
Akershus Eiendom
Innsyn & U

tsyn

Mars 2022 1

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Utleieboliger Bygge-for-utleie

Studentboliger Helse og omsorgsboliger

Makroøkonomi
Oppsidepotensial i boligsektoren
• Økt boligbygging i pressområder kunne bidratt til å dempe 

boligprisene og gjeldsveksten på sikt, og politikerne har 
varslet bedre tilrettelegging for boligbygging. 

• På kort sikt venter vi svakere utvikling i boligbyggingen, 
som følge av at svært høye byggekostnader trolig blir 
enda høyere av krigen i Ukraina. 

• Det norske boligutleiemarkedet er lite, og selv om 
andelen som leier har økt noe de siste årene, vil trolig 
ikke dette fortsette som følge av politisk fokus på å snu 
trenden. 

• Selv om utleiemarkedet er lite, er det betydelig rom for 
profesjonalisering og konsolidering gitt at det legges 
bedre til rette. Regjeringen har varslet revisjon av 
rammebetingelsene.

Umodent marked med 
betydelig potensial

Innsyn & Utsyn
 - analyse og siste nytt fra makroøkonomi og eiendomsmarked

Næringseiendom
Økende interesse for boligutleiesektoren
• På lik linje med hva vi ser i Europa, har interessen for 

boligutleiesektoren i Norge vært økende de siste årene, 
der et brede spekter av investorer har posisjonert seg i 
stadig nye segmenter i denne sektoren.

• Det norske boligutleiemarkedet er fragmentert og 
umodent. Bransjeaktører opplever utordringer knyttet 
til begrenset tilbudsside, ugunstige rammebetingelser 
og manglende bransjestandarder.

• Vi ser et betydelig oppsidepotensial i boligutleiesektoren 
og forventer at den økende interessen for sektoren vil 
fortsette fremover.

Andel investeringer per segment i Europa1
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Boligpriser: Norge vs. Oslo

Transaksjonsvolum boligutleiesektoren i Norge2
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Makro | Oppsidepotensial i boligsektoren
Boligetterspørselen i Norge har vært høy og 
bidratt til kraftig boligprisvekst de siste årene. 
Dette har ført til stadig høyere gjeld i norske 
husholdninger, noe som kan utgjøre en fare 
for finansiell stabilitet. Myndighetene har vist 
stor interesse for å innføre grep som kan bidra 
til å dempe utslagene i boligprisene ved brå 
endringer i etterspørselen. Blant annet er 
boliglånsforskriften strammet inn. Et annet grep 
som kan benyttes er å legge bedre til rette for 
boligbygging i pressområder som Oslo, og 
politikerne har varslet tiltak. På helt kort sikt, 
regner vi imidlertid med at boligbyggingen vil 
dempes av at svært høye byggekostnader 
trekkes videre opp av krigen i Ukraina.

Markedet for boligutleie i Norge er nokså lite. Vi 
har en svært høy andel selveiere, som følge av 
mange års politisk fokus. I dag er det rundt én 
million mennesker i Norge som leier bolig, dvs 
ca. 18 prosent av befolkningen. I Oslo er andelen 
som leier ca. 27 prosent av befolkningen. 
Utleiemarkedet har lenge vært preget av små, 
private aktører. Ifølge SSB leide hele 72 prosent 

av alle leietakere av en privatperson i 2016. På 
landsbasis leide kun 9 prosent av en profesjonell 
utleier, mens i Oslo er denne prosentandelen 
omtrent dobbelt så høy. Det store innslaget av 
små og uprofesjonelle utleiere kan ha negative 
konsekvenser. Ifølge SSBs indikatorer for 
bomiljø, ser det ut til at leietakere jevnt over 
opplever dårligere bomiljø enn både selveiere 
og borettslagseiere. Dagens utleiemarked gir 
lite forutsigbarhet og trygghet både for utleier 
og leietaker. Større og profesjonelle aktører vil 
kunne tilby mer stabilitet og langsiktighet.

Regjeringen har indikert at de er villige til å gjøre 
grep som gjør det enklere å bygge boliger og 
som skaper større forutsigbarhet i boligutleie-
sektoren. Gitt at det legges bedre til rette fra 
politisk hold, vil det kunne være et betydelig 
utviklingspotensial i den norske boligsektoren, 
både med tanke på boligbygging og utleie. Selv 
om den norske boligutleiesektoren er relativt 
liten, er det et stort behov for profesjonalisering 
og konsolidering.

Eiendom | Økende interesse for boligutleiesektoren
Investorinteressen for den norske 
boligutleiesektoren har vært økende de 
siste årene. Investeringer i sektoren nådde 
rekordnivåer i 2021, men utgjorde fortsatt kun 
4 prosent av det totale investeringsvolumet. Vi 
ser at et bredere spekter av kjøpere har gått 
inn i dette markedet, og det investeres i nye 
segmenter innen boligutleiesektoren. Blant 
annet er bygge-for-utleie noe vi har sett mer av 
den siste tiden.

