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1 Rapporten

1 .1 Bruk av rapporten

Denne rapporten er til bruk for vurdering av ulike alternativer for Vest-land Eiendom AS og som beskrevet
nedenfor.

1 .2 Undersøkelsens omfang

Undersøkelsen er utarbeidet av Hotelia i oktober 201 5. Den baseres på informasjon mottatt fra oppdragsgiver. I
tillegg har Hotelia innhentet faktainformasjon fra bl.a. Planprogram for reguleringsplan for Midtmarka og
Rotemyra, SSB, Statistikknett.no, Benchmarking Alliance, samt annen offentlig tilgjengelig informasjon. Eksterne
kilder er i all hovedsak referert i rapporten.

1 .3 Forbehold og begrensninger

Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører oppdragsgiver. Rapporten, eller deler av den, kan ikke
distribueres til tredje part uten samtykke fra oppdragsgiver eller Hotelia AS.

Dette dokumentet er samvittighetsfullt utarbeidet av Hotelia AS på grunnlag av våre undersøkelser og den
informasjon som er gjort tilgjengelig eller som vi har tilegnet oss i forbindelse med oppdragsutførelsen. Hotelia AS
kan på bakgrunn av dette ikke garantere for riktighet av all informasjon og beregninger som er gjort i denne
rapport.

Hotelia har ingen forpliktelse til å oppdatere våre funn eller konklusjoner for endringer i markedsforhold som
inntreffer etter oppdraget er utført. Slike endringer i markedsforhold kan påvirke våre estimaters gyldighet. Siden
det er sannsynlig at endringer i markedsforhold vil inntreffe er det eksplisitt forstått at vi ikke har noen forpliktelser
til å revidere rapporten eller analysene og estimatene den inneholder etter at rapporten er avlevert.

Våre undersøkelser og rapporten er basert på forutsetninger og estimater som er usikre og kan variere. All
informasjon mottatt fra andre har blitt akseptert uten verifisering og forutsettes å være korrekt. I tillegg har vi gjort
antagelser om fremtidig kundeatferd og generelle økonomiske forhold, som vil være usikre.

1 .4 Habilitetserklæring

Vi erklærer at vi på ingen måte, ved selskap eller annen tilknytning, er i avhengighetsforhold til oppdragsgiver. Vi
har ingen økonomisk interesse i vurderingens utfall. Vårt honorar for oppdraget er på forhånd et fast avtalt honorar
og påvirkes ikke av denne rapports vurderinger.
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2 Bakgrunn og beskrivelse
Vest-land Eiendom AS har inngått en avtale om utvikling/utbygging av den såkalte Midtmarka på Flatøy i Meland
kommune. Kommunen er i sin reguleringsplan opptatt av at område ikke skal utvikles til et rent boligområde, det
er derfor satt som forutsetning at område også utvikles til andre og mer publikumsrettete formål. Sitat fra
regulering:

«En hovedforutsetning i den sammenhengen er et hotell i en kategori som tilbyr mer enn bare
hotellfunksjoner. (Dvs. annen samfunnsnyttige formål som f. eks «Aktivitetshus for ungdom») som
Reguleringsformålet for området er industri, service, bolig, offentlig trafikkområde, friluftsområde mm.
Planen skal styrke og utvikle regionsenteret i Knarvik.»

Meland Kommune vedtok 1 1 .03.201 5 en igangsetting av planarbeidet for omregulering av Midtmarka og
Rotemyra på Flatøy.

2.1 Beliggenhet

Flatøy ligger i Meland Kommune i Nordhordland ca. 3 km øst for kommunesentret Frekhaug og 1 .5 km vest for
kommunesenteret Knarvik i nabokommune Lindås. Avstand til Bergen sentrum er ca. 20 min. med bil. Selve
hotelltomta i Eidavika ligger ved sjøen med flott utsikt, gode solforhold og lett tilgjengelighet både fra vei via E39
og fra sjøsiden.

2.2 Beskrivelse av eiendommen/destinasjon

Selve planområde på Midtmarka og Rotemyra som hotellet er del av utgjør totalt 1 522 daa. Og skal bl.a.
inneholde; hotell, næringsområde og bolig (opptil 1 000 enheter). Området er i dag ikke utviklet og Flatøy er i
hovedsak skogkledd med buskfuru, gran, einer og løvskog. Strandsonen består av en del naust og er generelt lite
tilgjengelig fra sjøsiden. Hotellet er tenkt å ha et bruksareal på 1 5 000 - 20 000 kvm. med mulighet for ca. 200
rom, konferanse, restauranter, spa, «ungdomsavdeling» og selskapslokaler (dette er hentet direkte fra
Planprogrammet).

3 Infra- og næringsstruktur

3.1 Befolkningsvekst

Det forventes en betydelig befolkningsvekst i Bergens-regionen. SSBs befolkningsframskriving for 201 4-2040 har
beregnet at befolkningen i Bergen og nabo-kommuner vil øke med mellom 72 000 (lavt anslag) og 1 90 000 (høyt
anslag) innbyggere innen 2040. Dette er en prosentvis høyere vekst enn anslått vekst for landet totalt. Veksten er
noe mindre i Bergen kommune enn i Bergens-regionen. I Bergen kommune vil den %-vise veksten i antall
arbeidsplasser trolig være større enn veksten av antall innbyggere. Dette grunnet større befolkningsøkningen i
nabo-kommunene, men at Bergen vil styrke seg som regionssenter. Meland og Lindås vil hhv. øke med 73%
(høyest vekst i regionen) og 32% vurdert på «middel-nivå».
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3.2 Kommunikasjon

Meland er nabokommune til Bergen kommune og det er kort reisetid inn til Bergen sentrum med bil eller buss.
Det er også båtforbindelse mellom Bergen og Frekhaug.

Fremtidig utvikling av E39 og forbedret togforbindelse til Arna vil være positivt for utvikling av hele regionen og
et mulig hotellprosjekt.

Det gjennomføres og planlegges en rekke større og mindre prosjekter både på E39, E1 6 og Rv7 som er viktige
hovedveier i Bergensområdet. Dette bl.a. for å forbedre standarden og korte reisetiden. Prosjektet Ferjefri E39 vil
trolig være svært positivt for regionen nord for Bergen. Den nære tilknytningen til E39 er positivt for
hotellprosjektet.

I tillegg gjennomføres det en rekke lokale prosjekter. Det arbeides for tiden med nytt dobbeltspor mellom Fløen
og Arna, samt en betydelig opprustning på strekningen Fløen og Bergen stasjon. Dette vil bidra til å øke kapasiteten
på strekningen betydelig og være positivt for område og til dels prosjektet.

