
Kapitaltilgang for finansiering av 
 eiendom & prosjekter 



Regionen Midt Norge og Nord Vest landet vil vokse med ca 80.000 
innbyggere frem til 2020. 
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Regionen vil vokse med ca 80.000 innbyggere 
og nå nesten 800.000 i 2020 

Vil stille krav til store investeringer i 
infrastruktur i årene fremover 
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Befolkningsutvikling mot 2020 



PARADOKS: Næringslivet har betydelig finansieringsbehov. Bankene vil mer enn gjerne 
bidra til å finansiere nødvendige investeringer. Men våre politikere ønsker særnorske, 
strenge rammevilkår for norske banker som begrenser finansieringstilgangen 

Paradoks 



De bankene som pålegges de strengeste kravene er de samme som hadde is 
i magen og sikret tilnærmet 100% av kredittilførselen til det regionale 
næringslivet i den vanskelige perioden 2008-2010. 

Kilde: Norges bank aktuell kommentar, Nr. 12, 2012. Dekomponering av gjeldsveksten 

Norske banker, spesielt sparebankene, hadde 
Is i magen under finanskrisen 

Særnorske krav og norske banker må tilpasse 
seg gjennom redusert utlånsallokering 



Eksempel på fundingkostnader; Bank betaler 80 bps over Nibor for 5 år. Statlige 
selskaper med rating A betaler 108 bsp over NIBOR for 5 år, store industriselskaper 
med rating B betaler 350 bsp over NIBOR. 
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I forhold til lønnsveksten har boligprisene en forholdsvis moderat utvikling. 
Rentebelastningen i forhold til disponibel inntekt har gått ned for husholdningene 
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Rentebelastning over disponibel inntekt Boligpriser deflatert med prisvekst/lønnsvekst 

Når vi ser på boligprisveksten og dekomponerer for prisvekst (KPI) og lønnsvekst ser vi at prisutviklingen er 
mer moderat. Justert for lønn er eksempelvis den nominelle veksten fra 2007 på 32% redusert til 7,9% og 
veksten på 460,7% fra 1992 blir dekomponert til 101,6 

Nominell 

Mot KPI 

Mot lønnsutvikling 

Kilde: Finanstilsynet Finansnæringens dag, Norges-Bank, Finansiell stabilitet 2/12  6 



 

 

 

 

 

Næringslivet i Trøndelag går i det store og hele veldig bra. Noe redusert 
aktivitet ultimo 2013, forventes å ta seg opp i 2014 
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Vurderinger ved inngangen til 2014 omkring hvilke typer prosjekter 
SpareBank 1 SMN vil finansiere 
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Borettslag 
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Hvilke kriterier vurderer vi ved finansiering av næringseiendom? 

• Eiendommen skal ha forutsigbar kontantstrøm 
– Scoring av store leietakere 

– Fokus på kontraktslengde 

– Teknisk verdi ”lite” relevant for banken 

– Stresstest på renteøkning 

 

• Avdragsevne 
– Fornuftig avdragsprofil – SMN tester på 20 år 

– Fornuftig forventet LTV ved utløp av finansiering/leiekontrakt 

 

• Beliggenhet 
– Generell attraktivitet 

– Fremtidig næringsutvikling 

 

• Likviditet 
– Andrehåndsmarked 

 

• Eier / Driver 
– Profesjonalitet eier/forvalter 

 

 

 



Hvilke kriterier vurderer vi ved finansiering av prosjekter 

• Prosjektvurdering 
– Beliggenhet 

– Totalentreprise vs delt entreprise 

– Vurderinger rundt entreprenørs gjennomføringsevne 

– Prosjektets lønnsomhet (for kunden) 

– Eiers erfaring 

 

• Kontantstrøm 
– Forhåndssalg evt. forhåndsutleie 

– Sensitivitet ikke solgt / ikke utleid areal 

 

• Finansieringskrav 
– Egenkapital skal inn først i prosjektet 

– EK andel på 20%(+). Sidesikkerheter godtas 

– Byggelånskontrollør 

 

 

 