Internasjonalt har interessen for 
boligutleiesektoren vært økende over lang tid, og 
i 2021 utgjorde investeringer i sektoren nesten 
1/3 av det totale investeringsvolumet i Europa. I 
JLLs Living Investor Survey for 2021 sier hele 59 
prosent av respondentene at de ønsker å vekte 
seg opp i sektoren fremover.

Tross økende interesse for boligutleiesektoren 
sier bransjeaktører vi har snakket med at 
de møter på noen utfordringer i det norske 
boligutleiemarkedet. Markedet er umodent 
og fragmentert som har ført til en begrenset 
tilbudsside. Økende boligpriser har også gjort 
det vanskelig å få attraktiv avkastning på 

nye investeringer. I tillegg trekkes ugunstige 
rammebetingelser frem som et problem og at 
boligutleiesektoren historisk har hatt et dårlig 
rykte.

Det er et økende fokus på at man trenger bedre 
utleieprodukter, noe et mer profesjonelt marked 
kan bidra med. Å ta posisjoner i bygge-for-
utleieprosjekter nevnes av flere aktører som 
den beste måten å skalere opp og tilby gode 
utleieboliger i markedet. 

Bransjeorganisasjonen Norsk Eiendom jobber 
aktivt for å legge bedre til rette for profesjonelle 
utleiere og ønsker blant annet et mer 
tilrettelagt skatte- og avgiftssystem, en klarere 
forvaltningspraksis og tydelige standarder som 
utleiere kan og må følge. 

Selv om boligutleiesektoren i Norge er liten, er 
det et betydelig potensial for profesjonalisering 
og videreutvikling. Politikerne har varslet 
at de ønsker å ta grep, og vi har altså sett 
at stadig flere investorer viser interesse for 
segmentet. Den økende investorinteressen for 
utleieboligsektoren er derfor en trend vi venter 
vil fortsette fremover.

Sammendrag
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Økt boligbygging kan dempe boligprisutslagene ved brå 
etterspørselsendringer, og bedre tilrettelegging for boligbygging er 
varslet. Boligutleiesektoren har betydelig potensial, men lider under 
lite forutsigbarhet for leietaker og utleier. Regjeringen vil revidere 
rammebetingelsene for å sikre mer stabile leieforhold.

Oppsidepotensial i boligsektoren
av Kari Due-Andresen, sjeføkonom og analysesjef - Akershus Eiendom

Stor og økende interesse for bolig-
segmentet internasjonalt

Innenfor næringseiendom har vi de siste årene 
observert en økende investorinteresse for 
boligsektoren. Investorinteressen for bolig-
segmentet drives blant annet av høy etterspørsel 
etter bolig i befolkningen, noe som de siste årene 
har gitt seg utslag i svært høy boligprisvekst i 
mange land.

Figur: Kraftig vekst i boligpriser siste 10 årKraftig vekst i boligpriser siste 10 år
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Demografiske trender, som urbanisering 
og befolkningsaldring er også drivere for 
investeringer innenfor boligsegmentet. 
Eksempelvis skaper aldring av befolkningen et 
stigende behov for tilpassede boområder og 
infrastruktur. 

Internasjonalt har også utleie-sektoren innenfor 
boligsegmentet fått økt oppmerksomhet de siste 
årene. Årsaken er blant annet at andelen som 
leier bolig har økt siden finanskrisen; en tendens 
som ble ytterligere forsterket av pandemien. I 
USA leier nå rundt 36 prosent av befolkningen 
boligen de bor i, og i Tyskland er leieandelen 
rundt 50 prosent av befolkningen på landsbasis. 
I større byer er prosentandelen som regel langt 
høyere.

Norge – behov for økt boligbygging

Boligetterspørselen har vært høy også i Norge 
og bidratt til kraftig boligprisvekst de siste årene. 
Prisene for boliger har steget langt mer enn 

Makro
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husholdningenes inntekter, noe som har bidratt 
til at husholdningene har pådratt seg stadig 
mer gjeld. Gjeldsgraden i norske husholdninger 
er nå så høy at sentralbanken mener det kan 
utgjøre en fare for finansiell stabilitet dersom 
husholdningene opplever et inntektsbortfall eller 
dersom rentene stiger mye. 

Figur: Husholdningenes gjeldsbelastningHusholdningenes gjeldsbelastning
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En viktig årsak til den sterke boligprisveksten 
og gjeldsoppbyggingen er at rentene har 
falt i lang tid. Internasjonalt og i Norge har 
rentene tendert nedover helt siden 1980-tallet, 
og i løpet av pandemien falt rentene til nye 
bunnivåer. Framover er det imidlertid ventet at 
boligrentene vil stige, noe som trolig vil bremse 
boligprisveksten. 

