden relativt godt, dog er det noe usikkerhet i 

utleiemarkedene for kontorer og forretninger som gir utslag i vurderingen av markedsrisiko. 

Den angjeldende eiendommen anses imidlertid å være meget spesiell i denne sammenheng. Arealene 

som er vurdert som utleieobjekter består av boliger som i dag fremstår som attraktive for det 

eksisterende sykehuset på Prestøya. Når det nye sykehuset er ferdigstilt kan derimot markedet bli noe 

mindre attraktivt. Det vil imidlertid fortsatt være en stor andel midlertidige arbeidere i Kirkenes som vil 

ønske å leie bolig fremfor å kjøpe, og det er på det nåværende tidspunkt ikke bygget ut et tilsvarende 

boligalternativ i tilknytning til det nye sykehuset, og effekten av flyttingen av sykehuset antas derfor å 

kunne bli noe mer begrenset.

Det relativt lave antall boenheter og boenhetenes homogene utforming trekker imidlertid noe ned, da 

dette gir mindre risiko for ledighet og kan forenkle oppgraderings-/vedlikeholdsprosesser. I tillegg er 

bebyggelsen av eldre dato og fremstår som noe utidsmessig. Vi har derfor lagt til grunn et relativt høyt 

avkastningskrav for den angjeldende eiendommen. En fremtidig eier vil imidlertid kunne ha mulighet for 

å seksjonere eiendommen og selge ut boenhetene enkeltvis. Dette trekker således avkastningskravet 

noe ned.

Ved et salg i år 10 i kontantstrømmen er avkastningskravet vurdert likt som i dag, da det ikke er 

grunnlag for å anta at markedsforholdene er vesentlig endret i positiv eller negativ retning i forhold til 

dagens situasjon.

2,20 %

2,00 %

9,20 %
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5 – VERDIBEREGNING

5.1 – Nøkkeltall

Inntekts- og kostnadsutvikling (inflasjon)

Realrente

Realavkastningskrav

Kap. % for forrentningsverdi ved salg i år 10

Nominelt avkastningskrav

Dagens ledighetsgrad (areal)

Gjennomsnittlig gjenværende leietid påstående kontrakter

Generell ledighet (av inntektspotensial)

Generell ledighet fra og med år

5.2 – Kontantstrømanalyse

Likviditetsutvikling

Påstående leieinntekter

Markedsleie øvrige arealer

Leietakertilpasninger

Normale eierkostnader

Generell ledighet

Ekstraordinært vedlikehold

Driftsresultat

Likviditetsutvikling

Påstående leieinntekter

Markedsleie øvrige arealer

Leietakertilpasninger

Normale eierkostnader

Generell ledighet

Ekstraordinært vedlikehold

Driftsresultat

Salgssum år 2026

Nåverdi kontantstrøm

Verdi (avr.)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

Andel påstående leie      -         -         -         -         -         -         -         -         -         -   

Andel markedsleie##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

En eventuell nedgang i driftsresultat for enkelte år skyldes bl.a. periodisk ledighet ved leieopphør/før re-utleie, se avsnitt 4.5.3.

                         -   

                         -   

                         -   

              -292 756 

                         -                            -                            -                            -   

                         -                            -                            -                            -   

             1 007 920 

              -151 188 

              -312 054 

                983 336 

                         -   

                847 928 

                         -   

                         -   

                913 126 

              -286 634               -269 151 

                       4 644 726 

                       4 600 000 

                       6 004 486 

                249 651 

              -133 628 

                935 954 

              -263 605 

                -27 014 

11,70 %

2,50 %

-1,10 %

År 5

År 9

              -318 811 

                445 903 

              -130 369 

                         -   

                458 095 

              -299 031 

              -274 836 

              -127 189 

                         -   

                959 353 

9,20 %

9,20 %

              -124 087 
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                         -   
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                         -   

                         -   

                890 854 

                483 401                 496 530                 509 988 

                         -   

              -147 500 

                540 270 

                537 920 

                470 592 

              -136 969 

              -280 662 

                         -   
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                         -   
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                         -   
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                         -                            -   

                434 009 

                         -   
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                         -   
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6 – SENSITIVITETSANALYSE

Sensitivitetsanalysen viser endringen i verdi etter nettokapitaliseringsmetoden i millioner kroner. Tallene 

viser i hvilken grad en endring i avkastningskravet og/eller netto leie påvirker verdiberegningen. Basert 

på sensitivitetsanalysen anser vi at verdiene innenfor det avmerkede området i tabellen representerer et 

signifikant verdiintervall for den angjeldende eiendom, det vil si mellom kr. 4,2 mill. og kr. 5,0 mill.
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 5,11 

 4,93 

 4,60 

 4,65 

 4,70 

 4,86 

 4,58 

 3,87 

 3,91 

Det er i sensitivitetsanalysen beregnet potensiell verdi av eiendommen med en variasjon på ± 12,5 % i 

netto leie (brutto vurdert markedsleie minus eiers kostnader og eventuell generell ledighet), samt en 

variasjon på ± 0,5 prosentpoeng i avkastningskravet. Øvrige verdiparametere, slik som eventuelle 

nødvendige påkostninger og ekstraordinært vedlikehold samt utbyggingspotensialet er beholdt uendret. 

Denne type verdiberegninger er avhengig av en rekke parametere som innebærer en stor grad av 

skjønn. Videre kan det være svingninger i markedet som kan få store konsekvenser for normal 

markedsverdi. Vår erfaring tilsier at det er endringer i netto leieinntekter og avkastningskrav som vil ha 

den største innvirkningen på eiendommens verdi. Basert på dette har vi satt opp følgende 

sensitivitetsanalyse basert på endringer i avkastningskrav og netto leieinntekter:

 4,79 
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10,0 %
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7 – KONKLUSJON

Kronerfiremillionersekshundretusen 00/100

Basert på sensitivitetsanalysen anser vi derfor at eiendommens verdi er beliggende innenfor 

intervallet kr. 4,2 mill. til kr. 5,0 mill.

Eiendommens verdi er beregnet i henhold til gitt mandat, der kun eiendommens utleieverdi er beregnet. 

En eventuell merverdi eiendommen vil kunne ha dersom denne seksjoneres og boligene selges 

enkeltvis er dermed ikke vurdert.

I tillegg er det i henhold til mandatet også forutsatt at festetomtene er innløst/kjøpt av bortfester (Sør-

Varanger kommune) før et eventuelt salg. Kostnader henført til dette er ikke medregnet i 

verdivurderingen, og verdien er dermed beregnet uten å hensynta dagens festeforhold.

