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Oppsummering
Usikre vekstutsikter og enkelte bransjer vil få utfordringer. Endring til 
negative utsikter for bygg og anlegg, næringseiendom, varehandel, 
fiskeri og havbruk
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Bransje 2h 21 2h 22 Kommentarer til status Kommentarer til utsikter

Makro • Global vekst faller fra 6% i 2021 til under 3% i 2023
• Norsk økonomi har god fart p.t.
• Økt politisk risiko mht. rammebetingelser for næringslivet
• Vesentlig økt rentenivå og svekket NOK

• Stor global vekstusikkerhet
• Reduksjon/svak utvikling i konsum og investeringer
• Vi forventer høyere rentenivå enn NBs anslag
• Stor usikkerhet, men velger å endre til negative utsikter

Landbruk • Godt salg og gode markedsbalanser men økte kostnader 
rammer jordbruket. Investeringer i nybygg er krevende

• Krig har gitt økt fokus på matsikkerhet og -beredskap

• Gode markedsutsikter, men forventer lavere volum
• Den økte preferansen for lokalmat kan falle når 

privatøkonomien blir strammere
• Kostnadsøkninger rammer lønnsomheten

Havbruk • God lønnsomhet for oppdretterne som følge av lite 
tilbudsvekst og sterk etterspørsel

• Vi endrer likevel utsiktene til negative som følge av forslag til 
grunnrenteskatt

• Grunnrenteskatten som er ute på høring er ventet å 
endre vilkårene betydelig for både oppdretterne og 
leverandørene til havbruksbransjen

• Lavere avkastning på investert kapital og risiko for 
reduserte investeringer i Norge fremover

Fiskeri • Gode resultat i både pelagisk og hvitfisk. Prisene har økt 
også i år, men det har også kostnadene

• Økte bunkerskostnader kan medføre at mer marginale 
fiskerier blir valgt bort

• Utfordrende makrobilde, i tillegg til politisk risiko (utsatt 
kvotemelding, skatterisiko) – vi endrer utsiktene til 
negativ

Offshore 
Service Fartøy

• Fortsatt høy aktivitet og bedre rater
• Bedring i markedsbalanse både for subsea og supply
• Økte fartøyverdier
• Bedre marginer og økt kontantstrøm for rederiene

• 9% årlig investeringsvekst offshore neste 5 år
• Forventet god markedsbalanse framover for subsea og 

supply – for supply særlig for de største PSV
• Fortsatt svakt for seismikk

Bygg og anlegg • Høy aktivitet, men lavere vekst og fall i nyboligsalget   
• Kostnadsvekst og knapphet på material og arbeidskraft. 

Reg. nettverk forventer produksjonsnedgang
• Lavt konkursnivå – økning forventes

• Gitt de faresignalene vi ser til fremtidig utvikling 
forventes det negative utsikter

Varehandel • Vi kommer fra en sitasjon med god inntjening i 
varehandelssegmentet gjennom pandemien. Fremover vil 
varehandelsbedriftene få det merkbart strammere

• Forventer redusert konsum fremover som følge av økte 
levekostnader, mer grensehandel og tjenestekonsum 

• Økte kostnader til innkjøp og drift for bedriftene kan 
føre til marginpress

Nærings-
eiendom

• Fortsatt høy aktivitet i norsk økonomi, med noe lavere 
arealledighet og gode leiepriser 

• Renteoppgangen vil merkes, gjennom økt gjelds-belastning 
og økte yielder/fallende markedsverdier

• De makroøk. utsiktene har svekket seg, og kombinert 
med et vesentlig høyere rentenivå og økte yielder
vurderer vi at utsiktene for næringseiendom er negative 
for de neste 12 månedene. Stor usikkerhet5
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Makro
Sentralbankene har erklært inflasjonskrig – vesentlig økt rentenivå

Global og norsk vekst bremser – vi tror norsk økonomi unngår hard 
landing, men risikoen har økt vesentlig på nedsiden

Utfordringer for enkelte bransjer / segmenter
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Status

Makro:
Sentralbankene har erklært inflasjonskrig – vesentlig økt rentenivå
Global og norsk vekst bremser – vi unngår nok hard landing, men stor usikkerhet

• Global vekst faller fra 6% i 2021 til 2-3% i 2023
• Vesentlig økt inflasjon bekjempes med økt rentenivå
• Fortsatt høye energipriser og forsyningsutfordringer
• Økt internasjonal politisk spenning

• Norsk økonomi har god fart p.t.
• Kapasitetsutnyttelse på noe over normalt nivå – BNP vekst 

for Fastlands-Norge på nær 3% i 2022
• Arbeidsledigheten er historisk lav (1,8%) – tilgang til 

arbeidskraft begrenser fortsatt produksjonen

• Økt politisk risiko mht. rammebetingelser for næringslivet
• Både generelt skattenivå og betingelser for enkeltnæringer

• Vesentlig økt rentenivå
• Styringsrenten økt til 2,25%, skal i hvert fall opp til 3% med 

risiko primært på oppsiden pga. en inflasjon som er 
vanskelig å bremse og et ikke altfor stramt statsbudsjett

• Kredittspreadene for både banker og ikke-finansielle 
foretak har økt – dyrere finansiering

• NOK 10% svakere enn for et halvt år siden

Utsikter

• Fortsatt stor global vekstusikkerhet
• Utfordringer med rekordhøye energipriser, utfordringer med 

forsyning av råvarer/mat og økt rentenivå gir større forskjeller mellom 
land

• Økt internasjonal spenning rammer verdenshandelen og gir svakere 
globale vekstimpulser

• Risiko for resesjon i EU og USA og dermed vesentlig risiko på 
nedsiden i vekstutsiktene

• Utsikter til negativ vekst i norsk BNP i 2023 og betydelig risiko på 
nedsiden

• Utsikter til lavere kapasitetsutnyttelse, men ingen krise p.t.
• Økt arbeidsledighet, men fra et historisk lavt nivå
• Nedgang i konsumet, og vi tror på nedgang i boliginvesteringene
• Investeringer i olje og gass øker vesentlig, men vi tror veksten i 

generelle fortaksinvesteringer blir svakere enn NB sine anslag
• Svak utvikling i konsum / vridning i konsum / utfordringer på enkelte 

eksportmarked vil ramme noen næringer særlig

• Stor usikkerhet, men vi velger å endre til negative utsikter (>50% 
sannsynlighet for rød status om 12 mnd.)

7 Kilder: IMF, OECD, Norges Bank



1h 22 2h 22 Kommentar til status og utsikter

Global økonomi • Nedjustert global vekst for 2023 fra 4% til 2-3% i inneværende år
• Skyldes primært høy inflasjon, vesentlig økt rentenivå, fortsatte utfordringer i enkelte forsyningskjeder og 

økt internasjonal politisk spenning
• Veksten for Norges handelspartnere i 2023 nedjustert fra 3% til 1% og det er begrunnet frykt for resesjon
• Vi nedjusterer derfor til svake utsikter

Norsk økonomi BNP • Nedkjøling av norsk økonomi – fra vekst på 4% i 2021 til forventet svak resesjon i 2023; prognosene er 
vesentlig nedjustert sammenlignet med et halvt år siden

• Kapasitetsutnyttelsen er på et normalt nivå nå, men det forventes å være ledig kapasitet fra 2024
• Svakere global vekst treffer oss - berges noe av vesentlig økte oljeinvesteringer

Investeringer 
og konsum

• Privat konsum forventes å svekkes vesentlig – fra vekst på 6% i år til reduksjon på 1% neste år
• Svak og nedjustert vekst i boliginvesteringene ihht. Norges Bank  – vi tror på reduserte boliginvesteringer
• Fortsatt god vekst i foretaksinvesteringene ihht. Norges Bank – vi tror på vesentlig svakere utvikling her
• Petroleumsinvesteringene vil øke med 15% i 2024

Arbeids-
markedet

• Fortsatt historisk lav ledighet, men den forventes å øke fra 1,8% til 2,3% innen 2-3 år
• Fortsatt sterk etterspørsel etter og mangel på arbeidskraft i enkelte næringer
• Endrer til negative utsikter som følge av forventet økt arbeidsledighet

Rente • Økt styringsrente til 2,25% etter renteøkning på 1,75%-poeng hittil i år
• Styringsrente på minst 3% 1. kvartal neste år (kan bli høyere) – men rentebane på lengre sikt lite endret
• Inflasjonen drevet av forhold på tilbudssiden / valuta – stor risiko for høyere rente enn NB forventer

Valuta • NOK 10,5% svakere pr. oktober 2022 enn pr. april 2021 mål mot importveid indeks
• Skyldes både økt global usikkerhet og en veldig sterk USD som følge av særlig økt rentenivå i USA
• Positivt for eksportindustrien, men gir utfordringer mht. importert inflasjon og kan gi høyere rentenivå

Samlet vurdering • Reduserte vekstutsikter både globalt og for norsk økonomi – vesentlig risiko på nedsiden
• På tross av en nedkjøling forventes norsk økonomi å unngå en hard landing, men usikkerheten er stor
• Vi tror rentenivået blir høyere på kort og mellomlang sikt enn det NB har lagt til grunn
• Enkelte bransjer/bransjesegmenter får utfordringer  - og økt politisk risiko mht. rammebetingelser

Makro:
Status og utsikter for driverne

8



Global økonomi
Den globale veksten bremser – anslag for vekst i 2023 2-3% (vs. 4% i fjor)

• Fra en vekst på 6% i 2021 etter koronapandemien – via 4% i inneværende år – til en 
forventet vekst på 2-3% neste år - OECD forventer 2,2%, mens IMF 2,7%

• Ihht. IMF vokster OECD landene kun 1,1% neste år – øvrige land 3,7%

• Veksten for 2023 er redusert som følge av:
• Bekjempelse av høy inflasjon står øverst på agendaen for verdens sentralbanker og de 

korte rentene økes mye – det reduserer vekst og vekstforventninger gjennom redusert 
framtidig forbruk og svakere lønnsomhet for bedriftene

• Energikrise i Europa både på grunn av krigen i Ukraina / Russlands agenda og mindre 
energiproduksjon enn normalt pga. mindre vind – fører til høye energipriser globalt

• Fortsatt ubalanse i markedet for enkelte komponenter / råvarer holder prisene oppe –
fortsatt høye (men noe fallende) matvarepriser og økt lønnspress

• Økt internasjonal politisk spenning / høyt konfliktnivå reduserer verdenshandelen og 
dermed også veksten

• Redusert vekstanslag fra Norges Bank for Norges viktigste handelspartnere for 
2023 (fra 2,8% til 1,1% sammenlignet med for 6 mnd. siden)

• Høyere inflasjon jevnt over i rike land har medført behov for vesentlig økte renter
• USA: Økte energipriser kombinert en svært ekspansiv pengepolitikk over langt tid. Økt 

risiko for «hard landing» og resesjon
• For tredje gang på rad ble styringsrenten i USA hevet med 75 punkter til om lag 3% som er 

høyeste nivå siden 2008, men inflasjonen forblir høy….
• Mer kontraktiv pengepolitikk og forsyningskjeder som fungerer bedre vil lette 

inflasjonstrykket, men fortsatt høye energipriser og press på lønninger (historisk stramt 
arbeidsmarked) gjør jobben vanskelig for sentralbankene

• I en verden som opplever høyere pris og mer knapphet på energi samt høye 
matvarepriser vil særlig de fattigste landene rammes

• De globale ulikhetene forsterkes….. Kilde: IMF, OECD, Norges Bank, Macrobonds,
9



• Oppgangen etter pandemien kom raskere enn Norges Bank ventet og med 
betydelig høyere inflasjon

• Som har medført økte styringsrenter og en varslet videre økning i år og første halvår 
neste år i et forsøk på å kjøle ned økonomien

• Og det medfører naturlig nok brems i BNP veksten – tilbakegang / svak resesjon 
forventes neste år

• Norges Bank anslår at kapasitetsutnyttelsen i økonomien er høyere enn 
normalt nå, men vil falle  - det forventes å være ledig kapasitet i økonomien i 
2024-25

• Vesentlig nedjustering sammenlignet med situasjonen for et halvt år siden
• En bekymring er at produktivitetsveksten i Norge har avtatt over tid og har svært 

ekstra svak de siste årene – det svekker produksjonskapasiteten og dermed 
potensielt BNP

• Motvirkes i noen grad av flere lønnstakere på korttidsopphold enn tidligere ventet

• Norges økonomi påvirkes naturlig nok av svakere global vekst, men i positiv 
retning trekker betydelig vekst i oljeinvesteringer og en eksportindustri som 
fortsatt forventes å klare seg brukbart som følge av en fortsatt svak norsk 
krone

• Men enkelte eksportsegment påvirkes negativt av lavere etterspørsel fra europeiske 
forbrukere; f.eks. møbelindustrien

• Og det er økt politisk risiko mht. rammebetingelser for næringslivet som følge av 
behov for strammere finanspolitikk; jfr. nylige endringer i beskatningen både 
generelt for næringslivet og for enkelte bransjer (havbruk, kraft)

Norsk økonomi:

Utvikling i BNP / vekst
Svak resesjon forventes i 2023 – relativt flat utvikling i BNP framover

Kilde: Norges Bank, Macrobonds
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• Privat konsum er ventet å bli redusert med 1,1% i 2023 og vokse svakt deretter
• Vesentlig reduksjon som følge av redusert disponibel realinntekt neste år – høy 

prisvekst og økt rentenivå sørger for det

• Svak og nedjustert vekst i boliginvesteringene 
• Som følge av forventet svakere gjeldbetjeningsevne fra forbrukerne forventes svakere 

utvikling i boliginvesteringene enn tidligere
• Norges Bank forventer rundt 1% vekst årlig de to neste årene
• Vi tror dette er for optimistisk basert på utviklingen i salget av nye boliger og det vi 

observerer i bransjen og forventer nedgang

• Norges Bank forventer god vekst i foretaksinvesteringene
• Foretaksinvesteringene forventes ihht. Norges Bank fortsatt å ha en god utvikling med 

årlig vekst på 3-4% de nærmeste 3 årene
• Anslagene er noe nedjustert som følge av forventet svakere økonomisk utvikling for 

bedriftene, men behov for nødvendig klimaomstilling / energieffektivisering trekker 
investeringene opp

• Vi tror også her Norges Bank er for optimistiske ut fra de store utfordringene som 
treffer norske bedrifter og forventer en svakere utvikling

• Nedgang i olje/gass investeringer i 2022 – deretter ny vekst
• Nedgangen har sammenheng med fullføring av flere store utbygginger
• Vekst på 4% i 2023 og 15% i 2024 - skattelette og økt oljepris
• Anslaget er om lag som for 6 mnd. siden

• Investeringer kan bremses som følge av et mer krevende kapitalmarked
• Risiko for dyrere og redusert tilgang til kapital for finansinstitusjoner / långivere
• Norges Bank måtte utstede F-lån i oktober

Norsk økonomi:

Investeringer og konsum
Negang i privat konsum i 2023 og svak utvikling i investeringer

Kilde: Norges Bank, Macrobonds
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Norsk økonomi:

Bedriftenes kontantstrøm er under press
Flere vil treffes av fallende driftsmargin og økte finanskostnader - styrken på 
effektene varierer med ulike bransjer…..

Kontantstrømselement Påvirkning Effekt

+      Salgsinntekt Redusert/endret etterspørsel fra forbrukerne

- Vare-/produksjonskostnad Økte kostnader – generell inflasjon, økte energikostnader, vareknapphet

- Lønnskostnad Økt press på lønninger – særlig på kort sikt

=      Kontantstrøm fra drift Redusert

- Investering Økte investeringskostnader
- Generell inflasjon
- Krav til omstilling / effektivisering
Et mer krevende kapitalmarked

=       Kontantstrøm fra drift/inv Redusert

- Rentekostnad Øker som følge av generelt økt rentenivå og økte kredittspreader

- Avdrag Tilnærmet uendret

- Skatt Økt skatt til næringslivet på 46 mrd. i forslag til statsbudsjett

=      Kontantstrøm før ny EK Redusert

…… men vi forventer økt konkursnivå.