3.3 Næringsliv

Meland kommune markedsfører seg som «næringskommunen» og vi antar at det betyr at kommunen vil legge
forholdene til rette for utvikling og etablering av ny næringsvirksomhet. Kommunen skriver bl.a. på sin
hjemmeside:

«Eit lønsamt og nyskapande næringsliv er ein føresetnad for vår offentlege og private velstand. Vi vil vera
ein pådrivar for at fleire verksemder etablerer seg i Meland, og leggja til rette for at eksisterande bedrifter
kan utvikla seg. Innbyggjarane og næringslivet skal bli møtt av ein effektiv kommune, prega av kvalitet i
tenestene, god etisk standart og ei positiv haldning.»

De største bedriftene i kommunen er Frank Mohn Flatøy AS og Frank Mohn Piping AS. Nordhordland
Folkehøgskole på Frekhaug er den største folkehøgskolen i landet.

3.4 Reiseliv

Fjord Norge
Regionen Fjord Norge strekker seg fra Møre i nord til Rogaland i sør. Paraplynavnet benyttes i markedsføring og
som navn på regionselskapet som er ansvarlig for å promotere regionen mot turister. Destinasjonsselskapet Fjord
Norge er eid av fylkeskommunene og næringslivsaktørene som er aktive i regionen.
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Fjord Norge er «hjem» til noen av landets mest besøkte naturattraksjoner, bl.a. Lysefjorden, Sognefjorden og
Hardangerfjorden og Geiranger. Hordaland er en viktig del av denne regionen og med den internasjonale
flyplassen Bergen Lufthavn, Flesland som viktig inngangsport. Når det gjelder Meland og Lindås kommune er disse
områdene underutviklet i forhold til reiselivet. Derfor må kommunen sammen med eier og utvikler av
hotellprosjektet, satse betydelig midler for å tilrettelegge, skape attraksjoner og sørge for aktiv markedsføring av
denne delen av regionen.

3.5 Oppsummering

Meland kommune ligger i vekst-regionen Hordaland med en sterk økning i befolkningen. Næringslivet er dominert
av olje, gass, havbruk, shipping og reiseliv. Reiselivet er en vekstnæring og har gode forutsetninger for å øke sin
andel av nasjonal og internasjonale reisende. Infrastruktur med fly, vei og bane blir stadig bedre.

4 Hotellmarkedet – Vest-Norge, Nordhordland & Bergen
For å få overblikk over hotellmarkedet i Nordhordland har vi vurdert markedstilstanden i Hordaland og Bergen.
Statistikken er hentet fra Statistikknett som baserer seg på hotellenes egne innrapporterte nøkkeltall til SSB. 201 5
tallene inkluderer tall til og med august.

4.1 Historisk utvikling

Hordaland
Hordaland er et stort marked i Norge, med en stor andel ferie- og fritidsreisene. Belegget har de siste årene økt
og var i 201 4 nær 62%. Fremover er det forventet ny kapasitet, som kan redusere belegget noe. I tillegg har
romprisene økt gradvis og ligger på NOK 971 (eksklusiv frokost og mva.) per august 201 5, som tilsvarer en RevPAR
(kombinasjon av belegg og pris, og er kanskje næringens viktigste nøkkeltall) på NOK 603 –noe som er NOK 1 1 5
høyere enn landssnittet som ligger på NOK 488.
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Mye av veksten i 201 5 kan tilskrives en svak norsk kronekurs, samt en generelt økt interesse for Norge som
turistmål de siste årene. Hotellmarkedet i Hordaland, har så langt, i liten grad blitt påvirket av den lave oljeprisen.
Det er knyttet noe usikkerhet til utviklingen i markedet ettersom det kommer inn ny kapasitet, samt at
yrkestrafikken kan bli noe svekket grunnet lavere aktivitet knyttet til oljeindustrien.

Bergen
Bergen besitter den største markedsandelen i Hordaland. Det er en svært attraktiv turistby, innfallsporten til fjord-
Norge og bl.a. startpunkt for Hurtigruten. Dette generer mange overnattinger fra ferie- og fritidssegmentet. En
karakteristikk ved Bergen er at belegget er sesongavhengig, hvor belegget er svært høyt i sommermånedene (80-
90%) og lavere i vintermånedene (50-60%). En utvikling de senere årene har vært at Bergen har opprettholdt det
gode sommerbelegget til en viss grad ut i fjerde kvartal også.

Belegget i Bergen har ligget rundt 69-72% de siste årene, og ligger på 69.3% pr. august 201 5. Slik grafen ovenfor
belyser har belegget falt noe siden 201 2, noe som bl.a. er forårsaket av ny kapasitet i markedet. Det er forventet
en ytterligere 20% økning i kapasiteten de neste 2-3 årene. Videre har romprisen falt med en liten margin, men
er relativt stabil på rundt NOK 950 til 1 000. Per august ligger RevPAR i Bergen på NOK 667 – NOK 1 79 over
landssnittet.

I likhet med Hordaland er mye av utviklingen den samme i Bergen – noe usikkerhet knyttet til ny kapasitet og en
eventuell reduksjon i yrkestrafikken.
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Nordhordland
Hotellmarkedet i Nordhordland er svært lite med kun 2-4 hoteller, samt en del enkeltstående fritidsboliger til utleie.
Grunnet markedets få aktører er det ingen statistikk i 201 3 og 201 4, foruten tre måneder (juli 201 4 og august
201 4/1 5). Målt i solgte romdøgn besitter Nordhordland 1 .31 % i markedsandel i Hordaland, og 0.36% målt i antall
gjestedøgn. For å få et bilde av de to siste årenes utvikling i Nordhordland, har vi brukt deres markedsandel og
statistisk analyse for å estimere en plausibel utvikling.

Økningen i belegget for Nordhordland de siste årene skyldes hovedsakelig reduksjonen i antall hoteller i området.
I gjennomsnitt ligger belegget på 37.5% og endte på ~44.5% per august 201 5. Romprisen endte på NOK ~1
01 4, noe som gir en RevPAR på NOK 452 – NOK 36 under landssnittet. Den relativt høye romprisen skyldes
hovedvekten av yrkesgjester i området (trolig prosjektovernattinger fra Mongstad).

4.2 Markedssegmenter etter formål

Hordaland
Utviklingen i markedssegmentene i Hordaland har de siste årene vært relativ stabil, men positiv. Det er en
hovedvekt av fritidsreisene. I 201 4 var det totalt 2.22 millioner gjestedøgn, hvorav kurs & konferanse, yrke og ferie
stod for henholdsvis 1 0.5%, 38.4% og 51 .2%. Av disse var 32.9% utenlandske reisende og de resterende 67.1 %
norske.
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En analyse av den årlige veksten til vært av segmentene viser mye av det samme som i grafen ovenfor –og for det
meste en positiv utvikling. Over de siste 1 0 årene har kurs & konferanse økt med 9%, yrke med 7% og ferie med
1 4.2%. Samlet har veksten vært på 1 0.8%. I gjennomsnitt har den årlige veksten (CAGR1) ligget på 1 .91 %,
1 .24% og 0.97% for henholdsvis ferie-, kurs & konferanse- og yrkessegmentet.