Taksten er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldende instruks og retningslinjer. Takstmannen 

er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter 

å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier.

Basert på våre beregninger har vi derfor konkludert med følgende verdi av eiendommen Bøkfjordveien 

9-13, 9900 Kirkenes slik den fremstår i dag:

Investorer/eiendomsutviklere vurderer de forskjellige verdiparametrene meget ulikt og det er en høy 

grad av sensitivitet i beregningsmetodene. Stadige endringer i markedsforholdene medfører dermed at 

det vil være vanskelig å ansette en eksakt verdi på denne type eiendom.

Sivilingeniør M.Sc. Siviløkonom MRICS

 kr               4 600 000 

31.05.2016, revidert 14.06.2016

www.ber.no

Johan Berg-SvendsenJonas N. Alme

BER Verdivurdering AS

Drammensveien 126 A, 0277 Oslo

Tlf. 22 56 29 44
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1 – SAMMENDRAG

1.1 – Takstobjekt

Bakkeveien 17-59, 9900 Kirkenes

Gnr. 27, bnr. 28 i Sør-Varanger kommune

1.2 – Mandat

1.3 – Nøkkelinformasjon
Adresse: Bakkeveien 17-59, 9900 Kirkenes Påstående leie:

Matrikkel: Gnr. 27, bnr. 28 i Sør-Varanger kommune Dagens ledighetsgrad:

Eiendomstype: Boliger (utleie, useksjonert) Vurdert markedsleie:

Hjemmelshaver: Finnmarkssykehuset HF Estimert ledighetsgrad:

Tomteareal (m²): Normale eierkostnader:

Bebygget areal (m² BTA): Normale eierkostnader (%):

Byggeår: 1989 Vurdert avkastningskrav:

1.4 – Konklusjon

Kronerellevemillionersekshundretusen 00/100

Oppdraget er å vurdere verdien av en eiendom 

med utleieboliger på Prestøya i Kirkenes. 

Eiendommene som skal vurderes består av gnr. 

27, bnr. 28 i Sør-Varanger kommune. Eiendommen 

skal vurderes som utleieobjekt, og eiendommens 

realverdi, det vil si et salg av boligene enkeltvis skal 

således ikke hensyntas.

Oppdraget er å ansette en normal verdi på eiendommen slik den fremstår i dag. Markedsverdien er den 

pris flere sannsynlige investorer ville være villige til å gi for eiendommen. Den merpris en særinteresse 

kan være villig til å gi er ikke vurdert.

Den angjeldende eiendommen er beliggende på Prestøya i Kirkenes i Sør-Varanger kommune. 

Prestøya er en halvøy beliggende øst for Kirkenes sentrum. Mot nord er det etablert noe havneområder. 

Det er relativt kort vei til det meste av servicefunksjoner, skole, barnehager, forretninger etc., 

hovedsakelig beliggende i Kirkenes sentrum. I tillegg er det noe kollektivtilbud i området i form av buss.

Eiendommen er beliggende i et område som i stor grad er preget av sykehusbebyggelse, men som 

følge av at et nytt sykehus er under oppføring syd for Kirkenes sentrum skal sykehusvirksomheten på 

Prestøya avvikles. Eiendommen består av utleieboliger, som frem til i dag har vært leiet ut til sykehusets 

ansatte, men som følge av at sykehuset flytter reduseres dette markedet betraktelig. Eiendommens 

verdi er likevel beregnet som et utleieobjekt i henhold til gitt mandat, og en eventuell merverdi 

eiendommen vil kunne ha ved at denne seksjoneres og boligene selges enkeltvis (eiendommens 

realverdi) er således ikke hensyntatt.

På grunn av stadige endringer i markedsforholdene, ulike vurderinger av verdiparametere og 

stor grad av sensitivitet i beregningene er det vanskelig å ansette en eksakt verdi for denne type 

eiendom. Basert på vår sensitivitetsanalyse anser vi at eiendommens verdi er beliggende 

innenfor intervallet kr. 10,7 mill. til kr. 12,6 mill.

 kr             11 600 000 

         4 841,2 

            1 100 

Med bakgrunn i mottatte opplysninger, oppgaver og verdiberegninger ansettes følgende verdi av 

eiendommen med gnr. 27, bnr. 28 i Sør-Varanger kommune (Bakkeveien 17-59, 9900 Kirkenes):

Taksten er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldende instruks og retningslinjer. Takstmannen 

er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter 

å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier.

                                 -   

100,0 %

                    1 606 250 

15,0 %

                       343 112 

21,4 %

9,00 %
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2 – INNLEDNING/MANDAT

Oppdraget:

…

…

…

…

3 – FAKTISKE OPPLYSNINGER

Besiktigelse:

Dokumenter:

- Tegninger av deler av bebyggelsen (fasade, 1. etasje hus I og III)

- Husleieoversikt (ikke reell leie)

- VA-kart

- Meglerpakke med midlertidig brukstillatelse, kommunale avgifter m.m.

Registerbetegnelse:

Tomteareal:

Hjemmelshaver: Finnmarkssykehuset HF Sykehusveien 35, 9600 Hammerfest

Forsvarsbygg Skifte Eiendom ved Frode Karlsen og Eli Heggelund har på 

vegne av Finnmarkssykehuset HF anmodet BER Verdivurdering AS om å 

verdsette eiendommen gnr. 27, bnr. 28 i Sør-Varanger kommune, heretter kalt 

"eiendommen".

Oppdraget er å ansette en normal markedspris på eiendommen slik den 

fremstår i dag. Verdigrunnlaget tar utgangspunkt i eiendommens 

inntektsoverskudd basert på påstående og påregnelige leieinntekter. 

Eiendommen skal således kun vurderes som utleieobjekt, og en eventuell 

merverdi eiendommen kunne hatt dersom boligene hadde blitt solgt enkeltvis 

(dvs. eiendommens realverdi) skal derfor ikke hensyntas.

Markedsverdi er den pris flere sannsynlige investorer vil være villig til å gi for 

eiendommen ved et fritt salg. Den merverdi en særinteresse kan være villig til å 

gi for eiendommen er ikke vurdert.

Andre forutsetninger/

opplysninger:

Gnr. 27, bnr. 28 i Sør-Varanger kommune

Eiendommen ble besiktiget den 9. mai 2016. Driftsansvarlig Ketil Pedersen 

viste eiendommen og ga faktiske opplysninger. Kun én av boligene ble 

besiktiget innvendig.

