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Kontorlokaler. Forretningslokaler.

+45 70 300 556 • nai.dk • naiglobal.com 

Tirsdag den 1. marts 2016 deltager  
vi på NAI Globals store internationale  
konference i New York, Global 
Market Outlook 2016. Her kan 
du opleve de nyeste internationale 
trends, få globale statistikker og høre 

en række indlæg fra internationale 
eksperter. Samtidig kan du møde 
+500 internationale aktører og inves-
torer. Kontakt os på info@nai.dk eller 
70 300 556 og hør hvordan du kan 
deltage. Se mere på nai.dk.

V i  e r  s p e c i a l i s t e r  i  e r h v e r v s u d l e j n i n g .  K o n t a k t  o s  f o r  v u r d e r i n g .

Ved Strøget & Rådhuspladsen
Vi udlejer nu 110 m2 kontor i to plan i baghuset, 
samt hele 3. sal på 432 m2 (kan opdeles i 
208/224 m2). Flotte lyse lokaler, elevatoradgang, 
beliggende centralt i København - på Strøget 
blot ca. 100 meter fra Rådhuspladsen.

AREAL M2

LEJE PR. M2 
DRIFT PR. M2 

ENERGIMÆRKE
OPFØRT ÅR

110/208/432
985/1.200

INKL.
-

1897

FREDERIKSBERGGADE · 1459 KØBENHAVN K

DKK 1.200/m2LEJESAG NR.
21024313KONTOR

Ç Nu kun 3 lejemål tilbage ...
7 stk. helt nye lejemål i nyopførte ejendomme. 
Beliggende direkte overfor Amager Strandpark. 
Kort afstand til Metro. Velegnet til publikums- 
orienteret serviceerhverv. Leveres nyistandsat 
og indfytningsklart efter nærmere aftale.

AREAL M2

LEJE PR. M2 
DRIFT PR. M2 

ENERGIMÆRKE
OPFØRT ÅR

65/101/108
1.100
INKL.

A
2014

AMAGER STRANDPARK · 2300 KØBENHAVN S

DKK 1.100/m2LEJESAG NR.
21024186KONTOR

Ç

45 m2 forretning i 
trendy Sværtegade
Flot forretning, ingen afståelse. 
Regulært butikslokale + baglokale 
og toilet. Ledig fra 1/6 2016.

AREAL M2

LEJE PR. MÅNED 
DRIFT PR. M2

45
28.000

INKL.

KØBENHAVN K

DKK 7.467/m2SAG NR.
21024330

Ç

515 m2 åbent & cool 
kontor på Østerbro
Lyse lokaler. New Yorker. Egen 
indgang. God parkering. Råt og 
moderne. Kan overtages straks.

AREAL M2

LEJE PR. M2 
DRIFT PR. M2

515
800
205

KØBENHAVN Ø

DKK 800/m2SAG NR.
210243326

Ç

68 m2 smukt kontor 
ved Nyhavn
Lille Strandstræde. Flot istandsat 
kontor/showroom. Topkvalitet. 
Velegnet til tegnestue. Ledigt.

AREAL M2

LEJE PR. MÅNED 
DRIFT PR. M2

68
11.950
INKL.

KØBENHAVN K

DKK 2.109/m2SAG NR.
21024331

Ç

175 m2 klassisk  
kontor i Grønnegade
Flot/lyst kontor inkl. storrum. 
Smuk gård. Klassisk København. 
Direkte udgang til egen terrasse. 

AREAL M2

LEJE PR. MÅNED 
DRIFT PR. M2

175
24.500

INKL.

KØBENHAVN K

DKK 1.680/m2SAG NR.
21024333
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LÆS I NÆSTE NUMMER

I Estate Magasin nr. 2 sætter vi fokus på udvikling af 

ejendomme. Projektudviklerne er tilbage, men hvem er 

de og hvad kan de? Vi ser på byudvikling og på hvordan 

man identificerer et godt projekt fra vugge til grav. Og 

ikke mindst på hvem og hvad man har brug for i frem-

tidens udvikling af projekter og byer. 

Fokus på regionerne: I nr. 2 sætter vi også luppen på Aal-

borg, hvor både bolig- og erhvervsprojekter er i vækst. 

På trods af, at letbanen, der skulle understøtte byens 

vækst, som det eneste sted i Danmark, hænger i en tynd 

tråd, har Aalborg ikke tabt pusten. Læs med i nr. 2. 

LÆS OGSÅ MIPIM REPORTAGEN ONLINE: Kan du ikke 

helt vente til næste nr. af Estate Magasin er på gaden 

den 9. maj, så hold øje med din mail, hvor du får info så 

snart den årlige Mipim reportage bliver offentliggjort. Her 

får du et eksklusivt overblik over messen men også over 

en række af de trends og tendenser som den internatio-

nale ejendomsbranche netop nu tænker mest på. Tilmeld 

dig Estate Media nyheder på estatemedia.dk eller like 

vores Facebook side Estate Media Danmark.

Læs i Estate Magasin nr. 2

23. FEBRUAR 2016

Nordhavnen og Sydhavnen
 - Projekter, grundsalg og byudvikling i 
havneområderne

3. MARTS 2016

Erhvervslejeloven – undgå  
faldgruber  

8. MARTS 2016
Moms ved køb og salg af fast 
ejendom

15.-18. MARTS 2016
Mipim
International messe om investering og 
udvikling af ejendomme
Sted: Cannes.
www.mipim.com

15. MARTS 2016

Nordic Lounge 2016  
- All Nordic Real Estate professionals are 
welcome
Sted: Cannes.

6. APRIL 2016

Udbudsloven  

15. APRIL 2016

Styrk dine styrker  
- og dit personlige lederskab

19. APRIL 2016

Tagboliger 
- Udvikling, projekter og muligheder

25. APRIL 2016
Erhvervs-og boligmarkedet i 
Trekantområdet

27. APRIL 2016

Planloven 2016  
- I praksis

12. MAJ 2016

Fremtidens kontor 

2. JUNI 2016

Copenhagen Urban Arena 
- Samlingspunkt for bygge- og ejendoms-
branchen

23. AUGUST  2016

Byggeri og renovering af almene 
boliger 

25. AUGUST  2016

Arealer og ejendomsdannelse 
- Samlingspunkt for bygge- og ejendoms-
branchen

1.-2. SEPTEMBER 2016

Ejendomsdagene 
- Executive konference for ejendoms-
branchen i Danmark

06. OKTOBER 2016

HotCop 2016 
- hotelmarkedet i Danmark - projekter, 
udvikling og muligheder

Det sker i bygge- og  
ejendomsbranchen

Hvis ikke andet er nævnt – find nærmere information på  
www.estatekonference.dk

Erhvervs- og boligmarkedet 
i Trekantområdet

Mandag den 25. april 2016

Investeringer og udvikling i Fredericia, Vejle og Kolding

34Side
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Rutekort Routemap

Herlev Hovedgade

Rutekort Routemap

Herlev Hovedgade

Gladsaxe Trafikplads
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„Høje ambitioner
i Odense“
Cortex Park tager næste skridt mod
fremtidens Vidensby. Kom med på
udviklingen, inden Letbanen kører.

——  SE MERE PÅ FREJA.BIZ/CORTEX-PARK



SIDE 4  | ESTATE MAGASIN | # 01  2016

n Februar

Store forandringer vil præge vores store byer
I 90erne valfartede ejendomsinvestorer fra mange steder i verden – og især fra Danmark - til Berlin. 
Adskillige mangedoblede deres investering, mens andre fik en slem overraskelse, da de massive 
infrastrukturinvesteringer og de mange tilflytteres uforudselige præferencer fik ejendomspriserne 
til at udvikle sig anderledes end forventet. 

Når en udvikling kommer mere glidende er der færre, der føler sig både tiltrukket og skræmt af 
den. Men en transformation er ved at ske i Danmarks store byer i øjeblikket. Det sker samtidig 
med, at der er masser af kapital i markedet, og de professionelle investorer er tvunget til at tage 
beslutninger om, hvor de vil satse for at finde egnede investeringsemner.  

Det indre København er en sikker vinder, men de mange byudviklingsområder rundt omkring er langt mere ”spænden-
de” på samme måde som Berlin var det i 90erne. Ikke mindst fordi transformationen foregår relativt ubemærket med 
mest fokus på meget synlige og profilerede bydele som Carlsberg eller Nordhavn. 

I denne udgave sætter vi fokus på letbanen, på højhuse og på visionen om Greater Copenhagen. Nogle af de elementer, 
der kan komme til at bidrage til en transformation af København og Hovedstadsregionen i de kommende 10-15-20 år, 
og netop det og visionen om Loop City langs letbanen kan flytte fokus til periferien fremfor de nye indre byområder. 

Det har allerede fået nogle investorer til at købe op i blandt andet Lyngby og Gladsaxe, men også boligområder i Høje 
Taastrup og så langt ude som Vinge i Frederikssund vil byde sig til i de kommende år. Set i en byudviklingsmæssig 
sammenhæng bliver det kun spændende, men for nogle investorer vil det også blive en udfordring, for selv de bedste 
regneark og fokusinterviews har før vist sig ikke at kunne tage højde for, hvordan psykologien pludselig kan ændre 
præferencerne og gøre det kedelige kvarter hipt og det hippe småborgerligt og ”so last year-agtigt”.

Estate Media har valgt at bidrage til vidensdelingen med en mødeplads ”Copenhagen Urban Arena”, hvor vores mål er 
at lade byudvikling og investeringer møde hinanden i en ny kontekst. Vi glæder os til den 2. juni og håber, at branchen 
vil bakke op om et forum, der bedst muligt kan vise, hvad bygge- og ejendomsbranchen kan byde ind med i de kom-
mende år. Læs om det og meget mere i denne udgave af Estate Magasin. 

Med venlig hilsen
Kamilla Sevel

Chefredaktør 
Estate Media
Kommentarer modtages gerne på sevel@estatemedia.dk

Annoncesalg
T:  +45 29 16 05 36

Abonnement og kundeservice
estatemedia.dk/abonnement
M: service@estatemedia.dk
T:  +45 29 16 05 36 
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Ansvarshavende chefredaktør
Kamilla Sevel
M: sevel@estatemedia.dk
T: +45 42 76 00 20
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Oplaget er kontrolleret  
af Specialmediernes  
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ESTATE MAGASIN udgives af Estate Media – din videns og mediepartner i ejendomsbranchen

5041 TRYKSAG 0457 

Ny Østergade 3, 1.
1101 Copenhagen K

Phone +45 31 17 77 77
Email kontakt@cubrix.dk

- Har du som køber oplevet at det kan  
være svært at finde den rigtige ejendom?

- Har du som sælger et ønske om at prøve 
din ejendom af i en diskret proces?

Gennem vor konstante dialog med købere og sælgere 
er vi ofte på forkant med det officielle marked og 

i stand til at bringe parterne sammen, så vi får 
en tilfredsstillende handel for alle parter.

Vi arbejder diskret, struktureret og oftest uden annoncering.

Lyder det interessant?

Så giv os et kald på nedenstående nummer eller lad os 
mødes f.eks. på MIPIM 2016 i Cannes fra den 15.-18. marts 

og diskutere mulighederne nærmere. 

Cubrix Property Advisers A/S
Cubrix Property Advisers A/S er eksperter i 

investeringsejendomsmarkedet i Storkøbenhavn. 
Vi har et bredt favnende netværk der gør, at vi 

kender både køberne og sælgerne i markedet.

www.cubrix.dk
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1.januar gik det løs. Her trådte Greater 
Copenhagen & Skåne Committee i kraft 
med fuld opbakning fra 79 kommuner 
og 3 regioner i Københavnsområdet, på 
resten af Sjælland og i Skåne. På tværs 
af kommuner og regioner er man nu klar 
til et samarbejde, der skal sætte gang i 
væksten og skabe jobs. Det skulle meget 
gerne komme bygge- og ejendomsbran-
chen direkte til gode og ikke blive ved en 
politisk skrivebordsmodel. 

Greater Copenhagen skal nemlig tage 
kampen op med blandt andet Stockholm, 
Amsterdam og Hamborg om investerin-

ger, talent og arbejdspladser. Det har 
ikke været let at nå dertil. Især har der 
skullet sluges nogle kameler på svensk 
side for at indse, at brandet København 
er så stærkt internationalt, at det giver 
bedst mening at bruge det som indgang 
til hele regionen. 

Og på dansk side har det også været
lidt af en rejse at komme til at føle sig 
komfortabel med, at det er hovedstaden, 
der styrer udviklingen, hvis man vel at 
mærke selv er en provinsby på Sjælland.   
Men nu er det altså lykkedes i erkendel-
sen for alle af, at et stærkt København er 

Det er de færreste i ejendomsbranchen, der nok helt har 

haft indblik i hvor mange politiske kræfter, der er brugt på 

at skabe Greater Copenhagen. Måske endnu færre som for 

alvor ved, hvad de skal bruge det til. Det giver regionsråds-

formand Sophie Hæstorp Andersen et svar på i et eksklusivt 

interview med Estate Magasin

- Vi skal IKKE 
gå og putte os

lokomotivet, der skal trække alle vognene bagved 
selvom der også er værdifuldt gods med i de 
bageste vogne.

Brændende platform
- Vi har lige nu rigtig gode muligheder for at 
styrke væksten. Men vi står også på en brændende 
platform for andre byer omkring os vækster mere. 
Den globale konkurrence mellem byer og metropo-
ler er hård, og Øresundsregionen har de seneste år 
ikke formået at følge med den vækst, der har været 
i de andre nordeuropæiske metropoler, siger Sophie 
Hæstorp Andersen, der selv har en baggrund som 
cand. scient. pol. og politiker gennem 15 år blandt 
andet som boligordfører i Folketinget for Socialdemo-
kratiet fra 2007-2009. 

Og selvom hun altså ikke har direkte rod i erhvervsli-
vet er hun fokuseret på, at det er samarbejdet mellem 
det offentlige og private virksomheder, der skal drive 
væksten. Derfor vil hun også gerne i bedre kontakt med 
branchen, og som regionsrådsformand og som formand 
for Vækstforum i Hovedstadsregionen glæder hun sig til at 
skulle til Mipim og tale med branchen for at komme nærme-
re, hvordan politikerne og projektudviklere, investorer og 
andre ejendomsfolk kan bruge hinanden bedre. Men hvilken 
betydning har det for ejendomsbranchen om et politisk sam-
arbejde nu hedder det ene eller det andet og nu er forankret 
som Greater Copenhagen?

- Jamen, det er ikke bare navnet, der betyder noget, men det 
at vi nu alle er enedes om at trække i samme retning. Det tror 
jeg får meget stor betydning, og det er helt nødvendigt. Vi skal 
have udviklerne til at se lyset i at være med til at skabe fortæl-
lingen om en region, der tiltrækker virksomheder og indbyggere. 
Den store politiske fortælling skal ned på et plan, hvor den enkel-
te kan se meningen i, at de mennesker som væksten tiltrækker 
både har brug for et sted at bo og et sted at arbejde. Og vi skal 
have forankret bevidstheden i branchen om, at ”måske 

- Det enkelte projekt skaber 

ikke storhed – det gør vi kun i 

fællesskab. Vi skal have frem, 

at vi er en del af en sprudlende 

metropol. Det er ikke kun et 

regionalt eller et kommunalt 

projekt, men et fælles projekt 

for alle interessenter, siger 

regionsrådsformand Sophie 

Hæstorp Andersen, Region 

Hovedstaden. 

KØBENHAVN

TEMA

Investorportalen investcph.com 
blev lanceret på MIPIM i marts 
2015. Det er en portal, der 
giver et samlet overblik over 
investeringsmuligheder inden 
for byudvikling og bygge- og 
anlægsprojekter i hele Greater 
Copenhagen. Copenhagen 
Capacity udvikler og driver 
portalen. 

Brug portalen

>

A f  K a m i l l a  S e v e l
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er det mig, der skal bygge det” for så 
giver det mening for folk i ejendoms-
branchen at bakke aktivt op om Greater 
Copenhagen, siger Sophie Hæstorp 
Andersen. 

Stop middelmådig tænkning
Sophie Hæstorp Andersen kunne godt 
tænke sig, at Hovedstadsregionen stod 
lige så tydeligt hos alle i branchen som 
andre hovedstæder gør. 

- Vi har en tendens i Hovedstadsregionen 
til at gå og putte os lidt og glemme den 
samlede fortælling. Faktisk er den største 
udfordring i øjeblikket middelmådig tænk-
ning. Folk skal tro på, at visionerne kan 
blive til noget. Det sjove er, at de samme 
investorer som måske ikke ser sig selv 
som en del af fortællingen om Greater 
Copenhagen, fordi det er for diffust, godt 
kan se det fantastiske i London eller 
Berlin. Det skal vi have ændret, så hver 
enkelt udvikler eller investor ikke kun 
fokuserer på for eksempel, at ”nu bygger 
vi et butikscenter ved Damhussøen”, men 
er med til at skabe en synliggørelse af 
regionens samlede udvikling, siger Sophie 
Hæstorp Andersen. 

Sophie Hæstorp Andersen bruger 3 dage 
på Mipim i år, hvor hun udover at få 
overblik over, hvad der sker i andre større 
byområder i Europa, primært vil fokusere 
på at komme i tale med så mange fra 
ejendomsbranchen som muligt. Og her 

Her er fortællingen som politikerne i 
Greater Copenhagen håber kommer til 
at sidde på rygraden hos beslutnings-
tagere i bygge- og ejendomsbranchen:

•  Greater Copenhagen & Skåne Committee er 
et erhvervspolitisk samarbejde bestående af 
79 kommuner og 3 regioner i Hovedstaden, 
Sjælland og Skåne.

•  Der bor 3,9 mio. mennesker i Greater Copen-
hagen. Der er 17 universiteter og højere 
læreanstalter med i alt omkring 189.000 
studerende i regionen.

•  26 procent af Danmark og Sveriges BNP 
skabes i Greater Copenhagen. De danske 
regioner i Greater Copenhagen står for cirka 
48 procent af Danmarks samlede BNP, mens 
Region Skåne står for cirka 11 procent af 
Sveriges BNP.

Og her er rammerne for det nye sam-
arbejde:
•  Greater Copenhagen & Skåne Committee 

har en bestyrelse med Steen Christiansen, 

borgmester i Albertslund som formand, og 
Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordföran-
de, Region Skåne samt Jens Stenbæk, 
regionsrådsformand, Region Sjælland, som 
næstformænd i 2016. 

•  Greater Copenhagen-samarbejdet er et er-
hvervspolitisk partnerskab mellem kommu-
ner og regioner i Østdanmark og Sydsverige, 
som står sammen om at fremme væksten 
i området. Udenlandske virksomheder og 
investorer ser i forvejen hele området som 
Greater Copenhagen, men administrative 
opdelinger og forskelle gør det besværligt at 
samarbejde. Det skal der ændres på..

Og her er målet:
•  Den internationale konkurrence er intensi-

veret, og der er brug for en fælles indsats, 
som øger væksten og skaber arbejdsplad-
ser i Østdanmark og Sydsverige. Greater 
Copenhagen har meget at byde på. Der bor 
3,9 mio. mennesker i regionen, og vi har 
høj livskvalitet, højtuddannede borgere og 
mange styrker inden for fx grønne løsninger. 
Det skal vi kendes for internationalt. Vi vil 

nedbryde grænserne mellem kommuner, 
regioner og lande og skabe et samarbejde, 
hvor vi trækker i samme retning og bruger 
midlerne til erhvervsfremme bedst muligt, 
så der skabes vækst og flere job.

•  I 2020 er Greater Copenhagen et internatio-
nalt knudepunkt for investeringer og viden, 
og samarbejdet har øget den økonomiske 
vækst og beskæftigelse, så vi som minimum 
er på niveau med de mest succesfulde 
metropoler i Europa.

Og de politiske succeskriterier:
•  Understøtte den fælles markedsføring af 

’Greater Copenhagen’.
•  Arbejde for at skabe en stærk international 

infrastruktur.
•  Understøtte tiltrækningen af investorer, 

turister, virksomheder og talenter.
•  Arbejde for en integreret og bæredygtig 

vækstregion, herunder at påvirke de lovgiv-
ninger og grænsehindringer, der vurderes at 
være barrierer for vækst.

•  Etablere fælles strategiske erhvervsindsat-
ser

- Det er en fælles udfordring at styrke væksten og livskvaliteten i vores region, siger Sophie 

Hæstorp Andersen. 

“Er der noget vi 

kan i Region Hoved-

staden, så er det at 

skabe netværk på 

tværs, og vi vil gerne 

initiere det. „
Sophie Hæstorp Andersen

26 procent af Danmark og Sveriges BNP 
skabes i Greater Copenhagen

er Mipim, hvor branchen er samlet på et 
meget lille område i en uformel stemning, 
et suverænt sted at netværke.  

- Jeg prioriterer at komme i dialog med 
branchen og høre, hvad vi kunne gøre 
bedre. Vi kan ikke altid vide det hele 
på forhånd som politikere. Vi er meget 
lydhøre overfor, hvordan vi trækker mere 
i samme retning. 

Det er både en opfordring til ejendoms-
branchen, men bestemt også til bygge-
branchen. 

- Hvis man for eksempel er en virksom-
hed, der arbejder med klima og kan 
tilbyde nye løsninger kan vi måske være 
katalysator for, at vi får skabt grundlag 
i Danmark for at afprøve løsningerne 
og dermed bane vejen for, at de kan 
afsættes andre steder i verden. I regionen 
kan vi blandt andet være med til at bygge 
bro mellem kommunerne og skabe en 
bedre referenceramme. Vi har haft mange 
afgifter og krav, der har fremmet grøn 
tænkning i Danmark, og det har gjort, at 
virksomhederne er blevet rigtig stærke 
på for eksempel jord og vand. Der vil jeg 
gerne høre, hvordan vi kan fremme eks-
porten og ændre, at det altid er Holland, 
der bliver nævnt internationalt som dem, 
der er dygtige til klimaforandringer. Vi 
kan nøjagtig det samme, men vi er bare 
ikke nær så gode til at fortælle om det. 

Sophie Hæstorp Andersen har mere end 
ord med i bagagen. I regionens budget 
for 2016 er der sat 90 millioner kr. af 
til vækstinitiativer. Vel at mærke oveni 
midler fra EU’s regionale fonde. 

- Vi bruger rigtig mange ressourcer på 
erhvervsfremstød og på at tiltrække 
udenlandske virksomheder. De penge kan 
vi få meget mere for, når vi samler kræf-
terne og sikrer os, at de indsatser, der 
bliver gjort, rent faktisk gør en forskel og 
ikke bare er enkeltstående initiativer. Når 
vi siger, at vi målrettet vil satse på regio-
nens styrker, så er det ikke tom snak. 

Selvom der er kommet et godt samarbej-
de i Regionsrådet og en bred opbakning 
til linien med øget fokus på vækst og 
samarbejde, så er der også punkter, 
hvor Sophie Hæstorp Andersen føler, at 
hun, der selv bor i Colbjørnsensgade på 
Vesterbro, har en klar holdning som alle 
partier ikke bakker op omkring. 

- Jeg gik til valg på, at”Hovedstad for-
pligter”. Og det er stadig min dagsorden. 
I hele debatten om udflytning skal vi 
huske at ranke ryggen i Hovedstadsre-
gionen. Jeg vil ikke finde mig i, at der 
ikke er respekt for den betydning, som 
hovedstaden har for væksten i hele 
Danmark. Hvis det ikke går godt i Køben-
havn, så går det heller ikke godt i resten 
af Danmark. København er et stærkt 
brand i verden, og det skal vi udnytte 
ved at understøtte den i fællesskab og 
trække i samme retning, siger Sophie 
Hæstorp Andersen. n
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Verdens største. Man ser det for sig. De fyre rører intet med en ildtang, medmindre der er 

tale om de helt store internationale kunder. Kun koncerner, ingen ApS’er! Det er så nok her, 

vi i CBRE er store på en lidt anden måde end så mange andre. Uanset om du er noteret 

på Københavns fondsbørs eller først og fremmest i den lokale vejviser, så har du ret til professionel 

ejendomsrådgivning. Det har vi 52.000 erfarne folk, der kan hjælpe dig med på verdensplan. 

Og noget så overskueligt som 54 i Danmark. Men ligegyldigt hvor du møder os, i Brabrand eller 

Bredgade, så lægger vi vægt på høj faglig viden, et indgående markedskendskab og en tæt, 

personlig dialog. Så giv os et kald, eller book et møde, så kigger vi forbi. Ring f.eks. til Morten 

i Aarhus på 8730 8433 eller Niels i København på 3544 0928.

SALG  ∫  KØB  ∫  UDLEJNING  ∫  RÅDGIVNING  ∫  VURDERING  ∫  ADMINISTRATION 

KØBENHAVN 7022 9601  ∫  AARHUS 7022 9602  ∫  CBRE.DK

Verdens største. Lige rundt om hjørnet

27947_230x290_TK_CBRE_annoncer.indd   3 8/25/15   5:27 PM

2 millioner kvm. hospitaler, parkeringshuse 
og kontorer bliver i de kommende år samlet 
i et nyt ejendomscenter i Region Hovedsta-
den. Dermed følger regionen tendensen fra 
blandt andet Københavns Kommune, der 
i 2005 samlede al ejendomsdrift i Køben-
havns Ejendomme. 

- Mange drifts- og vedligeholdelsesopgaver 
kan med fordel løses på tværs af regionen, 
og centret skal styrke overblikket over  
hospitalernes vedligeholdelsesbehov, sikre 
en bedre udnyttelse af regionens indkøbs-
aftaler, stå for kompetenceudvikling af 
medarbejderne og sikre en bedre tværgåen-
de prioritering af regionens ressourcer, har 
regionen meldt ud.

Den opgave kommer den erfarne ejendoms-
mand Mogens Kornbo, som du kan læse et 
portræt af på side 78, til at løse. 

- Vi havde et utrolig stærkt ansøgerfelt. Ud 
af 60 ansøgere kom 6 til samtale, og de 
var alle potentielle kandidater. Jeg vil gerne 
understrege, at vi havde virkelig mange dyg-
tige i slutfeltet og hovedparten af dem skulle 
endda gå ned i løn, men ønskede alligevel 
jobbet, fordi de så en udfordring i at bygge 
organisationen op og syntes, at opgaven var 
spændende. De var båret af den forandring 
og den rejse vi skal ud på, siger regionsdirek-
tør Hjalte Aaberg, Region Hovedstaden. 

Mogens Kornbo skal strukturere 350 byg-

ninger på i alt cirka 2 millioner kvm. og stik 
imod, hvad man måske skulle tro, så udgør 
de nye kvalitetsfondsbyggerier kun 15-20 
procent af regionens portefølje, selvom de 
fylder meget i mediebilledet. Resten er ældre 
ejendomme med vedligeholdelsesefterslæb. 
Den nye ejendomsdirektør lægger ud med 
cirka 3 medarbejdere men skal bygge en 
organisation med 300-400 medarbejdere i 
løbet af de kommende år. 