Men selv om boligprisveksten på kort sikt er 
ventet å avta, kan man ikke utelukke fremtidige 
perioder med usunn boligprisvekst. Politikere 
og sentralbanken har vist interesse for å innføre 
grep som kan bidra til å dempe utslagene i 
boligprisene ved brå endringer i etterspørsel. 
Blant annet er boliglånsforskriften strammet 
inn. Et annet grep som kan benyttes er å legge 
bedre til rette for bygging av flere boliger i 
pressområder. I Oslo er dette behovet enda 
større enn på landsbasis. Her ser det ut til at 

tilbudssiden over tid har vært mer anstrengt enn 
for landet som helhet. Det vil si at det ikke har 
vært bygget nok boliger som svar på endringer i 
husholdningsdannelse og boligetterspørsel.

Figur: Boligpriser: Norge vs. OsloBoligpriser, Norge vs Oslo
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Befolkningsveksten i Oslo har i mange år 
vært sterkere enn for landet som helhet. Da 
pandemien kom, snudde dette imidlertid raskt, 
og siden 3.kvartal i 2020 har det vært en netto 
utflytting fra Oslo. 

Figur: Befolkningsvekst: Norge vs. OsloBefolkningsvekst, Norge vs Oslo
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Det vi imidlertid legger merke til, er at folk har 
flyttet så kort som mulig. Det vil si, den største 
tilstrømningen har vært til de nestsx mest 
sentrale strøkene. En mulig forklaring kan være 
at folk ikke trengte samme nærhet til kontoret 
under pandemien. 
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Figur: Norge: Netto tilflytting etter områdeNorge: netto tilflytting etter område
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Etter hvert som vi legger pandemien bak oss, 
forventer vi imidlertid at dette hensynet blir mindre 
relevant. En annen årsak til utflyttingen kan 
også være at boligprisene har steget enda mer i 
Oslo enn andre steder i løpet av pandemien, og 
mange kan dermed ha blitt priset ut av markedet 
i hovedstaden. Siden 1.kvartal i fjor har imidlertid 
boligprisveksten igjen vært lavere i Oslo enn på 
landsbasis. Slik vi ser det, vil trolig utflyttingen 
fra Oslo etter hvert avta og befolkningsveksten 
ta seg opp. Allerede i 4.kvartal i fjor observerte 
vi at utflyttingen bremset opp, og dette venter vi 
altså vil fortsette framover.

Økt boligbygging kan som nevnt bidra til å 
dempe prisresponsen i boligmarkedet over 
tid, og dermed dempe gjeldsoppbyggingen i 
husholdningene. Dette ser det ut til at også 
politikerne har fått øynene opp for. Både den 
forrige regjeringen og dagens regjering har sagt 
de vil se på tiltak som kan få opp boligbyggingen 
rundt kollektivknutepunktene i storbyene. 

På helt kort sikt, regner vi imidlertid med at 
boligbyggingen vil være relativt lav. Dette skyldes 
at byggekostnadene har blitt svært høye i løpet 
av pandemien og presset ned lønnsomheten i 
prosjektene. Krigen i Ukraina kan dessuten bidra 
til at prisveksten på materialer holder seg høy og 
eventuelt tiltar i tiden som kommer. 

Figur: Igangsatt bruksareal til boligIgangsetting bolig vs realboligpris
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Norge – liten og umoden boligutleiesektor 

I Norge er utleiemarkedet for bolig nokså lite. 
Norge har en av de høyeste andelene selveiere 
i verden, som følge av mange års politisk 
fokus. Å eie egen bolig er i Norge ansett som 
et velferdsgode, og politikken er innrettet slik 
at flest mulig skal være selveiere. Blant annet 
får boligeiere betydelige skattefordeler som 
leietakere går glipp av. 

Tilsvarende som i utlandet har imidlertid andelen 
som leier økt også i Norge de siste årene. I 
Norge er likevel andelen leietakere fortsatt lav 
sammenliknet med de fleste andre land. Ifølge 
SSB var det i 2020 i underkant av én million 
mennesker i Norge som bodde i leid bolig, det 
vil si omtrent av 18 prosent av befolkningen. Fra 
2015 til 2020 hadde andelen som leier bolig økt 
med omtrent ett prosentpoeng, eller ca. 90 000 
personer ifølge SSB. 