I tillegg er det innhentet informasjon fra grunnboken/Eiendomsdata samt Sør-

Varanger kommunes hjemmeside på internett.

Det er forutsatt i denne rapport at eiendommen er godkjent til dagens bruk, 

samt at eventuelle pålegg fra offentlig myndigheter er oppfylt. 

 

Markedsverdien er henført til dagens dato og det forutsettes at…

det ikke foreligger uoppfylte pålegg på eiendommen, servitutter eller 

lignende som kan påvirke eiendommens verdi.

eiendommen er fri for forurensede masser.

eiendommen vurderes som om den var heftelsesfri.

mottatte muntlige og skriftlige opplysninger er korrekte.

For øvrig er vurderingen basert på egne observasjoner, erfaringer med 

markedet og eiendomsbransjen generelt samt konkrete referansetall. 

Eventuelle servitutter er ikke undersøkt nærmere i forbindelse med oppdraget 

med mindre annet er eksplisitt beskrevet i verdigrunnlaget, og forutsettes i 

denne verdivurdering ikke å ha verdipåvirkende effekt.

Vi har blant annet mottatt følgende relevante dokumenter som 

grunnlagsmateriale (listen er ikke en fullstendig oversikt over mottatte 

dokumenter):

I henhold til Statens kartverk har eiendommen et tomteareal på 4 841,2 m².
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Kommunale avgifter:

Vann

Avløp

Renovasjon

Brannsyn, feiing

Eiendomsskatt

Sum årlige kommunale avgifter

Beliggenhet:

Bebyggelse:

Arealer:

Adresse BTA

Bakkeveien 17

Bakkeveien 19

Bakkeveien 21

Bakkeveien 23

Bakkeveien 25

Bakkeveien 27

Bakkeveien 29

Bakkeveien 31

Bakkeveien 33

Bakkeveien 35

Bakkeveien 37

Bakkeveien 39

Bakkeveien 41

Bakkeveien 43

Bakkeveien 45

Bakkeveien 47

Bakkeveien 49

Bakkeveien 51

Bakkeveien 53

Bakkeveien 55

Bakkeveien 57

Bakkeveien 59

Sum

Den angjeldende eiendommen består av til sammen 22 boenheter oppført i 

1989. I henhold til mottatt oversikt varierer boligstørrelsen fra ca. 33 m² BTA for 

de minste boligene til 125 m² for de to største boligene. Bebyggelsen er oppført 

i 1-2 etasjer rundt et tun. Byggene er primært oppført i bærende 

trekonstruksjoner på grunnmur i betong.

              50 

              50 

Den angjeldende eiendommen er 

beliggende på Prestøya i Kirkenes i Sør-

Varanger kommune. Prestøya er en halvøy 

beliggende øst for Kirkenes sentrum, og er 

preget av sykehusbebyggelse og ellers 

boliger i form av både mindre boligblokker 

og småhusbebyggelse (eneboliger, 

flermannsboliger og rekkehus). Mot nord er 

det etablert noe havneområder.

Det er relativt kort vei til det meste av 

servicefunksjoner, skole, barnehager, 

forretninger etc., hovedsakelig beliggende i 

Kirkenes sentrum. I tillegg er det noe 

kollektivtilbud i området i form av buss.

I henhold til mottatt oppdragsbeskrivelse og eiendomsoversikt har bebyggelsen 

følgende areal:

              50 

            125 

              50 

Arealene er ikke kontrollmålt eller -beregnet.

              50 

              50 

            100 

         1 100 

              33 

              33 

            125 

              50 

I henhold til mottatt meglerpakke skal eier betale følgende kommunale avgifter 

henført til den angjeldende eiendommen:

              47 446 

              59 616 

              75 135 

              10 912 

              73 112 

            266 221 

              33 

              33 

              33 

              33 

              33 

              33 

              33 

              33 

              33 

              33 
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Beskrivelse:

Vedlikehold:

Parkering:

Regulering: Eiendommen er omfattet av Reguleringsplan for del av Prestøya med plan-ID 

1984102, datert 22.8.1984. Eiendommen er regulert for boligformål, med 

utnyttelse u = 0,1-0,15.

I henhold til gjeldende kommuneplan med plan-ID 2004105, med 

ikrafttredelsesdato 05.10.2005 er tomten avsatt til nåværende boligområde som 

en del av felt B30. Innenfor eksisterende og planlagte boligområder tillates det 

en %-BYA på inntil 50 %. Det er ikke angitt maksimal tillatt høyde for 

bebyggelsen. For områdene med offentlig bebyggelse er det kun angitt 

rekkefølgekrav, herunder krav til opparbeidelse av teknisk infrastruktur, vei, 

parkering etc.

Forslag til ny kommuneplan (arealdel) for perioden 2014-2026 ligger ute til 

offentlig ettersyn frem til 30.06.2016. I denne planen er felt B30 i tidligere 

kommuneplan omtalt som felt B29_Prestøya. Ved utbygging/ombygging av mer 

enn 200/400 m² kreves det ny detaljregulering. I eksisterende og planlagte 

boligområder tillates det en utnyttelse på inntil 50 %-BYA.

Det er ikke angitt maksimale byggehøyder for de angjeldende feltene i forslaget 

til ny kommuneplan, men bebyggelsen ellers i området er i hovedsak oppført i 1-

2 etasjer over terreng, mens det for felt BB1 (bybebyggelse) i Kirkenes sentrum 

er angitt en maksimal gesims- og mønehøyde på henholdsvis 8 og 9 meter.

Utvendig fremstår bebyggelsen som relativt velholdt, dog er det stedvis behov 

for vask og maling av fasade. Bebyggelsens innvendige tilstand/standard er 

ikke opplyst.

Det er etablert noe gruslagt parkeringsareal nordvest på eiendommen, i tillegg 

til muligheter for parkering mellom de søndre byggene.

Som tidligere beskrevet er eiendommen kun besiktiget utvendig.
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4 – VERDIGRUNNLAG

4.1 – Premisser

4.2 – Metode for verdiberegningen

4.3 – Markedsvurdering

Verdien av denne type næringseiendom vurderes normalt på bakgrunn av én av to beregningsmetoder, 

henholdsvis nettokapitaliseringsmetoden eller en kontantstrømsanalyse. Nettokapitaliseringsmetoden 

innebærer en vurdering av eiendommens verdi med bakgrunn i eiendommens netto inntektsoverskudd 

og angitt forrentningskrav. Forrentningskravet er basert på et rimelig skjønn hensyntatt 

markedssituasjonen.