Og ihht. regionalt nettverk er 
bedrifter innenfor bygg og anlegg og 
varehandel særlig bekymret

Kilde: Norges Bank, SpareBank 1 Markets, Macrobonds



Norsk økonomi:

Arbeidsmarkedet
Er fortsatt godt og sysselsettingen samlet sett forventes å øke, men 
ledigheten vil naturlig nok stige med redusert / negativ BNP vekst

• Fortsatt lav arbeidsledighet og en høy andel av befolkningen er sysselsatt
• I andre kvartal i år var det om lag 150 000 flere i arbeid enn på samme tid i fjor

• Arbeidsledigheten faller videre, men vil øke nå
• Registrert ledighet er nå 1,8% som er historisk lavt
• Vi må helt tilbake til 2008 for å finne tilsvarende lave nivå
• Forventes å øke til 2,3% i løpet av et par år
• Utviklingen vil variere mellom bransjer – bygg og anlegg, varehandel, transport og 

deler av industrien er særlig utsatt

• Men foreløpig er det sterk etterspørsel etter - og til dels mangel på -
arbeidskraft

• 46% av kontaktene i regionalt nettverk meldte i august om at knapphet på 
arbeidskraft begrenset produksjonen – lavere nivå enn i mai, men fortsatt høyt

• Lønnsveksten forventes å øke fra 3,5% i 2021 til ca 4,5% i 2023/2024
• Presses opp av generelt høy inflasjon og fortsatt knapphet innenfor enkelte sektorer
• Dras ned av forventet økende arbeidsledighet
• Vil nok variere mye med type virksomhet – vi går inn i dette med mangel på 

arbeidskraft i enkeltnæringer

Kilde: Norges Bank, Macrobonds13



Norsk økonomi:

Rente
Styringsrenten økt med 1,75%-poeng hittil i år fordelt 
på 4 rentehevinger

• Økt styringsrente til 2,25% per september 2022
• 3 «doble» rentehevinger (50 basispunkter) i juni, august og september
• Nivået forventes å øke til rundt 3% i løpet av 1. kvartal 2023 ihht. Pengepolitisk Rapport
• I ettertid er det kommet inflasjonsmålinger som tyder på rentenivået kan måtte økes enda 

mer – utfordringer er bl.a. et statsbudsjett som ikke er så stramt som Norges Bank har lagt til 
grunn og importert inflasjon gjennom en historisk svak norsk krone

• Rentebanen på lengre sikt er lite endret
• Rentebanen er primært økt på kort sikt
• Ihht. Norges Banks prognose kan rentenivået senkes etter 2025

• Fortsatt økte lange renter internasjonalt
• Lange renter har steget med ca 2,5%-poeng siden september 2021
• De lange europeiske rentene er over 1%-poeng lavere enn de norske

• Norges Bank styrer etter et inflasjonsmål på 2%. Dagens inflasjon er vesentlig over 
dette (kjerneinflasjon i siste måling på over 5%), og risikoen for høyere rente og en 
lengre periode med høy rente har økt

• Hoveddriverne for inflasjonen er utfordringer / kostnadsøkninger på tilbudssiden. Vi 
tror derfor ikke Norges Banks rentemedisin kommer til å virke så godt på kort sikt og 
tror på et høyere rentenivå både på kort og mellomlang sikt enn Norges Banks anslag

Kilde: Norges Bank, Macrobonds14



Norsk økonomi:

Valuta

NOK har svekket seg siste 6 mnd med 10,5% - 2,2% siste 3 mnd

• NOK 10,5% svakere pr. oktober 2022 enn pr. april 2021 målt mot en importveid 
indeks

• Større usikkerhet mht. utvikling i verdensøkonomien vil normalt svekke NOK
• USD styrket seg særlig mye som følge av de store renteøkningene fra den amerikanske 

sentralbanken

• Kronesvekkelsen gir gode betingelser for norsk eksportindustri og norsk 
importkonkurrerende industri

• Men gir utfordringer med importert prisvekst som kan føre til større renteøkninger fra 
Norges Bank enn planlagt

• Norges Bank forventer en kronestyrkelse fra dette svake nivået, men usikkerheten 
er stor mht. framtidig global utvikling både politisk og økonomisk

• Vi tror risikoen er stor for en fortsatt svak krone som vil tvinge fram et fortsatt høyt 
rentenivå i norske sammenlignet med andre land

Kilde: Norges Bank, Macrobonds15
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Landbruk
Kostnadsøkninger rammer lønnsomheten – usikkerhet mht. volum 
framover
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Status

Landbruk:
Kostnadsøkninger rammer lønnsomheten – usikkerhet mht. volum framover

• Godt salg og gode markedsbalanser
• Det investeres tungt i kyllingproduksjon i Trøndelag
• Økt overproduksjon på egg.

• Kostnadsøkningene rammer jordbruket
• Investeringer i nybygg er krevende.
• Tilleggsforhandlinger med Staten kompenserte noe for 

kostnadsøkninger i 2021.
• Jordbruksoppgjøret var relativt godt, men måtte være såpass for å 

holde optimisme i næringa.
• Kostnadsøkninger på innsatsmidler og kombinert med økte 

levekostnader kan bli tøft for en del.
• Økt rentekostnad vil påvirke landbrukskundene. Det skal være en 

rentebuffer på minst 3% i på engasjement over 5 mill. De som er mer 
rentefølsomme får etablert fastrenter. Mange har høye 
kapitalkostnader, men en god del av dem har også inngått 
fastrenteavtaler. Økte renter vil føre til lavere arbeidsvederlag. 

• Kunder med mindre låneengasjement  blir ikke vesentlig mer 
påvirket av renteendringer enn pm-kunder. 

• Pr nå ikke unormal bruk av tilleggskreditter og avdragsfrihet.

• Pandemi og krig gir økt fokus på matsikkerhet og –beredskap. 
Regjeringen trekker fram styrket matvareberedskap som et viktig mål for 
sitt forslag til statsbudsjett i 2023.

Utsikter

• Gode markedsutsikter, men volum må nok noe ned
• Sterk norsk preferanse
• Salg av lokalmat har økt over tid, men kan falle nå når privatøkonomien 

blir strammere
• Opplever at markedsregulator har god kontroll på markedsbalansen. 

Overskuddet av egg er krevende.
• Matsikkerhet og –beredskap blir viktigere

• Byggeaktiviteten i 2022 ble bedre enn forventet ved inngangen av året. 
Det er investert mest i kyllingproduksjon og flisfyring og 
varmegjenvinning. Det forventes økt etterspørsel etter finansiering av 
energisparende tiltak. 

• Likviditet er stram, og landbruket må tilpasse seg nytt kostnadsnivå. Det 
vil bli behov for å tilpasse dk-rammene. 

• Landbruket har påtatt seg en stor oppgave i å redusere 
klimagassutslippene med 5 mill tonn CO2 ekvivalenter innen 2030. Denne 
omstillingen vil kreve mye av bøndene.

• Hovedoppgaven til landbruket fremover blir å produsere nok mat på en 
så bærekraftig måte som mulig.
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Landbruk: Status og utsikter for segmenter
Segmenter 1h 22 2h 22 Kommentar til status og utsikter

Melk • Mindre volum melk i 2022, og tas nok ned noe mer i 2023.
• God lønnsomhet for de etablerte med oppdatert driftsapparat.
• Mange som må investere, men små- og mellomstore bruk sliter med å få god nok lønnsomhet. 

Storfe • Godt salg i 2022 og mer underskudd en forventet i 1. halvdel av 2022.
• For kjøtt forventes det i 2023 god markedsbalanse etter en lengre periode med underdekning av 

norskprodusert svin og storfe. Det ventes nedgang i det innenlandske salget av storfe og svin i høst i 2023.
• Marginal økonomi hos aktører i oppstartsfasen.

Svin • Gode priser på gris for 2. år på rad. Produksjon og pris må trolig noe ned i 2023.
• Mangel på smågris. 
• Stort etterslep på investeringer i driftsbygninger.

Egg • Overproduksjon og krevende tider. 
• Nortura ønsker ikke flere produsenter i markedet.
• Svak lønnsomhet for de nyinvesterte, men også krevende for etablerte produsenter.

Kylling • Økt forbruk, behov for mer kylling. God økonomi pr nå.
• Endret standard for arealkrav hos Norsk Kylling gir også behov for mer produksjonsareal.
• Svært positivt for Trøndersk kyllingproduksjon at Nortura igjen skal slakte kylling i Trøndelag.

Sau/Lam • God markedsbalanse etter overdekning i flere år. 
• Antallet sau er på riktig nivå.

Frukt/grønt • Hvordan 2022 blir er litt tidlig å si. Avlingene ble på normalen. 
• Gode priser og gode utsikter.

Samlet vurdering • Gode markedsbalanser i de fleste produksjoner, bortsett fra egg. 
• Kostnadsøkninger rammer lønnsomheten, men det er utbetalt ekstra kostnadskompensasjon  i september, 

og jordbruksoppgjøret var relativt godt.
• 2023 kan i følge FN bli det først året hvor vi ikke har nok matproduksjon i verden. Matberedskap viktig!
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Risikoanalyse pr produksjon
prod. status og utfordringer risiko 5 år fram risiko for bank

melk Ganske stabilt produksjonsvolum, forholdstall 0,99 så langt i år. Høy politisk risiko, er tilskuddsavhengig og trenger tollvern. Har Tine greid å få internasjonalt gjennombrudd? middels

Melkepris og forholdstall regulerer produksjonen. Tilskuddsavhengig. Utvikling melkekonsum/forbrukertrender. Vår antibiotikafrie melk blir mer verdifull?

Veldig varierende lønnsomhet på melkebrukene. Lønnsomheten må bedres Økt importpress fra Europa, spesielt på ost. Mer profesjonalisert, færre produsenter.

hvis det skal være aktuelt å investere og å fortsatt drive. Får ikke god nok lønnomhet i næringa til at det kan investeres. Muligheter for bra lønnsomhet.

Stort investeringsbehov pga nye krav og forskrifter. Arbeidsintensivt.

storfe- Fortsatt underskudd som følge av økt forbruk i korona-tida. Kundepreferanse norsk vs utenlandsk og type kjøtt Markedsdekning for norsk vare. middels

kjøtt Mindre kjøttforbruk fremover? Generelt lav lønnsomhet. Endra forbrukeradferd, mindre rødt kjøtt og mer bærekraftig prod. Økt fokus på klima,flere "grasdyr"-besetninger

Beiteareal,fôrkostnad og fjøskostnad avgjørende for lønnsomheten. Stor poltisik risiko, tilskuddsavhengig og trenger tollvern Mindre kjøttproduksjon fra melkebesetningene.

Tilskuddsavhengig, binder mye kapital, tøft å starte opp.

sau Bra markedsbalanse, mindre på lager, lav pris, ofte tilleggsprod. Utsatt for store rovvilttap, rovdyrpolitikken er avgjørende. Enda viktigere for kulturlandskapet. lav

Ikke rom for nyetableringer, ofte lønnsinntekt i tillegg. Veldig tilskuddsavhengig, markedsbalanse viktig for pris. Økt produksjon grunnet mer salg av halalkjøtt?

gris Mangel på smågris, pt underdekning totalt på svinekjøtt. Så dyrt å bygge og svingende lønnsomhet at risikoen blir for stor Lite nyetableringer. middels

God lønnsomhet de siste 2 år. Avhengig av god markedsbalanse. for mange. Pris viktigste virkemiddel for produksjonsregulering Økt andel SPF- besetninger.

Høye inv.kostn. ved nybygg, svingende prod./lønnsomhet. (ekssportstøtte avviklet). Tendens til økt spesialisering og nisjeproduksjon.

LA-MRSA under kontroll, god helsestatus, jobber med å bedre omdømme. Klimarisiko, trenger å øke norskandelen i fôret.  Tror forbrukerne vil ha norsk.

Potensial for gode økonomiske resultat for de dyktigste. Svinepest kan komme til Norge. Økt norskandel i fôret kan bidra til økt etterspørsel.

egg Norge har verdens tryggeste egg. Dårlig markedsbalanse, prissvingninger. Tror at kundene prefererer norsk. lav/middels

Økende overproduksjon, ikke plass for nyetableringer, tilskuddsuavhengig. Fare for hønseinfluensa og andre sykdommer. Tror på noe økt ettersp. og prod..

Forholdsvis lite arbeidsintensiv, klynge etablert i Trøndelag. Mer marginpress, forbrukerkrav til produksjonsmåte. Økt økologisk produksjon?

kylling Godt salg, behov for noe økt produksjon. Hvor mye er koronarelatert? Sterk kjedemakt, hvem får leveranseavtalene? Tror på sterk forbrukerpreferanse av norsk kylling. lav/middels

Fokus på dyrevelferd og bioenergi. Nytt slakteri på Røra er positivt! Ubalanse i markedet vil slå rett ut på pris. Økt etterspørsel?

Grei økonomi, lite arbeidsintensiv, sentralisert. Er et lavprisprodukt det er vanskelig å heve prisen på i butikk. Kan bli klimavinner hvis norskprodusert fôr.

rugegg/ God lønnsomhet for de etablerte og dyktige. Avhengig av godt dyremateriale og etterspørsel etter kylling/egg. Få nyetableringer. middels

oppal Høye inv.kostn. og dårlig lønnsomhet ved nybygging, få som vil bygge. Veldig prisgitt varemottaker, vanskelig å bytte. Kun Hugaas som har Noe økt etterspørsel, jfr etterspørsel kylling.

Krevende å ha denne plassen i verdikjeden. Tilskudduavhengig. rugeri i Trøndelag. Likviditetsstyring kan være utfordrende.

grønn- Viktig å utnytte stordriftsfordeler, små marginer. Våtere klima, variert temperatur, været avgjør. Gode markedsmuligheter. middels/høy

saker Ingen målpris, markedsstyrt, arbeidsintensivt, kortsiktige kontrakter. Avhengig av utelandsk arbeidskraft, import?, kjedeavtaler. Tror kundene prefererer norsk.

bær Tilgang på jord en begrensning, veskstkifte avstand til jorda, væravhengig. Preferanse norsk/utenlandsk, forbrukerkrav og sprøytemidler? Få nyetableringer, vanskelig å komme inn og få 

Tilskuddene er strukturdrivende, lave/ingen tollsatser, mye import. Kan ha store avlingssvingninger- leveransedyktighet? avtaler, god lønnomhet for de eksisterende.

korn Veldig væravhengig, kvalitetsutfordringer, trenger økt kvalitet. Klimautfordring, endring mot våtere og mer ustabilt vær. Økt presisjonslandbruk, større avlinger. lav

Produksjon følger ikke industrietterspørsel, det etterspørres mer fôrhvete Forutsetter stabil og høy produksjon fra norsk husdyrhold. Nye vekster produseres (belgvekster, fôrvekster).

og havre. Spesielt behov for mathvete! Stor kostnadsøkning i innsatsmidler. Må greie å produsere det fôrindustrien trenger. Lønnsomhet? Større norskandel i kraftfôret.



Melk:
Produksjonen er tatt ned noe i 2022 mot 2021.
Det går godt for melkeprodusenter med oppdatert 
driftsapparat. De som ikke har investert sliter med å få 
investeringskalkylen til å gå opp.

• Forholdstallet for 2022 er på 0,99, en nedgang fra 2021 der det var 
1,07. Det vil si at en melkeprodusent kan produsere 99% av sin 
melkekvote uten å få overproduksjonsavgift. Forholdstallet brukes 
til å justere produksjonen etter forventet etterspørsel av melk og 
melkeprodukter.

• Foreløpig er detr usikkert hva etterspørselen etter melk vil bli i 
2023, men det er gitt signal om at behovet for melk er lavere enn i 
2022.

• Lønnsomheten i melkeproduksjonen må bli bedre for at nye 
investeringer skal være lønnsomme.

• Investeringsbehovet påvirkes i stor grad av endringer i krav til 
dyreholdet. Fra 2034 skal alle storfe være i løsdrift.                                                       
Fra 2024 gjelder krav om kalvingsbinge, og beite-
og mosjonskravet blir fra samme år utvida fra                                                  
12 til 16 uker for de som har båsfjøs. Kilde: tine.no
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Utvikling i melkekvoter og 
produksjon

• Tabellen under synliggjør utviklingen i melkeproduksjonen, der melkevolumet som produseres hvert år er ganske stabilt, 
mens antall enheter som produserer melka er sterkt redusert. Disponibel melkekvote per foretak har økt fra 169 tonn i 
2012 til nesten 242 tonn i 2022.

• I 2021 ble det solgt 10,2 millioner liter fra 108 produsenter, som er solgt tilbake innenfor den enkelte region. 

Kilde: tine.no, 
Landbruksdirektoratet



Storfe:
Kjøttprisene har steget de siste 2 årene. Salget av storfe har vært bra. Det 
forventes bedre markedsbalanse i 2023.

God salg og underdekning av storfekjøtt, men det forventes 
betydelig mindre underdekning og bedre markedsbalanse i 2023.

• I 1. kvartal var det forventet mindre salg av storfe og gris, og det var ventet 2000 
tonn i underdekning totalt i 2022. Salget har blitt bedre enn prognosert i

• Etter underdekning og mye import i 1. halvår ventes salget av helslakt av storfe å gå 
tilbake. Det ventes et reguleringslager av storfe på over 2 000 tonn ved inngangen 
til 2023. Reguleringslager sammen med norske tilførsler og importkvoter forventes å 
dekke opp mye av det prognoserte salget i 2023. Salget av helslakt storfe 
prognoseres å gå ned ca 3% fra et godt salg inneværende år.

• Det ventes en liten nedgang i tilførslene av norskprodusert storfekjøtt i 2023. Antall 
melkekyr går nå ned, men det er beregnet en fortsatt økning i ammekubestanden. 
Den samlede mordyrbestanden ventes å være noe lavere i 2023. 

• Slaktevektene på kvigene og oksene øker jevnt, og det forventes en moderat økning 
også i 2023. Mye av økningen på kvige skyldes større andel av kjøttferase.

• Ut fra forventet salg synes mordyrtallet å være omtrent på et riktig nivå. 

• Det er usikkerhet rundt hvordan salget av storfe vil utvikle seg fremover. Det må 
forventes en nedgang i forbruk av rødt kjøtt. Framtidig kumelkbehov og utviklingen i 
melkemengde per ku avgjør i stor grad hvor mye kjøtt som kommer fra 
melkesektoren.
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Svin: Prisene på gris er historisk høye.

Historisk høye priser, men kostnadsvekst og flere år med lave 
priser gjør at bufferne i næringa må bygges opp igjen. Det 
innenlandske salget av svinekjøtt forutsettes å gå gradvis tilbake 
til om lag nivået før pandemien.

• Korona-effekten har gjort store utslag for svinenæringa, der 
overproduksjon er endret til underproduksjon.

• Det ventes en nedgang i behovet og noe innfrysing av helt slakt i resten 
av 2022. 

• Trenden med økt effektivitet i svineproduksjonen forventes å fortsette. 
Nedgangen i bedekningene er imidlertid noe større enn prognosert 
effektivitetsøkning. Prognosen viser en nedgang i tilførslene på 1% i 2022, 
og en mindre nedgang i 2023.