I Oslo er andelen som leier vesentlig høyere enn 
på landsbasis, og andelen økte også mer fra 
2015 til 2020 enn for Norge totalt. Ifølge SSB var 
26,5 prosent av befolkningen i Oslo leietakere 
i 2020, og denne andelen hadde økt med 1,4 
prosentpoeng siden 2015. Framover venter vi 
imidlertid ikke at andelen som leier vil øke videre. 
Den politiske viljen til å snu denne trenden er 
sterk, og regjeringen har et uttalt mål om å bidra 
til at flere får mulighet til å eie egen bolig. 
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Figur: Leietakerandel: Norge vs. andre landLeietakerandel, Norge vs andre land
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I Norge er det altså ca. 1 million mennesker 
som leier bolig, men utleiesektoren er svært 
lite profesjonalisert. Den klart største delen 
av leiemarkedet består av privat utleie. Ifølge 
SSB leide 72 prosent av alle leietakere av en 
privatperson i 2016. Kun 9 prosent leide av en 
profesjonell utleier, mens 10 prosent leide av 
det offentlige. I Oslo er rundt 20.000 av totalt 
110.000 utleieboliger, eller omtrent 18 prosent, 
forvaltet av profesjonelle aktører ifølge Norsk 
Eiendom. Dagens skattesystem, som gjør det 
økonomisk attraktivt å leie ut en mindre del av 
egen bolig, har trolig bidratt til den høye andelen 
private utleiere.

Den høye andelen små og uprofesjonelle 
utleiere kan ha negative konsekvenser. Ifølge 
SSBs indikatorer for bomiljø, ser det ut til at 
leietakere jevnt over opplever dårligere bomiljø 
enn både selveiere og borettslagseiere. 
Dagens utleiemarked har stor variasjon i både 
boligstandard, kontrakter og oppfølging. Et 
problem er dessuten at den høye andel private 
utleiere innebærer at det ofte sitter uprofesjonelle 
aktører på begge sider av bordet, noe som har 
bidratt til mange husleiekonflikter. Forbrukerrådet 
har tatt tak i dette og tatt til orde for å revidere 
Husleieloven for å styrke leieboeres frihet, 
trygghet og bostabilitet. 

Mer forutsigbarhet er også ønskelig for utleier. 
Flere profesjonelle eiendomsaktører i det 

norske markedet trekker fram at nettopp mangel 
på forutsigbarhet reduserer deres vilje til å 
investere mer i boligutleie. Aktørene ønsker seg 
blant annet en standardisering av utleiesektoren 
samt mulighet for mer fleksible leiekontrakter. 
Økt profesjonalisering av leiesektoren vil 
kunne være positivt også for leietaker, som da 
får en stabil, forretningsmessig og forutsigbar 
part å forholde seg til. Profesjonelle utleiere 
vil dessuten kunne tilby bedre bo-konsepter, 
planmessig vedlikehold og en bolig hvor man 
kan bo så lenge man ønsker. Dagens regjering 
har anerkjent utfordringene i utleiesektoren, og 
har i Hurdalsplattformen sagt at de skal jobbe 
for å sikre rettigheter og boforhold for leietakere 
samt at de vil se på Husleieloven.

Rom for betydelig profesjonalisering og 
videreutvikling 

Den høye boligprisveksten de siste årene har 
vist at det ville være hensiktsmessig å få opp 
boligbyggingen i Norge, og særlig i pressområder 
som Oslo. Et høyere boligtilbud vil kunne dempe 
oppgangen i boligpriser ved brå endringer i 
boligetterspørsel. 

Selv om utleiemarkedet i Norge er nokså lite, 
er det et stort behov for profesjonalisering 
og forbedring. Dagens utleiemarked gir lite 
forutsigbarhet og trygghet både for utleier og 
leietaker. Større og profesjonelle aktører vil 
kunne tilby mer stabilitet og langsiktighet. 

Regjeringen har indikert at de er villige til å gjøre 
grep som gjør det enklere å bygge boliger og 
som skaper større forutsigbarhet i boligutleie-
sektoren. I Hurdalsplattformen har de varslet en 
stortingsmelding om en helhetlig boligpolitikk. 
Gitt at det legges bedre til rette for profesjonelle 
aktører, vil det kunne være betydelig 
utviklingspotensial i den norske boligsektoren, 
både med tanke på boligbygging og utleie.
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Boligutleiesektoren - Den største 
trenden i Europa

Gjennom pandemien har boligutleiesektoren i 
Europa opplevd en markant økning i interesse fra 
europeiske investorer. Transaksjonsmarkedet 
for utleieboliger i Europa nådde rekordnivåer 
i 2021 med et investeringsvolum på nærmere 
100 milliarder euro. Med en sammensatt årlig 
vekst (CAGR) på over 15 prosent i sektoren 
mellom 2012 og 2020, og en økning på nesten 
50 prosent i 20211, har segmentet raskt beveget 
seg til å bli en sentral og ettertraktet sektor for 
investorer som ønsker å investere kapital i det 
europeiske eiendomsmarkedet. 

