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Hamstrer luksus 
på Mallorca

Nordmenns interesse for eiendom i utlandet fortsetter å stige:

De siste par årene har tre nordmenn i snitt 

bladd opp 65 millioner kroner hver for fritids-

boliger på Mallorca. Samtidig har etterspør-

VHOHQ�HWWHU�ÀQDQVLHULQJ�WLO�EROLJNM¡S�L�6SDQLD�
YRNVW�PHG����SURVHQW�VLGHQ�L�IMRU�

– Jeg simpelthen elsker nordmenn! 

utbryter den svenske eiendomsmegle-

ren Petra Lavin. 

Hun er bosatt på den spanske øya 

Mallorca, der hun driver øyas største 

eiendomsmeglerforetak for boliger i 

øvre prisklasse, Lavin Estates. 

2J�/DYLQV�NM UOLJKHW�IRU�QRUGPHQQ�
er lett å forstå: De tre dyreste eien-

dommene hun har solgt de siste årene, 

har alle endt på norske hender. Snitt-

prisen var på hele 7,6 millioner euro, 

rundt 65 millioner kroner. – Jeg kan 

selvfølgelig ikke røpe navn, men det er 

VQDNN�RP�IRON�VRP�KDU�WMHQW�SHQJHQH�L�
finansmarkedene, sier Lavin.  

6WDGLJ�IOHUH�JM¡U�VRP�LQYHVWRU�.LP�
Erla, investor og flyeier Per G. Braa-

then, skuespiller Antonio Banderas og 

V\NOLVW�%UDGOH\�:LJJLQV��RJ�NM¡SHU�IHULH-

EROLJ�Sn�0DOORUFD��6NDQGLQDYLVNH�NM¡-

SHUH��RJ�V UOLJ�QRUGPHQQ��GRPLQHUHU�
ifølge Petra Lavin nå luksusmarkedet 

Sn�¡\D��RJ�HQNHOWH�QRUGPHQQ�NM¡SHU�
opp til tre enheter for å leie ut. Den 

baleariske øya som på deler av 1980- og 

90-tallet var synonymt med chartertu-

risme og overvektige tyskere, er nå 

hetere enn noensinne blant nordmenn. 

  

Diskret luksus
Snittprisen på eiendommene Lavin 

Estates formidlet i 2012 og 2013 var på 

����PLOOLRQHU�HXUR��RJ�QRUVNH�NM¡SHUH�
var med på å trekke opp snittet. Mens 

EROLJSULVHQH�Sn�SRSXO UH�IHULHVWHGHU�
langs den spanske fastlandskysten, 

som Costa Blanca og Costa del Sol, 

har falt det siste året (se tekstboks), 

KDU�SULVHQH�Sn�0DOORUFD�RJ�.DQDUL¡\-
ene steget, ifølge det spanske takstsel-

skapet Tinsa og det spanske statlige 

statistikkbyrået Ine. I løpet av 2013 

Eiendom

– Jeg simpelthen 
elsker nordmenn! 

Petra Lavin,eiendomsmegler, Mallorca
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”BESKJEDENT”: Denne villaen like ved Puerto Portals har panorama-utsikt over Middelhavet, og på husets 348 kvadratmeter finner man blant annet fire 
soverom og tre bad, pluss en terrasse på godt over 100 kvadratmeter. Prisen er ca. 40 millioner kroner – et godt stykke unna hva enkelte nordmenn er 
villig til å betale for et feriehus på Mallorca.
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steg omsetningsvolumet på Mallorca 

med 5,9 prosent, og den positive utvik-

lingen har fortsatt inn i 2014. 

Årsaken til at eiendomsmarkedet på 

øya holder seg bedre enn på fastlandet, 

er at landskapet nå er mer eller mindre 

utbygget. Det gir stabilitet i prisene. 

Samtidig har det blitt lenger mellom 

fyllefestene og de fullpakkede sand-

strendene, og tettere mellom design-

hotellene, gourmetrestaurantene og 

golfbanene.

²�'HW� HU� HQ�P\WH� DW� NM¡SHUQH�KHU�
nede er eldre mennesker over 60 år. De 

fleste som kommer til meg er moderne 

og sporty folk under 50 år – mange også 

under 40, sier Petra Lavin. – Sammen-

lignet med for eksempel Marbella står 

Mallorca for en mer diskret luksus. 

0HQV�IRON�L�3XHUWR�%DQXV�NM¡UHU�)HU-
UDUL��NM¡UHU�GH�JMHUQH�HQ�)LDW�KHU��0DQJH�
av mine kunder har også eid en fritids-

bolig på Côte d’Azur tidligere, men 

ønsker seg bort på grunn av det høye 

prisnivået og kriminaliteten. På Mal-

lorca finner de det de leter etter, mener 

eiendomsmegleren. 