• Slaktegrisvektene forutsettes i prognosen å holde seg relativt høye på 
om lag 85 kg. 

• For 2023 prognoseres det med en nedgang i salget til og om lag nivået 
før pandemien. Det forventes ca markedsbalanse i svinemarkedet. 
Importkvotene av fersk gris fra EU og Storbritannia forventes å komme 
inn.

• Stort investeringsbehov, ca 70% av dagens grisefjøs må oppgraderes 
som en følge av slitasje og behov for bedre leveforhold for grisen.

Kilde: nortura.no
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Egg:
Overskudd av egg og ikke rom for nyetableringer.

Det er presset økonomi for eggprodusentene. Økning i 
kraftfôrpris kombinert med overproduksjon gir lav lønnsomhet. 

• Det er små endringer i eggprognosen for resten av 2022. Overskuddet i 
2022 ville blitt på om lag 3 000 tonn før tiltak. 

• Til sammen 2 700 tonn av overskuddet er tatt ut og avtalt fjernet ved bruk 
av førtidsslakting. Noe av overskuddseggene er anvendt til miljøfôr.

• Det ble i høst gjennomført et tiltak om kompensasjon for midlertidig 
opphold i eggproduksjon. Dette er nå fulltegnet. 13 eggprodusenter 
kvalifiserer for tiltaket og har takket ja til å gjennomføre et midlertidig 
opphold i produksjonen.

• For 2023 viser prognosen en overdekning før tiltak på 2 600 tonn. Dette 
forutsetter at samlet salg av egg til dagligvare og industri øker med 0,8% 
fra forventet salg i 2022. 

• Nortura uttaler at det er svært viktig at vi unngår ytterligere nyetableringer 
i en næring som nå sliter med en betydelig overproduksjon. Det vil ramme 
alle produsenter.

• Det er nå utfordrende å få og lønnsomhet i eggproduksjonen, spesielt hos 
de som er nyoppstartet og har høye kapitalkostnader.
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Kylling: Økt etterspørsel og produksjon, det investeres tungt i trøndersk 
kyllingproduksjon.
Økt etterspørsel kombinert med Norsk Kylling sin nye standard for arealkrav med maks belegg på 30 kg/m2 
(lovkrav 36 kg/m2) gjør at det også i år bygges slik at produksjonskapasiteten øker i Trøndelag. Prognosene 
tilsier fortsatt vekst i markedet, etter to år med relativt flatt volum. 

• Totalt sett er utsiktene innen kylling gode. Det har vært stor interesse blant 
kyllingprodusentene for å bygge ut og øke produksjonen. Utfordringen det 
siste året har vært den voldsomme kostnadsveksten på bygging, men prisen 
på kylling har fult etter og gjør det mulig å investere.

• Nortura har vedtatt å etablere et nytt og moderne kyllingslakteri på Røra i 
Trøndelag, sammen med Ytterøykylling. Det betyr at Nortura igjen vil slakte 
kylling i Trøndelag, mens slaktingen i Elverum blir flyttet til Hærland i Østfold. 
Partene vil fortsatt konkurrere i tilførsels- og sluttmarkedet, men vil 
samarbeide om henting av kylling, transport og slakting. Dette er godt nytt for 
trøndersk kyllingproduksjon!

• Kyllingprodusentene har kommet langt innen miljø og bærekraft. 
• Dyrevelferd har vært mye i fokus og tiltak som f.eks. miljøberikelse og hygieneslusing 

er på plass. Nye fjøs bygges med vinduer/dagslys.
• Stort fokus på endring fra oppvarming via fossile energikilder og til bioenergi. Det 

gjøres investeringer i varmegjenvinnere og flisfyring/pellets er på full vei inn i 
næringa. Her er det store besparelser å hente.

• Usikkerheter og risikomomenter:
• Tilgang på daggammelkylling, rugeeggprodusentene avventer utbygging. Marginal 

økonomi i nye rugeeggfjøs.
• Hvordan marked og salg vil utvikle seg når koronaeffekten avtar.
• Kortsiktige kontrakter.25

Tabellen viser utvikling i referansepris for fjørfekjøtt, som Nortura setter i markedet. Aktørene 
forholder seg til denne, men setter egne priser utfra egne forutsetninger. Produsentene i 
Norsk Kylling har f.eks. en løpende avtale om justering av avregningspris målt opp mot 
kostnadsutviklingen for produksjonen. Kilde: Fjørfelaget.



Sau/lam:
Bra markedsbalanse.
Det er i realiteten god markedsbalanse på sau og lam. Dagens 
bestand av sau er på et nivå som gir grunnlag for et sunt marked 
for sau og lam i årene framover.

• Det var tomme reguleringslagre ved inngangen til 2022, og det ventes 
små mengder på lager ved utgangen av året. Det forventes et godt 
salg også i årets sesong.

• Tall pr. 1 mars viser en nedgang i antall søyer på 1,5% fra 2021. Tilførslene 
av antall sau og lam ventes å gå ned med 1% i 2022. Det ventes en litt 
mindre nedgang i 2023. 

• Markedet for sau og lam prognoseres å være i bra balanse i 2023.

• Sauebestanden synes å være på et riktig nivå og det må være en 
ambisjon å beholde dagens kapasitet. 

Kilde: nortura.no
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Anbefalt justering  av kredittstrategi/-
politikk og retningslinjer

Oppdatering av konsulteringsrutine 

• Større krav til følsomhetsanalyse
• Tåles renteøkning på minst 3%
• Tåles reduksjon av driftsresultatet på minst 10%
• Er det buffer på minst 3% av total gjeld

Anbefaling vedr. utplukk av 
engasjement til 
kvartalsgjennomgangen

• Oppdatert vurdering av bransjen har ikke identifisert 
segmenter eller kundegrupper som det skal ses nærmere på 
i gjennomgangen i 2. kvartal 2022
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Havbruk
Sterk etterspørsel og høye priser, men forslag om grunnrenteskatt 
og økt formuesskatt påvirker gjeldsbetjeningsevnen og fremtidige 
investeringer i bransjen
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Status

Havbruk:
Den foreslåtte grunnrenteskatten kan få store konsekvenser

• Eksport fra Norge var litt lavere (2%) i januar – august i år, 
men rekordhøy laksepris førte til en 35% økning 
av eksportverdien

• Prisutvikling: 
Prisene er ikke på langt nær så høye som i første halvår i år, 
men likevel høyere enn fjoråret. 
Eksporten har snudd fra mye til foredlingsland under 
pandemien til premium segmenter i Sør-Europa. Deler av 
grunnen til det høye prisnivået er at premium segmentet er 
tilbake kombinert med lav global vekst i utbudet av laks og 
ørret

• Høye priser har ført til økt lønnsomhet og god 
gjeldsbetjeningsevne for oppdretterne i 2021 og H1 2022

• Vi beholder grønt flagg men endrer utsiktene til negativ (se 
boks til høyre)

Utsikter

• Forventet nedgang i slaktevolum for 2022 (1% globalt og i 
Norge), kun tredje gang dette har skjedd historisk. Forventet 
oppgang globalt (4%) i 2023

• Forventninger om høy laksepris som følge av sterk 
etterspørsel i tillegg til ingen / lav produksjonsvekst i 2022 / 
2023

• 29 nye brønnbåter er kontrahert for levering mellom 2022-24. 
Hovedtyngden skal operere i Norge og på kontrakter. Risiko 
for overkapasitet hvis oppdretternes investeringer stopper 
opp

• Vi beholder grønt flagg men endrer utsiktene til negativ: Den 
høye grunnrenteskatten som er ute på høring, i tillegg til økt 
formuesskatt, er ventet å endre vilkårene for oppdretterne, 
men også leverandørene til havbruksbransjen. Flere store 
planlagte investeringer har allerede stoppet opp / lagt på is



Havbruk:
Status og utsikter for segmenter

Segmenter 1h 22 2h 22 Kommentar til status og utsikter

Oppdrett Produksjon • 2022: Estimert nedgang globalt (0,7%). Også nedgang i Norge (1%), Chile uendret (0%)
• 2023: Økt tilbud globalt (4%), i tillegg til Norge (5%) og Chile (1%)

Eksport • Jan.-sept. 22: Norge eksporterte 1 015 937 tonn laks for 75 mrd kr. Volumet falt 2,9% men sterke laksepriser førte til 
32% økning i eksportverdien

Pris og 
kostnader

• Rekordhøye laksepriser i år som følge av sterk etterspørsel og lite tilbudsvekst fra oppdrettere i Norge og 
globalt

• Selv om lakseprisen nå har kommet ned fra toppnivået i april / mai, så er prisen i høst høyere enn fjoråret (opp 28% 
i uke 40)

• Vi forventer at produksjonskostnadene vil øke ytterligere som følge av generell økt inflasjon på alle 
innsatsfaktorer. Dagens sterke laksepris er fremdeles godt over produksjonskostnadene

Lønnsomhet • God lønnsomhet i hele bransjen, drevet av lite tilbudsvekst og stigende etterspørsel
• Den foreslåtte grunnrenteskatten på 40% vil endre gjeldsbetjeningsevnen betydelig og utfordre 

fastpriskontrakter, i tillegg føre til mindre lønnsom avkastning på investert kapital

Biologi / 
bærekraft

• Helserapport fra Veterinærinstituttet: Generelt for høy dødelighet og ikke god nok fiskevelferd
• Påkjenning fra lakselusbehandling og flere ulike laksesykdommer

Tjenester 
tilknyttet 
oppdrett

Brønnbåt • EBITDA marginene har styrket seg videre for rederiene
• I perioden 2022-2024 er det planlagt levering av 29 brønnbåter til norske brønnbåtrederi og oppdrettere. 

Hovedtyngden skal operere i Norge på kontrakter
• Brønnbåtmarkedet har i mange år vært preget av betydelig tilbudsunderskudd og høye marginer, men det ser nå 

ut til å være balanse i markedet. Fremtidige endringer på etterspørselssiden kan derfor raskt erodere marginene i 
en så kapitalintensiv næring

• Innføring av grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen kan skape utilsiktede konsekvenser for leverandørindustrien

Servicebåt • Både de større og mindre rederiene har rapportert gode marginer i 2020 og 2021
• Usikkerhet knyttet til konsekvensene av den foreslåtte grunnrenteskatten

Samlet 
vurdering

• Fremdeles sterk etterspørsel kombinert med nedgang i globalt utbud. Dette vil hjelpe på bred kostnadsøkning
• Den foreslåtte grunnrenteskatten medfører økt risiko for betydelig reduserte investeringer og 

generelt kostnadsfokus hos oppdretterne, som kan få store konsekvenser for leverandørindustrien. Som følge av 
dette beholder vi grønt flagg men endrer status til negativ



Produksjon

• Første nedgang i slaktevolum på verdensbasis siden 2016

• Forventning om nedgang både globalt (0,7%) og i Norge (0,9%)

• Estimert høyere slaktevolum i 2023, med 3,3% økning på verdensbasis og 5,4% økning i Norge

• Generelt:
• Stramme rammevilkår i de fleste oppdrettsnasjoner som bremser muligheten for sterk vekst i slaktevolum

• Langt frem i tid mht vesentlige volum fra landbasert oppdrett eller offshore farming. I tillegg er landbasert 
oppdrett energikrevende og fordyrende

Lavere tilbud – produksjon av laks på verdensbasis forventes å gå ned med 0,7% i 2022



Eksport: Liten volumreduksjon men som følge av høyere priser har eksportverdien 
økt betydelig

Eksportvolum ned 2,9% i januar – september i år, mens eksportverdien har økt 32% i forhold til 
samme periode i fjor

• Norge eksporterte 1 015 937 tonn laks for 75 mrd kr i januar - september i år
• Verdi: Mot EU, som utgjør 72% av markedet, er det en økning i verdi på 32%

• Volum: Polen (14% av volum), Frankrike (10%), Danmark (9%), Nederland (8%), Spania (7%) og USA (7%) er de største mottakere av laks fra 
Norge hittil i år

• Store endringer i eksportvolum fra i fjor: Nedgang i eksportvolum til Japan (20%), Kina/Hong Kong (7%) og Polen (8%) men mer eksport 
til Storbritannia (11%), Nederland (9%), Frankrike (5%) og USA (opp 15% hittil i år)

• Bare Japan og Ukraina ha hatt nedgang eksportverdi (8% og 28%) hittil i år, majoriteten har økt eksportverdien betydelig



Lakseprisen betydelig ned fra toppen i april/mai, men er fremdeles 
høy mot tidligere år

• År 2022 startet veldig sterkt for lakseprisen med en topp tidlig i mai

• MTB-slakting i Q3 med økt utbud har gitt fallende pris, som er en normal 
sesongvariasjon

• Prisene i høst er høyere enn fjoråret. Laksepris per uke 40 (pris til 
oppdretter, fersk sløyd) på 67,6kr/kg, som er 28% høyere enn samme uke i 
fjor på 52,9 kr/kg (Akvafakta)

• Lakseeksporten har snudd fra eksport til foredlingsland under pandemien 
til premium segmenter i Sør-Europa. Deler av grunnen til det høye 
prisnivået er at premium segmentet er tilbake, i tillegg til lite tilbudsvekst 
fra oppdrettere i Norge, Chile og Skottland

• Som følge av varslet grunnrenteskatt forventer man høyere utbud av laks 
i Q4 22 enn normalt

• Kostnadene (fôrpriser, bunkers, energi, emballasje) har økt men mer enn 
kompensert gjennom økte salgspriser

• Produksjonskostnader for 2021 foreligger ikke ennå hos 
Fiskeridirektoratet, men kostnadene økte også i 2021 og forventes å øke 
ytterligere som følge av generell økt inflasjon på alle innsatsfaktorer. 
Dagens laksepris er fremdeles høyere enn produksjonskostnadene

• Vi forventer lakseprisen vil forbli høy som følge av lite tilbudsvekst

• Andre proteiner har også økt i pris; fra 100 i indeks per 2012 til 140 for 
laks/kylling/biff (kilde: Kontali)

Kilde: Fiskeridirektoratet per 10.10.2022,     Akvafakta

Beregnede kostnader pr. kg produsert fisk (rundvekt)
Gjennomsnittstall pr. selskap for hele landet

2019 2020

Smoltkostnad pr. kg Kr 4,10 4,14

Fôrkostnad pr. kg Kr 15,63 16,62

Forsikringskostnad pr. kg Kr 0,15 0,16

Lønnskostnad pr. kg Kr 3,19 3,22

Avskrivninger pr. kg Kr 2,58 2,64

Annen driftskostnad pr. kg Kr 8,98 9,71

Netto finanskostnad pr. kg Kr -0,10 -0,39

Produksjonskostnader pr. kg Kr 34,54 36,11

Slaktekostnad inkl. fraktkostnad pr. kg Kr 3,72 4,05

Sum kostnad pr. kg Kr 38,26 40,15



God lønnsomhet for bransjen i 2021, 
og H1 2022 viser enda sterkere 
resultat

Generelt økende EBITDA marginer og 
bedre gjeldsbetjeningsevne hittil i 2022

• Sterk etterspørsel og lite tilbudsvekst og 
har ført til betydelig økte priser hittil i år

• Trenden siden Q4 2020 viser videre økt 
lønnsomhet.