Kontantstrømanalysen er en vurdering av forventet kontantstrøm i eiendommen over en tiårsperiode. 

Verdien fremkommer med bakgrunn i eiendommens normale markedsleier, fritt utleid i dagens marked. 

Markedsleien ansettes ut fra våre erfaringer fra normale markedsleier for tilsvarende lokaler i området. 

Nåverdien er et resultat av neddiskonterte pengestrømmer i tiårsperioden, samt et tenkt salg av 

eiendommen i år 10, basert på forventningene til leieinntekter i år 11.

Eiendommen er vurdert med forutsetning om at denne er tømt, og verdigrunnlaget baseres derfor kun 

på normale markedsleier. For å hensynta en ledighetsperiode innledningsvis samt at inntektspotensialet 

vil kunne variere noe fra år til år har vi derfor beregnet verdien gjennom en kontantstrømanalyse.

Oppdraget er som nevnt å vurdere verdien av eiendommen slik den fremstår i dag i henhold til 

påstående bebyggelse, normale markedsleier/påstående leie for denne bebyggelsen. I henhold til 

mandatet skal boligbebyggelsen vurderes som næringseiendommer, det vil si at disse kun skal 

vurderes til utleieformål. Boligenes realverdi, det vil si verdien ved at boligene selges enkeltvis fritt i 

markedet, er derfor ikke hensyntatt/beregnet.

Da eiendommen kun er besiktiget utvendig er boligenes standard/tilstand kun anslått basert på 

opplysninger om byggeår og hvordan eiendommen fremstod utvendig.

Markedet for næringseiendom på nasjonal basis har vært meget godt det siste året med rekordhøye 

leiepriser og eiendomsverdier. Omsetningen av næringseiendom var historisk høy i 2015 og det er 

fortsatt god aktivitet i salgsmarkedet. Finansieringsvilkårene har imidlertid blitt noe dårligere siden 

sommeren 2015, noe som kan redusere aktiviteten noe. Leiemarkedene har også vist noe 

svakhetstegn, spesielt i de oljetunge områdene.

Det er en rekke forhold som gjør at risikobildet for investering i næringseiendom har økt den senere tid 

og som kan gi nedgang i både leie- og eiendomspriser de nærmeste årene. Først og fremst er det den 

økonomiske situasjonen i Norge med forventninger om lavere økonomisk vekst og økt arbeidsledighet, 

spesielt påvirket av et kraftig fall i oljeprisen. Videre er den økonomiske situasjonen i 

verdensøkonomien usikker med utsikter til lavere økonomisk vekst. I tillegg er finansieringsmarkedene 

noe mer usikre.

Markedet for eiendom generelt i Kirkenes anses å være av en noe lokal art. Prestøya-området har vært 

preget av å ha meget god beliggenhet i forhold til sykehuset, men som følge av at et nytt sykehus 

etableres syd for Kirkenes sentrum anses Prestøya å miste ett av sine største fortrinn. Kirkenes har i 

dag en befolkning på i overkant av 3 500 personer, og demografien og forventet utvikling av denne i 

dette området gjør også at markedet for boligutvikling i området anses å være meget begrenset.

Årlig omsettes det svært få boliger i Kirkenes, men utleiemarkedet for boliger i Kirkenes er likevel meget 

godt, da det er en stor andel av midlertidige arbeidere som bosetter seg i området for kortere perioder, 

og dermed ønsker å leie bolig fremfor å kjøpe bolig. Kundegrunnlaget består dermed av både 

sykehusansatte, politi, forsvaret, andre offentlige etater m.fl.
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4.4 – Utleibare arealer

Arealtype Enhet Arealandel Ledig Ledighetsgrad

Bolig (30-50 m²) m² BTA

Bolig (100-125 m²) m² BTA

Sum (areal)

4.5 – Leievurdering

4.5.1 – Påstående leienivå

4.5.2 – Felleskostnader

4.5.3 – Ledighet

4.5.4 – Markedsleievurdering

         1 100 

I henhold til mottatte opplysninger har eiendommen følgende utleibare arealer:

         1 100 100,0 %

100,0 %

Leieareal/ 

antall

Andel 

fellesareal

0,0 %

0,0 %            350 

68,2 %

31,8 %

            750 

Vi har ikke mottatt informasjon om eiendommens løpende drifts- eller felleskostnader. Ved utleie av 

eiendommen forutsettes det at nye leietakere dekker en forholdsmessig del av eiendommens 

driftskostnader, og at disse kostnadene er beliggende innenfor normalnivå for denne type eiendom. Det 

er således forutsatt at leietaker faktureres for strøm og oppvarming etter forbruk, samt en 

forholdsmessig andel av de kommunale avgiftene beskrevet innledningsvis (ekskl. eiendomsskatt).

100,0 %

Som følge av at sykehusvirksomheten på eiendommen skal opphøre ettersom det bygges et nytt 

sykehus i Kirkenes er vi av den oppfatning av at de angjeldende boligene vil miste hovedandelen av sitt 

kundegrunnlag, noe som dermed gir økt risiko for ledighet i bebyggelsen. Imidlertid trekker det relativt 

lave antallet boliger denne risikoen noe ned. Vi har derfor benyttet en generell ledighet på 15 % fra og 

med 2017 i kontantstrømmen. I tillegg har vi medregnet en ledighetsperiode på 3 måneder 

innledningsvis, for å hensynta eventuelle oppgraderinger/vedlikeholdsarbeider som må gjennomføres 

før ny utleie kan starte.

100,0 %

            750 

            350 

0,0 %

Bebyggelsen antas å være av middels enkel standard, men forutsettes å være i funksjonsmessig god 

stand. Det presiseres imidlertid at ingen av boligene er besiktiget innvendig, og at vurderingen således 

er basert på en antakelse om at disse er tilfredsstillende vedlikehold med en middels standard.

Det er få/ingen sammenliknbare objekter i Kirkenes tilgjengelig for utleie på Finn.no i dag. For leiligheter 

viser tilgjengelige objekter i Øst-Finnmark at leieprisene i hovedsak er beliggende i nivå fra ca. kr. 600,- 

til kr. 1 000,- per m²/år, der strøm og oppvarming normalt kommer i tillegg til oppgitt leiepris. Imidlertid 

anses Kirkenes å være i en særposisjon, blant annet på grunn av nærhet til grensen. Det er derfor en 

betydelig andel midlertidig beboere som flytter til Kirkenes i forbindelse med arbeid på sykehuset, i 

politiet, forsvaret og andre offentlige etater. Disse beboerne ønsker dermed å leie boliger fremfor å 

kjøpe egen bolig, på grunn av relativt kortvarig opphold.

