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Ejendomsnørder. 
Og stolte af det!

Hos ATP Ejendomme får din virksomhed et sikkert sted at drive forretning. ATP 

Ejendomme er ikke blot en finansiel stærk samarbejdspartner. Hos os får du 

rådgivning og service via vores unikke koncept: 360 graders god kundeservice. 

Vi er specialiserede i at forme optimale kontorløsninger til stort set alle typer 

virksomheder. Med 600.000 m2 fordelt på ca. 70 ejendomme har vi både 

erfaringen og fleksibiliteten til at skabe det bedste fundament for netop din 

virksomheds performance. Vi tager os af de fysiske rammer, så din virksomhed 

kan fokusere på kerneforretningen.

 

Mød os på www.atp-ejendomme.dk
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Flere kvinder uden 
kvoter i ejendom 

EUs kommissær for retlige anliggender måtte i forrige måned erkende, at 

hun ikke kunne skaff e fl ertal for indførelse af kvoter. Hun ville have gjort det 

lovpligtigt for børsnoterede europæiske virksomheder at tildele 40 pct. af 

bestyrelsespladserne til kvinder. Det ville ikke mindst i bygge- og ejendoms-

branchen have givet en masse bøvl. Helt uafhængigt af om man er for eller 

imod kvoterne, så ville det nemlig lige netop i denne branche betyde en helt 

uoverskuelig udskiftning. For der er så få kvinder i bestyrelserne i branchen i 

forvejen, hvis man ser bort fra enkelte profi ler som Mette Lis Andersen, Mette 

Kynne Frandsen, Agneta Björkman etc.

Og hvem skulle man vælge, hvis man så skulle op på de 40 procent? For i og 

med, der ikke er ret mange på taburetterne i dag, så er der jo heller ikke ret 

mange med erfaring. Så selvom kvoterne blev nedstemt, og dermed ikke skabte 

problemer her og nu, så har hele diskussionen sat fokus på, at der er få at tage af.

Derfor er det ekstra positivt, at der stille og roligt – og her mener jeg virkelig 

stille og roligt – trods alt sker en udvikling. Det kan vi naturligvis primært 

takke de kvinder, der er ambitiøse, veluddannede, hårdtarbejdende og dygtige 

for. Det er utrolig vigtigt at være gode forbilleder. Men i en branche præget 

af ”old boys network”, så er det også vigtigt at huske de mandlige chefer, der 

giver dem chancen, for det er nu engang ofte mændene, der fortsat sidder 

med beslutningskompetencen i dag.

Vi skal have fl ere som skiller sig ud på det punkt, som Michael Kaa Andersen, 

der i Ejendomsinvest har givet plads til blandt andet Rikke Lykke, der nu er i 

spidsen for den tyske fond Patrizia i hele Norden, og Solveig Rannje, der netop 

nu indtager chefstolen hos en institutionel investor hos SEB Ejendomme. 

Eller som adm. direktør for Slots- og Ejendomsstyrelsen Carsten Jarlov, der 

har givet mulighed og rum til, at profi ler som den nuværende adm. direktør 

for Freja Ejendomme, Karen Mosbech, og den adm. direktør for Københavns 

Ejendomme, Gyrithe Saltorp, har kunnet udvikle deres kompetencer.

De har taget førertrøjen, og det er foregangsmænd – og kvinder – som dem 

og andre, der fl ytter en branche og skaber den diversitet og innovation, der er 

nødvendig for at gøre branchen konkurrencedygtig. Det gælder også i andre 

sammenhænge, som når nye samarbejdspartnere forsøger at betræde ubevan-

drede stier. Det kan du læse om på side 10, hvor landinspektørerne forklarer, 

hvorfor de vil være med til at skabe værdi, når de smider gummistøvlerne. Og i 

det ekstra investeringstillæg, der følger med magasinet denne gang, sætter vi 

fokus på hvem, og hvorfor investorerne er tilbage, – du kan læse om fore-

gangsmænd på miljørigtighed, på Expo Real og meget, meget andet.

God læselyst!

Med venlig hilsen Estate Magasin

Kamilla Sevel, Chefredaktør

Kommentarer modtages som altid gerne på 

sevel@estatemedia.dk
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AMAGER: CBRE har fået til opgave at sælge 

en række ejendomme på i alt 87.000 kvm. 

udlejet til SAS på Amager.

Catella har som asset manager hidtil haft 

opgaven med at få solgt ejendommene, – og 

fået ros af generalforsamlingen for den, – men 

CBRE har nu fået tildelt den primært begrun-

det i CBREs erhvervsmægler-tilgang og brede 

internationale netværk.

Baggrunden er i grove træk, at Landic Pro-

perty Bonds købte porteføljen og fi nansierede 

den blandt andet via en obligationsudstedelse 

på over 120 millioner kr. Det er disse ejere, 

der blandt andre står overfor et potentielt tab 

efter Landics konkurs, og derfor sammen med 

kuratellet og den største panthaver, Finansiel 

Stabilitet, forsøger at skabe en løsning som 

alle kan komme ud af med så meget ”skind på 

næsen” som muligt. 