• Gjennomgående god gjeldsbetjening

• Den foreslåtte grunnrenteskatten vil 
redusere kontantstrøm tilgjengelig for 
gjeldsbetjening og investeringer
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Regjeringen foreslår grunnrenteskatt på havbruk
Forslaget ble sendt på høring 28. september med høringsfrist 03.01.2023. Et endelig 
lovforslag vil komme etter høringen. Lovforslaget er tenkt å gjelde fra 01.01.2023

• Gjelder produksjon (ordinære, kommersielle matfisktillatelser) av laks, ørret og regnbueørret. Landbasert 
oppdrett, undervisning- og FOU konsesjoner er ikke omfattet

• Effektiv skattesats på 40%. Inkludert selskapsskatt (22%) kan samlet effektiv marginalskatt bli 62% for 
oppdrettsselskapene

• Kontantstrømskatt – dvs. investeringer og inntekter skattlegges løpende i det året de opptjenes / pådras

• Sammenlignet med konkurrentlandene, vil norsk beskatning ligge vesentlig høyere (62% mot snitt på 22% i 
utlandet)

• Bunnfradrag for alle aktører på 4.000 - 5.000 tonn. For å unngå oppsplitting av større selskap, er det foreslått 
å gi bare ett bunnfradrag på konsernnivå

• Norge er det eneste landet blant 15 lakseoppdrettsland som har innført grunnrenteskatt på 
oppdrettssektoren (KPMG)

• Staten estimerer økte skatteinntekter på 3,65 – 3,8  mrd kr årlig. Skatteinntektene skal fordeles likt mellom 
staten og kommunesektoren

• Skatten på laks skal beregnes ut fra en normpris: Børspriser for laks på NASDAQ (spot), og ikke faktiske 
salgspriser (som kan være lavere, heller ikke hensyntatt for kvalitetstrekk på fisk)

• Flere forhold i forslaget trenger nærmere avklaring
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Forslag til grunnrenteskatt – mulige konsekvenser
Motargument fra oppdrettsnæringen:

• Forbruker ikke fellesskapets naturressurser, en investerer for å utvikle den fisken en selger. Bruker bare 
fellesskapets sjøområder, men henter ikke ut en naturressurs som finnes der fra før, slik som oljenæringen

• En ekstra skatt for oppdrettsbedrifter i kystsamfunnene. Flytter kapital fra privat til offentlige sektor
• Gis ikke fradrag for finanskostnader i skattegrunnlaget for grunnrenteskatten – mindre tilgjengelig for 

gjeldsbetjening
• Mowi: «Vi er et globalt selskap og laks er ikke stedbunden. Den kan produseres til vanns og på land over hele 

verden nær de store markedene»

Vurderinger rundt mulige konsekvenser:
• Foreslåtte bruk av NASDAQ normpris (spot) som grunnlag for beregning av inntekter rokker ved hele 

markedsmekanismen
• Fastpriskontrakter vil dermed utgjøre en skatterisiko for oppdretterne. Kjøperne - foredlingsindustrien i inn og 

utland, retail- og HORECA segmentet - står i fare for å ikke få inngått fastpriskontrakter og laks kan bli et 
mindre interessant produkt for disse kundegruppene

• Mindre lønnsom avkastning på investert kapital – kan motvirke fremtidige investeringer som må til for å gjøre 
næringen mer bærekraftig, i tillegg til færre investeringer i konvensjonelt oppdrett og nye 
produksjonsteknologier i Norge. Risiko for økte investeringer utenfor Norge

• Begrenset antall steder i verden med naturgitte forhold tilrettelagt for effektiv produksjon av laks i sjø, men 
med utvikling av ny teknologi kan offshore og landbasert oppdrett bli lønnsom frem i tid

• Flere oppdrettsselskap har hevet kjøp på ekstra biomasse og det forventes laber interesse for kjøp av volum 
under trafikklysordningen nå i oktober, og på helt andre prisnivå enn forventet

• Forventes negative ringvirkninger for hele leverandørindustrien. Brønnbåtrederi Rostein har nylig stanset 
bestillinger av nye brønnbåter i Norge inntil rammevilkårene til lakseprodusentene er endelig avklart. Sølvtrans 
vil «vurdere» hva de nå skal gjøre

• Utenlandske eiere ilegges ikke norsk formuesskatt. Dagens eiere kan vurdere alternative plasseringer for sin 
kapital

• Vi forventer verdifall på oppdrettstillatelser

Samtidig har norske oppdrettere vært veldig lønnsomme: «Selv etter at Equinor har steget litt over 57% i år og Salmar har 
falt med nesten 39% er den akkumulerte totalavkastningen til lakseselskapet siden 2007 cirka fem ganger det Equinor har 
klart å levere sine eiere» (DN)



Helsesituasjon
Veterinærinstituttet: Flere laks enn noen gang døde en for tidlig død i norsk oppdrett i 2021

Kilde: www,lusedata.no «Fiskehelserapporten 2021», Veterinærinstituttet

• Fiskehelserapporten 2021: I 2021 døde 54 mill. laks (15,5%) i sjøfasen + 30 mill. laks i 
settefiskfasen (på land) + 30 mill. rensefisk. Særlig for rensefisk er data på dødelighet
mangelfulle men tidligere rapporter har indikert en nær total utgang av rensefisk gjennom 
produksjonssyklus

• Situasjonen preges av en rekke ulike sykdommer og lusebehandlinger. Behandling mot 
lakselus er en stor belastning og en viktig årsak til høy dødelighet for oppdrettsfisken

• Kritiske røster til fiskevelferd og høy dødelighet ved bruk av rensefisk for biologisk 
avlusing

Lakselus (snitt antall voksne hunnlus):

• Norge: 2022 omtrent som i forrige år, men forbedring siste ukene

• Nordmøre – Sør-Trøndelag: På snitt med forrige år, forbedring siste uker. Ligger litt 
over snittet i Norge

• Nord-Trøndelag + Bindal: Stabil utvikling. Litt over landsgjennomsnittet

Trafikklys – nye retningslinjer fra juni 2022 (figur t.v.)

• Grønt lys – 8 produksjonsområder (PO) kan øke produksjonskapasiteten med inntil 
6%

• Gult lys – ingen endring i produksjonskapasitet

• Rødt lys – PO 3 og 4 må redusere produksjonskapasiteten med 6%

Oppdatert trafikklysmodell:



Brønnbåt: Kontrahering i brønnbåtsegmentet har vært høy i flere år, men foreslått 
grunnrentebeskatning av havbruksnæringen har satt videre kontraheringer på vent

• Brønnbåtmarkedet har i mange år vært preget av betydelig 
tilbudsunderskudd og høye marginer. Manglende vekst i sjøbasert 
oppdrett, samt omfattende kontraheringer i brønnbåtsegmentet er i 
ferd med å skape balanse i markedet. Fremtidige endringer på 
etterspørselssiden kan derfor raskt erodere marginene i en så 
kapitalintensiv næring

• Innføring av grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen kan skape utilsiktede 
konsekvenser for leverandørindustrien

• Kapasitet og kontrahering

• I perioden 2022-2024 er det planlagt levering av 29 brønnbåter til norske 
brønnbåtrederi og oppdrettere (4 er allerede levert). Hovedtyngden skal 
operere i Norge på kontrakter

• Det knyttes stor spenning til om nybyggene vil erstatte brønnbåter som 
går ut av kontrakt, og dermed ender i spotmarkedet

• I løpet av det siste året har 6 brønnbåter blitt solgt til andre 
oppdrettsnasjoner – henholdsvis Chile og Russland

• Per i dag er det 99 brønnbåter som er eid av norske redere med 
seilingsområde Norge med en snittalder på 10 år

• EBITDA-marginer styrker seg for rederiene i 2021

• Norske brønnbåtrederier øker lønnsomheten: Snitt EBITDA margin opp fra 
37% i 2019 til 43% i både 2020 og 2021

• Økte bunkerskostnader er dekt av kunden / oppdretteren



Servicebåt: 
Servicebåtrederiene viser gode marginer i både 2020 og 2021

• De største rederiene viser fremdeles 
sterkere snittmargin enn de mindre aktørene. De 
største aktørene hadde en marginal nedgang i 
marginer, de minste hadde oppgang

• De største aktørene (oms.>50 MNOK) hadde i 
2021 i snitt en EBITDA-margin på 29,5%, mot 30,3% i 
2020 (uveid snitt)

• De mindre aktørene (oms. < 50MNOK) hadde en 
EBITDA-margin på 22% i 2021, mot 19% i 2020

• Store variasjoner mellom aktørene i dette 
segmentet fra 0%-45%

• Enkeltaktører opererer i nisjemarkeder med 
svært lave marginer

• Innføring av grunnrenteskatt for 
oppdrettsnæringen kan skape utilsiktede 
konsekvenser for leverandørindustrien

Estimat fra SpareBank1 SMN.
Obs: Høye marginer på Nidaros Shipping AS pga ingen lønnskostnader i regnskapet



Anbefalt justering  av kredittstrategi/-
politikk og retningslinjer

.

Anbefaling vedr. utplukk av 
engasjement til 
kvartalsgjennomgangen

Ingen endringer foreslått per i dag men grunnrenteskatten som er 
på høring medfører stor usikkerhet og nedsiderisiko mht 
gjeldsbetjeningsevne og fremtidige investeringer i hele 
verdikjeden. 

Vi anbefaler å være forsiktig i denne fasen med å geare opp 
kunder til vi får endelig avklart situasjon rundt grunnrenteskatten. 

Høringsfrist for forslag til grunnrenteskatt er 3. januar 2023
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Fiskeri
Gode priser og sterk etterspørsel men stigende renter på lån og 
økte kostnader i tillegg til økt politisk risiko

41



Status

Fiskeri: Gode resultat i pelagisk og hvitfisk men økte kostnader fremover

Fiskeri: 2021 et godt år for både pelagisk og hvitfisk
• Både ringnot, pelagiske trålere og SUK-fartøy viste svært sterke resultat i 2021
• Spesielt ringnot og hvitfisktrålerne oppnådde rekordomsetning og –EBITDA i 2021.
• Alle fartøygrupper innenfor pelagisk med <8,0 i IBD/EBITDA
• For hvitfisk utmerker trålerne med 4,3 i nøkkeltall, mens autoline og kyst med >9,0
• Gjeldsøkningen fortsatte, med 54% økning siste 5 år (fra 2017).

Fiskeindustrien: 2021 var et godt år  for alle segment
• 2021 et godt år for fiskeindustrien, hvor de fleste segmentene forbedret 

driftsmarginene.
• Spesielt gledelig at klippfisk bedret inntjeningen, fra flere år med fallende marginer.
• Industrien reduserte gjelden etter flere år med økning.  I tillegg ble arbeidskapitalen 

styrket.

Kostnader: Generell økning
• Kostnadsøkningene får i mer eller mindre grad effekt for alle aktører.  
• Bunkerskostnader for fiskefartøy kan medføre at marginale fiskerier blir valgt bort 

samt at struktureringen vil øke (mer effektive fiskefartøy). 
• Økt rente vil få effekt på alle aktører, spesielt det kapitalkrevende fiskerisegmentet.
• Energi- og transport-kostnader vil påvirke fiskeindustrien og eksportørene.  

MSC status: Fortsatt utfordringer for pelagisk
• MSC-status har ennå ikke medført prisnedgang.  Fortsatt sterk etterspørsel etter 

pelagisk fisk
• Fortsatt manglende avtaler mellom kyststatene for kolmule, makrell og NVG-sild og 

dermed ingen MSC-godkjennelse for disse fiskeslagene.

Utsikter

Fiskeri: Noe svakere fremover men likevel bra
• Forventer stabile kvoter innenfor pelagisk.  For hvitfisk forventes torsk og hyse 20% 

nedgang, mens sei 15% oppgang
• Prisene har økt over hele linjen

• Torsk + 40%
• Hyse + 18%
• Sei + 25%
• Makrell + 17%
• Sild +  8%

Samlet har prisøkningene i 2022 utlignet økte kostnader for bl.a. bunkers.
• Prisøkningen har stoppet opp siste månedene, men prisene forventes å holde seg 

på dagens nivå fremover da forbrukerne foreløpig har absorbert de høyere 
produktprisene.

Fiskeindustrien: Lavere volum medfører hardere konkurranse
• 2022 forventes å bli noenlunde likt med 2021, kanskje noe svakere pga 

kostnadsøkninger.
• For 2023 vil det bli hardere konkurranse om råstoffet, spesielt for de aktører som 

produserer torsk/hyse med lavere volum.
• Eksportørene har styrket arbeidskapitalen i 2021/-22, og forventes å levere stabile 

(dog lave) marginer også fremover

Kvotepriser: Grunnkvoter vil øke i verdi, men verdier på strukturkvoter vil falle
• Kvotemeldingen er utsatt til våren
• Økt rente medfører lavere kvotepriser, spesielt for strukturkvoter.  
Økt skatt: Økt risiko for større selskap med sterk kontantstrøm 
• Grunnrenteskatt på havbruk og kraftselskap kan medføre at ressursskatt på fiskeri 

også kommer på bordet ila neste årene.  Mindre fartøy forventes å bli skjermet
Samlet sett endrer vi til negative utsikter: Stigende renter, økte kostnader, i tillegg til 
politisk risiko (utsatt kvotemelding, skatterisiko)

*SUK: Snurpere Uten Konsesjon



Fiskeri og fiskeindustri:   Status og utsikter for segmenter
Segmenter 1h 22 2h 22 Kommentar til status og utsikter

Fiskeri Hvitfisk -
kvoter og 
marked

• 2022 forventes å bli et rekordår. 
• For 2023 forventes kvotene på torsk og hyse redusert med 20%, mens sei øker med 15%. Hvitfiskprisene har steget kraftig i 2022 

(30-45%), da markedet bl.a. har priset inn neste års kvotenedgang, i tillegg til etterspørselsvekst. Samlet sett kan 2023 bli noe 
svakere, men likevel på nivå med 2020/21.

• Kostnadsøkning i 2022, spesielt på bunkers, men høyere salgspriser på fisk utligner dette.

Pelagisk –
kvoter og 
marked

• Pelagiske fartøy forventes å få et godt år til tross for sterk kostnadsvekst særlig til bunkers, økte produktpriser har hittil 
kompensert for dette.

• Makrellfisket er blitt mer tid- og energikrevende etter at norske fartøy mistet tilgang til britisk sektor etter Brexit.
• Stabile kvoter for makrell, oppgang for kolmule (23%). Lavere kvoter på sild  (38%), men forventes dette blir kompensert med økte 

salgspriser.
• Ikke enighet om totalkvotene; summen av kvotene som settes individuelt kyststatene overstiger anbefalte kvoter.

Bærekraft / 
ESG

• Makrell, NVG-sild, kolmule og torsk fisket innenfor 12 nautiske mil er uten MSC-sertifisering, negativt for bærekraftstatus og 
omdømme. Risiko for fallende etterspørsel og priser. Hittil har dette ikke skjedd. For makrell, NVG-sild og kolmule øker risikoen for 
forverring av gytebestandene siden fisket har vært over kvoterådet de siste årene

• CO2-avgift; kraftig opptrapping frem mot 2030, ikke full kompensasjon, og gradvis nedtrapping til null i 2026, kan få negativ 
resultateffekt. Økt fokus på mer energieffektive fartøy men p.t. ingen reelt alternativ til diesel-motorer

Politisk 
utvikling

• Kvotemelding 2.0 blir behandlet i 4Q22. Gjelder bl.a. regler om tilbakefall av strukturkvoter for kystfartøygruppen. I tillegg mulig 
sammenslåing av ringnot/pelagisk trål og seitrål/torsketrål, samt generelt om hvordan strukturkvoter blir fordelt innad i gruppene. 
Ingen økt bransjerisiko, men kan få effekt for enkeltrederi.

• Komplekse problemstillinger knyttet til tilbakefall av strukturkvoter i kystfartøy gjør at salget av kvoter er blitt redusert. 
• Krigen i Ukraina/sanksjoner: Russland har vært stengt som følge av sanksjoner etter annekteringen av Krim i 2014. Ukraina og 

Hviterussland har historisk vært viktige markeder for sild; begrenset eksport til Hviterussland, Ukraina er utfordrende 
logistikkmessig. 

Marked • Markedet for sjømatprodukter er globalt svært godt. Sjømatnæringen i Norge fortsetter å sette eksportrekorder i 2022.  Sterk 
etterspørsel, svak krone og begrenset volum vil gi langsiktig økte priser.

• Landrisiko, tilgang på valuta, AML-problemstillinger og sanksjoner kan skape usikkerhet fremover.

Fiskeindustri Lønnsomhet • Landindustrien og eksportørene har bedret lønnsomheten siste årene, og leverer god inntjening og har etter hvert god 
arbeidskapital. Men marginene er fortsatt lave.

• For 2023 forventes noe lavere volum av torsk og hyse, noe som sammen med kostnadsøkninger vil presse marginene. 

Samlet 
vurdering

• Utfordrende makrobilde, i tillegg til politisk risiko (utsatt kvotemelding, skatterisiko) – vi endrer utsiktene til negativ
• Fiskeribransjen opplever økte kostnader, særlig bunkers, transport og energi. På grunn av god etterspørsel etter sjømat og gode 

salgspriser, opprettholder vi likevel grønn status.



Makrobildet
• Megatrender

• Global økonomisk utvikling, hvor global levestandard har bedret seg
• Er positivt for etterspørsel etter norske fiskeprodukter  

• Fokus på miljø og klima 
• Utslippsmål for karbon vil påvirke logistikk og distribusjon
• Er negativ for priser på transport, men deler av outsourcet produksjon av fiskeprodukter kan «tas heim»   
• Økte kostnader, spesielt på energi, vil svekke inntjeningen til fiskebåtrederi
• Medført at «alle» aktører i næringen har bærekraft-fokus

• Global oppvarming, som har medført tørke og matmangel
• Positivt for etterspørsel etter norsk fisk, spesielt pelagisk (billig protein), da verden vil ha behov for mat
• Kan svekke den positive globale økonomiske utvikling og skape økt globalt konfliktnivå

• Sunn mat og helse
• Positivt for alle fisk- og sjømatprodukter

• På kort sikt……
• Mulig resesjon i Europa som følge av krig, sanksjoner og energipolitikk    

• Kan redusere etterspørsel etter «luksusmat» i Europa, og skape prispress på «high end»-produkter

• Inflasjonspress og økte renter  
• Økte kostnader, spesielt for fiskebåtrederier, som har hatt en kraftig økning i rentebærende gjeld 
• Negativt for priser på fiskekvoter
• Økte priser på fiskefartøy (både nybygg og second-hand)

• Endringer i valutakurser vil påvirke priser på fisk fra Norge
• Deler av prisøkningene på fisk fra Norge i NOK, skyldes svekket norsk krone



Hvitfisk – fangstkvoter og marked

• Sterk oppgang i priser for de største fiskeslagene så langt i 2022
• Hittil i år per uke 38 ble det ifølge SUROFI* omsatt 127 431 tonn fisk for 2,6 mrd kr, en volumnedang på 13% 

i volum men hele 40% verdiøkning
• Verdiøkning hittil i år for både torsk (59%), sei (22%) og hyse (7%)
• Volum- og prisnedgang for snabeluer, men oppgang for blåkveite og lange (både volum og pris)

• Alle ressurser innenfor hvitfisk er MSC-godkjent, bortsett fra kystnær torsk og hyse nord for 62 grader
• Manglende MSC sertifisering for kysttorsk i Nord-Norge kan få konsekvens for prisen til de minste 

kystbåtene.  Det arbeides med regelverk for å begrense konsekvensene for dette fiskeriet

• Torskeressursen i Nordsjøen har vært under press i flere år. Dette fisket utgjør bare litt over 1% av 
totalkvoter

• Kvoter i 2022 og 2023
• For 2023 forventes kvotene på torsk og hyse redusert med 20%, mens sei øker med 15%. Hvitfiskprisene 

har steget kraftig i 2022 (30-45%), da markedet bl.a. har priset inn neste års kvotenedgang, i tillegg til 
etterspørselsvekst. Samlet sett kan 2023 bli noe svakere, men likevel på nivå med 2020/21.