Bergen
Bergen er den største driveren i Hordalandsmarkedet, man ser derfor vi mye av den samme utviklingen i
markedssegmentene som Hordaland totalt, men mer markant. I 201 4 var det totalt 1 .62 millioner gjestedøgn,
hvorav kurs & konferanse, yrke og ferie stod for henholdsvis 9.4%, 41 .9% og 48.7% - altså en noe større andel
yrkesreisene enn i Hordaland. Videre var det 35% utenlandske og 65% norske reisende i 201 4.

Den årlige veksten i de tre segmentene har hovedsakelig vært positiv over de 1 0 siste årene. Totalt har kurs &
konferanse vokst med hele 24.3%, yrke med marginale 3.1 % og ferie med 27.8%. I gjennomsnitt har den årlige
veksten (CAGR) ligget på 3.57%, 3.1 5% og 0.44% for henholdsvis ferie, kurs & konferanse og yrkessegmentet.
Bergen har før den store kapasitetsøkningen f.o.m. 201 3 hatt perioder med for liten kapasitet og har trolig ikke
tatt sin relative andel av den generelle veksten som har vært i de største byene i Norge de siste årene.

1 Compounded annual growth rate (akkumulert årlig vekstrate)
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Nordhordland
Hotellmarkedet i Nordhordland er svært lite, og utgjør en svært begrenset andel av gjestedøgnene i Hordaland.
Utviklingen de siste årene har i tillegg vært negativ. I 201 4 var det totalt 1 9 1 03 gjestedøgn, hvorav kurs &
konferanse, yrke og ferie stod for henholdsvis 1 8.4%, 60.1 % og 21 .5%. Åpenbart er det yrkessegmentet som er
størst, men mest grunnet et stort fall i feriesegmentet i 201 3. Dette fallet kan i stor grad tilskrives reduksjonen i
antall aktive hotell i området i perioden. Videre var det 28.5% utenlandske reisende og 71 .5% norske.

Som grafen under belyser har den årlige veksten i Nordhordland vært svært volatil med store svingninger mellom
årene. Totalt har kurs & konferanse hatt den største veksten med 1 3.3%, mens yrkessegmentet har økt med 5.8%
og feriesegmentet falt med hele 57.8%. I gjennomsnitt har den årlige veksten (CAGR) ligget på 1 .8%, 0.81 % og
-1 1 .58% for henholdsvis kurs & konferanse, yrke og feriesegmentet.
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4.3 Forventninger til markeds- og kapasitetsvekst

I de siste årene har etterspørselsveksten i regionen vært større enn kapasitetsveksten. I de 3-5 neste årene vil trolig
kapasitetsøkningen i regionen være noe større enn etterspørselen. Dette gjelder først og fremst under
vinterhalvåret. Hordaland har de siste 1 0 årene hatt et belegg på noe over 60%. Dette vil trolig gå noe ned på
grunn av flere nye planlagte hotellprosjekter. Romkapasiteten vil trolig øke betydelig, spesielt i Bergen kommune.
I perioden 201 4-201 9 kan disse planene føre til en øket kapasitet på hele 30 %. Flere av prosjektene er noe usikre,
så vårt anslag er en kapasitetsvekst på 20-25 %. I tillegg vil det på kort sikt også være knyttet en del usikkerhet til
utviklingen innen oljesektoren. På den positive siden en gunstig norsk valuta som trolig vil bidra med en ytterlige
kraftig økning av utenlandske reisende til Norge, samt at nordmenn i større grad vil velge Norge som ferieland.

4.4 Oppsummering

Hotellmarkedet i Hordaland er solid, med Bergen som den store drivkraften. Det er, to store drivere i markedet;
den innenlandske yrkestrafikken og ferie- og fritidsmarkedet (både innenlandsk og internasjonalt). I forhold til flere
andre regioner i Norge er Hordaland og Bergen attraktivt på begge de store hovedmarkedene (yrke & ferie-/fritid).
Dette bidrar til at man i større grad enn f.eks. Oslo og spesielt Stavanger får utnyttet kapasiteten i lavsesong for
yrkestrafikken. Konferansemarkedet har historisk vært noe underutviklet, men kommer nå sterkere inn på grunn
av etableringene av flere nye moderne store konferansehotell.

Imidlertid knytter det seg en større usikkerhet til effekten av mye ny romkapasitet, og et svakere marked i
yrkessegmentet og delvis konferansemarkedet som følge av en svak utvikling i oljesektoren.
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5 Vurdering av potensielle hotellkonsept

5.1 Eiendommens egnethet for hotellformål

Eiendommens beliggenhet
En hotelltomt med sjønær beliggenhet er positivt og kan legge et godt grunnlag for et attraktivt hotell. Tomtens
størrelse gir også muligheter for å bygge et stort hotell med nok areal til både hotellrom, konferansefasiliteter,
spisesteder og andre produkter/aktiviteter for å gjøre hotellet konkurransedyktig.

Vestlandsregionen med Fjord-Norge er en av Norges viktigste innfallsporter for reiselivet. Nordhordland hvor denne
tomten ligger, har en svak historisk utvikling innen reiselivsnæringen. Område som sådan på Flatøy er en del av et
større utviklingsprosjekt hvor hotellet skal utgjøre en viktig del av næringsvirksomheten. Erfaringer fra andre
utviklingsområder er at hotellbygg bør være et av de siste byggene som blir etablert. Dette for å sikre at
infrastrukturen er på plass, annen sjenerende byggeaktivitet er avsluttet, og andre bolig- og næringsetableringer
er etablert og kan bidra til hotellets omsetning.

Potensialer for hotellformål
For å kunne vurdere om det er kommersielt grunnlag for et hotell i dette område, har vi i vår oversikt i kapittel 4
gitt en beskrivelse av markedet i Bergen, Hordaland og Nordhordland. Basert på hotellets beliggenhet, mener vi
at det hovedsakelig vil være kurs/konferanse- og ferie/fritidssegmentene, som vil kunne bidra mest til hotellets
lønnsomhet og bærekraft. Noe av hovedutfordringen vil være at hotellet skal etableres i et underutviklet område,
noe som vil kreve tid og store ressurser for å etablere et hotell med lønnsom helårsdrift.

Kurs/konferanse
Som beskrevet i kapitel 4 er andelen konferansegjester i Bergen lav, men det positive er at dette segmentet har
hatt den sterkeste prosentvise utviklingen av kundesegmentene. Årsaken har vært inntil nå, at
konferansemarkedet i Bergen har blitt fortrengt på grunn av mangel på store konferansehotell og et større
konferansesenter. I tillegg har hotellene, i høysesong, prioritert forretningssegmentet og til dels ferie og fritid. I
tiden fremover vil flere store konferansehotell bli etablert i byen. (Utvidelse av Quality Hotel Edvard Grieg, nytt
Scandic Flesland, GC Rieber/Solheimsviken (ikke besluttet)). Hotellets hovedmarked for konferanse tror vi vil ligge
i Hordalandsregionen, først og fremst Bergen. Et nytt attraktivt konferanseprodukt vil kunne tiltrekke seg
konferansekunder som ønsker et bra konferansehotell litt utenfor bykjernen.