Nu er direktør Mikael Glud, CBRE, blevet 

indsat som direktør i selskabet. Der er en 

økonomisk ramme for afviklingen af selskabet 

på 14 millioner kr. 

– Det er stadig forventningen, at man kan 

ligge indenfor dette niveau, men det må sam-

tidig konstateres, at forhandlingerne med SAS 

og fremlejere ikke bliver nemmere som tiden 

går, hvilket er bekræftet af alle involverede, 

ligesom der, henset til situationen i SAS, kan 

opstå behov for, at der fi ndes fl ere nye lejere. 

Omkostningerne til CBRE vil være højere, jo 

fl ere nye lejere, der skal fi ndes, påpeges det i 

referatet fra generalforsamlingen.

Salgsprocessen blev indstillet tidligere på året, 

og dermed kom Landic Property Bonds i en 

likviditetsmæssig uholdbar situation, fordi der i 

perioden indtil udgangen af 2013 forfalder en 

meget betydelig gæld, herunder hele 1. priori-

tetslånet til Deutsche Pfandbriefbank. Landic 

Property Bonds I – koncernen har ikke mulig-

hed for at refi nansiere ejendomsporteføljen.

Den nye bestyrelse i selskabet består af 

partner Esben Kjær, Plesner, adm. direktør Per 

Hallgren, Jeudan, Helle Breinholt, Breinholt 

Consulting og direktør i Max Bank Steen 

Parsholt.

Læs mere om selskabet og personrokaden på 

www.estatemedia.dk

CBRE overtager salg af Landic-portefølje

Hvormange kvm. SAS ønsker i fremtiden – og om 
de overhovedet vil blive i domicilet i Kastrup på 
Amager er et af de spørgsmål, som CBRE nu skal 
få helt styr på. 

MALMØ: Butikscenteret Emporia, der er 

Nordens største center indtil videre og 

stræber efter at blive hele Sydsveriges nye 

shoppingdestination, åbnede 25. oktober. Og 

det skete med planlagt festivitas. 

Centret har mange gamle kendinge blandt 

butiksudbuddet, men også helt nye i det 

sydsvenske marked, som det Abercrombie 

& Fitch relaterede mærke Hollister, der på 

åbningsdagen havde fået stormusklede, 

lyshårede svenske mænd i 20erne til at byde 

velkommen i badebukser og bar overkrop. 

Også det engelske legetøjskoncept Hamleys 

er et nyt indslag i markedet blandt de 200 

butikker. Fra dansk side åbner Illums Bo-

lighus sin 3. butik i Sverige, og den største 

udenfor Danmark, på i alt 2.000 kvm. 

– Vi har villet skabe en international atmos-

fære. Emporia skal være et varemærke med 

et nøje udvalg af butikker og restauranter 

for alle pengepunge – uden at gå på kompro-

mis med kvaliteten, siger Wilner Andersson, 

Country Manager i Steen & Ström Sverige. 

Emporia er tegnet af arkitekt Gert Wingårdh og 
er præget dels af åbne facader med restauranter 
og masser af kunst og sjove afslapningsområder. 

På taget kommer en offentlig park med udsigt til 
både det indre Malmø og Øresundsbroen. Cen-
tret er det første, der bliver Breeam-certifi ceret 

i Norden. 

93.000 kvm. butikscenter 

åbnet i Malmø
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Har I den optimale realkreditfinansiering af jeres erhvervs-
ejendomme? Realkredit Danmark er specialister i erhvervs-
ejendomme. Vi tilbyder professionel sparring, så I får en 

optimal finansiering af jeres ejendomsinvesteringer. Kontakt 
os, så vi kan udveksle viden om ejendomme. Ring til os på 
70 15 15 21 eller gå ind på www.rd.dk/erhverv.

Sparring om 
fremtidens 
ejendoms-
finansiering



NYHEDER INDLAND

DANMARK: Entreprenørbranchen er blevet 

bedre til at tjene penge og ser ud til at have 

tilpasset sig markedsvilkårene efter krisen. 

I 2011 fi k næsten 3 ud af 4 entreprenører 

overskud, hvilket er markant bedre end i 

2010, hvor kun 2 ud af 3 havde sorte tal på 

bundlinjen.

Som led i omstillingen, har entreprenørerne 

fået trimmet deres forretning og øget ind-

tjeningen pr. medarbejder med 40 procent 

det seneste år. Indtjeningen per medarbejder 

ligger dog fortsat på et lavt niveau, og skal 

gerne forbedres yderligere, viser den årlige 

analyse af byggebranchen fra revisionsfi rmaet 

Deloitte.

En af grundene til forbedringen er, at rege-

ringens kickstart af byggeriet begynder at 

slå igennem. Nye broer, fl ere jernbanespor og 

udvidet metro holder hånden under branchen, 

selvom det private byggeri fortsat er lavt. 

Samtidig bidrager det negativt til indtjeningen, 

at der stadigvæk er en udbredt tendens til, at 

virksomhederne underbyder hinanden for at 

få opgaverne. 