• Kostnadsøkning i 2022, spesielt på bunkers, men høyere salgspriser på fisk utligner dette.

Kilder: Havforskningsinstituttet, Fiskebåt, *SUROFI (Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag).
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Pelagisk – fangstkvoter og marked

• Stabilt fangstvolum og høye priser gir god verdiutvikling i 2021/22

• Økte priser på både silde og makrell i 2022  

• Prisnedgang på kolmule i 2021, som følge av at denne er underleverandør til laksefòr, og MSC sertifisering har da stor betydning. 
Litt forbedring i pris i inneværende år

• Makrellfisket er blitt mer tid- og energikrevende etter at norske fartøy mistet tilgang til britisk sektor etter Brexit.

• Pelagiske fartøy vil også få høyere energikostnader (bunkers) i 2022

• Sentrale ressurser har ikke lenger MSC-godkjennelse fordi landene rundt Nord-Atlanteren har samlet bevilget seg høyere 
kvoter enn TAC

• De siste årene har kyststatene ikke blitt enige om kvotefordelingen for makrell (siden 2012), NVG-sild (siden 2012) og kolmule
(siden 2014). Manglende internasjonale avtaler har gjort at fisket har vært over kvoterådet de siste årene, dette er ikke bærekraftig 
for bestandene på sikt

• Ifølge det internasjonale havforskningsrådet (ICES) så overskrider kvotene i 2021 for NVG-sild, makrell og kolmule de vitenskapelig 
anbefalte grensene med henholdsvis 41%, 35% og 25%. I løpet av de siste 6 årene har den totale fangsten av disse tre artene 
overskredet kvoterådene med over 4,8 mill. tonn. En konsekvent overskridelse av maksgrensene setter bestanden i fare på sikt.

• Markedsmessig har MSC ikke fått konsekvenser på volum/pris, men dette forventes å endre seg på litt lengre sikt. De pelagiske
fiskeartene med manglende MCS godkjenning utgjør hele 74% av totalkvoter (se diagram). F eks japanske forbrukere er fremdeles
ikke så opptatt av bærekraft, men dette forventes å bli mer fokus på blant den yngre delen av befolkningen

Kilder: Havforskningsinstituttet, Fiskebåt, Surofi.



Lønnsomhet for fiskerisegmenter

2021:  
Svært bra for pelagisk fiskeri,  hvitfisk lavere på grunn av prisnedgang. 
Høyere energikostnader kan skape utfordringer fremover

• Ringnot, pelagisk trål og SUK-fartøy

• Alle tre segment innenfor pelagisk fiskeri fikk et veldig bra år i 2021, dog noe 
svakere for pelagisk trål etter kanon-året i 2020.

• Pelagiske fartøy forventes å få et enda bedre år i 2022 pga høyere kvoter og 
høyere priser på sild. 

• Både Ukraina og Hviterussland er store markeder for sild, men dette har stort sett 
løst seg ved at det reduserte volumet er «plassert» i andre markeder.

• Noe høyere kostnader ift fiske etter makrell (som nå fiskes med trål).

• Hvitfisktrålere, autoline og kystfartøy

• Generelt sett var 2021 et godt år for hvitfisk-fartøy, hvor spesielt trålerne utmerket 
seg positivt, mens autoline og kystfartøy hang litt etter.

• Både kyst og autoline har noe svak gjeldsbetjeningsevne, men trål har fortsatt 
svært gode nøkkeltall

• Sterke kvoter på hvitfisk, samt sterk økning av priser medfører at 2022 blir et svært 
bra år for hvitfiskfartøy. For 2023 får vi noe kvotenedgang, men dersom dagens 
priser holder seg fremover forventer vi at 2023 også gir god inntjening.

Kilde for regnskap: Foretaksregisteret. *SUK: Snurpere Uten Konsesjon



Lønnsomhet for fiskerisegmentene

• Ringnot, pelagisk trål og SUK-fartøy

• Alle tre segment innenfor pelagisk fiskeri fikk et veldig bra år i 2021, dog noe 
svakere for pelagisk trål etter kanon-året i 2020.

• Pelagiske fartøy forventes å få et enda bedre år i 2022 pga høyere kvoter og 
høyere priser på sild. 

• Både Ukraina og Hviterussland er store markeder for sild, men dette har stort 
sett løst seg ved at det reduserte volumet er «plassert» i andre markeder.

• Noe høyere kostnader ift fiske etter makrell (som nå fiskes med trål).

• Hvitfisktrålere, autoline og kystfartøy

• Generelt sett var 2021 et godt år for hvitfisk-fartøy, hvor spesielt trålerne 
utmerket seg positivt, mens autoline og kystfartøy hang litt etter.

• Både kyst og autoline har noe svak gjeldsbetjeningsevne, men trål har fortsatt 
svært gode nøkkeltall

• Sterke kvoter på hvitfisk, samt sterk økning av priser medfører at 2022 blir et 
svært bra år for hvitfiskfartøy. For 2023 får vi noe kvotenedgang, men dersom 
dagens priser holder seg fremover forventer vi at 2023 også gir god inntjening.

• Kilde for regnskap: Foretaksregisteret.
• Utvalg av rederiaktører: Fiskeridirektoratet (fartøyregisteret), og alle aktører innenfor ringnot, trål hvitfisk, autoline, SUK fartøy og de

fleste aktører innenfor kyst >21m, totalt 221 aktører
• Utvalg av industriaktører: Kjennskap til bransjen. Totalt 170 aktører

2021: Svært bra for pelagisk fiskeri,  hvitfisk lavere på grunn av 
prisnedgang. Høyere energikostnader kan skape utfordringer 
fremover



Fiskeindustri – marked
Globalt sterkt marked

• Global etterspørsel etter sjømat forventes å øke betydelig de neste 20 årene, med fokus på
• Bærekraft
• Sunnhet / vegetarmat / «high nutrition»
• Vekst i befolkning kommer i Asia og Afrika; lang tradisjon for sjømat 
• Pristrend stabilt økende

Kilde: Seafood.no (okt. 2022)



Anbefalt justering av kredittstrategi/-
politikk og retningslinjer

Anbefaling vedr. utplukk av 
engasjement til 
kvartalsgjennomgangen

• Ang. strukturkvoter er vurdering av struktursammensetningen 
og konsekvenser for kontantstrøm



6

Offshore Service Fartøy
Fortsatt god aktivitet og bedring i ratenivå for supply og subsea
Vi endrer status fra rødt til gult for supply og bransjen som helhet
Seismikkmarkedet er dog fortsatt vanskelig – overkapasitet
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Status

Offshore Service Fartøy:
Vesentlig bedret etterspørsel og markedsbalanse – fra rødt til gult flagg

• Fortsatt økt aktivitet og bedre rater 
• Bedre spotmarked, flere lange kontrakter og bedre rater 

for lange kontrakter innenfor supply og subsea
• Vesentlig bedring i det korte prosjektmarkedet for subsea

• Bedring i markedsbalansene både for subsea og supply
• Økt aktivitet både fra kontrakter innenfor olje & gass og 

havvind – økende ordrereserver for subsea 
kontraktørene

• Omtrent ingen PSV fartøy i Nordsjøen i opplag pr. 
oktober

• Økte fartøysverdier 
• Meglervurderinger økt i snitt 11% første halvår
• Økte verdier observeres ved omsetning

• Bedre marginer og kontantstrøm for rederiene, men 
vintersesongen vil bli mer krevende

• Endrer til gult flagg for bransjen basert på dette

Utsikter

• 9% årlig vekst i investeringer for offshore olje & gass 
neste 5 år og sterk oppbygging av havvind

• Forventet god markedsbalanse for subsea framover
• God markedsbalanse historisk
• Etterspørselsøkning både fra olje & gass og havvind
• Langsiktig utnyttelse på minst 90%

• Forventet god markedsbalanse for supply framover
• Aktivitetsøkning fra olje & gass og får også noe bidrag fra 

havvind der det de nærmeste årene vil være marked for 
ombygging av fartøy

• Best utsikter for de største fartøyene med batteri
• Langsiktig utnyttelse på rundt 90% for store PSV fartøy

• Overkapasitet og svake utsikter for seismikk
• Tiden for omfattende leting i nye områder synes forbi
• Høy oljepris har hatt liten effekt på etterspørselen
• Men - det grønne skiftet gir muligheter mht. karbonfangst, 

kartlegging for havvindparker og leting etter mineraler
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Offshore Service Fartøy:
Status og utsikter for segmenter/drivere

Segmenter 1h 22 2h 22 Kommentar til status og utsikter

Oljepris og investeringer • Oljeprisen tilbake på nivået før Russlands invasjon i Ukraina – forventes å holde seg rundt $90/fat - marginal 
produksjonskostnad har økt (anslått fra $60/fat til $80/fat)

• Det forventes økte investeringer fram mot 2026 innenfor offshore olje & gass på 9% årlig (6% økning for drift) – i 
tillegg skal kapasiteten innenfor havvind økes vesentlig framover

Supply • Bedre spotmarked og flere lengre kontrakter – generelt økt aktivitet
• Etterspørselsøkning og ingen nykontrahering gir forventet utnyttelsesgrad på 90% rundt 2025-26
• Tilfredsstillende markedsbalanse – særlig i PSV markedet – og status endres fra rødt til gult

Subsea • Bedring i det korte prosjektmarkedet for olje & gass – subsea tilnærmet «utsolgt» i 2. kvartal
• Økende ordrereserver blant subsea kontraktørene og bedrede rater
• Ingen nykontrahering av betydning - markedsbalansen er tilfredsstillende med langsiktig utnyttelsesgrad på 90%

Seismikk • På tross av rekordhøy oljepris uteblir etterspørselsøkningen – fortsatt overkapasitet i fartøymarkedet
• Oljeselskapene prioriterer reserver nær eksisterende felt/infrastruktur
• Det grønne skiftet gir muligheter til ny aktivitet knyttet til karbonfangst, kartlegging for havvind og mineralleting

Rederienes lønnsomhet • Bedre marginer og økt kontantstrøm – både innenfor supply og subsea
• Kontantstrøm i 2. kvartal tilfredsstillende i forhold til gjeldsbetjeningsbehovet for de fleste aktørene – men 

vintersesongen vil bli mer krevende

Status restrukturering • Volstad Maritime i mål med ny restruktureringsavtale
• DOF fortsatt i prosess

Samlet 
vurdering

• Kombinasjonen økt etterspørsel fra olje & gass, økt etterspørsel fra havvind og liten nykontraheringsaktivitet gjør at 
markedsbalansene innenfor supply og subsea tilsier gult flagg med nøytrale utsikter

• Hvordan den globale økonomien vil utvikle seg framover (på kort sikt) og utfordringer knyttet til det grønne skiftets 
påvirkning på etterspørselen etter fossile brensler (på lengre sikt) , er viktigste usikkerhetsmomenter
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Og vil sannsynligvis ligge omtrent på dette nivået de neste to årene
• Oljeprisen løftet seg i 2021 etter som økonomien langsomt ristet av seg korona – og så kom 

krigen i Ukraina…
• Oljepris opp mot $130/fat i 2022 – snitt ned mot $100/fat for året
• Rundt $90/fat primo oktober

• Et blandet bilde på kort sikt
• Fortsatt høye energipriser (særlig gasspriser) trekker prisen opp
• Svakere vekstforventninger globalt tilsier lavere etterspørsel og prisnedgang
• Opec+ besluttet i oktober kutt i produksjonen som igjen medfører høyere pris

• For 2023 forventer vi fortsatt pris på dagens nivå, men det er forhold som trekker i begge 
retninger, og det kan forventes store svingninger

• Forhold som tilsier høyere oljepris:
• Fortsatte sanksjoner mot Russland
• Mangel på reservekapasitet / lave lagre / Opec har produksjonsutfordringer
• Økte produksjonskostnader / marginalkostnader ved produksjon
• Høye gasspriser øker etterspørselen etter olje
• Fortsatt etterslep i etterspørselen etter pandemien

• Forhold som tilsier lavere oljepris:
• Vesentlig risiko for resesjon i Europa / USA som vil redusere oljeetterspørselen
• Avtale med Iran kan gi 1 mill. fat/d i ekstra produksjon innen 1 år
• Økt produksjon av skiferolje pga. høy pris
• Fortsatte Covid utfordringer i Kina med påfølgende nedstenginger
• Det grønne skiftet reduserer etterspørselen etter olje

• På lengre sikt vil oljeprisen minimum ligge på marginalkostnaden for skiferolje som ifølge IHS 
Markit er opp fra $60/fat til $80/fat pga. høyere kostnader og økt avkastningskrav for 
aktørene – men her er det både oppside og nedside

• Og Rystad Energy advarer om en mulig oljepriskollaps i 2024 med pris ned mot 20-40 usd/fat 
pga. oppbygging av ny produksjonskapasitet / mer effektive brønner

Kilder: Macrobonds, IHS Markit, SpareBank 1 Markets, Rystad Energy, DN, Aker / Torbjørn Kjos
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Oljepris :
Tilbake på nivået før krigen i Ukraina (+/- $90/fat)
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Etterspørsel etter OSV fartøy forventes å stige

• Det forventes økt etterspørsel etter OSV fartøy både som 
følge av økt aktivitet innenfor olje & gass og ny/økt aktivitet 
relatert til fornybar energi – og da særlig offshore vind

• Høy oljepris, lave investeringer de siste årene og rekordhøy 
kontantstrøm hos oljeselskapene tilsier økte investeringer 
og økt aktivitet framover innenfor olje og gass

• Særlig korte prosjekter knyttet til eksisterende felt/infrastruktur 
vil være attraktivt

• (For) lave investeringer over lengre tid gjør investeringsøkning
nødvendig – nivået for global energietterspørsel gjør at det vil 
være behov for fossile energikilder lenge

• Det forventes også økt leteaktivitet, men knyttet til 
eksisterende felt og i 4D segmentet

• Den tradisjonelle tette koblingen mellom oljepris og leteaktivitet 
ser ikke ut til å gjelde og utviklingen innenfor seismikk er usikker

• Offshore vind har et stort potensiale – kapasiteten 
forventes å øke med 8x fram mot 2030 (ekskl. Kina) 

• (Kilde: Statnett / Rystad Energi)

• Annen fornybaraktivitet som karbonfangst vil også kunne 
bidra til økt etterspørsel; særlig for seismikk

Økt etterspørsel 
etter OSV fartøy

Aktivitetsøkning 
innenfor olje & 

gass

Ny aktivitet 
innenfor 

fornybar energi

Økte 
investeringer 
innen olje & 

gass

Økt 
leteaktivitet

Karbon-
fangst

Offshore 
vind

Høyere energipriser bedrer prosjektlønnsomhet



Økte investeringer innenfor olje & gass
(og vind!)

• IHS Markit anslår en snittvekst årlig på 9% i perioden 2021-26 i 
offshore investeringer

• Økning i 2022 på 15% og anslag på 14% for 2023
• Opex øker med 16% i 2022 og 6% i 2023

• SpareBank 1 Markets forventer vekst i offshore invsteringer på 5-
7% årlig i 2023-24

• Per juli 2022 er Rystad Energy sitt anslag en investeringsvekst 
innen offshore på hele 23% i 2023; herav offshore deepwater 30%

• Disse anslagene ble doblet siden mars 2022

• Og i tillegg kommer vesentlig økte investeringer i offshore vind

Kilder: SpareBank 1 Markets, IHS Markit, Rystad Energy / DOF resultatpresentasjon 2q22

Rundt 10% årlig vekst i offshore investeringer i 2023 og fram til 2025



Supply:
Økende aktivitet og rater – mot tilfredsstillende 
markedsbalanse for de største fartøyene
• Det har vært et godt spotmarked i Nordsjøen for supply fartøy så langt i 2022 der 

inntjeningen har vært på linje med eller over nivåene før krisen
• Nær nivået i 2013 for PSV fartøy
• Over nivået i 2013 for AHTS, men markedet har svært volatilt – snittratene sterkt preget av 

ekstremt høye rater i løpet av sommeren som følge av korte prosjekter og liten tilgjengelig 
kapasitet

• Det meldes om flere og lengre kontrakter til bedre rater

• Etterspørselen i 2026 forventes å øke med 240 fartøy (26%) sammenlignet med 2021
• Det meste av økningen har kommet i 2022 med 200 fartøy (14% økning) og det ser vi igjen ved 

at det omtrent ikke er PSV fartøy i opplag i Nordsjøen
• Totalmarkedet får en utnyttelsesgrad på 74% - 94% basert på dagens aktive flåte

• En vurdering av markedsbalansen for PSV i H&D segmentet tilsier i realiteten en 
utnyttelsesgrad på 95% gitt at de ca. 60 fartøyene som er produsert, men ikke levert 
forblir utenfor markedet

• For det aller største PSV segmentet er det særlig positivt – særlig for de med batteri

• Og i tillegg vil fartøy være aktuelle kandidater for ombygging til servicefartøyer for 
offshore vind i en mellomperiode

• Spesialbygde fartøy vil være foretrukket, men det vil ta noen år før slike fartøy fullt ut kan 
dekke etterspørselen

• Samlet sett er det grunnlag for endre status fra rød til gul som varslet forrige kvartal

Kilder: IHS Markit, Seabrokers
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Subsea:
Økende aktivitet framover både innenfor 
olje/gass og vind
Bedring i det korte prosjektmarkedet for olje & gass – utsiktene 
både her og innenfor havvind er gode