Som en følge av det relativt gode leiemarkedet anser vi at oppnåelige leiepriser er noe høyere enn 

intervallene beskrevet over. For de minste leilighetene (33-50 m² BTA) anser vi at oppnåelige leiepriser 

vil være i nivå kr. 5 500,- per boenhet/måned, noe som tilsvarer ca. kr. 1 675,- per m² BTA/år. For de 

større enhetene har vi benyttet en leie på kr. 1 000,- per m² BTA/år, noe som tilsvarer ca. kr. 9 700,- per 

boenhet/måned (116 700,- per år). Dette er vesentlig høyere enn mottatt oversikt, noe som henføres at 

de tre store leilighetene på 100-125 m² BTA er vesentlig større enn den gjennomsnittlige boligstørrelsen 

på eiendommen (ca. 50 m² BTA).

Vi har ikke mottatt oversikt over faktisk påstående leienivå for bebyggelsen. I mottatt oversikt er det 

imidlertid indikert at boligene har oppnådd en gjennomsnittsleie på kr. 6 750,- per boenhet/måned når 

disse er blitt leiet ut delvis møblert med en leie som inkluderer strøm og oppvarming. Dette tilsvarer en 

leie på ca. kr. 81 000,- per år, og kr. 1 620,- per m² BTA per år med et gjennomsnittlig areal på ca. 50 

m² BTA per boenhet.
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4.5.5 – Oversikt over leieforhold og vurdert markedsleie

Type Kontrakt/leietaker

Bolig (100-125 m²) Bakkeveien 41-43

Bolig (100-125 m²) Bakkeveien 45

Bolig (30-50 m²) Bakkeveien 17-39

Bolig (30-50 m²) Bakkeveien 47-59

Sum

4.6 – Normale eierkostnader

Sum årlig 

kontraktsleie p.t.

Areal/

antall

Sum vurdert 

årlig 

markedsleie

sep.16

sep.16

Vurdert 

markeds-

leie pr. 

m²/år

 1 675 

 1 675 

sep.16

 400 m²                        -   

                      -   

sep.16

Kostnader til forvaltning, drift og regnskapsførsel avhenger blant annet av organisasjonsformen for 

forvaltningen, og omfatter administrasjon av eiendommens løpende drift. Teknisk forvaltning (drift) 

omfatter løpende vedlikeholdsarbeider og periodiske kontroller/inspeksjoner av eiendommen og de 

tekniske installasjonene. Andre arbeider som inngår i forvaltningen er fakturering av leie, 

felleskostnader, inngåelse og reforhandling av leieavtaler og regnskapsførsel. Kostnadsnivået avhenger 

i stor grad av type eiendom og leietakersammensetning. Også her trekker boligformålet vesentlig opp, 

da det vil være flere leietakere å forholde seg til noe som normalt vil resultere i en mer krevende 

forvaltning.

Andre eiers kostnader kan være honorarer for innleid hjelp, konsulenttjenester og andre fremmede 

tjenester relatert til eiendommen. Vi har benyttet et kostnadsnivå på kr. 50,- per m²/år i vårt 

verdigrunnlag.

Kostnader som henføres til eier er forsikringspremie for bygningen, administrasjon og regnskapsførsel, 

drift og vaktmester, samt avsetninger til vedlikehold.

Forsikringskostnader som henføres til eier er normalt kun bygning og fast innredning, mens leietakere 

selv er ansvarlig for å forsikre egen innredning og eget utstyr/installasjoner. Kostnader henført til eiers 

forsikring er normalt mellom kr. 10,- og kr. 30,- per m²/år, dog avhengig av type bruk, alder og 

utforming. Kostnadene for utleieboliger er normalt beliggende i den øvre halvdelen av intervallet og vi 

har derfor benyttet kr. 20,- per m²/år i verdigrunnlaget.

                      -            1 606 250 

                      -   

Kontrakts-

leie  per 

m²/år

            -   

            -   

            -   

            -   

-

-

 1 000 

-

Markeds-

leie

fra dato

Kontrakts-

opphør

            250 000 

            100 000 

            670 000 

            586 250 

                      -   

 350 m²  

-

 100 m²  

 1 000  250 m²  

Avsetning til vedlikehold skal bidra til å opprettholde nødvendig drift av bygningen, og reflekterer ikke 

nødvendigvis det som faktisk medgår til vedlikehold hvert år, men hva som i snitt bør brukes på 

vedlikehold-/oppgraderinger over en periode på flere år. Avsetninger til vedlikehold er i dette tilfellet 

vurdert til kr. 100,- per m²/år, noe som anses å være beliggende i nedre sjikt av normalnivå. Dette på 

grunn av at eiendommen fremstår i funksjonsmessig tilfredsstillende stand, og at et økt kostnads-

/vedlikeholdsnivå sannsynligvis ikke vil gi noen vesentlig økning i leieinntektene.

I henhold til Sør-Varanger kommunes nettside skal det betales eiendomsskatt for eiendommen. I 

henhold til skattelistene som er lagt ut for offentlig ettersyn samt mottatt oversikt over kommunale 

avgifter skal eiendommene betale til sammen kr. 73 112,- i eiendomsskatt, basert på en takstverdi på 

kr. 18 278 000,- og en skattesats på 4 ‰.

Som en normalvurdering har vi angitt følgende nivå på årlige eiers kostnader: 

 1 100 m² 

I snitt er likevel vurdert markedsleie noe lavere enn mottatt oversikt, da det forutsettes at leietakere i 

tillegg faktureres for strøm og oppvarming etter forbruk samt en andel av de kommunale avgiftene, og 

at dette således ikke lenger medregnes som en del av leien. I tillegg er Sykehuset er forutsatt flyttet, og 

at det angjeldende områdets attraktivitet for denne type utleieboliger anses dermed å bli vesentlig 

redusert, noe som således trekker leieprisene ned.
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Per m² BTA Sum (avr.)

