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INDLAND 
Fokus på byggerI og ejeNDom I DANmArk

KØBENHAVN: Arp-hansen hotel 
Group har netop erhvervet en 
byggegrund i Borgergade 9-11 i 
københavn med henblik på at op-
føre et nyt wakeup-hotel på cirka 
340 værelser.

Grunden er købt af københavns 
kommune. Det er planen, at grun-
den overtages nu, så projektet kan 
færdigprojekteres i samarbejde 
med arkitekt kim utzon. Det nye 
hotel forventes at være klar til 
åbning sommeren 2014.

Arp-hansen hotel Group åbnede 
det første wakeup copenhagen 
i 2009 som nabo til Tivoli hotel 
& congress center, og det har 
udviklet sig positivt. 

Det har derfor været et stort øn-
ske fra Arp-hansen Gruppens side 
at udvikle konceptet med endnu 
et hotel. Dette ønske bliver nu 
opfyldt på en helt central beliggen-
hed og lige overfor succes-lavpris-
hotellet Generator, der også nyder 
godt af at ligge i det stadig mere 
sprudlende kvarter med adskillige 
restauranter og konceptbutikker 
tæt på kgs. Nytorvs metro og 
kongens have.

Mere end 500.000 gæster har boet 

på lavprishotellet Wakeup Copen-

hagen ved siden af Tivoli Hotel på 

Kalvebod Brygge siden åbningen. Det 

har givet Arp-Hansen Group mod til 

at bygge endnu et hotel efter samme 

koncept på en central adresse i 

Borgergade i København. 

Arp-Hansen åbner lavprishotel med 
340 værelser i København i 2014

Kongens 
Nytorv

Kongens Nytorv
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Arp-Hansen vil 

bygge et nyt 

lavprishotel i 

Borgergade tæt 

på Generator i 

Adelgade. 



C.F. Møller og Aarhus Arkitekterne går videre i 
konkurrence om nyt Køge-sygehus

Nyheder n

Nybolig Erhverv nyboligerhverv.dk · oline.dk

Attraktive kontorejendomme til leje

 Nybolig Erhverv København A/S 
Vester Farimagsgade 7, 3 · 1606 København V
Tlf. 3364 6500 · 1606@nybolig.dk

Frederiksværksgade 35, 1 · 3400 Hillerød
Tlf. 3364 6500 · 3401@nybolig.dk

En del af en landsdækkende kæde med internationale relationer – nyboligerhverv.dk

Mitchellsgade 2, 
1568 København V

Få desuden mere information om disse og andre ejendomme og lokaler til leje på nyboligerhverv.dk/koebenhavn

Mileparken 34 
2730 Herlev

2 deltagere i projektkonkurrencen 
om et nyt universitetssygehus i 
køge går videre til fase 2, hvor 
forslagene videreudvikles gennem 
forhandlingsrunder med regionen.

- universitetssygehuset i køge 
bliver en krumtap i vores samlede 
sygehusvæsen i regionen. Det får 
en vigtig funktion i forhold til den 
specialiserede behandling, og skal 
samtidig bygges og indrettes, så 
det matcher fremtidens behov 
mange år frem i tiden, siger Steen 
Bach Nielsen.

I alt fem forslag var indleveret i 
konkurrencen, alle i anonym form.
Følgende grupper med samar-
bejdspartnere går videre til idekon-
kurrencens fase 2:

Arkitektfirmaet c.F. Møller, 
Aarhus som ledende firma med 
Alectia og Rambøll Danmark som 
konsortiemedlemmer. Søren Jensen 
Rådgivende Ingeniørfirma og cubo 
Arkitekter som underrådgivere.

Aarhus arkitekterne (køgegrup-
pen), københavn, som ledende 

firma med Schmidt hammer lassen 
architects, cowi og Moe & Brøds-
gaard som konsortiemedlemmer. 

JJw Arkitekter og Arkitekt kristine 
Jensens Tegnestue som underråd-
givere.

TK nedskriver med 325 millioner kr. 
AALBORG: Tk Development 
realiserede i de første ni måneder 
af 2011/12 et underskud før skat 
på 326,4 millioner kr. mod 38,8 
millioner kr. i samme periode året 
før. Resultatet er negativt påvirket 
af værdireguleringer af investe-
ringsejendomme og nedskrivnin-

ger af projekter med i alt 324,7 
millioner kr.

Som konsekvens af underskuddet 
har ledelsen sat en række tiltag 
i værk. Blandt de vigtigste er en 
strategi om at sælge udvalgte 
færdigopførte projekter og investe-

ringsejendomme, også selvom 
det sker til reducerede priser, og 
at gennemføre en nedbringelse 
af grundbeholdningen via salg 
af udvalgte grunde som ikke er 
væsentlige for Tk Developments 
fremtidige strategi.

I den svenske by Gävle har TK Development udviklet en retailpark på cirka 8.300 kvm. Byggeriet er afsluttet i 

oktober 2012 og solgt til det svenske fondsinvesteringsselskab Nordika Fastigheter for 95 millioner kr. 
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DEt NyE ODENSE UNIVER-
SItEtS HOSpItAL, Nyt ouh, 
skal bygges så den plads, der 
bruges på tekniske installationer 
reduceres væsentligt i forhold 
til traditionelt sygehusbyggeri. 
Region Syddanmark finder, at det 
nye koncept er så unikt, at den 
vil eksportere konceptet til andre 
store sygehusbyggerier rundt 
omkring i verden.

- hvert enkelt rum på Nyt ouh 
får sit eget lille ventilationsan-
læg og sin egen lille el-drevne 
varmepumpe. Eksporten af dette 
nye byggekoncept kan på alle 
måder blive en god plat form for 
det syddanske erhvervsliv, som 
skal være med til at udvikle de 
nye løsninger, siger regionråds-
formand carl holst.

konsekvenserne af det nye 
byggetekniske paradigme be-
tyder, at Nyt ouh, forventer at 
spare i omegnen af 27.000 kvm. 
teknikareal. 

Der er afsat 6,3 milliarder kr. til 
Nyt ouh. hertil kommer 600 
millioner kr. til den nye psykiatri, 
der bygges sammen med Nyt 
ouh. I alt 6,9 milliarder kr. 

2012 har heller ikke levet op til projektudviklingsselskabet Sjælsøs 
forventninger. Derfor nedjusteres resultatforventningerne for fortsæt-
tende aktiviteter før skat og nedskrivninger fra et underskud på op 
til 130 millioner kr. til et forventet underskud i intervallet 130-150 
millioner kr.

også til trods for, at Sjælsø kunne afslutte året med et salg til det ty-
ske investeringsselskab patrizia af den første ejendom i boligbyggeriet 
”Søborg huse”, der indbefatter 5 boligejendomme i området. 

Det tyske ejendomsinvesteringsselskab patrizia købte allerede i maj 
en boligudlejningsejendom i Søborg for 223 millioner kr. med 103 
lejligheder på i alt 9.141 kvm. 

Sjælsø nedjusterer

INDLAND>>

n Nyheder
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Boligmarkedet er den sektor i 
bygge- og ejendomsbranchen, der er i 
størst udvikling netop nu. Mængden af 
boligprojekter er tredoblet i takt med, at 
efterspørgslen på lejeboliger er steget. 

Det gavner både den private sektor, der 
nu er kommet i gang igen, men i endnu 
højere grad er det den almene sektor, der 
trækker læsset. kommunerne har nemlig 
fået mulighed for at igangsætte flere 
almene boliger ved, at grundkapitalen 
er blevet sat ned. og det har de gjort. I 
Samtidig er der over 6 år afsat rammer 
til renoveringer i sektoren for godt 26 
milliarder kr. Altså alt i alt et boom, der 
er rigtig interessant for alle leverandører 
til byggesektoren. 

- over de næste år renoverer vi samlet 
set mere end 40.000 almene boliger. 
Det giver arbejde til omkring 10.000 
håndværkere. Renoveringerne er fordelt 
over hele landet, og er med til at holde 
hånden under bygge- og anlægsbran-
chen. Det er vigtigt – særligt i en tid, 
hvor der er mangel på arbejdspladser, 
siger minister for By, Bolig og landdi-
strikter, carsten hansen. 

Glemt i gode tider
I gode tider bliver den almene sektor 
glemt. 

- Den almene sektor er omvendt kon-
junkturel. Når økonomien går dårligt, så 
stiger efterspørgslen på almene boliger, 
fordi ejerboliger bliver for dyre. Samtidig 
får kommunerne øjnene op for byggemu-
lighederne, fordi der er lange ventelister, 
og fordi byggerierne eller renoverings-
projekterne i sig selv genererer aktivitet 
i et område, siger afdelingsdirektør Mari-
anne Due, Realkredit Danmark, der er en 
af få långivere til den almene sektor. 

hun glæder sig over, at der således er et 
stabilt og næsten risikofrit forretnings-
område i en tid, hvor man som finansie-
ringsinstitut er nødt til at holde godt øje 
med, hvem man giver lån til. 

- Flere af de byggerier, vi finansierer i 
øjeblikket, er meget fremtidsorienterede. 

Det gælder for eksempel på energiområ-
det, siger Marianne Due. 

Likviditetsoverflod betød  
ejerboliger
Den almene sektor har ellers været 
slået tilbage efter 00erne, hvor der gik 
mode i ejerboligerne. Selviscenesættel-
sen og likviditetsoverfloden gjorde, at 
almene boliger kun blev opfattet som 
for de svageste; godt hjulpet på vej af 
ghettobegrebet. og 70ernes betonbyg-
gerier, der som udgangspunkt var tænkt 

Sådan  
finansieres  
almene boliger

Når almene boliger skal finansie-
res er det, der hedder grund-
kapitalen, vigtig. Det er nemlig 
den sum, som kommunen selv 
skal betale af et nyt projekt. Den 
ligger i øjeblikket på 10 procent, 
mens beboerne indskyder 2 
procent og realkreditten derefter 
kan finansiere 88 procent. 
Realkreditinstituttet finansierer 
60 procent af markedsværdien, 
mens resten af lånet bliver garan-
teret af kommunen. 

Boliger driver  
byggeriet
Antallet af boligprojekter er mere end tredoblet siden 2009. Især den 

almene sektor driver udviklingen, og derfor kæmper alt fra entreprenører 

til arkitekter og realkreditinstitutter om at være med i boomet

>>>

>>

- Landsbyggefonden forlanger bygnings-

mæssige helhedsplaner. Og det er fornuftigt, 

så vi ikke spilder fondens penge på samme 

måde som der kunne være en tendens til 

i 90erne, hvor vi – set i bakspejlet - mere 

fokuserede på delelementer og på det 

arkitektoniske, siger direktør Birte Flæng 

Møller, Boliggården, der administrerer 6.200 

lejligheder i Helsingør Kommune.

F
o

To
: lIz

E
TTE

 k
A

B
R

é

n Indblik

SIDE 8  |  esTATe mAgAsIN  |   # 01  2013



SIDE 10  |  ESTATE MAGASIN |  # 01  2013 # 01  2013  |   ESTATE MAGASIN  |   SIDE 11

Indblik n

- udkantskommunerne mangler ikke 
boliger. Selvom flere gerne vil bygge 
ungdomsboliger, så låner vi på det om-
råde kun til universitetsbyer. En anden 
udfordring er, at projekterne skal matche 
efterspørgerne. Derfor vurderer vi hvert 
enkelt projekt og ser på om målgruppe, 
pris og kvalitet matcher, siger Marianne 
Due. 

En af de parametre, der kan tiltrække 
nye grupper lejere er 0-energihuse. 

- Det er den vej, man gerne vil fra mini-
steriets side, og det vil vi se fremadret-

tet. vi tror på, at 0-energihuse i sidste 
ende betyder noget for afkastet, siger 
Marianne Due.

6 0-energihuse i Høje-Taastrup
6 0-energihuse i høje-Taastrup special-
konstrueret til familier med handicappe-
de børn er bare et eksempel på nye pro-
jekter, der vil højne det almene segment. 
her er det lejerbo, der bygger.

- Spændende arkitektur og fremtidsori-
enterede løsninger tiltrækker ressour-
cestærke beboere. Det er langt sundere 
at tiltrække dem naturligt end at få 

blandede beboergrupper ved at give 
lejenedsættelser til nogle, siger Marianne 
Due.  

konkurrencen bliver kun hårdere i 
takt med, at stadig flere projekter 
udbydes i fri konkurrence mellem 
de almene selskaber. Det gælder 
nye almene projekter i for ek-
sempel Ørestad og Nordhavnen.  

- De almene selskaber skal 
vænne sig til at indgå i almindelig 
priskonkurrence, og det skal leve-
randørerne også. hvis grundpriserne er 
høje i et område, der er udlagt til almene 
boliger - som for eksempel i Nordhavnen 
i københavn, - vil det blive et spørgs-
mål om, hvem der kan sammensætte 
projekterne så billigt, at det matcher kra-
vene og samtidig rammer et fornuftigt 
prisniveau. 

Et af de steder, hvor RD har ydet lån er 
til vapnagård i helsingør, hvor 57 ens 
blokke bliver renoveret af entreprenørfir-
maet Enemærke & petersen. 

En af de ting, der skal slås med i den almene sektor i de 
kommende år er boligidentiteten. 00erne med sin stigende 
velfærd og ghettoretorik har talt de almene boliger ned. Det 
er ved at vende både i Århus og københavn, fordi der er så 
stor boligmangel. 

- Den almene sektor tilbyder oftest gode, veldisponerede 
boliger til lave priser, hvor man kan gå lige fra p-pladsen 
over et grønt område og ind i sin opgang. Der er pænt og 
ordentligt, fordi der er medarbejdere til at holde områder-
ne både inde og ude. Der er en del besøgende, der bliver 
overraskede over, at selv de såkaldte ghettoområder jo ikke 
ligner ghettoer. Det tror jeg er meget vigtigt at holde fast i 
for de almene selskaber. Som beboer skal man ikke mindst i 

fremtiden kunne identificere sig med sin bolig og kunne stå 
på mål for sit valg, når man snakker med en kollega eller 
familie, siger direktør Birte Flæng Møller, Boliggården. 

I Boliggårdens største afdeling vapnagård i helsingør er 
der 1.740 lejligheder. En typisk bebyggelse, som der ligger 
mere eller mindre identiske kopier af over hele landet. Der 
bor 3.600 mennesker, hvoraf 32 procent er af anden etnisk 
herkomst. Netop vapnagaard er ikke endt på ghettolisten, 
og det har Birte Flæng Møller et bud på hvorfor.

- vi har brugt fleksible udlejningsregler siden 1998, og det 
har gavnet kvarteret, at der på den måde kan fraviges fra 
at følge ventelisten slavisk. 

Ghetto og gode boliger

- Vi er i gang med en facaderenovering og 

forventer en stor energibesparelse på op til 

40 procent afhængig af beboernes adfærd. 

Desuden rummer renoveringen tryghedsska-

bende elementer, som at de ellers lukkede 

facader ud mod stierne i bebyggelsen, nu 

får franske altaner med frit udsyn over alle 

udearealer og stisystemer, siger direktør 

Birte Flæng Møller, Boliggården.

 

5.

Hver

bolig i Danmark 
er almen bolig.
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som forbedringer for beboere i små 
lejligheder i byernes centrale gader, blev 
mere iøjnefaldende end de arkitektteg-
nede boliger fra 50erne og 60erne. Men 
krisen har skabt større efterspørgsel 
efter lejelejligheder ikke mindst på grund 
af finansieringsproblemer. og det gælder 
for alle leverandører, at selvom komplek-
siteten er høj og marginalerne små, så 
er almene boliger et rigtig attraktivt seg-
ment på grund af projekternes omfang 
og sikkerhed. 

- Der er spændt et sikkerhedsnet ud 
under sektoren via landsbyggefonden, 
der er en solidarisk pengetank samt via 
kommunale garantier. Derfor kan man 
stort set altid være med uden at løbe 

store risici, og der er benhård konkurren-
ce om opgaverne, siger Marianne Due. 

For entreprenørerne bliver selve det at 
kunne bygge ofte koblet sammen med 
helt andre kompetencer som for eksem-
pel beboerinvolvering, og for financiers 
bliver selve realkreditfinansieringen 
koblet sammen med byggefinansierin-
gen. Derfor er der på flere felter kun få, 
der kan være med i konkurrencen. 

Når det gælder finansiering drejer det 
sig om BRF, lR, Nykredit og Realkredit 
Danmark, som er de fire realkreditin-
stitutter i Danmark, der yder støttede 
lån. Der er meget lidt at arbejde med på 
marginalerne, hvor priserne er i bund. 

I stedet bliver det byggelånets vilkår, 
som man konkurrerer på. ofte på ren 
pris. Samtidig går realkreditinstituttet 
ind som sparringspartner på grund af 
sagernes størrelse. 

Ungdomsboliger kun i  
universitetsbyer
Men selvom markedet er interessant, så 
er der også udfordringer, der gør, at alle 
projekter ikke kan finansieres. 

>> Leverandører til den boomende almene 

sektor skal kunne mere end deres kerne-

kompetence. Her Enemærke & Petersen på 

Vapnagård i Helsingør. 
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For more information, please visit our website: www.mipim.com

BUILDING TOMORROW’S WORLD

The world’s property market for more than 20 years
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2013
Palais des Festivals
Cannes, France
mipim.com

INVESTING IN 
REal EstatE ?

???????
Meet the right business partners among 4,100 investors and 4,000 developers

Gain industry expertise thanks to more than 60 conferences with 200+ senior industry speakers

Find the best solutions to increase the value of your property asset at the MIPIM Innovation Forum

Experience our brand new Logistics Pavilion, the perfect hub for industrial and logistics opportunities

Discover Turkey, MIPIM 2013 Country of Honour, through a special programme of events in a 
dedicated Pavilion

MIPIM, THE EXCLUSIVE EVENT FOR REAL ESTATE PROFESSIONALS

Exhibition surface
Delegates
Exhibiting Companies
CEO & Chairmen
Key Political Leaders
Countries 
Conferences

18,860 m2
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1,860
1,600
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MIPIM brings together the most influential players from 
all international property sectors, offering unrivalled 
access to the greatest number of development projects 
and sources of capital worldwide.

 REGISTER NOW
ConTaCT: LaurIannE DICECCa

+33 (0) 1 79 71 95 94 
laurianne.dicecca@reedmidem.com

230-290 MIPIM GEN Laurianne.indd   1 17/12/12   16:18

- Sagen er stor på hele 750 
millioner kr., og det bliver en størrelse og 
type sag, som vi kommer til at se i langt 
højere grad fremadrettet, siger Marianne 
Due.

Pris er afgørende
vapnagård blev vundet i udbud. Men 
selvom pris er afgørende, så understre-
ger Birte Flæng Møller, bestyrelsesmed-
lem i Boligselskabernes landsforening 
og direktør i Boliggården, der admini-
strerer 6.200 lejemål inkl. vapnagård, at 
der også skal andre kompetencer til for 
at kunne deltage i det almene boom. Det 
er det, der kan gøre det svært for nogle 
aktører. 

- vi går efter billigste byder, men er også 
nødt til at have en tro på, at de selska-
ber, vi vælger, rent faktisk kan løse opga-
ven. udover pris er det vigtigt for os, at 
det er leverandører, der har størrelse og 
erfaring til at håndtere opgaverne. Det 
kan være noget så simpelt som, at det 
ikke fungerer, hvis der står et tørcloset 
i stuen i 4 uger, når man havde sagt 2 
dage. Det betyder noget, for dem, der 
bor der, at de bliver inddraget, og at løf-
ter og tidsfrister overholdes, siger Birte 
Flæng Møller, der med det store boom 
ikke mindst på renoveringsområdet i 
det almene byggeri ser god mening i, at 
nogle entreprenører, arkitekter og andre 
rådgivere målrettet går efter at kunne 
leve op til de krav, der bliver stillet. 

For store og for dyre
- Rent forretningsmæssigt må det være 
fornuftigt at satse på de processer, der 
kan løse vores opgaver i den almene 
sektor fremadrettet, siger Birte Flæng 
Møller. 

For en ting er de opgaver, der bliver 
sendt ud i de kommende år, som ofte 
handler om betonskader, ghettonedbryd-
ning eller energirenovering. Noget helt 
andet er den store opgave, der fortsat 

venter fremadrettet. over hele 
landet er der rigtig 

mange boligblokke 
i stangform med 

3 opgange og 3 
etager. Relativt 
mange af be-

boerne er flyttet ind for 40-50 år siden.

- om højst 10-15 år har vi en stor ud-
fordring i at få renoveret alle de boliger, 
der er bygget i 50erne og 60erne, inden 
montagebyggeriet gik i gang. De har 
alle sammen 2-4 værelses lejligheder, 
men problemet er, at selv en 4-værelses 
lejlighed typisk kun er 85 kvm. og der 
er små køkkener. Man kan ikke slå dem 
sammen, for så bliver de 170 kvm., og 
dermed for store og for dyre. og vi kan 
ikke gøre dem alle sammen til ungdoms-
boliger, for det er der ikke brug for, siger 
Birte Flæng Møller.

Boligerne er fuldt funktionsdygtige, men 
de får nemt en ensidig beboersammen-
sætning. De har relativ lav husleje og 
tiltrækker derfor ikke-ressourcestærke 
familier, der har råd til at bo der. og de 
er ikke alene arealmæssigt forkert dispo-
neret, men også dårligt isoleret. 

- Dem er der på landsplan rigtig mange 
af, så vi står overfor et markant struk-
turelt problem. Ikke mindst i yderområ-
derne. Dem, der bevidst vælger at bo på 
landet, søger noget helt andet. I dag har 
vi ikke de rigtige redskaber til at løse 
situationen, - heller ikke finansielt, hvor 
det mest fornuftige måske er at rive ned 
og bygge noget andet op. vi står overfor 
en stor udfordring, som vi alle ser i den 
almene sektor, men som vi endnu ikke 
ved, hvordan vi løser, siger Birte Flæng 
Møller og giver bolden op for gode 
forslag. n

A f  k a m i l l a  S e v e l

n Indblik

kan de almene boliger igen lede 
vejen designmæssigt, som de 
faktisk gjorde fra 30erne og frem til 
60erne. Det vil Ministeriet for By, 
Bolig og landdistrikter i samarbej-
de med kommuner, boligorganisa-
tioner og byggebranchen gerne 
finde et svar på. Målet er at besva-
re, hvordan fremtidens almene bolig 
se ud, når der skal tages højde for 
samfundstendenser som ændringer 
i demografien, nye bosætningsmøn-
stre, blandede beboergrupper - og 
ikke mindst kravet om, at bolig-
massen skal være mere fleksibel og 
bruge mindre energi?

Som led i projektet afholdes en ar-
kitektkonkurrence om forslag til ét 
etagebyggeri og ét tæt-lavt byggeri 
beliggende i hver sin kommune. 
konkurrencen omfatter byggeri af 
familieboliger, men der er mulig-
hed for at inkludere en mindre del 
ældre- og/eller ungdomsboliger.

Der skal først udvælges to kom-
muner, som i samarbejde med hver 
sin boligorganisation vil opføre en 
ny almen bebyggelse med 25-50 
boliger. Der skal i hver kommune 
være udpeget en konkret bygge-

grund til bebyggelsen, kommunen 
skal være indstillet på at give 

tilsagn til nye almene boliger 
og boligorganisationen 

skal være indstillet på 
at opføre bebyggelsen, 
når arkitektkonkurren-
cen er afsluttet. Selve 
arkitektkonkurrencen 
gennemføres dernæst i 
to etaper. 

Fristen for indsendelse 
af ansøgninger er 
den 11. marts 
2013, klokken 
12.

Ministeriet  
inviterer til 
konkurrence

Der er cirka 

560.000  
almene boliger i Danmark 
fordelt på 7.900  
boligafdelinger. 
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>>

Den almene sektor går igen foran på flere 

fronter. Her Brabrand Boligforenings boliger 

i Hasselager, der får det største areal af 

solceller til en dansk almen boligbebyggelse.
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61 unique hotels centrally located at selected 
destinations throughout sweden, norway and denmark

WWW.FIRSTHOTELS.COM

FIRST HOTELS IN SCANDINAVIA

n tæt på boliger

Over halvdelen af 
lejlighederne solgt 
i Krøyer-projekt

krøyers plads på christianshavn i 
det indre københavn er et eksempel på, 
at det går bedre i boligmarkedet. Selvom 
projektet endnu ikke er gået i jorden, 
er halvdelen af lejlighederne solgt. Et 
symptom på, at efterspørgslen i bolig-
markedet stille og roligt er voksende. 
Det viser statistikken da også: Region 
hovedstaden oplevede prisstigninger i 3. 
kvartal på 0,1 og 1,4 pct. for henholds-
vis parcelhuse og ejerlejligheder. Til 
sammenligning er landsresultatet på 
henholdsvis -0,7 og -0,1 pct. for parcel-
huse og ejerlejligheder.

- konjunkturudviklingen er fortsat 
præget af den europæiske krise, og 
usikkerheden får køberne til at holde 
sig tilbage. Der er dog også positive 
ting, som bør tiltrække boligkøbere. 
Boligbyrden er den laveste siden midten 
af 1990erne, skattereformen betyder 
at rådighedsbeløbet stiger med 3 pct. i 
2013 og udbuddet af boliger til salg er 
for nedadgående, siger direktør karsten 
Beltoft, Realkreditforeningen.

Selvom der er tale om løbende indsam-
ling af handelsdata, kan vi allerede nu 
sige, at aktiviteten er højere end samme 
tid sidste år uden det dog er prangende. 
udbuddet af boliger til salg er også 
faldet drastisk i flere regioner og i ho-
vedstaden er udbuddet faldet med over 
40 pct. for ejerlejligheder.

Små skridt op af hængedyndet
- Når vi ser tilbage på 2012 vil året 
nok blive husket som et mellemår, 
hvor vi med små skridt er på vej op af 
hængedyndet ovenpå bunden i 2011. 