Ferie/fritid
Bergen har en unik posisjon i ferie- og fritidsmarkedet, etter vår vurdering vil dette markedet fortsette å vokse i
årene fremover. Imidlertid er vår erfaring at den internasjonale turismen vil prioritere å bo og oppleve Bergen
sentrum, før (eller etter) de reiser videre inn i fjordene. Vi antar at hotellet på Flatøy, grunnet avstanden til Bergen
sentrum, ikke vil være et førstevalg for denne kundegruppen. Vi tror derfor at det viktigste markedet for ferie og
fritid, vil være weekendreisende og idrett/organisasjonsmarkedet i Hordaland. Derfor er det også viktig at hotellet
blir planlagt med en romkonfigurering (større rom med muligheter for flere senger) som gjør at hotellet kan ta ut
gode priser og være attraktivt i dette kundesegmentet.

Yrke
Til tross for at Meland Kommune markedsfører seg som «næringskommunen» er det i dag relativ liten
næringsvirksomhet i kommunen, bortsett fra Frank Mohn Flatøy AS og Frank Mohn Piping som er betydelig aktører
med ca. 350 ansatte. Kommunen mangler imidlertid et mangfoldig næringslivet som man finner i bykommuner.
Med denne bakgrunnen antar vi at overnatting og konferanser generert fra næringslivet lokalt vil bli av et mindre
omfang. I tillegg har Bergen fått mye ny hotellkapasitet som vil ta store deler av dette markedet.
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5.2 Vurdering av konsept

«Points of differentiation» –et hotellkonsept må være markedsorientert, tydelig, kommersielt og skille seg ut blant
konkurrentene. Trenden er at kundene vil ha unike hotellopplevelser, autentisk og noe med verdi som gir en
sanselig opplevelse. Det skandinaviske trendinstituttet PEJ forteller om at sprø hotellopplevelser og uvanlige
overnattingssteder er en av de største trendene, det holder ikke lenger med luksus, nå skal hotellet gjerne være
destinasjonen i seg selv. Kundene søker innholdsrike og meningsfulle opplevelser som samtidig gir prestisje og
status. Trendforsker Kjell Nordstrøm sier at før ble menneskene påvirket til å flytte ut av byene for å oppleve og
skape et nytt «grønt liv». Nå skal den nye urbaniseringen av byene basere seg på de samme grønne verdiene som
man opplever «på landet» - dette kan også forsterkes i et hotellkonsept.

5.3 Konsept «Konferanse og Resort»

Vi tror at for at hotellet skal klare å hevde seg i forhold til konkurrentene i regionen, må det skapes et unikt
konferanseprodukt, i tillegg til at hotellet også må klare å skape en attraksjonsverdi for weekend- og
fritidsmarkedet lokalt på Vestlandet. Hotellet må videre ha en viss størrelse for å kunne etablere en lønnsom drift.
Det er også muligheter for å gå i motsatt retning å skape et lite og nisjepreget hotell, men vi tror det hverken vil
svare på kommunens krav til regulering eller det overordnede kravet til en lønnsom utvikling av prosjektet for
eierne. Derfor omhandler vi kun ett alternativ i denne omgang. Nedenfor følger en grov arealdisponering hvor vi
definerer kapasiteten og de funksjonene, som vi mener er viktig for å drifte et mest mulig attraktivt og effektiv
hotell. Vi har ikke i denne disponeringen tatt høyde eller hensyn til at kommunen i sin regulering også har satt
krav til at det skal være areal til andre samfunnsformål kalt «ungdomsavdeling». Det må komme som et eventuelt
tillegg og med en begrunnelse på hvilket kommersielt grunnlag det skal bygges på.

Krav til areal- og romkonfigurering

Totalt utbygget areal ca. 1 0 000 kvm

Antall rom ca. 200 dobbeltrom

Muligheter for en del flersengsrom (4 personer)

Brutto areal konsum pr rom på ca. 50 kvm.

Antall rom: 200 dobbeltrom (1 0% HC rom)

Mellomstor møteroms-avdeling med kapasitet
på ca. 600 personer

Kapasitet i den største salen ca. 300

Konferanseareal med lys og god luft

Restaurant- og bankett fasiliteter til 3-400
personer

Lobby/lounge/bar som samlingssted

Høy kvalitet og funksjonalitet på møbler
og innredninger

Areal til aktiviteter mot sjøen (brygger,
strand, lek, spill mm)

Spa, gym og andre aktiviteter
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Styrker

Nærhet til sjøen

Område og eiendommen kan passe

Nærheten/kort avstand til Bergen

Kommunikasjon E39

Markedsgrunnlag kan finnes

Et hotell kommunen vil ha

Kan bli del av hotellkjede gjennom
management- eller franchiseavtale

Muligheter til å bygge stort og med gode
konferansefasiliteter

Svakheter

Svært usikkert marked

Utfordrende å finne hotelldriver

Hotellkjedene vil trolig kun tilby franchise

Hotellkonseptet er mer følsomt for endringer
i konjunkturer

Færre kundegrupper for hotellet

Lavere belegg, pris og RevPAR enn Bergen

Høy finansiell risiko

Ligger utenfor kommunesenteret

Sammenlignbare konseptretninger
Hotellkonseptet må være kommersielt fundert, være attraktivt og gi en verdi for de kundene og markedene som
hotellet skal henvende seg til. Romkonfigureringen av hotellet må videre sørge for en effektiv kommersiell
arealutnyttelse, god logistikk og komfort for gjestene. Vi gir kun innspill på én konseptretning, som vi antar vil
kunne passe på tomten på Flatøy. Et detaljert konsept må utarbeides i samspill med en eventuell hotellkjede/-driver
for å ivareta både eget kjedekonsept, og ikke minst den særegenheten og de attraksjonsverdiene som eier og
driver ønsker å skape i hotellet. Totalt sett må prosjektet være lønnsomt for både eier og driver. Det betyr at det
må være et bærekraftig markedsgrunnlag og et tilstrekkelig antall hotellrom for å skape en best mulig lønnsomhet.
Tendensen er at hotellkjedene ønsker størst mulig hotell, og vil helst ha hotell med over 200 rom.