Forsikringspremie (bygningsforsikring)

Forvaltning, drift og regnskapsførsel 

Div. kostnader, honorarer, og fremmede tjenester

Avsetning til vedlikehold

Eiendomsskatt (iht. skattelister til offentlig ettersyn)

Sum normale eierkostnader (avr.)

4.7 – Leietakertilpasninger

4.8 – Ekstraordinært vedlikehold

4.9 – Rentegrunnlag/avkastningskrav

Effektiv risikofri rente, 10 års statsobl.

Inflasjon

Realrente

Renterisiko/fortjeneste

Markedsrisiko

Objektrisiko

Kurans

Realavkastningskrav

Vi har ikke medregnet kostnader til leietakertilpasninger i vårt verdigrunnlag, da bebyggelsen kun er 

besiktiget utvendig. Vi har således forutsatt at boligene leies ut "as-is".

Ut over normale avsetninger til vedlikehold har vi ikke medregnet kostnader til ekstraordinært 

vedlikehold. Det presiseres at det ikke er foretatt en full teknisk gjennomgang av bebyggelsen, og at det 

således kan forekomme feil/avvik og vedlikeholds-/oppgraderingsbehov som ikke er avdekket i 

forbindelse med dette takstoppdraget. Ved et eventuelt kjøp/salg av eiendommen anbefales det derfor 

at det innhentes en mer omfattende teknisk gjennomgang/Due diligence.

Realavkastningskravet er valgt med utgangspunkt i estimert nivå på effektiv rente på 10 års 

statsobligasjon, samt eiendommens forretningsmessige risiko. Avkastningskravet er beregnet på 

bakgrunn av en totalvurdering av leietakerkonseptet, eiendommens beliggenhet og brukelighet samt 

dagens markedssituasjon.

              20 000 

              80 000 

              60 000 

            110 000 

              73 112 

            343 112 

Vi har i beregningen over ikke medtatt annonserings-/markedsføringskostnader. Kostnadene utgjør i 

dette tilfellet ca. 21,4 % av sum vurdert markedsleie. Dette anses å være relativt høyt, men henføres til 

de relativt lave leieprisene som er lagt til grunn i vurderingen.

1,40 %

2,50 %

-1,10 %

3,10 %

3,00 %

2,20 %

1,80 %

9,00 %

              20 

              75 

              50 

            100 

            310 

              66 

Markedet for investering i næringseiendom er for tiden relativt godt, dog er det noe usikkerhet i 

utleiemarkedene for kontorer og forretninger som gir utslag i vurderingen av markedsrisiko. 

Den angjeldende eiendommen anses imidlertid å være meget spesiell i denne sammenheng. Arealene 

som er vurdert som utleieobjekter består av boliger som i dag fremstår som attraktive for det 

eksisterende sykehuset på Prestøya. Når det nye sykehuset er ferdigstilt kan derimot markedet bli noe 

mindre attraktivt. Det vil imidlertid fortsatt være en stor andel midlertidige arbeidere i Kirkenes som vil 

ønske å leie bolig fremfor å kjøpe, og det er på det nåværende tidspunkt ikke bygget ut et tilsvarende 

boligalternativ i tilknytning til det nye sykehuset, og effekten av flyttingen av sykehuset antas derfor å 

kunne bli noe mer begrenset.

Det relativt lave antall boenheter og boenhetenes homogene utforming/materialvalg trekker imidlertid 

noe ned, da dette gir mindre risiko for ledighet og kan forenkle oppgraderings-/vedlikeholdsprosesser. 

Videre er bebyggelsen av eldre dato sammenliknet med dagens standard og byggekrav, og fremstår 

som noe utidsmessig. 
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4.10 – Utbyggingspotensial

I henhold til gjeldende regulering og påstående bebyggelse anses eiendommen å være fullt utnyttet.

Vi har derfor lagt til grunn et relativt høyt avkastningskrav for den angjeldende eiendommen. En 

fremtidig eier vil imidlertid kunne ha mulighet for å seksjonere eiendommen og selge ut boenhetene 

enkeltvis. Dette trekker således avkastningskravet noe ned.

Ved et salg i år 10 i kontantstrømmen er avkastningskravet vurdert likt som i dag, da det ikke er 

grunnlag for å anta at markedsforholdene er vesentlig endret i positiv eller negativ retning i forhold til 

dagens situasjon.
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5 – VERDIBEREGNING

5.1 – Nøkkeltall

Inntekts- og kostnadsutvikling (inflasjon)

Realrente

Realavkastningskrav

Kap. % for forrentningsverdi ved salg i år 10

Nominelt avkastningskrav

Dagens ledighetsgrad (areal)

Gjennomsnittlig gjenværende leietid påstående kontrakter

Generell ledighet (av inntektspotensial)

Generell ledighet fra og med år

5.2 – Kontantstrømanalyse

Likviditetsutvikling

Påstående leieinntekter

Markedsleie øvrige arealer

Leietakertilpasninger

Normale eierkostnader

Generell ledighet

Ekstraordinært vedlikehold

Driftsresultat

Likviditetsutvikling

Påstående leieinntekter

Markedsleie øvrige arealer

Leietakertilpasninger

Normale eierkostnader

Generell ledighet

Ekstraordinært vedlikehold

Driftsresultat

Salgssum år 2026

Nåverdi kontantstrøm

Verdi (avr.)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

Andel markedsleie##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

Andel påstående leie      -         -         -         -         -         -         -         -         -         -   

En eventuell nedgang i driftsresultat for enkelte år skyldes bl.a. periodisk ledighet ved leieopphør/før re-utleie, se avsnitt 4.5.3.

                         -   

             1 058 939 

                         -   

                         -   

                         -   

              -381 138 

                         -                            -                            -                            -   

                         -                            -                            -                            -   

             2 022 703 

              -303 405 

              -404 822 

                         -   

             1 701 629 

                         -   

              -373 625               -352 168 

              -413 115 

              -268 166 

                         -   

                         -   

                     14 896 275 

                684 646 

              -281 742 

100,00 %

År 2 År 3 År 4

                         -   

              -261 626 

                         -   

             1 116 249 

              -388 839 

                         -   

0 år

                         -   

                         -   

             1 744 170 

             1 176 461              1 207 700              1 239 720 

                         -   

              -296 005 

             1 084 219 

             1 306 182 

             1 145 983 

              -274 870 

              -366 295 

             1 925 238 

              -249 019 

År 1

                         -   

mai.21 - apr.22 mai.22 - apr.23 mai.23 - apr.24 mai.24 - apr.25

mai.20 - apr.21

År 6 År 7 År 8

                         -   

              -396 732 

År 10

mai.25 - apr.26

År 5

År 9

                     11 614 995 

                     11 600 000 

                         -   

             1 660 126 

             1 272 541 

                         -   

                         -   

                         -   

             1 787 774 

                         -   

              -288 786 

mai.16 - apr.17 mai.17 - apr.18 mai.18 - apr.19 mai.19 - apr.20

              -359 145 

              -255 244 

                         -   

             1 087 240 

             1 973 368              1 832 469              1 878 281 

              -345 362 

                -54 211 

11,50 %

2,50 %

-1,10 %

9,00 %

9,00 %

15,00 %

2017

 -

 200 000

 400 000

 600 000

 800 000

 1 000 000

 1 200 000

 1 400 000

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

Andel påstående leie Andel markedsleie
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6 – SENSITIVITETSANALYSE