Dyre eiendommer
– Mallorca står ikke for en veldig høy 

andel av lånene vi gir til nordmenn 

VRP� NM¡SHU� EROLJ� L� XWODQGHW�� -HJ� YLO�
anslå rundt fem prosent, sier Håkon 

Hansen, bankdirektør i DNB Luxem-

bourg, som tilbyr boliglån til norske 

kunder i utlandet. – Men snakker vi 

om kroner og øre, er det snakk om 

rundt ti prosent av utlånt kapital. Det 

YLVHU�DW�HLHQGRPPHQH�QRUGPHQQ�NM¡-

per på Mallorca er dyre, med en snitt-

pris på rundt én million euro, forteller 

Hansen. 

Etterspørselen etter finansiering til 

EROLJNM¡S�L�6SDQLD��EnGH�Sn�IDVWODQGHW�
og øyene, har eksplodert det siste året. 

6LGHQ�VDPPH�SHULRGH�L�IMRU�KDU�YHNVWHQ�
Y UW�Sn����SURVHQW��RJ�GHW�HWWHU�DW�RJVn�
IMRUnUHW�YDU�HW�UHNRUGnU��'HW�W\GHU�Sn�DW�
interessen for eiendom i utlandet, og 

V UOLJ�6SDQLD��IRUWVHWWHU�n�VWLJH��²�cUVD-

ken er nok at landet har et stabilt 

klima, at eiendomsprisene på fastlan-

det har falt med rundt 40 prosent, 

euroen er fornuftig priset og flyforbin-

delsene er gode, sier Hansen. 

Det går daglige flyvninger mellom 

Norge og Costa del Sol året rundt, 

mens direkteruten til Palma på Mal-

DRØMMEFERIE: 1) Port Adriano er populært blant mange nordmenn. 2) Snaue 40 millioner kroner må du ut med for denne eksklusive villaen i Puero 
Andratx, med et boareal på 375 kvadratermeter og terrasse på hele 171 kvadratmeter. 3) Med hele 725 kvadratmeter boareal og et svømmebasseng i 
to etasjer koster denne villaen i Port Adriano også nesten 40 millioner kroner. 4) I yachthavnen i Palma finner du noen av verdens flotteste båter, blant 
annet Kjell Inge Røkkes Aglaia.

Eiendom

1. 2.

3. 4.

– De fleste som kommer til 
meg er moderne og sporty 

folk under 50 år – mange også 
under 40.

Petra Lavin,eiendomsmegler
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lorca opphører når høysesongen er over. 

Det, og et stort prisfall, er mer enn god 

nok grunn for mange til å velge fastlandet 

fremfor Mallorca. 

Og har du romslig og ordnet økonomi, 

VWLOOHU�'1%�/X[HPERXUJ�JMHUQH�RSS�PHG�
lån. – Man trenger 30 prosent egenkapital, 

pluss egenkapital til omkostningene, som 

JMHUQH�HQGHU�Sn�WROY²IHPWHQ�SURVHQW�DY�
NM¡SHVXPPHQ��VLHU�EDQNGLUHNW¡UHQ���

 

Godt utleiemarked
0DQJH�QRUGPHQQ�NM¡SHU�EROLJ�Sn�0DO-
lorca med tanke på å leie ut deler av året. 

,I¡OJH�/DYLQ�NDQ�GHW�Y UH�HQ�JRG�LQYHVWH-

ring. – Det er ikke uvanlig at en eiendom 

til 3,5 millioner euro leies ut opp mot 40 

uker i året, til en snittpris på 7.000 euro i 

uken. Da blir avkastningen god, mener 

hun. 

Selv om engelskmenn og tyskere fort-

VDWW�HU�GHQ�VW¡UVWH�NM¡SHUJUXSSHQ�Sn�0DO-
ORUFD��KDU�VNDQGLQDYHU��RJ�GD�V UOLJ�QRUG-

menn, blitt mer og mer dominerende i det 

¡YUH� VHJPHQWHW�� 'HW� JMHOGHU� VSHVLHOW� L�
Palma og den sydvestre regionen av øya, 

der prisene er høyest. Puerto Andratx, 

Mallorcas svar på Saint Tropez med sin 

vakre naturhavn, og eksklusive Puerto 

Portals, er favorittbyene for nordmenn, 

ifølge Lavin. 

1RUVNH�NXQGHU�XWJM¡U�Qn�GHW�YLNWLJVWH�
markedet for Lavin Estates. – Nordmen-

QHQH�HU�ERUWVNMHPWH��RJ�YLO�KD�HQWHQ�KD�
villaer eller store leiligheter. Snittstørrel-

VHQ�Sn�GHW�MHJ�VHOJHU�HU�Sn�����NYDGUDWPH-

ter, og nordmennene er spesielt domine-

UHQGH� QnU� GHW� JMHOGHU� GH� VW¡UVWH�
eiendommene, forteller megleren. 