Basert på våre analyser tidligere i notatet, av tomtens beliggenhet og markedet, har vi valgt å finne tilsvarende
hotellkonsept som en benchmark for dette prosjektet. Hotell i utvalget er: Quality Spa & Resort Son, Holmen
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Fjordhotell, Quality Spa & Resort Holmsbu og Scandic Havna. Disse hotellene ligger utenfor en storby (Oslo), er
relativt nystartede og bygger sin virksomhet på noe av det samme markedsgrunnlaget som dette hotellet trolig
må gjøre.

I Bergensregionen er Solstrand Fjordhotell et hotell vi mener burde være nærliggende å sammenligne dette
prosjektet med. Men, her må vi ha respekt for at hotellet er bygget opp gjennom 3 generasjoner, og har fått en
unik posisjon gjennom bl.a. «Solstrand kursene» og Forskningsstiftelsen (AFF).

Kjennetegn for disse hotellkonseptene er

Beliggenhet ved sjøen i nærheten av by/storby

Dedikerte aktive eiere/drivere

Markedsgrunnlaget ligger hovedsakelig østlandsregionen

Konferanse- og ferie/fritidssegmentene er hovedmarkedene

Weekendmarked for private (SPA, mat, rekreasjon, familie)

Weekendmarked for bedrifter (konferanse, mat, motivasjon, event, incentiv, årsfester)

Aktivitetsbaserte tilbud

5.4 Oppsummering

Tomtens sjønære beliggenhet og størrelse gjør den egnet til hotellformål, med tilstrekkelig areal for å kunne bygge
et større konferansehotell. Vestlandsregionen med Fjord-Norge er en av Norges viktigste innfallsporter for
reiselivet. Nordhordland har en svak historisk utvikling innen reiselivsnæringen. Vi tror at det som vil passe best for
en hotelletablering på Flatøy er et hotellprodukt/konsept, som retter seg mot konferanse- og ferie-/fritidsmarkedet
i Hordaland. Størrelsen på hotellet bør være stort nok til å kunne ta større konferanser og samlinger, dvs. fra 1 50-
200 rom + unike konferanselokaler i sjøkanten. Hovedutfordringene vil være at hotellet skal etableres i et
underutviklet område, noe som vil kreve et stort eierengasjement, tid og store ressurser for å kunne etablere et
bærekraftig hotell.
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6 Hotellmerker og operatører

6.1 Om hotelldrivere og –kjeder i Bergensregionen

Bergensregion har mange små og mellomstore, eldre hotell med varierende
kvalitet. Hele 1 3 av 33 hotell har under 1 00 rom og mange har dårlig standard.
Kun 8 hotell har flere enn 200 rom og er drevet av en hotellkjede. Bergen har de
siste 4 årene fått 3 nye hotell (Clarion Collection Havnekontoret, Clarion Collection
no. 1 3, Scandic Ørnen) pluss en stor utbygging av Quality Hotel Edvard Grieg på
Sandsli. Det har alltid vært en kamp blant de 4-5 største hotellkjedene om å bli
størst. Etter Scandic sitt oppkjøp av Rica er de nå blitt den nest største aktøren i
Norge og størst i Bergen. Nordic Choice er den største aktøren i Norge og nest
størst i Bergen.

Hotellkjedenes ekspansjonsstrategi er ganske lik og det vil si at de fleste ønsker en
kritisk masse av hoteller med god dekning i de største byene i Norge og Norden. I
de største byene, flyplasser, knutepunkt og såkalte «business parks» ønsker de å
drive sine egne hotell, utenfor byene og i distriktene er det fortrinnsvis
franchiseavtaler med lav risiko som gjelder.

De 4 største hotelloperatørene i Bergen er, i forhold til antall rom: Scandic (25%),
Choice (23%) og Thon (1 5%) Rezidor (1 4%).

I nærområdene utenfor Bergen er kvaliteten på hotellene varierende, fra svært
gode produkt som Solstrand Fjordhotell til f. eks de nærmeste
«konkurrenthotellene» Alvær Hotell og Westland Hotell som er umoderne mindre
hotell.
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6.2 Oversikt over kjente hotelloperatører

Hotellkjedene dominerer markedet i Norge og hele 75% (201 3) av all losjiomsetning genereres av de største
kjedene. Spesielt i byene er kjededominansen sterk. De fleste kjedene i Norge er også sterke i Norden. Med unntak
av Rezidor Hotel Group er ingen av de store, internasjonale hotellkjedene (som også er operatører) representert i
Norge. De største hotellselskapene i verden er InterContinental (IHG), Marriott, Hilton og Accor. Hotelia er kjent
med at alle disse kjedene overvåker Norge for ekspansjonsmuligheter - spesielt i de største byene.

Oversikt over de største regionale aktørene

Nordiske Hotell Norden Brand Eier Avtaler Kommentar

Scandic
Hotels 1)

230 N, DK, S,
SF

Scandic, Signatur
by Scandic, HTL

EQT fond LK,F Størst, operatør, noe
franchise i N

Nordic
Choice
Hotels

1 70 N, DK, S Comfort, Quality,
Clarion, -Collection

Petter
Stordalen

E, LK, F,
M

Master franchise for
Choice i Norden.

First Hotels 55 N, DK, S First Asmund
Haare

E, LK, F Har hatt noe finansielle
problemer, Eiendom i
HOST

Rezidor
Hotel Group

65 N, DK, S,
SF, IS

Radisson Blu, Park
Inn

Carlson/Børs LK, F, M Sterk nasjonal og
internasjonal aktør

Thon Hotels 67 N,S Thon City, Budget,
Conference

Olav Thon E, F Sterk, solid aktør som
eier fleste hotell

Avtaler: E = Eiendom, LK = Leiekontrakt, F = Franchise, M = Management, P = Partner

6.3 Oversikt over kjente hotellvaremerker

Kjedene/hotellene i det norske markedet er i hovedsak i det såkalte «mid-market» hvor de appellerer til «folk
flest», og hvor det ofte er vanskelig å skille varemerkene fra hverandre. Den gjennomgående kvaliteten og standard
på norske hotell er god i forhold til tilsvarende hotell utenfor Norge og Norden. Et annet vesentlig kjennetegn for
nordiske hoteller er høy driftseffektivitet og få personalintensive servicekonsepter. Hotellkjedene har de siste årene
investert mye i varemerkebygging og fremstår i dag med tydeligere servicestandarder og konsepter. Flere av de
større aktørene har også utviklet hotell i flere segmenter som f. eks. Thon Budget og Comfort Xpress. Design har
kommet inn som et sterkere element i varemerkene ved hotelletableringer i Norge de siste 1 0 årene. Når det
gjelder luksussegmentet er det ingen sterk produktutvikling, bortsett fra «The Thief» som har en ambisjon om å
bli et luksushotell.

Scandics oppkjøp av Rica har resultert i at Rica har forsvunnet som varemerke og at det har blitt en kjedeaktør
mindre å forholde seg til. Sammenslåingen har gjort Scandic til største hotelloperatør i Norge og Norden, og det
suverent største varemerke i Norge.