>>>

>>

Blandt de projekter, som 

NCC Bolig i øjeblikket 

udvikler, er Krøyers Plads 

i centrum af København, 

hvor NCC udbyder 38 

boliger fra priser på 

knap 5,1 millioner kr. 

med indflytning i 2014. 

18 lejligheder er allerede 

solgt og yderligere to 

reserveret.

Boligmarkedet ser ud til endelig at have ramt bunden.  

I hvert fald nogle steder i landet…

Fortsættes side 16
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Få mest muligt ud af MIPIM
Estate Media er din mediepartner på Mipim. 
Vi holder dig opdateret med daglige nyheder 
fra messen og stor reportage efter messen. 

Vi giver dig mulighed for international eksponering i vores 
to engelsksprogede medier, magasinet Scandinavian 
Property Magazine og iPad magasinet Estate Nordic Magazine. 

Priserne starter på kr. 5.500,-. Kontakt Michael Mortensen 
på tlf. 28 34 03 19 eller mail mortensen@estatemedia.dk, 
og hør om muligheder for annoncering og mediepakker.

Scandinavian Property Magazine

Det trykte magasin er det officielle messemagasin på København- Malmø-
standen. Magasinet udkommer på 5. år og distribueres fra standen på MIPIM og 
i caféområdet på messen. Efterfølgende distribuerer Copenhagen Capacity og 
Malmø Stad magasinet til relevante investorer og internationale kontakter. Ma-
gasinet udgives på engelsk og har fokus på investering, udvikling og udlejning i 
Øresundsregionen. Kontakt os og hør om annoncemulighederne i magasinet.

Estate Nordic Magazine

Dette magasin er et iPad magasin, der udgives på engelsk. Magasinet dækker 
hele det nordiske ejendomsmarked med eksklusive interviews, og analyser. 
Magasinet kan hentes i App-store eller læses på vores hjemmeside. På Mipim vil 
der være opsat iPads med magasinet, hvor besøgende kan læse det.  Annoncer i 
iPad magasinet kan være interaktive og på flere sprog og Estate Reklame hjæl-
per gerne med opsætning. Kontakt os og hør om priser på annoncering.

Estate Media på Mipim

Vores  Mipim Team er i Cannes under hele Mipim, og dækker begivenheder og arrangementer. Vi glæder os til 
at se kunder og samarbejdspartnere, og du er velkommen til at kontakte os vedr. nyheder og arrangementer.

Videns- og mediehus for ejendomsbranchen

Betina Blaagran
M: blaagran@estatemedia.dk
T: 53 37 53 93

Kamilla Sevel
M: sevel@estatemedia.dk
T: 42 76 00 20

Nikolaj Pfeiffer
M: pfeiffer@estatemedia.dk
T: 29 38 74 80

construction, property and investment 
 in the Øresund region

No 1 – 2012
scandinavian
property
magazine

swedish investors head 
for copenhagen

hotels: an interesting  
investment option

record high take-up in  
malmö and Lund
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INVITATIONDeltag i vores nordiske ejendoms- 
lounge og mød kolleger fra Danmark 

og Norden til uformelt netværk.Tirsdag d. 12. marts 17-1915 Rue Bertrand LepineCannes 

n tæt på boliger

2013 forventes også at blive på 
det jævne, da vi nok bevæger os med 
meget små skridt i den rigtige retning. 
Der findes ikke en mirakelkur på den 
økonomiske krise vi står i, og tilliden 
genskabes kun ved et langt sejt træk, 
siger karsten Beltoft.  

Ncc Bolig er en af de helt store boligud-
viklere i øjeblikket og genkender det bro-
gede billede, og et marked i forandring. 

- Boligmarkedet er meget segmenteret. 
God beliggenhed er alt, siger adm. direk-
tør Torben Modvig, Ncc Bolig.

- Markedet går især godt i københavn, 
hvor vi har mere end 100 lejligheder på 
vej. Men vi skal ikke ret langt udenfor 
centrum, før det bliver svært at sælge 
boliger.

Fantastisk salg i Q4
Ncc mærkede en opbremsning mellem 
Q3 og Q4 i 2012, men den har ikke bidt 
sig fast. 

- vi havde et fantastisk salg i de sidste 
uger af december, så vi er meget tilfred-
se med udviklingen. Jeg tør godt kon-
statere, at medmindre der kommer nye 

pludselige kriser, så er markedet vendt 
nu, så længe vi taler københavn, siger 
Torben Modvig, der nu også ekspanderer 
i Danmarks andet store boligmarked, 
Aarhus.

En af de afgørende ting for at få bolig-
salg til at lykkes er at skaffe finansiering 
– ikke til projektet, men til køberne. 

- Det er ikke længere nok at skaffe 
projektfinansiering, men i endnu højere 
grad vigtigt som udvikler at fokusere 
på slutfinansieringen. her har vi succes 
med at få folk til at skifte til banker, som 
vi samarbejder med som for eksempel 
Nordea, BRF eller Nykredit.   

Torben Modvig følger også nøje de øvri-
ge dele af boligmarkedet. 

- vi konkurrerer ikke så markant med 
andelsboliger. De har haft det hårdt, men 
der er ikke tvivl om, at de nye almene 
boliger, der kommer i markedet, tiltræk-
ker andre kundetyper end tidligere. Det 
betyder, at det almene byggeri i højere 
grad konkurrerer med det private bolig-
byggeri, og det kan blive en udfordring 
for os, fordi vi skal skabe et afkast, mens 
almene byggerier kun skal forrente 
gælden, siger Torben Modvig. 

Det er sjældent, at de private udviklere 
bygger almene boliger. Men det sker. 

- Det er svært for os at følge med pris-
mæssigt, hvis en kommune selv ligger 
inde med en grund, og det er klart, at 
det er nemmere at få grundskyldskapital 
fra kommunen, hvis en af deres egne 
grunde kommer i spil. Så selvom der er 
et boom i gang i det marked, er det ikke 
noget, vi forventer at kunne basere en 
forretningsmodel på. Det er det private 
ejerboligmarked, der er interessant for 
os, siger Torben Modvig. n

A f  k a m i l l a  S e v e l

- Udenfor København for eksempel i Farum 

har vi nogle steder markedsandele i nybo-

ligmarkedet på 30-50 procent. Det siger 

noget om, hvor små salgsvolumener, der er 

tale om, siger adm. direktør Torben Modvig, 

NCC Bolig.

>>

8,9 
procent

udbudspriserne i køben-
havn er steget med

i 2012.
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London og større tyske byer vil 

tiltrække investeringer. Det bliver til 

gengæld svært for byer i Sydeuropa 

som her Madrid. 

VERDENS LæNGStE HæN-
GEBRO kan blive en realitet 
i Trondheim. Det danske 
rådgivningsfirma Rambøll har 
lavet forundersøgelserne til en 
hængebro i Trondheim i Norge, 
og konklusionen er, at anlæg-
get er realistisk. hængebroen 
kan blive verdens længste på 
6,7 km. og kan dermed slå den 
hidtidige rekord på 5,3 km. 

Broen skal gå fra Trondheim 
til Fosen og vil give Trondheim 
mulighed for at vokse på den 
anden klimatisk bedre side af 
Fjorden, hvor der er planer om 
at udbygge en bydel med 15.-
20.000 indbyggere. 

Mt HØjGAARD ER VED At 
LæGGE SIDStE HåND på et 
stort drikkevandsanlæg i ver-
dens hurtigstvoksende storby, 
Dhaka.

handels- og investeringsmini-
ster pia olsen Dyhr har besøgt 
byggeriet i forbindelse med en 
rejse til Bangladesh.

MT højgaard opfører rensnings-
anlægget i et joint venture med 
det franske firma Degremont. 
For godt et år siden var pro-
jektet to til tre måneder efter 
tidsplanen, men med stram 
projektstyring og hårdt arbejde 
er det lykkedes at indhente det 
forsømte, og i meget nær frem-
tid kan MT højgaard aflevere 
anlægget. 
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ventes at øge deres aktivitet med 
opkøb af gældsposter frem for 
direkte investering i ejendomme. 

Flere nye långivere og 
mezzaninfonde
Der er en række faktorer, der 
kendetegner det europæiske 
marked specifikt, og som – selvom 

undersøgelsen ikke nævner noget 
om det – også gælder for en række 
af de danske investorer. Det drejer 
sig blandt andet om de følgende 
to forhold:

•  på trods af Europas økonomi-
ske problemer og frygten for 
eurozonens sammenbrud ser 

mange europæiske investorer – 
faktisk hele 60 procent - denne 
periode som et godt tidspunkt 
at investere, og en tilsvarende 
andel ønsker at udvide deres 
investeringsportefølje på kort 
sigt.

•  Manglende udbud ses som en 
vigtig begrænsning for investo-
rerne. Det skyldes blandt andet 
investorernes fokus på 1. klasses 
kontorer. Manglen på nye gode 
investeringsejendomme i mange 
europæiske markeder, hvor 
nybyggeriet er kollapset efter 
krisen, har forværret manglen på 
ejendomme, der både ligger godt 
og er tidssvarende. 

Selvom flere af investorerne ser 
finansiering som den væsentligste 
stopklods for årets aktivitet, så er 
der også nye muligheder på vej på 
det område. 

- I 2013 vil vi se flere nye långive-
re og mezzaninfonde, som delvis 
vil erstatte tomrummet efter de 
almindelige bankers tilbagetræk-
ning. Mere generelt vil 2013 
blive et år med fortsat opsving, 
hvor investeringsvolumen vil vise 
beskeden vækst og stemningen 
i markedet langsomt vil bedres, 
siger adm. direktør Tony horell, 
colliers International, uk. 
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60 
procent vil gerne  
investere lige netop nu

SIDE 18  |  ESTATE MAGASIN  |   # 01  2013

n Nyheder

uDLAND
Fokus på byggerI og ejeNDom over HeLe verDeN

LONDON: Investeringskapital er 
der masser af i markedet, - og det 
vil der også være i 2013, ifølge 
Global Investor Sentiment Survey 
fra colliers International, som 
viser, at hvis bare der er produkter, 
så er der også købere.

Globale investorer vil gå efter ejen-
domme i uSA, efterfulgt af Asien 
og vesteuropa, herunder især 
london, paris og flere af de større 
byer i Tyskland i de kommende år. 
Mæglerfirmaet colliers har spurgt 
500 institutionelle og private in-
vestorer på globalt plan om deres 
syn på de næste 12 måneders 
marked, og de er overvejende posi-
tive. Men der er imidlertid fortsat 
svær adgang til finansiering og et 
begrænset udbud af højkvalitets-
ejendomme, hvilket er med til at 
begrænse investeringerne. 

Mere af det samme
Blandt de vigtigste konklusioner 
i undersøgelsen er, at der ikke vil 
ske de store ændringer, men der 
vil komme mere af det samme. og 
det er så måske ikke så dårligt. Det 
betyder, at: 

•  Investeringerne vil fortsat øges 
og vokse støt i de vestlige mar-
keder i 2013. 

•  Investorerne vil fortsat søge 
mod sikre havne. Det betyder 
gammelkendte vesteuropæiske 
byer som london, paris, Frank-
furt, hamborg, München og New 
york. london og New york er 
de vigtigste investeringsmål for 
investorer fra andre regioner. 

•  Sikre afkast og sikre værdier er 
fortsat en høj prioritet for de 
fleste investorer. 

  colliers forventer ud fra under-
søgelsen, at investorer fra uSA, 
Asien og latinamerika er mest 
til bøjelige til at påtage sig øget 
risiko i de næste 6 måneder. 

•  kontorer vil være det mest 
attraktive segment: Investorerne 
på globalt plan har en stærk 
præference for kontorsegmentet. 
Men der er trods alt interesse for 
andre områder, og investorer fra 
uSA og latinamerika ser på indu-
strisegmentet, mens investorerne 
i Australien, canada og New zea-

land viser en stigende interesse 
for investeringer i butikscentre.

•  Finansiering: De fleste europæi-
ske, mellemøstlige og afrikanske 
markeder, EMEA, vil fortsat 
kæmpe for at få finansiering i 
2013. Specialiserede gældsfon-
de, som søger højt afkast, for-

Investeringerne fortsætter i 2013
– og Europa går ikke forbi
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Mipim n

En 7 meter høj vindmølle i lego kan 
blive det nye vartegn for københavn på 
Mipim. 

copenhagen capacity, der står for den 
danske stand på Mipim, er i fuld gang 
med at planlægge årets aktiviteter. og 
nu vil københavn have synlighed, så det 
ikke kun er Stockholm, der med banner 
og sloganet “capital of Scandinavia” 
løber med opmærksomheden. 

Møllen blev brugt ved ol i london og er 
symbol på hvad, københavn kan byde 
på som lokaliseringsby med grønt miljø, 
cleantechindustri og legoklodser som 
symbol på det gode familieliv. 

- vi er netop i gang med de sidste under-
søgelser. Der er nogle ret skrappe krav i 

Frankrig til, at møllen skal kunne modstå 
noget, der ligner orkanstyrke. Det skal vi 
se, om vi kan få løst, så vi kan få skabt 
et iøjnefaldende og opmærksomheds-
skabende københavnsikon, siger Jacob 
Saxild, der er ankermand, projektleder og 
tovholder på opbygningen af standen og 
planlægningen af de tilhørende arrange-
menter.

og der bliver skruet op for synligheden 
i år ikke bare foran messen, men også 
med flere arrangementer, hvor interna-
tionale investorer bliver taget i hånden 
og får foræret en direkte tilgang til 
københavnsregionen. 

- vi vil i det hele taget gerne vise mere 
frem, hvad vi kan byde på i københavn, 
siger Jacob Saxild. 

VIP-reception for investorer
Derfor har overborgmester Frank Jensen 
allerede tirsdag inviteret en række 
investorer til en reception på 
stranden i cannes sammen med 
en række danske projektud-
viklere og ejendomsfolk. Må-
let er, - med Frank Jensens 
medvirken og introduktion 
til københavn, - at sætte de 
to grupper i direkte 
forbindelse med 
hinanden. 

Copenhagen- 
Malmö region

Navnet Øresundsstanden 
bruges ikke længere. Den 
danske stand er omdøbt 
til det mere internationalt 
mundrette

>>>

>>

Copenhagen Capacity har sammensat et program på Mipim, der skal slå København 

 fast på landkortet hos internationale investorer
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Frank Jensen  
og Bjarke Ingels  
på Mipim
Den internationale ejendomsmesse Mipim løber af 

stablen 12.-15. marts i cannes. copenhagen capacity 

er i fuld gang med at planlægge aktiviteter, der skal 

gøre københavn til en værdig konkurrent til Stock-

holms ”capital of Scandinavia”

Torsdag kommer Bigs stifter Bjarke Ingels og præsenterer Køben-

havn på et arrangement med Hovedstadsregionen som vært.

Copenhagen Capacity er i år primus motor i en række arrangementer, der skal pro-

movere København på den internationale ejendomsmesse Mipim. Messen åbnes som 

tidligere år med et velkomstcocktailparty for alle deltagere på hotellet Carlton tirsdag 

aften kl. 19.30, hvor der er mulighed for at mingle med ejendomsfolk fra hele verden.
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læs magasinet på web & ipad
estate nordic magazine bliver udgivet på engelsk og dækker hele det nordiske ejen-

domsmarked. Vi tager læseren med under overfladen og bringer 
eksklusive interviews, insiderviden fra branchen og analyser. magasinet er gratis og 

kan downloades via app store eller web. 

Læs mere på www.estatenordic.com

Your One Stop Source to Nordic Real Estate

ESTATENORDIC.COM
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March 2011

Overview
iOS Developer Program members must follow these guidelines when promoting 
an a∑liation with the App Store on websites, advertising, and other marketing 
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n Mipim

Mipim er oppe på 17,4 procent flere tilmeldte danskere 
allerede nu i forhold til 2012. og Reed Midem, der arrangerer 
Mipim, har store forhåbninger til årets messe. 

- vi forventer en Mipim med stor aktivitet. vi har allerede 
høj deltagelse fra lande som Tyskland, uk, Frankrig, Italien, 
Sverige og uSA, oplyser Marion caillol, Reed Midem, der 
også understreger, at ganske vist er der 17,4 procent flere 
danskere tilmeldt på nuværende tidspunkt i forhold til sidste 
år, men der er hele 19,4 procent flere svenskere og hele 28,3 
procent flere finner.

Mipim udnævner hvert år et land, som der sættes særligt 
fokus på. og med de svage markeder i Øst- og vesteuropa 
har Mipim valgt Tyrkiet som “country of honor” i 2013. Mere 
end 1.000 kvm.  er dedikeret til tyrkisk udstilling. 

- Der er en række lande med højvækst, der er interessante for 
internationale investorer og som også er på Mipim i år. Det 

drejer sig om Rusland, Tyrkiet, kina og Brasilien, siger Marion 
caillol. 

Mipim forventer, at cirka 4.300 internationale investorer vil 
deltage på årets messe. 

konferenceprogrammet på messen har en hovedtaler, og det 
bliver i år Dr. Jürgen Starck, der er en førede tysk cheføko-
nom og tidligere medlem af den Europæiske central Banks 
komité, og som vil tale om den økonomiske krise, og hvordan 
Eus medlemslande skal komme igennem den.

Mipim har i år valgt at sætte fokus på specifikke sektorer 
som logistik og hotelmarkedet med særlige udstillingsområ-
der, konferencer og events. herudover kommer der i stigende 
grad fokus på slutbrugere. I år deltager blandt andet repræ-
sentanter fra storforbrugende lejere som Google, Deutsche 
post Real Estate, l’oreal og Dell corporation.

vIp-frokosten er en ud af en række 
nye konkrete tiltag for at få investo-
rernes øjne op for de muligheder, som 
københavn tilbyder. hele den kommende 
satsning læner sig op ad de mange 
udviklingsprojekter som for eksempel 
Nordhavnen og carlsbergbyen. Samtidig 
vil københavn også gerne præsentere for 
investorerne, at der er god grund til at 
udnytte den økonomiske sikkerhed, som 
hersker i de nordiske lande i øjeblikket i 
modsætning til for eksempel Sydeuropa.

Velkomstreception på standen
Næste punkt på agendaen i den dagsor-
den er onsdag kl. 15.30, hvor der er vel-
komstreception på copenhagen-Malmø 
standen som den hedder nu. 

- her forventer vi et massivt opbud af 
politiske topfolk, når Frank Jensen i 
selskab med regionsrådsformand vibeke 
Storm Rasmussen og Malmös borgme-
ster Ilmar Reepalu vil byde velkommen, 
siger Jacob Saxild.

Torsdag mellem 10-12 bliver der så 
mulighed for at høre om københavn og 
dansk know-how på hotellet Maje-
stic, når en af de mest kendte danske 

arkitekter i øjeblikket, Bjarke Ingels, vil 
være taler til et arrangement, som ho-
vedstadsregionen inviterer til. Igen med 
det mål at give udenlandske investorer, 
virksomheder og presse et indblik i 
københavns muligheder. Begivenheden 
er tænkt som et netværksarrangement 
med regionen som vært. 
Endelig arbejder hovedstadsregionen 

også med et brunch-arrangement fredag 
morgen for udvalgte danske deltagere. 

- Regionen vil gerne knytte tættere 
kontakter til de danske Mipim-deltagere 
for at kunne samarbejde mere koordine-
ret fremadrettet. Det er baggrunden for 
dette initiativ, siger Jacob Saxild. 

Fehmarn er også på programmet
Endelig bliver der også sat særlig fokus 
på Fehmarn bælt projektet, hvor der alle-
rede er adskillige internationale aktører, 
der har meldt sig på banen. I hvert fald 
til selve byggeriet. 

- onsdag formiddag bliver det muligt at 
høre mere om mulighederne for at lo-
kalisere sig i Fehmarn Bælt regionen. vi 
arbejder fortsat på de præcise rammer, 
siger Jacob Saxild. 

copenhagen capacity glæder sig over 
den massive opbakning til standen. 

- vi har 11 partnere og cirka 60 spon-
sorer. Det synes vi er flot i de tider, som 
branchen gennemlever i øjeblikket, siger 
Jacob Saxild. n 

A f  k a m i l l a  S e v e l

De 11 partnere er: 

By & Havn

Københavns Kommune

Advokatfirmaet Lett

Lokalebasen/ 

DN Erhverv

Region Hovedstaden

Sjælsø 

Femern Belt  

Development

NCC property Development

NpV Management

Saxo properties

Carlsberg Byen

17,4 procent flere tilmeldt Mipim

>>
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også i Ørestad Syd har projektudvik-
lingsselskabet Arkitektgruppen, som 
med succes har solgt rækkehuse på den 
yderste spids af Ørestad Syd, nu god 
interesse for boligprojektet Skovhuset, 
der kommer til at ligge vest for 8-tallet 
helt på kanten af kalvebod Fælled. 

91 boliger i Skovhuset i syd
Der skal i alt opføres 91 boliger i bygge-
riet, men foreløbig har Arkitektgruppen 
kun sendt 16 boliger på markedet – og 
der er underskrevet 10 endelige købsaf-
taler på få uger. Derfor er Arkitektgrup-
pen også ved at gøre klar til, at yderlige-
re 16 boliger sendes på markedet. 

- Det glæder os, at den positive udvikling 
af Ørestad Syd fortsætter – den nye 
bydel tager nu for alvor form. Arkitekt-
gruppen har gennem en årrække bygget 
boliger i Ørestad, og det er vores klare 
opfattelse, at vi på grunden i Ørestad 
Syd har mulighed for at opføre nogle 
af de bedst beliggende boliger i hele 
Ørestad til en attraktiv pris, siger udvik-
lingsdirektør Tony christrup, Arkitekt-
gruppen, der sælger boligerne for lige 
over 21.000 kr. per kvm.

Det er da også i city og Syd, at udviklin-
gen primært foregår. 

- I Ørestad Nord har vi med Nordeas nye 
domicil stort set ikke mere erhvervs-
jord tilbage. Nordea har dog option på 
24.000 kvm. udover de 46.000, som de 
har købt, og først til sommer ved vi, om 
de vælger at udnytte den, siger Nicolai 
Irminger Sonne. 

En af de ting, der kan spærre for 
udviklingen er, at lokalplanerne, da 
de blev vedtaget, virkede fornuftige 
også kommercielt, men i en ændret 
samfundskonjunktur er blevet meget 
svære at arbejde med. Derfor glæder det 
også Nicolai Irminger Sonne, at 
lokalplanen blev ændret så ræk-
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Der er for alvor kommet gang 

i byggerierne i Ørestad igen. 

ud af de 180.000 kvm. er 

mere end en tredjedel boli-

ger, mere end en tredjedel er 

undervisning og kultur, mens 

knap en tredjedel er erhverv 

med Nordea som den absolut 

største klump

180.000 kvm.  
 er på vej i Ørestad

Efter en periode, hvor byggerierne 
gik i stå i Ørestad, er der igen kommet 
godt gang i udbygningen af københavns 
næstnyeste bydel efter Nordhavnen. 

Mere end 180.000 kvm. er på vej 
indenfor alle segmenter. knap en 
tredjedel er erhverv primært drevet af 
et nyt domicilbyggeri på 46.000 kvm. til 
Nordea i Ørestad Nord, mens der er cirka 
70.000 kvm. boliger på vej og 70.000 
kvm. arena og campus-byggeri.

- vi kan helt generelt se en voldsom 
bedring i markedet med boligmarkedet 
som den primære kilde. Erhvervsjord 
er stadig svært bortset fra de områder, 
der ligger meget tæt på stationerne. 
Samtidig er det efterspørgere af store 
domiciler, der er i markedet, mens det 
går langsomt med grunde til mindre kon-
torejendomme. Der er ingen efterspørg-
sel på grunde til spekulationsbyggeri, 
men det gælder alle steder i regionen, 
siger salgschef Nicolai Irminger Sonne, 
By & havn.  

Til gengæld tror han voldsomt på bolig-
markedet. 

- Den byggepause, vi har oplevet de 
seneste 4-5 år, har betydet, at der er et 
marked nu. Det gælder især rækkehuse 
som ejerboliger og lejligheder som leje-
boliger. vi kan se, at pensionskasserne i 
høj grad er ude at shoppe, siger Nicolai 
Irminger Sonne.

Blandt de pensionskasser er pensionDan-
mark, der netop har holdt rejsegilde på 
boligbyggeriet horisonten II i Ørestad 
city. og pensionDanmark shopper videre 
fastslog adm. direktør Torben Möger 

pedersen i forbindelse med rejsegildet. 
- Målet er, at vi over de kommende fem 
år vil investere over 10 mia. kr. i både 
eksisterende og nye erhvervsejendomme 
og boliger, siger Torben Möger pedersen.

Udlejet i rekordfart
Boligbyggeriet i Ørestad bliver hurtigt 
afsat i øjeblikket. Det er også erfaringen 
fra det helt nybyggede byggeri puls, 
hvor lejlighederne er blevet udlejet i 
rekordfart. puls får også endnu en Irma. 
Indtil videre har der kun været 2 Netto 
og en Bilka i Fields i hele Ørestad. 

- Irma er hele tiden på udkik efter nye 
steder at åbne butikker. Det skal være 
dér, hvor der i forvejen er stor trafik eller 
i hvert fald et lovende potentiale. vi har 
længe kigget efter den helt rigtige be-
liggenhed i Ørestad med stor synlighed 
og gode parkeringsmuligheder. Det har 
vi fundet nu, siger kædedirektør Jesper 
uggerhøj, Irma. 

puls er opført af det aalborgensiske 
investeringsselskab ceraco, der i første 
omgang ville have bygget til videresalg. 
Byggeriet rummer 108 lejelejligheder på 
66 - 134 kvm. 