Tar båt til Ibiza
(Q�DQQHQ�¡\� L�%DOHDUHQH�VRP�KDU�JMHQ-

nomgått tilsvarende forvandling som Mal-

lorca, er Ibiza. Lavin Estates har kontor 

også der, men selv om øya de siste årene 

KDU�EOLWW� HW�EnGH�SRSXO UW�RJ� VWXHUHQW�
feriealternativ for nordmenn, uteblir 

interessen for å investere i eiendom der. 

.UHYHQGH�DGNRPVW�NDQ�Y UH�QRH�DY�nUVD-

ken. Mens det i høysesongen daglig går 

direktefly til Palma fra norske flyplasser, 

er forbindelsen til Ibiza fortsatt forholds-

YLV� NURQJOHWH�� ²� )RON� HU� IORNNG\U�� RJ� YLO�
Y UH�GHU�GH�NDQ�OHNH�PHG�DQGUH�GH�NMHQ-

QHU�� 3HUVRQOLJ� HOVNHU� MHJ� ,EL]D�� RJ� WDU�
båten over så ofte anledningen byr seg. 

0DQJH�VRP�NM¡SHU�HLHQGRP�Sn�0DOORUFD��
drar over til Ibiza på dagstur. Reisen tar 

bare et par timer med en rask båt, sier 

Lavin. 

Tenk først
Vi anbefaler alle våre kunder å 
kontakte en profesjonell, uavhengig 
og autorisert takstmann som kan 
vurdere eiendommen, før de tar en 
beslutning. 

Juridisk bistand
I Spania – i motsetning til Norge – er 
det slik at eiendomskjøperen, og i 
mange tilfeller også selgeren, søker 
juridisk bistand. En uavhengig juridisk 
ombudsmann kan hjelpe kjøper gjen-
nom hele prosessen, og sørger for å 
ivareta kjøpers interesser. 

Prosessen
Når kjøper og selger har blitt enige om 
hva som inngår i avtalen, skriver de 
en “Opción de Compra” – en kjøpskon-
trakt. I forbindelse med dette betaler 
de også depositum som normalt er på 
ti prosent av kjøpssummen. 

Overføring av eiendomsrett til en 
spansk bolig går alltid gjennom en 
spansk notar. Det er notaren som 
garanterer for at overføringen foregår 
i henhold til loven. Det er også notar 
som utsteder et eierbevis. 

På overdragelsesdagen treffes kjøper og selger med hver sin ombudsmann og 
megler hos notarius publicus. Her opprettes “Escritura Pública de Compraventa” – 
et kjøpsbrev. Det er viktig å ha med gyldig legitimasjon. 

Betaling 
Den resterende delen av kjøpssummen, det vil si 90 prosent samt notariatavgift 
og transaksjonsskatter, betales direkte til notaren med en sertifisert banksjekk. 
Notaren tar imot pengene og videredistribuerer dem til selgeren. Det er notaren 
som hever et eventuelt hypotek, samt ordner med et nytt hypotek om kjøperen 
har lån. Notaren betaler også inn skatter, dokumentavgift og hypotekavgifter til de 
respektive myndighetene. 

Overdragelseskostnader
Disse kostnadene betales av kjøperen, og utgjør rundt elleve-tolv prosent av 
kjøpesummen. En mindre del av dette er kompensasjon til notar og advokat, resten 
er skatter til kommunen, provinsen og staten.

Overtakelse
Overtagelse av boligen skjer samme dag som avtalen undertegnes. Kjøper får 
nøkler hos notaren, og dermed er det bare å innta den nye boligen. 

Tungt på det spanske fastlandet

På det spanske fastlandet har ikke eiendomsmarkedet tatt seg opp siden eien-
domskrisen startet i 2007. Både på Kanariøyene og Mallorca har imidlertid prisene 
steget det siste året. Utvikling siden 2007 i parentes:

Costa Blanca:  -7,5 prosent (- 39,4 prosent)
Barcelona/Costa Brava:  -11,3 prosent (- 49,8 prosent)
Costa del Sol:  -11,5 prosent (- 46,9 prosent)
Mallorca:  + 0,4 prosent (-29,1 prosent)
Kanariøyene:  + 4,3 prosent (- 34,9 prosent)

Eiendomsmegler Petra Lavins tips for eiendomskjøp i Spania 

ELSKER NORDMENN: Den svenske eiendoms-
megleren Petra Lavin setter stor pris på sine 
norske kunder.

Axel Heiberg-Andersen 

aha@kapital.no