Figuren på neste side illustrerer hvordan varemerkene i det norske markedet fordeler seg på antall rom.
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«Kjedemaskinen»
Hotellkjedene konkurrerer for å utvikle de beste verktøy for «å drive»
topplinjen, kvalitet og service. De fem viktigste driverne er:

Salg og markedsføring

Distribusjon

Stamgjesteprogram

Varemerke, konsepter, kvalitet og service,
trening & utvikling

Tekniske løsninger innen IT &
kommunikasjon

6.4 Oppsummering

Nordiske hotellkjeder er dominerende i det norske markedet og står for ca. 75 % av all hotellomsetning. Kvaliteten
er gjennomgående god, men kjedene har etter hvert blitt veldig like og det er derfor vanskelig å skille de fra
hverandre. Det er i dag få internasjonale kjeder som har fått fotfeste i Norge. Scandic er den største kjeden i
Norden.
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7 Forretningsmodeller, kontraktsformer & leiesatser
For en hotelleiendomsutvikler er det viktig å vurdere så vel operatør som varemerke for fremtidig drift av
hotelleiendommen. Universet av varemerker er stort og det finnes konsepter tilpasset svært mange ulike
målgrupper. Enkelte operatører har mange varemerker, mens andre kun har ett «hovedbrand». Det er også viktig
å se på konkurransesituasjonen i nærmarkedet og tilpasse tilbudet til eksisterende hotellkapasitet.

7.1 Leieavtale

I Norden er det mest vanlig å inngå direkte leieavtale mellom huseier og hotelloperatør (med eller uten eget
varemerke). De fleste hotellkjedene har enten solgt ut alle sine eiendommer eller organisert virksomheten sin i
separate eiendoms- og driftsselskap. Leieavtaler deles gjerne inn i en struktur som omhandler:

Avtalens omfang og beskrivelse av areal/leieobjektet - som inkluderer utbygging, investeringer og
overtagelse. Etableres normalt med en varighet på minimum 1 5-20 år.

Kommersielle betingelser – det mest vanlige er en kombinasjon av omsetningsbasert leie fordelt på
romomsetning, mat & drikke og annen omsetning og en minimumsleie. Fastleie-avtaler forekommer også.
Videre avtales gjerne garantier (konsern, morselskap eller bank), leietider og reguleringer.

Leietakers og utleiers forpliktelser –fordeling og presisering av vedlikeholdsansvar.

Særskilte juridiske forhold –mislighold, opphør, fornyelse, skader mm.

Det er vanlig at leieavtaler for hotelleiendom utarbeides på samme lest som avtaler for annen kommersiell
eiendom, og at forskjellene fra standardene fremgår klart.

Leiesatser vil avhenge av hvilken type hotell som bygges og forventningene til omsetningsfordeling. Generelt sett
er de store kjedene villige til å betale en omsetingsbasert leiesats på 28-35% på losjiomsetning og lokalleie pluss
en leiesats på 8-1 0% på annen (mindre lønnsom) omsetning. For hoteller med spesielt gunstig beliggenhet, ofte
definert som sentrumsnære eller ved flyplassterminaler, kan leiesatsene på losji nærme seg 40%.

Minimumsleie avtales normalt i omsetningsbaserte leieavtaler. Markedsbetingelser for minimumsleie ligger i
regionen 60-80% av forventet omsetningsbasert leie når hotellet er i full drift (år 3). I enkelte avtaler benyttes en
trapp for å nå «normalnivå» på minimumsleie. Det er vanlig at minimumsnivået justeres for inflasjon.

Garantier for rettidig betaling av leie er også vanlig i hotellavtaler. Dersom leietaker er et «single purpose» selskap
er det vanlig å benytte en konserngaranti. Flere av hotellkjedene forsøker å begrense garantiperioden.

7.2 Managementavtale

Internasjonalt har de store hotellselskapene som Accor, Hilton, Marriott, Rezidor med flere, konvertert sin
forretningsmodell til å være merkevarestyrt og dominert av «management-avtaler». Hotellselskapet tilbyr eieren
et sterkt varemerke og vil drive hotellet på vegne av eieren. Eieren tar alle investeringer i eiendom og drift, og
ansvar for alle ansatte, og sitter igjen med overskudd i gode tider og underskudd i dårlige tider.

Avtalens varighet - etableres normalt med en varighet på minimum 1 5-25 år.

Fee struktur - det avtales et «management-fee» / «base-fee» på 2-4% av omsetningen, «insentiv fee» på
8-1 0% av driftsresultat (resultat før leie, finans, avskrivninger – som er justert for løpende vedlikehold,
vedlikeholdsfond og «base fee»)

Prestasjonsklausul – avtales ofte for å sikre eier minimum inntjening. Hvis ikke hotelldriver innfrir så kan
avtales sies opp eller driver må betale opp avviket.
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7.3 Franchiseavtale

Vi ser at de store nordiske aktørene har etablert et nettverk av franchisehoteller for å oppnå en best mulig
dekning/utbredelse. Spesielt velger hotellkjedene franchiseløsningen på destinasjoner som ikke er så strategisk
viktige. Internasjonalt er det flere av de store som har franchise som hovedstrategi (Choice, Best Western), eller
som vekststrategi for enkelte av sine varemerker (Hilton for Doubletree, IHG for Holiday Inn). Franchise gir lav risiko
for hotellvaremerkeselskapet.

Varemerke – franchise er fremfor alt retten til å benytte et varemerke inkludert distribusjon og
salgsapparatet. Operatør må følge kjedens konsepter og kvaliteter.

Franchise fee –utgjør som regel fra 3- 5% av romomsetningen. I tillegg kommer gjerne andre avgifter for
reservasjoner og markedsføring.

Avtalens varighet – 1 0 år

7.4 Oppsummering

Som tidligere nevnt er det mest vanlig i Norge og Norden med en ren leieavtale hvor ansvaret for eiendommen og
driften er regulert gjennom en leieavtale med garantier og minimumsleie. Dette er enkelt og trygt, så lenge
leietakeren er en av de store kjedeaktørene. Hotellkjedene inngår nå som hovedregel kun leieavtaler på de mest
attraktive stedene (storbyer, flyplasser og knutepunkt). For mindre steder og såkalte «B og C lokasjoner» er
franchise mest aktuelt. Tabellen nedenfor viser vesentlige styrker og svakheter som ligger i to av de mest aktuelle
forretningsmodellene. (Leiekontrakt/Nordisk aktør og Management/Leiekontrakt/ Internasjonal aktør).