- Hospitaler er meget komplekse virksomhe-
der. Ved at ændre driften af ejendommene 
skal vi gøre det nemmere at være hospitals-
direktør. Det er en kæmpe butik, og man 
ved aldrig hvornår kunderne kommer, så der 
er rigtig meget at koncentrere sig om alene 

2 MILLIONER KVM. 
BLIVER SAMLET I NYT 
EJENDOMSCENTER
Region Hovedstaden samler en af landets største ejendoms- 

porteføljer under en hat. Rationaliseringspotentialet skal omsættes 

til glæde for det store renoveringsefterslæb, der præger porteføljen

FOTO: TINA HARDER
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- Vi har en tendens til at fokusere på kerneydelserne, 

men samtidig glemme de aktiver, der understøtter 

dem, – som for eksempel ejendommene, – der så 

bliver slidt helt vanvittigt ned, siger koncerndirektør 

Hjalte Aaberg, der er overordnet chef for 36.000 

medarbejdere i Region Hovedstaden. 

>



stærke faglige miljøer. For nogle år siden 
samlede vi IT- og HR-området. Nu tager vi så 
altså fat på ejendomsområdet. 

Et andet muligt skridt på sigt er at samle regi-
onens bygherreenheder i samme organisation.

- Da jeg kom til for tre år siden, undrede 
jeg mig over, at vi i regionen havde flere 
decentrale bygherreenheder til at styre vores 
kvalitetsfondsprojekter. De gør det godt, 
og det har ganske givet været det rigtige at 
gøre dengang. Men kigger vi fremad, bliver vi 
stadig mere modne organisatorisk til at løse 
de opgaver på tværs af hele regionen, så det 
kunne meget vel tænkes at ske, når kvalitets-
fondsbyggerierne står færdige. Og nu får vi 
en organisation, der kan styre driften. 

Målet er at rationalisere, men ikke nødvendig-
vis ved at skære ned. 

- Jeg tror, der er et stort rationaliserings-
potentiale på 20-40 procent som kan blive 
udløst bare ved at centralisere og effektivi-
sere driften. Og det har vi brug for, fordi der 
er et kæmpe efterslæb på de eksisterende 
bygninger i Region Hovedstaden. Går man 
ned i kælderen på Herlev, så ser man et 
hospital, der på mange måder hænger i laser. 
Og alene centralkomplekset på Rigshospitalet 
trænger i den grad til en kærlig hånd og skal 
før eller siden renoveres for mange milliarder 
kr. Derfor er der brug for at samle alle de 
ressourcer, vi kan. 

Region Hovedstaden

➼  driver hospitaler og forskning og 
administrerer praksisområdet

➼   driver handicaptilbud og løser 
opgaver inden for miljø

➼   samarbejder med kommuner 
og erhvervsliv om udvikling af 
trafik, erhverv og uddannelse

➼   ledes af folkevalgte politikere og 
er en offentlig myndighed 

Der er cirka 36.000 medarbejdere 
i Region Hovedstaden opgjort i 
fuldtidsstillinger og 2 millioner kvm. 
ejendomme.

FOTO: TINE H
ARD

ER

- Vi tager et organisatorisk greb blandt andet for at un-

derstøtte grøn vækst. Vi vil gerne være sikre på, at den 

måde renoveringer og drift bliver kørt på rent faktisk 

underbygger det vi vil i regionen og ikke en individuel 

vurdering af, hvad der er optimalt, siger regionsdirek-

tør Hjalte Aaberg, Region Hovedstaden. 

Den tysk baserede ejendomsfond, 
AEW Europe, har gjort deres første 
handel i Danmark med købet af 
strøgejendommen Købmagergade 
13, der huser Marimekko. Ejen-
dommen er indkøbt til AEW’s City 
Retail Fund, hvor der foreløbigt 
er rejst €125 millioner med en 
målsætning om at rejse yderligere 
€275 millioner. 

Med en maksimal gearing på 50 
procent er fondens investerings-
kapacitet op i mod €800 millio-
ner. City Retail Fonden går efter 
butiksejendomme i de primære 
europæiske hovedstæder – herun-
der København.

Købmagergade 13 blev solgt af 
RED Property Advisers på vegne 
af en gruppe private investorer og 
udgør ejendommens butiksdel, der 

er fuldt udlejet til Marimekko. 

- I tråd med fondens strategi er 
København en veletableret butiks-
destination, der lige nu kun bliver 
bedre som følge af en stigende 
tilstedeværelse af højprofilerede 
lejere og nymoderniserede butikker 
og stormagasiner. Nyåbninger 
af butikker forventes at drive 
fodgængertrafikken og lejeniveauet 
på Købmagergade, siger Alexander 
Strassburger, Executive Director in 
Investment i AEW Europe. 

Engelske M&G Real Estate har lige 
været i markedet efter en anden 
type ejendom. Det drejer sig nem-
lig om Kalvebod Brygge 47, der 
i dag huser Nykredit og tidligere 
var en del af Forstædernes Bank, 
Den ejendom har M&G købt for 
615 millioner kr. M&G Real Estate 

er en af verdens største ejendoms-
investorer med £22,5 milliarder 
under forvaltning og har mere end 
150 års erfaring med investering i 
ejendomme. Capital Investment har 
været rådgiver for M&G Real Estate 
og vil også fremover varetage asset 
management på ejendommen.

Plesner har været juridisk rådgiver 
for M&G Real Estate, mens Alectia 
har været rådgiver på den tekniske 
due diligence for M&G.
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vedrørende kerneydelserne. Det er ikke nødven-
digvis sådan, at det ikke har været gjort godt, men 
med et ejendomscenter kan vi dels sørge for, at 
der er nogle fælles retningslinier og dels kan vi 
have fælles forudsætninger i forhold til for eksem-
pel en grøn profil, siger Hjalte Aaberg. 

På sigt er det tanken, at al indvendig og udvendig 
vedligeholdelse skal ligge centralt. 

- Vi skal have indført samme standarder og udnyt-
te, at vi kan tilrettelægge indkøb og vedligehold 
med videre så optimalt som muligt og udnytte den 
mulighed, det giver at få så meget volumen ind 
i samme organisation. Vi er optaget af at skabe 

Hjalte Aaberg under streger, at han ser 
ejendomsdrift som en faglighed på linie 
med hospitalsdrift. 

- En af de ting, der bor i mig er, at der 
er noget central faglighed man må 
respektere i forbindelse med alle ledel-
sesmæssige beslutninger, hvad enten 
det er hospitalsdrift eller ejendomsdrift. 
Omvendt skal ejendomsdriften ikke gå 
til i faglighed men respektere kunderne i 
form af hospitalspersonalet, som leverer 
kerneydelsen. Ejendomsorganisationen 
skal stå på tæer for hospitalsledelsen, 
siger Hjalte Aaberg. 

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

AP Pension har netop igangsat byggeriet af 
102 nye lejelejligheder i Valbys gamle indu-
strikvarter. NRE Denmark er totalentreprenør 
på projektet. Det nye byggeri opføres i op til 6 
etager på hjørnet af Kløverbladsgade og Carl 
Jacobsens Vej, tæt ved Ny Ellebjerg Station.
Samlet areal for byggeriet bliver 10.200 kvm. 
og lejlighederne bliver 50-150 kvm.

AP Pension 
opfører 102 
lejelejligheder 
i Valby

Arkitema Architects har tegnet byggeriet. Arne Elkjær er rådgivende ingeniører, og Bytoft Consulting er 

bygherrerådgiver. DEAS står for udlejning.
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Nye internationale investorer 
indtager København

Købmagergade 13.

Kalvebod Brygge 47.

Advokatfirma
med speciale i 
fast ejendom

Kommerciel tænkning i samspil med juridisk 
ekspertise i et sprog, der er til at forstå.

www.gangsted.dk



Københavns kommune er måske ved at miste sin suveræne tiltræk-
ningskræft på boligsøgende, viser nye tal fra analysefirmaet Exometrics, 
database Exobase. Der er over de seneste 6 måneder en tendens til en 
stagnerende søgning imod København. Samtidig viser flere omegnskom-
muner en stigende søgning og en forholdsmæssig søgning, der ligger over 
Københavns Kommune.

Det indikerer, at udvalget af boliger i sammenhæng med prisniveauet får de 
søgende til at kigge mod omegnskommunerne. For manges vedkommende 
ønsker man ikke at fraflytte byen for alvor og søger derfor mod omegns-
kommunerne for at få sine boligønsker indfriet, men vil stadig kunne leve 
bylivet, som hovedstaden kan tilbyde.

Udviklingsselskabet By og Havn afholdt i 
efteråret 2014 en konkurrence om planlæg-
ningen af den centrale del af Ørestad Syd. 

Men for at vinderforslaget kan blive 
realiseret havde By & Havn brug for en ny 
lokalplan. Desuden skulle der skabes plads 
til mere boligbyggeri på arealer uden for 
konkurrenceområdet for bedre at understøt-
te det vindende konkurrenceforslag og for at 
kunne færdiggøre bydelen.

Blandt ændringerne i lokalplanen er, at 

110.000 kvm. som hidtil har været fastlagt 
til erhverv, bliver konverteret til boligformål, 
og områdets samlede byggemuligheder bli-
ver reduceret fra de tidligere 680.000 kvm. 
til cirka 620.000 kvm. 

Samtidig bliver bygningerne i Ørestad 
lavere for at skabe en oplevelse af en mere 
menneskelig skala og mere intime byrum. 
Herudover fastlægges en tættere bebyg-
gelsesstruktur, som bedre beskytter mod 
vestenvinden og dermed giver et bedre 
vindmiljø i områdets gader og byrum. 
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By og Havn får sin lokalplan 
for Ørestad Syd

Fem teams blev indbudt til at deltage i konkurrencen i efteråret 

2014, og forud for konkurrencen var der gennemført en prækva-

lifikationsrunde, hvor 29 teams ansøgte om at blive prækvalifi-

ceret. Vinderen blev arkitektvirksomheden Transform, Bascon, 

Active Institute og arkitekt Jan Christiansen med forslaget ’Aktive 

Ørestad Syd’, som altså nu kan realiseres med en ny lokalplan.

STOR SØGNING TIL BOLIGER I FORSTADSKOMMUNER-
HAR KØBENHAVN TABT PUSTEN?

Top 10 
(over kommuner der i forhold til 

indbyggertal oplever størst søgning 

efter boliger)

 1.   Dragør
 2.   Lyngby-Taarbæk
 3.   Frederiksberg
 4.   Vallensbæk
 5.   Herlev
 6.   Hørsholm
 7.   Rødovre
 8.   Glostrup
 9.   Gentofte
 10.  Solrød

Tallene er baseret på interviews 

gennemført i 3. og 4. kvartal 2015 og 

leveres af
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Investering tæt på den  
kommende letbane?

Brøndby
■ Mulighed for stort boligprojekt
■ Geografisk god beliggenhed
■ Kan anvendes som kontor & lager
■ Tæt på den kommende letbane

Kontantpris kr.   12.500.000
Etageareal m2                 1.171
Grundareal m2        4.970
Sag        AB5143S

PROJEKTEJENDOM  TIL SALG

PROJEKTEJENDOM  TIL SALG

Brøndby
■ Stort boligprojekt
■ Geografisk god beliggenhed
■ Kan anvendes som kontor & lager
■ Ny lokalplan vil skabe en levende bydel

Kontantpris kr.   34.500.000
Etageareal m2                 3.949
Grundareal m2        10.904
Sag        CC5113S

Investering tæt på
en bydel i udvikling?

Annonce_deadline 5. februar 2015_230x290.indd   1 03-02-2016   13:09:27
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Index 100 = kommunen har en procentvis
søgning, der svarer til kommunens indbyggertal
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COPENHAGEN
URBAN
ARENA

TIRSDAG 2. JUNI 2016

ESTATE MEDIA LANCERER

BLIV UDSTILLER PÅ COPENHAGEN URBAN ARENA
Copenhagen Urban Arena er jeres virksomheds åbne vindue til bygge- og ejendomsbranchen.
Bliv udstiller på Copenhagen Urban Arena og deltag på denne spændende og inspirerende dag 
med fagligt indhold, netværk, rundbordsdiskussioner, levende udstillermiljø og meget mere.
 
Ring til Mira Trolle Scheel for information om mulighederne som udstiller på tlf. 27 28 14 15 
eller send en mail på trolle@estatemedia.dk  
 
DELTAG PÅ COPENHAGEN URBAN ARENA
Der er nu åbent for tilmelding på www.copenhagenurbanarena.dk
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Rutekort Routemap

Herlev Hovedgade

Rutekort Routemap

Herlev Hovedgade

Gladsaxe Trafikplads

LETBANEN 
SKABER BYUDVIKLING 
FOR MILLIARDER

BYGGERI

BRANCHETEMA

Fra Lyngby i nord til Ishøj i syd. 

Den 28 km lange letbanestrækning får 28 
stationer. På seks stationer vil det være muligt 
at skifte til S-tog: Lyngby, Buddinge, Herlev, 
Glostrup, Vallensbæk og Ishøj.

Letbanen ruller ud på sin første tur i 2023.

Man forventer, at 43.000 passagerer dagligt vil 
benytte letbanen.

Letbanen kører hvert 5. minut i dagtimerne og 
hvert 10. minut om aftenen og i weekenden.

Letbanen er støjsvag og meget miljøvenlig. 

Toget kører på el og har plads til godt 200 
passagerer. Det svarer til passagererne i tre-fire 
bybusser.

Prisen på letbanen er cirka 4 mia. kr. Hertil 
kommer cirka 1,3 mia. kr. til indkøb af tog mm.

Letbanens mange fordele gør det til en 
eftertragtet transportform, både i Danmark og 
resten af Europa.

Det vurderes, at letbanen kan generere op mod 
20.000 nye arbejdspladser.

I 2023 forventes de første tog at 
rulle ud på den ny letbane rundt om 
København. Letbanen er næste led i 
udviklingen af infrastrukturen rundt om 
Danmarks hovedstad og banen forventes 
at medføre en koncentration af investe-
ringer og udvikling langs det kommende 
spor, selvom det endnu kun er relativt 
få investorer, der tager højde for den 
fremtidige letbane i forhold til fremtidige 
investeringer.

Letbanen kommer til at koste 5,3 milliar-
der kr. og vil strække sig fra Ishøj Station 
i syd til Lundtofte i nord. Hovedparten 
af letbanens spor ligger i Ring 3 over 28 
kilometer med 28 stationer, og 13-14 
millioner forventede passagerer årligt, 
når togene ruller ud for første gang i 
2023.

De lette eldrevne tog vil køre hvert 5. 
minut i dagtimerne uden køreplan, og 
man kan skifte til S-tog på seks statio-
ner. De stopper tæt på DTU, Herlev og 
Glostrup Hospitaler samt en lang række 
andre arbejdspladser, butikker, kultur- og 
idrætsinstitutioner.

Letbaner er en succes
I mange lande har letbaner allerede 
opnået stor succes, og det er der ifølge 
Anders Richelsen, som er sektionsleder 
for byplanlægger-miljøet i COWI, mange 
årsager til.

- Vognene er lydløse og miljøvenlige. 
Desuden er de nemme at stige på og 
præcise selv i myldretiden, fordi de kører 
i deres eget spor, siger han.

Erfaringerne fra udlandet viser, at 
letbanerne skaber sammenhængskraft 
mellem bydelene og nyt liv til nedslid-
te områder. Da Strasbourg anlagde 
en letbane i starten af 90erne og lod 
linjen føre gennem en række nedslidte 
områder, medførte det en markant ud-
vikling af områderne langs tracéet. Både 
beboere og erhvervslivet begyndte at 
se en ny værdi i området og lagde deres 
investeringer der.

Gladsaxe har allerede formået at tiltrække nye virksomheder i de seneste år. Med 

seks letbanestationer fordelt på en 4,8 km. lang strækning håber borgmester i 

Gladsaxe Kommune, Karin Søjbjerg Holst, at letbanen kan være med til at tiltræk-

ke nye vidensvirksomheder.
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Det samme er sket i Bergen i Norge, hvor 
der er foretaget private investeringer 
for 13 gange letbanens pris, mens de 
private investeringer i London lød på 4,5 
gange anlægssummen af letbanen.

-Ved Bybanen i Bergen er den forventede 
byudvikling blevet mangedoblet. Husene 
sluttede nærmest ved endestationen af 
letbanen. Vi lavede en undersøgelse, der 
viste, at der er investeret 10 kroner i 
bolig- og erhvervsbyggeri for hver krone 
det offentlige har investeret i Bybanen, 
siger Anders Richelsen.

28 kilometers udviklings- 
område
Frem mod 2032 forventes investeringen 
at medføre 20.000 nye arbejdspladser i 
byområderne ved de nye stationer, mens 
det samlede potentiale i byudviklingsom-
råderne i alle 11 kommuner præsenteres 
som cirka 90-100.000 arbejdspladser, 

der modsvarer over 2 millioner kvm. 
byggeri.

De positive sideeffekter for erhvervs-
udviklingen kan allerede nu ses under 
planlægningsfasen på Ring 3, som blandt 
andet går gennem Lyngby-Taarbæk 
Kommune.

Danica Pension og Microsoft lagde 
eksempelvis ikke skjul på, at letbanen 
havde stor andel i beslutningen, da de 
opførte deres nye hovedsæde til 450 
millioner kr. i Lyngby, mens Novozymes 
også har understreget, at letbanen er 
en del af årsagen til, at de vil opføre et 
helt nyt innovationscampus til 2.500 
medarbejdere i Lyngby med et prisskilt 
på foreløbig 670 millioner kr.

- Det betyder meget, at der kommer høj-
klasset skinnebåren trafik. Der er ingen 
tvivl om, at de investorer, som kigger på 

Bliv en del af det globale World Trade Center netværk, der med over  
300 World Trade Centre i 92 lande, kan hjælpe din virksomhed frem til 
nye markeder - i og udenfor Danmark.
 

Gør som  1 million  
            virksomheder verden over

World Trade Center Ballerup
Borupvang 3,  2750 Ballerup   
+45 8877 6000  

wtcballerup.dk 

Se filmen !
Et virtuelt besøg  
i WTC Ballerup.   

World Trade Center Ballerup er meget 
mere end et kontorhus. Som lejer, bliver 
du del af et internt og internationalt  
netværk, der kan hjælpe din virksomhed 
frem til nye markeder.

Du får du din daglige gang blandt ”kolleger”,
andre virksomhedsejere og iværksættere, 
og møder potentielle samarbejdspartnere, 
som du kan udveksle erfaringer med  
ved kaffemaskinen, over frokosten eller 
efter fitness.

Vi tilbyder lejemål i alle størrelser der  
matcher ethvert behov - hvad enten du 
har brug for en enkelt arbejdsplads eller 
ønsker at indrette din helt egen etage.

Faciliteter i World Trade Center Ballerup
• Gratis parkeringspladser
• Adgang 24/7
• Bemandet reception i dagtimerne
• Alarm
• Møde- og konferencefaciliteter  

med plads til 150 gæster
• Udstillingsområde
• Cafe- og loungeområde
• Fitness Center
• Bade- og omklædningsfaciliteter
• Restaurant, med vidensdeling på menuen
• Take home dinner flere gange ugentligt
• Gratis brug af ladestationer til el-biler
• Medlemskab af WTC Club med arrange-

menter, medlemsrabatter mm.

>

Novozymes ligger allerede i 

dag langs Ring 3 i Bagsværd 

udenfor København. Blandt 

andet fordi hele periferien 

rundt om København bliver 

forstærket af letbanen er 

det en af de virksomheder, 

der vælger at placere sig i 

Lyngbys Vidensby.
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“Virksomheder som 

Microsoft og Novo-

zymes viser os, at 

adgangen til infra-

struktur er uhyre 

vigtig, hvis vi skal 

udvikle Lyngby som 

international videns-

by „
Caroline Arends
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muligheden for at udvikle, ser perspek-
tiverne i, at der kommer et transportnet, 
så borgere og medarbejdere kan komme 
hurtigt til og fra arbejde. I andre europæ-
iske lande har man set betydningen af, 
hvordan en letbane kan være med til at 
binde byen sammen. Når der er skinner, 
skaber det grundlag for ny udvikling og 
investeringer, siger Caroline Arends, der 
er direktør for Lyngby-Taarbæk Vidensby.

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk 
Kommune har vedtaget et kommuneplantil-
læg i tilknytning til den kommende letbane. 
Det giver mulighed for 225.000 kvm byg-
geri, som både omfatter boliger, erhverv, 
hotel, parkeringshus og offentlig service på 
arealerne på Dyrehavegårds Jorder og i tra-
céet ved DTU langs Helsingørmotorvejen.  

- Letbanen vil blive en del af Videns-
by-strategien om blandt andet at satse 
på byfortætning med flere boliger og 
mere byliv, mere erhvervsliv med fokus 
på videnserhverv, detailhandel og bedre 
transportmuligheder. Arbejdet med om-
dannelsen af området omkring Danicas 
og Microsofts nye byggeri på Kanalvej 
er i fuld gang - og DTU renoverer og 
investerer for flere milliarder kr. Det er 
vigtigt, at folk i fremtiden har let adgang 
til uddannelsesinstitutioner og arbejds-
pladser, siger Caroline Arends.

Samarbejde skaber synergi
Med hele seks stationer er Gladsaxe Kom-
mune en anden af de kommuner, som får 
særlig stor gavn af letbanen. I Gladsaxe 
Erhvervskvarter bliver der mulighed for 

at bygge markant tættere og højere end i 
dag, og også i områderne, som ikke ligger 
lige ud til Ring 3, bliver der mulighed for 
at øge bebyggelsesprocenten.

Udviklingen sker gennem en omdannel-
se, hvor erhvervskvarterer, som i dag 
primært består af traditionelle produk- 
tionsvirksomheder, i fremtiden vil omfat-
te nye vidensintensive virksomheder og 
moderne produktionsarbejdspladser.

- Udviklingen er allerede i gang. NCC’s 
Gladsaxe Company House står færdigt, 
og der er fuld gang i udviklingen af den 
nye bydel, Tobaksbyen, på den karakte-
ristiske tobaksgrund, der tidligere var 
ejet af American Tobacco Company. Ved 
Glostrup Station, som bliver et af de 

Med Microsofts nye domicil (nederst tv. og Novozymes forventede innovationscampus har Lyngby-Taarbæk Kommune allerede oplevet de 

positive sideeffekter ved en kommende letbane.  DSB har for eksempel solgt butiksarkaden i Lyngby med et grundareal på i alt 8.369 kvm, 

beliggende  under omfartsvejen ved Lyngby Station til ejendomsfonden NREP. Letbanen kommer til at køre lige forbi Lyngby Station, som bliver 

et af de 6 knudepunkter, hvor S-toget krydser letbanen. Nederst til højre direktør i Vidensbyen Caroline Arends.
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PROPERTY ASSET MANAGEMENT  
ELLER EJENDOMS ADMINISTRATION?
Hos DATEA er de to discipliner tæt forbundet. Gennem årene 
er vi lykkedes med at udvikle én samlet ydelse, der bygger  
på et solidt fundament af kompetencer, der sikrer, at vi kan 
tilføre merværdi til din ejendom.

Det er i spændingsfeltet mellem de to discipliner; Property Asset 
Management og Ejendomsadministration, at DATEA skiller sig ud. Hvor 
Property Asset Management handler om handlingsplaner, værdioptimering 
og øget indtjening, sikrer den helt traditionelle ejendomsadministration 
den daglige drift og bevaring af værdierne i ejendommen. Vores ekspertise 
inden for begge fagområder er høj, ligesom kvaliteten af vores ejendoms
data skiller sig markant ud. Samlet giver det os det bedste udgangspunkt 
for at løfte værdien af din ejendom. 

DATEA – NØGLEN TIL DEN RIGTIGE LØSNING

Læs mere om ejendomsadministration på datea.dk/PAMellerADM

162451_Datea_PAM_annonce_230x290_alt.indd   1 04/02/16   16.34
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I 2010 var Realdania sammen med 10 kommuner, Region Hovedstaden, By- og Landskabsstyrelsen og Transportministeriet tovholder på en am-

bitiøs og langsigtet vision for LOOP City udarbejdet af arkitektfirmaet BIG, der skal matche kvaliteten af fingerplanen og kan få et økonomisk 

omfang som Ørestad. 

 - Letbanen giver investorer en meget stor 

sikkerhed for, at der mange år fremover 

er et hurtigt, effektivt og komfortabelt 

transportmiddel til rådighed i de områder, 

den passerer. Derfor er byområder med let-

baner attraktive at investere i – i forhold til 

boliger, erhverv, butikker, kultur osv., siger 

sektionsleder for byplanlægger-miljø Anders 

Richelsen, Cowi. 
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største trafikknudepunkter, når letbanen 
kommer, har jeg lige været involveret i et 
projekt i forhold til at udvikle bymid-
ten, siger borgmester i Gladsaxe, Karin 
Søjberg Holst.

Hun er sikker på, at letbanen fremadret-
tet vil skabe udviklingsperspektiver. 

- Letbanen er en mere effektiv og komfor-
tabel transportform sammenlignet med 
busser. Stationsnettet giver en sikkerhed 
for, at de her områder holder mange år 
frem. Desuden får du en helt række nye 
stationsområder, hvor der er mulighed 
for udvikling. Det vil helt sikkert få en 
positiv betydning for ejendomspriserne 
og lejepriserne, da det vil blive attraktivt 
at bo eller arbejde i nærheden af de kom-
mende stationer og knudepunkter, siger 
Karin Søjberg Holst.

Loop City
Kommunerne langs letbanen og Region 
Hovedstaden gik i 2009 sammen om en 
politisk vision for området, Loop City, der 
kobler byudvikling og kollektiv transport. 
Her arbejder de 10 kommuner sammen 
med regionen og staten om at gentænke 
de kommunale grænser og måden, de 
hver især forvalter de fælles ressourcer 
og individuelle styrker på.

For at realisere Loop Citys potentiale 
gennemføres der en række by- og er-
hvervsudviklingsprojekter i bysamfunde-
ne langs med letbanen. Projekterne skal 
være med til at skabe vækst og udvikling 
og øge letbanens passagertal.

- Der er meget viden, der peger på, at der 
kan komme mange investeringer ud af 

Letbaneprojektet.
Et forskningsprojekt fra Københavns 
Universitet viser blandt andet, at 
boligpriserne stiger 5-7 procent, hvis 
boligerne ligger i nærheden af stationer, 
mens lejen for erhvervslejemål stiger 30-
40 pct. Alene det er gode incitamenter 
til at få gennemført det her samarbejde, 
siger Anja Kraag, der er programchef for 
Loop City.

I øjeblikket er man i gang med at sætte 
rammen for at kunne opstille digital 
infrastruktur langs letbanen og til marts 
regner parterne i Loop City med at skaffe 
finansiering til projektet gennem en 
OPP-kontrakt.