• Økende ordrereserver blant subsea kontraktørene….
• Subsea 7 hadde pr. 2. kvartal en ordrereserve på $7,8 mrd. som er høyeste nivå 

siden 2014
• Subsea delen av Technip hadde pr. 2. kvartal en ordrereserve på $7,9 mrd. som 

er 20% høyere enn ved årsskiftet

• … gir økt aktivitet og økte ordrereserver for OSV selskapene

• Innenfor olje/gass forventes økt etterspørsel etter støttefartøy innenfor 
Harsh & Deepwater på 4% årlig fram til 2026 og utnyttelsesgrad på 90%

• Samlet for subsea olje & gass og havvind forventes gjennomsnittlig 
etterspørselsøkning på 7% årlig 2021-26 og også samlet sett en 
utnyttelsesgrad på 90% i slutten av perioden

• Basert på nåværende fartøykontrahering – her vil nok kontraheringen innenfor 
havvind øke; særlig når det gjelder servicefartøy

• Kombinasjonen av forventet etterspørselsøkning innenfor olje/gass og 
sterk vekst innenfor havvind gjør at markedsbalansen er god for subsea 
fartøy

• Vi beholder gul status
• Det kan være grunnlag for å endre utsikter fra nøytral til positiv, men økt 

usikkerhet for globale vekstutsikter gjør at vi avventer

Kilder: IHS Markit, selskapsrapportering
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Seismikk:
Liten drahjelp fra høye oljepriser: Lite attraktivt med omfattende 
leteprogrammer i nye områder – eksisterende felt prioriteres
Overkapasitet p.t. – men det grønne skiftet gir muligheter

• Tradisjonelt høy korrelasjon mellom oljepris og etterspørsel etter 
seismikktjenester, men denne er nå vesentlig svekket:

• Økt aktivitet innen olje og gass gir ingen vesentlig økning 
leteprogrammene

• Prioritering av korte prosjekter nær eksisterende infrastruktur

• Mest aktuelt er seismikk knyttet til eksisterende felt og 4D
• Tiden for stor satsing på seismikk i mer fjerntliggende områder er nok 

forbi

• Økt internasjonal spenning der det blir viktig å øke egen 
produksjon av olje og gass kan virke mot denne trenden

• Og det grønne skiftet gir muligheter for seismikk:
• Karbonfangst
• Kartlegging av bunnforhold ved etablering av havvindparker
• Leting etter mineraler på havbunnen

• Samlet sett vurderes fortsatt status for seismikk til å være rød 
med nøytrale utsikter

Kilder: IHS Markit, DnB Markets59



Fartøyverdiene øker både for supply og subsea (CSV) – mest for PSV

• Vi har årlige meglertakster for en flåte på 
133 fartøy i perioden desember 2018 til 
juni 2022

• Flåten har falt 2% årlig i verdi i snitt i 
perioden – noe mer for AHTS (4%) enn 
PSV og subsea (2%)

• Verdiene falt stort i 2. halvår 2020 som 
følge av redusert oljepris og 
aktivitet/etterspørsel under 
koronapandemien med 14% i snitt, men 
har gjort et solid comeback siste halvår

• Vekst siste halvår på 6-15% avhengig av 
segment – snitt på 11%

• Størst økning for PSV fartøy der økningen 
er 15%

Kilder: Meglerverdier innhentet av OSV selskaper



Resultatrapportering fra OSV selskapene 2kv 2022
Segmentrapportering

• Forbedrede marginer både i subsea og supply

• Men kanskje viktigere: 

Vi registrerer økt omsetning og økt samlet EBITDA på 
tross av en mindre samlet flåte og det er et tydelig bevis 
på bedret gjeldsbetjeningsevne

Kilder: DOF 1q22 rapport, Eidesvik Offshore 1q22 rapport, Havila 1q22 rapport, Island Offshore, Olympic, Solstad Offshore 1q22 rapport, Volstad Maritime



Rederienes lønnsomhet:
Bedre marginer og økt kontantstrøm
Og basert på kontantstrømmen i 2. kvartal er gjeldsbetjeningsevnen for 
flere rederi god

• Høyere EBITDA marginer i 2. kvartal vs. tilsvarende 
kvartal i fjor som følge av høyere rater og bedre 
utnyttelse av aktiv flåte

• EBITDA margin målt over rullerende 12 mnd. viser at 
siste 12 mnd. periode var vesentlig bedre enn 
tilsvarende periode i 2021, men omtrent som perioden 
målt fra juni 2020 før effektene av koronapandemien 
viste seg for alvor

• EBITDA nivå i snitt for de siste 4 kvartalene er over eller 
nær nivået for tilfredsstillende gjeldsbetjening for både 
DOF, Eidesvik og Havila

• Men ikke for Solstad som fortsatt har for lav kontantstrøm i 
forhold til gjeldsbetjeningsbehov 

• Er i nærheten basert på 2. kvartal, men dette er 
sommersesong og ikke representativt for et 
gjennomsnittlig kvartal
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Anbefalt justering  av kredittstrategi/-
politikk og retningslinjer

På basis av den historisk krevende situasjonen for 
bransjen har alle nye engasjement og endringer for 
eksisterende engasjement i en lang periode blitt 
behandlet av KUR 

Anbefaling vedr. utplukk av 
engasjement til 
kvartalsgjennomgangen

Som følge av den historisk krevende situasjonen for 
bransjen har alle større offshore engasjement 
automatisk blitt plukket ut til kvartalsgjennomgangen 
med krav om kredittsak

• Basert på vesentlig bedring i status og utsikter for bransjen 
foreslås nå å behandle bransjen på linje med øvrige i 
kvartalsgjennomgangen
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• Basert på den vesentlig bedrede markedsbalansen for bransjen 
som helhet anbefaler vi at dette avsluttes

• Men enkeltdebitorer som er inkludert i watchlist for KUR behandles 
fortsatt av utvalget inntil annet blir besluttet

• Det betyr også at den praksis i lønnsomhetsvurderinger med å 
legge LGD i nedgangskonjunktur til grunn for beregning av 
forventet tap bør avsluttes

• For øvrige bransjer legges 50% av LGD til grunn for forventet tap i 
disse beregningene

• Innenfor seismikk bør en dog være svært selektiv ved eventuelle 
nye engasjement



7
Bygg og anlegg
Avtagende vekst i aktiviteten både i bygg og anlegg, og 
nyboligsalget er på nivå med nivået i kjølvannet av finanskrisen. 
Kostnadsøkning gir stor risiko for at flere prosjekter blir utsatt, og 
samtidig gir det press på inntjeningen i næringen.



Status

Bygg og anlegg:
Høy aktivitet og fortsatt få konkurser, men nyboligsalget fortsetter å falle. Kostnadsøkning 
og makroøkonomisk usikkerhet gir høy risiko for avlyste eller utsatte prosjekter

• Fortsatt høy aktivitet i bygge- og anleggsproduksjonen, men 
veksten har avtatt noe 
✓ Kostnadsøkning, mangel på råvarer og arbeidskraft, forventning 

om svakere makroøk. utsikter og generelt høy usikkerhet gjør at 
vi forventer lavere aktivitet fremover. Stor fare for at planlagte 
prosjekter ikke blir lønnsomme og blir satt på vent

• Stemningen til Regionalt nettverk har snudd fra positiv til 
negativ det siste halve året

• Nyboligsalget er fallende og på det laveste nivået siden 
finanskrisa. Registrerte igangsettingstillatelser er fallende i vår 
region, og i Møre og Romsdal er det rekordlavt
✓ Norges Bank forventer fortsatt vekst i boliginvesteringene –

gitt det kraftige fallet i nyboligsalget mener vi dette er for 
positivt og vi vil se fallende boliginvesteringer

• Enkelte lyspunkter registrert
✓ Reg. igangsettingstillatelser for næringsbygg på høyt nivå
✓ Lavere vekst i byggekostnadene for byggeprosjekter
✓ Signaler fra statsbudsjettet 2023 indikerer at planlagte 

samferdselsprosjekter i Midt-Norge i hovedsak går etter plan
✓ Konkursnivået holder seg foreløpig lavt – økning må påregnes

Utsikter

• Vi ser nå at det er flere faresignaler knyttet til den fremtidige 
utviklingen og vurderer utsiktene for bransjen for de neste 12 
månedene til å være negative sammenlignet med dagens 
situasjon
✓ Stor usikkerhet



Segmenter 1h 22 2h 22 Kommentar til status og utsikter

Bygg Generelt • Høy aktivitet, men avtagende vekst. Veksten forventes å avta ytterligere, og regionalt nettverk forventer 
en nedgang på 1,6% neste 6 måneder (3,3% annualisert).  

• Flere planlagte prosjekter forventes å være ulønnsomme og settes på vent, både som følge av høye 
byggekostnader og mangel på arbeidskraft

Bolig • Fortsatt høy igangsetting i landet som helhet, men nedgang bankens region og rekordlavt i M&R
• Nyboligsalget har vist nedgang 13 måneder på rad (!) og er nå på nivå med situasjonen i etterkant av 

finanskrisa. Antall solgte nyboliger på landsbasis er per august ned 21% siste 12 mnd. vs samme 12 
måneders periode for ett år siden. Vi vil få nedgang i boliginvesteringene fremover 

• Lageret av igangsatte usolgte boliger relativ stabilt i Trøndelag, mens det faller i Møre og Romsdal. I 
Trondheim har imidlertid antallet økt med over 50% siste år. Lageret av ferdigstilte usolgte boliger holder 
seg lavt i begge fylkene

• Høye byggekostnader og økte utgifter til husholdningene, blant annet gjennom renteøkninger, forventes 
å gi lavere aktivitet fremover

Næring • Registrerte igangsettingstillatelser til næringsareal på høyt nivå, og over årssnittet siste 10 år i både 
Trøndelag og M&R. Dette indikerer i utgangspunktet høy aktivitet fremover

• Økte materialkostnader og økte renter gir imidlertid høy risiko for avlysing / utsetting av prosjekter, og vi 
tror at aktiviteten blir vesentlig lavere enn igangsettingstallene tilsier

Anlegg • Høy anleggsproduksjon, men på et lavere nivå enn før pandemien. Opp 2,3% y/y
• Anleggsektoren har fått en betydelig kostnadsøkning det siste året, med blant annet økte stålpriser, økte 

drivstoffpriser og dyrere produksjon av asfalt som følge av økt oljepris. Dette medfører økt risiko for 
avlysning / utsettelse av prosjekter også for dette segmentet

• Vesentlig færre anleggskonkurser enn blant byggebedriftene

Samlet 
vurdering

• Fortsatt lavt antall konkurser relativt til før pandemien, og økning må forventes 
• Kostnadsøkningen på materialer og drivstoff, samt knapphet på råvarer og arbeidskraft,  gir press på 

lønnsomhet og økt fare for avlyste/utsatte prosjekter
• Flere faresignaler tilsier sannsynlighetsovervekt for svekkede utsikter de neste 12 månedene

Bygg og anlegg:
Status og utsikter for segmenter



Bygg og anlegg generelt:
Høy aktivitet, men avtagende vekst 

….og veksten forventes å avta, og kan bli negativ, framover

• Etter en periode med jevn vekst i bygge- og anleggsproduksjonen 
etter den første delen av pandemien viser produksjonsindeksen nå 
tegn til at veksten stopper opp
✓ Den samlede produksjonen var per august i år 4,8% høyere enn samme 

måned i fjor. Innenfor «Oppføringer av bygninger» er produksjonen 5,4% 
høyere, mens «Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet» har en vekst på 
6,8%. 

✓ Innenfor anlegg er produksjonen på et lavere nivå enn før pandemien og 
veksten mer moderat, med 2,3%

• Iht. Regionalt nettverk 3/2022 rapporterer bedriftene nå fallende 
aktivitet i næringen, og at de vil få betydelig mindre arbeid fremover. 

✓ Bedriftene rapporterer at planlagte prosjekter har blitt ulønnsomme og en 
del prosjekter er satt på vent som følge av høyere byggekostnader og 
mangel på arbeidskraft

✓ Bygge og anleggsbedriftene rapporterer at de i snitt forventer en nedgang i 
produksjonen på 1,64% de neste 6 månedene (-3,3% annualisert)
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Bygg og anlegg generelt:

Forslaget til statsbudsjett for 2023 legger opp til utsettelse av flere større samferdselsprosjekter, men signalene 
indikerer at prosjekter i Trøndelag og Møre og Romsdal blir lite påvirket



Bygg til bolig:
Registrerte igangsettingstillatelser på et høyt nivå på landsbasis, men nedgang i bankens region og rekordlavt 
i M&R. Sterk prisvekst på byggevarer, økte renter og generelt høy usikkerhet gir fall i nyboligsalget for 13. 
måned på rad. 

• Registrerte igangsettingstillatelser holder seg høyt på landsbasis, og er 
omtrent på snittet siste 10 år med 30 000 boliger årlig (+1,7% y/y)
✓ Tegn til trendskifte - august i år er 8% lavere enn i august i fjor

• I bankens region er bildet et annet:
✓ I Trøndelag er det per august registrert igangsatt omtrent 3 000 boliger 

siste 12 mnd, noe under 10-årssnittet og ned 5% y/y
✓ I Møre og Romsdal en nedgang på hele 26% y/y, og med 935 igangsatte 

boliger betydelig under 10-årssnittet på ca 1 400 enheter

• Antall solgte nyboliger siste 12 mnd er på landsbasis 22 800 enheter, 
ned 21 prosent fra forrige 12-måneders periode
✓ Må tilbake til finanskrisen for å se ett lavere nivå
✓ Juli og august er hele 29% under juli og august i 2021

• Norges Bank har nedjustert sine anslag for veksten i bolig-
investeringene fra forrige rapport
✓ Vekstanslaget er 0% for 2022 (1,8%), 1,0% for 2023 (2,4%) og 1,4% for 2024 

(1,5%)
✓ Vi vurderer at Norges Banks sine prognoser som for positive, og forventer 

fallende boliginvesteringer tatt i betraktning det kraftige fallet i 
nyboligsalget det siste året

✓ Forslaget til endring i utlånsforskriften kan også ha en negativ effekt
Kilde: Boligprodusentene og Prognosesenteret AS



Bygg til bolig:
Lageret av igangsatte usolgte boliger øker i Trondheim, mens det reduseres i Ålesund

…og antall ferdigstilte usolgte boliger holder seg stabilt på et lavt 
nivå i begge fylkene

• I Trøndelag har antall igangsatte usolgte boliger økt fra 449 
boliger i august i fjor til 483 i august i år (+8%)
✓ Økningen kommer i Trondheim, der antallet har økt fra 171 til 267 

boenheter (+56%)

• Møre og Romsdal er antallet svakt fallende, fra 347 til 255 
boliger (-26% y/y)
✓ Mye drevet av nedgang i Ålesund (-30%)

• Lageret av ferdigstilte usolgte boliger holder seg lavt og er 
svakt avtagende i begge fylker

Kilde; Econ Nye Boliger, SpareBank1 SMN

Kilde; Econ Nye Boliger, SpareBank1 SMN



Bygg til næring:
Registrerte igangsettingstillatelser på høyt nivå indikerer i utgangspunktet høy aktivitet 
fremover, men stor risiko for avlyste eller utsatte prosjekter
Er over 10-årssnittet både på landsbasis, i Trøndelag og i Møre og Romsdal

• På landsbasis fortsetter registrerte igangsettingstillatelser å øke i 2022 
✓ Etter svak nedgang i 2020 og inn i 2021 snudde pilene i fjor sommer
✓ Per utgangen av august var det registrert igangsatte tillatelser på totalt 6,10 mill. 

m2 siste 12 mnd., opp 9% sammenlignet med samme periode i fjor

• I Trøndelag har volumet holdt seg høyt gjennom pandemien, økte kraftig 
gjennom 2021. Hittil i år har pilene snudd nedover, men er fortsatt høyere 
enn snittet siste 10 år
✓ Per august er det registrert igangsetting på totalt 629 500 m2, ned 13% y/y

• I Møre og Romsdal har igangsettingen holdt seg stabil på +/ 325 000m2 
hittil i år etter en sterk vekst i fjor høst
✓ Per august er det registrert igangsetting på totalt 327 500m2, opp 31% y/y

• Den rekordhøye kostnadsveksten har gitt økt risiko for at mange 
prosjekter kan bli avlyst eller utsatt selv om igangsettingstillatelse er gitt



Lønnsomhet 
Avtagende men fortsatt høy kostnadsvekst for byggevirksomheten, og kostnadsveksten 
innen anlegg er historisk høy. Rekordhøye kostnader gir økt risiko for utsetting eller 
avlysning av prosjekter

• Spesielt byggevirksomheten fikk sterk vekst gjennom pandemien. 
Veksten er fortsatt høy, men avtagende
✓ SSBs byggekostnadsindeks for boliger viser per august totalt en vekst på over 7,2% y/y. 