Konsolidering i markedet for utleieboliger i 
Europa har ført til at man har sett et rekordnivå av 
mega-transaksjoner, der to av sektorens største 
transaksjoner noensinne fant sted i 4. kvartal 

2021: det børsnoterte tyske eiendomsselskapet 
Vonovias kjøp av konkurrenten Deutche Wohnen 
for ca. 23,5 milliarder euro og Heimstadens kjøp 
av Akelius sin 29 000 enheters nordiske og tyske 
portefølje for 9,1 milliarder euro.

Figur: Andel investeringer per segment i Europa2
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Eiendomsmarked

Internasjonalt er etterspørsel etter utleieboliger rekordhøy, og segmentet 
utgjør en stadig større andel av det totale investeringsvolumet. Også i 
Norge har vi sett at investeringene i boligutleiesektoren har vært økende 
de siste årene, dog fra et betydelig lavere nivå. En profesjonalisering av 
det norske boligutleiemarkedet ser ut til å være underveis, noe som kan 
bidra til å øke attraktiviteten og investeringene i denne sektoren fremover.

Økende interesse for boligutleiesektoren
av Tor-Øyvind Skjelvik, Camilla Hvistendahl og Kristian Småvik - Akershus Eiendom

1) JLL Research – Multifamily: A sector coming of age - Feb. 2022 2) JLL Research
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I følge JLLs Living Investor Survey for 20213 
sier 59 prosent av respondentene at de ønsker 
å vekte seg opp i boligutleiesektoren, mens kun 
11 prosent ønsker å vekte seg ned. I den samme 
undersøkelsen fremgår det at de viktigste 
grunnene for å investere i boligutleiesektoren er: 
1. fordelaktig tilbuds- og etterspørselsdynamikk, 
2. stabil og langsiktig inntektsstrøm, 3. 
eksponering mot strukturelle og demografiske 

endringer og 4. porteføljediversifisering. 

Av segmentene innenfor boligutleiesektoren 
er «bygge-for-utleie» den raskest voksende. 
Bygge-for-utleie innebærer at investorer kjøper 
tomter eller kjøper seg inn i prosjekter for 
utvikling av utleieboliger. I England har markedet 
for bygge-for-utleie vokst med 50 prosent i året 
siden 20154.

Investeringsmarkedet for utleieboliger i 
Norge

Det norske markedet for utleieboliger er lite 
og har historisk vært dominert av private 
aktører. I perioden 2014 til 2018 var det årlige 
transaksjonsvolumet for utleieboliger i det 
profesjonelle markedet på rundt NOK 1,5 
milliarder. Dette utgjorde en til to prosent av det 
totale transaksjonsvolumet for næringseiendom. 
Unntaket var 2017 da transaksjonsvolumet 
utgjorde nærmere tre prosent av totalen. I 
denne perioden bestod markedet for boligutleie 
i hovedsak av investeringer i enkeltbygg med 
unntak av noen få porteføljetransaksjoner.

De siste tre årene har imidlertid 
transaksjonsvolumet i boligutleiesektoren økt 
betydelig. Det samlede volumet i perioden 2019-
21 var på mer enn 14 milliarder, som er over 
50 prosent høyere enn for de foregående fem 
årene. På den andre siden ble det gjennomført 
omtrent samme antall transaksjoner, så det 
økende volumet skyldes i stor grad flere store 
porteføljetransaksjoner.

I tillegg til at investeringsvolumet har økt, ser vi 
også at investorene har gått inn i nye segmenter 

i boligutleiesektoren. Bygge-for-utleie er noe 
vi har sett mer av, og som har bidratt til å 
øke investeringene i sektoren. I tillegg ser 
vi at helse- og omsorgssektoren har vekket 
investorenes interesse. Imidlertid er det fortsatt 
sånn at investeringer i ordinære utleiegårder og 
studentboliger, som har vært dominerende fram 
til nå, fortsatt står for den største andelen av 
transaksjonsvolumet. 

Typen kjøpere som har investert i 
boligutleiesektoren har også endret seg de siste 
årene. Frem til 2019 var markedet dominert 
av ikke-børsnoterte eiendomsselskaper 
med enkelte innslag av private investorer og 
kommunale aktører. I perioden 2019-21 har vi 
derimot observert et inntog av et bredere spekter 
investorer. Ikke-børsnoterte eiendomsselskaper 
er fortsatt de største investorene i segmentet, men 
i tillegg ser vi at børsnoterte eiendomsaktører, 
syndikater og eiendomsfond har tatt posisjoner i 
boligutleiesektoren. 