- Letbanen giver mulighed for at skabe 
en digital rygrad med blandt andet wifi 
og sensorer. Dels kan det være med til at 
lave intelligent trafikstyring, som bliver 
nødvendigt i anlægsfasen, og dels kan 
den digitale rygrad understøtte iværk-
sætteri og jobskabelse i området, siger 
Anja Kraag. n

A f  K r i s t i a n  Fo s s  B r a n d t

Revision. Skat. Rådgivning.

Nytænkning 

www.pwc.dk

Det handler om meget mere end mursten, når du skal have den bedst mulige 
pris for din ejendom, portefølje eller udviklingsprojekt. Du skal kende til alle 
forhold, der kan have betydning for handelsprisen, så du ved, at det er den 
rette pris – uanset om du køber eller sælger. 

Og vores erfarne eksperter inden for fast ejendom ved, at det kræver 
kompetent rådgivning og nytænkning, når den korrekte handelspris skal 
findes, og de står klar til at hjælpe dig.

Kontakt vores eksperter
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Peter Gill
Director
T: 3945 3417
E: pgl@pwc.dk

Per Andersen
Partner
T: 3945 3411
E: per@pwc.dk
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ESTATE MEDIA LANCERER 
NYT SAMLINGSPUNKT FOR 
EJENDOMSBRANCHEN

I Cannes har de Mipim, i München Expo 
Real, i Stockholm Business Arena og i 
Norge er Oslo Sustainable Cities Summit 
på vej. I Danmark har der været gjort 
flere forsøg på at skabe noget lignende. 
Nu lancerer Estate Media et nyt koncept, 
Copenhagen Urban Arena, som skal ska-
be den samme platform i det københavn-
ske marked og kombinere det bedste 
branchen kan med netværk, konferencer 
og udstilling. 

- Der er brug for et samlingspunkt, 
hvor branchen kan vise, hvad de kan og 
samtidig netværke i kombination med 
en konference på højt fagligt niveau. 
Vi kender det fra udlandet, og det skal 
København kunne matche for at tale ind 
i hele den globale dagsorden og markere 
os som Greater Copenhagen som et sted, 
der er værd at investere i, siger direktør 
Mira Trolle Scheel, Estate Media.

Copenhagen Urban Arena skal bidrage 
til at højne professionaliseringsniveauet 
og ikke mindst tiltrække internationale 
investorer. 

- Nogle vil sikkert tænke ”hvorfor er der 
brug for det, for det går da meget godt 
både i branchen og med at tiltrække 
internationale investorer”. Og det er 
også rigtigt. Men det er også en tilgang, 
som vi er nødt til at supplere med noget 
andet. Byerne omkring os løber jo afsted, 
hvis vi ikke er skarpe på at udvikle os, 
og derfor er der brug for et samlings-
punkt, hvor man både kan fremvise det 
bedste, vi allerede kan i København og i 
Danmark, og samtidig drøfte nogle af de 
aktuelle udfordringer og potentialer med 
branchens aktører. 

Estate Media har i samarbejde med 
blandt andet Københavns Kommune 

tidligere været arrangør af Copenhagen 
Malmö Property Summit og Copenhagen 
International Property Summit, der beg-
ge blev holdt på engelsk. Men det bliver 
der ikke tale om denne gang. 

- Vi har lanceret et nyt koncept i det 
danske konferencemarked med de-
batpaneler og det fungerer bedst på 
modersmålet. Vi kunne se tidligere år, at 
mange internationale investorer alligevel 
vælger at sende delegerede fra danske 
datterselskaber eller samarbejdspart-
nere, og derfor giver det god mening at 
holde hele Copenhagen Urban Arena på 
dansk. Vi vil skabe et samlingspunkt, der 
er så spændende, at der er god grund til 
at komme, hvadenten man er dansk eller 
udenlandsk investor eller anden form for 
del af branchen, siger Mira Trolle Scheel.

Stockholm har på flere internationale 

2. juni bliver København vært for en ny kombineret 

messe og konference om investeringer og udvikling 

i Hovedstadsregionen og resten af Danmark

konferencer slået på, at Stockholm er 
en intelligent by og dermed en fremtids-
sikret investering. Netop det vil Estate 
Media også forsøge at få ind i Copenha-
gen Urban Arena, så de løsninger vi kan 
præsentere i dag i flere af landets store 
byer bliver præsenteret i et forum, der 

henvender sig til hele branchen. 

- Hele Smart City udviklingen kan 
mange danske aktører godt byde ind 
på. I kombination med de rådgivere, der 
tiltrækker internationale investorer og 
som kan give gode analyser og finansiel 

rådgivning, har vi et utroligt stærkt 
brand at tilbyde. Men det skal synliggø-
res. Derfor håber vi også, at så mange 
som muligt fra branchen vil slutte op 
omkring Copenhagen Urban Arena, siger 
Mira Trolle Scheel.

Kasper Danielsen, CEO, 

arkitekt MAA, Danielsen 

architecture A/S

Mikkel Andersen

Partner, erhvervsmægler, MDE, 

MRICS, Nybolig Erhverv

Jonas Sangberg

partner, arkitekt MAA, MDL

POLYFORM arkitekter

Thomas Wenzell Olesen

Markedsdirektør, cand.polit.

NorrportenAnette Krarup, Udviklingsdirektø, Elf Development

Signe Kongebro

Partner, Head of Sustainability

Henning Larsen Architects A/S Torben Schøn, Partner, Bech-Bruun

Copenhagen Urban Arena bliver en mulighed for at showcase det bedste i bygge- og ejendomsbranchen netop nu. Billederne er 

fra tidligere Estate Media arrangementer.

Copenhagen Urban Arena
En række aktører i det danske marked har allerede valgt at 
blive udstillere på Copenhagen Urban Arena, der holdes i 
Marketenderiet i Valby. Der forventes 300-400 deltagere 
den 2. juni. 

Se mere om både udstillermuligheder og deltagelse samt 
program på Copenhagen Urban Arena www.copenhagenur-
banarena.dk



BYGGEPROJEKTER I DANMARK 
HER FINDER DU TAL OG FAKTA OM AKTUELLE BYGGERIER

DE 5 STØRSTE BYGGEPROJEKTER I DANSKE REGIONER MED BYGGESTART DECEMBER

Projekt By Mio. kr. Slut

Havneparken - Opførelse af 
boliger

Hadsund 40 201612

Højgården, Vestbjerg - Fase 1 - 
Opførelse af boliger

Aalborg 25 201608

Himmerlandscentrets Idrætseft-
erskole - Haverslev - Opførelse af 
idrætshal

Nørager 15 201608

Læsø Museum - Birch Nielsens 
ejendom - Renovering af 
museum

Læsø 10 201608

Leopardvej - Trafiksanering Thisted 4 201606

Projekt By Mio. kr. Slut

Sonnesgade - Opførelse af 
boliger

Aarhus C 100 201612

Bindslevs Plads - Opførelse af 
parkeringshus

Silkeborg 53 201702

Gødvad - Opførelse af boliger Silkeborg 45 201705

Holstebro - Opførelse af boliger Holstebro 35 201608

Campus Bindslevs Plads - 
Opførelse af campus

Silkeborg 29 201609

Projekt By Mio. kr. Slut

Billund - Opførelse af par- 
keringshus og arkadebygning

Billund 100 201503

Aabenraa Multiarena - Op-
førelse af multihal

Aabenraa 76 201501

Frejas Ager - Opførelse af boliger Kolding 30 201410

VUC Vest - Naturfagsbygning 
- Udvidelse af undervisnings-
faciliteter

Esbjerg 18 201501

Bikuben - Ombygning til boliger Odense C 17 201502

Projekt By Mio. kr. Slut

Plejecenter i Tølløse OPP - 
Opførelse af plejecenter

Tølløse 71 201702

Nordisk Film Biografer - Op-
førelse af biograf

Køge 65 201703

Haslev - Opførelse af rækkehuse Haslev 42 201611

Ørslev - Opførelse af boliger Vordingborg 7 201604

Kompetencecenter Kalvehave - 
Ombygning til bibliotek

Kalvehave 1 201603

Projekt By Mio. kr. Slut

Nyt Hospital Herlev - Akutmod-
tagelse & kvinde/barn center - 
Opførelse af hospitalsbygning

Herlev 1.332 201907

Frederiks Brygge - Opførelse 
af boliger

København SV 300 201711

Valby Maskinfabrik P2 - Op-
førelse af boliger og erhverv

Valby 134 201710

Bagsværd Hovedgade - Op-
førelse af boliger og ervherv

Bagsværd 98 201705

Sundmolen Vest - 2. etape - 
Etablering af infrastruktur

København Ø 70 202106
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Nu starter byggeriet af Campus Bindslevs Plads i Silkeborg. Et nyt kreativt 

læringsmiljø med parkeringskælder, campusbygning og tilhørende udearealer.

Tallene på dette opslag opdateres af CRM-Bygge fakta, 

der indsamler alle former for private og offentlige 

byggeprojekter i Danmark, uanset om der er tale om 

renoveringsprojekter, nybyggerier, til- og ombygninger 

eller anlægsopgaver. 

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

Rambøll Danmark A/S

Sweco Danmark A/S

Orbicon A/S

NNE Pharmaplan A/S

Moe A/S

Alectia A/S

Indigo 2012 I/S

Midtconsult A/S

Cowi A/S

Niras A/S

Hele Danmark  

fra 1.1.2015- 31.12.2015

DE 10 STØRSTE   
INGENIØRFIRMAER I PERIODEN

Projekt By Mill Kr. Slut

Nyt Hospital Herlev - Akutmodtagelse 
& kvinde/barn center - Opførelse af 
hospitalsbygning

Herlev 1332 201907

Frederiks Brygge - Opførelse af 
boliger

København SV 300 201711

Valby Maskinfabrik P2 - Opførelse af 
boliger og erhverv

Valby 134 201710

Billund - Opførelse af parkeringshus 
og arkadebygning

Billund 100 201612

Sonnesgade - Opførelse af boliger Aarhus C 100 201611

Bagsværd Hovedgade - Opførelse af 
boliger og ervherv

Bagsværd 98 201705

Aabenraa Multiarena - Opførelse af 
multihal

Aabenraa 76 201702

Plejecenter i Tølløse OPP - Opførelse 
af plejecenter

Tølløse 71 201702

Sundmolen Vest - 2. etape - Etabler-
ing af infrastruktur

København Ø 70 202106

Arenakvarteret - Plejebyggeri multi-
handicappede - Opførelse af botilbud

København S 65 201702

DE 10 STØRSTE BYGGEPROJEKTER I DANMARK 
MED BYGGESTART DECEMBER 2015

Hele Danmark Mio. kr. Kvm

2015 Januar 6.574 344.138

2015 Februar 4.132 261.509

2015 Marts 4.607 330.385

2015 April 4.635 329.521

2015 Maj 9.148 613.463

2015 Juni 8.324 490.908

2015 Juli 2.565 172.324

2015 August 9.761 548.104

2015 September 7.482 465.147

2015 Oktober 3.435 244.111

2015 November 5.106 310.483

2015 December 3.187 220.955

Total 68.955 4.331.048

Hele Danmark – fra 1.1.2015- 31.12.2015

Fordelt på hovedgrupper Mio. kr. Kvm.

Boliger - huse og lejligheder 21.801 2.031.617

Sport, fritid, kultur & hotel 4.395 307.415

Butik, kontor, lager, industri & 
transport

10.253 826.720

Skoler, uddannelse & forskning 5.671 453.381

Sundheds- & socialvæsnet 11.591 569.378

Off. bygn. politi, militæret & 
beredskabst.

938 83.785

Energi og renovation 2.258 45.755

Anlægsarbejder 12.048 12.996

Total 68.955 4.331.048

Millioner kr.
Total: 68.955

Kvm.
Total: 4.331.048

Fordelt på regioner

1.745.846

23.689
6.323
9.306
21.811
7.957

1.745.846
349.026
649.142
1.199.013
365.323

25.227
6.221
9.272
20.762
8.150

1.875.901
386.871
661.119
1.174.056
354.935

Hovedstaden
Hovedstaden

Syddanmark
Syddanmark

Sjælland

Sjælland

Midtjylland

Midtjylland

Nordjylland

Nordjylland

IGANGSATTE BYGGERIER  
1.1.2015- 31.12.2015 
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Tallene leveres af mæglerfirmaet RED Property Advisers. 

Info om handler kan mailes til sevel@estatemedia.dk

Den tyske ejendomsforvalter Patrizia Nordic har solgt en række 
ejendomme i Gyngemosen til Core Bolig under den danske fond Core 
Property Management. Det drejer sig blandt andet om Gyngemose 
Parkvej 6 og 34-44. Prisen er 263 millioner kr. for den sidste og 106 
millioner kr. for nr. 6. 

Core har i forvejen en række boligejendomme både i København og 
i provinsen. I København spænder porteføljen over 128 lejemål i 
Lavendelhaven i Lyngby til 104 lejemål på Rosenfeldtvej i Vallensbæk 
Strand og 134 boliger på Gråspurvevej i København NV til 26 række-
huse på Emiliedalsvej i Aarhus og 116 lejemål på Engboulevarden i 
Randers. 

GYNGEMOSE PARKVEJ 6A & B

TRANSAKTIONER I DANMARK
(udvalg af største transaktioner i det danske marked i de seneste måneder)

Type Adresse Areal, kvm Pris i mio. kr Køber Sælger

Europaplads 2  9.328  234 Standard Life Investments Privat Investor

Sleipnersvej 2  28.962  144 Privat Investor HD Ejendomme A/S

Langagervej 4 (Kollegie)  6.794  113 Privat Investor A. Enggard

Jernbanegade 12  7.107  85 TK Development Realdania

Tagensvej 135  16.419  84 AP Pension Unipension

Kometvej 40  18.283  110 Nordania Danfoss

Sundkrogsgade 7-9  11.771  333 KLP Ejendomme Lærernes Pension

Girostrøget og Ejby Industrivej  110.000  795 Wihlborgs Fastigheter Danske Bank

Portefølje (4 ejendomme i KBH K)  N/A  760 N/A N/A

Tuborg Syd-grund (Strandvejen 42)  53.550  659 Danica Carlsberg

Stærevej 28A, Gråspurvevej 3-5,15,25,27,37  N/A  383 Core Bolig Patrizia

Vestre Kirkevej 12 (Comwell)  12.552  267 PensionDanmark AFK Koncernen

Gyngemose Parkvej 34,36,38,42,44  N/A  263 Core Bolig Patrizia

Nytorv 5-7  7.161  111 PensionDanmark NORDJYSKE Ejendomme A/S

Gyngemose Parkvej 6A & B  N/A  106 Core Bolig Patrizia

Stormgade 10  2.374  72 Artha Kapitalforvaltning Freja Ejendomme

Dag Hammarskjolds Allé 28  1.596  63 Den Tyrkiske Ambassade Fritz Henrik Schur

Portefølje (Sluseholmen, Teglholmen og Havneholmen)  44.396  1.400 Heimstaden NIAM

Århus kommunehospital (kon. til undervisning)  143.000  808 Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Region Midtjylland

SIDE 30  | ESTATE MAGASIN | # 01  2016 danbolig Projektsalg København · Dronningens Tværgade 26 · 1302 København K  · projektsalg.kk@danbolig.dk · Tlf.: 32 83 06 10

Køb af projektbolig er en uvant beslutning, der fordrer stor tillid til sælgeren og hele købsprocessen. 
Hos danbolig handler det ikke kun om underskriften, men ligeså meget om, at ”papirarbejdet” hånd-
teres på en ordentlig og gennemskuelig måde, der skaber tryghed hos køber og sikkerhed for sælger.
 
Vores succes bygger på mere end 18 års erfaring med projektsalg samt en stærk salgsstyrke fordelt på 
hele 13 Niels Hald boligbutikker, og i tæt samarbejde med danbolig butikkerne i Københavns omegn, 
bla. Søborg, Bagsværd, Valby, Vesterbro, Rødovre og Køge.

Det er detaljerne, 
der fuldender værket

Strandholmen
40 ejerlejligheder ved Amager Strand

Bygherre: CASA A/S
www.strandholmen.dk

Kærholm - Engholmene
99 ejerlejligheder på Enghave Brygge

Bygherre: NPV A/S
www.engholmene.dk

Havblik
66 ejerlejligheder i Køge

Bygherrer: Casa Nord A/S / Kuben Byg A/S
www.havblik.nu

Central House
111 ejerlejligheder på Amager

Bygherre: Hoffmann A/S
www.centralhouse.dk

Holsteins Palæ / Løngangstræde 21
26 ejerlejligheder i centrum

Bygherre: Artha Holding ApS
løngangstræde21.dk  · holsteinspalæ.dk

Cavalet House
28 ejerlejligheder på Amager Strandvej

Bygherre: CFP Group A/S
www.cavalet-house.dk

Store Kongens Huse
 39 ejerlejligheder i centrum

Bygherre: KDJ Holding
www.storekongenshuse.dk

Terrassehaven / IrmaByen
138 ejerlejligheder i Rødovre

Bygherre: ELF Delvelopment A/S
www.irmabyen.dk

Et  udpluk af  pro jekter  f ra  danbol ig  Pro jektsalg…

FØLG OS HER 
facebook.com/

danboligprojektsalgkbh

danbolig Projektsalg
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Informationer til graferne 
herunder er leveret af 
Nybolig Erhverv.

Butikslejemarkedet er kendetegnet ved en 
stigende aktivitet i landets største byer. 
Særligt i prime segmentet er lejeaktivi-
teten høj. I mange større byer ser vi, at 
butiksudlejningen er vokset i sidegader 
til strøget og hyggelige submiljøer vokser 
således frem. Det sker særligt i Odense, 
Aarhus og København, men vi forventer, 
at tendensen spreder sig.

Tomgangen i butikslejemarkedet er over-
ordnet på vej ned i landets største byer. I 
København er der stor interesse omkring 
AAA beliggenhederne, på Strøget og Køb-
magergade. Investorerne i København har 
både været inden- og udenlandske.
- Vi ser en stigende tendens til, at de 
udenlandske investorer retter mere 
fokus mod Aarhus. Vi forventer, at de 
udenlandske investorer vil bidrage til at 
øge handelsaktiviteten yderligere i 2016, 
oplyser Nybolig Erhverv København. 
 

BUTIK - DANMARK

DANSKE SHOPPINGCENTRE STYRKER OMSÆTNINGEN 
Der er stor indkøbslyst i de danske shoppingcentre. En årsopgørelse fra ejendomsfor-
valtningsselskabet DEAS, der driver og udvikler en portefølje på 18 centre og dermed 
over 20 procent af det danske marked for shoppingcentre, viser flot fremgang i både 
omsætningsvækst og kundetal i 2015. Omsætningen i de DEAS’-drevne shopping-
centre, der blandt andet omfatter Lyngby Storcenter, Frederiksberg Centret, Kolding 
Storcenter og City2 i Taastrup, steg med 4 pct. i 2015.

Sammenlignet med dansk detailhandlen generelt har centrene klaret sig bedre både 
total set og inden for beklædning og udvalgsvarer i 2015. Dansk detailhandel har 
således samlet haft en vækst på 1 pct., og på beklædning ses en tilbagegang på 1 pct., 
hvorimod øvrige udvalgsvarer ligger status quo.

DKK, kvm pr. år DKK, kvm pr. år

Procent pr. år
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København Roskilde Odense Kolding Aarhus Aalborg

København Roskilde Odense Vejle Aarhus Aalborg

Positive forventninger 
til ejendomsmarkedet
2016 tyder allerede på at blive et spændende 
år, hvor den flotte aktivitet på markedet for 
erhvervsejendomme fra 2015 vil fortsætte.
 
Stigende interesse fra internationale investorer, 
nye, interessante ejendomsprojekter og efter-
spørgsel på fleksible lokaleløsninger er blot 
nogle af de faktorer, der vil påvirke markedet 
i den kommende tid.
 

Skal du bruge nye lokaler, eller overvejer du 
at investere i erhvervsejendomme, så er det 
en god idé at få kompetent rådgivning. En god 
ejendomshandel kræver erfaring, specialiseret 
viden, indsigt i markedsforhold samt et stærkt 
netværk. Alt det stiller vi til din rådighed.
 
Kontakt Nybolig Erhverv og lad os drøfte 
mulighederne sammen.
 
Du finder os på nyboligerhverv.dk

Nybolig Erhverv Landsdækkende kæde med interna tionale relationer - Tlf. 4455 5620

Esbjerg • Frederikshavn • Grenaa • Haderslev • Herning • Hillerød 
Holstebro • Horsens • Kolding • København • Nexø • Næstved • Odense 
Randers • Roskilde • Rønne • Silkeborg • Skive • Slagelse • Svendborg 
Sønderborg • Vejle • Viborg • Aalborg • Aarhus An International

Associate of Savills

City2
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DER ER PENGE AT 
HENTE I TAGBOLIGER

BYGGERI

BRANCHETEMA
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Der er god mening i at se på om ejen-
dommens pulterrum, tørrelofter og andre 
uudnyttede arealer kan udnyttes eller 
sælges. Befolkningstilvæksten i storbyer-
ne har øget presset på den eksisterende 
bygningsmasse, hvilket har sat fokus på 
øget værdiskabelse i byernes eksisteren-
de ejendomme.

Det er muligt at øge rentabiliteten på 
tagboliger markant gennem optimering 
af tagets geometri og byggeteknisk 
rationalisering og samtidig forbedre 
ejendommens bæredygtighed.

Ud over at de fleste ejendomsejere kan 
se fordelene i at etablere flere boliger, 
er politikerne i både kommunerne og 
folketinget også blevet opmærksomme 
på de store muligheder, der ligger i 
loftsrummene.

Der arbejdes med forslag til ændringer 
af den gældende byggelovgivning for 
at tilgodese etableringen af tagboliger, 
ligesom forskellige tilskudsordninger til 
blandt andet byfornyelse er under om-
lægning for at få skabt et støttegrundlag 
for tagboligerne.

Udnyt pladsen
Det glæder adm. direktør og partner i 
Krydsrum Arkitekter/e+, Niels Jakubiak 
Andersen, der længe har argumenteret 
for at udnytte den eksisterende bolig-
masse og bygge flere tagboliger.

- De ældre etageboligejendomme udgør 
en markant del af den samlede bygnings-
masse og dermed af energiforbruget. 
Der er helt klart et stort potentiale i at 
helhedsrenovere eller bygge tagboliger 
i storbyerne. Det er vejen til et mere 
bæredygtigt fremtidigt samfund, siger 
Niels Jakubiak Andersen.

Over de kommende 10 år forventes i 
størrelsesordenen 100.000 mennesker 
at flytte til København, hvilket betyder, 
at der skal bygges mange nye boliger. 
Samtidig er der stort behov for renove-
ring af de eksisterende ældre etage-
ejendomme i København både for at få 
bedre boliger men også for at reducere 
energiforbruget, hvor der er store bespa-
relser at hente.

I mange ejendomme i Danmarks største byer er der uudnyttede 

tagetager, der kan omdannes til boliger. Der er både økonomisk og 

bæredygtig værdi i at totalrenovere og udvide den eksisterende 

bygningsmasse

- I dag er vi i stand til at bygge meget 

attraktive boliger i byens tage. Det handler 

om at ombygge smart og helhedsrenovere, 

så man udnytter mulighederne bedst muligt, 

siger adm. direktør og partner i Krydsrum 

Arkitekter/e+, Niels Jakubiak Andersen.

De samlede ombygningsomkostninger på 

Drost Fondens 4 nye taglejligheder i Ryesgade 

30 er 14 millioner kr. men kun 12,8, hvis man 

indregner sparet vedligehold.

>
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- Tagboligerne giver både mere lys og 
rummelighed, samtidigt med at de eksi-
sterende bygninger renoveres, så energi-
forbruget falder markant. For bygherren 
giver det en højere ejendomsværdi, mens 
det også miljømæssigt og socialt giver 
mening at lave færre, men større helheds-
orienterede renoveringsprojekter på en 
ejendom, siger Niels Jakubiak Andersen.

Med dagens teknologier og materialer er 
der mulighed for at indrette de køben-
havnske tage til de mest inspirerende og 
attraktive boliger i byen med masser af 
lys, luft og fornemme udsigter. Men for at 
realisere potentialet kræver det, at de får 
lov til at være andet end klemte boliger 
med skrå tage og små kviste.

- Du får et overskud og en rigtig god 
forretning ud af tagboligen, som du 
kan bruge på at opgradere resten af din 
ejendom. Hvis man samtidig kan lave 
noget vedligeholdelsesarbejde, nogle 
altaner eller andre ting, som alligevel 
skulle etableres, så giver det selvfølgelig 
endnu mere mening. Men man skal gøre 
det for at forbedre afkastet og energi-
mærkningen, som har stor betydning for 
fremtidssikringen af ejendommen, siger 
Niels Jakubiak Andersen

Der er flere forskellige måder at gøre det 
på. 

- Typisk skifter man hele taget og laver 
en helt ny taggeometri. Der kan godt 

være tilfælde, hvor der i forvejen er nogle 
høje egnede rum, men som regel laver 
man en ny rummelighed som er mere 
egnet til boliger, siger Niels Jakubiak 
Andersen og tilføjer:

-Hvis taget i forvejen trænger til renove-
ring giver det blot endnu mere økono-
misk mening,

Værdioptimering
Det er netop de lidt videre rammer end 
man kender det i dag, der for alvor kan 
få det til at give mening at etablere tag-
boliger, fordi det kan give de økonomiske 
incitamenter for bygningsejeren til at 
investere i en fremtidssikring af ejen-
dommen. En analyse fra DTU vurderer 
da også, at der med nye tagboliger kan 
skabes plads til yderligere 22.000 perso-
ner i den københavnske ejendomsmasse 
fra før 1950. Den slags ejendomme er 
typisk fuldmuret og kan derfor bære en 
ekstra etage.

Derudover giver salg eller udleje af 
nye tagboliger et økonomisk overskud, 
som kan anvendes til renovering af den 
underliggende bygning, så den både 
løftes kvalitetsmæssigt og forbedres 
energimæssigt med mindre energiforbrug 
og færre omkostninger til følge.

- Vores beregninger viser, at tagboliger i 
god kvalitet i København, kan udlejes for 
cirka 1.700 kr. pr. kvm. per år ligesom de 
generelt har områdets højeste salgspri-

ser, fordi de kan blive de mest attraktive 
lejligheder i ejendommen, siger Niels 
Jakubiak Andersen.

4- pct. i afkast
I Ryesgade 25 er firmaet netop nu i gang 
med at bygge tagboliger samt lave en 
helhedsrenovering for investeringsfon-
den Drost Fonden. Projektet er unikt, 
fordi det blandt andet sigter efter, at 
ejendommen skal blive den første ældre 
etageejendom i Danmark, som opnår en 
DGNB-certificering.

- Når vi kigger på ejendomme, der har 
gode beliggenheder, så kan det altid 
betale sig at bygge tagboliger. Udgangs-
punktet er, at har vi en ejendom og skal 
vi alligevel kigge på den, så kan vi lige 
så godt kigge på, om der ikke er nogle 
mulige kvadratmeter deroppe, som vi 
kunne konvertere og få en anvendelse 
for, siger projektchef Morten Andersen 
fra Drost Fonden.