- vi havde selvfølgelig regnet med, at 
udlejningen ville gå godt – men det her 
har oversteget alle vores forventninger, 
siger direktør Ernst Michaelsen, ceraco. 

Den månedlige leje 
for boligerne i 
puls ligger på 
7.500-13.000 
kr. - afhængig 
af størrelsen på 
lejligheden. 

>>>

 

50
procent

by & Havn har solgt 
1.500.000 etagemeter 
byggeret svarende til

- Vi har uden tvivl haft den rigtige vare til den 

rigtige pris på det rigtige sted, siger Ernst  

Michaelsen, Ceraco, om boligprojektet Puls.

af hele Ørestad.
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BoligPortal.dk 
- en del af North Media A/S

Effektiv udlejning med BoligPortal.dk:

•  BoligPortal.dk er din adgang til mere end 150.000 boligsøgende hver måned

•  Gratis system til annoncering af lejeboliger og optimal udvælgelse af lejere

•  Mere end 51.000 lejeboliger blev udlejet via BoligPortal.dk i 2010

Ring på 7020 8868 og hør mere om effektiv udlejning med BoligPortal.dk

BoligPortal.dk’s dedikerede 
medarbejdere yder personlig 
service til udlejere og sikrer 
sammen med BoligPortal.dk’s 
system effektiv udlejning.
BoligPortal.dk er integreret 
med ejendomsadministrations-
systemet Unik Bolig 4.

BoligPortal.dk har kontorer 
i Århus og København og er en 
del af den børsnoterede koncern 
North Media A/S.

Læs mere på www.boligportal.dk

Danmarks 
største markedsplads 

for lejeboliger

udleje. Resten af projektet, som vi kalder 
The Summits er modtaget rigtigt positivt 
i markedet, og vi ligger i forhandlinger 
med flere forskellige lejeemner, siger 
development manager Mark Rendbæk, 
Steen & Strøm.

Cobe tegner ny helhedsplan og 
hotel
lige ved siden af har Ncc og By & havn 
lanceret en ny helhedsplan efter den 
amerikanske arkitekt Daniel libeskinds 
plan fra midten af 00erne, kuldsejlede. 
Den første kunde i den nye plan bliver 
hotel cabinn Metro, der udvider med 
10.000 kvm. og 200 p-pladser. projektet 
kaldes samlet cabinn village og består af 
290 nye dobbeltværelser med køkken, et 

nyt kontorhotel med 200 kontorarbejds-
pladser og en konferencesal med blandt 
andet tv-studie på 1.200 kvm. Den 
nye del af cabinn village bliver ligesom 
helhedsplanen tegnet af arkitektfirmaet 
cobe.

- vores opgave i Ørestad city er nu 
primært at gå ind og binde de sløjfer, 
der mangler. Det drejer sig om p-huse, 
pladsdannelser og den slags ting, som 
skal helt på plads i de nye bydele, siger 
Nicolai Irminger Sonne. 

Ørestad Syd havde en hård start. her 
stod en række projektudviklere i kø 
for at komme i gang, da grundene blev 
udbudt, men flere af dem knækkede 

nakken på krisen, inden byggerierne gik i 
gang. Tilbage stod Sjælsø Gruppen og St. 
Frederikslund med to markante byggeri-
er sydligst i bydelen. Disse er nu solgt.

- Der er ved at forme sig en rigtig 
bydel. Der kommer en multiarena, hvor 
lokalplanen lige er ved at at falde på 
plads. Så har vi udover Arkitektgruppens 
Skovhuset også et boligbyggeri, som 
boligselskabet AAB er ved at få på plads 
efter nogle forhindringer i forbindelse 
med, at entreprisevinderen Brd. Ander-
sen gik konkurs. Endelig er JM Danmark 
i gang med 14.000 kvm. ejerboliger 
lige nord for 8-tallet og boligselskabet 
Domea har sammen med Nordkranen 
fået kommunal grundkapital til at bygge 
almene boliger overfor metrostationen, 
siger Nicolai Irminger Sonne. n

A f  k a m i l l a  S e v e l

The Summits kalder Steen & Strøm deres 

kontorprojekt, der ligger ved siden af 

Cobes helhedsplan.
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kehusbyggeriet Radiorækkerne, 
som udviklingsselskabet Tetris står bag, 
kunne blive en realitet i Ørestad Nord. 
husene er tegnet af kasper Danielsen 
Arkitekter, og det er gået så godt med 
salget af dem, at 2. etape snart er på vej. 
husene bliver solgt til over 31.000 kr. 
per kvm. 

4 lommer der fyldes hver for sig
Ørestad er oprindeligt opdelt i 4 lommer, 
der aktiviteres hver for sig for at få 
udbygget kvartererne så hurtigt som 
muligt frem for at arbejde med halvfær-
dige områder flere steder. Derfor blev 
Ørestad Nord først sat i spil, så kom 
Ørestad city og senest Ørestad Syd. 
Det sidste kvarter Amager Fælled har 
lavest prioritet, men der er faktisk en 
gruppe initiativtagere, der på funding 
basis forsøger at skabe en international 
kollegie- og universitetsby. 

- vi har givet dem lov til at arbejde 
med grunden indtil videre, siger Nicolai 
Irminger Sonne. 

I Ørestad city er By & havn stort set 
ude af udviklingen af området. De bare 
pletter er grunde, der allerede er solgt af 
det statslige udviklingsselskab, og som 
developerne nu ligger inde med. Steen 
& Strøm har en stor grund ved siden af 
Fields, som selskabet sidste år offentlig-
gjorde, at de nu ville bringe i spil. Selvom 
markedet summer af rygter om resten 
af projektet, så er der endnu ikke noget 
endeligt på plads. 

- vi arbejder på at opføre en biograf i 
Ørestad, hvor vi er enige med Nordisk 
film om principperne for deres etable-
ring. vi har modtaget byggetilladelse og 
har sendt projektet i udbud. Der er tale 
om et større samlet projekt med en bio-
graf på cirka 4.800 kvm. og 3.000 kvm. 
til andre formål, som vi arbejder med at 

Ved rejsegildet på boligudlejningsbyggeriet 

Horisonten II deltog fra venstre adm. direk-

tør for By & Havn Jens Kramer Mikkelsen, 

Københavns Teknik- og Miljøborgmester, Ay-

fer Baykal, adm. direktør i PensionDanmark, 

Torben Möger Pedersen  og divisionsdirektør 

i MT Højgaard, Bjarne Jørgensen.

>>

Horisonten II opføres 

som et boligbyggeri i 8 

etager med 87 lejligheder 

på i alt 8.300 kvm. plus 

kælder. Boligerne får en 

gennemsnitlig størrelse 

på 100 kvm. og har alle 

udgang til en dyb altan. 

MT Højgaard er entrepre-

nør på projektet.

Arkitektfirmaet Cobe 

har tegnet en ny hel-

hedsplan for Ørestad 

Downtown ved siden 

af Fields.
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Det bliver stadig hårdere at 
være en af dem, der godt kan 
lide, at tingene er, som de plejer 
og bare skal ekspederes. 

Men selvom det er populært 
at være ekstrovert i Danmark 
2013, så er der faktisk ikke 
noget galt med at være papir-
nusser, for det er der brug for i 
rigtig mange brancher. proble-
met er bare, at kunderne i den 
anden ende ikke vil føle, at de 
bliver behandlet som de andre 
og slet ikke bureaukratisk. Men 
hvis alle skal behandles indivi-
duelt, så tager det længere tid 
– og det koster flere penge. 

Netop det er en af de helt store 
udfordringer for administra-
tionsbranchen. 

- vi står overfor i hvert fald 
tre store udfordringer, siger 
direktør Torben christensen, 
Ejendomsforeningen Danmark. 

Blæse og have mel  
i munden
Den ene er netop, at man skal 
være både effektiv og individu-
elt fokuseret samtidig med, at 
man leverer et konkurrencedyg-
tigt produkt.

Med andre ord betyder det, at 
hvis man administrerer for ek-

sempel en andelsboligforening, 
så skal man være billig og 
derfor effektiv med alt det ad-
ministrative, men hvis beboerne 
vil holde generalforsamlingen 
på en ny måde eller gerne vil 
udføre dele af administrationen 
selv, så skal man også være 
åben overfor det og måske 
tilbyde den løsning til en anden 
pris. 

- De to hensyn skal i højere 
grad gå hånd i hånd, og det 
bliver i fremtiden en af de helt 
store ledelsesmæssige udfor-
dringer at finde medarbejdere, 
der kan begge dele eller i hvert 
fald kan samarbejde om samlet 
set at tilbyde begge dele, siger 
Torben christensen. 

Ikke som i gamle dage
Administration er nemlig ikke 
som for bare 10 år siden. kun-
dernes behov er blevet mere 
komplicerede i takt med, at der 
er kommet flere valgmuligheder 
ikke mindst på låneområdet.

- For at bevare effektiviteten 
skal man have en virksomhed, 
der i nogle lag understøtter 
rutinen og i andre fokuserer på 
individuelle behov, og det er 
noget af det, vores medlemmer 
virkelig arbejder med at optime-
re, siger Torben christensen. 

Administration af ejendomme er en 

branche, der står overfor en række  

store udfordringer. En af dem er, at 

kunderne vil behandles individuelt 

uden at betale væsentligt mere for det. 

Derfor skal branchen udvikle sig, og 

papir nusserne har hårde tider

>>>

>>

n tema

Alle ejendomme er ens 
– og alligevel er de alle noget særligt

Ejendomsforeningen Danmarks medlemmer administrerer 288.000 ejerlejligheder og 204.000 

andelsboliger svarende til henholdsvis 39 og 54 procent af samtlige i Danmark. 
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Vores vision:
“Mennesker ønsker at bo, handle eller arbejde 
i ejendomme, vi har ansvaret for”
www.deas.dk

EnhvEr god   
EjEnDomS invEStEring  
byggEr på Et solidt 
fundament

Hvad kan vi gøre for dig?

•	 Ejendomsadministration

•	 Centermanagement

•	 Mæglervirksomhed

•	 Property	Asset	Management

•	 Facility	Services

•	 Offentligt	Privat	Partnerskab

DEAS_annoncekampagne_230x290_02.indd   1 15/01/13   13.16

n tema

Netop andelsboligområdet er den 
næste store udfordring. Siden midten 
af 2000erne, hvor værdiansættelsen af 
andelsboliger eksploderede i takt med 
stigningerne på ejerboligmarkedet, er 
der kommet fokus på prisfastsættelsen 
og med adskillige foreninger med swaps 
og andre eksotiske finansielle instrumen-
ter, er det blevet sværere at vægte de 
forskellige hensyn.

- Der er kommet krav fra politisk side 
om, at man i højere grad oplyser po-
tentielle købere af andelsboliger om de 
risici, der er. Det er naturligvis fornuftigt, 

men selvom køber skal have information 
om den aktuelle økonomiske situation 
i en forening, skal man jo ikke lægge 
økonomien i andelsboligforeningen ned 
med gentagne aktuarvurderinger. Så det 
er en hårfin balance, som skal findes, 
siger Torben christensen. 

Mellem aktuarer og politikere
Den tredje store udfordring er, at der 
skal fokus på rekruttering og uddannelse 
af medarbejdere. Branchen er i vækst, 
netop fordi administrationen bliver mere 
kompleks og professionaliteten øges. Det 
kræver både flere medarbejdere, men det 
kræver især også dygtigere medarbej-
dere. 
-  lejelovgivningen, energiregler og 
meget andet bliver mere og mere kom-
plicerede. Det er også, derfor branchen 

vækster, fordi det bliver sværere og 
sværere at gøre selv. For at understøtte 
denne proces har vi igangsat en række 
kurser og uddannelsesforløb. 

Et af problemerne i Danmark har været, 
at der ikke har været en offentlig uddan-
nelse rettet mod ejendomsbranchen på 
samme måde som man for eksempel har 
i Sverige. 

- Så vi har selv lavet en administrator-
uddannelse, og vi kan se, at den indsats, 
vi i øvrigt har gjort for at gøre branchen 
attraktiv, den begynder at bære frugt. I 
efteråret søgte et 2-cifret antal bachelors 
fra den finansøkonomiske uddannelse 
faktisk direkte mod ejendomsbranchen, 
siger Torben christensen. n

A f  k a m i l l a  S e v e l

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark

Der kom næsten 3 gange så mange ejendomsadministratorer i perioden 1997-2008, 

da erhvervet senest blev opgjort. Samtidig er aldersfordelingen for administratorer 

skæv. Der er en overrepræsentation af beskæftigede mellem 50 og 69 år, mens de 

unge i alderen 20-29 år er underrepræsenteret. Med pension og vækst indenfor 

faget, har Ejendomsforeningen Danmark derfor regnet ud, at der i 2018 er behov for 

omkring 6.000 nye ejendomsadministratorer.

- Det er en stor sejr for os, at vi har fået øget opmærksomheden om-

kring branchen, så der er flere, der rent faktisk gerne vil arbejde i den, 

siger direktør Torben Christensen, Ejendomsforeningen Danmark.
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centret har 18 millioner besøgen-
de per år på de i alt 106.000 kvm., 
hvoraf de 56.700 kvm. er butikker, 
mens resten af de 133.000 kvm. 
også indbefatter boliger, hotel, 
kontorer og p-pladser. 

DNB liv tilpasser sig med salget 
til de nye kapitalkravsregler og 
dermed til, hvor stor en risiko 
selskabet kan løbe i forhold 
til mængden af ejendomme i 
investeringsporteføljen. Men DNB 
liv vil – i modsætning til de fleste 
institutionelle investorer i Dan-
mark – fortsætte en aktiv købs- og 
salgspolitik. 

- Ejendomme giver både gode 
afkast og har en attraktiv risiko, 
og vi vil fortsat udvikle porteføljen 
både gennem køb og salg og vi er 
også fortsat på jagt efter ejen-

domme, vi kan udvikle, siger Tom 
Rathke.  

Citycon får mere  
Sverige på bøgerne
catella corporate Finance og 
Mannheimer Swartling har været 
rådgivere for DNB liv.

- Det er et godt eksempel på, 

at det svenske marked fortsat 
tiltrækker institutionel kapital, 
siger vD Thomas persson, catella 
corporate Finance, Stockholm. 

kista Galleria bliver citycons hidtil 
største investering målt på kvm. 
og for cppIB er det selskabets 
første direkte investering i Norden. 

- Dette er et strategisk opkøb, 
der giver os en unik mulighed for 
at positionere os og styrke vores 
relevans i forhold til internatio-
nale retailere. Samtidig øger vi 
kvaliteten af porteføljen og vores 
markedsposition i det svenske 
marked betydeligt. vi ændrer ba-
lancen i porteføljen markant ved, 
at Sveriges andel stiger fra 25 til 
40 procent målt på lejeindtægter, 
siger Marcel kokkeel, citycon. 

Efter købet vil citycon eje 38 
butikscentre og 40 andre butiks-
ejendomme. Samlet rummer por-
teføljen over 1 million kvm. 23 af 

ejendommene ligger i Finland, 10 
i Sverige, 4 i de baltiskle lande og 
1 i Danmark i form af Albertslund 
centrum. værdien af porteføljen er 
sat til 24 milliarder kr. 

Svenske leimdörfer har været fi-
nansiel rådgiver på handlen, mæg-
lerfirmaet Jones lang laSalle har 
været butiksrådgiver og Roschier 
har været juridisk rådgiver af 
citycon og cppIB i handlen.

Citycon købte Albertslund  
Centret i sommeren 2012
citycon er et ejendomsselskab, der primært investerer i butiksejen-
domme i Norden og Baltikum. I Danmark er det mest kendt for det 
første køb i sommer af butikscentret Albertslund centrum til en pris 
på 181 millioner kr.

Albertslund centrum er et udendørs butikscenter med 45 forretnin-
ger centralt placeret i Albertslund, 17 kilometer øst for københavns 
centrum. centret ligger ved siden af S-togstationen. hovedlejere er 
Superbest og Aldi. Et tredje supermarked vil åbne i den kommende 
udvidelse af centret.

Forvalter penge 
fra 18 millioner 
canadiere
Canada pension plan Invest-
ment board er en fond, der 
investerer de opsparede mid-
ler på vegne af 18 millioner 
canadiske opsparere. 

Fonden har ejendomme for 
knap 105 milliarder kr. ud af 
en samlet investeringspor-
tefølje på 990 milliarder kr. 
blandt de centre som fonden 
ejer er det tyske Centre 
oberhausen, Northland 
shopping Centre i Australien, 
Northshore mall i massa-
chusetts i usA, Westfield 
stratford City shopping 
Centre i London og Westfield 
Topanga shopping Center i 
Californien. 

55 procent af ejendomsbesidderne 

forventer en svagere svensk økonomi 

i 2013. Men i Malmø er det hele 

70 procent. Generelt forventer 80 

procent dog bedre udlejning i 2013: 

Men ikke i Malmø – her forventer 45 

procent øget ledighed.

  

 2,1 
milliarder kr.

kista galleria  
omsætter årligt for

n Nyheder

NyT FrA NorDeN 
Fokus på byggerI og ejeNDom I De NorDIske LANDe

StOCKHOLM: Det finske ejen-
domsselskab citycon, der har 
specialiseret sig i butikscentre, har 
sammen med canada pension plan 
Investment Board, cppIB, stået for 
den største ejendomstransaktion i 
det svenske marked med købet af 
et af Sveriges største butikscentre, 
kista Galleria i Stockholm for 4,6 
milliarder kr. Sælgeren er det nor-
ske pensionsselskab DNB liv. 

- DNB liv har ejet kista Galleria 
siden 2005. Gallerierne er i dag et 
af de største butikscentre i Sveri-
ge, og vi har været godt tilfredse 
med at have udviklet ejendommen 
og dens markedsposition. Samtidig 
er kista Galleria i dag en af vores 
største ejendomsinvesteringer, og 
vi vil gerne rebalancere porteføljen 
lidt. Det gør vi med salget, siger 
direktør for DNB livförsäkring, 
Tom Rathke.

DNB vil købe  
og sælge aktivt 
kista Galleria har 180 butikker og 
restauranter og er det 3. største 
center i Stockholm målt på omsæt-
ning. Desuden er der alt fra tand-
læge til bank og fritidsaktiviteter 
som biograf, bowling og go-cart. 

Stortransaktion til 3,9 milliarder kr.

Canadisk pensionsfond  
køber direkte op i Norden

F
o

To
: c

A
TE

ll
A

Citycon og CPPIB står hver for 

halvdelen af finansieringen af 

købet af Kista Galleria bakket op 

af lån i SEB i samarbejde med 

Swedbank og Aareal Bank.
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MALMØ: Det går ikke Sveriges 
ejendomsbesiddere på, at luften 
ser ud til at være gået lidt ud 
af svensk økonomiTil gengæld 
svækker den manglende vækst i 
dansk økonomi forventningerne til 
markedet i Malmø, viser Fas-
tighetsägarnas Sverigebarometer. 

Fastighetsägarna svarer i Sverige 
til Ejendomsforeningen Danmark 
på det danske marked, som er en 
interesseorganisation for investo-
rer i ejendom. 

Såvel ledighed som ejendomspriser 
forventes at udvikle sig stabilt, 
og 9 ud af 10 ejendomsbesiddere 
tror på god eller endda forbedret 
lønsomhed i 2013.

– I løbet af det seneste halve år 
har ledighedsgraden ligget stabilt. 
kontor- og boligudlejningsejen-
domme har ligget bedst til, mens 

butik- og industriejendomme ud-
vikler sig svagere, og det afspejles 
i både leje- og salgspriser, siger 
Tomas Ernhagen, chefekonom på 
Fastighetsägarna.

46 procent af ejendomsbesidderne 
i Malmø oplyser, at ledigheden 
i kontormassen er steget i løbet 
af det seneste halve år mod kun 
13 i Stockholm og 17 i Gøteborg. 
hele 30 procent i Malmø påpeger 
desuden, at priserne er faldet mod 
kun 4 procent i Stockholm og 13 i 
Göteborg. 

– 40 procent af ejendomsbesid-
derne forventer, at det vil blive 
sværere end normalt at opnå 
finansiering. 2013 kan derfor blive 
lidt af en prøvelse for ejendoms-
branchen eftersom relativt store 
porteføljer skal refinansieres, siger 
Tomas Ernhagen.

Priserne falder i Malmø

StOCKHOLM: Det svenske 
ejendomsselskab kungsleden 
sælger sin halvdel i ejendomssel-
skabet hemsö Fastighet til Tredje 
Ap-fonden.  

hemsös aktiviteter blev påbegyndt 
i 2001, hvor kungsleden bevidst 
lagde ejendomme udlejet til det 
offentlige i et særligt selskab. I 
dag ejer, forvalter og udvikler 
hemsö alle typer ejendomme til 
det offentlige som for eksempel 
sundhedshuse, retsbygninger, 
plejehjem, skoler etc. 

prisen er 2,8 milliarder kr. og Tred-
je Ap-fonden er herefter eneejer 

af hemsö, der samtidig sælger 15 
kontorejendomme til kungsleden.

I 2009 blev hemsö udskilt som 
selvstændigt selskab, med Tredje 
Ap-fonden som delvis ejer. Selska-
bet har i dag ejendomme for 22 
milliarder svenske kr. 

handlen af hemsö sker som led i 
kungsledens fokusering på at øge 
andelen af større ejendomspor-
teføljer i Sveriges vækstregioner. 
Selskabet har ejendomme for knap 
15 milliarder svenske kr.

Tredje Ap-fonden er en statsejet 
svensk pensionsfond. 

- Det her er en handel, hvor alle 
vinder. hemsö får de bedste forud-
sætninger for at udvikle sig med 
en langsigtet og finansielt stærk 
ejer. Ap3 øger eksponeringen imod 
ejendom med et veldrevet ejen-
domsselskab med lange lejeaftaler, 
og det giver en god diversificering 
i vores portefølje, siger vD kerstin 
hessius, Ap3. 

pangea property partners har 
været finansiel rådgiver og Mann-
heimer Swartling juridisk rådgiver 
på handlen.
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Svenske Kungsleden sælger Hemsö-andel til 
Tredje AP-fonden for 2,8 milliarder kr. 

Aktiemarkedet har taget godt imod 

nyheden om salget af Kungsledens 

aktier i Hemsö. Efter meddelelsen om 

salget steg Kungsledens aktier med 

10,4 procent og 10 millioner aktier 

skiftede hænder på et kvarter. På den 

anden side af bordet er det Kerstin 

Hessius, der står i spidsen for AP3. 

Hun forvalter aktiver for 222 milliar-

der svenske kr. og kalder Hemsö-kø-

bet for en win-win handel.

Nyheder n

55 procent af ejendomsbesidderne forventer en svagere svensk økono-

mi i 2013. Men i Malmø er det hele 70 procent. Generelt forventer 80 

procent dog bedre udlejning i 2013: Men ikke i Malmø – her forventer 

45 procent øget ledighed.

NyT FrA NorDeN>>

n Nyheder

HUDDINGE: Aberdeen Asset Ma-
nagement har solgt 573 lejlighe-
der i visättra i svenske huddinge 
lige syd for Stockholm til det 
mindre svenske ejendomsselskab 
Broadgate & Stendörren Fastighe-
ter. Det er colliers International, 
der har formidlet handlen. De 573 
lejligheder er fordelt i 17 byg-
ninger. 

De aktuelle ejendomme vedboden 

1, Stallet 3 og Magasinet 4 er en 
del af selskabet provinsfastighe-
ter, der er et levn fra det tidligere 
Allokton, som blev finansieret af 
danske obligationssalg. Ejendom-
mene er opført i 1970erne og har 
et samlet boligareal på 40.108 
kvm. samt 644 garager og parke-
ringspladser.

- colliers har igennem foråret og 
efteråret markedsført en række 

boligprojekter, hvor der har været 
stor, - men forsigtig - interesse. 
Det er derfor meget tilfredsstillen-
de, at vi kunne afslutte året med 
denne handel. vi håber og tror på 
en større aktivitet i fremtiden og 
har flere nye projekter på vej, siger 
Robert Treutiger, salgschef for 
colliers Transaktionsteam.

colliers i Sverige og Danmark har 
samme ejerkreds. 

- Salget er et resultat af det stærke 
samarbejde mellem colliers i Sve-
rige og i Danmark, siger nordisk 
salgsdirektør Torben Nielsen, 
colliers.

Colliers sælger 573 boliger i det sydlige Stockholm

Salget indbefatter de markerede 

bygninger i Visättra, der er et stort 

boligområde udbygget i slutningen 

af 60erne og begyndelsen af 70erne 

med forskellige blokbebyggelser.
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kostningstungt er at trække kabler i 
en hel ejendom. Men spørgsmålet er, 
om man kan leve med, at der måske 
ikke er fuld overvågning i kælderen 
eller om det er ok, at den trådløse 
forbindelse ikke er 100 procent 
sikker i alle kælderrummene. 

- Der er en del virksomheder, der som 
udgangspunkt ønsker deres ejendom 
fuldt overvåget. Men når det kommer 
til stykket, kan man måske godt leve 
med, at dele af den kan falde ud i vis-
se perioder. og det kan spare mange 
penge, siger Bo Nygaard Sørensen.

Videomarkedet kan være 
uigennemskueligt
Et af de mest uigennemskuelige 
områder er videoovervågning. 
- Mange virksomheder kommer som 
udgangspunkt med et ønske om 

videoovervågning. Men de har ikke 
gjort sig klart, hvad de skal bruge 
det til. om det bare skal fungere 
som en præventiv foranstaltning 
eller det rent faktisk skal være af så 
god kvalitet, at 
man kan gen-
kende eventuelle 
gerningsmænd, 
siger Bo Nygaard 
Sørensen.

Endelig arbejder 
Alectia også med 
at kræve, at leve-
randørerne former 
deres systemer, 
så kunderne kan 
skifte til en anden leverandør efter-
følgende.