Utenlandske investorer har vært nesten 
fraværende i boligutleiesektoren. Den siste tiden 
har imidlertid flere utenlandske aktører, blant 
annet en rekke svenske selskaper, etablert seg 
i Norge. Fremover venter vi å se investeringer 
også i boligutleiesektoren fra utenlandske 
investorer som følge av den høye interessen 
for sektoren internasjonalt. Denne hypotesen 
støttes av flere aktører vi har pratet med, både 
norske og utenlandske.

Figur: Transaksjonsvolum boligutleiesektoren i Norge (mill. 
NOK)
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3) JLL Research – European living investor survey - 2021 4) JLL Research – UK Build-to-rent (BTR) - 2021
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Utfordringer og muligheter i 
boligutleiesektoren

Markedsundersøkelser og transaksjonsvolum 
viser at investorer ønsker å styrke sin posisjon 
innen boligutleiesektoren i Norge. Aktører i det 
norske markedet beskriver, på lik linje med 
sine internasjonale bransjekollegaer, at stabil 
og langsiktig inntektsstrøm, eksponering mot 
strukturelle og demografiske endringer og 
porteføljediversifisering er noen av de viktigste 
grunnene for å investere i boligutleiesektoren. De 
opplever imidlertid å møte på noen utfordringer. 

Investorer påpeker at det er krevende å få en 
attraktiv avkastning (yield) på investeringer i 
utleieboliger. Dette kommer blant annet som 
følge av den kraftige veksten i boligprisene, som 
har ført til at investorer som ønsker å kjøpe boliger 
for utleie møter tøff konkurranse fra aktører 
som kan få bedre betalt ved å selge boligene 
til sluttbrukere. Baard Schumann, styreleder i 
Quality Living Residential, trekker også frem at 
det er mange mindre og familieeide selskaper 
i markedet som ser på utleieboliger som en 
«sparebøsse». Dette har ført til en begrenset 
tilbudsside som har gjort det vanskelig for aktører 
å vekte seg betydelig opp i boligutleiesektoren. 

Flere aktører trekker også frem et opplevd 
stigma rundt det å leie fremfor å eie bolig som 
problematisk, i tillegg til at utleiebransjen har 
hatt et dårlig rykte. Frost Eiendom er en av de 
største boligutleierne i Trondheim med rundt      
1 500 boliger og hybler til utleie. Rigmor Frost, 
daglig leder og en av eierne i Frost Eiendom, 
konstaterer at boligutleiemarkedet historisk har 
vært preget av stigmatisering, noe som trolig har 
bidratt til at mange profesjonelle aktører tidligere 
har holdt seg unna segmentet.

Videre beskriver norske bransjeaktører ugunstige 
rammebetingelser ved å drive boligutleie. For 
eksempel har ikke profesjonelle utleiere mulighet 
til å avskrive investeringene i utleieboliger slik 

man kan for andre typer næringseiendom som 
for eksempel kontorbygg. Det er heller ikke 
mulig å få fradrag for merverdiavgift. Dette gjør 
det mindre gunstig å investere i oppgradering 
av utleieboliger som igjen senker kvaliteten 
på boligene i utleiemarkedet. Bunnfradraget 
ved beregning av eiendomsskatt (der dette er 
aktuelt) gjør det også skattemessig mest gunstig 
for utleiere å eie små boliger, som kan medvirke 
til å gi mindre variert tilbud av utleieboliger.

Vi ønsker ikke å kjøpe ferdige produkter, men 
heller å utvikle prosjekter fra grunnen av. På 
denne måten har vi mulighet til å skape egne 
konsepter, kan bygge omdømme og har bedre 
kontroll på boligkvaliteten 

- Rigmor Frost, Frost Eiendom

Å ta posisjoner i bygge-for-utleieprosjekter, 
trekkes frem av flere av aktørene som den 
beste løsningen for å skalere opp og tilby 
gode utleieboliger i markedet. Frost Eiendom 
posisjonerer seg innenfor dette segmentet i 
boligutleiesektoren og investerer i hovedsak i 
bygge-for-utleie fremfor kjøp av eksisterende 
boligbygg. Quality Living Residential ser også 
bygge-for-utleie som den beste muligheten 
til å få tak i nye utleieboliger med nærhet til 
kollektivknutepunkt på et fornuftig yield-nivå.