Det koster typisk 30-35.000 kr. pr. kvm. 
at lave en helt ny tagkonstruktion og 
med udviklingen i lejepriserne i løbet af 
de seneste 2-3 år giver det mening. 

- En velbeliggende københavnerlejlighed 
kan lejes ud for 1.500 – 1.700 kroner 
pr. kvm. om året. Korrigeret for inflation, 
drift og vedligeholdelse har vi omkring 
4 - 5 procent i afkast af investeringen 
på boligudlejning, hvilket er et attraktivt 
afkast for boligejendomme, siger Morten 

I Ryesgade er Drost Fondens nye tagboliger lavet i materialer, der 

passer til det oprindelige udtryk. Det skal se ud som om det er lavet i 

1896. 

Taget er bygget op så det stadig har et 1900-tals udtryk mod gaden 

og tagterrasser og andre mere moderne ting mod gården.
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LIV TIL EJENDOMME 
Østerfælled Torv er en gammel kaserne, der i dag er omdannet til et moderne bytorv med både 
 boliger og erhvervslejemål, som vi passer godt på. Vi administrerer, udvikler og servicerer  danske 
ejendomme og varetager alle typer af opgaver; fra lejeopkrævning og tilsyn med ejendomme til 
rådgivning af vores kunder. Mød flere af vores ejendomme på livtilejendomme.dk

J E G  E R 
Ø S T E R F Æ L L E D  T O R V

Året var 1898. Jeg blev født i  hæren.
I  nybarok sti l  med røde mursten,  hvide palævinduer og 

mil itant præcision.
Men tiderne skiftede.  Freden sænkede sig.

Mit  l iv  som civi l  er  helt  anderledes.  Et  bytor v fuld af  l iv.
Men por ten fra mine dage som kaserne står stadig. 

En stolt  veteran.

>
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Landinspektørkontoret
Baatrup & Thomsen A/S

HELSINGØR

Ole Rømers Vej 3 
3000 Helsingør
Tel 4922 0986

GILLELEJE

Alfavej 4A 
3250 Gilleleje
Tel 4847 0986

KØBENHAVN

Nørre Voldgade 88
1358 København K
Tel 3313 0986

www.landinspektorkontoret.dk

Ulrik Thomsen 
Landinspektør og partner

Kristian Baatrup
Landinspektør og partner

Ved opmåling konstaterer vi ofte forskelle i de anvendte kvadratmeter og de faktiske arealer. Det kan have 

betydning for beskatning, husleje og handelspriser. Vil du være på 100% sikker grund, anbefaler vi, at du får 

kontrolmålt din ejendom.

 

Er du i tvivl? Kontakt os for en drøftelse af  de specifikke muligheder i netop din ejendom. Vi udfører 

og rådgiver ved alle typer opmålingsopgaver – professionelt, til punkt og prikke samt aftalt tid og pris.

Får du penge for 
alle dine kvadratmeter?
- eller får du kvadratmeter for alle dine penge?

Landinspektørkontoret
Baatrup & Thomsen A/S

HELSINGØR

Ole Rømers Vej 3 
3000 Helsingør
Tel 4922 0986

GILLELEJE

Alfavej 4A 
3250 Gilleleje
Tel 4847 0986

KØBENHAVN

Nørre Voldgade 88
1358 København K
Tel 3313 0986

www.landinspektorkontoret.dk

Ulrik Thomsen 
Landinspektør og partner

Kristian Baatrup
Landinspektør og partner

Ved opmåling konstaterer vi ofte forskelle i de anvendte kvadratmeter og de faktiske arealer. Det kan have 

betydning for beskatning, husleje og handelspriser. Vil du være på 100% sikker grund, anbefaler vi, at du får 

kontrolmålt din ejendom.

 

Er du i tvivl? Kontakt os for en drøftelse af  de specifikke muligheder i netop din ejendom. Vi udfører 

og rådgiver ved alle typer opmålingsopgaver – professionelt, til punkt og prikke samt aftalt tid og pris.

Får du penge for 
alle dine kvadratmeter?
- eller får du kvadratmeter for alle dine penge?

EjendomsDesign
- er din ejendom optimeret til salg eller udvikling?
Forudsætningen for et optimalt ejendomsdesign er en tilbundsgående forståelse  
for ejendomsretten og arealforvaltningen i form af matrikulære forhold, ejerlejlighedsforhold, 
planforhold, bebyggelsesregulerende bestemmelser og privatretlige bindinger (servitutter). 
Optimeringen og mulighederne ligger i kombinationen

Landinspektørkontoret
Baatrup & Thomsen A/S

HELSINGØR

Ole Rømers Vej 3 
3000 Helsingør
Tel 4922 0986

GILLELEJE

Alfavej 4A 
3250 Gilleleje
Tel 4847 0986

KØBENHAVN

Nørre Voldgade 88
1358 København K
Tel 3313 0986

www.landinspektorkontoret.dk

Ulrik Thomsen 
Landinspektør og partner
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Landinspektør og partner
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alle dine kvadratmeter?
- eller får du kvadratmeter for alle dine penge?

Andersen, der understreger, at Drost 
Fonden som ”Byg & Behold” investor ikke 
har samme krav til højt startafkast som 
mere spekulative ejendomsudviklere.
Han understreger dog, at man i dagens 
marked ikke skal meget længere ud end 
Valby før lejepriserne ikke kan komme 
op på et niveau, hvor det giver mening i 
forhold til investeringen. 

Hav byggetilladelsen i orden
Der er en række faktorer, der skal være 
i orden for, at der kan bygges tagboliger 
på en ejendom. Det gælder for eksem-
pel, at bæreevnen af de eksisterende 
konstruktioner skal eftervises, når de 
belastes med et ekstra boliglag, ligesom 
fundamenternes bæreevne skal eftervi-
ses.

- Man skal sikre, at huset bliver stående, 
når man øger belastningen. Hvis for 
eksempel huset er bygget på blød bund, 
kan det vise sig, at der skal etableres 
ekstra fundering i form af pæle.

Hvis der skal foretages forstærkninger af 
de bærende konstruktioner eller funde-
ringen, vil det i de fleste tilfælde betyde, 
at det vil være svært at få økonomien 
i tagboligerne til at hænge sammen, 
siger advokat og partner Niels Lomborg, 
Hjulmand Kaptajn.

Ved nyindretning af tagboliger skal 
der søges tilladelse til ændringer af 
tagfladernes udseende samt til indret-
ningen af de nye lejligheder. Der skal 
optegnes indretningsplaner, tagplaner og 
facadeopstalter for ejendommen, og der 
skal både redegøres for eksisterende og 
fremtidige forhold.
 
- Når man etablerer tagboliger skal man 
som oftest søge dispensation for bebyg-
gelsesprocenten. I langt de fleste tilfælde 
er bebyggelsesprocenten fuldt udnyttet 
på eksisterende ejendomme, og derfor 
skal man have særskilt tilladelse til at 
øge bebyggelsen med flere beboelses-
kvadratmeter. 

De fleste kommuner giver dispensa- 
tionen uden videre, fordi der er mangel 
på byggemuligheder for nybyggeri, og 
derfor er den eneste reelle mulighed for 
at etablere flere boliger, at man udnytter 
loftrummene.

Endelig er der reguleringer i forhold 
til adgangsforhold i form af elevator, 
parkeringsforhold, friarealer og meget 
andet, der kan have afgørende betydning 
for den endelige beslutning, udformning 
og økonomi.

- Helheden og de lokale forhold er 
afgørende. Det kan for eksempel være 
afgørende, hvordan ejendommen ligger 
i forhold til lysindfald, skygge i gaden, 
gårdrummet osv. Der er forskel på, 
hvad kommunerne ser som udløser af 
ekstra parkering, friareal og elevator 
krav. Derfor er det individuelt, hvordan 
man får handlet det på plads, siger Niels 
Lomborg. n

A f  K r i s t i a n  Fo s s  B r a n d t

Gammel Køge Landevej 55
DK 2500 Valby
 

www.administrationshuset.dk

TÆL TIL TRE!
DER ER IKKE KUN TO STORE  

ADMINISTRATIONSSELSKABER 

I DANMARK

Administrationshuset er et af Danmarks største og hurtigst 
voksende administrationsselskaber. Vi er ca. 60 medarbej-
dere med fokus på bolig-, detail- og projektejendomme. 
Vi er store nok til at løse de vanskeligste opgaver, men 
samtidig fleksible nok til at tilpasse os vores kunders behov. 
Vores ydelser omfatter administration, udlejning, jura, ejen-
domsservice, byggeteknisk rådgivning og andre konsu-
lentydelser. Vi har en af landets få afdelinger specialiseret 
i indkøbscentre, og vi tilbyder nogle af branchens bedste 
onlineløsninger.
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Siden 2010 har der været meget høj efterspørgsel 
på retailejendomme. Det gælder både centrene i 
Danmark, hvor flere store europæiske investerings-
koncerner står på spring for at købe op, og det 
gælder high street, hvor internationale investorer 
allerede har købt massivt op både på Strøget og i 
Købmagergade. Alene i 2015 steg transaktionsvolu-
men på Strøget/Købmagergade med 35-40 procent 
til et niveau på knap 6 milliarder kr. ifølge tal fra 
mæglerfirmaet CBRE. 

En del af udfordringen med detail og mulighederne 
for at investere struktureret i segmentet er, at der 
ofte er mange små enheder, som er uinteressante 
hver for sig for en professionel investor. Og at man-
ge af dem ligger i bunden af bolig- eller kontorejen-
domme som isolerede øer. I flere af de nye byud-
viklingsområder skaber man alternative løsninger 
for at få udviklet detailhandlen samlet selvom, der 
er tale om mindre stueetager. Det er for eksempel 
tilfældet i Nordhavn. 

EFTERSPØRGSEL PÅ RETAIL 
SKABER NYE KONCEPTER

Selvom forbruget endnu 

ikke er fulgt med op, så er 

der stor interesse for at in-

vestere i retail. Nye modeller 

skaber muligheder for visse 

investorer

I Århusgadekvarteret i Nordhavn formu-
lerede By & Havn en detailhandelsstrategi 
som skulle sikre udviklingen af et varieret, 
kvalitetsbetonet butiks- og restaurationsliv. 
En del af strategien var, at By & Havn ville 
være med på den langsigtede værdiskabel-
se, men ikke kunne løfte den alene. 

- I nye byområder går der noget tid fra man 
går i gang til vi har den kritiske masse til at 
drive detailhandel. Ved at lave en langsigtet 
strategi kan man sikre, at grundlaget er der, 
når alle beboerne i løbet af nogle år er flyt-
tet ind i kvarteret, siger adm. direktør Jens 
Kramer Mikkelsen, By & Havn om planerne.

Derfor søgte By & Havn en samarbejdspart-
ner både med kapital men også med erfaring 
med drift og udvikling af detailhandelsområ-
der. Partneren blev den danske investerings-

fond NREP, der har ejendomme over hele 
Norden og blandt andet har specialiseret sig 
i udviklingsmodne butikscentre. 

NREP ejer 60 procent af det nye partner-
skab, mens By & Havn ejer 40 og har bi-
draget med indskuddet af cirka 5.000 kvm. 
i eksisterende bygninger og cirka 8.000 
kvm. i nye bygninger. Det kan lade sig gøre, 
fordi By & Havn har indgået en aftale med 
udviklerne om, at den nederste etage er 
matrikuleret for sig selv og fortsat ejes af 
By & Havn, selvom udviklerne ejer resten 
af ejendommen. De nye lokaler indskydes 
derfor løbende i takt med, at de overtages 
fra entreprenørerne.

- Formålet med strategien er i virkeligheden 
at lave en gammeldags handelsgade som 
Gl. Kongevej, Østerbrogade eller Nordre 

Frihavnsgade. Ved at samle ejerskabet får 
man bare den fordel, at det bliver nemmere 
at lave det rette mix af butikker, fælles 
markedsføring og så videre. Vi har mange 
steder oplevet, hvordan butikslivet har det 
svært, hvis der ikke er en samlet strategi 
for udviklingen. Ved at samle butikkerne 
i et fælles selskab kan man koordinere og 
sikre et bredt og interessant udvalg, siger 
Jens Kramer Mikkelsen. 

Detailhandelsprojektet forventes udviklet 
i løbet af 3 – 5 år og forventes på det 
tidspunkt at have en værdi på 400 – 600 
millioner kr. Herudover vil der i en fase 2 
kunne blive tilført yderligere 5.000 kvm. 
omkring den kommende Nordhavn Plads. n
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Aarhusgade i Nordhavn får et indkøbsområde med fo-

kus på kvalitet og fødevarer. Derudover kommer der ud-

valgsbutikker med fokus på design og endelig vil en stor 

del af området blive indrettet til caféer og restauranter. 

Det forventes, at Århusgadekvarteret vil tiltrække folk 

til området fra Østerbro og det øvrige København, ikke 

mindst når den kommende metro betyder, at man nemt 

vil kunne komme fra for eksempel Frederiksberg og en 

tur ud til Nordhavn for at spise.

Coor tænker innovativt, 
når vi arbejder med Ejendomsservice
Coor Service Management vækster kraftigt inden for hard FM, ejendomsservice og projektledelse. Vi kalder os 
Coor Property og har oprettet et selvstændigt kompetencecenter. Hos Coor Property forsøger vi at skabe det 
bedste miljø for: Vores partnere, kunder, medarbejdere og leverandører. Det skaber de bedste rammer for 
service, leverance og vækst. Hvis du har lyst til at være en del af dette, og du tror, at du kan gøre en forskel for 
Coor, så send en uopfordret ansøgning til hrdk@coor.com – vi garanterer en spændende, kreativ, fleksibel, sjov og 
udfordrende hverdag - og naturligvis en attraktiv ansættelsespakke til de rette ansøgere. Coor søger i øjeblikket 
senior ingeniører, VVS’ere og elektrikere med minimum 10 års joberfaring. www.coor.dk.

PROPERTY
Coor_ann_230x143mm_Property_Estate_dec15.indd   1 09-12-2015   11:25:12
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- De færreste arkitekter er drevet af 
forretning, – det er passionen, der driver 
værket. Men en solid forretning er 
afgørende for, at arkitektvirksomheder 
kan arbejde med dét, de brænder for, 
påpeger arkitektvirksomhedernes organi-
sation, Danske Ark. 

Knap to år efter, at arkitekternes 
organisation blev lagt ind under DI er 
der nu fuld gang i at få branchen til at 
få større kommerciel forståelse. Derfor 
har Danske Ark skabt et udvalg, der skal 
arbejde med forretningsudvikling for 
hele branchen for at fremme og udvikle 
nye forretningsmuligheder. 

- For Danske Ark har det været en 
spændende rejse, hvor første trin var 
udformningen af en ny branchestrategi 
med balancen mellem Fag og Forretning 
som et centralt element. Ja, faktisk er det 
i virkeligheden en forudsætning for at 
kunne have kapacitet og potentiale til at 
kunne udvikle projekter og virksomhed i 

Arkitekter skal have 
”KOMMERCIEL FORSTÅELSE”
Arkitekter er kreative mennesker, der gerne sætter deres fin-

geraftryk på fremtiden – uden at få ret meget for det. Nu skal 

en lang række af branchens stærke profiler få arkitekterne til at 

tænke mere kommercielt – og dermed bæredygtigt for dem selv

CENTRAL PARK, NORDHAVN - BOLIGBYGGERI 

Central Park er bindeleddet mellem havnen og byen. Der er her skabt et hus, som understreger det urbane 
og følelsen af at bo centralt, selvom der er under 100 meter til vandet. Bygningen er inspireret af de klassiske 
københavner-karréer, hvor detaljerne og materialevalget er i fokus. Arkitektonisk markerer Central Park over-
gangen mellem det rå havnemiljø og det livfulde Østerbro. Den gedigne karré danner rammen om et grønt 
gårdrum, skabt med tanke på karréens og områdets beboere. I stueetagen findes 700 m2 butikker, der bidrager 
til et varieret og pulserende miljø i området.

>

- Vi arbejder pt. på udformningen af en eksempelsamling, der skal synliggøre for andre, hvor arkitekterne skaber værdi for samfundet, for byen, for brugerne og selvfølgelig 

bygherren. Tilsvarende gøres der en aktiv indsats for at påvirke udbudsformer og krav. Hvem siger at konkurrencer altid er det rigtige redskab til at finde de nye løsninger? 

Arkitekterne skal udfolde deres fulde potentiale som helhedstænkende rådgivere, der i tæt samarbejde med byggeriets øvrige aktører skaber merværdi allerede i de indledende 

projektfaser, siger Torben Juul, Zeso Architects. Her et eksempel fra Billund, hvor Aart Architects skal tegne hovedsæde for SUN-AIR efter en tæt dialog med bygherren om et 

innovativt kontorbyggeri i bæredygtige materialer på 1.000 kvm. Domicilet ventes at stå færdigt ultimo 2016.

ILL.: AART ARCHITECTS

ARKITEKT

BRANCHETEMA
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fremtiden, siger partner og arkitekt Tor-
ben Juul, Zeso Architects, der er formand 
for det nye udvalg.

Der er tre områder/projekter som skal 
være “must-win-battles”, og det er 
stærkere forretning, flere alliancer og 
synlig værdi for andre. Et af de områder, 
som der skal arbejdes med er det at 
udvikle en internationaliseringsstrategi. 
Målet er at have en ensartet struktur til 
at vurdere potentielle eksportmarkeder 
og et tilhørende format for en generel 
”go-to-market plan”. 

Gennem de seneste år har flere tegne-
stuer sat fokus på netop forretnings-
udvikling. Og flere af de største danske 
tegnestuer er gået fra en ”hit-all” strategi 
til at være selektive i forhold til både 
internationale markeder og i forhold til 

fokusområder. 

- Det handler i høj grad om at professio-
nalisere tegnestuernes drift og strategi. 
At have en formuleret strategi med klare 
definerede indsatsområder og mål for, 
hvornår de mål skal være opnået skal 
være en ligeså stor selvfølgelighed i de 
danske tegnestuer som i andre brancher, 
siger Torben Juul. 

Flere af især de store tegnestuer har 
allerede taget skridtet og er gået fra at 
være rent partnerdrevet til at ansætte en 
adm. direktør og videre til en professio-
nel bestyrelse. I februar kunne Henning 
Larsen Architects offentliggøre, at en af 
Danmarks kendteste erhvervsprofiler, 
Michael Pram Rasmussen, fremover skal 
stå i spidsen for virksomhedens bestyrel-
se. Målet med hans indtræden er at fort-
sætte virksomhedens positive udvikling 
med øget professionalisering og vækst 
på flere internationale markeder. 

Michael Pram Rasmussen sidder i en 
række andre bestyrelser. Han er blandt 
andet bestyrelsesformand i A.P. Møller - 
Mærsk og Coloplast og sidder i kunst-
museet Louisianas bestyrelse. I efteråret 
indtrådte desuden Anne Steffensen i 
Henning Larsen Architects’ bestyrelse. 
Hun er adm. direktør for Danmarks Re-
deriforening og har tidligere blandt andet 
været dansk ambassadør i Storbritannien 
og direktør for Eksportrådet. 

- Vi ønsker at fortsætte med at udvikle 
virksomheden internationalt, og det er 
derfor et vigtigt skridt, at vi styrker be-

styrelsen med viden om og erfaring med 
global virksomhedsstrategi, forretnings-
udvikling og ledelse, siger adm. direktør 
Mette Kynne Frandsen, Henning Larsen 
Architects.

I Henning Larsen Architects’ seneste 
regnskab, for regnskabsåret 2014/2015, 
er 66 procent af årets omsætning på 
320 millioner kr. da også hentet uden for 
Danmark og har medvirket til et driftsre-
sultat på 44 millioner kr. 

Torben Juul trækker i sit arbejde i 
udvalget på sin egen erfaring med at 
etablere og vækste Zeso Architects. 
I dag har han 30 ansatte og sidste år 
etablerede han en ekstern professionel 
bestyrelse. Tegnestuen har været inde i 
en kraftig vækst de sidste 4 år og via et 
bevidst fokus på særlige segmenter, har 
den fordoblet sin omsætning hvert år de 
sidste 3 år og har lige landet et overskud 
på cirka 20 procent.

Men for at den stærke udvikling og 
fokus på både internationalisering og 
kommercialisering kan sprede sig til 
flere af Danmarks mange fagligt dygtige 
arkitekter vil Danske Ark have arbejdet 
systematiseret ikke mindst via fyrtårne, 
der allerede er gået i gang. Det arbejde 
skal Torben Juul fra ZESO Architects, der 
er formand for Udvalget for Forretnings-
udvikling, samt de to næstformænd Lars 
Bo Lindblad fra Rubow og David Zahle 
fra BIG implementere i de kommende 
år. n
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VI RÅDGIVER OM DE BEDSTE
PARKERINGSLØSNINGER

APCOA PARKING Danmark
Lanciavej 1A
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 70 231 331

www.apcoa.dk

Hvem er vi:
• Danmarks største parkeringsselskab

• Skræddersyede parkeringsløsninger

• Innovative løsninger
 - ANPR (Nummerpladegenkendelse)
 - Elektroniske P-tilladelser
 - MobilParkering (App til parkering)
 - Online Booking

• 1500 parkeringsarealer i Danmark

• Lokalt kendskab siden 1995

• 40 års international erfaring og ekspertise

• Repræsenteret i 12 europæiske lande

Læs mere om APCOA Parking på
www.apcoa.dk

MØD OS PÅ MIPIM
Fra: 15. til 18. marts 2016
Sted: Palais des Festivals,Cannes, Frankring
Stand: P-1.G66

Kontakt os for en aftale: mipim@apcoa.dk
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Arkitekter arbejder ofte gratis for at få lov til at deltage i konkurrencer. I gennemsnit vinder 

en god tegnestue max 1 ud af 5-7 konkurrencer. Her verdens største anlæg for waste-to-ener-

gy i Shenzhen, Kina, på 112.000 kvm. som Schmidt Hammer Lassen Architects og Gottlieb 

Paludan Architects netop har vundet i en international konkurrence 

Det er vigtigt med en fokuseret strategi, så der ikke bruges mange kræfter 

på en enkelt konkurrence uden efterfølgende mulighed for at arbejde videre 

i hverken det pågældende land eller med samme projekttype. Her Sykehuset 

Østfold Kalnes, som netop er færdiggjort og er et af de største byggeprojekter 

i Norge til 6 milliarder kr. i Østfold-regionen i det sydøstlige Norge. Blandt 

andet Arkitema og Aart har tegnet.

Michael Pram Rasmussen

ILL.: SH
L O

G
 G

PA

IL
L.

: A
R

K
IT

E
M

A
/ 

A
A

R
T/

 E
LN



AF TONY CHRISTRUP

Landsformand, 

Byggesocietetet 2016 er startet med optimisme. Vi er kommet 
godt fra start med vores nytårskur med over 430 
tilmeldte. Det er blevet en fast tradition og et godt 
mødested for vores medlemmer. Arrangementet skal 
fortsat kunne samle, inspirere og gerne give stof til 
debat og eftertanke. Det er markeret, som en af de 
væsentligste begivenheder for branchen.   Vi vil hol-
de fast i konceptet, og interesserede kan allerede nu 
sætte kryds i kalenderen den 17. januar 2017, hvor 
nytårskuren igen holdes i samarbejde med Realkredit 
Danmark.  

Vi sætter nu også en ny retning for vores sekretari-
at, der skal give Byggesocietetet et løft, udvikle og 
fremtidssikre foreningen. Derfor er der kommet nye 
ansigter i Byggesocietetets sekretariat. Bent Outzen 
er blevet ansat som sekretariatschef og Louise Møller 
er ny konsulent med fokus på kommunikation og 
medlemsservice. Desuden er Bettina Longo blevet 
tilknyttet som bogholder og økonomimedarbejder. 

Vores styrke er det frivillige arbejde, der laves i 
lokalforeninger, fagudvalg og BS-grupper. Det arbejde 
skal understøttes bedre, og derfor har vi lavet dette 

tiltag med nye kræfter. Vi skal gøre det let for jer, der 
gerne vil være aktive og mødes i Byggesocietetet. Vi 
skal være det gode mødested for branchen, hvor I 
medlemmer kan mødes til videndeling og ny inspira- 
tion og skabe nye relationer. 

Vi vil forbedre kendskabet til Byggesocietetet og 
vores aktiviteter, så vi også i fremtiden er det oplagte 
netværk for branchen og en dialogpartner for beslut-
ningstagere. 

2016 bliver også året, hvor der kommer fokus 
på business regions i Danmark. Her vil vi gerne 
blande os mere i debatten. Vi har allerede etableret 
et samarbejde med Copenhagen Capacity om at 
styrke kendskabet til Greater Copenhagen, der skal 
understøtte erhvervsudviklingen i Østdanmark og 
Sydsverige.  Derfor er vi sammen på MIPIM til marts, 
hvor vi vil sætte fokus på de udviklingsmuligheder, 
der er for bygge- og ejendomsbranchen i Danmark. 
Vores del af erhvervslivet skal spille en aktiv rolle i 
udviklingen af de kommende business regions, og her 
vil Byggesocietetet bidrage med viden, netværk og 
lokal forankring. 

"Byggesocietetet 

skal være stedet, 

hvor bygge- og 

ejendomsbran chen 

samles".

NYT FRA BYGGESOCIETETET

FART PÅ UDVIKLINGEN I 2016

Året nytårskur samlede over 400 deltagere. Blandt oplægsholderne  var fremtidsforsker Thomas Frey fra DaVinci Insti-

tute, der gav sit bud på, hvordan bygge- og ejendomsbranchen bliver udfordret af nye teknologier i de kommende år. 

ANNONCÉR 
DINE 
LEJEMÅL PÅ 
BOLIGPORTAL
Find den rigtige lejer på  
BoligPortal. Ring til os på  
tlf. 70 20 80 82 – og kom 
i gang med at annoncere
 – allerede i dag.
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Efter årtier, hvor den københavnske 
skyline har lignet sig selv, vil der i løbet 
af de næste fem år være langt flere pejle-
mærker at rette sig efter i hovedstaden.
Den kobberfarvede Mærskbygning ved 

Panum Instittutet, det 100 meter høje 
boligtårn Uptown på ydre Nørrebro 
og de fem punkthuse Axel Towers på 
Scala-grunden lige over for Tivoli. Overalt 
i hovedstaden skyder nye højhus-pro-
jekter i vejret. Optil 22 tårnhuse vil de 
kommende år kunne rejse sig i højder fra 
50 til 120 meter i alle bydele.

De mange højhusbyggerier skyldes ikke 
mindst, at København har vokseværk. 
Danskerne flytter til byerne for at stu-
dere og finde arbejde, og mange bliver 
boende i byen, når de har stiftet familie. 

På samme tid er grundpriserne blevet så 
høje, at det nu kan betale sig for bygher-
rerne at bygge i højden.