- I takt med, at niveauet af automati-

on og integration stiger, er det blevet 
et stigende problem, at man bliver 
bundet op på en enkelt leverandør. 
Derfor er en af de vigtigste ting, som 
vi understreger som rådgiver at sørge 

for at lave en 
kravspecifikation, 
at anlæggene er 
åbne og dermed 
giver mulighed 
for, at alle kan 
udbygge og 
servicere dem. 
Dermed sikrer 
man også, at der 
er mulighed for at 
samle alle signaler 
om driften i en 

virksomhed ét sted, og det vil blive 
prioriteret i fremtiden, siger fagleder 
for Risk Management, Bo Nygaard 
Sørensen, Alectia. n
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- Et af de steder, hvor der kan 

spares penge og samtidig opnås 

et bedre resultat er ved at samle 

serviceaftaler, siger fagleder for 

Risk Management Bo Nygård Sø-

rensen. Alectia har netop hjulpet 

en kædebutik med på den måde 

at spare 500.000 kr. 

Internationale virksomheder efter-
spørger typisk et højt sikkerhedsniveau 
og en udviklet grad af bygningsautoma-
tik. De to ting hænger nemlig sammen, 
hvis man skal tiltrække internationale le-
jere, der gerne vil kunne afgrænse deres 
lejemål og være sikker på, hvem der går 
ind og ud. Samtidig kan det være med til 
at styre indeklimaet og energiforbruget i 
ejendommen.

- Mange internationale virksomheder 
stiller typisk meget høje krav til service 
og sikring i deres lejemål, uanset hvor i 
verden man befinder sig. Så hvis vi skal 
kunne tiltrække den krævende målgrup-

pe og samtidig skabe en god og lang-
sigtet forretning som ejendomsselskab, 
er det afgørende, at vi gør det muligt at 
tilbyde individuelle løsninger og samtidig 
fastholde en sund driftsøkonomi, siger 
markeds- og ejendomschef Stig Fer-
mi-Erichsen, klp, der samarbejder med 
Schneider Electric om indeklima, varme, 
ventilation, lys, sikring og adgangskon-
trol samt videoovervågning.

Afgørende parameter
klp har bevidst valgt at satse på 
sikkerhed og automatik som afgørende 
parametre i forhold til lejerne. 

 - vi kan løbende i ét og samme system 
tilpasse ventilation, lys, temperatur 
og ændre adgangskoder til bestemte 
zoner, hvis et lejemål for eksempel skal 
ombygges eller tilpasses, siger Stig 
Fermi-Erichsen.

Men det er svært at ramme præcis det 
sikkerhedsniveau, der er det rigtige for 
både lejere og ejere. 

- virksomhederne har stærkt fokus på 
økonomien. Derfor bliver vi ofte bedt 

om en reel behovsvurdering. og det er 
meget individuelt, hvad man prioriterer 
højest, men det er vigtigt at gøre sig 
klart, hvor højt niveau for eksempel 
adgangskontrol, brandalarmer og hær-
værksforebyggelse skal ligge på. Der er 
ingen grund til at indkøbe sikring, som 
der reelt ikke er brug for, siger fagleder 
for Risk Management Bo Nygaard Søren-
sen, Alectia.

I nogle virksomheder er det vigtigste høj 
driftssikkerhed, mens ejere af presti-
gedomiciler og ejendomsselskaber ofte 
prioriterer, at facader og ydermure for 
eksempel ikke bliver ramt af graffiti. 
Endelig er de mest nidkære dem, der fak-
tisk har været udsat for et brud på deres 
sikkerhed. 

Kun hos naboen
- Der er stadig en del virksomheder, der 
forventer, at det kun er hos naboen, det 
kan ”brænde”. og når det så sker, så er 
der ingen grænser for de midler, der 
bliver brugt på sikring. Ingen af delene 
er naturligvis særligt hensigtsmæssigt, 
så det gælder om på forhånd at definere 
et niveau, der beskytter og ikke overbe-
skytter virksomhedens værdier. Derfor 
bruger vi lang tid på behovsanalyse, når 
vi rådgiver omkring risk management og 
sikring. 

En af de ting, der kan være rigtig om-

>>>

Svært at vælge 
sikkerhed
Det norske pensionsselskab KLp går bevidst efter internationale lejere, og 

de prioriterer sikkerhed og dermed service højt. Men for de fleste ejendoms-

selskaber er det svært at se, hvor store risici, deres ejendomme løber

n tema

Blandt KLPs lejere i Ørestad er flere phar-

ma-virksomheder som Novartis Healthcare 

og Bayer. Lejere, der typisk prioriterer 

sikkerheden højt. 
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HOLStEBRO: holstebro skal 
være Danmarks mest attrakti-
ve handelsby ifølge en gruppe 
bag et 20.000 kvm. stort nyt 
butikscenter. Gruppen består 
af entreprenørselskabet Eng-
gaard og Braaten+pedersen og 
arkitektfirmaerne Atra Arkitekter 
fra holstebro og Årstidernes 
Arkitekter.

projektarbejdet i holstebro har 
fokus på at sikre en bedre sam-
menhæng mellem den etablerede 
detailhandel og centret, men også 
på at samle de funktioner, som 
området har rummet i årtier i ét 
og samme projekt. 

- Med projektet bliver holste-
bros status som landsdelens 
handelshovedstad yderligere 
konsolideret. Det er helt unikt, at 
vi nu får et nyt butikscenter, der 

er koblet direkte på vores fanta-
stiske gågadenet. Det er et enigt 
byråd, der står bag planerne, og 
jeg glæder mig over, at der er 
visionære folk, der er parate til at 
investere så markant i en yderli-
gere udvikling af holstebro, siger 
borgmester h. c. Østerby.

centret vil med 550 nye p-plad-
ser løse parkeringsbehovet i 
midtbyen og genskabe rekreative 
arealer.

- vi forventer, at centret på årsba-
sis vil kunne tiltrække mere end 
2,5 millioner kunder, heraf også 
kunder, som i dag ikke handler 
i holstebro, siger adm. direktør 
Mogens pedersen fra firmaet 
Braaten+pedersen, som står 
for den kommercielle udvikling 
af centret samt udlejning af 
butikkerne.

>>

Nyheder n

INDLAND DEN UAFHæNGIGE ByGGE- 
OG BOLIGADMINIStRAtION 
DOMEA har vundet tre store 
boligprojekter i københavns-
området. Domea skal opføre i 
alt 95 nye familieboliger i Øre-
stad og valby samt yderligere 
46 seniorboliger i Ishøj.

Boligerne er en del af 9.000 
nye almene boliger som kø-
benhavns kommune vil opføre 
inden år 2020. Boligerne i 
Ørestad Syd bliver tegnet 
af arkitektfirmaet Mangor & 
Nagel, mens boligerne ved Ny 
Ellebjerg i valby bliver tegnet 
af Triarc Arkitekter efter et 
skitseforslag fra vandkunsten
De 46 energivenlige senior-
boliger i Ishøj skal tegnes af 
arkitektfirmaet witraz. 
I alt er Domea ved at styre 
opførelsen af 1.500 boliger 
over hele landet.

Nyt shoppingcenter i Holstebro vil  
tiltrække 2,5 millioner kunder om året

Lokalplanprocessen for det 

kommende shoppingcenter plus 

8.000 kvm. bolig og erhverv 

iværksættes i år 2013 og for-

ventes afsluttet og godkendt 

i år 2014, hvorefter byggeriet 

kan påbegyndes. Herefter 

følger en byggeperiode på ca. 2 

år. Centret forventes at åbne i 

efteråret 2016.
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HARALD NyBORG KØBER 
16.500 KVM. DOMICIL 
OG LAGER på FyN  harald 
Nyborg koncernen har købt 
en lagerejendom bestående af 
14.500 kvm. lager og 2.000 
kvm. kontor syd for Den fynske 
Motorvej. Det samlede forløb 
omkring salget af ejendommen 
har varet cirka et år, hvor der 
har været forhandlet mellem 
køber og sælger i cirka et halvt 
års tid, oplyser colliers Inter-
national, der har været mægler 
på sagen. 

Ejendommen skal huse admi-
nistration, hovedcentrallager 
og postordresalg, og harald 
Nyborg planlægger straks at 
udvide ejendommen ved at 
bygge tre nye haller på i alt 
6.200 kvm. på den 85.000 
kvm. store grund.

harald Nyborg koncernen, som 
ud over harald Nyborg butik-
kerne også omfatter Jem & Fix 
samt Daells varehus, beholder 
virksomhedens lokaler både i 
Fraugde og et lager i Tietgen-
byen ved odense.

NCC SæLGER AtEA-DOMICIL 
I AARHUS tIL pENSAM  Ncc 
property Development har 
solgt en kontorejendom, der 
skal huse it-virksomheden 
Atea’s nye domicil i Skejby nord 
for Aarhus til penSam. kontor-
ejendommen omfatter 10.477 
kvm. kontor og skal huse 400 
medarbejdere.

Byggeriet, der blev påbegyndt 
i januar 2012, gennemføres af 
Ncc construction Danmark i 
totalentreprise og er tegnet af 
arkitektfirmaet Aart. >>
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BIRKERØD: Selvom det nord-
sjællandske marked for kontorer 
er svært i øjeblikket, så er det 
lykkedes DTz Egeskov & lindquist 
at udleje 5.500 kvm. til Nordania 
leasings cirka 200 medarbejdere 
i ejendommen Birkerød kongevej 
25, som pensionDanmark ejer. 

- Det er et forventet udfordrende 
lejemarked, særligt for større leje-
mål nord for Storkøbenhavn. Men 
genudlejningen er sket hurtigere 
end forventet, siger associeret 
partner i mæglerfirmaet DTz, Brian 
Tretow-loof.

PensionDanmark udlejer 5.500 kvm. i Birkerød

Birkerød Kongevej 25 har endnu et lejemål på 900 kvm. til kontor eller show-

room ledigt i stueplan samt et større areal på 1.500 kvm. i ejendommens kælder.

KØBENHAVN: Nykredit Bank over-
tager alle aktierne i ejendomskon-
cernen cBD Assets Management 
tidligere kendt under blandt andet 
navnet Metropole. 

porteføljen har tidligere været 
ejet af Deas ejendomme med Erik 
vestergaard-Jensen i spidsen, som 
krakkede som en af de første i 
finanskrisen i foråret 2008. 

Som led i ejerskiftet er der sket 

ændringer i ledelsen, og det er 
den erfarne Nykredit-mand Erik 
urskov, der er indsat som ny adm. 
direktør i cBD Assets Manage-
ment. Selskabet skifter samtidig 
navn til kalvebod Ejendomme III, 
og Erik urskov bliver ansvarlig for 
samtlige 15 datterselskaber. 

Erik urskov skal nu få styr på 
ejendomsporteføljen og selska-
berne for Nykredit og udforme en 
fremtidig strategi samt gøre klar til 

og gennemføre salg af porteføljen. 
Blandt adresserne i den portefølje, 
som Nykredit har overtaget, er 
Gammeltorv, kr. Bernikows Gade, 
kejsergade, chr. IX’s Gade, Dr. 
Tværgade, St. Strandstræde og Ny-
havn, hvor ejendommen har huset 
lampefabrikanten louis poulsens 
tidligere domicil, der i dag har høj 
tomgang.

Erik urskov får kontor i Dronnin-
gens Tværgade 9 B. 

Nykredit overtager 19 prime ejen-
domme i indre København fra CBD 

Nyheder n

kort nyt
Den tidligere 

CBD-portefølje 

rummer ejendom-

me på strategisk 

gode placeringer i 

indre København. 
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Solstra vandt Bella over Jesta 
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ØREStAD: Efter nogle dramatiske 
måneder vandt investeringssel-
skabet Solstra over udviklings- og 
ejendomsselskabet Jesta i kampen 
om at overtage Bella center og 
skyde op til 150 millioner kr. i 
selskabet. 

Bella center har i løbet af de sene-
ste år opbygget et likviditetsbehov 
i kølvandet på færdiggørelsen af 
hotellet Bella Sky. 

Bestyrelsen for centret forhand-
lede derfor med Solstra capital 
partners og gik den 21. september 
ud og offentliggjorde salget af 
Bella center. 

Men storaktionær Michael kaa An-
dersen, der stod med 35 procent 
af aktierne blokerede for salget og 
solgte sin aktiepost til Jesta Group, 
der i forvejen ejer blandt andet en 
række hoteller. 

Men i sidste ende vandt Solstra 
capital partners altså og via 
selskabet Bella Solstra, og med 
den engelsk-pakistanske investor 
Alshair Fiyaz som hovedinvestor, 
er der nu indgået en aftale med et 
flertal af de eksisterende aktio-
nærer.

Solstra capital er en erfaren 
ejendomsopkøber i det danske 
marked og har blandt andet også 
overtaget management af alle de 
nordiske aktiver fra den forhenvæ-
rende Straumur Investeringsbank. 
Blandt aktiverne er ejerskabet af 
ejendommen, der huser Magasin 
på kgs. Nytorv og driften af stor-
magasinet Illums. 

Solstra ejer foruden nu Bella Centret med Bella Sky også Hotel Crowne Plaza i 

Ørestad. Hotellerne kan supplere hinanden i forbindelse med større kongresser, 

men drives ud fra forskellige koncepter.

n Nyheder

mArkeD og TrANsAkTIoNer 
kØb, sALg, uDLejNINg og mArkeD
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VEStFROSt tRODSER tREN-
DEN OG KØBER HOVEDSæDEt 
I ESBjERG tILBAGE  køle-
skabsproducenten vestfrost So-
lutions går imod trenden med 
at flytte produktion til udlandet 
og har i stedet valgt at købe 
sine bygninger på Falkevej 12 
i Esbjerg, som i lighed med 
de ældste fabriksbygninger 
på Spangsbjerg Møllevej 100 
blev afhændet ved en sale-and 
leaseback aftale i 2007. 

Salget sker, fordi engelske EB8 
trækker sig ud af Danmark i 
forbindelse med exit på en del 
af fondens puljer. I den forbin-
delse satte fonden porteføljen 
på 7 ejendomme til salg i 
september til en samlet 
værdi på 176 
millioner kr. 

porteføljen 
har de sene-
ste år været 
forvaltet af 
North property 
Asset Management 
i københavn og cambridge 
place Investment Management 
i london.

pELICAN NU 19 StEDER I 
NORDEN Det danske fonds-
selskab Nordic Real Estate 
partners, NREp, har købt det 
svenske opbevaringsselskab 
SelStor. 

pelican Self Storage er allerede 
førende på sit område i det 
danske og finske marked.

NREp grundlagde pelican Self 
Storage i 2009 med kapital 
fra M3 capital partners i 
london. Selskabet har i dag 45 
ansatte. I 2010 gik selskabet 
ind i Finland, hvor fokus var på 
helsinki-regionen. Med købet 
af svenske SelStor er selskabet 
repræsenteret i alt 19 steder i 
Norden.
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SØBORG: ISS flytter selskabets 
globale hovedsæde til et nyt 6.000 
kvm. stort domicil i Søborg vest 
for københavn. Mæglerfirmaet Red 
property Advisors har fået udlej-
ningen til at falde på plads. 

Det er især fokus på effektivitet 
og organisationsudvikling, der 
får servicefirmaet til at flytte fra 
8.000 kvm. i Bredgade i det indre 
københavn. 

- kontoret i Bredgade har en 
masse charme og historie, men 
de mange lange gange og snoede 
trapper understøtter ikke ISS’ 
fokus på ”one company – one 

culture”, og introduktionen af åbne 
kontorlandskaber vil betyde man-
ge forbedringer for vores ansatte, 
siger cEo Jeff Gravenhorst, ISS 
Group om baggrunden for flytnin-
gen, der vil ske til sommer.

Det nye hovedkvarter ejes af De 
københavnske Ejendomsselskaber 
ejet af lars og Niels lorentz.

Ejendommen i Søborg er ble-
vet ledig efter Novo Nordisk IT, 
NNIT, byggede nyt hovedkontor 
i Gladsaxe. Forhandlingen har 
taget 9 måneder, og domicilet har 
som udgangspunkt været officielt 
udbudt til en lejepris på 1.200 kr. 

per kvm., men ISS har fået en helt 
ombygget og nyindrettet ejendom, 
der skal tjene som et godt eksem-
pel for selskabets kunder.

- Det nye ISS hovedkvarter vil 
repræsentere state-of-the-art og 
gøre det muligt at demonstrere, 
hvordan man kan reducere vand- 
og energiforbrug ved hjælp af en 
gennemtænkt opbygning og et 
godt arbejdsmiljø og på den måde 
skabe omkostningseffektivitet, 
siger Jeff Gravenhorst, cEo for ISS 
Group.

Ejendommen er opført i 2007 og 
tegnet af Dissing + weitling. 

ISS flytter 6.000 kvm. til Søborg 

Fra det globale hovedkontor i Søborg leder ISS mere end 530.000 ansatte i mere end 50 lande.

 

9-18 
procent

startafkastene 
på de 7 ejen-
domme ligger på

Nyheder n
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Wihlborgs køber 
Lautrupvang 8 for 
97,5 millioner kr. 

ODENSE: Finansiel Stabilitet har 
solgt den forfaldne ejendom på 
adressen vestre Stationsvej 1 – 
også kendt som “vesterport” - i 
odense. 

køberen er Rema Ejendom Dan-
mark, et datterselskab til Reitan 
Ejendomsudvikling, og målet er at 
indrette en Rema 1000 i ejen-
dommen, som forventes delvist 
nedrevet.

- vi har igennem længere tid for-
søgt at finde en køber til ejendom-
men sideløbende med, at vi i sam-
arbejde med odense kommune har 
forsøgt at finde alternative anven-
delsesmuligheder for bygningen. 
vi er derfor meget tilfredse med 
salget til Rema Ejendom Danmark, 
siger Jes Transbøl, underdirektør i 
Finansiel Stabilitet med ansvar for 
koncernens ejendomme.

Ejendommen er på 29.067 kvm. 
heraf er 10.522 kvm. kælder og 
1.470 kvm. gårdareal. vesterport 
blev overtaget af Finansiel Stabili-
tet i begyndelsen af 2011 fra 
Nova Bank Fyn. 

Bygningen “Vesterport” i Odense 

blev oprindelig påbegyndt af 

Skanska, der i 2007/08 solgte den 

til Keops, som gik konkurs, mens 

byggeriet stod på. Siden har ejen-

dommen stået ufærdig og tom.

Finansiel Stabilitet sælger  
“Vesterport” i Odense

n Nyheder

mArkeD og TrANsAkTIoNer

Svenske 
Pandox køber 
4 hoteller 
GLOStRUp: Det svenske 
hotelselskab pandox har købt 
4 hoteller i Danmark med i alt 
728 værelser via datter-sel-
skabet Norgani af det norske 
selskab Fearnley for 580 
millioner kr. 

Det drejer sig om Scandic i 
hvidovre, Scandic i Glostrup, 
First hotel copenhagen i Syd-
havnen og Scandic i kolding. 
Ejendommene forvaltes af 
Nhc Asset Management. 

pandox ejer efter købet nu 
9 hoteller i Danmark, heraf 
8 i Storkøbenhavn. I alt har 
selskabet 116 hoteller i 10 
lande med 24.000 værelser. 

Wihlborgs har strategisk satset på ejendomme i 

omegnen af København. Her Lautrupvang 8.

BALLERUp: Det svenske ejendomsselskab 
wihlborgs køber en kontorejendom på lau-
trupvang 8 i Ballerup af medicinalkoncernen 
pfizer. 

Ejendommen er bygget i 1999 og blev om-
bygget i 2007. Salgsprisen er 97,5 millioner 
kr.

oprindelig er ejendommen opført til pfizer, 
men siden opførelsen er ejendommen blevet 
splittet op for at kunne huse flere forskellige 

lejere. I alt er der 8.500 kvm. kontorer på en 
grund på 18.800 kvm. 

– vi glæder os til at overtage en af de bedste 
kontorejendomme i Ballerup. Til at begynde 
med er der 1.800 kvm. ledigt, som vi ser 
frem til at få udlejet, siger cEo Anders Jarl, 
wihlborgs.
 
Fuldt udlejet regner wihlborgs med et afkast 
på 8 procent. 

– købet følger vores strategi om at forstærke 
vores beholdning af ejendomme indenfor 
vores udvalgte delmarkeder. Ejendommen er 
beliggende på et logistisk rigtig godt sted i 
lautruppark i Ballerup, siger Anders Jarl.

wihlborgs har i alt ejendomme for 19,4 milli-
arder svenske kr. i helsingborg, lund, Malmö 
og københavn. 

Konference  
om hotelmarkedet i  

Skandinavien 29. maj

Hør mere om udviklingen i  

hotel markedet på den store skan- 

 dinaviske hotelkonference HotCop. 

se hele programmet på 

www.hotcop.dk 
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Fremtidens kraftcentre
“En stor del af fremtidens vækst og innovation vil blive skabt i særlige kraftcentre, 
der kan tilbyde en unik kombination af forskning, attraktive erhvervsområder, 
højtuddannet arbejdskraft og lokal handlekraft. Tilsvarende vil uddannelser og 
studerende koncentrere sig i områder, der kan tilbyde attraktive boligforhold, byliv, 
et spændende studiemiljø og attraktive erhvervsmuligheder.

vi har gode muligheder for at udvikle området til et kraftcen-
ter. Alle de rette forudsætninger er til stede. Men det kræver 
en aktiv indsats – og en fælles strategi.”

Fra Lyngby-Taarbæks vision 2020

Bag om nyheden n

Bagsiden af Lyngby Storcenter vil 

formentlig blive åbnet op, så man kan gå 

direkte ud til den genetablerede kanal og 

det kommende projekt.

københavn, Aalborg, Aarhus, Roskilde, 
Sønderborg og odense. 
- vi kan fremme udviklingen på forskel-
lige måder. Jeg ser for eksempel frem til, 
at der kommer en letbane, og her ser jeg 
det så som vores ansvar, at vi tænker 

os ind i det projekt, så vi understøtter 
de infrastrukturelle investeringer mest 
muligt. En af de ting, vi kan påvirke er at 
sørge for, at der er attraktive muligheder 
for at komme til området. Derfor har vi 
helt uafhængigt af konjunkturen i øvrigt 

valgt at lave et åbent udbud, hvor vi 
sætter en grund, som vi ser som yderst 
attraktiv i spil, siger Søren p. Rasmussen. 

 Urørt stor grund i centrum
lyngby har valgt at sætte en ellers urørt 
stor grundklump i midten af byen til 
salg. Grunden, kaldet kanalvejsgrunden 
er udbudt helt åbent, og der er mulighed 
for at bygge cirka 40.000 kvm. Dermed 
bliver der nedlagt en parkeringsplads. 

Til gengæld vil der blive mulighed for at 
bygge et domicil, boliger eller noget helt 
andet. Der er helt frit spil for lyngby 
kommune holder alle muligheder åbne 
udover, at bebyggelsen skal fremme byli-
vet og dermed skal rumme for eksempel 
cafeer, restauranter eller andet, der 
inkluderer forbipasserende - i hvert fald 
i stueetagen. 

Men borgmesteren håber også på, at der 
er folk i ejendomsbranchen, der tænker 
kreativt. Gerne nogle, der ser muligheder 
i, at bygningen bliver brugt hele døgnet 
og tænker nyt og anderledes. Måske kan 
konferencelokaler i et virksomhedsdo- >>

 
  

 

 6. 
 travleste     
 station

Lyngby har landets

>>>

n Bag om nyheden

Heja Lyngby!
Lyngby uden for København har - mens andre kommuner 

døjer med salg af allerede udlagte erhvervsarealer - valgt 

netop nu at sætte en 16.350 kvm. grund til salg. Estate 

Media går bag om den politiske tanke og det åbne udbud. 

læs her hvorfor lyngby tror på salg netop nu 

lyngby er ved at få et nyt stadion, 
så byen kan være med i fodboldens 
Superliga. 

og når det gælder byudvikling, så er det 
samme sag. Der skal tilføres noget nyt 
for at udnytte byens position optimalt. 

lyngby har nemlig samme udfordring 
som de øvrige forstæder i den såkaldte 
Ringby. De nyder godt af at ligge tæt på 
københavn, men er samtidig også så tæt 
på, at det nogle gange kan være svært 
at se, hvorfor man i så fald ikke skulle 
rykke helt ind til hovedstaden. 

Derfor har lyngby slået et stort brød op. 
En grund på intet mindre end 16.350 
kvm. er udbudt for at skabe en fortæt-
ning, der i endnu højere grad skal gøre 
lyngby til en selvstændig by og ikke 
bare en forstad. 

- lyngby har i mange år set sig selv 
som fuldt udbygget, men hvis vi skal 
udvikle os, er det nødvendigt med en 
yderligere grad af fortætning for at gøre 
byen til et stærkt centrum. vi er nødt til 
at følge med i en verden, der forandrer 
sig og hele tiden vurdere, hvordan vi 
kan optimere byen og bykernen, siger 
borgmester Søren p. Rasmussen, lyngby- 
Taarbæk kommune.

Vil bygge videre på  
universitetsbyen
lyngbys store force i forhold til flere 
af de andre byer i Ringbyen er, at byen 
er en universitetsby i kraft af DTu, der 
ligger blot 2 km. fra centrum i området 
lundtofte. Nu vil lyngby skabe en grøn 

kile, så de studerende mere åbenlyst kan 
se sammenhængen mellem campus-om-
rådet og lyngbys kommercielle og 
kulturelle centrum. Målet er intet mindre 
end at kunne konkurrere med den uni-
versitetsmæssige Superliga, der rummer 

- Hvis vi lægger for mange detaljer ind i udbudsmaterialet, 

så fastlåser vi måske eventuelle bydere. Det ønsker vi ikke, 

for vi vil gerne have så visionære og spændende ideer som 

muligt, siger borgmester Søren P. Rasmussen, der dermed 

går imod trenden i mange af de offentlige udbud for tiden.
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Bag om nyheden n

Derfor går vi efter højeste bud og bedste 
projekt. 

lyngby understreger intentionen om, at 
fortætningen er vigtig for lyngby ved, 
at der er en klausul i forbindelse med 
udbuddet om, at man skal gå i gang 
inden for 2 år. Der er altså ingen grund 
til at købe grunden for blot at have den 
på bøgerne. 