Aktør Forretningsmodell Brand Kapital Risiko Resultat-potensial

Nordiske Leieavtale:

Franchise

LT

LF

E=Bygg LT=Drift/Brand

E=Bygg LF=Drift/Franch

E= Lav, LT=
Høy

E=Med,
LF=Høy

E= Høy/Med,
LT=Høy
E=Høy/Med,
LF=Med

Internasjonale Heleid:
Leieavtale:
Management-
avtale:
Franchise-avtale:

E
LT
M
LF

E=Bygg /Brand/Drift
E=bygg LT=Drift/Brand
E=Bygg/Drift M=Brand,
ledelse
E=Bygg LF=Drift/Franch

E=Høy
E=Lav,LT=Høy
E=Høy, M=Lav
E=Høy,LF=Lav

E=Høy
E=Med/Lav
E=Høy M=
Lav/Med
E=Med, LF=Med

Aktør: E = Eier, LT = Leietager, LF = Leietager/Franchisegiver, M = Internasjonalpartner
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8 Driftsprognoser
Vi har utarbeidet en driftsprognose basert på våre vurderinger av hotellmarkedet i Hordaland. Vi har lagt vekt på
at dette er et nytt hotellprosjekt som skal igangsettes i et område som har et svakt lokaltmarkedsgrunnlag. Vi har
videre forutsatt at hotellet vil rette seg inn mot konferanse- og ferie-/fritidsmarkedet. Hotellet blir drevet av enten
en hotellkjede eller en erfaren hotelloperatør. Vi har videre forsøkt å demonstrere ulike nivåer basert på et
«normal», «best» og «worst» case scenario.

8.1 Driftsprognose

Siden vi ikke vet noe om oppstart og åpning av hotellet er våre prognoser basert på markedet i 201 4/201 5, med
en framskrivning på 1 0 år. Siden dette er oppstart av en virksomhet i et område som har få referansepunkter har
vi også i vår «normal-prognose» sett på hvordan tilsvarende hoteller gjør det. (Son, Holmen, Holmsbu)

«NORMAL» prognose.

Nøkkeltall
Driftsprognosen er basert på nøkkeltallene over, der det forventes at hotellet kan oppnå en kapasitetsutnyttelse
på 58% i tredje driftsår (grått felt er «normalår» 3. oppstartsår). De første to årene vil belegget ligge 7% -1 3%
poeng lavere. I hele perioden forventes et gjennomsnittlig belegg på rundt 58%. Noe lavere enn
markedsforventningene for Hordaland. Årsaken er hotellets beliggenhet og at Bergen by er dominerende og
presser tallene totalt for Hordaland opp.

Omsetning og omsetningsmiks
Hotellets suksessfaktor er profesjonelle møtefasiliteter, attraktive matopplevelser og spennende aktiviteter.
Omsetningen vil fordeles seg på salg av hotellrom, utleie av konferanselokaler, mat, drikke og aktiviteter. Vi antar
en omsetningsmiks med 50% F&B omsetning, 40% losjiomsetning, 1 0% lokalutleie og annen omsetning.

Vi estimerer at hotellet kan oppnå totale driftsinntekter i tredje driftsår på kr. 95 millioner.
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Leiekostnad
For denne typen hotell forventer vi en omsetningsbasert leiesats på 32-33% på losjiomsetning og 9-1 1 % på annen
omsetning. Disse satsene forutsetter at utbygger leverer et nøkkelferdig prosjekt (turn key) og at leietakers
investering begrenser seg til driftsutstyr og IT-systemer og tilsvarende mindre investeringer. Minimumsleien vil
trolig ligge på 70-80% av forventet leieinntekter i år 3.

Andre kostnader
Driftsselskapet forventes å ha små investeringer og derfor relativt lave avskrivninger og finanskostnader i
forbindelse med prosjektet.

Driftsselskapets resultater
Det vil være i utleiers interesse at leietaker kan opprettholde en sunn driftsøkonomi og generere resultater som
gjør det i stand til å etterleve leieavtalens forpliktelser. Vår driftsprognose viser at driftsselskapet kan oppnå en
EBITDA i tredje driftsår på kr. 8 millioner, som tilsvarer 8.5% av nettoomsetning. Dette er en margin som er i en
nedre skala av hva kjedeoperatørene anser som tilfredsstillende.

Worst- og Best-case-prognosene ligger som vedlegg

8.2 Kontantstrøm til utleier

De tre ulike prognosene vi har skissert i dette dokumentet forutsetter en profesjonell hotelldrift. «Normal-caset»
er en kombinasjon av vår erfaring fra tilsvarende referanse hotell og hvordan vi ser på markedet i Hordaland. Det
er mange usikre faktorer som vil påvirke utbygger/utleierskontantstrøm i prosjektet. Bl.a. hotelldriverens dyktighet
til å selge og fylle opp hotellet, i tillegg til at markedet er syklisk og inntektene kan over tid variere sterkt, spesielt
utenfor de store byene og i distriktene.

Vi har antatt kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) til å ligge på 5% av brutto leieinntekt. For hoteller
ligger det vesentligste av vedlikeholdskostnader (innvendig) og praktisk talt alt av driftskostnader på leietaker.
Utleier sitter igjen kun med forvaltningskostnader som kan omfatte ytre vedlikehold, regnskap og revisjon, asset
management og enkelte forsikringer og skatter, avhengig av leieavtalens utforming.
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8.3 Sensitivitetsanalyse «Break-even analyse»

Vi har ingen informasjon om hvilket investeringsnivå oppdragsgiver legger til grunn for sine vurderinger av
oppføring av hotellet på Flatøy. Vi har tatt utgangspunkt i våre erfaringstall og forventer en byggkostnad på ca.
250 millioner (eks. tomtebelastning) for hotell på ca. 1 0 000 kvm.

Nåverdi analyse
Basert på vårt investeringsanslag over, har vi utarbeidet en nåverdianalyse (tabell under) som viser at «normal»
caset kommer ut med en negativ nåverdi inkludert en tomteverdi på 25 mill. En finjustering av prosjekt-kostnadene
kan endre dette bilde, men vi tror at skal det etableres et nytt attraktivt produkt i dagens konkurransesituasjon,
må hotellet by på høy kvalitet og attraktive produkter. Eierens avkastningskrav spiller også en rolle, kan eier
akseptere enn lavere avkastning vil prosjektet se annerledes ut. Vi har i våre vurderinger lagt inn et
realavkastningskrav på 9.2%.
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Sensitivitet
Markedet er usikkert og derfor har vi i tillegg til driftsprognosene også laget enkel sensitivitetsanalyse som viser at
et fall i belegg eller priser vil få en sterk innvirkning på leieinntekten og eierens muligheter til å få lønnsomhet i
prosjektet.

Tabellen over viser at hotellet må opp i både belegg og gjennomsnittlig rompris (ADR) for å gi en kontantstrøm
som gir en positiv nåverdi. Det vil si et belegg på 63 % og en ADR på 1 1 00.- gir positivt nåverdi.