Sensitivitetsanalysen viser endringen i verdi etter nettokapitaliseringsmetoden i millioner kroner. Tallene 

viser i hvilken grad en endring i avkastningskravet og/eller netto leie påvirker verdiberegningen. Basert 

på sensitivitetsanalysen anser vi at verdiene innenfor det avmerkede området i tabellen representerer et 

signifikant verdiintervall for den angjeldende eiendom, det vil si mellom kr. 10,7 mill. og kr. 12,6 mill.

 12,01 

 12,15 

 12,29 

 11,12 

 11,23 

 11,35 

 11,97 

 11,39 

 11,51 

 11,63 

 13,47 

 11,66 

 11,78 

 11,91 

 11,07 

8,80 %

 11,24 

 11,37 

 10,03 

 10,76 

 10,35  10,63 

8,50 %

 10,24 

9,10 %

9,00 %

A
v
k
a

s
tn

in
g

s
k
ra

v

 12,73 

 12,87 

 12,43 

 11,60 

 11,73 

 11,86 

 12,27 

 11,54 

 9,76 

 9,86 

9,20 %

8,90 %

Det er i sensitivitetsanalysen beregnet potensiell verdi av eiendommen med en variasjon på ± 12,5 % i 

netto leie (brutto vurdert markedsleie minus eiers kostnader og eventuell generell ledighet), samt en 

variasjon på ± 0,5 prosentpoeng i avkastningskravet. Øvrige verdiparametere, slik som eventuelle 

nødvendige påkostninger og ekstraordinært vedlikehold samt utbyggingspotensialet er beholdt uendret. 

Denne type verdiberegninger er avhengig av en rekke parametere som innebærer en stor grad av 

skjønn. Videre kan det være svingninger i markedet som kan få store konsekvenser for normal 

markedsverdi. Vår erfaring tilsier at det er endringer i netto leieinntekter og avkastningskrav som vil ha 

den største innvirkningen på eiendommens verdi. Basert på dette har vi satt opp følgende 

sensitivitetsanalyse basert på endringer i avkastningskrav og netto leieinntekter:

 12,06 

 12,87 

 12,13 

 10,82 

 10,94 

 10,20 

 10,30 

9,50 %

9,40 %

 12,17 

 10,13 

10,0 %

8,70 %

 11,27 

9,30 %

 10,52 

 11,00 

Netto leie iht. vurdert markedsleie, generell ledighet og eiers kostnader (millioner kroner)

-12,5 %

 10,46 

 10,58 

 10,70  11,28 

 11,40 

 11,81 

 12,44 

 13,61 

 13,77 

 12,35 

 12,48 

 12,61 

 12,74 

 13,02 

 13,16 

 13,31 

 13,46 

 13,02 

 13,17 

 12,08 

 12,20 

 10,18 

 10,29 

8,60 %  10,64 

 10,57 

 11,03 

 12,30 

 9,93 

 11,93 

 10,99 

 10,46 

 11,67 

 11,83 

 12,32  12,60  12,88 

 10,41 

 10,87 

 13,02 

 13,17 

 13,32 

 12,58 

 12,72 

 11,99 

 11,53 

 12,19 

 10,91  11,19  11,48 

 11,11 

 10,80 

 12,45 

 10,73 

 10,41 

 11,08  10,52 

5,0 % 7,5 %

 9,96 

 10,75 

 10,07 

-5,0 % -2,5 %-10,0 % -7,5 % 1,02 2,5 %

 10,96 

 9,66 

 11,32 

 11,44 

 10,84 

 12,33 

 12,46 

 12,74 

 11,15  12,88 

 11,88 

 10,68 

 12,04  11,76 

12,5 %

 11,57 

 11,70 

 12,57 

 12,59 
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7 – KONKLUSJON

Kronerellevemillionersekshundretusen 00/100

Eiendommens verdi er beregnet i henhold til gitt mandat, der kun eiendommens utleieverdi er beregnet. 

En eventuell merverdi eiendommen vil kunne ha dersom denne seksjoneres og boligene selges 

enkeltvis er dermed ikke vurdert.

Taksten er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldende instruks og retningslinjer. Takstmannen 

er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter 

å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier.

Basert på sensitivitetsanalysen anser vi derfor at eiendommens verdi er beliggende innenfor 

intervallet kr. 10,7 mill. til kr. 12,6 mill.

Basert på våre beregninger har vi derfor konkludert med følgende verdi av eiendommen Bakkeveien 17-

59, 9900 Kirkenes slik den fremstår i dag:

Investorer/eiendomsutviklere vurderer de forskjellige verdiparametrene meget ulikt og det er en høy 

grad av sensitivitet i beregningsmetodene. Stadige endringer i markedsforholdene medfører dermed at 

det vil være vanskelig å ansette en eksakt verdi på denne type eiendom.

Sivilingeniør M.Sc. Siviløkonom MRICS

 kr             11 600 000 

31.05.2016, revidert 14.06.2016

www.ber.no

Johan Berg-SvendsenJonas N. Alme

BER Verdivurdering AS

Drammensveien 126 A, 0277 Oslo

Tlf. 22 56 29 44
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1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER 
 

Leietaker 

Navn: Organisasjonsnr: 

Finnmarkssykehuset HF 983 974 880 

Adresse: 

Sykehusveien 35, 9600 Hammerfest 

Representant: Tlf: E-post: 

Jan-Egil Blix 922 16 107 Jan-Egil.Blix@finnmarkssykehuset.no 

 

Utleier  

Navn: Organisasjonsnr: 

  

Adresse: 

 

Representant: Tlf: E-post: 

   

Utleier og leietaker er i avtalen benevnt partene. 