Den siste tiden har det blitt et økt fokus både 
politisk og på forbrukernivå på at man trenger 
bedre utleie-produkter. Profesjonelle aktører kan 
tilby et større tjenestetilbud, som for eksempel 
vasketjenester, treningsfasiliteter og bespisning, 
i tillegg til større forutsigbarhet i leieforholdet. 
Flere aktører ønsker å utvikle konsepter fra 
grunnen og søker mot mer service-vennlige 
utleieprodukter i fremtiden. Dette gir større 
kontroll over utleiers merkevare og omdømme, 
samt muligheter for ytterligere inntektsstrømmer. 
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Aktørene skildrer et marked med høy 
konkurranse når det kommer interessante 
prosjekter på bordet, hvor både nasjonale og 
internasjonale investorer ønsker å ta del om 
man får en posisjon, men at spesielt utlendinger 
ønsker både høyere volum og høyere avkastning 
enn man får i det norske markedet. Å drive 
med boligutleie er også forvaltningsmessig 
omfattende. Utenlandske investorer vi har pratet 
med opplyser at dersom de skal investere i den 
norske boligutleiesektoren vil det være høyst 
aktuelt å jobbe med lokale samarbeidspartnere 
eller andre profesjonelle aktører som kan forvalte 
eiendommene. 

Profesjonalisering i fokus

Det ser altså ut til å være et betydelig potensial 
for konsolidering og profesjonalisering av 
utleiemarkedet i Norge, men det kreves at det 
legges bedre til rette fra politisk hold. Norsk 
Eiendom, en bransjeforening for mer enn 260 
eiendomsaktører over hele landet, bekrefter at 
dagens utleiemarked er preget av stor variasjon 
i standard, kontrakter og oppfølging, og har et 
tydelig behov for å profesjonaliseres. 

Administrerende direktør, Tone Tellevik Dahl, 
sier Norsk Eiendom jobber aktivt for å legge 
bedre til rette for profesjonelle utleiere, og 
ønsker blant annet et mer tilrettelagt skatte- 
og avgiftssystem, en klar forvaltningspraksis 
og tydelige standarder som utleiere kan og må 
følge. I tillegg vet Norsk Eiendom at politikerne 
ønsker å se på endringer av Husleieloven der 
kontraktslengde trekkes frem som et viktig 
punkt. Innføring av tidsubestemte kontrakter 
som standard vil sikre trygghet og stabilitet for 
leietaker, men spørsmålet er om det riktig å 
lovfeste det.

Andre utfordringer som per i dag hemmer 
en profesjonalisering av markedet er også 

manglende bruk av tilvisningsavtaler i 
utleiemarkedet, spesielt i Oslo. Tilvisningsavtaler 
er et av kriteriene for at profesjonelle utleiere 
skal få gunstig finansiering gjennom Husbanken. 
I praksis har det vist seg at det er vanskelig å 
vite hvor stor låneutmåling man kan få fra 
Husbanken og når i prosjektet man kan forvente 
seg å få lånet utbetalt. Dette gjør det uforutsigbart 
for utleiere som søker finansiering gjennom 
Husbanken for oppføring av boliger til utleie 
og svært usikkert for kommunene som ønsker 
å få gjennomført en tilvisningsavtale. Det er et 
økende fokus på at man trenger en forutsigbar 
utleiesektor i Norge. Regjeringen skal komme 
med en stortingsmelding om boligmarkedet, 
og har blant annet varslet at de ønsker å se på 
forbedringer av utleiesektoren. 

Boligutleiesektoren i Norge fremover

Investorinteressen for boligutleiesektoren har 
vært økende de siste årene, og dette er en trend 
vi venter vil fortsette fremover. Et tydeligere 
regelverk med klare standarder ville gjøre det 
enklere å drive profesjonell boligutleie i Norge, 
og dette er noe som trolig vil komme på plass gitt 
økt politisk søkelys på boligutleiesektoren. Dette 
kan igjen føre til en konsolidering innenfor denne 
sektoren, slik man har sett internasjonalt. 

Flere profesjonelle aktører vil også kunne gi et 
bedre og mer varierte tilbud i boligutleiemarkedet 
og bidra til å gi bransjen et bedre rykte, som vil 
være positivt for både leietakere, utleiere og 
investorer. Boligutleiesektoren i Norge er liten og 
umoden, men potensialet for videreutvikling er 
betydelig, noe det later til at stadig flere aktører 
posisjonerer seg for. Boligutleiesektoren gir også 
mulighet for trygge investeringer med solide og 
langsiktige kontantstrømmer, noe som vil kunne 
bli enda mer attraktivt fremover gitt de urolige 
tidene vi lever i. 
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Norge: BNP, faktisk og forventet Norge: KPI, faktisk og forventet

Arbeidsledighetsrate, ses.just. (NAV) Styringsrente (folio), faktisk og forventet

Oljepris (Brent) og EURNOK Oslo Børs (siste 200 dager)

Norge: renter 10-årige statsrenter

Tabell 1 - Valuta

Siste y-o-y endring %

USD/NOK 8,80 -3,29 %

EUR/NOK 9,74 4,12 %

SEK/NOK 93,38 7,07 %

DKK/NOK 130,88 4,24 %

GBP/NOK 11,58 2,40 %

Tabell 2 - Renter

Siste y-o-y endring bp

3Y swap 2,54 % 144

5Y swap 2,60 % 119

10Y swap 2,57 % 73

Styringsrente 0,50 % 50

3M NIBOR 1,42 % 99
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Aksjemarkedet – eiendom 