Højhusstrategi
Men det har ikke altid været nemt at 
sælge tanken om højhusprojekterne til 
byens borgere.

Da Københavns Kommune i 2006 sendte 
en højhusstrategi i offentlig høring blev 
den imødegået af et stort antal indsigel-
ser, mens en undersøgelse fra Rambøll i 
2007 viste, at 79 procent af københav-
nerne mente, at det ville være en dårlig 
idé at bygge højhuse i den historiske 
bykerne. Det var samme år, som de tre 
danske tegnestuer, BIG, Henning Larsen 
Architects og Schmidt Hammer Lassen, 
hver gav et bud på, hvad der kunne være 
blevet en af de højeste københavnske 
bygninger på Scala-grunden over for 
Tivolis hovedindgang.

Selvom folkestemningen i dag er ander-
ledes, er der fortsat begrænsninger på 
byggeriet af højhuse. Som et resultat af 

HØJHUSENE ER 
OVER OS

BYGGERI

BRANCHETEMA

Den 75 meter høje Mærsk Bygningen kom-

mer til at stå som et vartegn for Nørrebro 

og for forskningen. Byggeriet udgør en del 

af planerne, der er om at udvikle en del af 

Nørrebro til vidensbydelen Nørre Campus. 

Byggeriet koster 1,5 milliarder kr., hvoraf 

A.P. Møller Fonden bidrager med 600 millio-

ner kr. plus 125 millioner kr. til inventar.

Højhusene skyder op både flere steder i  

København, men også i resten af landet. Højhuse 

er med til at skabe en tæt by med plads til flere 

mennesker og give identitet til byområder. Men 

det er det enkelte hus og dets udformning, der 

afgør om et højhus er en god ide

>
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debatten i 2007 har kommunen vedta-
get et forbud mod at bygge højhuse i 
den del af København, som ligger inden 
for de gamle voldanlæg. I resten af byen 
kan der i princippet bygges højt.

Til gengæld stilles der krav til både 
byggeriernes bæredygtighed – er der 
tale om erhvervsbyggeri skal det for ek-
sempel ligge stationsnært – samt til den 
arkitektoniske kvalitet. Men der er ikke 
klare og ensartede retningslinier for hvor 
og hvornår, der kan bygges højhuse. 

- Da jeg blev ansat som stadsarkitekt 
for fem år siden, var man enten for eller 
imod højhuse. Men lige fra begyndelsen 

har det været vigtigt for mig at tage 
udgangspunkt i det enkelte projekt og 
hvordan det vil bidrage til det miljø, det 
indgår i. Man skal ikke bygge et højhus, 
fordi man gerne vil optimere på kvadrat-
meter. Man skal bygge det, fordi man 
har en vision om, at det kan bidrage til 
bydelen og København som helhed, siger 
stadsarkitekt Tina Saaby, Københavns 
Kommune.

Det er ifølge hende vigtigt, at byen 
har pejlemærker, som skaber tryghed 
og genkendelighed. Historisk set har 
Københavns tårne og spir været steder, 
som betød og sagde noget om de enkelte 
bydele. På samme måde skal de nye 

højhuse passe ind i det eksisterende 
byrum. De må hellere være slanke 
end voluminøse, og man skal passe på 
højden, så bygningerne ikke kaster for 
lange skygger.

- Højhuse kan bruges til at give for-
skellige bydele forskellige markører. Nu 
kan man for eksempel se Carlsberg fra 
havnen og på Amager Fælled kan man 
se til Sluseholmen. Hvis du står nede 
ved søerne og ser mod Nørrebro, så har 
du Mærsk bygningen ved Panum, der 
kommer til at trone op. Men arkitekten 
har arbejdet meget med udformningen 
af tårnet, så det fremstår slankt og orga-
nisk. På den måde bidrager bygningen 

Det nye tårn Bohrs Tårn, der lige nu skyder op i Carlsberg Byens sydøstlige hjørne, bliver med 

sine 100 meter et pejlemærke på Vesterbro i København. Prislejet på de i alt 88 lejligheder 

i Bohrs Tårn ligger fra knap 5 millioner kr. til 16 millioner kr. for boligerne øverst oppe, der 

bliver Danmarks højest beliggende lejligheder lige foran City Towers topetage i Aarhus..
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til byrummet i stedet for at blokere det, 
siger Tina Saaby.

Det kræver meget af arkitekten at 
bygge et højhus, som ikke kommer til 
at fremstå som en stor, firkantet klods i 
et byrum, der er fyldt med fem-etagers 

106 METER
CHRISTIANSBORGS TÅRN

79 METER
MARMORKIRKEN

204  METER
ØRESUNDSBROEN

75  METER
BELLASKY

100 METER
BOHRS TÅRN

59 METER
PORTLAND SILOERNE

HØJE HUSE I KØBENHAVNS KOMMUNE 

Panum Mærskbygningen 75 meter.
Borgmestervangen  Uptown Nørrebro på 100 meter.
Carlsberg Byen  Bohrs Tårn på 100 meter.
Øresundstårnet  En boligejendom med 21 etager. Øresundsvej og Krimsvej på Østamager. 
Axel Towers Fem bygninger, hvor den højeste skal være 61 meter.
Copenhagen Towers II 85 meter høje North Tower kontorbygning
Havnevigen på Islands Brygge Består af tre boligtårne på henholdsvis 16, 14 og 11 etager.
Frihavnstårnet på Nordhavn  Med sin fremtidige højde på 50 meter og sin usædvanligt generøse loftshøjde på alle 12 etager, 

sætter Frihavns Tårnet en ny standard for boligbyggeri i København.

PLANLAGTE BYGGERIER
Udbygning af Radisson Amager 136 meter højt, når det står færdigt.
Faste Batteri   To boligtårne på 99 meter og 86 meter. De reviderede planer for Faste Batteri på Amager bag 

Islands Brygge er blevet endelig godkendt.
Postterminalen   3-4 enkeltstående højhuse. Èt af højhusene forventes at markere sig særligt med en højde på 

100 meter svarende til Niels Bohrs Tårn i Carlsberg Byen.

bygninger, mener Henriette Vamberg, 
partner i Gehl Architects.

- Hvis højhuset bliver placeret i det rigti-
ge område, så kan det være en måde at 
fremhæve et sted på ved at skabe et flot 
fokuspunkt. Det er altid interessant at 
komme op og se byen på en anden måde 
og fra en anden vinkel, da det er med 
til at understrege typografien. Omvendt 
kan højhuse der er fejlplaceret ødelægge 
byrummet, når man går rundt i gadeplan. 
Arkitekten skal hele tiden have øje for, 
hvordan huset aktiverer gaden og indgår 
i en fælles historie som et interessant 
sted at være, siger Henriette Vamberg.

Derudover giver højhusene nogle klare 
problemstillinger i forhold til klimaet. I 
Danmark kan det blive meget koldt i top-
pen af højhusene, mens der også skabes 
vind, skygge og koldere temperaturer 
ved foden af de høje tårne.

- Højhusets udformning går op og fanger 
de hurtige vinde, som slår ned for foden 

>

“-Et godt højhus 

skal vokse ud af sin 

sammenhæng. Det 

skal bidrage æstetisk 

til byen og lokalt til 

bylivet.„

Arkitekturredaktør 

Karsten R.S. Ifversen

Politiken juli 2015
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af bygningen. Derfor bliver man nødt til 
at kortlægge, hvordan vinden rammer, 
og hvordan der kommer mindst mulig 
turbulens omkring bygningen. Højhu-
se skaber kulde og skygge. Det er en 
konstant udfordring. Hvis vi skal bygge 
højt, så skal vi gøre det intelligent. Men 
højhuse er ikke den eneste måde at lave 
høj tæthed på. I København har vi bevist, 
at man kan udnytte byrummet på andre 
måder, siger hun.

Tænk bæredygtigt
Netop det at bygge i højden er ofte et 
gentaget argument for højhuse. Det 

betyder nemlig mindre forbrug af energi, 
hvis man stabler parcelhuse oven på hin-
anden. Når mennesker arbejder, bor og 
køber ind i samme nabolag og udnytter 
fælles faciliteter, sparer de typisk mange 
ressourcer.

- Højhuse kan være en del af en bære-
dygtig udvikling, samtidig med, at de er 

et positivt og anderledes nedslag i byen. 
Vi skal vænne os til, at der er andre for-
hold på altanerne i den højde. Men den 
nærhed til gadeplan, som du mister, når 
du ryger op i de højder, får du tifoldigt 
igen i udsigt og skyline over byen. Det er 
med til at gøre København til en levende 
metropol, som vi kan få lov til at identi-
ficere os med, siger projektdirektør Tony 

Med fem cirkulære tårne på helt op til 61 meter, bliver Axel Towers det nye landemærke for Københavns midtby. Axeltorv, som tidligere var 

kendetegnet ved det nedslidte og nu nedrevne Scala, bliver omdannet til nyt byrum og samlingssted for forretningsliv i international klasse. De 

nederste etager skal huse butikker, restauranter og caféer, mens resten af etagerne bliver udlejet til kontorer.

- Det er med til at give byen en variation, 

som vi ikke har set før. Men der er ingen 

tvivl om, at højhuse kræver en kulturæn-

dring. Så længe arkitekterne følger den mo-

ral og æstetik for at lave byudvikling, som 

vi har i Danmark, så er jeg ikke bekymret, 

siger Tina Saabye.

FOTO: ATP EJENDOMME
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Christrup, udviklingsselskabet Arkitekt-
gruppen, der selv har bygget højhuse på 
Amager Strand.

Crowne Plaza Copenhagen Towers i 
Ørestad er et af de første eksempler på, 
at det kan lade sig gøre at bygge energi-
besparende også i højhuse. Den daglige 
drift på hotellet er fuldstændig CO2-neu-
tral. Desuden er der fastgjort 2.400 kvm. 
solceller på højhuset, som gør det til 

Nordeuropas største solcelleanlæg. Om 
sommeren bruges der grundvand til at 
nedkøle hotellet. 

-Når man går ind og ændrer i byens 
skala, så skal man gøre det begavet og 
have stedets identitet med sig. Man har 
løst det ved at udpege nogle steder, hvor 
man laver tårne i nye udviklingsområ-
der. Amager Strand og Ørestad City er 
eksempler på disse områder, som med 

deres tårne markerer metropolen og 
bidrager med en særlig identitet. Det er 
med til at give byen en variation, som vi 
ikke har set før. Men der er ingen tvivl 
om, at højhuse kræver en kulturændring. 
Så længe arkitekterne følger den moral 
og æstetik for at lave byudvikling, som 
vi har i Danmark, så er jeg ikke bekym-
ret, siger Tony Christrup. n

A f  K r i s t i a n  Fo s s  B r a n d t

Københavns Borgerrepræsentation har givet Danica grønt lys til at opføre det ambitiøse studieboligprojekt Uptown Nørrebro. De nye studieboliger 

giver plads til cirka 700 studerende på Borgmestervangen ved Nørrebro Station og består af 6 punkthuse og et 29 etager højt og slankt tårn, som 

giver Nørrebro et unikt nyt vartegn.
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Et mindretal støttede Skats opfattelse, hvorefter der blev lagt 
afgørende vægt på formålet med handlen og den efterfølgende 
nedrivning.

Landsskatterettens afgørelse er interessant, idet den tager 
afstand fra SKATs ønske om udstrækning af momspligten til 
tilfælde, hvor grund og bygninger overdrages med henblik på 
nedrivning.
Men afgørelsen åbner også op for de situationer, hvor SKAT 
hidtil har diskvalificeret en bygning, hvis den ikke understøtter 
købers hensigt, og derfor anset, at salget er sket med henblik 
på opførsel af ny bygning.

SKATs synspunkt om, at momspligten også skal omfatte 
overdragne byggegrunde med tilhørende (nedrivningsmodne) 
bygninger synes mere end noget andet at være båret af syns-
punkter om omgåelse.

Såfremt sælger selv nedrev bygningerne og solgte grunden, 
ville der ikke være tvivl om momspligten. Det forhold, at det 
aftales mellem parterne, at køber forestår nedrivningen (og kø-
besummen fastsættes ud fra dette) burde efter Skats opfattelse 
ikke medføre, at salget ikke skal pålægges moms. 

Momsfritagelsen i den konkrete sag kunne muligvis være 
støttet på, at bygningen kun delvist skulle nedrives af køber 
og gavlen fra huset ville blive bevaret i det fremtidige byggeri. 
Landsskatteretten synes dog ikke at have lagt nævneværdig 
vægt på dette forhold. Et sådant synspunkt, som det også blev 
anført af Skat, ville give nogle vanskelige grænsedragninger i 
forhold til, hvor meget af de eksisterende bygninger, som i givet 
fald skulle bevares for at undgå momspligt.

Den umiddelbare konklusion på Landsskatterettens afgørelse 
må således være, at salg af grunde med tilhørende bygninger 
er fritaget for moms uanset sælgers intentioner om nedrivning 
eller fremtidig anvendelse af bygningen.

Dette er også i overensstemmelse med hovedreglen om moms-
fritagelse af fast ejendom. Dette gælder dog ikke, hvis sælger 
forestår eller er involveret i nedrivningen, således at der er tale 
om én samlet leverance til køber.

Landsskatteretten gav dog et fingerpeg om, at enhver byg-
ningsmasse på grunden ikke automatisk medfører, at der er 
tale om en bebygget grund. Bygningens størrelse eller tilstand 
set i forhold til grundarealets størrelse vil således kunne have 
betydning.

Dermed antyder Landsskatteretten, 
at en bygning eller bygningsdel 
kan anses for helt underordnet i 
forhold til den overdragne grund 
eller kun egnet til nedrivning. Det 
bliver derfor interessant at følge, 
hvordan en sådan forholdsbereg-
ning skal foretages i forhold til 
areal og økonomi. 

Der er et betydeligt antal lignende 
sager på vej gennem Landsskatte-
retten, og det må derfor forventes, 
at SKAT vil indbringe sagen for 
domstolene for at få afklaret 
retstilstanden. Der vil i givet fald 
også fremover være en betydelig 
usikkerhed om retsstillingen indtil 
sagen har fundet vej gennem 
retssystemet.

Vi anbefaler, at virksomheder 
revurderer historiske såvel som 
påtænkte transaktioner. n
 

ens salg af grunde med eksisterende bygninger er 
momsfrit har salg af byggegrunde været momspligtigt siden 
2011. 

Når køber har til hensigt at nedrive den eksisterende bygning har 
SKAT i en række sager statueret, at der er tale om en byggegrund 
og dermed momspligt. 

I en nyere afgørelse er SKATs fortolkning af disse regler blevet 
underkendt af Landsskatteretten. I afgørelsen fastslår Lands-
skatteretten, at i det omfang, hvor der er opført en bygning på 
ejendommen er der ikke grund til at karakterisere ejendommen 
som en byggegrund. 

SKAT har endnu ikke udmeldt, hvorvidt de påtænker at anke 
sagen. Praksis er derfor endnu ikke sikker.

Om sagen
I den konkrete sag skulle ejendommen sælges med henblik på, at 
køberen foretog delvis nedrivning af bygningerne, og herefter op-
føre nye ungdomsboliger på ejendommen. En af facaderne skulle 
i medfør af lokalplanen bevares og integreres i det eksisterende 
byggeri, hvorfor i hvert fald denne del af bygningen ikke skulle 
nedrives.

Det var derfor klart for alle parter, at bygningen skulle nedrives.

SKAT argumenterede i sagen med, at det udtrykkeligt fremgik af 
parternes købsaftale, at det var hensigten at opføre nyt byggeri 
på ejendommen. Samtidig var bevarelsen af facaden i det senere 
byggeri efter SKATs opfattelse en så uvæsentlig del af ejendom-
men, at der stadig var tale om nybyggeri, og ikke ombygning.
SKAT medgav under sagen, at denne praksis kan være svær at 
administrere; hvor meget skal køberen bevare af en gammel ned-
rivningsmoden bygning, før der ikke er tale om en byggegrund? 
Det ville efter Skats opfattelse give helt urimelige resultater, 
hvis en køber blot kunne bevare fundamentet og eksempelvis en 
hjørnesten og dermed opnå momsfritagelse.

Landsskatteretten havde en anden tilgang til problemstillingen. 
Et flertal af Landsskatterettens medlemmer henviste til, at 
ejendommen blev overdraget med den eksisterende bygning, 
og sælger ikke var involveret i nedrivningen. Byggegrunde skal 
i henhold til momsbekendtgørelsen forstås som et ubebygget 
areal, hvor der i henhold til lovgivning kan opføres bygninger. 
Da bygningerne i det hele blev overdraget til sælger, var der ikke 
grundlag for at anse ejendommen som en ubebygget grund.

Landsskatteretten fandt herefter, at man ikke kunne tillægge det 
afgørende betydning, at køberens intention med erhvervelsen af 
ejendommen var at nedrive det meste af ejendommen og herefter 
opføre nybyggeri, og på denne måde anse det overdragne for en 
ubebygget grund.

ORDET ER DIT

Moms på byggegrunde
– ny praksis fra Landsskatteretten

M

Af Thomas Stampe
Advokat, Managing Partner 

E-mail: ths@rl.dk

Advokat , Martin Aagren Nielsen
E-mail: man@rl.dk
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DRONER OG KONTOR-
HOTELLER KOMMER TIL 
CANNES
Ejendomsmessen, der for alvor trækker i danskerne, står snart 

klar med et pakket program om teknologi i ejendomsbranchen, 

prisuddelinger og meget andet. 3 danske projekter kan i år blive 

kåret på scenen i Palais des Festivals

I 2015 kunne to danske byggerier hente 
priser med hjem ved Mipim Awards, 
der hvert år uddeles i forbindelse med 
Mipim, ejendomsmessen, der selv kalder 
sig for verdens største. Den succes kan 
måske gentages i år, hvor der igen er 
danske nominerede i hele tre af de i alt 
11 kategorier.

Det drejer sig om kontorbyggeriet 
Gladsaxe Company House, Spahotellet 

Musholm i Korsør og Aabenraa Psykiatri-
ske Hospital, der er nominerede i katego-
rierne ”Best Innovative Green Building”, 
”Best Hotel and Tourism” og i årets nye 
kategori ”Best Healthcare Development”.
Det er højst forskellige projekter, som 
de danske projekter skal konkurrere 
med. Gladsaxe Company House er 
for eksempel oppe imod tre projekter 
fra henholdsvis Norge, Belgien og De 
Arabiske Emirater. De tre konkurrerende 

projekter er et 4.200 kvm datacenter i 
Oslo, et 13.000 kvm stort energireno-
veret kontor i Bruxelles samt et 32.000 
kvm kontordomicil i Abu Dhabi.

De 11 dommere skal i alt bedømme 44 
projekter, og mens den danske besty-
relsesmand John Frederiksen tidligere 
har været medlem af den internationale 
jury, så er det nærmeste vi kommer et 
skandinavisk medlem i år den svenske 

direktør for Stockholm Business Region, 
Olle Zetterberg. Han er i selskab med 
10 andre fra 7 forskellige lande som for 
eksempel stadsarkitekten i Moskva og 
CEOen i EMEA-delen af mæglerfirmaet 
Cushman & Wakefield. 

Sundhedsbyggerier er ny  
kategori
Global Head of Investment Management 
i BNP Paribas Real Estate Barbara Knof-
lach er formand for juryen. 

- Det er især spændende i år, at vi ser et 
stigende antal projekter i boligkategorien 
både i forhold til alment boligbyggeri 
og til at man begynder at udvikle mere 
fremsynede koncepter i det hele taget. 
Også den nye kategori ”Best Healthcare 
Development” er et vigtigt nyt initiativ i 
et aldrende europæisk samfund, hvor vi 
oplever et stigende behov for sundheds-
faciliteter, siger Barbara Knoflach.

For mange danskere på Mipim er torsdag 
traditionelt en aften, hvor der er arrange-
ret middage og derfor har prisoverræk-
kelsen ikke haft den store bevågenhed. 
Men internationalt vurderes den at være 
for ejendomsbranchen hvad De Gyldne 

Palmer er for filmbranchen. Sidste år 
vandt Vilhelm Lauritzen Arkitekter hele 
to priser, og helt vildt bliver det, hvis de 
igen kan gå på scenen med en pris for 
Gladsaxe Company House. Men også 
Aart Architects og White Arkitekter har 
gode chancer, hvis de to projekter bliver 
forstået og forklaret rigtigt for de mange, 
der skal stemme sammen med juryen. 

Gladsaxe Company House er nomineret 
i kategorien "Best Innovative Green 
Building”, hvor miljøvenlige og ressour-
ceeffektive bygninger, der lever op til 
de højeste bæredygtighedskriterier, 
bedømmes. Den 15.400 kvm. store byg-
ning stod færdig i 2015 og er Danmarks 
første DGNB Platin certificerede kontor- 
ejendom, den ejes af PensionDanmark og 
er udviklet af NCC. 

Resort i Venedig og hostel i Lille
Aart Architects kan vinde med udvi-
delsen af Musholm, der rummer blandt 
andet 24 nye ferieboliger og en ny 
multihal, der giver besøgende uanset 
handicap mulighed for at få attraktive og 
fysisk udfordrende ferieoplevelser. Sidste 
år var Aart Architects også nomineret – 
dengang med Vannkanten i 

"BEST HOTEL AND TOURISM": MUSHOLM VED KORSØR. 

TEGNET AF AART ARKITEKTER.

"BEST INNOVATIVE GREEN BUILDING": GLADSAXE COMPANY HOUSE". 

TEGNET AF VILHELM LAURITZEN ARKITEKTER FOR PENSIONDANMARK.

"BEST HEALTHCARE DEVELOPMENT": AABENRAA PSYKIATRISKE HOSPITAL.

TEGNET AF WHITE ARKITEKTER OG DEVE ARCHITECTS.
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Tre danske projekter indstillet til MIPIM Award 2016

Mipim har for første gang sundhedsbyggeri med som kategori 
i 2016, og danske White Arkitekter er nomineret for Nyt 
Psykiatrisk Sygehus Aabenraa – i samarbejde med Deve Ar-
kitekter – i kategorien Best Healthcare Development. Region 
Syddanmarks Nye Psykiatriske Sygehus Aabenraa anses som 
særdeles innovativt indenfor psykiatrien.

Gladsaxe Company House er nomineret i kategorien "Best 
Innovative Green Building”, hvor miljøvenlige og ressourceef-
fektive bygninger, der lever op til de højeste bæredygtigheds-
kriterier, bedømmes.

Bygningen er Danmarks første DGNB PLATIN certificerede 
kontorejendom, den højeste status i certificeringsordningen 
DGNB.

Vilhelm Lauritzen Arkitekter har i designet af Gladsaxe Com-
pany House haft et tidligt og yderst skarpt fokus på at sikre 
den rigtige og optimale balance mellem bygningens økonomi-
ske, sociale og miljømæssige aspekter. 

Sidste år vandt Vilhelm Lauritzen Arkitekter 2 MIPIM priser, i 
kategorien Best Residential Development blev Krøyers Plads 
præmieret, mens Nyt Hospital Nordsjælland vandt prisen som 
Best Futura Mega Project.

Prisen uddeles ved et stort show under MIPIM om aftenen torsdag den 17. marts.

Mipim finder i  
år sted fra den 
15.-18. marts i 

Palais des Festival 
i Cannes.

1 2

1

2



Knap 550 danske aktører er allerede tilmeldt Mipim. Erfaringen viser, at et næsten lige så stort 

antal rejser ned eller er i Sydfrankrig uden at indløse billet. På samme tidspunkt i primo februar var 

knap 770 tilmeldt fra Sverige, 187 fra Norge og 3.500 fra Frankrig.

Det sker på den danske stand
På det der engang hed Øresundsstanden og af mange benævnes som ”den danske stand”, men 
som nu er lanceret under brandet Greater Copenhagen, er der også allerede planlagt flere aktivite-
ter. 

Her er en række partnere i fuld gang med at forberede sig på at vise det bedste frem. Det drejer 
sig om Arkitektgruppen, By & Havn, Carlsberg Byen, Helsingborg stad, Københavns Kommune, 
MT Højgaard, NPV, Region Hovedstaden og Aalborg kommune. Fra Sverige deltager Briggen, 
Lund kommune, Midroc, Skandia Fastigheter, Skanska, Vasakronan og Wihlborgs som partnere på 
standen.

Og der er allerede planlagt flere events. Allerede tirsdag kl. 11 er første reception på standen, 
hvor MT Højgaard fortæller om en række af selskabets projekter. Kl. 15.30 er det Carlsberg Byen, 
der vil give en status på udviklingen af Københavns nye bykvarter og det 100 meter høje bolig-
tårn samt fortælle om en lang række igang¬værende projekter. 

Kl. 17 tirsdag er den officielle åbning af den danske stand med overborgmester i København 
Frank Jensen, ordførende i Malmö Katrin Stjernfeldt Jammeh og regionsrådsformand Sophie 
Hæstorp Andersen, der byder velkommen og fortæller om mulighederne i Greater Copenhagen. 

Onsdag er der så investorbrunch, hvor officielle offentlige delegationer sammen med partnerne 
på standen udveksler informationer og fortæller om mulighederne i Greater Copenhagen til en 
række indbudte investorer. Om eftermiddagen er der igen et lukket arrangement for partnerne på 
standen og en række erhvervsmæglere og deres internationale kontakter med henblik på at åbne 
slutbrugernes øjne for mulighederne for at etablere sig som virksomhed i Greater Copenhagen. 

Kl. 11 har Helsingborg en reception, hvor byen vil fortælle om de meget spændende byudviklings-
projekter, der kommer til at ændre byen markant i de kommende år og ikke mindst om de mange 
investeringer, der skal gøres for at møde byens markante befolkningstilvækst. 

Blandt de øvrige åbne arrangementer er Nordic Lounge, hvor Estate Media sammen med Match 
Office, Tetris, Nordia Law, Kluge, Danbolig projektsalg, Byggesocietetet og Link Arkitektur invite-
rer til en forrygende åbning på Mipim i markedshallen i Rue du Marché Forville mellem 17 og 19. 
Nordic Lounge er en tværnordisk event, og her er alle med tilknytning til ejendomsbranchen og 
værterne inviteret. 

Der er flere muligheder for at møde den danske ejendomsbranche på Greater Copenhagen standen i Cannes. Her 

som det så ud i 2015. 

Stavanger i kategorien ”best residential 
development.

- Det er en stor ære at være med i 
opløbet til en af verdens helt store ejen-
domspriser. Ikke mindst med et projekt 
som udvidelsen af Musholm, som vi 
har tegnet for Muskelsvindfonden. Med 
udvidelsen viser vi nemlig, at design og 
arkitektur kan åbne for nye perspektiver 
og forene sociale ambitioner med et 
stærkt forretningskoncept, siger Anders 
Tyrrestrup, partner i AART Architects.

Konkurrenterne i hotelkategorien er JW 
Marriotts nye Resort & Spa i Venedig, et 
hostel i Lille og Luxury Collection Hotel 
i Kyoto, mens Aabenraa psykiatriske 
hospital konkurrerer med et universi-
tetshospital i Frankfurt, i Montreal og i 
Glasgow. 