Partenes representanter har fullmakt til å representere og fatte alle beslutninger angående kontrakten. 
Representanten kan ved skriftlig varsel til den andre parten gi andre fullmakt til å opptre på sine vegne. 
Eventuelt skifte av representant skal meddeles den andre parten skriftlig. 

2 LEIEOBJEKTET 
Leieobjektet er hele eiendommen med gnr. 27 bnr. 9 fnr. 16 i Sør-Varanger kommune. Eiendommens adresse 
er Dr. Palmstrøms vei 9. På eiendommen er det ett bygg, «Elevhjemmet». Eiendommen leies som den er med 
påstående bygg, se vedlagte eiendomskart. 
 

3 BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE 
Leieobjektet skal benyttes til utleie av boenheter til ansatte ved Kirkenes sykehus. 

Skifte av bransje eller forandring av virksomheten i lokalene er ikke tillatt uten utleiers skriftlige samtykke.  

 

4 OVERTAKELSE 
Leieobjektet overtas i den stand det var ved kontraktsinngåelse. 

 

5 VARIGHET 
Leiekontrakten starter xx.xx.xxxx og varer frem til xx.xx.xxxx, og er gjeldende fra begge parter har signert 
avtale. 
Leiekontrakten løper i 4 år fra inngåelsestidspunktet. Den er i kontraktsperioden uoppsigelig for utleier. 
Leietaker kan si opp avtalen med 6 måneders varsel. 
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6 LEIESUM OG BETALING AV LEIEN 
Leie utgjør kr 120 000,- pr. måned.  
Leietaker er iht. merverdiavgiftsloven fritatt for mva.-beregning på leie. Leien faktureres av utleier 
forskuddsvis hver måned. Leien kan justeres hvert år i henhold til endringen i konsumprisindeksen. 

Utleier skal betale alle driftsutgifter knyttet til eiendommen, som for eksempel energi, ventilasjon, varmt vann, 
kommunale avgifter og renhold/avfall. 

 

Faktura sendes: 

Finnmarkssykehuset HF 
Fakturamottak 
Postboks 3231 
7439 Trondheim 
 
Fakturaen skal merkes Jan-Egil Blix. 

Enhver forsinket betaling medfører at det skal betales forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer i samsvar 
med forsinkelseslovens bestemmelser.  

Eventuell eiendomsskatt betales av utleier. 

 

7 UTLEIERS PLIKTER 
Utleier skal sørge for at leieobjektet står til rådighet for leietaker i leietiden. 

Utleier er ansvarlig for utvendig vedlikehold av bygningen.  

Leietaker er ansvarlig for normalt vedlikehold innvendig i bygget.  
 
For øvrig vises til husleielovens bestemmelser. 

 

8 BRUK AV LOKALENE/LEIETAKERS PLIKTER – FRAMLEIE 
Lokalene skal benyttes til utleie av boenheter til ansatte ved Kirkenes sykehus. Det er ikke tillatt å benytte 
lokalene til et annet formål. Leietaker har kun anledning til å fremleie leieobjektet til ansatte ved Kirkenes 
sykehus. 

Leietaker forplikter seg til å holde lokalene i ryddig stand. Innendørs skal nødutganger osv. være tilgjengelige 
til enhver tid. Uteareal skal holdes i ryddig og god stand. Utleier er ansvarlig for snøbrøyting og vedlikehold av 
utomhusarealer iht. eiendomskart. Leietaker forplikter seg til å følge de gjeldende ordensregler og instrukser 
som gjelder for bruk av bygningen, samt parkering og de tekniske anlegg.  

Leietaker skal behandle leieobjektet med tilbørlig aktsomhet.  

Leietaker plikter å erstatte all skade som skyldes ham selv, hans ansatte, eller andre som har hatt adgang til 
leieobjektet etter samtykke fra leietaker.   

Leietaker plikter straks å melde til utleier enhver skade som må utbedres uten opphold. Annen skade eller 
mangel må han melde uten unødig forsinkelse. Forsømmer leietaker pliktig melding, taper han sitt mulige 
erstatningskrav og blir ansvarlig for skaden.  

Søppel og avfall skal oppbevares på anviste steder, og det skal av leietaker transporteres til plass avsatt for 
søppelhenting. Utleier besørger og betaler levering av søppel og avfall til godkjent søppeldeponerinsanlegg. 
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9 FORSIKRING 
Utleier er pålagt å holde bygget forsikret. 

 

10 LEIEFORHOLDETS OPPHØR 
Når leieforholdet er slutt skal leietaker overlevere lokalet med tilbehør til utleier i samme stand og mengde 
som ved overtagelsen med unntak for normal slitasje og elde. Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere 
leieobjektet i ryddet stand. Eiendommen vil bli rengjort i samme grad som ved daglig renhold (ikke nedvask). 

 

11 UTLEIERS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET 
Utleier har rett til å inspisere leieobjektet når han ønsker. Inspeksjonen skal forhåndsvarsles og skje innenfor 
normal arbeidstid dersom ikke spesielle situasjoner/hendelser skulle tilsi noe annet. Utleier følges rundt på 
leieobjektet av representant fra leietaker. Utleier har rett til å utføre nødvendig vedlikehold på leieobjektet. 
Dette skal avtales med leietaker og varsles i god tid. Alt vedlikeholdsarbeid skal foregå innenfor normal 
arbeidstid med unntak av akutte hendelser som kan påføre eiendommen og/eller personer som oppholder seg 
der ytterligere skade dersom det ikke tas umiddelbart.  Leietaker kan kreve å ha fullt oppsyn med det 
personellet som utfører slikt arbeide. 

 

12 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN 
Leiekontrakten gjelder i de tilfeller hvor den har andre bestemmelser enn det som følger av husleielovens 
fravikelige regler.  

 

13 TVISTER 
Tvister som måtte oppstå mellom partene med utspring i denne avtale skal løses ved de alminnelige 
domstoler.  

Leietakers rettssubjekt er Finnmarkssykehuset HF. 

 

14 UNDERTEGNELSE 
Dette avtaledokumentet er utferdiget i to eksemplarer, ett til hver av partene. 
 

Dato: Sted: Dato: Sted: 

    

Leietakers underskrift Utleierens underskrift 

 

 
___________________________________ 
Navn 
Stilling 
Finnmarkssykehuset HF 

 
 
___________________________________ 
Navn 
Stilling 

 
Vedlegg: Eiendomskart 
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