Utvalgte børsnoterte eiendomsselskaper
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Transaksjoner

Lange renter vs Oslo prime yield Prime yield Oslo vs regioner

Transaksjonsverdi næringseiendom, Norge

Kredittpåslag – 5 års løpetid

Indikative nivåer over 3 mnd NIBOR

Selskap Siste

Siste uken

(%) Siste mnd (%) YTD (%)

Entra 177 -3 % -6 % -10 %

Olav Thon 188 0 % -3 % -4 %

Pandox 137 5 % -6 % -6 %

Selvaag Bolig 51 4 % 3 % 0 %

SBB 48 10 % -21 % -28 %

Self Storage Group 33 7 % 3 % -9 %

R8 Property ASA 29 -3 % -1 % 1 %

Eiendom St at us Kvart al Type eiendom Lokasjon

Areal 

(m2)

Brut t overdi 

(MNOK) Yield Kjøper Selger

Gullhaug Torg 4 I ekslusivit et Q1 2022 Kont or Oslo og omegn 26 000 konf . konf . NIAM Cit y Finansier ing

Project  Kvadrat  | Tollbugat a 20, 

Kongens gat e 12, Kirkegat a 5 I ekslusivit et Q1 2022 Kont or Oslo og omegn 10 900 konf . konf . konf . Canica Eiendom

Campus Ullevål I ekslusivit et Q1 2022 Kont or/ ut vikling Oslo og omegn n.a. konf . konf . konf . NGI

Løvåsmyra 2 & 8-10 I ekslusivit et Q1 2022 Logist ikk Trondheim 18 000 n,a, n.a. NREP Logicent ers Ragde Eiendom

SporX, Drammen I ekslusivit et Q2 2022 Kont or Drammen 6 700 konf . konf . konf . Vest aksen Eiendom

Drammensveien 35 Solgt Q1 2022 Kont or Oslo og omegn 1 610 170 3,50 % Møller Eiendom Karbon Eiendom

Brann st adion - næringsdel I ekslusivit et Q1 2022 Kont or/ handel Bergen 185 4,40 % Union Core Real Est at e Fund Sport sklubben Brann

Nedre Slot t sgat e 5 I ekslusivit et Q1 2022 Kont or Oslo og omegn 2 200 140 3,20 % Realkapit al Invest or Svill Eiendom

Norwegian HQ | Oksenøyveien 3 I ekslusivit et Q1 2022 Kont or Oslo og omegn 11 700 konf . konf . konf . HBK Holding

Lille Grensen 5 I ekslusivit et Q1 2022 Kont or/ handel Oslo og omegn 4 700 490 3,75 % Arct ic Securit ies CapMan Nordic Real Est at e

Jan 2020 Mars 2022Jan 2021
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Kontormarkedet i Oslo
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Utvalgte leiekontrakter – siste kvartalNybygg - kontor

Prosjekt Areal (m2) Ferdigst illes Beliggenhet Eier

Drammensveien 126 11 300 Mar. 22 Skøyen Fram Eiendom

Universit et sgat a 7 19 800 Mar. 22 Oslo sent rum, nord Ent ra ASA

Oksenøyveien 10 30 000 Jun 23 Fornebu Aker Propert y Group

Valle Vision (Innspurt en 13)20 000 Mar. 23 Helsf yr-Bryn Valle Eiendom Holding

Const ruct ion Cit y (Part  1)85 000 Jun. 24 Alna-Ulven OBOS
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Leiemarked – kontor 

Kilde: Arealstatistikk

Kontorledighet Oslo Kontorledighet Oslo vs regioner

Leiepriser Oslo Leiepriser Oslo vs regioner

Tilført kontorareal Oslo

Beliggenhet Leietaker

Areal 

(m2)

Utløps-

profil Type

Dronning Eufemias

gate 6 KPMG 13 000 10 Kontor

Stortorvet 7

Sabrura Sticks and 

Sushi 1 100 n.a. Handel/F&B

Valle Vision Patentstyret 4 000 n.a. Kontor

Drammensveien 147

Seaway 7 

Management AS 2 200 n.a. Kontor

Urtekvartalet Sweco 10 500 n.a. Kontor
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Handel

Logistikk

Hotell

Bolig
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Øvrige segmenter

Handel, prime yield Handel, prime leienivåer

Logistikk, prime yield Logistikk, leienivåer

Hotell, belegg per rom Hotell, pris per rom

Nyboligpriser, regioner Igangsetting, antall boliger