I alt har knap 550 danskere tilmeldt sig 
Mipim ved redaktionens slutning. Men 
tendensen til, at mindst lige så mange 
tager til Cannes uden at købe indgang 
til Palais des Festival, er stigende i takt 
med, at antallet af præsentationer og 
firmaevents også fortsat er stigende 
udenfor området. 

Masser af oplevelser i palæet
Hvis man har indgangsbillet er der ellers 
mange spændende ting at opleve i selve 
palæet. En lang række af konferencer, 
foredrag og events sætter fokus på de 
udfordringer, ejendomsbranchen står 
med nu og i den nære fremtid. 

Det franske firma Parrot, der er en af 
pionererne i droneindustrien vil for 
eksempel komme forbi og vise de nyeste 
muligheder sammen med en række 
andre ejendomsselskaber, der er del af 
det som Mipim kalder Innovation Forum. 
Et 1.300 kvm. stort område med blandt 
andet amerikanske Archaio, der samler 
og behandler big data på ejendomme for 
at forbedre effektiviteten og ressource-
forbruget. 

Antallet af byer, der i lighed med Greater 
Copenhagen viser sig frem på Mipim 
bliver heller ikke færre, og mange af 
dem spiller netop på deres tilgang til 
intelligent byudvikling ved hjælp af Big 

Data. Derfor holder byer som Göteborg, 
Barcelona, Grenoble og Edmonton oplæg 
om fremtidens byudvikling og byoplevelse 
ligesom der bliver mulighed for at møde 
schweiziske Urban Farmers, der præsente-
rer et ”city-ready” koncept. 

 - Mipim ønsker at byde velkommen til en 
række af de nye innovative spillere, der 
er i branchen og på den måde bygge bro 
til den mere etablerede og traditionelle 
del af ejendomsbranchen, siger direktør 
Julien Sausset, Mipim, der dog også har et 

omfattende program med mere traditionelle 
emner i løbet af de tre egentlige konferen-
cedage tirsdag, onsdag og torsdag om alt 
fra ”Real Estate Risks and Rewards” til ”The 
power of Global Cities” til mere speciali-
serede temaer som hvilke konsekvenser 
ubalancen mellem efterspørgsel og  udbud 
i Warszawas kontormarked har for investo-
rer og udviklere.

 A f  K a m i l l a  S e v e l 
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BEST OFFICE & BUSINESS DEVELOPMENT: SHANGHAI TOWER

SHANGHAI, CHINA

ARCHITECT: GENSLER

BEST SHOPPING CENTRE: MALL OF SCANDINAVIA

STOCKHOLM, SWEDEN DEVELOPER: UNIBAIL-RODAMCO

ARCHITECT: BENOY, BAU, WINGÅRDHS

BEST URBAN REGENERATION PROJECT: CROSSRAIL PLACE

LONDON, UNITED KINGDOM

ARCHITECT: FOSTER + PARTNERS

BEST FUTURA MEGA PROJECT: KIRUNA, SWEDEN

ARCHITECT: WHITE ARKITEKTER

HER ER NOGLE AF DE ØVRIGE 

SPÆNDENDE PROJEKTER 

I ÅRETS MIPIM AWARD:



Meld dig ind i More Club 
og deltag i alle seminarer og 
dagskonferencer i et helt år. 

MELD DIG IND I ESTATE MORE CLUB NU

Konferenceprogrammet 2016 offentliggøres med forbehold for ændringer i indhold og datoer.

Byggesocietetet er partner på alle Estate Medias konferencer.
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MORE 
CLUB
ESTATE MEDIA

EST ATE

FEBRUAR 

MARTS 3 Erhvervslejeloven - undgå faldgruber

  8 Moms ved køb og salg af fast ejendom og byggegrund

  15 Nordic Lounge - MIPIM

APRIL 6 Udbudsloven

  14 Finansiering af ejendomme - nyeste udvikling

  15 Styrk dine styrker  

  19 Tagboliger

  25 Erhvervs-og boligmarkedet i Trekantområdet  

  27 Planloven

MAJ 12 Fremtidens kontor

  19 Nyt seminar offentliggøres snarest

JUNI 2 Copenhagen Urban Arena

  8 Nyt seminar offentliggøres snarest

AUGUST 23 Byggeri og renovering af almene boliger

  25 Arealer og ejendomsdannelse

SEPTEMBER 1-2 Ejendomsdagene

  

Partnere:

PROJEKT & ERHVERV

Se de mange spændende tilbud her:

Nordhavn og sydhavnen
23. februar



 

BRANCHEGUIDE
DEN DIREKTE VEJ TIL BRANCHENS FIRMAER OG NØGLEPERSONER

 ADMI NI STRATORER

Administrea aps   
Hørkær 26, 2730 Herlev  
Tlf.:  44 25 00 15 
Kontakt:  Gitte Krigbaum, adm. direktør
  Christian Dam-Bertelsen, direktør 
Email:  gk@administrea.dk, cdb@administrea.dk 
Web: www.administrea.dk
Administrea er specialister i ejendomsadministration, boligformidling og ejendoms-
drift baseret på høj kvalitet med tæt kundekontakt. 

CEJ Ejendomsadministration A/S   
Meldahlsgade 5, 1613 København V 
Tlf.:  33 33 82 82
Kontakt:  Anne Marie Oksen, administrerende direktør 
Email:  amo@cej.dk
Web: www.cej.dk    
Individuel administration af alle typer ejendomme inkl. teknisk og juridisk 
rådgivning samt økonomisk rapportering. Vi er landsdækkende, og har kontorer i 
København og Aarhus.

DATEA   
Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby  
Tlf.:  45 26 01 02 
Kontakt:  Flemming B. Engelhardt, adm. direktør 
Email:  fbe@datea.dk 
Web: www.datea.dk 
Skræddersyede løsninger til ejere af alle typer investeringsejendomme, andels- og 
ejerforeninger. Vi sikrer løsninger, der understøtter vores kunders forretning.

DEAS    
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg  
Tlf.:  39 46 60 35 
Kontakt:  Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør 
Email:  hdj@deas.dk 
Web: www.deas.dk 
Vi tilbyder ejendomsadministration, bygherrerådgivning, udlejning samt Facility  
Services af alle typer ejendomme. Vi er landsdækkende med kontor i København, 
Aalborg og Aarhus.

Ejendomsvisioner.dk   
Hejrevej 33, 2400 København NV  
Tlf.:  71 99 40 30 
Kontakt:  Ian Winther Høiland, direktør 
Email:  Ih@ejendomsvisioner.dk  
Web: Ejendomsvisioner.dk 

Jordan | Løgstrup Advokatpartnerselskab  
Vesterbrogade 33, 1620 København V 
Tlf.:  33 25 54 00 
Kontakt:  Henriette Jordan, advokat & partner 
Email:  hj@stenohus.dk  
Web: www.stenohus.dk  
Tilbyder professionel ejendomsadministration af alle typer ejendomme. Vi ser 
udviklingspotentialer og udøver en professionel og helhedsorienteret rådgivning i 
alt, hvad vi gør.

Bruun & Hjejle  
Nørregade 21, 1165 København K
Tlf.:  33 34 50 00
Kontakt:  Søren Damgaard, partner
Email:  sd@bruunhjejle.dk        
Web: www.bruunhjejle.dk
Bruun & Hjejle yder kvalificeret rådgiving inden for alle områder af fast ejendom.

DELACOUR 
Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C
Tlf.:  70 11 11 22 
Kontakt:  Jakob Nielsen, advokat (H), partner 
Email:  jni@delacour.dk 
Web: www.delacour.dk  
Vi vil være erhvervslivets foretrukne advokat - også inden for fast ejendom, entre-
prise og udbud.

Danders & More 
Frederiksgade 17, 1265 København K 
Tlf.:  33 12 95 12 
Kontakt:  Tobias Vieth, advokat 
Email:  tobias.vieth@dandersmore.com 
Web: www.dandersmore.com 
Danders & More yder rådgivning om fast ejendom, entreprise samt finansiering 
heraf.

Focus Advokater P/S  
Englandsgade 25, 5100 Odense 
Tlf.:  63 14 20 20 
Kontakt:   Merete Vangsøe Simonsen,  

advokat (L), partner 
Email:  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-/erhvervslejeret og 
entrepriseret.

Gangsted-Rasmussen  
Gammeltorv 6, 1457 København K 
Tlf.:  33 14 70 70 
Kontakt:  Christian Gangsted-Rasmussen, advokat (L), partner 
Email:  cgr@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
Email:  mel@gorrissenfederspiel.com 
Web: www.gorrissenfederspiel.com
Rådgivning om alle aspekter af fast ejendom,  
finansiering, udbud, projekter m.v.

Horten Advokatpartnerselskab 
Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup 
Tlf.:  33 34 40 00 
Kontakt:  Michael Neumann, advokat, partner 
Email:  mn@horten.dk 
Web: www.horten.dk 
Horten tilbyder målrettet rådgivning inden for fast ejendom,  
erhvervslejeret og entrepriseret.

Homann Advokater 
Amagertorv 11, 1160 København K 
Tlf.:  33 34 53 39 
Kontakt:  Gregers R. Lauridsen, advokat 
Email:  gl@homannlaw.dk  
Web: www.homannlaw.dk  
Homann yder kvalificeret rådgivning inden for alle områder af fast ejendom.

Husen Advokater 
Havnegade 29, 1058 København K   
Tlf.:  33 32 26 26 
Kontakt:  Finn Hasselriis, advokat (H), partner  
Email:  fh@husenadvokater.dk 
Web: www.husenadvokater.dk 
Specialister i lejeret, entrepriseret, køb/salg, rådgiveransvar og projektudvikling.

Jordan | Løgstrup Advokatpartnerselskab  
Vesterbrogade 33, 1620 København V 
Tlf.:  33 25 54 00 
Kontakt:  Henriette Jordan, advokat & partner 
Email:  hj@stenohus.dk  
Web: www.stenohus.dk  
Jordan | Løgstrup tilbyder professionel og helhedsorienteret rådgivning inden for 
både bolig- og erhvervslejeret, entrepriseret og køb af erhvervsejendomme.

Kirk Larsen & Ascanius 
Torvet 21, 6700 Esbjerg 
Tlf.:  70 22 66 60 
Kontakt:  Michael Appel, partner, advokat 
Email:  ma@kirklarsen.dk 
Web: www.kirklarsen.dk 
Vurdering og beskatning af fast ejendom. Køb, salg og projektudvikling af ejendom-
me i ind- og udland.

Lund Elmer Sandager   
Advokatpartnerselskab 
Kalvebod Brygge 39-41 
1560 København V 
Tlf.:  33 30 02 00 
Kontakt:  Steen Raagaard Andersen, advokat (H) 
Email:  sra@lundelmersandager.dk 
Web: www.lundelmersandager.dk 
Vi yder specialistrådgivning inden for fast ejendom, development og entreprise.

Mazanti-Andersen Korsø Jensen  
AdvokatPartnerselskab  
Amaliegade 10, 1256 København K 
Tlf.:  33 14 35 36 
Kontakt:  Claus Høxbro, partner / Bjarke Sanbeck, partner 
Email:  clh@mazanti.dk  / bsa@mazanti.dk
Web: www.mazanti.dk
Vi rådgiver alle dele af ejendomsbranchen, herunder investorer,  
developere, entreprenører, rådgivere og finansieringskilder.

Nielsen og Thomsen Advokater 
Østbanegade 55, 2100 København Ø 
Tlf.:  35 44 70 20 
Kontakt:  Knud-Erik Kofoed, advokat (H), partner 
Email:  kek@ntadvokater.dk 
Web: www.ntadvokater.dk 
Specialistrådgivning inden for fast ejendom, projektudvikling, 
transaktion, finansiering, udbud og opførelse samt drift.

Kristensen Properties A/S 
Vesterbro 18, 9000 Aalborg 
Tlf.:  70 22 88 80 
Kontakt:  Steen Møller Jensen, Director 
Email:  smj@kristensenproperties.com 
Web: www.kristensenproperties.com 
Seriøs og transparent Fund & Asset Management af ejendomsporteføljer i Tyskland, 
Storbritannien, Danmark og skandinaviske lande.

LEA Ejendomspartner as 
Kobbervej 8, 2730 Herlev 
Tel.:  44 57 03 40 
Contact:  Bent Kandborg Kristensen, Director 
Email:  bkk@lea.dk 
Web: www.lea.dk 
LEA Ejendomspartner tilbyder ejendomsadministration samt drift af alle typer af
ejendomme. Vi er repræsenteret i Herlev, Næstved og Kolding.

Salling Ejendomsadministration A/S 
Søren Frichs Vej 38A, 1. sal, 8230 Åbyhøj  
Gammel Kongevej 11, stuen, 1610 København V  
Tlf.:  70 23 00 78  
Kontakt:  Michael Salling, direktør 
Email:  ms@sadm.dk 
Web: www.sadm.dk 
Fra vores kontorer i København og Aarhus varetager vi administration af alle typer 
ejendomme - overalt i Danmark. Vi lægger vægt på personlig dialog med kunden og 
vi skræddersyr en løsning med fokus på service og værdiskabelse.

 
 

Taurus Ejendomsadministration  
Skovvejen 11, 8000 Aarhus C 
Tlf.:  86 12 20 20 
Kontakt:  Thomas Windtberg, adm. direktør 
Email:  tw@taurus.dk 
Web: www.taurus.dk 
Taurus Ejendomsadministration er en landsdækkende virksomhed, der tilbyder ejen-
domsadministration, ejendomsservice og boligudlejning med fokus på samarbejde, 
fleksibilitet og høj kvalitet. 

 ADVOKATER
  

Accura   
Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup 
Tlf.:  39 45 28 00
Kontakt:  Henrik Groos, partner / Jon Dyhre Hansen, partner
Email:  hgr@accura.dk / jdh@accura.dk   
Web: www.accura.dk 
ACCURA er et af Danmarks førende advokatfirmaer inden for fast ejendom.

Bech-Bruun 
Langelinie Alle 35, 2100 København Ø  
Tlf.:  72 27 35 67 
Kontakt:  Torben Schøn, advokat (L) 
Email:  ts@bechbruun.com 
Web: www.bechbruun.com 
Bech-Bruun rådgiver inden for alle områder, der vedrører fast ejendom og entreprise.

Estate Magasins brancheguide giver dig en oversigt over virk somheder, 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 6 gange om året. 

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.
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NORDIA Advokatfirma 
Østergade 16, 1100 København K 
Tlf.:  70 20 18 10 
Kontakt:  Søren Sloth, advokat (L), partner
Email:  ssn@nordialaw.com         
Web: www.nordialaw.com
NORDIA yder specialiseret fast ejendomsrådgivning inden for bl.a.  
projektudvikling, transaktioner og lejeret.

 
Rønne & Lundgren 
Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup  
Tlf.:  35 25 25 35 
Kontakt:  Niels Gram-Hanssen, partner, advokat 
Email:  ngh@rl.dk 
Web: www.ronnelundgren.com 
Specialiseret juridisk og kommerciel rådgivning om fast ejendom, transaktioner, 
entrepriseret, lejeret, projektudvikling, udbud og finansiering.

Plesner Advokatfirma  
Amerika Plads 37, 2100 København Ø  
Tlf.:  33 12 11 33 
Kontakt:  Peer Meisner, advokat, partner 
Email:  pme@plesner.com 
Web: www.plesner.com 
Plesner: Danmarks førende fast ejendomsteam

Vincit Advokater  
Trondhjems Plads 3, 4., 2100 København Ø  
Tlf.:  70 26 02 64 
Kontakt:  Tina Grønning, advokat (H) 
Email:  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 
Email:  imw@winlaw.dk 
Web: www.winlaw.dk 
Omsætning af fast ejendom, erhvervslejeret, entrepriseret og planret. 
 

 ARK I T E K TE R

Danielsen Architecture   
Vestergade 2B, 4. sal., 1456 København K  
Tlf.:  33 32 32 37 
Kontakt:  Malin Meyer & Kasper Danielsen 
Email:  mm@danielsenarch.com
Email:  kd@danielsenarch.com 
Web: www.danielsenarch.com 
Tværfagligt firma – arkitektur og space planning. Værdiskabende arkitektur med 
mennesket i centrum.

Kunstner Lina Murel Jardorf      
Atelier Æbleblomst Gård, Kollerød Bygade 36, 3450 Allerød  
Tlf.:  23 99 18 99 
Kontakt:  Lina Murel Jardorf 
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Email:  lina@linasmil.dk 
Web: www.linasmil.dk  
Unikke bronzeskulpturer og malerier til store og små virksomheder og domiciler 
kendt fra udsmykninger hos Sjælsø Gruppen, Danske Leasing, Deloitte og mange 
andre.

SIGNAL arkitekter aps  
Århusgade 88, 2.sal, 2100 København Ø 
Tlf.:  35 29 30 70 
Kontakt:  Gitte Andersen, adm. direktør 
Email:  ga@signal-arki.dk 
Web: www.signal-arki.dk 
Vi rådgiver om proces- & rumdesign, og udformer rum, der befordrer trivsel.

aarhus arkitekterne a/s 
Europaplads 16, 8100 Aarhus C 
Tlf.:  87 31 68 05 
Kontakt:  Tommy Falch, adm. direktør, partner 
Email:  tf@aa-a.dk 
Web: www.aa-a.dk 
Vi udvikler vores projekter i tæt dialog med kunden og sikrer, at resultatet skaber 
værdi. 

Årstiderne Arkitekter A/S 
Ravnsborg Tværgade 5c, 3. sal, 2200 København N 
Tlf.:  70 24 21 00 
Kontakt:  Mikkel Westfall, partner 
Email:  mw@aarstiderne.dk 
Web: www.aarstiderne.dk 
Vi skaber innovative og bæredygtige løsninger inden for LIVING, WORKING og 
SHOPPING
  

 ASSET MANAGEMENT

Aberdeen Asset Management   
Strandvejen 58, 2., 2900 Hellerup 
Tlf.:  33 44 40 00 
Kontakt:  Eva Riedel, Head of Communications and Marketing 
Email:  eva.riedel@aberdeen-asset.com 
Web: www.aberdeen-asset.dk
Aberdeen er den største kapitalforvalter i Europa og har global forvaltning af 
ejendomsinvesteringer

DEAS Property Asset Management A/S 
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt: Christian Melgaard, direktør 
Email:  cme@deas.dk 
Web: www.deas.dk 
Vi er FAIF-godkendt af Finanstilsynet og øger ejendommens værdi for vores kunder 
ved proaktivt at udvikle og optimere drift og afkast. 

Kristensen Properties A/S 
Vesterbro 18, 9000 Aalborg 
Tlf.:  70 22 88 80 
Kontakt:  Michael Schmidt, Director Asset Management 
Email:  msc@kristensenproperties.com
Web: www.kristensenproperties.com 
Seriøs og transparent Fund & Asset Management af ejendomsporteføljer i Tyskland, 
Storbritannien, Danmark og skandinaviske lande.

Northern Horizon Capital A/S  
Christian IX's Gade 2, 2, 1111 København K 
Tlf.:  33 69 07 33
Kontakt:  Klaus Ahm, Director,  
  Business Development Healthcare 
Email:  klaus.Ahm@nh-cap.com  
Web: www.nh-cap.com   
Førende nordisk forvalter af ejendomsinvesteringer med lokale teams i Norden, 
Baltikum, Rusland, Polen og Tyskland. 

 BYGHERRERÅDGIVERE

BYR GRUPPEN A/S 
Vermlandsgade 51 2. sal 
2300 København S 
Tlf.:  70 26 22 42 
Kontakt:  Rasmus Storgaard, direktør & bygherrerådgiver 
Email:  rs@byr.dk 
Web: www.BYR.dk 
Personlig bygherrerådgivning med følgende specialer: Strategisk og værdiskaben-
de bygherrerådgivning, byggeledelse, teknisk due diligence, projektudvikling og 
risikostyring.

DEAS  
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt:  Kristian Kongstad, afdelingsdirektør 
Email:  ksk@deas.dk 
Web: www.deas.dk 
Vi tilbyder bygherrerådgivning, byggeteknisk rådgivning og projektstyring af alle 
typer ejendomme, så kunden opnår den optimale løsning på kort og langt sigt.

Drees & Sommer Nordic A/S  
Wildersgade 10 B, 2. sal, 1408 København K 
Tlf.:  45 26 90 00 
Kontakt:  Carsten Hyldebrandt, Head of Department 
Email:  carsten.hyldebrandt@dreso.com 
Web: www.dreso.com 
Specialister i bygherrerådgivning, projekt- og byggeledelse og teknisk due diligence.

Promana Bygningsrådgivning 
Kobbervej 8, 2730 Herlev 
Tlf.:  70 20 05 80  
Kontakt:   Morten Quirinus, direktør
Email:  promana@promana.dk 
Web: www.promana.dk 
Promana tilbyder professionel bygherrerådgivning om renovering og  
vedligeholdelse af alle typer af bolig- og erhvervsejendomme

Sandbeck A/S  
Christian II’s Allé 19, 2300 København S 
Tlf.:  70 23 50 80 
Kontakt:  Chico Sandbeck 
Email:  chico@sandbeck.com 
Web: www.sandbeck.com 
Strategisk bygherrerådgivning - overblik, beslutningsgrundlag,  
koordinering og ledelse.

 EJENDOMSSELSKABER

Briggen Danmark A/S 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund
Tlf.:  72 34 46 00 
Kontakt:  Daniel Ewerlöf, regionschef 
Email:  info@briggen.dk 
Web: www.briggen.dk
Briggen ejer, forvalter, udlejer og udvikler industri-, kontor- og butikslokaler i eks-
pansive områder i øresundsregionen. Velkommen til at kontakte os.

C.W. Obel Ejendomme A/S 
Vestergade 2C, 1456 København K 
Tlf.:  33 33 94 94 
Kontakt:  Torben Black, direktør 
Email:  tbl@cwobel.dk 
Web: www.cwobel-ejendomme.dk 
Bedre rammer. Bedre resultater.

Calum A/S  
Vestre Havnepromenade 21, 9000 Aalborg  
Tlf.:  29 31 00 00 
Kontakt:  Jakob Axel Nielsen 
Email:  jax@calum.dk 
Web: www.calum.dk 
CALUM udvikler fast ejendom med fokus på god arkitektur, kvalitet og beliggenhed.

DADES  
Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby 
Tlf.:  45 26 01 00 
Kontakt:  Boris Nørgaard Kjeldsen, adm. direktør 
Email:  bnk@dades.dk 
Web: www.dades.dk 
DADES’ forretningsgrundlag er at købe og udvikle  
butikscentre og erhvervsejendomme.

De Forenede  
Ejendomsselskaber A/S
Vestagervej 5, 2100 København Ø 
Tlf.:  39 29 56 56
Kontakt:  Henrik Jensen, adm. direktør
Email:  hj@dfe.dk
Web: www.dfe.dk
Vi udvikler og udlejer ejendomme til bolig og erhverv.

Freja ejendomme A/S   
Gl. Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C 
Tlf.:  33 73 08 00  
Email:  freja@freja.biz 
Web: www.freja.biz 
Vi skaber nyt liv - udvikler og sælger tidligere 
statslige ejendomme.

Jeudan A/S 
Bredgade 30, 1260 København K  
Tlf.:  70 10 60 70 
Kontakt:  Morten Aagaard, underdirektør 
Email:  maa@jeudan.dk 
Web: www.jeudan.dk 
Jeudan A/S er et børsnoteret ejendomsselskab, som investerer i og driver kontor-, 
bolig- og detailejendomme i København og omegn.

Kristensen Properties A/S 
Vesterbro 18, 9000 Aalborg 
Tlf.:  70 22 88 80 
Kontakt:  Kent Hoeg Sørensen, CEO 
Email:  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 
Email:  info@nordeaejendomme.dk 
Web: www.nordeaejendomme.dk 
En af Danmarks største udbydere af erhvervs- og boliglejemål.
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 H. Nielsen & søn as 
Lillemarken 4, 4700 Næstved 
Tlf.:  55 72 50 27 
Kontakt:  Bent Hartmann, direktør 
Email:  bh@hns-as.dk 
Web: www.hns-as.dk 
Renovering, vedligehold og servicearbejde. Murer, kloak og tømrer/snedker arbejder.

Hoffmann A/S 
Fabriksparken 66, 2600 Glostrup
Tlf.:  43 29 90 00 
Kontakt:  Torben Bjørk Nielsen, adm. direktør 
Email:  tbn@hoffmann.dk  
Web: www.hoffmann.dk 
Den løsningsorienterede partner.

INTERN A/S 
Skovlytoften 2, 2840 Holte 
Tlf.:  45 41 23 00 
Kontakt: Niels Henrik Rasmussen, adm. direktør 
Email:  nhr@intern.dk 
Web: www.intern.dk  
INTERN udfører nyindretning/ombygning af erhvervslejemål i  
total- og hovedentreprise.

Moos Byggeri A/S 
Lærkevej 15E, 2400 København NV 
Tlf.:  70 20 71 10 
Kontakt: Indehaver Steffen Moos 
Email:  stm@moos-byggeri.dk 
Web: www.moos-byggeri.dk  
Moos A/S udfører total- og hovedentreprise fra idéfase til nøglefærdig 
aflevering.

Preben Hockerup A/S 
Finlandsgade 15, 4690 Haslev 
Tlf.:  56313089 / 25192619
Kontakt:   Henrik Hockerup Keller, adm. direktør 
Email:  hk@preben-hockerup.dk 
Web: www.preben-hockerup.dk 
Preben Hockerup A/S udfører miljørigtig nedbrydning og miljøsanering herunder 
fjernelse af pcb, bly og asbest. 

 ER HVERVSEJENDOMSMÆGLER E

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, ejendomsmægler, valuar 
Email:  niels.cederholm@cbre.com 
Web: www.cbre.dk
Investering, Udlejning, Vurdering, Corporate Services, Building  
Consultancy, Asset Management.

City & Center Property A/S 
Østergade 4, 1100 København K 
Tlf.:  70 70 72 42 
Kontakt:  Peter Mahony, CEO, partner,  
  Certified Real Estate Agent, valuar, cand. geom. 
Email:  pm@cc-p.dk  
Web: www.cc-p.dk  
City & Center Property er et uafhængigt erhvervsejendomsmæglerfirma, som leve-
rer ydelser inden for: salg, udlejning, udvikling, og vurdering af erhvervsejendomme 
i city- & centerområder.