- lyngby har allerede 
i dag en lang række 
store virksomheder 
som cowi, BRF, 
Danica, haldor 
Topsøe, pihl & Søn og 
Dades/Datea. Det er 
den platform, vi skal 
sørge for at udbygge. 
vi har et avanceret 
detailhandelsliv med 
storcenter, Magasin 
og hovedgade, og et krydsfelt mellem 
en formentlig kommende ringbane og 
motorvejen, supplerer kommunaldirektør 
Tim Andersen. 

Kanal skal gøre Lyngby både 
grøn og blå
ved siden af den nye vej vil lyngby kom-
mune også genetablere kanalen gennem 
byen. I 2019 kan der komme letbane. 

- vi skal have genfortalt historien om at 
lyngby er fuldt udbygget i stedet for at 
hvile på laurbærrene. Bykernen fungerer 
rigtig godt i dag, men for at kunne 

udvikle byen og være internationalt 
konkurrencedygtigt skal vi have forbun-
det campus-området og centrum. Det 

kommer vi til at gøre 
ved at skabe en grøn 
korridor, kanalmiljøet 
og øget fortætning 
frem for vækst i 
bredden, siger Søren 
p. Rasmussen. 

hvis der ikke 
kommer et 
godt nok 
forslag til 

kanalvejsgrunden, ruller kom-
munen udbuddet tilbage. 

- vi forbeholder os fuldstæn-
dig valgfrihed blandt de 
indkomne tilbud. 

Afleveringsfristen for tilbud 
er 22. februar. n

A f  k a m i l l a  S e v e l

– Vi vil gerne tage 

vores del af ansvaret 

for at skabe vækst i 

Hovedstadsregionen.

Kilde: Søren p. Rasmussen

Visionen for letbanen 
fra Lundtofte til Ishøj

Lundtofte / DTU

Lyngby-Taarbæk

Gladsaxe Gentofte

Herlev

Glostrup

Brøndby

Hvidovre

Ishøj

lyngby er i sammenhæng med DTu i lundtofte første 
stop på den kommende letbane, der skal binde køben-
havns forstæder sammen på tværs. Det er denne udvik-
ling, som kommunerne nu prøver at gribe bedst muligt. 

Målet med letbanen er:
•  letbanen skal fremme den kollektive trafik og dermed 

fremkommeligheden på tværs af Fingerbyen
• letbanen skal fremme byudviklingen
•  letbanen skal anlægges inden for en fastlagt ramme på 

3,75 mia. kr.

Tidsplanen for  
letbanen er:
Medio 2011 - ultimo 2012  
udarbejdelse af beslutningsgrundlag

Ultimo 2012 - ultimo 2014  
principaftale, anlægslov og  
vvM-undersøgelse

Udarbejdes ultimo 2014 - ultimo 2015 
projektering, udbud og  
kontraktindgåelse

Ultimo 2015 - primo 2018   
Anlæg 

2019/2020   
Idriftsættelse

- Hvis der ikke kommer gode bud, så har 

vi is i maven, og beholder grunden, siger 

kommunaldirektør Tim Andersen, der håber, 

at udbuddet kommer til at give endnu mere 

liv i Lyngby. I det markerede område kan 

der bygges 40.000 kvm.

n Bag om nyheden

micil blive brugt om aftenen til 
møder eller foredrag, eller måske kan en 
kantine om dagen blive brugt til restau-
rant om aftenen for boliger til udenland-
ske gæsteforelæsere eller forskere på 
DTu. Der er mange muligheder.

Salg er ikke med i budgettet
Mens andre kommuner i øjeblikket gør 
sig afhængig af ejendomssalg for at få 
budgetterne til at hænge sammen, så har 
lyngby ikke taget en potentiel kommen-
de indtægt med. 

- Det er ikke derfor, vi gør det. vi ser 
derimod en chance for at udvikle lyngby 
i den rigtige retning ved ikke bare at lave 
en fortætning, men en strategisk fortæt-
ning. vi skal gå fra at være en handelsby 
til også at være en universitetsby. Det 
tror vi blandt andet vil blive understøttet 
af et projekt, der kan koble sig op på 
byens øvrige udvikling. 

Byggeriet kan lige så vel blive boliger til 
vidensarbejdere som en erhvervsvirk-
somhed med mange phd-studerende. Det 
kan være et bud fra en investor eller fra 
et konsortium, og det kan være på dele 
eller hele grunden. 

- Der er helt frit spil. Det vigtige for os er 
at få skabt en ejendom, der er med til at 
tilføre det liv, som betyder, at man ikke 
nødvendigvis tager til københavn for 
at opleve noget, hvis man for eksempel 
kommer til DTu som gæsteprofessor. 

- Vi sidder ikke med det 

rigtige svar på, hvad der vil 

udvikle kommunen bedst. 

Det håber vi, at der er nogle 

projektudviklere eller inve-

storer, der gør, siger Søren 

P. Rasmussen. 

 >>

Nyt stadion i Lyngby skal få klubben 
tilbage i superligaen

lyngby-Taarbæk kommune har besluttet at opføre en ny tribune til byens 
boldklub samt faciliteter for Tv og presse. Boldbanen skal omlægges for at 
opfylde superligakrav om varme, vanding og dræn for fortsat at kunne være 
med i toppen af dansk fodbold. 

ombygningen skal gøres i 2013, og er planlagt udført i totalentreprise som 
udbydes i begrænset udbud i en indbudt licitation. De 5 bydende entreprenø-
rer er udvalgt.
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Nyheder n

CHARLOttENLUND: Det mindre 
kendte og underskudsgivende 
ejendomsselskab Jensen & Møller 
Invest i charlottenlund nord for 
københavn har modtaget et købs-
tilbud på alle aktier i selskabet fra 
Erik olesens Ejendomsselskab. 

Erik olesens Ejendomsselskab 
vurderer, at Jensen & Møllers 
portefølje af restejerlejligheder i 
Storkøbenhavn vil komplementere 

Erik olesens egen portefølje, og at 
Erik olesens Ejendomsselskab kan 
skabe værdi ved løbende salg og 
udlejning af ejendommene. 

Erik olesens Ejendomsselskab for-
venter desuden en række synergi-
effekter i form af besparelser på 
administrationsomkostninger, 
når de afnoterer Jensen & Møller 
Invest fra Børsen i forbindelse med 
afnoteringen af selskabet. 

Jensen & Møllers oprindelige 
formål var fabrikation af kiks. 
Den berømte “Marie-kiks” blev 
fabrikeret af Jensen & Møller indtil 
fabrikationen blev solgt fra og 
selskabet overtaget af en række 
håndværkere og entreprenører, 
der indskød deres ejendomme i 
selskabet. 

Selskabet har været et af Børsens 
mindste. 

NCC ER BLEVEt UDVALGt af 
Region Syddanmark til at stå 
for ombygningen og udvidel-
sen af den døgnpsykiatriske 
funktion i Esbjerg. projektet 
har en værdi af 235 millioner 
kr. 

udbygningen i Esbjerg bety-
der, at psykiatrisygehusets 
døgnfunktion udvides med 
6.200 kvm., og at håndvær-
kerne renoverer og moderni-
serer yderligere 11.000 kvm. 

Arkitektfirmaet c.F. Møller har 
stået for udarbejdelse af ge-
neralplanen for udbygningen 
af psykiatrien i Esbjerg, mens 
Arkitema har tegnet det 
konkrete projekt.

Endnu et ejendomsselskab forlader Børsen

København får 
en ny plads
københavn får en ny plads med 
en underjordisk p-kælder til 500 
biler. kulturminister Marianne 
Jelved har nedlagt grundstenen 
til det såkaldte kvæsthusprojekt 
ved Skuespilhuset i københavn, 
der er en del af en renovering af 
Sct. Annæ-kvarteret. lundgaard 
& Tranberg har tegnet. 

>>

n Nyheder

INDLAND

KØBENHAVN: De tidligere ISS-, 
keops- og nu også Saxo-direktører 
Eric Rylberg og karsten poulsen, 
har forladt Saxo bank og købt 
bankens ejendomsselskab Saxo 
properties i et management buy-
out.

Saxo properties har i dag ejendom-
me under forvaltning og udvikling 
for over 3,5 milliarder kr. Saxo pro-
perties ejer ikke selv ejendomme.

Den ændrede struktur vil ikke 
ændre på selskabets fokusom-

råder ligesom ledelsen i Saxo 
properties fortsætter uændret, 
anført af Jesper Damborg og claus 
klostermann. Eric Rylberg og 
karsten poulsen skal ikke indgå i 
den daglige drift.

Saxo sælger Saxo Properties med 
balance på 3,5 milliard kr. 

- vi tror på mulighederne i 
ejendomsmarkedet, og mener den 
strukturerede tilgang til opkøb og 
udvikling, som Saxo properties har 
etableret, har store langsigtede 
muligheder. Med en portefølje på 
cirka 3,5 milliarder kr. opbygget 
på mindre end to år er vi kom-
met rigtig godt fra start, og Saxo 
properties har endvidere en rigtig 
god pipeline af nye projekter og en 
solid investoropbakning, siger Eric 
Rylberg og karsten poulsen.

Stifterne og de to adm. direktører 
i Saxo Bank, kim Fournais og lars 
Seier christensen mener, at Saxo 
Bank med fordel i højere grad 
kan fokusere på sine kernekom-
petencer. Samtidig er den aktive 
forvaltning med både udlejning 
og udvikling, som Saxo properties 
driver, også naturlig at adskille fra 
mere traditionel bankforretning 
for at undgå usikkerhed omkring 
driften. 

Saxo properties kommer ikke 
længere til at profilere sig via 
banknavnet, for selskabet agter 
både at flytte adresse og skifte 
navn for at kunne fortsætte akti-
viteten med at lokalisere danske 
ejendomme med optimerings- og 
udviklingspotentiale til især uden-
landske investorer.

Blandt de ejendomme, som Saxo 

Properties senest har købt på 

vegne af en udenlandsk inve-

stor, er denne i Købmagergade 

udlejet til Benetton. 
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projekt By Mill Kr. Slut

ceres-grunden - campus Aarhus c Aarhus c 741 201509

Nordhavn - kontorejendom københavn Ø 390 201406

Syddansk universitet - Byggeafsnit 
ou42-43 Det Tekniske Fakultet

odense M 300 201505

Aalborg universitet - city campus Aalborg 300 201412

Fuglsangsø centeret herning 200 201407

DSB's nye administration - Renovering Taastrup 125 201306

ombygning af plejehjemmet  
lundbyesgade

Aalborg 105 201404

Autoc park Randers Randers Nv 85 201312

Birkehøj plejecenter  
- Nyt plejecenter på Rønnevangsskolen

Taastrup 85 201408

BkS nyt kontantcenter - vest Brabrand 75 201310

Bygningsstyrelsen

A. Enggaard A/S, Entreprenør- og Byggefirma

himmerland Boligforening 

Direktoratet For kriminalforsorgen

københavns kommune

Sjælsø Gruppen A/S

Region Midtjylland

lejerbo

kAB S.M.B.A

ATp-ejendomme

Top 10

Top 10
Hele Danmark  

– fra 1.12. 2012 - 31.12. 2012
Hele Danmark – fra 1.12. 2012 - 31.12. 2012

De 10 største byggeprojekter i Danmark 
med byggestart december 2012

Informationen på disse sider er leveret af 
cRM-Byggefakta. Se mere om konkrete 
projekter på www.byggefakta.dk

Tallene på dette opslag opdateres af cRM-Bygge-

fakta, der indsamler alle private og offentlige 

byggeprojekter i Danmark, uanset om der er tale 

om renoveringsprojekter, nybyggerier, til- og om-

bygninger eller anlægsopgaver. 

Igangsatte byggerier  
fra 1. dec. 2012 - 31.dec. 2012 

Millioner kr.
total: 45.527

kvm.
total: 3.501.357

Fordelt på regioner

Nordjylland

Hovedstaden

sjællandsyddanmark

midtjylland

Nordjylland

Hovedstaden

sjællandsyddanmark

midtjylland

Hele Danmark Mio. kr. Kvm

Januar 3.809 291.677

Februar 2.892 252.159

Marts 4.926 343.784

April 4.154 321.359

Maj 3.695 317.698

Juni 2.349 206.847

Juli 1.815 132.637

August 6.555 462.473

September 5.351 470.438

oktober 2.931 227.234

November 3.909 256.688

December 3.141 218.363

total 45.527 3.501.357

10 mest aktive Bygherrer

Fordelt på hovedgrupper Mio. kr. Kvm.

Boliger - huse og lejligheder 13.271 1.097.185

Sport, fritid, kultur & hotel 2.742 220.962

Butik, kontor, lager,  
industri & transport

10.411 1.004.917

Skoler, uddannelse & forskning 9.028 618.796

Sundheds- & socialvæsnet 6.883 434.107

off. bygn. politi, militæret 
& beredskabst.

2.161 91.754

Energi og renovation 1.032 33.636

total 45.527 3.501.357

n tal og tendenser

byggeprojekTer I DANmArk 
TAL og FAkTA om AkTueLLe byggerIer

 

projekt By Mio. kr. Slut

Ceres-grunden  
- Campus Aarhus C

Aarhus C 741 201509

Fuglsangsø Centeret Herning 200 201407

AutoC park randers randers Nv 85 201312

bks nyt kontantcenter 
- vest

brabrand 75 201310

renovering af almene 
boliger - Hedensted 2

Hedensted 55 201408

Midtjylland

 

projekt By Mio. kr. Slut

Aalborg universitet  
- City Campus

Aalborg 300 201412

ombygning af pleje-
hjemmet Lundbyesgade

Aalborg 105 201404

escot - opførelse af er-
hvervs   bygning til udlejning

Aalborg 45 201312

sindal børnehave  
- ombyg ning af rådhus  
til børnehave

sindal 25 201307

Hjørring varmeforsyning 
- opførelse af bygning til 
multibrændselsanlæg

Hjørring 20 201403

Nordjylland

 

Hovedstaden
projekt By Mio. kr. Slut

Nordhavn  
- kontorejendom

københavn Ø 390 201406

Dsb's nye administration 
- renovering

Taastrup 125 201306

birkehøj plejecenter  
- Nyt plejecenter på 
rønnevangsskolen

Taastrup 85 201408

renovering af Draaby 
kirke

jægerspris 30 201402

Falkenborgskolen  
- Faglokaler og pædago-
gisk servicecenter

Frederiks- 
sund

25 201311

 

Sjælland
projekt By Mio. kr. Slut

Nyt centralkøkken sakskøbing 58 201312

silvan  
- opførelse af ny butik

køge 25 201307

Ladegårdsparken  
- Aktivitetshus

Holbæk 16 201308

region sjælland  
- etable ring af  
solcelleanlæg

sorø 15 201303

etablering af  
solceller på  
kommunale bygninger

roskilde 11 201305

De 5 største byggeprojekter i danske  
regioner med byggestart dec. 2012

 

projekt By Mio. kr. Slut

syddansk universitet  
- byggeafsnit ou42-43  
Det Tekniske Fakultet

odense m 300 201505

bramdrupdam  
- opførelse af butikscenter

kolding 40 201412

opførelse af korup kultur- 
og Idrætscenter (kkIC)

odense Nv 31 201311

Hjerting badehotel  
- udvidelse

esbjerg v 30 201312

kolding  
- opførelse af Fakta

kolding 10 201305

Syddanmark

Nordjylland

midtjylland

sjællandsyddanmark

Hovedstaden
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Trods ihærdige forsøg på at 
stimulere privatforbruget fra 

politisk hold over de seneste år, 
er privatforbruget fastholdt på et 
moderat niveau under niveauet 
fra før finanskrisen. I forhold til 
lejeudviklingen giver det et opdelt 
og i væsentligt omfang polariseret 
butiksmarked.

I prime markedet oplever Nybolig 
Erhverv udmærket lejesøgning, 
og begrænset eller intet pres på 
lejeniveauerne, men lejeaftaler, 
hvor lejeniveauet kan være delvist 
omsætningsreguleret. omvendt 
er lejeinteressen for sekundære 
og især tertiære lejemål ganske 
begrænset. De sekundære og 
tertiære beliggenheder kommer 
oftest i klemme i øjeblikket.
 
Afkastet på butiksejendomme 
ligger stabilt over hele landet med 
små forskydninger i forhold til ef-
terspørgslen. I Midtjylland forven-
tes afkastet at stige svagt, mens 
det forventes at falde på gode 
beliggenheder i byerne omkring 
københavn. over hele landet ligger 
afkastniveauet meget ens indenfor 
et spænd på 5-6,25 procent.

Butiksmarkedets udvikling

Renteudviklingen

30-årigt fastforrentet lån Flexlån type F1

Dec. 
2011

Marts. 
2011

Juni. 
2011

Sep. 
2011

Dec. 
2011

Marts. 
2012

Juni. 
2012

Sep. 
2012

Dec. 
2012

5,00%  

4,50%

4,00%

3,50%                                                                                                                                                 

3,00%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%                                                                                                                                                 

                                       

Informationer til graferne til venstre 
er leveret af Realkredit Danmark.

Renten fortsætter  
på lavt niveau
2012 sluttede med ultra- 
lave renter. Der er fortsat 
ingen tegn på forestående 
renteforhøjelser.

Informationer til graferne 
herunder er leveret af 
Nybolig Erhverv.

københavn (h.a.) Roskilde odense vejle Århus Ålborg

københavn Roskilde odense vejle Århus Ålborg

6.500 20.000

Dkk,  
kvm pr. år

Dkk,  
kvm pr. år

procent  
pr. år

5.000 14.000
5.500 16.000
6.000 18.000

4.500
12.000

4.000
10.000

3.500
8.000

3.000
6.000

2.500
4.000

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2.000

2.000

0

Prime nettostartafkast

Prime bruttoleje

1. k
vt

. 2
005

1. k
vt

. 2
006

1. k
vt

. 2
007

1. k
vt

. 2
008

1. k
vt

. 2
009

1. k
vt

. 2
010

1. k
vt

. 2
011

1. k
vt

. 2
012

1. k
vt

. 2
013

2. k
vt

. 2
013

3. k
vt

. 2
013

1. k
vt

. 2
005

1. k
vt

. 2
006

1. k
vt

. 2
007

1. k
vt

. 2
008

1. k
vt

. 2
009

1. k
vt

. 2
010

1. k
vt

. 2
011

1. k
vt

. 2
012

1. k
vt

. 2
013

2. k
vt

. 2
013

3. k
vt

. 2
013

byggeprojekTer I DANmArk >>

n tal og tendenser

Tallene leveres af  
mæglerfirmaet  
RED property Advisers. 

type Bygningsnavn Adresse Areal, kvm. pris i mio. Køber Sælger

vesterport vester stationsvej 1, odense 29.067 N/A rema ejendom Denmark Finansiel stabilitet

visionshuset visionsvej 53, Aalborg 12.000 N/A C.W. obel søren enggaard

- strandvejen 201, Hellerup 7.212 N/A bricks strandvejen 201 A/s

rosenborgannekset rosenborggade 15-17, københavn k 6.168 N/A Catella real estate  

Danmarks Akvarium kavalergården 1, Charlottenlund 3.540 N/A Hans enggaard styrelsen for slotte og  
kulturejendomme

Hotelportefølje portefølje (glostrup, Hvidovre, kolding 
og københavn)

N/A 580.000.000 pandox Fearnley

bolværket Teglholmen, københavn sv N/A 250.000.000 pensam sjælsø

- synergivej 7, Aalborg 4.230 179.324.000 privat privat

Østre Havnepromenade sturhs brygge 11, Aalborg 9.600 156.775.000 Tg brentwood -

- Carl jacobsens vej 29, valby 7.400 130.000.000 pensionDanmark Carl jacobsens vej 29-37 Aps

privathospital Hamlet gyngemose parkvej 64, søborg 10.000 128.000.000 - pFA & Danica

Lautrupvang 8 Lautrupvang 8, ballerup 8.500 97.500.000 Wihlborgs pfizer

- strandgade 85, københavn k N/A 90.567.000 NCC -

søborg Huse gyngemose parkvej 4, søborg 5.446 85.000.000 patrizia sjælsø

- Nordlandsvej 60, risskov 1.956 81.789.000 N/A -

- gammel kongevej 168, Frederiksberg 2.691 64.506.000 Tg brentwood -

- mølleparkvej 2, esbjerg 10.464 59.633.000 Tg brentwood -

- mølleparkvej 1, esbjerg 10.464 57.196.000 Tg brentwood -

- pæregrenen m.fl., odense sØ 2.949 52.296.000 Tg brentwood -

- bjerggårds Allé, odense NØ 4.927 51.891.000 N/A -

- kappelvænget 12, Aarhus v 2.420 51.106.000 Tg brentwood -

- kronprinsensgade 8, københavn k 2.080 50.636.000 Tg partners -

- Frederiksgade 25, Aarhus C 4.674 35.700.000 privat privat

- Tangen 4, Aarhus N/A 15.200.000 NCC -

Største transaktioner i Danmark

I hver udgave af Estate Magasin får du nyttige tal og statistikker om bygge- og ejendomsmarkedet. I denne  

udgave introducerer vi nye spændende tal i form af en oversigt over de vigtigste transaktioner ultimo 2012. 

Catella real estate har indgået aftale med 
Nordic real estate partners (Nrep) om køb af 
rosenborgannekset, en kontorejendom på mere 
end 6.000 kvm., som er fuldt udlejet til blandt 
andet Dansk byggeri og byggesocietetet.
- Den igangværende massive opgradering af 
Nørreport station, den positive udvikling om-

kring Israels plads og det nærliggende område 
understøtter vores opfattelse af placeringen som 
langtidssikret, siger Niels Troen, adm. direktør, 
Catella Investment management.

Der er blevet investeret 70 millioner kr. i ejen-
dommen siden 2007.

Catella køber Rosenborgannekset

Se ikonernes betydning side 51.
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tEtRIS OG tEtRIS HOLDING 
har haft en særdeles positiv ud-
vikling, oplyser Asgaard Group 
i sin regnskabsmeddelelse.

Tetris påbegyndte i løbet af 
året salget af RadioRækker-
ne, der er et projekt med 86 
byhuse i Ørestad Nord tegnet 
af kasper Danielsen Arkitekter. 
Salget forløber planmæssigt. 
ligeledes har Tetris udviklet et 
boligprojekt i valby på samlet 
ca. 15.000 kvm., inklusiv 1-2 
dagligvarebutikker.

- projektet forventes solgt til 
en institutionel investor inden 
det iværksættes opført og vi 
oplever pæn investorinteres-
se, om end det endnu ikke er 
solgt, skriver Asgaard Group i 
årsregnskabet.

ledelsen forventer en frem-
gang i omsætningen for 
2012/13 i forhold til 2011/12 
og det forventes, at koncernen 
opnår et resultat i størrelses-
ordenen 5-15 millioner kr. før 
skat.

Det nye rehabiliteringscenter skal 

være et sted, hvor patienterne kan 

møde hinanden, snakke og agere 

rollemodeller for hinanden i rehabi-

literingsprocessen. Endelig skal det 

nye rehabiliteringshus også danne 

rammen om den gode arbejdsplads 

for forskellige faggrupper. 

Hjørring får teaterhus til 
173 millioner kr. 

Hjørrings nye teaterhus 

skal være med til 

at binde bykernen 

sammen. Teaterdirektør 

Peter Schrøder er en af 

drivkræfterne bag det 

nye 4.200 kvm. teaterhus i 

Hjørring. 
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Brunsgaard+laursen. konkurren-
cerådgiver er Arkitektforeningens 
konkurrenceafdeling.

ud af de 7 konkurrencedeltagere 
udpeges der senere 1-3 vindere, 
som inviteres til at deltage i et 
efterfølgende forhandlingsforløb 
i fase 2.

HjØRRING: 6 teams er udvalgt til at konkurrere om et teatero-
plevelseshus i hjørring. projektet gennemføres i et partnerskab 
mellem Realdania og hjørring kommune.

De 6 prækvalificerede teams er:

•  C.F. Møller med Morten kirkskov, Neillwoodger, Niras

•  Cobe med SlA, ove Arup & partners Int. ltd, kossmann.dejong 
Bv 

•  Diller, Scofidio + Renfro med Bjerg Arkitektur, orbicon, olin 

•  Henning Larsen Architects med kristine Jensens Tegnestue, cowi, 
Arkitektfirmaet Jørgen ussing, Arup Acoustics, charcoalblue, 2+1 

•  kjaer & Richter med preben Skaarup landskabsark., Grontmij, 
Michael Quist Rørsted 

•  Schmidt Hammer Lassen Architects med arkitektfirmaet Finn 
Østergaard, liwplanning, Filippa Berglund Scenografi, Brix & 
kamp 

konkurrencen kører over 2 faser. I første fase bliver der udpeget 
èn eller flere vindere af projektkonkurrencen. I næste fase får de 
vindende mulighed for at udvikle deres forslag i dialog med en for-
handlingskomite og dens rådgivere. Den endelige vinder forventes 
udpeget i efteråret 2013. 

ASGAARD GROUp KONCER-
NEN opnåede i regnskabsåret 
2011/2012 et underskud før 
skat på -0,9 millioner kr. Det 
er ringere end den udmeldte 
resultatforventning på 0-10 
millioner kr, men en stor for-
bedring i forhold til regnskabs-
året 2010/2011, der endte i et 
underskud på 4,3 millioner kr.