8.4 Oppsummering.

Hotellet krever profesjonelle drivere, helst en kjedeoperatør som har sitt salgs- og markedsapparat å spille på.
Forventningene til markedet er lavere enn Hordaland totalt og betydelig under Bergen kommune. Samme type
hotell (størrelse, beliggenhet) vil kunne oppnå et omsetningsnivå i område 85 – 95 millioner etter oppstartsårene.
Eier må levere et ferdig hotell (turn key) til driver hvor forventet leie vil være en kombinasjon av omsetningsbasert
leie på 32-33% (losji) og 9-1 1 % (F&B), samt en minimumsleie i område 70-80% av forventet omsetningsbasert
leie. Investeringer i oppføring av bygget blir erfaringsmessig ca. 25 000.- pr kvm. (eks. tomt). Prosjektet er svært
følsomt for endinger i marked og konjunkturer.

9 Oppsummering, anbefaling og videre prosess
Hotelltomten på Flatøy ligger Meland kommune i vekst-regionen Hordaland med bl.a. en sterk økning i
befolkningen. Næringslivet er dominert av olje, gass, havbruk, shipping og reiseliv. Reiselivet er en vekstnæring og
har gode forutsetninger for å øke sin andel av nasjonal og internasjonale reisende. Infrastruktur med fly, vei og
bane blir stadig bedre.

Hotellmarkedet i Hordaland er solid, med Bergen som den store drivkraften. Det er, to store drivere i markedet;
den innenlandske yrkestrafikken og ferie-og fritidsmarkedet (både innenlandsk og internasjonalt). I forhold til flere
andre regioner i Norge er Hordaland og Bergen attraktiv på begge de store hovedmarkedene (yrke & ferie-/fritid).
Dette bidrar til at man i større grad enn f.eks. Oslo og spesielt Stavanger får utnyttet kapasiteten i lavsesong for
yrkestrafikken. Konferansemarkedet har historisk vært noe underutviklet, men kommer nå sterkere inn på grunn
av etableringene av flere nye moderne store konferansehotell.

Imidlertid knytter det seg en større usikkerhet til effekten av mye ny romkapasitet, og et svakere marked i
yrkessegmentet og delvis konferansemarkedet som følge av en svak utvikling i oljesektoren.

Tomtens sjønære beliggenhet og størrelse gjør den egnet til hotellformål, med tilstrekkelig areal for å kunne bygge
et større konferansehotell. Vestlandsregionen med Fjord-Norge er en av Norges viktigste innfallsporter for
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reiselivet. Nordhordland har en svak historisk utvikling innen reiselivsnæringen. Vi tror at det som vil passe best for
en hotelletablering på Flatøy er et hotellprodukt/konsept, som retter seg mot konferanse- og ferie-/fritidsmarkedet
i Hordaland.

Nordiske hotellkjeder er dominerende i det norske markedet og står for ca. 75 % av all hotellomsetning. Kvaliteten
er gjennomgående god, men kjedene har etter hvert blitt veldig like og det er derfor vanskelig å skille de fra
hverandre. Det er i dag få internasjonale kjeder som har fått fotfeste i Norge. Scandic er den største kjeden i
Norden. Den mest vanlig avtaleformen i Norge og Norden er en ren leieavtale, hvor ansvaret for eiendommen og
driften er regulert gjennom en %- leieavtale med garantier og minimumsleie. Dette er enkelt og trygt, så lenge
leietakeren er en av de store kjedeaktørene.

Hotellet krever profesjonelle drivere, helst en kjedeoperatør som har sitt salgs- og markedsapparat å spille på.
Forventningene til markedet er lavere enn Hordaland totalt og betydelig under Bergen kommune. Samme type
hotell (størrelse, beliggenhet) vil kunne oppnå et omsetningsnivå i område 85 – 95 millioner etter oppstartsårene.
Eier må levere et ferdig hotell (turn key) til driver hvor forventet leie vil være en kombinasjon av omsetningsbasert
leie på 32-33% (losji) og 1 0-1 1 % (F&B), samt en minimumsleie i område 70-80% av forventet omsetningsbasert
leie. Investeringer i oppføring av bygget blir erfaringsmessig ca. 25 000.- pr kvm. (eks. tomt). Prosjektet er svært
følsomt for endinger i marked og konjunkturer.

Vår anbefaling
Hotelldrift er en svært syklisk næring i forhold til de makro-økonomiske svingningene som finnes generelt i
samfunnet. I tillegg er et hotell svært avhengig av et lokalmarked/destinasjon/kommune med en god miks av
næringsliv, kultur og andre private aktiviteter. Våre økonomiske beregner viser at det er vanskelig å få lønnsomhet
i et hotell på Flatøy med bakgrunn i dagens markedssituasjon, store investeringer, høye risiko, samt normale
avkastningskrav.

Videre prosess og avklaringer:

Et hotell på tomta bør ikke realiseres før område er utviklet helt ferdig med annen nærings- og boligutvikling.

Meland kommune må bidra økonomisk til realiseringen av hotellet (gratis tomt, økonomisk bidrag til
aktivitetshus, leiegarantier mm.)

Utvikler bør ha med seg en hotellkjede og helst med en leieavtale før prosjektet kan starte.

Alternativt hotell i mindre skala og lavere investeringer kan vurderes.
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1 0 Definisjoner

ADR Average daily room rate (gjennomsnittlig rompris). Total netto
romomsetning fratrukket frokost dividert på antall solgte rom. Ofte også
omtalt som ARR (average room rate).

RevPAR Målebegrepet er en forkortelse for revenue per available room eller netto
inntekt (fratrukket frokost) pr. tilgjengelig rom. Den enkleste måten å
regne ut RevPAR på er rompris multiplisert med beleggsprosent.

Belegg / Occupancy / Occ% Antall solgte rom dividert med hotellets totale romkapasitet i %.

Gjestedøgn Antall overnattinger / personer totalt.

Hotellmarkedet Deles inn etter formålene yrke, konferanse og ferie / fritid, defineres som
egne formålskoder i rapporteringen til SSB.

Hotellkategorier / varemerker Hotell og hotellkjeder inngår ikke i noe form for et universelt program
eller stjerneklassifiseringssystem. Det er hver enkelt aktør som utvikler
sine varemerker og brands basert på sin standard og konsept. Allikevel
har det utviklet seg noen nivåer i markedet som gjerne omtales i form av
1 -5 stjerner eller standarder. Vi har valgt og følgende definisjoner som
benyttes av de store internasjonale kjedene.

Budget Lavpris.
Mid-market er en mellomklasse hotell (Rica, Scandic, Park Inn, Quality).
Upscale er høy standard i øvre prisklasse (Radisson Blu, Clarion, Bristol,
Grand). Premium/Luxury er Internasjonale hoteller i høy prisklasse,
spesielle design /lifestyle /resort varemerker.

F&B Food and beverage, omsetningsavdelingen mat og drikke.
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1 1 Vedlegg

«Best case prognose»
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«Worst case prognose»
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