Colliers International Danmark A/S 
Gammel Kongevej 11, 1610 København V
Tlf.:  70 23 00 20 
Kontakt:   Peter Lassen, COO & partner,   

erhvervsejendomsmægler, MDE, valuar  
Email:  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
Email:  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  
Helsingørgade 41 A, 3400 Hillerød  
Tlf.:  70 22 85 95 
Kontakt:   Johnny Hallas, Partner, ejendomsmægler & valuar, MDE 
Email:  johnny.hallas@danbolig.dk 
Web: www.danbolig.dk/butik/erhvervhillerod
Salg, vurdering og udlejning med den enkelte kunde i centrum.

danbolig Erhverv København  
Dronningens Tværgade 26, 1302 København K  
Tlf.:  70 22 85 95 
Kontakt:   Mads Roepstorff, direktør 
Email:  mads.roepstorff@danbolig.dk 
Web: danbolig.dk/Erhverv/FindDinMaegler/Butik/Kobenhavn/
Salg, vurdering, udlejning, rådgivning, ejendomsoptimering, og  
investeringsejendomme

danbolig Projektsalg København  
Dronningens Tværgade 26, 1. sal, 1302 København K  
Tlf.:  32 83 06 10 
Kontakt:  Alice Lotinga, partner, projekt direktør 
Email:  alice.lotinga@danbolig.dk 
Web:  www.danbolig.dk/Erhverv/FindDinMaegler/Butik/projektsalg-kobenhavn/
Vi har mange års erfaring i projektsalg, aptering, materialer/valg, indretning mm.

DEAS Erhverv   
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt:  Bettina Lange, erhvervschef 
Email:  bel@deas.dk
Web: www.deaserhverv.dk 
Vi sikrer vores kunder den bedste rådgivning i forbindelse med udlejning, vurdering 
samt køb og salg af erhvervs- og investeringsejendomme.

DN Erhverv A/S 
Strandvejen 60, 5.sal, 2900 Hellerup 
Tlf.:  70 26 82 62 
Kontakt:   Thomas Ruhoff, cand. silv. og   

statsaut. ejendomsmægler MDE 
Email:  tr@dn-erhverv.dk 
Web: www.dn-erhverv.dk 
Erhvervsmægler med speciale i rådgivning vedr. køb og salg af investeringsejen-
domme.

DTZ Egeskov & Lindquist A/S  
Silkegade 8, 1113 København K 
Tlf.:  33 14 50 70 
Kontakt:   Henrik Lyngskjold, direktør, senior partner,   

ejendomsmægler, MDE, cand. merc., MRICS 
Email:  henrik.lyngskjold@dtz.dk 
Web: www.dtz.dk 
Investering, salg, udlejning, Occupier Services, vurdering, Asset  
 Management

EDC Erhverv Poul Erik Bech 
Bremerholm 29, 1069 København K  
Tlf.:  33 30 10 00 
Kontakt:   Robert Neble Larsen, adm. direktør 
Email:  rnl@edc.dk
Web: www.poulerikbech.dk/erhverv
EDC Erhverv Poul Erik Bech er specialister inden for salg, udlejning, vurdering og 
rådgivning vedrørende erhvervsejendomme. Vi er landsdækkende repræsenteret 
med 16 erhvervscentre. 

EDC Projekt Poul Erik Bech 
Bremerholm 29, 1069 København K  
Tlf.:  33 30 10 00 
Kontakt:   Kenneth Nielsen, projektdirektør 
Email:  kni@edc.dk
Web: www.poulerikbech.dk
EDC Erhverv Poul Erik Bech er specialister inden for salg, udlejning, vurdering og 
rådgivning vedrørende erhvervsejendomme. Vi er landsdækkende repræsenteret 
med 16 erhvervscentre.

GaardeErhverv A/S 
Dybensgade 6, 1071 København K  
Tlf.:  70 20 47 11 
Kontakt:   Thor Heltborg, direktør 
Email:  ge@gaarde.dk
Web: www.gaarde.dk
GaardeErhverv tilbyder udlejning, salg og vurdering af fast ejendom for virksomhe-
der samt rådgivning om investering i både bolig- og erhvervsejendomme.

Jytte Bille Erhverv ApS  
Tlf.:  20 28 22 55   
Kontakt:  Jytte Bille, statsaut. ejendomsmægler & valuar
Email:  jba@jyttebille-erhverv.dk      
Web: www.jyttebille-erhverv.dk.

La Cour & Lykke La Cour & Lykke
Vingårdstræde 13, 1070 København K    
Tlf.:  33 30 10 50 
Kontakt:   Kristian Hartmann, salgs- og udlejningschef 
Email:  krh@ll.dk
Web: www.ll.dk 
La Cour & Lykke sørger for en hurtig og tryg formidling af erhvervslokaler i Køben-
havn. Hvert år sikrer La Cour & Lykkes medarbejdere, at flere end 150 erhvervsvirk-
somheder får nyt domicil.

Lintrup & Norgart A/S 
Århusgade 88, 2100 København Ø  
Tlf.:  70 23 63 30 
Kontakt:   Stig Lintrup, partner & statsaut. ejendomsmægler, MDE 
Email:  sl@linor.dk
Web: www.linor.dk 
Udlejning og salg af kontor-, lager-, liebhaver-, udviklings- og  
investeringsejendomme.
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Nordicom A/S  
Svanevej 12, 2400 København NV 
Tlf.:  33 33 93 03 
Kontakt:  Ole Steensbro, adm. direktør
Email:  nordicom@nordicom.dk 
Web: www.nordicom.dk 
Nordicom A/S er et selskab inden for ejendomsbranchen.

Norrporten 
Havneholmen 25, 1., 1561 København V  
Tlf.:  42 14 48 66 
Kontakt:  Thomas Wenzell Olesen, markedsdirektør
Email:  thomas.olesen@norrporten.dk
Web: www.norrporten.dk 
Norrporten ejer og udlejer moderne, fleksible og omkostningseffektive kontorejen-
domme i København.

Wihlborgs A/S 
Kontorfællesskabet Herlev Maskinfabrik, 
Hørkær 26, plan 3, 2730 Herlev  
Tlf.:  50 93 09 64 
Kontakt:  Katrine Ildal Nielsen, markedsansvarlig
Email:  Katrine.nielsen@wihlborgs.dk
Wihlborgs A/S er et ejendomsforvaltningsselskab, der ejer, forvalter og udlejer 
kontor i Herlev, Ballerup, Taastrup og Glostrup.

 ENE RG I O PTI ME RING

DEAS 
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt: Hans Andersen, afdelingschef 
Email:  haan@deas.dk 
Web: www.deas.dk 
Vi rådgiver bygningsejeren om mulighederne for energibesparende initiativer samt 
leder og udvikler energirenoveringer af ejendomme og centre.

 ENTRE PRE NØRE R

C.C. Brun Entreprise A/S 
Ravnstrupvej 67, 4160 Herlufmagle  
Tlf.:  57 64 64 64 
Kontakt:  Kristian Lind, direktør 
Email:  kl@ccbrun.dk 
Web: www.ccbrun.dk 
Siden 1947 – er professionel aktør i byggebranchen, med spids kompetence i  
råhusbyggeri.

Enemærke & Petersen A/S 
Ole Hansens Vej 1, 4100 Ringsted 
Tlf.:  57 61 72 72 
Kontakt:  Søren Faebo Larsen, markedsdirektør 
Email:  sfl@eogp.dk 
Web: www.eogp.dk  
Mennesker, der bygger for mennesker.

HHM A/S 
Bragesvej 4, 3400 Hillerød 
Tlf.:  22 70 70 11 
Kontakt:  Svend Pedersen 
Email:  sp@hhm.dk 
Web: www.hhm.dk  
HHM – nybyg, renovering, service – det naturlige valg
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Lund & Lindhardt ApS  
Store Kongensgade 34, 1264 København K 
Tlf.:  72 17 00 85 
Kontakt:  Regitze Lund, statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE
  Helle Lindhardt, statsaut. ejendomsmægler og cand. merc. 
Email:  info@lundlindhardt.dk 
Web: www.lundlindhardt.dk 
Salg, udlejning og veldokumenterede vurderinger af erhvervsejendomme samt 
rådgivning i forbindelse hermed.

NAI Danmark  
Forbindelsesvej 12, 2100 København Ø 
Tlf.:  72 31 20 00 
Kontakt:   Hans Dal Pedersen, indehaver, cand.jur., statsaut.  

ejendomsmægler & valuar MDE
Email:  hans.dal.pedersen@nai.dk 
Web: www.nai.dk 
NAI Danmark sælger og udlejer større erhvervsejendomme. Dansk repræsentant 
for NAI Global, Verdens største netværk af uafhængige erhvervsmæglere, med 375 
kontorer i 60 lande. 

RED Property Advisers  
Amaliegade 3, 5. sal, 1256 København K 
Tlf.:  33 13 13 99 
Kontakt:  Bjarne Jensen, ejd. mægler, MRICS 
Email:  bj@red.dk 
Web: www.red.dk 
RED Property Advisers er mæglere og rådgivere inden for erhvervsejendomme, hvor 
de primære kompetenceområder er danske investeringsejendomme, retail services, 
udlejning, vurderinger og analysearbejde.

Thorkild Kristensen  
Hasserisvej 143, 9000 Aalborg 
Tlf.:  96 31 60 00 
Kontakt:  Peter Fredberg, partner 
Email:  pf@thorkild-kristensen.dk 
Web: www.thorkild-kristensen.dk 
Uafhængig statsautoriseret mægler MDE. specialister i salg af  
investeringsejendomme. 

 FACI LI T Y MA NAGEMENT UDBYDERE

Coor Service Management A/S 
Bregnerødvej 133D, 3460 Birkerød 
Tlf.:  60 29 88 39 
Kontakt:  Torben Jarlholm-Jensen, teknisk chef 
Email:  Torben.Jarlholm-Jensen@coor.com 
Web: www.coor.dk 
Med en kundespecifik serviceløsning garanterer Coor en sikker drift og administrati-
on af jeres bygninger og faciliteter.

DEAS Facility Services 
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt:  Peter Blomgreen, afdelingschef 
Email:  pbl@deas.dk  
Web: www.deas.dk 
Vi garanterer en sikker drift af alle typer ejendomme gennem ydelser som renhold, 
pasning af grønne områder og tekniske anlæg, snerydning samt receptions- og 
kantinedrift.

Ejendomsvirke A/S  
Hirsemarken 3,  3520 Farum 
Tlf.:  44 34 21 20 
Kontakt:  Bent Amsinck, adm. direktør 
Email:  ba@ejendomsvirke.dk 
Web: www.ejendomsvirke.dk 
Facility Management. Vi driver, styrer og forbedrer ejendomme. Individuelle drifts- 
og serviceløsninger tilpasset den enkelte kunde.

Jeudan Servicepartner A/S 
Bredgade 30, 1260 København K 
Tlf.:  70 10 60 70 
Kontakt:  Peter Spøer, adm. direktør 
Email:  psp@jeudan.dk 
Web: www.jeudan.dk 
Jeudan Servicepartner er en service-, håndværker-, entreprenør- og projektvirksom-
hed. Vi er i stand til at løse alle tænkelige håndværksmæssige udfordringer – både 
hvis du er Jeudan-kunde, og hvis du ikke er. 

Green Circle A/S 
Kirkebjerg Alle 90, 2605 Brøndby 
Tlf.:  46 34 20 99 
Kontakt:  Erik Jensen, adm. direktør
Email:  ej@greencircle.dk 
Web: www.greencircle.dk
Green circle tilbyder fleksible og skræddersyede facility service løsninger.

Techem Danmark A/S   

-  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

Trindsøvej 7A-B, 8000 Aarhus
Tlf.:  87 44 77 00
Kontakt:  Per Sahl-Madsen, salgs- og servicechef 
Email:  per.sahl-madsen@techem.dk 
Web: www.techem.dk 
Techem er et af de førende firmaer inden for radiobaseret forbrugsmåling.
 

 FOR SIKR INGSMÆGLER E

AON Denmark A/S  
Strandgade 4C, 1401 København K
Tlf.:  32 69 71 91
Kontakt:  Christian Elmelund, forsikringsmægler 
Email:  christian.elmelund@aon.dk 
Web: www.aon.com/denmark/ 
Uvildig forsikringsmægler med speciale i rådgivning om forsikring af ejendomme, 
entreprise, projektansvar og byggeskade.

 FINANSIEL R ÅDGIVNING

MagniPartners   
Dr. Tværgade 4A, 1302 København K  
Tlf.:  24 82 98 74 
Kontakt:  Jens Erik Gravengaard, direktør og partner 
Email:  jeg@magnipartners.dk 
Web: www.magnipartners.dk 
Finansielt rådgivningshus som er eksperter inden for ejendomme og finansiering 
generelt.

Situs   
Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V 
Tlf.:  33 44 94 44 
Kontakt:  Peter Lilja, Managing Director
Email:  peter.lilja@situs.com 
Web: www.situs.com 
Advisory and outsourcing solutions for commercial real estate lenders and inve-
stors. 

 FINANSIERINGSSELSKABER

Nordea Bank Denmark A/S    
- Corporate Banking 
Vesterbrogade 8, 900 København  
Tlf.:  33 33 15 23 
Kontakt:   Christian Jensen, erhvervskundedirektør – Ejendoms finansiering
Email:  c.jensen@nordea.dk 
Web: www.nordea.dk/erhverv 
Ejendomsfinansiering samt øvrige daglige bankforretninger. 

 INGENIØRER

ALECTIA A/S   
Teknikerbyen 34, 2830 Virum 
Tlf.:  88 19 10 00 
Kontakt:  Per Christensen, direktør 
Email:  pc@alectia.com 
Web: www.alectia.com 
ALECTIA arbejder tværfagligt med at skabe bæredygtige løsninger til udvalgte 
brancher.

COWI A/S   
Parallelvej 2, 2800 Kgs. Lyngby  
Tlf.:  45 97 22 11 
Kontakt:  Steffen Gøth, divisionsdirektør
Email:  stg@cowi.dk 
Web: www.cowi.dk 
COWI er Danmarks bedste rådgiver inden for bygherrerådgivning, design, ingeniør-
teknik og bæredygtighed. COWI is an internationally leading advisor within design, 
engineering and sustainability.

 LANDINSPEKTØRER

MØLBAK Landinspektører A/S  
Ledreborg Allé 130A, 4000 Roskilde
Tlf.:  70 20 08 83 
Kontakt:  Lars Gjøg Petersen, landinspektør, partner 
Email:  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 
Email:  lvc@le34.dk 
Web: www.le34.dk  
Ejendomsdannelsen, 3D skanning, opmåling og ekspropriation.

Landinspektørkontoret a/s
Helsingør – Gilleleje - København
Tlf.:  49 22 09 86   
Kontakt:  Kristian Baatrup, landinspektør, adm. direktør 
Email: kb@lspkon.dk
Web:  www.lspkon.dk
Vi rådgiver om opgaver inden for ejendomsdannelsen og skaber merværdi for din 
ejendom.

 MEDIE,  REKLAME OG KOMMUNIKATION

Byggeriets billedbank  
Portnerpavillionen, Vældegårdsvej 56, 2820 Gentofte 
Tlf.:  53 80 10 30  
Kontakt:  Finn Olsen, partner og salgschef  
Email:  finn@byggerietsbilledbank.dk 
Web: www.byggerietsbilledbank.dk  
“Fotografisk virksomhed. Vi sikrer løbende kommunikation og dokumentation af og 
for byggeriets parter."

Grønbech ApS  
Platanvej 13, 2791 Dragør 
Tlf.:  40 33 05 55 
Kontakt:  Susanne Lindø, kommunikationsrådgiver  
Email:  sl@groenbech.com 
Web: www.groenbech.com/content/dk 
Vi leverer PR & kommunikation, som skaber mening og værdi for ambitiøse virksom-
heder.

Kontraframe ApS  
Flæsketorvet 77-79, 1711 København V 
Tlf.:  33 25 10 02 
Kontakt:  Tobias Wensien Dinesen, fotograf & partner 
Email:  tw@kontraframe.dk 
Web: www.kontraframe.dk 
Kontraframe er et billedbureau med speciale i identitetsbærende fotografi.

Lizette Kabré  
Baggesensgade 16, 3.sal, 2200 København N 
Tlf.:  33 25 10 02
Kontakt:  Lizette Kabré, fotograf  
Email:  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  
Email:  bas@maxgruppen.dk  
Web: www.maxgruppen.dk  
Specialist i print og montering af reklameprojekter til ejendoms- 
branchen. 

 PORTALER FOR SALG OG UDLEJNING

Lokalebasen.dk A/S  
Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø 
Tlf.:  70 20 08 14 
Kontakt:  Jakob Dalhoff, adm. direktør 
Email:   jd@lokalebasen.dk 
Web: www.lokalebasen.dk 
Udlejning af erhvervslokaler i hele Danmark. Stor synlighed i markedet.

Oline  
Danmarks største portal 
for erhvervsejendomme

oline.dk
Islands Brygge 43, 2300 København S 
Tlf.:  40 89 64 30 
Kontakt:  Jesper Storm Hansen, adm. direktør 
Email:  jesper.storm.hansen@oline.dk 
Web: www.oline.dk 
Danmarks største portal for erhvervsejendomme med emner fra mere end 140 
erhvervsmæglere og en række udbydere.
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 x Respace  
Studiestræde 19, 1455 København K 
Tlf.:  70 60 50 12 
Kontakt:  Jan Kristensen, Partner 
Email:  jk@respace.dk 
Web: www.respace.dk 
Respace.dk - Portal for erhvervslokaler, kontorpladser og investeringsejendomme.

 PROJE K TU DV I K LERE

Maycon ApS - ejendomsudvikling
Slagelsevej 113, 4700 Næstved 
Tlf.:  55 77 01 00 
Kontakt:  Bjarne Mayland, direktør/projektudvikler 
Email:  bmo@maycon.dk 
Web: www.maycon.dk
Stor erfaring og kompetence inden for både projektudvikling, køb og salg af  
ejendomme

DEAS OPP   
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt:  Lars Olaf Larsen, afdelingsdirektør 
Email:  lol@deas.dk 
Web: www.deas.dk 
Vi tilbyder kvalificerede, langsigtede og totaløkonomiske helhedsløsninger i drift 
og anlæggelse af OPP-projekter samt administration, drift og vedligeholdelse af 
OPP-selskabet.

FB Gruppen
Vestre Teglgade 10, 2450 København SV 
Tlf.:  33 86 20 20 
Kontakt:  Hans-Bo Hyldig, direktør 
Email:  hbh@fbgruppen.dk 
Web: www.fbgruppen.dk
FB Gruppen udvikler, bygger og sælger boliger. Vi håndterer projektudvikling, 
projekt- og byggestyring, samt salg og udlejning. 

HusCompagniet 
Lokesvej 3, 3400 Hillerød 
Tlf.:  5159 1629 
Kontakt:  Søren Hansen, direktør  
Email:  sh@huscompagniet.dk  - siden 1972

Web: www.huscompagniet.dk
Vi har i mere end 40 år bygget på tryghed, tillid og trivsel. HusCompagniet blev i 
2014 kåret som ÅRETS HÅNDVÆRKER for andet år i træk. 

Innovater A/S 
Marselisborg Havnevej 56, 2., 
8000 Aarhus C  
Tlf.:  70 26 70 10  
Email:  info@innovater.dk 
Web: www.innovater.dk
Projektudvikling af ejendomme, udlejning og salg af erhvervs- og retailprojekter til 
lejere og investorer. Fokus er på dagligvarebutikker samt lokal- og bydelscentre med 
både dagligvarer, øvrige butikker, erhverv samt boliger.

Kuben Management A/S
Ellebjergvej 52, 2450 København SV
Tel.: 7011 4501   
Contact:  Henrik Offendal, markedschef
Email:  hof@kubenman.dk
Web:  www.kubenman.dk
Landsdækkende rådgivning til udvikling og gennemførelse af byggeri. Specialister i 
boligbyggeri og kombinationsbyggerier fra tidlig idéudvikling til 5-års gennemgang 
– herunder økonomisk, juridisk og teknisk rådgivning. 

Sandbeck A/S 
Christian II's Allé 19, 2300 København S 
Tlf.:  70 23 50 80 
Kontakt:  Chico Sandbeck, adm. direktør
Email:  chico@sandbeck.com 
Web: www.sandbeck.com 
Strategisk bygherrerådgivning - Overblik, beslutningsgrundlag, koordinering og 
ledelse. Projektudvikling og ejendomsinvestering.

 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 
Email:  tr@amaliesearch.dk 
Web: www.amaliesearch.dk 
Rekruttering og udvælgelse af ledere og specialister til bygge- og ejendomsbran-
chen. 

  R EVISOR ER

EY 
Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  73 23 30 00 
Kontakt:  Henrik Reedtz, partner, stat. aut. revisor  
Email:  henrik.reedtz@dk.ey.com    
Web: www.ey.com/DK/da/Home 

Deloitte   
Weidekampsgade 6, 2300 København S 
Tlf.:  36 10 20 30 
Kontakt:  Thomas Frommelt, partner 
Email:  tfrommelt@deloitte.dk  
Web: www.deloitte.com 
Deloittes eksperter yder uafhængig, forretningsorienteret  
rådgivning om fast ejendom.

Kallermann Revision A/S  
- statsautoriseret revisionsfirma 
Stationspladsen 3, 3000 Helsingør   

•Kallermann Revision A/S •

Tlf.:  49 21 87 00 
Kontakt:  Peter Kallermann 
Email:  pk@kallermann.dk 
Web: www.kallermann.dk 
Vi betjener danske og internationale kunder fra vores udgangspunkt i Helsingør. Vi 
arbejder hårdt for at være den bedste sparringspartner for de kunder, der vælger at 
bruge os og vores erfaring inden for ejendomsbranchen.

KPMG 
Dampfærgevej 28, 2100 København Ø   
Tlf.:  52 15 00 25 
Kontakt:  Michael Tuborg, Director 
Email:  m.tuborg@kpmg.com 
Web: www.kpmg.com/dk/en/pages/default.aspx 
KPMG’s branchegruppe for ejendomme – vi kan meget mere end revision.

PwC 
Strandvejen 44, 2900 Hellerup  
Tlf.:  39 45 39 45 
Kontakt:  Jesper Wiinholt, partner 
Email:  jew@pwc.dk 
Web: www.pwc.dk 
Revision. Skat. Rådgivning. 18 kontorer i Danmark, industrividen inden for bl.a. 
ejendomsbranchen.

Redmark   
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  39 16 36 36    
Kontakt:  Connie Søborg Hansen, statsaut. revisor/partner
  Søren Kristiansen Bünger, statsaut. revisor
Email:  csh@redmark.dk  -  sb@redmark.dk 
Web: www.redmark.dk 
Vi sætter kunden i centrum og arbejder altid for at skabe merværdi i de opgaver, 
vi løser i samarbejde med vores kunder. Vi tilbyder revision, regnskabsassistance 
og rådgivning til ejendomsbranchen. Med os ved din side får du kvalificeret og 
engageret rådgivning.  
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E Skal din virksomhed 
stå her?

Estate Magasins brancheguide giver dig en oversigt over virk-
somheder, 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. Via brancheguiden 
er der mulighed for at komme med i Scandinavian Property 
Magazine, der udgives på MIPIM i Cannes 2016.

Kontakt os på
+45 28 34 03 19
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McDonald’s Danmarks nye real 
estate manager med ansvar for 
McDonald’s developmentafdeling 
har allerede markant retailerfaring. 
Han kommer nemlig fra en stilling 
som udviklingschef for Coop 
Danmark Ejendomme, hvor han 
har været siden 2006, de seneste 
fem år som udviklingschef med 
ansvar for butiksporteføljen og 
ejendommene. Med sig i bagagen 
har Ulrik Olsen desuden erfaring 
som projektchef, facility manager 
og driftsleder fra blandt andet 
Nykredit Ejendomme.

Hos McDonald’s Danmark skal 
Ulrik med sin brede erfaring 
inden for ejendomsbranchen og 
sammen med sit nye team sikre et 
stærkt fundament for McDonald’s 
fremtidige projekter inden for ejen-
domsområdet.

McDonald’s vil i de kommende år 
ombygge og modernisere kædens 
restauranter landet over. Kædens 
restauranter havde i 2011 en 
samlet omsætning på 1,6 mia. 
kr. McDonald’s i Danmark ejer og 
driver et mindre antal af de danske 

McDonald's restauranter - de fleste 
bliver drevet af selvstændige 
franchisetagere.

En af McDonald's Danmarks 
primære opgaver er at opføre 
bygninger eller indrette lejemål 
til restauranterne. Lokalerne 

udlejes til franchisetagerne, og de 
fleste af McDonald's Danmarks 
indtægter kommer fra disse leje- 
og forpagtningsopgaver samt fra 
omsætningen i de restauranter, 
som selskabet selv driver.

Coops tidligere 
udviklingschef skal 
stå for ejendomme 
hos McDonald’s

Ulrik Olsen. 

Per Sander Dyreborg er tiltrådt 
som udviklingschef for boligområ-
det i Carlsberg Byen. Per Sander 
Dyreborg er 48 år og har mere end 
20 års erfaring fra ejendoms- og 
byggebranchen.

Per Sander Dyreborg kommer 
fra en stilling som regionschef 
i OBH-Gruppen og har tidligere 
været markedschef i blandt andet 
MT Højgaard, hvor han havde an-
svaret for kundechefer og samlet 
salg i segmenterne privat erhverv, 
investorer og developere ligesom 
han har været salgs- og marke-

tingchef i Frydkjær, boligrådgiver i 
Bülow & Nielsen, direktør for eget 
mægler og projektudviklingsfirma, 
Sander Ejendomme, og salgs- og 
marketingchef i JM Danmark og 
Lind & Risør. 

Per Sander Dyreborg er oprindeligt 
bankuddannet. 

Per Sander Dyreborg ny udviklings-
chef i Carlsberg Byen

Per Sander Dyreborg.

121 søgte. 44 blev prækvalifice-
ret, og nu har Bygningsstyrelsen 
så valgt de 13, der fremover 
kan byde ind på en række af 
styrelsens opgaver. 

Det bliver Baumann Boe-Whi-
tehorn Arkitekter, Rønnow 
Arkitekter og Fogh & Følner 
Arkitektfirma, der fremover kan 
kalde sig kongelige bygningsin-

spektører. Rådgivningsvirksom-
heden Alectia er udvalgt til at 
foretage bygningssyn på statens 
almindelige kontorejendomme.

Den to-årige aftale kan forlæn-
ges seks gange et år. Dermed 
kan aftalen komme til at gælde 
for de kommende otte år.

Bygningsstyrelsen har udpeget kgl. bygningsinspektører

Portalen med mennesker bag

Søg nemt, hurtigt og gratis
blandt tusindvis af ledige erhvervs-, 
kontor-, butiks- og lagerlokaler i hele Danmark.

Søg på www.lokalebasen.dk eller kontakt os. 
Vi sidder klar til at hjælpe dig, så du kan finde 
dit nye lokale og realisere din drøm!

Lokalebasen.dk 
har formidlet 
erhvervslokaler
siden 2004

Søger du nyt lokale?