I august i fjor var tilsvarende årsvekst på 11,2% 
✓ Spesielt trelastprisene, som opplevde ekstrem vekst gjennom pandemien,  er 

avtagende og er ned 10,6% y/y

• Anleggsvirksomheten så ikke den samme kraftige prisøkningen som 
byggevirksomheten i 2021, men nå har kostnadsøkningene tiltatt også 
i denne sektoren 
✓ Byggekostnadsindeksen for veganlegg er totalt opp 17,2% per Q2 2022. Per Q2 -21 var 

årsveksten 4,4%
✓ Også her er det materialkostnadene som drar opp, med en årsvekst på 21,6%
✓ Kraftig vekst oljeprisen har gitt betydelig økning i entreprenørenes drivstoffpriser, og i 

tillegg har det gitt kraftig vekst i kostnadene for produksjon av asfalt. I tillegg har 
stålprisen hatt en kraftig økning de siste året



Konkurshyppighet:
Fortsatt lavt antall konkurser – utflating i Trøndelag og Møre og Romsdal

• Etter en kraftig nedgang i konkursnivået for bygge- og 
anleggsbedriftene fra inngangen av pandemien og frem til 
inngangen av 2021 har antallet flatet ut på mellom 800 og 900 
konkurser årlig
✓ Omtrent på nivået før den kraftige økningen fra 2018 til 2020
✓ Per august i år er antall konkurser på landsbasis siste 12 måneder 4% lavere  

enn på samme tid i 2021

• I Trøndelag gikk antall konkurser kraftig opp våren 2021 og  
falt kraftig siste halvår i fjor. Så langt i år har antall konkurser 
flatet ut på mellom 50 og 60 stk på tolvmånedersbasis
✓ 54 konkurser siste 12 måneder (-30% y/y)

• Også i Møre og Romsdal lavt antall, og omtrent på nivå med 
nivået på samme tid i fjor
✓ 32 konkurser siste 12 måneder vs 35 på samme tid i fjor

• Vi må forvente at det kommer en økning fremover, sett i lys av 
dagens situasjon med kostnadsøkningen på materialer 
gjennom pandemien og den siste tids økning i energipriser, 
samt lavere aktivitet



Anbefalt justering  av kredittstrategi/-
politikk og retningslinjer

Anbefaling oppsummert

• Det foreslås å holde kredittpolitikk og retningslinjer uendret

• Mindre restriktiv på avvik

Anbefaling vedr. utplukk av 
engasjement til 
kvartalsgjennomgangen

Anbefaling oppsummert

• Årsregnskapene for 2021 er nå kommet inn og det anbefales 
derfor at alle kunder med negativt årsresultat og med EK-
andel <10% tas med i kvartalsgjennomgangen for 4. kvartal 
2022 for å sikre oppfølging av kunder som kan ha utfordringer 
gitt usikkerheten vi står overfor

• I tillegg er høyt trekk på kassakreditt et generelt 
utplukkskriterium i kvartalsgjennomgangen og vil være med 
på å fange opp bygge- og anleggskunder med indikasjoner 
på å ha en presset likviditetssituasjon 



Hø
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Varehandel
Vi forventer redusert kjøpekraft hos husholdningene som følge av 
høyere levekostnader og økende rentenivå
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Status

Varehandel: Risiko for lavere marginer for 
varehandelssegmentet som følge av prisvekst og fallende konsum

Vi beholder status på gul  

• Etter to sterke år forventes nedgang i konsum i 2023 (1,1%) 

• Inflasjonen brer seg: Høy prisøkning på de fleste områder fører 
til økte månedlige utgifter for husholdninger. Dette har allerede 
ført til dempet konsum

• Økte / økende kostnader på boliglån, matvarer, strøm og 
drivstoff

• Mange husleieavtaler blir indeksjustert 
• Høyere priser innen varehandelssegmentet – vi ser allerede 

effekten av dette i lavere volum

• Nedsiderisiko som følge av fremdeles høy inflasjon

• Det går per i dag godt i norsk økonomi og arbeidsledigheten 
er lav. Men rapportert høy inflasjon i september kan føre til at 
Norges Bank må sette opp renten mer enn forventet

• Dette vil tære på husholdningenes sparing gjennom pandemien 
i form av økte låneutgifter og høyere priser på de fleste 
produkter og tjenester 

Utsikter

Vi endrer fremtidsutsikter til negativ

• Vi kommer fra en sitasjon med god inntjening i varehandelssegmentet 
gjennom pandemien med lite reising og høyt varekonsum 

• Fremover vil varehandelsbedriftene få det strammere; konsumet er i 
ferd med å vri seg tilbake til normal fordeling mellom varer og 
tjenester. Etter to år med pandemirestriksjoner velger flere å bruke 
deler av konsumet til fritid, servering, opplevelser og reiser

• I tillegg setter økt inflasjon og stigende rentekostnader press på 
husholdningenes privatøkonomi. Grensehandelen har også tatt seg 
opp igjen. Vi ser risiko for at forbruket faller under nivået før 
pandemien

• Økte kostnader til innkjøp og drift for bedriftene – vil detaljhandelen 
klare å øke prisen tilsvarende til forbrukeren som nå har fått mindre 
romslig økonomi?

• Risiko for at flere bedrifter sitter med høye varelagre

• Antall konkurser innen varehandel er allerede på vei opp fra bunnivået 
vi har sett gjennom pandemien. På grunn av faktorene nevnt ovenfor 
forventer vi økende antall konkurser fremover. God kostnadskontroll 
vil være viktig for varehandelbedriftene



Varehandel:
Status og utsikter for segmenter

Segmenter 1h 22 2h 22 Kommentar til status og utsikter

Privat konsum • Fall i detaljomsetning fra toppnivå under pandemien 
• Etter to sterke år forventes nedgang i konsum i 2023 (1,1%) som følge av økende lånekostnader, energi-, vare- og 

matpriser
• Ifølge forventningsbarometeret har norske forbrukere aldri hatt så negative forventninger til egen økonomi som 

nå

Kjøpesentre • Hele veksten hittil i år kom i 1. kvartal i år (opp 17%), nedgang de siste 3 mnd (ned 3%)
• Juni – aug. hadde 3% nedgang ift samme periode i fjor som følge av flere på ferie i utlandet, økt grensehandel og 

vridning fra varekonsum til tjenestekonsum. Fjoråret hadde rekordhøy omsetning. Vi ser at nedgangen i forbruket 
nå har startet

Segmentvinnere og -tapere • Kosmetikk, klær og skotøy har betydelig positiv vekst og tar igjen nedgangen under pandemien
• Mindre på hobby og hjem: Sport og fritidsutstyr, dagligvarer og elektronikk ser nedgang. Dette var segmenter 

med veldig sterk vekst under pandemien. 
• Dagligvarer har nedgang fra fjorårets høye omsetningsnivå, men er likevel 12,2% høyere i jan-aug 2022 vs. 2019
• Vi forventer betydelig nedgang i salget av «kapitalvarer» som bil, bobil/campingvogn og båt fremover ettersom 

mer av husholdningens inntekt vil gå til høyere levekostnader

Lønnsomhet og 
konkurshyppighet

• Vi er et stykke unna pre-pandemi nivå i antall konkurser, men vi ser at konkursnivået i varehandel har startet å øke 
fra lavpunktet

• Antall konkurser innen varehandel økte i september, med antall konkurser høyere enn månedssnittet i år
• Vi forventer fortsatt økende konkurser for varehandelssegmentet fremover, men at det kan ta litt tid siden 

likviditeten antas å være styrket gjennom den gode perioden under pandemien. Husleier er ofte inflasjonsjustert

Generelle trender • Nedsiderisiko som følge av fremdeles høy inflasjon

Samlet 
vurdering

• Fremover vil varehandelsbedriftene få det strammere pga forventet lavere varekonsum. I tillegg setter økt 
inflasjon og stigende rentekostnader press på husholdningenes privatøkonomi. Levekostnadene har økt

• Samtidig opplever bedriftene økte kostnader til både innkjøp og drift og spørsmålet er om detaljhandelen vil 
klare å øke prisen tilsvarende til forbrukeren som nå har fått mindre romslig økonomi



Privat konsum

• Nedgang i konsum i 2023 etter to sterke år
• Høyere lånekostnader, energi-, vare- og matpriser er ventet å dempe forbruksveksten. 

Veksten i privat konsum avtok allerede mer enn ventet i sommer. Ifølge Norges Bank er 
det høy prisvekst på både importer varer og på norskproduserte varer og tjenester

• Den økonomiske usikkerheten er stor – derfor risiko for at økte levekostnader for 
husholdninger og økte driftsutgifter for bedrifter kan føre til svakere utvikling i forbruk og 
investeringer enn anslått. Samtidig kan potensielt ytterligere strømstøtte kompensere

• De husholdningsrettede tjenesteyterne forventer nå dempet etterspørsel pga økte 
levekostnader for husholdninger. 

• Nedgang i konsum i 2023/2024 fra sterk vekst i år: Norges Bank anslår at husholdningenes 
konsum øker med 5,8% i år, men at konsumet faller med 1,1% i 2023: Deretter viser 
prognosene omtrent uendret (opp 0,3%) i 2024 men med 1,9% vekst i 2025

• Ledende indikatorer: Aldri vært så negative forventninger til egen økonomi
• Norske forbrukere er bekymret for egen økonomi fremover – trolig som følge av sterkt 

økende priser (over lønnsvekst) på grunnleggende behov som strøm, mat, drivstoff og 
bolig (stigende renteutgifter)

• Her ser vi geografiske forskjeller: Mest negative i Sør- og Vestlandet. Det er også 
nedgang i indikatorene i Midt- og Nord-Norge, men ikke i like stor grad. Dette stemmer 
med de uvanlig høye forskjellene vi har observert i strømpriser i ulike deler av Norge

• Alle bransjeindikatorene går ned, bortsett fra en; «pusse opp bolig». Kanskje planlegger 
forbrukerne mindre reising for å kompensere for stigende priser på nødvendighetsvarer 
og høyere låneutgifter?

• Mindre konsum vil føre til dempet vekst i norsk økonomi, i tillegg til risiko for negativ 
påvirkning på bedrifter. Samtidig minner vi på at det vil være negativ utvikling fra et godt 
utgangspunkt – per i dag går det godt i norsk økonomi og arbeidsledigheten er lav 

Kilder: Norges Bank Pengepolitiske oppdatering  - 22.09.2022,        Finansnorge.no – Forventningsbarometeret for 3. kvartal publ. 17.08.2022.  

Sterkt konsum i 2021/22. Forventninger om nedgang i 2023 som følge av høy prisvekst og stigende renter



Privat konsum: Sterkt fall i detaljomsetning etter toppnivå under pandemien

• Detaljomsetningsindeksen (nå: varehandelindeksen)

• Stort fall i detaljomsetningsindeksen – fra 3,8% årsvekst i vår til 0,2% per 
august 2022. Dagens nivå er på det laveste på hele tidslinjen (figur øverst t.h.) 

• De siste månedene har vi hatt det største fallet i volum på hele perioden 
(2010 – 2022 )

• Økende prisvekst – hadde det ikke vært for prisøkningen, så ville det vært 
negativ årsvekst. Nedgang i volum de siste mnd (ned 4,3% per august 2022)

• Detaljomsetningsindeksen i faste priser er negativ

• 4,3% fall per august 2022 fra året før. Et betydelig fall fra historisk høy 
omsetning under pandemien

• Omsetningsvolumet (sesongjustert) til dagligvarebutikkene i år ligger noe 
lavere nå enn før pandemien

• Regionalt Nettverk – prisøkning i varehandelen

• Veksten i bedriftenes utsalgspriser er nå den høyeste som er målt siden 
oppstarten av Regionalt nettverk i 2002. Prisene stiger mer enn tidligere i de 
fleste næringene, og spesielt i varehandelen har prisene økt mye

• Varehandelsbedriftene har hatt den største svekkelsen av lønnsomheten ift i 
fjor, noe som i stor grad skyldes at sommeren 2021 var uvanlig god for 
mange innen varehandel

• Bedriftene venter at aktiviteten vil falle gjennom høsten og vinteren. De tror 
sterk pris- og kostnadsvekstvekst og høyere renter vil dempe etterspørselen 
fremover, særlig fra husholdningene og oppdragsgivere i bygg- og 
anleggsnæringen

Kilder: Macrobond, Regionalt Nettverk sept. 2022



Kjøpesentrene: 
Hele veksten hittil i år kom i 1. kvartal i år, nedgang i 3. kvartal

• Januar – august: 
• Omsetningen i årets 8 første måneder økte 6,8% fra samme periode i fjor og  er  

hele 12,2% høyere enn i samme periode i 2019

• Juni – august:
• Nedgang på 3% ift samme periode i fjor som følge av flere på ferie i utlandet, 

økt grensehandel og vridning fra varekonsum til tjenestekonsum. Fjoråret hadde 
rekordhøy omsetning. Vi ser at nedgangen i forbruket nå har startet

• August 2022:
• Serveringssteder og service og tjenesteytende virksomheter sørget for solid 

vekst

• Butikkhandelen i kjøpesentrene var uendret ift samme periode i fjor, men 8,3% 
høyere enn i august 2019

• Omsetningen i kjøpesentrene økte med 6,8% hittil i år
• Serveringsstedene (42,9%) og Service / tjenesteyting (33,6%) bidro sterkt til 

økningen 

• I butikkhandelen var veksten størst i Klær, sko og reiseeffekter (20%), dette er 
opp fra lave tall i fjor

• Den eneste bransjen med negativ vekst hittil i år er segmentet Mat og drikke 
(6,4%), men dette er fra et høyt nivå gjennom hele pandemien

• Vekst i både Møre og Romsdal (2,9%) og Trøndelag (4,4%). Det er Oslo som 
har dratt opp veksten hittil i år – serveringsstedene i sentrum har hatt sterk 
vekst siden nedstengingen i fjor



Detaljomsetning etter segment – taperne under pandemien er 
nå vinnerne. Lavere omsetning på hobby og hjem

• Kosmetikk sin årsvekst er nå godt over 50% - hadde lave tall i fjor 

• Kosmetikk, klær og skotøy har betydelig positiv vekst og tar igjen nedgangen under pandemien – flere 
sosiale anledninger og mer på jobbkontoret

• Netthandel øker ikke så mye som under pandemien

• Dagligvarer har nedgang fra fjorårets høye omsetningsnivå

• Mindre på hobby og hjem: Sport og fritidsutstyr, dagligvarer og elektronikk ser nedgang. Dette var 
segmenter med veldig sterk vekst under pandemien

• Fremover forventer vi at høyere levekostnader vil føre til at husholdningene vil prioritere nødvendig 
forbruk



Konkurser i varehandelen: 
Fremdeles under historisk gjennomsnitt

• Vi er et stykke unna pre-pandemi nivå i antall konkurser, 
men vi ser at konkursnivået i varehandel har startet å øke 
fra lavpunktet

• 12 mnd rullerende konkurser per aug. 22 er på 542

• Dette er 44% lavere enn pre-pandemi nivå (feb. 20)

• Omtrent uendret i Trøndelag siden i vår, økning på 5% i Møre 
og Romsdal

• De fleste varehandel bransjer har nytt godt av forhøyet 
varekonsum gjennom pandemien 

• I SMNs siste konkursanalyse viste konkurstall for 
september en økning innen varehandel, med antall 
konkurser høyere enn månedssnittet for i år

• Vi forventer fremdeles økning i konkurser for 
varehandelsbedriftene, men at det kan ta litt tid siden 
likviditeten antas å være styrket gjennom den gode 
perioden under pandemien (dagligvarer, netthandel, 
møbler og sport og fritidsutstyr)



Anbefalt justering  av kredittstrategi/-
politikk og retningslinjer

Anbefaling vedr. utplukk av 
engasjement til 
kvartalsgjennomgangen

• Det foreslås å holde kredittpolitikk og retningslinjer uendret • Fokus på selskap med salg av «kapitalvarer» som bil, 
bobil/campingvogn og båt (vi forventer at mer av 
husholdningens inntekt vil gå til høyere levekostnader)
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Næringseiendom
Fortsatt høy aktivitet i norsk økonomi, med noe lavere arealledighet
og gode leiepriser innenfor næringseiendom.  Samtidig har de 
makroøkonomiske utsiktene svekket seg betraktelig den siste tiden, 
og  rentenivået har økt kraftig. Dette medfører svekket kontantstrøm 
for næringseiendomsforetakene og samtidig forventes reduksjon i 
salgsprisene. 



Status

Næringseiendom:
Forventning om lav økonomisk vekst, økte renter og økt usikkerhet gir 
svekkede utsikter

• Prognosene for utvikling i norsk økonomi er kraftig nedjustert det 
siste halve året. Forventet vekst de neste årene tatt betydelig ned. 
Norsk økonomi forventes å unngå en hard landing, men stor 
usikkerhet

• Fortsatt relativt høy kontorledighet, men noe avtagende. Typiske 
«kontorbransjer» øker fortsatt antall lønnstakere, både i Trøndelag 
og Møre og Romsdal. Indikerer god etterspørselsside.

• Aktiviteten i hotell-, reiseliv-/restaurant fortsett å øke, og er nær 
tilbake på prepandeminivå
✓ Nedgangen i antall konkurser har stoppet opp og er snudd til økning
✓ Økte kostnader for husholdningene kan gi lavere aktivitet framover

• De gode tidene for varehandelen gjennom pandemien er over og 
en må regne med økning i konkursraten for varehandelsleietakere

• Den raske og høye renteoppgangen vil merkes
✓ Svekket kontantstrøm gjennom økt gjeldsbelastning
✓ Økte yielder og fallende markedsverdier
✓ Høy inflasjon og leieprisvekst vil imidlertid virke i motsatt retning

Utsikter

• Fortsatt høy aktivitet i norsk økonomi, med noe lavere 
arealledighet og gode leiepriser innenfor næringseiendom

• Samtidig har de makroøkonomiske utsiktene svekket seg, og 
kombinert med et vesentlig høyere rentenivå vurderer vi at det 
er negative utsikter for næringseiendomsforetakene de neste 12 
månedene



Næringseiendom:
Status og utsikter for segmenter
Segmenter 1h 22 2h 22 Kommentar til status og utsikter

Makro • Prognosene for utvikling i norsk økonomi er kraftig nedjustert, og forventet vekst er tatt betydelig ned. Den lave 
arb.ledigheten opprettholdes, både for landet og i bankens region. Stor usikkerhet.