Afvigelsen skyldes stort set 
alene den negative udvikling 
i Nordic Development Group, 
hvor en tabt retssag i Bulgarien 
medfører en nedskrivning på 
knap 10 millioner kr.

Af årets aktiviteter fremhæver 
Asgaard Group byudviklings-
projektet hillerød center Syd, 
Fredericia Megacenter, og 
bolig projektet kastaniehaven i 
holbæk.
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GLOStRUp: Glostrup hospital, 
Region hovedstaden, har fundet 
de 7 teams, der er præ-kvalificeret 
til 1. fase i arkitektkonkurrencen 
om et nyt neuro-rehabiliteringshus 
og haveanlæg, der skal danne 
rammen om genoptræning af 
mennesker, der har pådraget sig 
skader i hjernen eller på rygmar-
ven. projektet omfatter nybyggeri 
på i alt cirka 21.000 kvm. Region 
hovedstaden har bevilget i alt 
571 millioner kr. til projektet. De 
syv prækvalificerede teams til Nyt 

Neurorehabiliteringshus i Glostrup 
er:

•  jjW Arkitekter, Schmidt hammer 
lassen Architects, Midtconsult 
og Schønherr.

•  Creo Arkitekter, Bjarke Ingels 
Group, Alectia og pk3 land-
skabsarkitekter.

•  AARt Architects, Narud Stokke 
wiig Arkitekter og planleggere, 
Marianne levinsen landskabsar-

kitekt, harde larsen Rådgivende 
ingeniører, Buro happold og 
hospitalitet

•   Sweco Architects, Sweco Sys-
tems, Nickl & partners, Spangen-
berg & Madsen og henrik larsen 
Rådgivende Ingeniører

•  Royal Haskoning og Architecten-
bureau K. van Velsen 

• Henning Larsen Architects, 
NNE pharmaplan, Buro happold, 

lohfert & lohfert, Det Natur- og 
Biovidenskabelige Fakultet, ku 
Science, københavns universitet 
samt flere andre underleverandø-
rer

•  Vilhelm Lauritzen, Nord Archi-
tects, lemming & Ericsson, GhB 
landskab, ylp arkitekter og ÅF 
Infrastructure

Til at rådgive sig om selve bygge-
riet har har Region hovedstaden 
valgt Rambøll, Friis & Moltke og 

7 teams udpeget til konkurrence om  
gen op træ nings-center i Glostrup

571
 millioner kr.

projekt til
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Debat n

de to rentesatser) udvikler sig i, kan der opstå et tab/en gevinst 
for kunden.

Dommens omdrejningspunkt
Det afgørende i den omhandlede sag er, at der med aftalen fulg-
te en negativ markedsværdi af swappen, som betød, at risikoen 
for kunden fra begyndelsen blev vurderet højere i markedet end 
bankens risiko. Ifølge dommen har banken en åbenlys interesse-
konflikt, når den rådgiver om et produkt, hvor banken har en 
stærk interesse i at tjene penge, hvilket i den pågældende aftale 
kun kunne lade sig gøre på kundens bekostning. hvis banken 
skulle “vinde” væddemålet, skulle kunden nemlig tabe. 

oven i købet kunne banken sælge sin risiko, som jo blev vurde-
ret bedre end kundens risiko, ved hedging, hvilket betyder, at 
der for banken i sidste ende ikke var forbundet nogen særligt 
stor risiko med aftalen. 

Til gengæld er kundens risiko og tab ikke begrænset. Dette blev 
kunden dog også gjort opmærksom på.

Oplysning om swappens negative markedsværdi
Den foreliggende aftale havde som udgangspunkt en negativ 
markedsværdi.

Mest afgørende for den tyske højesteret, BGh, var dog, at 
banken selv havde struktureret produktet på den pågældende 
måde, og at bankens indtjeningshensigt ikke var åbenlys for 
kunden, hvorfor man kunne tvivle på bankens integritet. 

BGh er enig i, at en bank ikke principielt er forpligtet til at frem-
hæve over for kunden, at banken tjener penge ved formidling 
af produktet. hverken den omstændighed, at banken generelt 
har til formål at tjene penge på produktet, eller størrelsen af 
bankens fortjenstmargen er afgørende. 

I det specielle tilfælde lægger BGh dog vægt på, at produktets 
konkrete struktur var til ulempe for kunden, idet bankens risiko 
kunne sælges (“hedging”), og dette ikke var synligt for kunden.

Konklusion
Dommen tager stilling og drøfter en række vigtige spørgsmål, 

som kan være af generel betydning for swap-aftaler. 

Dog omhandler dommen et meget specielt swap-produkt, hvor-
for højesterettens argumentation ikke kan anvendes på enhver 
type swap-aftale.

I den foreliggende dom tager højesteretten i sidste ende kun 
højde for, at der blev indgået et “væddemål” mellem to ulige 
parter, hvoraf den ene ikke var blevet oplyst om sin dårligere 
“startposition” i gamet. 

Tiden vil vise, om argumentationen kan bruges på samme måde 
i danske sager. n
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Nina Grunow 

Advokat og Rechtsanwältin 

Advokatfirmaet BechBruun

ngr@bechbruun.com

n tysk dom fra 22. marts 2011 (BGh, urt. v. 
22.3.2011 – XI zR 33/10) er atter blevet aktuel 
efter snart to års stilhed. Dommen omhandler en 

cMS Spread ladder Swap-aftale indgået mellem en bank og en 
erhvervskunde. Dommen har fået stor omtale i flere danske me-
dier, som anser den for at være af betydning for danske banker 
samt danske bankkunder.

Dommen betegnes i Tyskland som en milepæl for bankers råd-
givning af deres kunder, men møder også megen kritik. 

Men hvor relevant er denne dom egentlig for danske banker og 
deres kunder?

Idet dommen vedrører finansiering ved hjælp af swap-aftaler, 
kan dommen anses som relevant med henblik på finansiering 
af fast ejendom, som ofte indebærer finansiering ved hjælp af 
swap-aftaler. 

Tysk ret anvendes
Dommen forholder sig kun til reglerne ifølge tysk ret, heriblandt 
især den tyske lov om værdipapirhandel (“Wertpapierhandels-
gesetz”, forkortet WpHG) samt andre gældende tyske regler fra 
den civile lovbog (”BGB”) samt handelsloven (“HGB”). 

Allerede her bliver det tydeligt, at man for at kunne foretage 
en sammenligning med danske forhold først og fremmest skal 
undersøge, hvorvidt sådanne regler findes tilsvarende inden for 
dansk lovgivning. 

Dommen i hovedtræk
Dommen skulle tage stilling til, hvorvidt en tysk bank i 2005 
havde krænket sin rådgivningspligt ved anbefaling af en cMS 

Spread ladder Swap-aftale mellem banken og en mellemstor 
virksomhed, som arbejder med vaskerihygiejne. kunden var 
kendt i banken og havde allerede tidligere (2002) indgået to 
almindelige swap-aftaler med den samme bank. 

I dommen vurderes bl.a. følgende punkter, som dommen delvis 
støtter sig på. Den tyske højesteret tager dog delvis ikke stilling 
hertil, fordi det ikke findes relevant i netop denne sag:

n oplysning om indregnet negativ markedsværdi 

n pligt til oplysning om bankens fortjenstmargen

n  Rådgivning under hensyntagen til investors økonomiske 
forhold mv.

n  Rådgivning under hensyntagen til investeringsobjektets 
karakter

Der blev blandt andet lagt afgørende vægt på, at produktet ikke 
var i overensstemmelse med kundens risikoprofil og villig-
hed. 

Hvad er en CMS Spread Ladder Swap-aftale?
Den omhandlede cMS Spread ladder Swap-aftale var et produkt 
fra den omhandlede bank. produktet er væsentligt mere kompli-
ceret end en almindelig swap-aftale. Aftalen kan betegnes som 
“spekulativt væddemål” mellem banken og kunden. Banken og 
kunden indgår et væddemål om, hvilken retning renten udvikler 
sig i. Både banken og kunden kan komme i den situation at 
skulle betale en difference til en forskel (derfor “spread”) mellem 
to rentesatser, som udvikler sig variabelt i hver sin retning. Af-
hængigt af, hvilken retning renten (og dermed forskellen mellem 

Tysk højesteretsdom om  
swap-aftaler skaber uro

orDeT er DIT

E
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Det synes at følge af bestemmelsen, at det simple krav om med-
delelse videreføres. Dels følger det direkte af bestemmelsen, at 
en underpanthaver med tinglyst pant i “god tro” kan udvide kre-
ditten med prioritet forud for senere tinglyste rettigheder over 
eller inden for ejerpantebrevets ramme, dels at kreditudvidelsen 
kan ske “indtil det tidspunkt, hvor meddelelse om de efterståen-
de rettigheder er kommet frem til panthaveren”.

ligeledes fremgår det af bestemmelsens forarbejder, at der er 
tale om en videreførelse af gældende ret.

Ikke desto mindre er det uden nærmere begrundelse i motiver-
ne til loven antaget, at meddelelse om den sekundære pantha-
vers ret ikke længere er tilstrækkelig til at hindre den primære 
långivers kreditudvidelse, men at der med bestemmelsen nu 
også skal ske tinglysning af det efterstående underpant.

En sådan ændring af retstilstanden vil have betydning, hvor det 
sekundære underpant ikke tinglyses, men hvor den primære 
underpanthaver er i ond tro om det senere utinglyste sekundæ-
re underpant.

Det er vanskeligt at forstå begrundelsen for, at der nu skulle 
stilles krav om både tinglysning og meddelelse til foranstående 
panthavere i ejerpantebrevet for at hindre fortrængning ved 
kreditudvidelse. 

En primær långiver i ond tro kan ikke med føje have ydet kredit 
i tillid til sin første prioritet i ejerpantebrevet og har derfor ikke 
en beskyttelsesværdig position.

Vanskeligt at se saglig begrundelse
Med lovbemærkningernes udlægning er der ved indførelsen 
af digital tinglysning udover meddelelse indført en yderligere 
betingelse i form af tinglysning af det sekundære underpant for 
at hindre en foranstående underpanthaver i et ejerpantebrev i 
at udvide kreditten og derved prioritetsmæssigt fortrænge den 
sekundære panthaver.

loven indeholder ikke selv nogen udtrykkelig hjemmel til at 
opstille et sådant krav. Tværtimod synes bestemmelsens ordlyd 
snarere at måtte forstås som en videreførelse af den hidtidige 
retstilstand, hvor meddelelse til foranstående håndpanthavere 
ikke alene var en nødvendig, men også en tilstrækkelig betin-
gelse for at hindre prioritetsmæssig fortrængning ved kreditud-
videlse. kreditudvidelse med prioritet forud for efterstående 
rettigheder forudsætter derfor fortsat god tro.

usikkerheden om, hvorvidt der er sket en ændring af retstil-
standen, udledes alene af en motivudtalelse, som ikke er 
nærmere begrundet.

Det er vanskeligt at se den saglige begrundelse for en sådan 
ændring af retstilstanden, idet en særlig beskyttelse af aftaleer-
hververe i ond tro er uantagelig i dansk ret.

Ikke desto mindre er der med udtalelsen fra lovens motiver 
skabt tvivl om, hvorvidt meddelelse fortsat er både den nødven-
dige og tilstrækkelige betingelse for at forhindre den primære 
panthavers kreditudvidelse til skade for sekundære panthavere. 
En sådan uklarhed er uheldig, og en afklaring af retstilstanden 
bør derfor tilstræbes, så de respektive rettighedshavere kender 
de betingelser, de er underlagt, for at sikre deres ret. n
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Flemming Horn Andersen

Advokat, Partner 

Kromann Reumert

fha@kromannreumert.com

ed indførelsen af digital tinglysning er sikringsakten 
for sikkerhed i ejerpantebreve ændret til tinglyst 
underpant for at opnå beskyttelse mod andre kredi-

torer og/eller rettighedshavere.

hvis den primære långiver (eksempelvis en bank) ikke aktuelt 
udnytter hele ejerpantebrevets sikkerhedsmæssige ramme, 
har pantsætteren ret til at disponere over ledig plads inden for 
ejerpantebrevet til anden side, eksempelvis ved 
stiftelse af sekundære underpanterettigheder 
til andre långivere. Før indførelsen af digital 
tinglysning var det reglen, at den sekundære 
panthaver blot skulle give “bindende meddelel-
se” til den primære panthaver for at sikre sig 
mod prioritetsmæssig fortrængning ved den 
primære långivers kreditudvidelse. 

Spørgsmålet er, om der efter indførelsen af digital tinglysning 
er ændret på kravene til, hvordan en sekundær underpanthaver 
undgår at blive fortrængt af den primære underpanthaver, som 
udvider kreditten i tillid til sin allerede tinglyste underpanteret. 
Er det fortsat tilstrækkeligt, at der blot gives meddelelse til den 
primære panthaver?

Beskyttelse mod kreditudvidelse
Når der stiftes en sekundær underpanteret inden for ejerpante-
brevets ramme, må disse efterfølgende panthavere respektere 
den primære underpanthavers bedre ret, hvis hans sikringsakt 

i form af tinglyst underpant er iagttaget, eller den sekundære 
panthaver er i ond tro.

En panterets placering i prioritetsstillingen afhænger i første 
række af parternes aftale. pantsætningsaftalen kan indeholde 
en respekt- eller rykningsklausul, hvorefter primærpanthavers 
udnyttelse af hele ejerpantebrevet eller for et bestemt beløb 
respekteres, for eksempel kreditmaksimum for en allerede aftalt 

kassekredit. Tilsvarende kan der gives konkret 
tilsagn om rykning til fordel for kreditudvidel-
ser på forprioriteten. I så fald er en sådan aftale 
afgørende for prioritetsstillingen.

problemet opstår derfor alene ved sekundære 
underpanterettigheder i ejerpantebrevet, hvor 
der gælder et princip om “automatisk opryk-
ning”, hvorefter oprykning af det sekundære 

pant sker ved enhver nedbringelse på det primære pant.

Spørgsmålet om kreditudvidelse er for ejerpantebreves vedkom-
mende nu reguleret i Tl § 1 a, stk. 3, hvoraf det fremgår:

“Stk. 3. En panthaver med tinglyst underpant i et ejerpantebrev 
kan i god tro med sikkerhed i ejerpantebrevet og med prioritet 
forud for senere tinglyste panterettigheder i eller inden for 
rammen af ejerpantebrevet og retsforfølgning udvide det sik-
rede gældsforhold indtil det tidspunkt, hvor meddelelse om de 
efterstående rettigheder er kommet frem til panthaveren.”

Ejerpantebreve  
– pas på dit sekundære pant!

orDeT er DIT

M

problemet opstår ved 

sekundære under-

panterettigheder

Brugen af ejerpantebreve som sikkerhedsdokument er attraktiv for mange långivere, idet 

de kan stilles til sikkerhed for forskellige underliggende skyldforhold, uafhængigt af ejer-

pantebrevet. Dermed er de også velegnet som sikkerhed for fremtidige kreditter.

n Debat
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i udlandet, selvom vores profession i Danmark ikke er beskyttet 
på samme måde som i mange andre lande. 

Miljøpåvirkning skal fremgå
En tredje væsentlig udvikling sker på byggevareområdet, hvor 
den ny europæiske byggevareforordning træder i kraft 1. juli 
2013. 

livscyklusanalyser (lcA) og bæredygtighedsbegrebet indgår i 
den nye regulering. 

Det betyder, at byggevarers miljømæssige egenskaber fremover 
skal fremgå af virksomhedernes produktinformationer som del 
af cE-mærkningen.

vi vil selvfølgelig løbende holde orienteret om den europæiske 
udvikling. 

Som en begyndelse ønsker vi tillykke med jubilæet. n
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Christian Lerche

CEO 

Danske arkitektvirksomheder

cl@danskeark.dk

ortset fra at Eu-flaget prydede de københavnske 
busser den 1. januar og et par spage bemærkninger i 
både dronningens og statsministerens nytårstaler har 

der været forbløffende stille om jubilæet. på statsministeriets 
og udenrigsministeriets hjemmesider er jubilæet helt fraværen-
de. 

I 2012 modtog Eu Nobels fredspris for sit stærke bidrag til fred 
og stabilitet i Europa, men det udløste kun 
tøvende begejstring. 2012 blev i det hele taget 
ikke Eus bedste år. 

Den økonomiske uro i særligt Sydeuropa har 
kastet unionen og Euroen ud i et hårdt storm-
vejr. Regeringen har en Europaminister. 

hvem kan huske, hvornår de sidst har hørt fra 
ham? 

og venstres hidtidige spidskandidat Jens Rohde fik prygl for 
en Eu-begejstret kronik før partiets årsmøde. han havde ikke 
opdaget, at partiet nu ligger under for den udtalte danske 
Eu-skepsis. 

Beklage at den europæiske dagsorden ikke bliver 
formidlet
Der er grund til at beklage, at Eus status i offentligheden er 
dalende, og at de danske politikere ikke tør engagere sig i at 
formidle og udvikle den europæiske dagsorden. 

Jeg er selv af den urokkelige overbevisning, at Eu er en fanta-
stisk opfindelse. Eu er den væsentligste årsag til at det seneste 
halve århundrede har været kontinentets fredeligste periode. 

Gennem åbenhed og forpligtende dialog og samarbejde er der 
skabt en alliance uden sidestykke. 

Eu giver både borgere og erhvervsliv muligheder - for at 
udvikle sig, for at rejse og for at handle, - som 
ikke findes andre steder i verden. Det gælder 
også for arkitekterne, som gennem fællesskabet 
har fået mere sammenlignelige uddannelser og 
mere ensartede markedsvilkår. 

konkurrencen udvikler både arkitekturen og 
arkitekterne. 

Nye vilkår for arkitekterne
Den allernærmeste fremtid bringer nye vilkår for Europas 
arkitekter. 

I det første halvår forventes to vigtige direktiver at blive 
vedtaget. Det irske formandskab har ansvaret for at få afsluttet 
forhandlingerne om et nyt udbudsdirektiv og et nyt anerken-
delsesdirektiv for videregående uddannelser. Begge disse direk-
tiver får afgørende indflydelse på, hvordan arkitekter fremover 
kan arbejde på tværs af landegrænserne. 

vi arbejder fra Danske Arks side på at påvirke udformningen i 
slutfasen for at sikre danske arkitekter lige adgang til at arbejde 

40 år med stor betydning

orDeT er DIT

B

For 40 år siden blev Danmark medlem af De Europæiske Fællesskaber. Det fælles marked er siden da blevet 

udbygget til en tættere politisk alliance. For arkitekterne bringer 2013 vigtige nyskabelser i Eu.

Der er omkring  

480.000 arkitekter 

i EU-tilknyttede lande

Kilde: ACE.

n Debat



HotCop 2013
- HotCop is the leading annual forum for investors and operators in the 
Nordic hospitality market
Afholdes den 28.-29. maj 2013 i  Stockholm, Sverige  

EARLY BIRD: Tilmeld dig inden den 1. marts 2013 og spar kr. 1.000,-

ESTATE KONFERENCE
kommende konferenCer 2013:

Tilmelding
www.estatemedia.dk/konference

Kontakt: Konferencekoordinator Malene Witthøfft Nielsen

E-mail: nielsen@estatemedia.dk

Tlf.: 69 90 24 55

ejendomsdagene 2013
Vi gentager successen fra 2012 og afholder den 5.-6. september Ejendomsdagene 2013
EARLY BIRD: Tilmeld dig inden den 1. april 2013 og spar kr. 2.000,-
www.ejendomsdagene.dk

EJENDOMSDAGENE 2013

Asset management
- Forvaltning og optimering af ejendomme 
Afholdes den 28. februar 2013 i københavn  

oPP i det danske marked
- Opgaver, konkrete projekter og løsningsmodeller
Afholdes den 5. marts 2013 på frederiksberg  
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alidation DA/DC 

alidation Client 

Date : 31/05/11

Nº dossier : 20110049E

100 83 0 22

10 25 25 40

Udvikling og investering i boliger
- Status på projekter og kommende opgaver
Afholdes den 23. april 2013 i Søborg  

HotCop
                           2013 



# 01  2013 |  ESTATE MAGASIN |  SIDE 65SIDE 64  |  ESTATE MAGASIN |  # 01  2013

Analyse n

Store byggerier giver markan-

te udfald i statistikken som 

her på Aarhus Havn, hvor 

kranerne både er i gang med 

undervisningsbyggeriet Navitas 

og kulturbyggeriet, det nye 

hovedbibliotek, Multimediehuset, 

der nu kaldes Dokk1.

De offentlige byggerier kommer i høj 
grad til at præge byggeaktiviteten i 
2013. 

cRM-Byggefakta har set nærmere på 
2013s planlagte byggerier. her vil 
energiprojekter trække i opadgående 
retning ligesom sundhedsbyggeri, mens 
boliginvesteringerne ser ud til at holde 
sig på samme – relativt høje niveau – 
som i 2012. 

- Samlet bliver 2013 næppe væsentligt 
anderledes end 2011 og 2012, siger 
Finn Bejer-Andersen. 

Blandt de faktorer, der dog er usikkerhed 
om, er også undervisnings og skole-
projekter, der har udgjort en betydelig 
faktor i 2012 med projekter for næsten 
7 milliarder kr. 

Ser man på hvor i landet, der bliver 
bygget i det kommende år i forhold til 

tidligere, så betyder især de store syge-
byggerier en forskydning. 
- hovedstadsområdet og især Sjælland 
flader ud, ligesom Syddanmark og Midt-
jylland, mens Nordjylland vækster svagt 
på grund af sygehusbyggeri. I Aarhus 
bliver der fortsat igangsat en lang række 
byggerier, men ikke noget der i volumen 
matcher Navitas og Multimediehuset 
på havnen og derfor falder det samlede 
billede i 2012, siger Finn Bejer-Ander-
sen. n

Samlet faldt igangsatte projekter til 45 milliarder kr. fra 47 milliarder kr. i 2012 i forhold til 2011. Det 
var især Midtjylland og Sønderjylland, hvor byggeprojekterne blev færre, mens hovedstadsområdet 
udviklede sig stabilt. Sygehusbyggeri trak Nordjylland op. kilde: cRM-Byggefakta.
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Byggeri fordelt på regioner 2009 - 2012 i millioner kr.

n Analyse

Sundhed, boliger og 
energi driver byggeriet
2012 landede samlet lige under niveauet fra 2011 med nybyggerier for 

45 milliarder kr. Boligbyggeriet er tredoblet siden 2009

I 2012 blev der i alt igangsat pro-
jekter for 45,5 milliarder kr., viser nye 
tal fra cRM-Byggefakta, der registrerer 
og følger op på alle byggeprojekter i 
Danmark. Dermed lå aktiviteten lige 
under niveauet fra 2011. 2013 bliver 
ikke meget bedre. 

- vi har lige nu registreret projekter 
for 130 milliarder kr. Med vores lange 
erfaring for, hvor mange der rent faktisk 
reelt bliver igangsat i 2013, vil vi for-

mentlig lande på omkring 50 milliarder 
kr. Dermed vil det svare til niveauet fra 
2011 og 2012, siger chefkonsulent Finn 
Bejer-Andersen, cRM-Byggefakta. 

En af de største forskelle på sammen-
sætningen af de igangsatte byggeprojek-
ter fra 2009-2012 er andelen af bygge-
rier indenfor boligsegmentet. Faktisk er 
boligbyggeriet tredoblet fra et niveau på 
4 milliarder kr. til hele 13 milliarder kr. 
Mens erhvervsbyggeriet har været helt 

nede på 7,5 milliarder kr., men nu igen 
ligger på omkring 10,4 milliarder kr. – 
altså lavere end boligbyggeriet. 

- Boliger er blevet den største sektor in-
denfor byggeriet, mens erhvervsbyggeri-
et lider under krisen, og det afspejler sig 
i en yoyo-effekt. Det kan vi også se på 
de byggerier, der er i pipelinen, at mange 
af dem er usikre og adskillige afhængige 
af en finansiering, der endnu ikke er på 
plads, siger Finn Bejer-Andersen. 
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Boliger, undervisning og andet offentligt byggeri har trukket byggeriet i 2012, mens der ikke blev igangsat 
så mange sportsbyggerier, sundhedsbyggerier eller erhvervsprojekter. I 2013 forventer cRM-Byggefakta, ud 
fra mængden af registrerede planlagte projekter, at byggeriet vil ligge på niveau med 2012. 

Byggeri fordelt på sektorer 2009 - 2012 i millioner kr.
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Difko Administration A/S  
Sønderlandsgade 44  
7500 holstebro  
Tlf.:  70 11 75 00  
kontakt:  Thomas Birkedal, IR Manager 
E-mail:  tbi@difko.dk 
web: www.difko.dk 

professionel administration af ejendomme baseret på 35 års erfaring.

Kristensen Properties A/S 
vesterbro 18 
9000 Aalborg 
Tlf.:  70 22 88 80 
kontakt:  Jakob venø Schougaard, Direktør 
E-mail:  jvs@kristensenproperties.com 
web: www.kristensenproperties.com 

Seriøs og transparent Fund & Asset Management af ejendomsporteføljer i 
Tyskland, Storbritannien, Danmark og skandinaviske lande.

 ADVOKAtER

Accura 
Tuborg Boulevard 1 
2900 hellerup 
Tlf.:  39 45 28 00  
web: www.accura.dk 

Et førende advokatfirma inden for fast ejendom.

Bech-Bruun 
langelinie Alle 35 
2100 københavn Ø  
Tlf.:  72 27 00 00 
kontakt:  Torben Schøn, Advokat (l) 
E-mail:  ts@bechbruun.com 
web: www.bechbruun.com 

Bech-Bruun rådgiver inden for alle områder, der vedrører fast  
ejendom og entreprise.