100%
GRATIS
& uforpligtende fordig som lejer!

www.lokalebasen.dk   ·   (+45) 70 20 08 14   ·   info@lokalebasen.dk

Lokalebasen.dk A/S  ·  Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø  ·  Arresøvej 6A, 8240 Risskov
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Den legendariske mangeårige di-
rektør for Topdanmark Ejendomme, 
Birger Grubbe, er ansat som Senior 
Investment Adviser  i CC Property 
med særlig fokus på rådgivning 
inden for køb og salg af kontor- og 
boligejendomme, primært rettet 
mod det institutionelle segment. 
Netop overvejelserne og priorite-
ringerne blandt pensionskasserne 
har Birger Grubbe naturligt nok 

stor erfaring med fra sin tid i Top-
danmark, hvor koncernen blandt 
andet ejede det nu tidligere Mærsk 
Data domicil ”Chokoladehuset” på 
Vibenshus Runddel.

– Vi er glade for, at det er lykkedes 
os at knytte Birger Grubbe til vores 
virksomhed. Birger Grubbe har 
gennem sine mange år som adm. 
direktør i Topdanmark Ejendom 

dels et indgående kendskab til 
finansiering og investering i fast 
ejendom, dels et godt netværk i 
branchen og ikke mindst blandt 
institutionelle investorer. Vi er 
overbevist om, at Birger Grubbe 
kan medvirke til en fortsat positiv 
udvikling af vores virksomhed, 
siger stifter og ejer af CC Property, 
Peter Mahony.

City & Center Property blev 
etableret i 2013 af Peter Mahony 
og er en erhvervsejendomsmægler 
virksomhed, som formidler salg, 
udlejning og udvikling af erhvervs-
ejendomme.

Birger Grubbe Senior  
Investment Adviser i 
CC Property

Lars Gjørret er pr. 1. januar 2016 ansat i en nyoprettet 
stilling som ejendomsinvesteringschef i ATP Ejendom-
me i afdelingen Investering & Portefølje.

Lars Gjørret er 40 år og kommer fra PensionDanmark, 
hvor han har været ansat de seneste 8 år, senest som 
projektdirektør med speciale inden for boliginvestering.

Hos ATP Ejendomme får Lars Gjørret ansvar for at 
eksekvere den nye boligstrategi ligesom han skal 
deltage bredt med ejendomsudvikling i den nuværende 
portefølje. Udover PensionDanmark har Lars arbejdet 
i blandt andet Skanska som projektudvikler og har 
en baggrund som civilingeniør suppleret med en HD i 
finansiering.

Lars Gjørret ny investeringschef i ATP Ejendomme

ES
TA

TE
 M

ED
IA

Estate Media følger med branchens udvikling og rykker 

tættere på vores kunder. Den 1. marts flytter vi til Nørre 

Voldgade 106 i København K. Ring og kom forbi til en drøf-

telse af dine muligheder i medier og på konferencer.

1. marts er store flyttedag 
for Estate Media

Danbolig Erhverv i Aarhus 
opruster nu på erhvervsmarkedet 
ved at hente afdelingsdirektør og 
partner hos ejendomsrådgiverfir-
maet DTZ i Aarhus, Kenneth Bak 
Pedersen, til firmaet. Kenneth Bak 
Pedersen har tidligere desuden 
været hos Colliers International.

Kenneth Bak Pedersen har mere 
end tyve års erfaring som mægler 
i Aarhus og har gennem tiden 
stået bag en lang række markante 
ejendomshandler.

Han er MRICS, uddannet ejen-
domsmægler og valuar med en 
overbygning som HD i finansiel 
rådgivning og er desuden engage-
ret i undervisningen af kommende 
Diplom Valuarer.

- Jeg er født og opvokset i Aarhus 
og ser med erhvervelsen af danbo-
lig Erhverv frem til udelukkende at 
have fokus på det lokale aarhu-
sianske og østjyske marked, siger 
Kenneth Bak Pedersen.

Med sig får Kenneth Bak Pedersen 
også Jan Langhoff, der kommer fra 
en stilling som ejendomsmægler 
og valuar hos Sadolin og Albæk i 
Aarhus.

- Jeg er meget tilfreds og stolt 
over at kunne offentliggøre, at Jan 
Langhoff kommer til danbolig Er-
hverv i Aarhus. Jan er, med 25 års 
erfaring i det århusianske marked, 
en af de mest erfarne og dygtigste 
mæglere i byen. Han er en vigtig 
brik i det nye danbolig Erhverv 

Nye profiler i Danbolig

Kenneth Bak, ny direktør i

Danbolig Erhverv Aarhus og 

Jan Langhoff. (Nederst)

i Aarhus, som officielt starter 
den 1. marts, siger Kenneth Bak 
Pedersen.

Birger Grubbe
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Advokat og partner Thomas Stampe 
bliver ny managing partner i advo-
katfirmaet Rønne & Lundgren. Tho-
mas Stampe er advokat med specia-
le i fast ejendom. Han er uddannet 
cand.jur. fra Københavns Universitet 
og statsaut. ejendomsmægler og 
har møderet for Højesteret, men nu 
bliver han altså også udfordret med 
nye ledelsesmæssige opgaver.

De store advokatkontorer udnæv-
ner i stigende grad særlige mana-

ging partners fremfor, at daglige 
beslutninger tages i plenum i hele 
partnergruppen. I Rønne & Lund-
gren har den opgave tidligere væ-
ret varetaget af advokat og partner 
i selskabet Michael Gaarmann, og 
det seneste år har ledelsen været 
varetaget af en COO/CFO, men 
Rønne & Lundgren har erkendt, at 
der skal være en managing partner 
fra partnerkredsen for at skabe 
øget fokus på forretningsudvikling 
og strategi.

– Vores COO gør et glimrende job, 
men der er nogle funktioner, som er 
nødvendige i ledelsesrollen i forhold 
til forretningsudvikling og strategi, 
som kræver en advokatmæssig 
baggrund, siger Thomas Stampe.

Thomas Stampe har desuden været 
en af de faste juridiske skribenter i 
Estate Media gennem en årrække. 
Rønne & Lundgren har cirka 115 
ansatte.

Ejendomsadvokat managing 
partner i Rønne & Lundgren

Thomas Stampe

Nyt advokatkontor med speciale 
i ejendomsbranchen er født
Advokat Marie-Louise Pind har lagt 
navn til et nyt advokatkontor med 
speciale i ejendomsbranchen, Pind 
& Partnere. 

- Vi har en ambition om at blive 
det kontor indenfor fast ejendom, 
der løser sagerne hurtigt og godt. 
Ejendomsbranchen er fyldt med 
spændende mennesker, store vi- 
sioner og gode projekter. Der er ofte 
store værdier på spil og sagerne kan 
være teknisk komplicerede. Det kan 
ikke undgås, at der fra tid til anden 
opstår konflikter, men det vigtige er, 
at man som hovedregel går efter at 
løse sagerne hurtigt og godt, siger 
Marie-Louise Pind, der har 14 års 

erfaring som advokat i ejendoms-
branche. 

Hun er blandt andet kendt for at 
have kørt en lang række sager om-
kring skimmelsvamp, men det nye 
advokatfirma tilbyder al form for 
rådgivning indenfor fast ejendom og 
entreprise. 

De 4 nye partnere kommer alle 
fra Homann Advokater, som er et 
kontorfællesskab af selvstændige 
advokater. 

- Vi blev enige om, at vi gerne i 
stedet vil prøve at skabe et rigtigt 
advokatpartnerskab, og det har vi 

gjort med Pind & Partnere. Vi har 
samlet et advokathold, der spænder 
bredt inden for alle områder af fast 
ejendom, byggeri og forsikring, og 
som har særligt fokus på den løs-
ningsorienterede tilgang til sagerne. 
På den måde kan klienterne komme 
hurtigt videre og skabe værdi for 
deres kunder og samarbejdspartne-
re, siger Marie-Louise Pind. 

Det nye partnerskab består af An-
ders Troelsen, der rådgiver om entre-
priseretlige forhold såvel under selve 
byggeprocessen som i efterfølgende 
tvister for voldgiftsretten samt ved 
domstolene, af Carsten Lang-Jensen, 
der har mere end 20 års erfaring 

inden for alle områder af entreprise- 
og udbudsretten og af Jesper Nør-
gaard, der primært rådgiver inden 
for entreprise- og erhvervslejeretlige 
forhold foruden altså Marie-Louise 
Pind, der på baggrund af talrige 
sager og mange års erfaring i dag er 
førende specialist inden for fugt og 
skimmelsvamp i alle typer af sager 
inden for fast ejendom. 

Med opkaldelsen efter Marie-Louise 
Pind kan Pind & Partnere bryste sig 
af at være det kun andet danske 
advokatkontor i ejendomsbranchen 
med en kvindelig navnepartner. Det 
første var Winsløw, opkaldt efter 
partner Iben Winsløw.

De nye partnere i Pind & Partnere. 

Fra venstre Jesper Nørgaard, Ma-

rie-Louise Pind, Carsten Lang-Jensen 

og Anders Troelsen. 

DTZ gennemfører i øjeblikket 
markante ændringer på partner- og 
ledelsesniveau. Selskabet står fort-
sat i en uafklaret situation i forhold 
til, hvad der kommer til at ske på det 
danske marked efter at Cushman & 
Wakefield, der i Danmark er repræ-
senteret af Red Property Advisers, 
og DTZ internationalt er fusioneret 
under Cushman & Wakefield navnet. 
I Danmark er begge firmaer indivi-
duelt og dansk ejet.

15. december kunne DTZ offentlig-
gøre, at den erfarne Morten Jensen, 
der både har været i revisionsbran-
chen i det tidligere KPMG, i ledelsen 
af et ejendomsselskab og bestyrel-
sesformand for RICS, Danmark og 
som kom til DTZ i 2015, bliver ny 

seniorpartner.

Samtidig har adm. direktør Mikael 
Hartmann besluttet at udtræde af 
direktionen efter otte år. Mikael 
Hartmann bliver i DTZ og vil vareta-
ge hovedkontakten til nogle af DTZ 
Egeskov & Lindquists største kunder.
Samtidig har DTZ Egeskov & 
Lindquist ansat Jesper Jensen som 
ny investeringsrådgiver i virksom-
hedens afdeling for investerings-
ejendomme. Han kommer fra en 
stilling som erhvervsmægler hos 
Nybolig Erhverv. 

I occupier services eller lejerråd-
givning har DTZ med henblik på 
at ruste afdelingen til at varetage 
flere sager og fastholde sin stærke 

markedsposition ansat Casper 
Schougaard som ny rådgiver. Han 
kommer fra EDC Poul Erik Beck 
og home og har senest varetaget 
udlejning og vurdering af kontorer 
i København og Omegn hos Kraer 
Erhvervsmægler.

Martin Dyrholm er tiltrådt som 
Associate Director på virksomhe-
dens kontor på Banegårdspladsen 
i Aarhus. Den ene halvdel af 
erhvervsmæglervirksomheden 
Lund & Lindhardt, Regitze Lund, er 
desuden netop optaget som asso-
cieret partner hos DTZ Egeskov & 
Lindquist med ansvar for afdelin-
gen for Industri & Logistik. 

Siden 2010 har Regitze Lund dre-
vet selvstændig forretning sammen 
med Helle Lindhardt, i firmaet Lund 
& Lindhardt. Endelig har marketing-
chef Mette-Louise Meng overtaget 
ansvaret for Analyse & Support og 
er i den forbindelse udnævnt til 
associeret partner. 

Seniorpartner Henrik Lyngskjold 
bliver fremover adm. direktør, og 
samtidigt indtræder Morten Jensen 
i direktionen.

Flere nye profiler og ny
direktør til DTZ 

Øverst, Morten Jensen, seniorpartner DTZ og Regitze Lund.

Mia Manghezi er ny områdechef 
i Alectia og skal være en nøgle-
spiller i udviklingen af Alectias 
position som en af Danmarks 
absolut førende rådgivere inden 
for byggeriet.

Som områdechef i Alectia får Mia 
Manghezi ansvar for at udvikle 
Byggeridivisionens rådgivningsom-
råde, som inkluderer bygherreråd-
givning, byggeledelse, arbejdsmil-
jø-, brand- og akustikrådgivning. 

- Mia Manghezi har et imponeren-
de CV, et fantastisk drive og har 
skabt stærke resultater inden for 
forretningsudvikling, ledelse og 
byudvikling i sine tidligere jobs. 
Hendes indgående kendskab til 
kommunerne, den almene bolig-
sektor og byggeriet generelt bliver 
en betydelig gevinst for både 
ALECTIA og vores kunder, siger 
divisionsdirektør Per Christensen, 
Alectia.  

Mia Manghezi kommer fra en stil-
ling som udviklings- og byggechef 
i Lejerbo, hvor hun blandt andet 
har haft ansvar for ledelse og 
udvikling af Udviklings- og Byg-
geafdelingen såvel som Lejerbos 
nybyggeri og renovering i hele 
landet. Manghezi i Københavns 
Kommune, heraf de sidste fire 
år som områdechef i Teknik- og 
Miljøforvaltningen. 

Mia Manghezi 
områdechef i 
Alectia

Blandt Home Erhverv 
kædens forskellige centre 
har Nordsjælland klaret sig 
bedst i 2015 og fået en pris 
som årets gazelle. 

Mikkel Søby har erfaring fra 
det københavnske marked 
som mægler i Red Property 
Advisers og i Skanska, 
inden han i 2010 starte-
de som selvstændig. Her 

sammen med fra venstre 
udlejningschef Jørn Blom 
Hansen, trainee Christian 
Metellus, udlejningschef 
Steen Boldsen og sagskoor-
dinator Lene Enoch Hansen 
fra kontoret i Helsingør. 

Det er primært boligudlej-
ningsejendomme, der har 
trukket forretningen frem 
i år. 

Home Erhverv Nordsjælland 
bliver gazelle

Mia Manghezi
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Drift og vedligehold af samtlige 
bygninger og hospitaler i hoved-
stadsregionen samles nu under en 
hat, og Region Hovedstaden har 
hentet en erfaren FM-profil ind 
som direktør for det nye fælles 
Center For Ejendomsdrift. Mogens 
Kornbo, 51, kommer fra en stilling 
som direktør i Siemens Real Estate.

Mogens Kornbo har været formand 
for Dansk Facilities Management 
Network i 10 år, men er nok også 
kendt som manden, der stod bag 
planerne om en privat Finger A i 
lufthavnen, som han kender inde-
fra fra 12 år som COO. Desuden 
har han haft en kort afstikker som 
ansvarlig for al ejendomsdrift i 
Rudersdal kommune og en endnu 
kortere som CEO for Schaumann 
Properties.

-Det er med stor glæde, at jeg 
byder Mogens Kornbo velkommen 
til at stå i spidsen for regionens 
nye Center for Ejendomsdrift. 
Mogens har en meget stærk faglig 
og ledelsesmæssig baggrund, og 
jeg er sikker på at Mogens fra 
dag ét vil løse opgaven i et aktivt 
og tillidsfuldt samarbejde med 
hospitalernes ledelser, medarbej-
derrepræsentanter og de kommen-
de medarbejdere i centret, siger 
regionsrådsdirektør Hjalte Aaberg.

2016 er afsat til planlægning, hvor 
den nye direktør i tæt samarbejde 
med hospitalernes direktioner, 
driftsafdelinger og medarbejdere 
skal konkretisere de fremtidige 
opgaver for Center for Ejendoms-
drift og den præcise arbejdsdeling 
og samarbejdsstruktur mellem 

Mogens Kornbo bliver chef for drift af 
2 millioner kvm. ejendomme

centret og hospitalerne.

Region Hovedstadens byg-
ningsmasse består af cirka 350 

bygninger på i alt ca. 2 millioner 
kvm. Centrets personale vil udgøre 
omkring 365 årsværk

Mogens Kornbo. 

Bruun & Hjejle har optaget den 
34-årige Søren Kopp som partner 
i afdelingen for fast ejendom. 
Søren Kopp rådgiver både danske 
og internationale klienter i sager 

vedrørende fast ejendom som 
ejendomstransaktioner, finansie-
ring af fast ejendom, projektud-
vikling og OPP.

Søren Kopp har i en årrække 
været blandt Bruun & Hjejles 
topadvokater, og han blev i 
2014 udpeget som et af dansk 
erhvervslivs 100 største talenter 
af Berlingske Business. Søren 
Kopp vil med sine kompetencer 
styrke Bruun & Hjejles strategiske 
fokus på fast ejendom i endnu 
højere grad.

Blandt de klienter, som Søren 
Kopp yder rådgivning til var sidste 
år DnB NOR Bank ASA vedrø-
rende et porteføljesalg af 1.083 
ejerlejligheder, Danica Pension 
vedrørende købet af Posttermi-
nalen og Postens Hovedkvarter 
og The Carlyle Group, som solgte 
Sankt Petri Passage i centrum 
af København til Industriens 
Pension. 

Bruun & Hjejle udvider 
på fast ejendom

Søren Kopp. 

Invitation
Den 15. marts inviterer Estate Media i samarbejde med Byggesocietetet, Nor-
dia Law, MatchOffice, LINK arkitektur, danbolig Projektsalg,  Kluge og Tetris til 
Nordic Lounge i markedshallen i Cannes. 

Kom og vær med til at åbne Mipim i en uformel og hyggelig loungestemning 
sammen med ejendomsfolk fra Norge, Sverige og Danmark. 

NORDIC LOUNGE finder sted tirsdag den 15. marts kl.  17.00 – 19.00.

Vi glæder os til at se dig i Cannes!

05/02/14 10.34Rue d'Antibes, Cannes, France - Google Maps

Side 1 af 1https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=…=0.006936,0.016512&t=m&z=17&ei=BAXyUsy2MM-5yQP1uoDYCA&pw=2

Address Rue d&#39;Antibes
Rue d'Antibes
06400 Cannes, France

NORDIC
LOUNGE
REAL ESTATE
NETWORKING
EVENT

CANNES, FRANCE
MARCH 15 2016

NORDIC
LOUNGE

Estate Media Nordic    |    phone (+45) 29 16 05 36    |    info@estatemedia.dk

PROJEKT & ERHVERV



Explore opportunities and 
innovative solutions for your 
real estate business:
❱ MIPIM Innovation Forum
❱ International projects 

showcase on stands & 
regional pavilions

❱ The 1st-ever global real estate 
& urban management Startup 
competition

TIME
OF YOUR
BE AHEAD

PALAIS DES FESTIVALS

15-18 MARCH 2016
CANNES, FRANCE

❱ REGISTER NOW ONLINE AT MIPIM.COM
OR CONTACT OUR SALES TEAM LAURIANNE.DICECCA@REEDMIDEM.COM

Networking cocktail
with women of 
infl uence in the real 
estate industry

Flash mobs
5 highly productive 
open meetings 
dedicated to:
• Healthcare
• Hotel & Tourism
• Logistics
• Housing
•  Career Coaching 

for future talents

And more...

ACCESS
A REAL
WORLD OF 
OPPORTUNITIES
Connect with 21,400 international real 
estate decision-makers during a variety 
of networking and social events

Register now online on mipim.com and access the online database of participants 
or contact our sales team at laurianne.dicecca@reedmidem.com

15-18 March

2016
Palais des Festivals
Cannes, France
mipim.com



HØR MERE OM TAGBOLIGER
I mange ejendomme i Danmarks største byer er der uudnyttede 
tagetager, der kan omdannes til boliger. Med et stadig stigende 
boligbehov og et fokus på øget værdiskabelse er der god mening 
i at se på om tagetagerne kan udnyttes eller sælges.

Se program og tilmelding på www.estatekonference.dk

SE HELE PROGRAMMET OG TILMELD DIG PÅ ESTATEKONFERENCE.DK

Leif Rønby Pedersen 
Arkitekt maa & civ.ing, 
rönby.dk

Rasmus Karkov 
Relations- og 
markedschef, 
Enemærke & 
Petersen a/s

Rune Bjørke
Direktør, tagbolig.nu

Hans Lauesen
Partner, tagbolig.nu

Niels Lomborg  
Advokat (H), 
Partner, 
HjulmandKaptain

Mød blandt andet:

ESTATE SEMINAR

Tagboliger
Udvikling, projekter og muligheder

Tirsdag den 19. april kl. 09:00 - 13.30

ES
TA

TE
 M

ED
IA

foto: Dorthe Krogh/rönby.dk
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tlf. 28 34 03 19.
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LÆS I NÆSTE NUMMER

I Estate Magasin nr. 2 sætter vi fokus på udvikling af 

ejendomme. Projektudviklerne er tilbage, men hvem er 

de og hvad kan de? Vi ser på byudvikling og på hvordan 

man identificerer et godt projekt fra vugge til grav. Og 

ikke mindst på hvem og hvad man har brug for i frem-

tidens udvikling af projekter og byer. 

Fokus på regionerne: I nr. 2 sætter vi også luppen på Aal-

borg, hvor både bolig- og erhvervsprojekter er i vækst. 

På trods af, at letbanen, der skulle understøtte byens 

vækst, som det eneste sted i Danmark, hænger i en tynd 

tråd, har Aalborg ikke tabt pusten. Læs med i nr. 2. 

LÆS OGSÅ MIPIM REPORTAGEN ONLINE: Kan du ikke 

helt vente til næste nr. af Estate Magasin er på gaden 

den 9. maj, så hold øje med din mail, hvor du får info så 

snart den årlige Mipim reportage bliver offentliggjort. Her 

får du et eksklusivt overblik over messen men også over 

en række af de trends og tendenser som den internatio-

nale ejendomsbranche netop nu tænker mest på. Tilmeld 

dig Estate Media nyheder på estatemedia.dk eller like 

vores Facebook side Estate Media Danmark.

Læs i Estate Magasin nr. 2

23. FEBRUAR 2016

Nordhavnen og Sydhavnen
 - Projekter, grundsalg og byudvikling i 
havneområderne

3. MARTS 2016

Erhvervslejeloven – undgå  
faldgruber  

8. MARTS 2016
Moms ved køb og salg af fast 
ejendom

15.-18. MARTS 2016
Mipim
International messe om investering og 
udvikling af ejendomme
Sted: Cannes.
www.mipim.com

15. MARTS 2016

Nordic Lounge 2016  
- All Nordic Real Estate professionals are 
welcome
Sted: Cannes.

6. APRIL 2016

Udbudsloven  

15. APRIL 2016

Styrk dine styrker  
- og dit personlige lederskab

19. APRIL 2016

Tagboliger 
- Udvikling, projekter og muligheder

25. APRIL 2016
Erhvervs-og boligmarkedet i 
Trekantområdet

27. APRIL 2016

Planloven 2016  
- I praksis

12. MAJ 2016

Fremtidens kontor 

2. JUNI 2016

Copenhagen Urban Arena 
- Samlingspunkt for bygge- og ejendoms-
branchen

23. AUGUST  2016

Byggeri og renovering af almene 
boliger 

25. AUGUST  2016

Arealer og ejendomsdannelse 
- Samlingspunkt for bygge- og ejendoms-
branchen

1.-2. SEPTEMBER 2016

Ejendomsdagene 
- Executive konference for ejendoms-
branchen i Danmark

06. OKTOBER 2016

HotCop 2016 
- hotelmarkedet i Danmark - projekter, 
udvikling og muligheder

Det sker i bygge- og  
ejendomsbranchen

Hvis ikke andet er nævnt – find nærmere information på  
www.estatekonference.dk

Erhvervs- og boligmarkedet 
i Trekantområdet

Mandag den 25. april 2016

Investeringer og udvikling i Fredericia, Vejle og Kolding

34Side
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Rutekort Routemap

Herlev Hovedgade

Rutekort Routemap

Herlev Hovedgade

Gladsaxe Trafikplads
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Kontorlokaler. Forretningslokaler.

+45 70 300 556 • nai.dk • naiglobal.com 

Tirsdag den 1. marts 2016 deltager  
vi på NAI Globals store internationale  
konference i New York, Global 
Market Outlook 2016. Her kan 
du opleve de nyeste internationale 
trends, få globale statistikker og høre 

en række indlæg fra internationale 
eksperter. Samtidig kan du møde 
+500 internationale aktører og inves-
torer. Kontakt os på info@nai.dk eller 
70 300 556 og hør hvordan du kan 
deltage. Se mere på nai.dk.

V i  e r  s p e c i a l i s t e r  i  e r h v e r v s u d l e j n i n g .  K o n t a k t  o s  f o r  v u r d e r i n g .

Ved Strøget & Rådhuspladsen
Vi udlejer nu 110 m2 kontor i to plan i baghuset, 
samt hele 3. sal på 432 m2 (kan opdeles i 
208/224 m2). Flotte lyse lokaler, elevatoradgang, 
beliggende centralt i København - på Strøget 
blot ca. 100 meter fra Rådhuspladsen.

AREAL M2

LEJE PR. M2 
DRIFT PR. M2 

ENERGIMÆRKE
OPFØRT ÅR

110/208/432
985/1.200

INKL.
-

1897

FREDERIKSBERGGADE · 1459 KØBENHAVN K

DKK 1.200/m2LEJESAG NR.
21024313KONTOR

Ç Nu kun 3 lejemål tilbage ...
7 stk. helt nye lejemål i nyopførte ejendomme. 
Beliggende direkte overfor Amager Strandpark. 
Kort afstand til Metro. Velegnet til publikums- 
orienteret serviceerhverv. Leveres nyistandsat 
og indfytningsklart efter nærmere aftale.

AREAL M2

LEJE PR. M2 
DRIFT PR. M2 

ENERGIMÆRKE
OPFØRT ÅR

65/101/108
1.100
INKL.

A
2014

AMAGER STRANDPARK · 2300 KØBENHAVN S

DKK 1.100/m2LEJESAG NR.
21024186KONTOR

Ç

45 m2 forretning i 
trendy Sværtegade
Flot forretning, ingen afståelse. 
Regulært butikslokale + baglokale 
og toilet. Ledig fra 1/6 2016.

AREAL M2

LEJE PR. MÅNED 
DRIFT PR. M2

45
28.000

INKL.

KØBENHAVN K

DKK 7.467/m2SAG NR.
21024330

Ç

515 m2 åbent & cool 
kontor på Østerbro
Lyse lokaler. New Yorker. Egen 
indgang. God parkering. Råt og 
moderne. Kan overtages straks.

AREAL M2

LEJE PR. M2 
DRIFT PR. M2

515
800
205

KØBENHAVN Ø

DKK 800/m2SAG NR.
210243326

Ç

68 m2 smukt kontor 
ved Nyhavn
Lille Strandstræde. Flot istandsat 
kontor/showroom. Topkvalitet. 
Velegnet til tegnestue. Ledigt.

AREAL M2

LEJE PR. MÅNED 
DRIFT PR. M2

68
11.950
INKL.

KØBENHAVN K

DKK 2.109/m2SAG NR.
21024331

Ç

175 m2 klassisk  
kontor i Grønnegade
Flot/lyst kontor inkl. storrum. 
Smuk gård. Klassisk København. 
Direkte udgang til egen terrasse. 

AREAL M2

LEJE PR. MÅNED 
DRIFT PR. M2

175
24.500

INKL.

KØBENHAVN K

DKK 1.680/m2SAG NR.
21024333

Ç

N
r. 0

1
   2

0
1

6
  |  9

. årg
ang

  |