• Renteøkningen har skjedd fortere og blitt sterkere enn tidligere forventet. Mange næringseiendomsforetak har høy 
gjeld ift inntekt og dette gir økt gjeldsbelastning. Samtidig vil økte renter påvirke markedsverdier negativt

Kontor-
markedet

• Økning i antall lønnstakere i typiske kontorbransjer fortsetter inn i 2022
• Kontorledighet i Trondheim på +/- 10%, men noe redusert. Spesielt eldre ikke renoverte bygg mest utsatt for økning
• Stabile/økende leiepriser

Hotell- og 
restaurant-
eiendom

• Pandemien ga stor usikkerhet og høy risiko for eiendomskunder med leietakere i dette segmentet, men tiltak fra 
myndighetene har gitt rekordlavt konkursnivå.  Nedgangen er imidlertid stoppet opp og antall konkurser øker nå

• Økt aktivitet. Omsetningen til restaurantene har passert nivået før pandemien, mens overnattingsvirksomheten henger 
litt etter. Økte kostnader for husholdningene kan påvirke utviklingen negativt

Varehandels-
eiendom

• Konkursnivået fortsatt på et historisk lavt nivå, men nedgang er snudd til økning. Det forventes at det vil øke videre 
som følge av redusert kjøpekraft hos husholdningene fremover. Dette medfører negative utsikter for 
næringseiendomsaktører med leietakere i dette segmentet, spesielt for de med omsetningsbasert leie

Transaksjons-
marked og 
markeds-
verdier

• Relativt høy aktivitet i transaksjonsmarkedet i Trøndelag i 1. halvår, men tegn til avtakende aktivitet i mai og juni
• Prime yield i Trondheim på veg opp. Økte renter forventes å medføre en gradvis økning i yieldnivået fremover, noe 

som isolert sett vil påvirke markedsverdien på næringseiendom negativt. Leieprisvekst vil virke i motsatt retning, men 
Norges Bank forventer ikke at leieprisvekst vil kompensere fullt ut, og vi må derfor forvente fall i verdiene framover

Konkurser • Konkursnivået blant næringseiendomsaktørene holder seg lavt. 21 konkurser i bankens markedsområde siste 12 
måneder, 14 i Møre og Romsdal og 7 i Trøndelag. Også rekordlavt på landsbasis, med 127 konkurser (-7% y/y)

• Det forventes å komme en økning i konkurser på litt lengre sikt 

Samlet 
vurdering

• Norsk økonomi går godt, men svekket vekst og forventninger om et høyere rentenivå fremover negativt for 
næringseiendom, gjennom svekket kontantstrøm for aktørene og økte yielder som vil medføre fallende salgspriser

• Gult flagg videreføres, men vi vurderer sannsynlighetsovervekt for svekkede utsikter det neste året



Makroeffekter for næringseiendom
Prognosene for norsk økonomi er kraftig nedjustert, og Norges Bank forventer nedgang i 
BNP neste år. Høy rente vil svekke kontantstrømmen til eiendomsforetakene
• Forventningene til BNP-veksten de neste årene er 

kraftig nedjustert fra tilsvarende prognoser i vår, 
og Norges Bank forventer nå lavere vekst i 2022 
og negativ vekst i 2023
✓ Norges Bank forventer at produksjonsgapet

(kapasitetsutnyttelsen i økonomien) vil gå fra positiv til svak 
negativ de nærmeste årene

• Arbeidsledigheten holder seg rekordlav, både i 
landet og i bankens region
✓ 1,6% for landet, og hhv. 1,3% og 1,5% i Trøndelag og M&R
✓ Lav ledighet positivt for etterspørselen etter næringsareal, 

men vi må forvente en økning i tråd med utviklingen i 
økonomien

• Høyere rentenivå vil medføre økt gjeldsbelastning 
og svekket kontantstrøm for næringseiendoms-
foretakene
✓ Norges Bank har oppjustert sine prognoser og forventer nå 

en styringsrente på 3,0% i 2024 - høyeste nivå siden 2009
✓ Samtidig vil økt inflasjon virke motsatt vei



Kontormarkedet
Antall ansatte i kontorbransjene fortsetter å øke 
og kontorledigheten er avtakende
• Mange «kontorbransjer» går godt, og økningen i antall ansatte i 

typiske kontorbransjer har fortsatt inn i 2022
✓ Har økt med nær 5% fra 2. kv. -21 til 2. kv. -22 både i Trøndelag og Møre 

og Romsdal

• I Trondheim er ledigheten fortsatt forholdsvis høy, men aktørenes 
ledighetstall er sprikende

✓ Akershus Eiendom sin siste telling per april 2022 viste en arealledighet 
på 11%, ned fra 11,4%

✓ DnB Næringsmegling rapporterer om en noe lavere ledighet, på 6,1% 
ved utgangen Q2 i år, ned fra 8,4% ved årsskiftet
➢ DnB oppgir høyest ledighet Randsone Øst (14,1%), og lavest i randsone 

Vest, med 3,1%. I Sentrum oppgis en ledighet på 4,4%, ned fra 8,3%

• Leieprisene for høystandard eiendommer i Trondheim stabile
✓ Bekreftes både av Akershus Eiendom og Arealstatistikk AS
✓ Arealstatistikk har imidlertid registrert en økning i leieprisen for 

kontrakter i lavere prisgruppe (de 10-50% dyreste kontraktene). 

• Relativ lav tilførsel av nytt areal fremover, som følge av økte 
byggekostnader og makroøkonomisk usikkerhet, antas å være en 
faktor som vil bidra til at ledighetsnivået ikke forverres vesentlig fra 
dagens nivå. Lav tilførsel av areal kombinert med inflasjonsjustering 
av leiekontrakter forventes å gi opprettholdt / økt leieprisnivå

✓ Unntaket kan være eiendommer med dårlig og middels beskaffenhet og 
eiendommer i randsonen



Hotell-, reiseliv- og restauranteiendom
Økt aktivitet, men konkursnivået har begynt å stige 

• Koronapandemien ga bråstopp, noe som har gitt stor usikkerhet og 
økt risiko for eiendomskunder med stort innslag av leietakere i dette 
segmentet
✓ Spesielt hotellmarkedet har fått merke det, gjennom både redusert ferie-, yrkes- og kurs- og 

konferanseaktivitet. 
✓ Aktiviteten har det siste året tatt seg kraftig opp. Serveringsstedenes omsetning er nå høyere 

enn før pandemien, mens overnattingsstedenes omsetning omtrent er tilbake på 
prepandeminivå

• Tiltak fra myndighetene ga kraftig fallende konkursnivå gjennom 
pandemien til et historisk lavt nivå, men etter å ha nådd bunnen i april i 
år er nedgangen nå snudd til økning  
✓ 308 konkurser på landsbasis siste 12 måneder vs 270 på bunnen i april i år (+14%)
✓ 34 konkurser i Trøndelag og Møre og Romsdal vs 20 stk per april (+70%)

• Gjenåpningen vil gi ytterligere økning for dette markedet, men vi 
vurderer at hotell- og restaurantmarkedet vil bruke tid på å komme 
tilbake til nivået før pandemien. Hovedårsaker:
✓ Den siste tids renteøkning og generelt økte utgifter for husholdningene vil ha negativ effekt
✓ Pandemien har skapt reiseskepsis, som gjør at det vil ta tid før mengden utenlandske turister er 

tilbake på nivået før pandemien
✓ Adferdsendring ift yrkesreiser og kurs- og konferanser. Økt elektronisk kommunikasjon



Varehandelseiendom
Fortsatt lavt antall konkurser i varehandelen, men nedgangen har stoppet opp 
og er delvis snudd til økning. Høyere levekostnader og økende rentenivå er 
forventet å føre til redusert kjøpekraft hos husholdningene fremover

• Konsumet er i ferd med å vri seg tilbake til normal fordeling mellom varer 
og tjenester etter pandemien

• Økt inflasjon og stigende rentekostnader setter press på 
husholdningenes privatøkonomi, og i tillegg har grensehandelen tatt seg 
opp igjen

• Netthandelen tok seg kraftig opp gjennom pandemien. Veksten er nå 
redusert (+5% siste 12 mnd), men forventes å fortsette å øke

✓ Netthandel utgjør fortsatt en liten del av total varehandel; Virke anslår en 
økning fra 6% i 2019 til 13% i 2030. Dog vil dette kunne påvirke behovet for areal 
til fysiske utsalgssteder på lengre sikt

• Konkursnivået blant varehandelsbedriftene er fortsatt rekordlavt og 
vesentlig under historisk snitt, men nedgang er snudd til økning

✓ Utfasing av støttetiltak kan øke nivået fremover og ha negativ effekt for 
eiendomsbesittere med leietakere i dette segmentet

✓ Samtidig har varehandelen kommet seg bedre unna pandemien enn andre 
næringer og mange segment har gått bedre noe som kan ha medført økt 
soliditet blant disse  

• Aktører med omsetningsbasert leie kan få størst konsekvens av lavere 
aktivitet i varehandelen



Transaksjonsmarked og markedsverdier
Økte renter øker yieldene og vil gi lavere markedsverdier

• Etter et 2021 med rekordhøyt transaksjonsvolum fortsatte den høye aktiviteten 
inn i 2022, og per første halvår var det omsatt eiendom > 50 MNOK på totalt 3 
mrd. fordelt på 18 transaksjoner i Trøndelag
✓ 11 av disse 18 transaksjonene ble imidlertid gjennomført i årets første 4 måneder, og 

markedet var roligere inn mot sommeren. Oppleves å være lav aktivitet i 3. kvartal
✓ Boligrelaterte transaksjoner utgjør 55% av transaksjonsvolumet hittil i år
✓ Andelen kontorrelaterte transaksjoner på 16% vs 27% i hele 2021
✓ Kontormarkedet i Trondheim oppleves som differensiert. Høy arealledighet og lavere 

leienivå i randsone, medfører større risikopåslag og lavere eiendomsverdier

• Norges Bank forventer fall i markedsverdiene for næringseiendom
✓ Renteøkninger og økte lange renter forventes å medføre en videre økning i yieldnivået

fremover, noe som isolert sett vil påvirke markedsverdien på næringseiendom negativt
✓ Samtidig vil høy sysselsetting og sterk vekst i økonomien, kombinert med lav tilførsel av 

nye kontorbygg gi økte leiepriser og virke i motsatt retning. Det forventes høy 
leieprisvekst ut året for deretter å bli mer moderat 

✓ Norges Bank anslår imidlertid at endringen i yieldnivå ikke vil bli kompensert av 
tilsvarende leieprisvekst, og dermed vil salgsprisene på næringseiendom reduseres de 
kommende årene etter lengre periode med økning. Ved utgangen av 
prognoseperioden (2025) anslås markedsverdiene å være tilbake på nivået før 
pandemien

• «Prime yield» i Trondheim på veg opp
✓ Akershus Eiendom anslår en økning fra 4% til 4,4%, mens DnB Næringsmegling anslår et 

nivå på 4,75% (opp fra 4,25%)  og Norion et nivå på 4,5% (opp fra 4%)
✓ Yield for eiendommer med normal standard ligger på 6,3-7,3%. Et nivå på 6-7% antas å 

være «prime yield» i de tre største byene i M&R, noe lavere i Ålesund og Molde enn i 
Kristiansund



Konkurser
Fortsatt rekordlavt antall konkurser i næringseiendom

7 konkurser i Trøndelag og 14 konkurser i Møre og Romsdal siste 12 måneder

• Til tross for koronapandemien er antall konkurser 
innenfor næringseiendom på det laveste nivået siden 
før finanskrisen, med 127 konkurser på landsbasis siste 
12 måneder (-7% vs august 2021)

• I bankens markedsområde har antallet holdt seg 
stabilt på +/- 20 stk. de siste årene. 21 konkurser siste 
12 måneder

✓ 7 i Trøndelag og 14 i Møre og Romsdal
✓ Svak økning i Møre og Romsdal siste 12 mnd; dette skyldes hhv 4 

og 5 konkurser i november og desember i fjor 

• Konkursnivået har holdt seg lavt i vår region i flere år, 
også rett etter finanskrisen. Økte renter vil gi svekket 
kontantstrøm for foretak uten rentesikring, og kan 
medføre en økning i antall konkurser. Samtidig har flere 
gode år økt soliditeten til eiendomsforetakene



Anbefalt justering  av kredittstrategi/-
politikk og retningslinjer

Anbefaling oppsummert

• Det foreslås å holde kredittpolitikk og retningslinjer uendret, 
men en økning av grensen på minimum egenkapital 20% bør 
vurderes

Anbefaling vedr. utplukk av 
engasjement til 
kvartalsgjennomgangen

Anbefaling oppsummert

• Ingen særskilte utplukk for næringseiendom til 
gjennomgangen for 4. kvartal

• Kunder plukket ut i stresstest per 31.03 ble vurdert i 
kvartalsgjennomgang for 2. kvartal

• Ble stresstestet på et vesentlig høyere rentenivå enn 
forventningene til Norges Bank

• I etterkant av at vi har fullført den årlige rescoringen av 
kunder som er scoret i Eiendom Utleie (frist 31.10), 
gjennomføres det så snart som mulig ny stresstest på 
porteføljen. Kunder som kommer negativt ut i denne tas 
med i kvartalsgjennomgangen for 1. kvartal 2023 eller følges 
opp i særskilt gjennomgang
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Justeringer kredittpolitikk / retningslinjer :
Forslag til endringer basert på utvikling i bransjeindikatorer

Bransje Endringsforslag Bakgrunn / kommentar

Landbruk Ingen

Havbruk • Ingen konkrete endringer men økt varsomhet fremover. • Grunnrenteskatten som er på høring medfører stor usikkerhet og 
nedsiderisiko mht gjeldsbetjeningsevne og fremtidige investeringer i hele 
verdikjeden. Vi anbefaler å være forsiktig i denne fasen med å belåne opp 
kunder til vi får endelig avklart situasjon rundt grunnrenteskatten.

Fiskeri • Ingen

Offshore 
Service 
Fartøy

• Praksis med automatisk KUR behandling av alle engasjement innenfor bransjen 
avsluttes

• 50% av LGD legges til grunn i lønnsomhetsvurderinger i beregning av forventet tap 
som for øvrige bransjer p.t.

• Endring av status fra rødt til gult innebærer normalisering

Bygg og 
anlegg

• Det foreslås å holde kredittpolitikk og retningslinjer uendret
• Mindre restriktiv på avvik

Varehandel • Ingen

Nærings-
eiendom

• Det foreslås å holde kredittpolitikk og retningslinjer uendret, men en økning av 
grensen på minimum egenkapital 20% bør vurderes
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Konsekvenser mht. kvartalsgjennomgang:
Forslag til utplukk av engasjement ut fra utvikling i bransjeindikatorer

Bransje Forslag til særlig utplukk i kvartalsgjennomgang Bakgrunn / kommentar

Landbruk • Ingen

Havbruk • Ingen

Fiskeri • Ingen

Offshore 
Service Fartøy

• Praksis med automatisk utplukk av alle engasjement 
med krav om kredittsak avsluttes – følger ordinære 
kriterier

• Endring av status fra rødt til gult innebærer normalisering

Bygg og anlegg • Kunder med negativt årsresultat og med EK-andel 
<10% tas med i kvartalsgjennomgangen for 4. kvartal 
2022 for å sikre oppfølging av kunder som kan ha 
utfordringer gitt usikkerheten vi står overfor

• Kunder med høyt trekk på kassakreditt

For å sikre oppfølging av kunder som kan ha utfordringer gitt usikkerheten vi står 
overfor

Høyt trekk på kassakreditt: Vil være med på å fange opp bygge- og 
anleggskunder med indikasjoner på å ha en presset likviditetssituasjon

Varehandel • Fokus på selskap med salg av «kapitalvarer» som bil, 
bobil/campingvogn og båt (vi forventer at mer av 
husholdningens inntekt vil gå til høyere levekostnader)

Nærings-
eiendom

• Ingen særskilte utplukk for næringseiendom til 
gjennomgangen for 4. kvartal

• Kunder plukket ut i stresstest per 31.03 ble vurdert i kvartalsgjennomgang for 2. 
kvartal

• Ble stresstestet på et vesentlig høyere rentenivå enn forventningene til Norges 
Bank

• I etterkant av at vi har fullført den årlige rescoringen av kunder som er scoret i 
Eiendom Utleie (frist 31.10), gjennomføres det så snart som mulig ny stresstest 
på porteføljen. Kunder som kommer negativt ut i denne tas med i 
kvartalsgjennomgangen for 1. kvartal 2023 eller følges opp i særskilt 
gjennomgang
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Forklaring til symboler for status og utsikter

Status

• Ingen vesentlige generelle faresignaler i bransjen
• Ingen særskilte tiltak nødvendig

• Enkelte faresignaler er identifisert - kan gjelde hele bransjen eller større segmenter
• Selektiv med finansiering av nye kunder for banken eller prosjekt
• Tettere oppfølging av eksisterende kunder
• Kunder i bransjen må vurderes tatt med i kvartalsgjennomgangen
• Enkelte segmenter kan ha rød status

• Bransjen er i krise eller det er stor risiko for en slik krise
• Som hovedregel deltar vi ikke i finansiering av nye kunder eller nye prosjekt. Nye prosjekt kan kun innvilges etter 

en grundig økonomisk og bransjemessig vurdering.
• Vår kreditorposisjon overfor eksisterende kunder blir forsøkt styrket.
• Kunder i bransjen skal inngå i kvartalsgjennomgang

Utsikter

• Sannsynlighetsovervekt for uendret status neste 12 mnd

• Sannsynlighetsovervekt for svakere status neste 12 mnd

• Sannsynlighetsovervekt for bedret status neste 12 mnd
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