Danders & More 
lautrupsgade 7, 
2100 københavn Ø 
Tlf.:  33 12 95 12 
kontakt:  Tobias vieth, Advokat 
E-mail:  tobias.vieth@dandersmore.com 
web: www.dandersmore.com/ 

Danders & More yder rådgivning om fast ejendom, entreprise samt finan-
siering heraf.

Homann Advokater 
Amagertorv 11, 1160 københavn k 
Tlf.:  33 15 01 02 
kontakt:  Gregers R. lauridsen, Advokat 
E-mail:  gl@homannlaw.dk  
web: www.homannlaw.dk  

homann yder kvalificeret rådgivning indenfor alle områder af fast ejendom. 

Focus Advokater P/S 
Englandsgade 25 
5100 odense 
Tlf.:  63 14 20 20 
kontakt:   Merete vangsøe Simonsen,  

Advokat (l), partner 
E-mail:  mes@focus-advokater.dk 
web: www.focus-advokater.dk 

vi yder fokuseret rådgivning inden for erhvervsjuraen og har  
bl.a. stor erfaring med køb og salg af erhvervsejendomme, bolig-/erh-
vervslejeret og entrepriseret.

DRACHMANN ADVOKATER  
Nordhavnsvej 1
3000 helsingør 
Tlf.:  49 21 01 80 
kontakt:  Anders Drachmann, advokat (h), partner 
E-mail:  ad@drachmann-advokater.dk 
web: www.drachmann-advokater.dk 

Advokatfirmaets filosofi er at tilbyde en rådgivning  
på et højt fagligt niveau.

Gangsted-Rasmussen 
Gammeltorv 6, 1457 københavn k 
Tlf.:  33 14 70 70 
kontakt:  christian Gangsted-Rasmussen, Advokat (l), partner 
E-mail:  cgr@gangsted.dk advo@gangsted.dk 
web: www.gangsted.dk

Juridisk/kommerciel specialistrådgivning indenfor alle områder af fast 
ejendom.

Gorrissen Federspiel 
h.c. Andersens Boulevard 12, 1553 københavn v
Tlf.:  33 41 41 41 
kontakt:  Merete larsen,  Advokat, partner
E-mail:  mel@gorrissenfederspiel.com 
web: www.gorrissenfederspiel.com

Rådgivning om alle aspekter af fast ejendom, finansiering, udbud, projek-
ter m.v.

Brancheguide n

 ADMINIStR AtOR ER

CEJ Ejendomsadministration A/S  
Meldahlsgade 5, 1613 københavn v 
Tlf.:  33 33 82 82 
kontakt:  Anne Marie oksen, Administrerende direktør 
E-mail:  amo@cej.dk 
web: www.cej.dk 

Individuel administration af alle typer ejendomme inkl. teknisk 
og juridisk rådgivning.

Colliers Ejendomsadministration A/S 
prismet, Silkeborgvej 2 
8000  Aarhus c 
Tlf.:  70 23 00 78 
kontakt:  Michael Salling, Direktør 
E-mail:  ms@colliers.dk 
web: www.ceadm.dk 

Fra vores kontorer i københavn og Aarhus løser vi alle typer 
af administrationsopgaver – overalt i Danmark.

Dansk Administrations Center A/S 
Skovbrynet 10, 8000 Aarhus c  
Tlf.:  87 34 03 66 
kontakt:  Michael Sommer, Direktør & advokat 
E-mail:  ms@dacas.dk 
web: www.dacas.dk 

Tilbyder administration af ejendomme i hele landet, juridisk,  
teknisk og finansiel rådgivning.

DEAS Ejendomsadministration 
Dirch passers Allé 76 
2000 Frederiksberg  
Tlf.:  70 30 20 20 
kontakt:  henrik Dahl Jeppesen, Adm. direktør 
E-mail:  hdj@deas.dk 
web: www.deas.dk 

DEAS tilbyder ejendomsadministration, bygherrerådgivning, udlejning 
samt Facility Services af alle typer ejendomme. DEAS er landsdækkende 
med kontorer i københavn, Aalborg, Aarhus og kolding.

DATEA 
lyngby hovedgade 4, 2800 kgs. lyngby  
Tlf.:  45 26 01 02 
kontakt:  Flemming B. Engelhardt, Adm. direktør 
E-mail:  fbe@datea.dk 
web: www.datea.dk 

vi kan administration, regnskab, butikscentre, udlejning, projekt-styring og 
teknik.

BRANCHE
GUIDE

DEN DIREKTE VEJ TIL BRANCHENS
FIRMAER OG NØGLEPERSONER

Estate Magasins brancheguide giver dig en oversigt over 

virksomheder, organisationer og foreninger i den danske bygge- 

og ejendomsbranche på tværs af de sædvanlige brancheskel.

Det unikke ved guiden er, at du nemt og hurtigt kan orientere 

dig om, hvem de relevante kontaktpersoner er.

Brancheguiden udkommer som en del af Estate Magasin  

9 gange om året. via brancheguiden er der også mulighed for 

at komme med i det digitale nordiske magasin Estate Nordic 

Magazine.

Brancheguiden er også tilgængelig 24/7 på  

www.estatemedia.dk, hvor du også altid kan se,

hvordan du kommer med.

Skriv til Michael Mortensen på mortensen@estatemedia.dk 

eller ring på tlf. 28 34 03 19 og få mere at vide om optagelse i 

brancheguiden.

SIDE 66  |  ESTATE MAGASIN  |   # 01  2013

n Brancheguide
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 ARKItEKtER

SIGNAL arkitekter aps 
Århusgade 88, 2.sal 
2100 københavn Ø 
Tlf.:  35 29 30 70 
kontakt:  Gitte Andersen, Adm. Direktør 
E-mail:  ga@signal-arki.dk 
web: www.signal-arki.dk 

vi rådgiver om proces- & rumdesign, og udformer rum, der befordrer 
trivsel. 

 ASSEt MANAGEMENt

Aberdeen Asset Management 
Strandvejen 58, 2. 
2900 hellerup  
Tlf.:  33 44 40 00 
kontakt:  Eva Riedel, head of communications and Marketing 
E-mail:  eva.riedel@aberdeen-asset.com 
web: www.aberdeen-asset.dk

En af Europas førende forvaltere af ejendomsinvesteringer og blandt top 
ti globalt.

BPT Asset Management A/S 
chr. IX’s Gade, 2. Sal 
1111 københavn k 
Tlf.:  33 69 07 33 
kontakt:  Bettina knudsen, IR & Marketing Director
E-mail:  bk@bptam.com 
web: www.bptam.com 

Førende nordisk forvalter af ejendomsinvesteringer med lokale teams i 
Norden, Baltikum, Rusland, polen og Tyskland.

DEAS Property Asset Management 
Dirch passers Allé 76 
2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
kontakt:  Bo heide-ottosen, direktør 
E-mail:  bho@deas.dk 
web: www.deas.dk 

DEAS er blandt Danmarks førende forvaltere af ejendomsinvesteringer 
inklusive ejendomsadministration af alle typer ejendomme.

Kristensen Properties A/S 
vesterbro 18 
9000 Aalborg 
Tlf.:  70 22 88 80 
kontakt:  Michael Schmidt, Director Asset Management 
E-mail:  msc@kristensenproperties.com
web: www.kristensenproperties.com 

Seriøs og transparent Fund & Asset Management af ejendomsporteføljer i 
Tyskland, Storbritannien, Danmark og skandinaviske lande.

NORTH Property Asset 
Management A/S 
Strandvejen 72, 1. sal, 2900 hellerup 
Tlf.:  39 43 50 30 
kontakt:  philip Marker, cEo 
E-mail:  pm@northpam.com 
web: www.northpam.com 

Fuldt dækkende ejendomsadministration og Asset Management. Bolig og 
erhverv.

Valad Property Group 
Islands Brygge 43 
2300 københavn S 
Tlf.:  70 20 54 10 
kontakt:  Mikael Arne Fogemann, head of Nordic 
E-mail:  MikaelArne.Fogemann@valad.dk  
web: www.valad.dk 

uafhængig paneuropæisk ejendomsforvalter som sælger fund- og asset 
management løsninger. 

 ByGHERRERåDGIVERE

BYR GRUPPEN A/S 
vermlandsgade 51 2. sal 
2300 københavn S 
Tlf.:  70 26 22 42 
kontakt:  Rasmus Storgaard, Direktør & bygherrerådgiver 
E-mail:  rs@byr.dk 
web: www.ByR.dk 

personlig bygherrerådgivning med følgende specialer: Strategisk og 
værdiskabende bygherrerådgivning, byggeledelse,  teknisk due diligence, 
projektudvikling og risikostyring.

Brancheguide n

Kirk Larsen & Ascanius  
Tlf.:  70 22 66 60 
kontakt:  Jens Munch, Advokat, partner 
kontakt:  Jacob ladefoged, Advokat 
E-mail:  jm@kirklarsen.dk / jl@kirklarsen.dk 
web: www.kirklarsen.dk 

Specialister i sager om vurdering og beskatning af fast ejendom

Horten Advokatpartnerselskab 
philip heymans Allé 7, 2900 hellerup 
Tlf.:  33 34 40 00 
kontakt:  Michael Neumann, advokat, partner 
E-mail:  mn@horten.dk 
web: www.horten.dk 

horten tilbyder målrettet rådgivning inden for fast ejendom,  
erhvervslejeret og entrepriseret.

Lund Elmer Sandager 
Advokatpartnerselskab 
kalvebod Brygge 39-41 
1560 københavn v 
Tlf.:  33 30 02 00 
kontakt:  Steen Raagaard Andersen, Advokat (h) 
E-mail:  sra@lundelmersandager.dk 
web: www.lundelmersandager.dk 

vi yder specialistrådgivning indenfor fast ejendom, development og 
entreprise.

MAQS Law Firm 
pilestræde 58, 1112 københavn k 
Tlf.:  33 12 45 22 
kontakt:  Erik larsson, partner &  
  lars pærregaard, partner
E-mail:   erik.larsson@dk.maqs.com   
  lars.paerregaard@dk.maqs.com
web: www.maqs.com

MAQS yder proaktiv rådgivning inden for entreprise, overdragelse af fast 
ejendom, projektudvikling og erhvervslejeret.

Nielsen og Thomsen Advokater 
Østbanegade 55, 2100 københavn Ø 
Tlf.:  35 44 70 20 
kontakt:  Allan Thomsen, Advokat (l), partner 
E-mail:  at@ntadvokater.dk 
web: www.ntadvokater.dk 

Rådgivning vedr. forhold, knyttet til opførelse, drift og omsætning af fast 
ejendom.

NORDIA Advokatfirma 
Østergade 16, 1100 københavn k 
Tlf.:  70 20 18 10 
kontakt:  Søren Sloth, Advokat (l), partner
E-mail:  ssn@nordialaw.com         
web: www.nordialaw.com

NoRDIA yder specialiseret fast ejendomsrådgivning inden for bl.a. projek-
tudvikling, transaktioner og lejeret.

Bruun & Hjejle
Nørregade 21, 1165 københavn k
Tlf.:  33 34 50 00
kontakt:  Søren Damgaard, partner
E-mail:  sd@bruunhjejle.dk        
web: www.bruunhjejle.dk

Bruun & hjejle yder kvalificeret rådgiving inden for alle områder af fast 
ejendom.

Rønne & Lundgren 
Tuborg havnevej 18, 2900 hellerup  
Tlf.:  35 25 25 35 
kontakt:  Niels Gram-hanssen, Advokat (l) 
E-mail:  ngh@rl.dk 
web: www.ronnelundgren.com 

Rådgiver danske og udenlandske virksomheder vedr. fast ejendom.

Vincit Advokater 
Trondhjems plads 3, 4., 2100 københavn Ø  
Tlf.:  70 26 02 64 
kontakt:  Tina Grønning, Advokat (h) 
E-mail:  tg@vincitlaw.com 
web: www.vincitlaw.com 

Speciale i fast ejendom i Norden og Tyskland, byggejura,  
forsikringsret og voldgift.

Winsløw Advokatfirma 
Gammel Strand 34 
1202 københavn k 
Tlf.:  33 32 10 33 
kontakt:  Iben Mai winsløw, Advokat (l), partner 
E-mail:  imw@winlaw.dk.dk 
web: www.winlaw.dk 

omsætning af fast ejendom, erhvervslejeret, entrepriseret og planret. 

n Brancheguide
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Jeudan A/S 
Sankt Annæ plads 13, 1250 københavn k  
Tlf.:  70 10 60 70 
kontakt:  Morten Aagaard, underdirektør 
E-mail:  maa@jeudan.dk 
web: www.jeudan.dk 

Jeudan er et børsnoteret ejendomsselskab der investerer i kontor-
ejendomme i københavn.

Kristensen Properties A/S 
vesterbro 18 
9000 Aalborg 
Tlf.:  70 22 88 80 
kontakt:  kent hoeg Sørensen, cEo 
E-mail:  khs@kristensenproperties.com 
web: www.kristensenproperties.com 

Seriøs og transparent Fund & Asset Management af ejendomsporteføljer i 
Tyskland, Storbritannien, Danmark og skandinaviske lande.

Nordea Ejendomme 
Ejby Industrivej 38 
2600 Glostrup  
Tlf.:  43 33 80 00 
kontakt:  lars Gøtke, underdirektør  
E-mail:  lars.goetke@nordeaejendomme.dk 
web: www.nordea-ejendomsinvestering.dk 

En af Danmarks største udbydere af erhvervs- og boliglejemål.

Nordicom A/S  
kgs. Nytorv 26 
1050 københavn k 
Tlf.:  33 33 93 03 
kontakt:  ole Steensbro, Adm. direktør
E-mail:  nordicom@nordicom.dk 
web: www.nordicom.dk 

Nordicom A/S er et selskab inden for ejendomsbranchen. 

 ENtREpRENØRER

H.K. Byg Entreprise A/S
Stamholmen 157, stuen, 2650 hvidovre
Tlf.:  32 51 18 20 
kontakt:  Jens  Skovlunde, partner
E-mail:  entreprise@hk-byg.dk      
web: www.hk-bygentreprise.dk

hk ByG Entreprise vedligeholder, renoverer og ombygger byen.

C.C. Brun Entreprise A/S 
Ravnstrupvej 67 
4160 herlufmagle  
Tlf.:  57 64 64 64 
kontakt:  kristian lind, Direktør 
E-mail:  kl@ccbrun.dk 
web: www.ccbrun.dk 

Siden 1947 – byggebranchen, med spids kompetence i råhusbyggeri.

Enemærke & Petersen A/S 
ole hansens vej 1 
4100 Ringsted 
57 61 72 72 
Søren Faebo larsen, Markedsdirektør 
sfl@eogp.dk 
www.eogp.dk  

Mennesker, der bygger for mennesker.

H. Nielsen & søn as 
lillemarken 4 
4700 Næstved 
Tlf.:  55 72 50 27 
kontakt:  Bent hartmann, Direktør 
E-mail:  bh@hns-as.dk 
web: hns-as.dk 

Renovering, vedligehold og servicearbejde. Murer, kloak og tømrer/snedker 
arbejder.

Jönsson a/s 
Ellekær 14 
2730 herlev 
Tlf.:  44 94 11 66 
kontakt: per Møller, produktionschef 
E-mail:  pme@jonsson.dk 
web: www.jonsson.dk  

114 år gammelt entreprenørfirma, udfører alle former entrepriser inden 
for nybyg, renovering og service.

NCC Construction Danmark A/S 
Østmarken 3B 
2860 Søborg 
Tlf.:  39 10 39 10   
E-mail:  info@ncc.dk 
web: www.ncc.dk 

vi skaber rammerne for fremtidens arbejde, boliger og kommunikation.
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DEAS  
Dirch passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
kontakt:  carsten Nissen, afdelingschef 
E-mail:  cni@deas.dk 
web: www.deas.dk 

DEAS tilbyder strategisk og værdiskabende rådgivning, projekt- og byg-
geledelse af alle typer ejendomme ud fra tid, økonomi og kvalitet.

Drees & Sommer Nordic A/S  
Frederiksborggade 15, 8. sal
1360 københavn k 
Tlf.:  45 26 90 00 
kontakt:  peter Nielsen, country Manager 
E-mail:  peter.nielsen@dreso.com 
web: www.dreso.com 

Specialister i bygherrerådgivning, projekt- og byggeledelse og teknisk due 
diligence.

Emcon A/S 
ordrupvej 60, 2920  charlottenlund 
Tlf.:  39 97 00 00 
kontakt:  Niels Anker Jørgensen, Adm. Dir. og partner 
E-mail:  naj@emcon.dk 
web: www.emcon.dk/ 

Resultater og udvikling gennem unik rådgivning.

Grontmij A/S 
Granskoven 8, 2600 Glostrup 
Tlf.:  4348 6030 
kontakt:   lone Ankjær, Afdelingschef, Bygherrerådgivning, planning & 

Design
E-mail:  lone.ankjaer@grontmij.dk 
web: www.grontmij.dk 

Som din bygherrerådgiver sikrer vi dig en solid styring og planlægning af 
dit projekt, så du kommer sikkert i mål – både når det gælder økonomi, tid 
og kvalitet.

Sandbeck A/S 
christian II’s Allé 19, 2300 københavn S 
Tlf.:  70 23 50 80 
kontakt:  chico Sandbeck, Adm. direktør  
E-mail:  chico@sandbeck.com 
web: www.sandbeck.com 

Strategisk bygherrerådgivning - overblik, beslutningsgrundlag, koordiner-
ing og ledelse.

 EjENDOMSSELSKABER

De Forenede  
Ejendomsselskaber A/S
vestagervej 5, 2100 københavn Ø
Tlf.:  39 29 56 56
kontakt:  henrik Jensen, Adm. direktør
E-mail:  hj@dfe.dk
web: www.dfe.dk

DFE er et privatejet ejendomsselskab, som investerer i kontor- og bolige-
jendomme.

Andersen Erhverv 
Skovlytoften 1, st., 2840 holte
Tlf.:  44390100
kontakt:  william  Stub Michelsen, cand. merc. jur
E-mail:  wsm@andersen-erhverv.dk
web: www.andersen-erhverv.dk

vurdering, rådgivning og assistance, salg og udlejning af alle typer  
erhvervsejendomme.

Calum A/S
vestre havnepromenade 21, 9000 Ålborg 
Tlf.:  98 12 67 00  
kontakt:   henrik calum, Direktør
E-mail:  henrik@calum.dk 
web: www.calum.dk 

cAluM udvikler fast ejendom med fokus på god arkitektur, kvalitet og 
beliggenhed.

C.W. Obel Ejendomme A/S 
vestergade 2c, 1456 københavn k 
Tlf.:  33 33 94 94 
kontakt:  Søren hofman laursen, Direktør 
E-mail:  shl@cwobel.dk 
web: www.cwobel-ejendomme.dk 

vi værner om vores portefølje af kvalitetsejendomme til glæde og gavn for 
vores lejere - vores kunder.

DADES 
lyngby hovedgade 4, 2800 kgs. lyngby 
Tlf.:  45 26 01 00 
kontakt:  Boris Nørgaard kjeldsen, Adm. direktør 
E-mail:  bnk@dades.dk 
web: www.dades.dk 

DADES’ forretningsgrundlag er at købe og udvikle butikscentre og erh-
vervsejendomme.
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Lintrup og Norgart A/S 
Århusgade 88, 2100 københavn Ø  
Tlf.:  70 23 63 30 
kontakt:   Stig lintrup,  

partner & statsaut. ejendomsmægler, MDE 
E-mail:  sl@linor.dk
web: www.linor.dk 

udlejning og salg af kontor-, lager-, liebhaver-, udviklings- og  
investeringsejendomme.

Lokalebasen.dk A/S 
Strandvejen 171, 2900 hellerup 
Tlf.:  70 20 08 14 
kontakt:  clarissa Rottbøl, Ansvarshavende for leje og udlejning 
E-mail:  cr@lokalebasen.dk 
web: www.lokalebasen.dk 

udlejning af erhvervslokaler i hele Danmark. Stor synlighed i markedet.

Lund & Lindhardt ApS 
holmevej 10 
2950 vedbæk 
Tlf.:  72 17 00 85 
kontakt:  Regitze lund, statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE
  helle lindhardt, statsaut. ejendomsmægler og cand. merc. 
E-mail:  info@lundlindhardt.dk 
web: www.lundlindhardt.dk 

Salg, udlejning og veldokumenterede vurderinger af erhvervsejendomme 
samt rådgivning i forbindelse hermed.

Metropol Erhverv I/S 
Bådehavnsvej 15, 1. sal, 9000 Aalborg 
Tlf.:  72 31 20 00 
kontakt:   Martin Risager, partner, Statsaut. ejendomsmægler
E-mail:  mr@metropolerhverv.dk 
web: www.metropolerhverv.dk 

uafhængig statsautoriseret mægler, specialiseret i erhvervs- 
relaterede ejendomme.

Nybolig Erhverv Aarhus 
Europaplads 2, 8000 Aarhus c 
Tlf.:  86 20 85 85 
kontakt:  Erik Andresen,  
Direktør, Indehaver, Statsaut. Ejendomsmægler 
E-mail:  eas@nybolig.dk 
web: www. nyboligerhverv.dk/aarhus 

Nybolig Erhverv Aarhus – din professionelle formidler af  
erhvervsejendomme.

Oline
Islands Brygge 43, 2300 københavn S 
Tlf.:  40 89 64 30 
kontakt:  Jesper Storm hansen, Adm. direktør 
E-mail:  jesper.storm.hansen@oline.dk 
web: www.oline.dk 

Største aktive internetdatabase over erhvervsejen. i Danmark, drevet af 
Erhvervsmæglerbasen, over 120 erhvervsmæglere i landet.

RED Property Advisers
palægade 6, 4. 1261 københavn k 
Tlf.:  33 13 13 99 
kontakt:  Bjarne Jensen, Statsaut. Ejd. Mægler, MRIcS 
E-mail:  bj@red.dk 
web: www.red.dk 

vores kernekompetencer er salg af danske og udenlandske investerings-
ejendomme, kapitalfremskaffelse, kontorudlejning, vurderinger, herunder 
portefølje-vurderinger, analysearbejde og Retail Services.

Thorkild Kristensen
hasserisvej 143, 9000 Aalborg 
Tlf.:  96 31 60 00 
kontakt:  peter Fredberg, partner 
E-mail:  pf@thorkild-kristensen.dk 
web: www.thorkild-kristensen.dk 

uafhængig statsautoriseret mægler MDE. Specialister I salg af invester-
ingsejendomme. 

 FACILIty MANAGEMENt UDByDERE

DEAS Facility Services 
Dirch passers Allé 76 
2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
kontakt:  peter Blomgreen, afdelingschef 
E-mail:  pbl@deas.dk 
web: www.deas.dk 

DEAS tilbyder brugervenlige Facility Service-løsninger til erhvervsejen-
domme, butikscentre, boligejendomme og foreninger – herunder teknisk 
drift, vicevært- og varmemesteropgaver.

Ejendomsvirke A/S 
hirsemarken 3,  3520 Farum 
Tlf.:  44 34 21 20 
kontakt:  Bent Amsinck, Adm. direktør 
E-mail:  ba@ejendomsvirke.dk 
web: www.ejendomsvirke.dk 

28 år – hvor vores kunder trygt har overladt os ansvaret.
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 ERHV E RVSE jE ND OMS MæGL ERE

CBRE A/S 
Rued langgaards vej 6-8  
2300 københavn S  
Tlf.:  70 22 96 01 
kontakt:   Niels cederholm, Adm. direktør, advokat,  

ll.M., MRIcS, statsaut. ejendomsmægler, valuar 
E-mail:  niels.cederholm@cbre.com 
web: www.cbre.dk

Investering, udlejning, vurdering, corporate Services, Building consultan-
cy, Asset Management.

Colliers International Danmark A/S 
Gammel kongevej 60 
1850 Frederiksberg c 
Tlf.:  70230020 
kontakt:   peter lassen, Direktør,  

Statsaut. ejendomsmægler, valuar  
E-mail:  pl@colliers.dk  
web: www.colliers.dk  

Rådgivning, salg, udlejning, investering, vurdering, analyse. 
5 afdelinger i Danmark.

DAL Erhvervsmægler
Forbindelsesvej 12 
2100 københavn Ø 
Tlf.:  70 300 555
kontakt:   hans Dal pedersen, Indehaver, cand.jur., Statsaut.  

Ejendomsmægler & valuar MDE
E-mail:  hans.dal.pedersen@dal.dk
web: www.dal.dk

DAl Erhvervsmægler er specialiseret i salg, udlejning og vurdering af er-
hvervslejemål og erhvervsejendomme i københavn og hovedstadsområdet.

DanBolig Erhverv 
Johnny hallas p/S 
helsingørgade 41 A
3400 hillerød  
Tlf.:  70 22 85 95 
kontakt:   Johnny hallas, hD, partner/Direktør, statsaut. ejendomsmægler, 

valuar, MDE 
E-mail:  johnny.hallas@danbolig.dk 
web: www.danbolig.dk

Salg, vurdering og udlejning med den enkelte kunde i centrum.

DEAS Erhverv 
Dirch passers Allé 76 
2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
kontakt:  claus Dyrberg hald, Salgsdirektør, hD(A) 
E-mail:  clh@deas.dk 
web: www.deas.dk 

DEAS Erhverv yder professionel rådgivning ifm. udlejning, vurdering, køb 
og salg af investeringsejendomme.

DN Erhverv A/S 
Strandvejen 171, 1.sa, 2900 hellerup 
Tlf.:  70 26 82 62 
kontakt:   Jakob Dalhoff, Direktør, cand.merc. Finansiering &  

Regnskab, Statsaut. Ejendomsmægler og valuar, MDE
E-mail:  jd@dn-erhverv.dk 
web: www.dn-erhverv.dk 

Speciale i rådgivning vedr. køb og salg af investeringsejendomme.

DTZ Egeskov & Lindquist A/S 
Nørre Farimagsgade 15, 1364 københavn k 
Tlf.:  33 14 50 70 
kontakt:   henrik lyngskjold, Direktør, partner, Statsaut. ejendomsmægler, 
  MDE, cand. Merc., MRIcS 
E-mail:  henrik.lyngskjold@dtz.dk 
web: www.dtz.dk 

Investering, Salg, udlejning, lejerrådgivning, vurdering, corporate Finance.

Europroperty 
Industriholmen 21 
2650 hvidovre 
Tlf.:  38 76 06 36 
kontakt:  kim Risvad, Direktør, Statsaut. ejendomsmægler MDE 
E-mail:  kr@europroperty.dk 
web: www.europroperty.dk 

Salg/udlejning – Investeringsejendomme – vurdering – Rådgivning.

Jytte Bille Erhverv ApS
Gammel Mønt 14, 1.tv, 1117 københavn k
Tlf.:  20 28 22 55  
kontakt:  Jytte Bille, Statsaut. Ejendomsmægler & valuar
E-mail:  jba@jyttebille-erhverv.dk      
web: www.jyttebille-erhverv.dk.

n Brancheguide
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 LANDINSpEKtØRER

MØLBAK Landinspektører A/S  
ledreborg Allé 130A, 
4000 Roskilde 
Tlf.:  70 200 883 
kontakt:  lars Gjøg petersen, landinspektør, partner 
E-mail:  lgp@molbak.dk 
web: www.molbak.dk  

vi udfører og rådgiver om matrikulære forhold, lokalplaner,  
opmåling og afsætning.

Landinspektørfirmaet LE34 A/S   
Energivej 34, 2750 Ballerup 
Tlf.:  77 33 22 86 
kontakt:  lars vognsen christensen, landinspektør, partner 
E-mail:  lvc@le34.dk 
web: www.le34.dk  

Ejendomsdannelsen, 3D skanning, opmåling og ekspropra- 
tion. 

 INGENIØRER

ALECTIA A/S  
Teknikerbyen 34, 2830 virum 
Tlf.:  88 19 10 00 
kontakt:  henrik klinge, Direktør 
E-mail:  hek@alectia.com 
web: www.alectia.com 

AlEcTIA arbejder tværfagligt med at skabe bæredygtige løsninger til 
udvalgte brancher.

Balslev A/S 
produktionsvej 2, 2600 Glostrup 
Tlf.:  72177217 
kontakt:  lasse Toft, områdechef, Byggeri & Anlæg øst  
E-mail:  lto@balslev.dk  
web: www.balslev.dk 

Balslev leverer innovative, bæredygtige og profitable løsninger.

COWI A/S
parallelvej 2, 2800 kgs. lyngby  
Tlf.:  45 97 22 11 
kontakt:  Steffen Gøth, Divisionsdirektør
E-mail:  stg@cowi.dk 
web: www.cowi.dk 

cowI er Danmarks bedste rådgiver inden for design, ingeniør-teknik og 
bæredygtighed.

Grontmij A/S 
Granskoven 8 
2600 Glostrup 
Tlf.:  4348 4605 
kontakt:  lars Bork hansen, Afdelingsdirektør  
E-mail:  larsbork.hansen@grontmij.dk   
web: www.grontmij.dk 

Grontmij er en af Europas største rådgivende ingeniører – vi skaber 
bæredygtige forbedringer i de omgivelser, vi arbejder og lever i.

Rambøll Danmark A/S 
hannemanns Allé 53, 
23oo københavn S 
Tlf.:  51 61 10 00  
kontakt:  Max karlsson, Direktør – Byggeri 
E-mail:  mk@ramboll.dk 
web: www.ramboll.dk 

Rambøll er den førende ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed i den 
danske ejendomsbranche. 

 MEDIE,  REKLAME OG KOMMUNIKAtION

Kontraframe ApS 
Flæsketorvet 77-79 , 1711 københavn v 
Tlf.:  33 25 10 02 
kontakt:  Tobias wensien Dinesen, Fotograf & partner 
E-mail:  tw@kontraframe.dk 
web: www.kontraframe.dk 

kontraframe er et billedbureau med speciale i identitetsbærende fotografi.

Lizette Kabré 
Rentemestervej 54, 2400 kBh Nv 
Tlf.:  26 39 12 70 
kontakt:  lizette kabré, Fotograf  
E-mail:  mail@lizettekabre.dk 
web: www.lizettekabre.dk 

Fotojournalist og ekspert i portrætter, reportagefotografi, branding og 
pressebilleder.

MAXGRUPPEN 
Nøjsomhedsvej 31, baghuset  
2800 kgs. lyngby 
Tlf.:  70 27 77 28  
kontakt:  Bastiaan prakke, Direktør  
E-mail:  bas@maxgruppen.dk  
web: www.maxgruppen.dk  

Specialist i print og montering af reklameprojekter til ejen-
doms-branchen. 
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Green circle A/S 
lunikvej 5B, 2670 Greve 
Tlf.:  46 34 20 99 
kontakt:  Erik Jensen, Adm. direktør 
E-mail:  ej@greencircle.dk 
web: www.greencircle.dk 

Green circle tilbyder fleksible og skræddersyede facility service løsninger.

Jeudan Servicepartner A/S 
valhøjs Allé 158 
2610 Rødovre 
Tlf.:  70 10 60 70 
kontakt:  John Rohde, Adm. direktør 
E-mail:  jr@jeudan.dk  
web: www.jeudan.dk 

Jeudan Servicepartner er en service-, håndværker-, entreprenør- og projek-
tvirksomhed.

Techem Danmark A/S 
Trindsøvej 7A-B, 8000 Aarhus
Tlf.:  87 44 77 00
kontakt:  per Sahl-Madsen, Salgs- og Servicechef 
E-mail:  per.sahl-madsen@techem.dk 
web: www.techem.dk 

Techem er et af de førende firmaer indenfor radiobaseret forbrug-
småling. 

 FINA NSI E L Rå D G IVNING

Breinholt Consulting A/S 
Nørre voldgade 11,1 
1358 københavn k 
Tlf.:  36 30 80 89 
kontakt:  helle M. Breinholt, Managing Director 
E-mail:  hmb@breinholt-consulting.dk         
web: www.breinholt-consulting.dk 

Specialister i finansielle transaktioner herunder ejendomstransaktioner, 
-finansiering og –rekonstruktioner samt prospektskrivning.

Magnipartners 
Dr. Tværgade 4A 
1302 københavn k  
Tlf.:  24 82 98 74 
kontakt:  Jens Erik Gravengaard, Direktør og partner 
E-mail:  jeg@magnipartners.dk 
web: www.magnipartners.dk 

Finansielt rådgivningshus som er eksperter indenfor ejendomme og finan-
siering generelt.

Situs 
kalvebod Brygge 39-41 
1560 københavn v 
Tlf.:  33 44 94 44 
kontakt:  peter lilja, Direktør 
E-mail:  peter.lilja@situs.com 
web: www.situs.com 

Advisory and outsourcing solutions for commercial real estate lenders and 
investors. 

 FINANSIER INGSSELSKABER

Nordea Bank Denmark A/S - Corporate Banking 
– corporate Banking 
vesterbrogade 8, 900 københavn  
Tlf.:  33 33 15 23 
kontakt:   christian Jensen, Erhvervs- 

kundedirektør – Ejendoms finansiering
E-mail:  c.jensen@nordea.dk 
web: www.nordea.dk/Erhverv 

Ejendomsfinansiering samt øvrige daglige bankforretninger. 

 FOR ENINGER OG OR GANISAtIONER

Byggesocietetet 
Nørre voldgade 106, 1358 københavn k 
Tlf.:  33 13 66 37   
E-mail:  info@byggesoc.dk 
web: www.byggesocietetet.dk

Byggebranchens største interesse- og netværksorganisation med medlem-
mer fra alle hjørner af byggebranchen og fra alle dele af landet.

Dansk Byggeri 
Nørre voldgade 106, 1015 københavn k 
Tlf.:  72 16 00 00   
E-mail:  info@danskbyggeri.dk 
web: www.danskbyggeri.dk

Bygge- og anlægssektorens erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, dækker 
alle led i bygge- og anlægsprocessen.

Ejendomsforeningen Danmark 
Nørre voldgade 2 
1358 københavn k 
Tlf.:  33 12 03 30 
E-mail:  info@ejendomsforeningen.dk  
web: www.ejendomsforeningen.dk

Erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejen-
dom, dækker hele markedet og hele landetfinansiering generelt. 
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-  derfor kan du nemt og billigt energioptimere dine  
 ejendomme, dermed spares CO2

Din radiatormåler  “taler” til dig

• Intelligente fordelingsmålere er forberedt til energi-
 optimering - adapterm

• Sammen med vore kunder, har vi siden 2007, sparet 
 miljøet for over 3.000.000 kg CO2

• Bliv energirigtig - start med vore radiobaserede 
 fordelingsmålere - kontakt vor landsdækkende 
 service på tlf.: 87 44 77 00

Vi ønsker alle vore forretningsforbindelser en Glædelig Jul og et Godt Nytår

www.techem.dk Innovative løsninger til fordel for de kommende generationer

Focus på ressourcer

Ny annonce 2009 220x140 indryk dec..indd   1 24-11-2009   08:02:00

EJENDOMSFORENINGEN
DANMARK
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HotCop 2013
afholdes i år på Grand Hôtel i Stockholm.
Vi sætter fokus på udvikling, investering, 

nye trends og tendenser på det
skandinaviske hotelmarked.

Early Bird
Tilmeld dig inden 1. april og spar Kr. 2.000,-

Tilmeld dig på www.hotcop.dk

HotCop
                           2013 

Konferencepartner:

:V

V

LOGO

alidation DA/DC 

alidation Client 

Date : 31/05/11

Nº dossier : 20110049E

100 83 0 22

10 25 25 40

Arrangøre:

 pROjE K tU DV I K LERE

DEAS OPP 
Dirch passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
kontakt:  lars olaf larsen, afdelingschef 
E-mail:  lol@deas.dk 
web: www.deas.dk 

Som markedsledende på området tilbyder DEAS kvalificerede, langsigtede og 

totaløkonomiske helhedsløsninger i drift og anlæggelse af opp-projekter samt 

administration, drift og vedligeholdelse af selve opp-selskabet. 

  REV I SO RE R

Athos Statsautoriseret 
Revisionsaktieselskab 
Nimbusparken 24, 2.sal, 2000 Frederiksberg c 
Tlf.:  3345 1000 
kontakt:  Ramazan Turan, statsautoriseret revisor  
E-mail:  rtu@athos.dk  
web: www.athos.dk

Et ungt og dynamisk rådgivningsfirma i københavn med fokus på ejen-
domsbranchen.

Beierholm 
Gribskovvej 2, 2100 københavn Ø 
Tlf.:  39 16 63 83 
kontakt:  John Jensen, partner, statsaut. revisor
E-mail:  jje@beierholm.dk  
web: www.beierholm.dk 

Revision og rådgivning er ikke kun et spørgsmål om tal. Med Beierholm 
som rådgiver, får du en kompetent og nærværende sparringspartner med 
indsigt i din branche og forståelse for din forretning

Deloitte 
weidekampsgade 6, 2300 københavn S 
Tlf.:  36 10 20 30 
kontakt:  Thomas Frommelt, partner 
E-mail:  tfrommelt@deloitte.dk  
web: www.deloitte.com 

Deloittes eksperter yder uafhængig, forretningsorienteret  
rådgivning om fast ejendom.

KPMG 
oswald helmuths vej 4, p.o. Box 250,  
2000 Frederiksberg
Tlf.:  38 18 30 00 
kontakt:  Allan pedersen, partner 
E-mail:  apedersen@kpmg.dk 
web: www.kpmg.dk 

kpMG’s branchegruppe for Ejendom & Entreprise – vi kan meget mere end 
revision.

PwC 
Strandvejen 44, 2900 hellerup 
Tlf.:  39 45 39 45 
kontakt:  Jesper wiinholt, partner 
E-mail:  jew@pwc.dk 
web: www.pwc.dk 

Revision. Skat. Rådgivning. 18 kontorer i Danmark, industrividen inden for 
bl.a. ejendomsbranchen.

 R EKR UttER ING

Amalie Search & Selection ApS  
chr. IX´s Gade 6, 3. sal, 1111 københavn k 
Tlf.:  33 34 30 30 
kontakt:  Torben Rønsov,  Managing partner 
E-mail:  tr@amaliesearch.dk 
web: www.amaliesearch.dk 

Rekruttering og udvælgelse af ledere og specialister til bygge- og ejen-
domsbranchen. 

 SIKR ING AF EjENDOMME 

Rambøll – Elanlæg
hannemanns Allé 53, 2300 københavn S
Tlf.:  51 61 64 06 
kontakt:  henrik olafsen, Sikringsekspert 
E-mail:  ho@ramboll.dk 
web: www.ramboll.dk 

certificeret uvildig sikringsrådgivning – din garanti for den 
optimale løsning.

Dahmlos Security
hammershusvej 58, 4.th, 8210 Aarhus v
Tlf.:  23 31 80 70 
kontakt:  Jakob Dahmlos, Direktør 
E-mail:  info@dahmlos-security.eu 
web: www.dahmlos-security.eu 

Dahmlos Security et vagt og sikkerhedsfirma med fokus på bygge- og 
ejendomsbranchen.

n Brancheguide
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ADVOKAt 
HENRIK  
HØp NER 
ER tIL-
tRåDt SOM 
pARtNER I 

advokatfirmaet lund Elmer 
og Sandagers afdeling for fast 
ejendom.

henrik høpner, der blandt an-
det er forhenværende formand 
for Danske Boligadvokater, skal 
tilføre advokatfirmaet yderlige-
re kompetencer inden for fast 
ejendom.

HVAD 
MæRSK 
MCKINNEy 
MØLLER 
VAR FOR 
SHIppING og 

haldor Topsøe for industrien, 
har Søren langvad været 
for byggebranchen. Men i 
december døde ikonet, der i en 
menneskealder stod i spidsen 
for Danmarks næststørste en-
treprenør, E. pihl & Søn. Søren 
langvad blev 88 år gammel.

pEtER 
DELEURAN 
KIRKEtOFtE 
er blevet ansat 
som afde-
lingsleder for 

Byggeri hos rådgivningsvirk-
somheden Alectia i kolding. 

peter Deuleran kirketofte er 
uddannet stærkstrømsingeniør 
fra odense Teknikum, hvor 
han blev færdig i 2003, og 
kommer fra en stilling hos Moe 
& Brødsgaard.

>>

Nyheder n

Tom Nedergaard er optaget 
som associeret partner i DTz 

Egeskov & lindquist i forbindelse 
med en omorganisering. Den nye 
partnerstruktur har til hensigt 
at understøtte den fortsatte 
udvikling af virksomheden, samt 
øge mulighederne for, at dygtige 
medarbejdere får større ansvar, 
mulighed for personlig udvikling 
og udbytte af deres indsats.

Forfremmelsen af Tom Nedergaard 
fra seniorrådgiver til associeret 
partner sker som følge af hans 
mangeårige erfaring samt de sene-
ste to års flotte resultater indenfor 
segmentet Industri & logistik.
Tom Nedergaard har fortsat ansvar 
for industri og logistik foruden for 
en række af DTzs større kunder. 

Tom Nedergaard ny associeret partner 
hos DTZ Egeskov & Lindquist

Tom Nedergaard kom til DTZ i 2010 fra konkurrenten Colliers International. 

Niklas Benjamin kejlskov er 
ansat som juridisk konsulent 

i Ejendomsforeningen Danmark, 
hvor han blandt andet skal tage 
sig af juridisk rådgivning, under-
vise i boliglejeret på foreningens 
kurser og skrive høringssvar.

Der er tale om en nyoprettet stil-
ling, som skal styrke foreningens 
juridiske team.

- Med Niklas’ ansættelse oppriori-
terer vi den juridiske service over-
for medlemmerne. Der er reelt tale 
om, at den juridiske stab er blevet 
udvidet med 25 procent, fordi vi 
ønsker at forbedre vores service 
overfor medlemmerne og udvikle 
nye serviceydelser – både hvad 

angår bolig, erhverv og tilgræn-
sende områder som for eksempel 
planlovgivning, siger Torben 
christensen, der er adm. direktør i 
Ejendomsforeningen Danmark.

Niklas Benjamin kejlskov er 31 
år og uddannet ved københavns 
universitet. han kommer fra en 
stilling som advokat hos Nielsen & 
Thomsen Advokater, hvor han har 
arbejdet med juridisk rådgivning 
i fem år – først som advokatfuld-
mægtig og senere som advokat.

udover Niklas Benjamin kejlskov 
består Ejendomsforeningen Dan-
marks juridiske team nu af chefju-
rist lars Brondt samt de tre øvrige 
juridiske konsulenter Jane Qvist 

lorenzen, pernille husen og peter 
vetlov. Sidstnævnte vikarierer for 
Sophia Dankelev, der vender tilba-
ge fra barselsorlov til marts.

kort nyt

Ejendomsforeningen Danmark styr-
ker det juridiske team

Niklas Benjamin Kejlskov.
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Susanne Schou er tiltrådt en 
 stilling som salgschef i 

Realdania By. her får Susanne 
Schou ansvar for salg og investor-
relationer og skal blandt andet 
beskæftige sig med salgsstrategi, 
salg af byggeretter og varetagelse 
af kontakt til potentielle investorer 
og developere.

Realdania By er involveret i en 
række store byudviklingsprojekter 
som køge kyst, Fredericiac og 
Ringkøbing k. her skal Susanne 
Schou arbejde med udvikling og 
salg i forbindelse med projekterne 
på vegne af de respektive projekt-
direktører og bestyrelser. 

Susanne Schou er uddannet 
ejendomsmægler, valuar og hD 
i afsætningsøkonomi. hun har 
tidligere blandt andet været ansat 
i Ncc property Development og i 
Sjælsø Gruppen og kommer senest 
fra en stilling som project deve-
lopment manager i københavns 
lufthavne.

Susanne Schou salgschef i Realdania By

Susanne Schou. 

Ulrik Esbjørn og René Medom Lauritsen til Deas

Ejendomsforvaltningsselskabet Deas har ansat ulrik Esbjørn og 
René Medom som kundeansvarlige for større investeringskunders 

ejendoms portefølje.

ulrik Esbjørn, der har flere års erfaring i branchen, kommer fra en stilling 
som kundechef hos Jeudan. han har tidligere været ansat hos Aberdeen 
Asset Management og ATp Ejendomme.

René Medom lauritsen kommer fra en stilling som udlejningschef hos 
Deas Erhverv. han har tidligere været ansat hos blandt andre Datea, 
home Erhverv, københavns havn og ATp Ejendomme.

Fra venstre: Ulrik Esbjørn, René Medom Lauritsen.

vIrksomHeDer og meNNesker 
NyT om proFILer I bygge- og ejeNDomsbrANCHeN
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COLLIERS 
INtERNAtIO-
NAL DAN-
MARK HAR 
ANSAt DEN-
NIS NyMANN 

som ny Financial Director med 
ansvar for økonomi, regnskab 
og IT. Ansættelsen indebærer 
det økonomiske ansvar for 
såvel colliers International 
Danmark som for colliers i 
Sverige og Finland.

Dennis Nymann er 32 år og 
kommer fra en stilling hos pwc, 
hvor han var ledende revisor 
med ansvar for en bred palette 
af kunder. Dennis Nymann er 
netop uddannet statsautorise-
ret revisor.

- vi er allerede meget tilfredse 
med samarbejdet med Dennis 
Nymann, som kommer med 
et nyt frisk pust til vores 
stabsfunktioner på kontoret i 
Aarhus, samtidig med, at han 
har en solid regnskabsfaglig 
viden, siger indehaver hans 
vestergaard, colliers Interna-
tional.

Mikael planell er blevet ny 
partner i Nordic hotel con-

sulting, Nhc. 

han kommer fra en stilling som 
vice president i hotelejendoms-
selskabet pandox med ansvar 
for hotelinvesteringer i Danmark, 
Sydsverige, Tyskland og Finland, 
hvilket blandt andet inkluderer 
en række af selskabets største 
hoteller.

Tidligere har Mikael planell i en 
årrække arbejdet med hoteldrift 
hos Scandic samt varetaget stillin-

gen som Accors nordiske drifts- og 
udviklingschef.

Mikael planell skal både arbejde i 
Nhc’s svenske og danske kontor. 
hans opgave bliver at styrke sel-
skabets svenske aktiviteter samt 
bidrage til Nhcs øgede internatio-
nale fokus.

Nhc har i de seneste par år udvik-
let sig væsentligt inden for især 
områderne ejendomsforvaltning og 
investeringsrådgivning, og netop 
denne udvikling forventes Mikael 
planells baggrund og erfaring 

at styrke betydeligt. Målet er at 
cementere Nhcs position som en 
"full-service hotelrådgivningsvirk-
somhed".

Erfaren hotelmand ny partner i NHC

Mikael Planell.

Den 40-årige ingeniør Søren 
kaae overgaard er ansat som 

ny byggechef i projektafdelingen 
for byggeriet af Det Nye universi-
tetshospital i Aarhus.

Som projektafdelingens nye byg-
gechef bliver han faglig projektle-

der for det samlede byggeprojekt 
og daglig leder for 10 medarbej-
dere på det byggetekniske område 
samt en fysisk planlægger, to 
medarbejdere med ansvar for IT, 
en kurator og en arbejdsmiljø- og 
sikkerhedsleder.

Søren k. overgaard kommer fra 
en stilling som projektchef i MT 
højgaard. han har senest været 
tilknyttet byggeriet af Musikkens 
hus i Aalborg i en storentreprise til 
225 mio. kroner. 

Søren Kaa fra MT Højgaard til  
Det Nye Hos pitalsbyggeri Aarhus

DANSK 
ARKItEKtUR 
CENtER HAR 
ANSAt MARI-
US SyLVE-
StERSEN som 

leder af DAc/Scenarios, der vil 
samle private virksomheder, 
organisationer og offentlige 
aktører om strategiske udvik-
lingsprojekter indenfor klima, 
bæredygtighed og energi. Det 
kan være scenarieprojekter i 
stil med det seneste “possible 
Greenland”, som bringer aktører 
i byggeri, energi, IT, Greentech 
og andre relevante brancher 
sammen om at tænke nyt.

Marius Sylvestersen kommer 
fra en stilling som Brand 
Strategy Director hos State of 
Green.
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vIrksomHeDer og meNNesker>>

Efter 21 år som ren københavnervirksomhed 
har DTz Egeskov & lindquist udvidet med en 

jysk partner med optagelsen af kenneth pedersen i 
partnerkredsen.

kenneth pedersen er statsaut. ejendomsmægler, 
valuar, MRIcS og har 18 års erfaring i ejendoms-
branchen.

udover stillingen hos DTz er kenneth pedersen 
fagkonsulent for Dansk Ejendomsmæglerforening 
vedrørende uddannelse af nye Diplomvaluarer, un-
derviser på Erhvervsakademiet Aarhus i værdifast-
sættelse og vurdering af investeringsejendomme 
og er forfatter til undervisningsmateriale til Diplom 
valuar uddannelsen. 

- kenneth pedersen har som afdelingsdirektør 
vist både stor dygtighed og stort engagement. 
han har varetaget en lang række salg af inve-
steringsejendomme, offentlige udbud, samt flere 
rådgivningsopgaver som strategisk optimering af 
investeringsejendomme. han har også sikret vores 
kontor i Aarhus en flot fremgang i et ellers svært 
marked. Desuden har kenneth et tilbundsgående 
lokalkendskab, et stort netværk og en imponerende 
track-record indenfor erhvervsejendomsbranchen. 
vi er glade for at kunne optage ham som partner 
og sikre på, at kenneth vil være en styrke for part-
nerkredsen, siger adm. direktør og partner Mikael 
hartmann.

Afdelingsdirektør  
Kenneth Pedersen første 
jyske partner i DTZ 

Kenneth Pedersen.

Peter Frische til 
Industriens Pen-
sion

Industriens pension vil i de kom-
mende år investere 5 milliarder 

kr. i danske ejendomme. Til at 
varetage opgaven har pensions-
selskabet ansat peter Frische i en 
nyoprettet stilling som chef for 
danske ejendomsinvesteringer. 

peter Frische har beskæftiget 
sig med investeringsmarkedet 
for ejendomme siden 1993. 
han kommer fra en stilling som 
markedsdirektør i Norrporten, hvor 
han havde ansvaret for den danske 
organisation, men er nok mest 
kendt for sin tid som analysechef 
og partner hos mæglerfirmaet 
Sadolin & Albæk. 

Industriens pensions ejendoms-
investeringer i udlandet udgør 
på nuværende tidspunkt 2,3 
milliarder kr. Selskabets samlede 
aktiver udgør 107 milliarder kr. 
Industriens pension har gennem 
de seneste 10 år opnået et samlet 
afkast af investeringerne på 8,1 
procent i gennemsnit om året og 
det er altså dette, som de danske 
ejendomsinvesteringer nu skal 
bidrage til.

Peter Frische er 45 år og uddannet 

cand. polit. samt MRICS, Chartered 

Surveyor. 
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Magasin oM byggeri,  
ejendoM og investering

– udgives i samarbejde med  
Byggesocietetet

ESTATE MAGASIN

De største  
transaktioner

Se de nye tal på side 40 

Byggeriets 
frelsere

– Birte Flæng Møller er en af dem, 
der holder hånden under aktiviteten.  

Læs indblik side 9

Boom  
i boligmarkedet

- men kun få steder
Se side 14

Trodser  
konjunkturen

Derfor tror Lyngby 
 på grundsalg nu

Læs side 44

FOKUS PÅ  
REGIONERNE
Ørestad vokser  
støt. Få overblikket  
på side 24.