– Pris er den afgørende parameter for, hvem 

der vinder opgaverne og for mange entrepre-

nører er den umiddelbare dagsorden stadig 

overlevelse. Hver 6. entreprenørvirksomhed 

har fortsat en økonomi, hvor der er umid-

delbar risiko for konkurs, og det kan være 

en enkelt opgave, der kan afgøre, om de kan 

betale lånene på deres maskiner, siger Thomas 

Frommelt, partner i Deloitte, der er ansvarlig 

for Deloittes analyse.

Danske entreprenører måtte se store dele af opga-
ven med at bygge Metro Cityringen i København 

gå til udlandet, da deres tilbud var billigere. 

3 ud af 4 entreprenører fik overskud i 2011
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KØBENHAVN: København vil i de kommende 

år investere mere end 219 millioner kr. i at 

blive en af verdens bedste cykelbyer. Som led 

i strategien går arbejdet med at bygge en ny 

cykelbro ved Fisketorvet i gang inden for en 

måned.

Når Cykelslangen, som den nye bro allerede 

er døbt, står færdig i 2013, vil den forbinde 

Vesterbro med Islands Brygge og forbedre for-

holdene for de mange københavnske cyklister, 

der i dag benytter sig af Bryggebroen for at 

komme til og fra Amager.

– Det er utroligt vigtigt, at vi sætter nye ambi-

tiøse mål for København som cykelby. Cykling 

er nemlig ikke et mål i sig selv, men derimod 

et politisk højt prioriteret middel til at skabe 

en god by at leve i, siger Ayfer Baykal, teknik- 

og miljøborgmester i København.

København 
investerer 
219 millioner 
kr. i at blive 
verdens bedste 
cykelby

Steensen & Varming 

tilbage i Danmark

KØBENHAVN: Efter godt et årti uden 

aktiviteter i Danmark er det oprindeligt 

danske – nu australske Steensen & 

Varming – tilbage i København. 

Det rådgivende ingeniørfi rma, der 

blandt andet har været med til at bygge 

Operahuset i Sydney, har med hjælp fra 

Copenhagen Capacity åbnet kontor på 

Nørrebro.

Steensen & Varming blev etableret i 

København i 1933. Her har virksom-

heden løst bygningsprojekter med 

blandt andre arkitekter som Arne Jacob-

sen og Nobelprisvinder Niels Bohr. 

Selskabet, der dengang talte 140 

medarbejdere, kom på svenske Sycons 

hænder i 2001, blev senere solgt til 

daværende Carl Bro, og koncentrerede 

efterfølgende sine aktiviteter i udlandet, 

herunder England, Irland og Australien, 

hvor virksomheden har kontorer.

Med Copenhagen Capacitys assistance 

har Steensen og Varming nu genetable-

ret sit danske kontor, som led i virksom-

hedens internationaliseringsstrategi. 

Det forventes nu at skabe 8 arbejds-

pladser.

Bag Cykelslange-projektet står Københavns Kommune. Rambøll er underrådgiver til arkitektfi rmaet 
Dissing & Weitling. Her er det Bryggebroen ved Kalvebod Brygge.

Teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal indleder 
årets vigtige netværkskonference Erhvervs- og 
Boligmarkedet i København den 22. november i 
København. Tilmelding på www.estatemagasin.
dk/konference

nyheder 
indland

AARHUS: Dokk1. Det er navnet for det 

nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som 

Aarhus Kommune sammen med Realdania 

er ved at opføre på Aarhus Havn. 

1250 har indsendt forslag til processen.

– Dokk1 blev valgt, fordi det er et navn, der placerer 
bygningen i byen og sætter tanker i gang. Det giver 
associationer til havnen og livet der. Samtidig peger 
det fremad og er et sted, der kan lade os op og sætter 

os i forbindelse med omverden. Det er både folkeligt, 
mundret og skarpt på én gang, lyder begrundelsen 

for navnet, der skal afl øse ”Multimediehuset”.

Aarhusiansk mediehus 

skal hedde Dokk1
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DANMARK: Estate Media har gennem det seneste halvår gennemført 

interviews og fi lm med ejendomsaktører og på konferencer. En række af 

dem kan nu ses på www.estatemedia.dk.

– Vi er startet op med at gøre en række interviews, der er optaget i for-

bindelse med planlægningen af Ipad-magasinet Estate Nordic Magazine, 

tilgængelige på siden. Det drejer sig blandt andet om interviews med VD 

Thomas Lindström, Carlyle og aff ärschef Utland, Bo Henriksson fra Norr-

porten, siger chefredaktør Kamilla Sevel, Estate Media. 

Det er også muligt at se en fi lm om den danske ejendomsbranches nye 

store netværksbegivenhed, Ejendomsdagene, der fandt sted for første 

gang i dagene 6.-7. september på VejleFjord hotel.

– For dem, der overvejer om Ejendomsdagene i 2013, er noget for dem, 

er der rig mulighed for at få et indtryk af arrangementet, som vi har fået 

mange positive tilbagemeldinger på, siger Kamilla Sevel. 

TV-mediet vil blive yderligere udbygget i de kommende år på www.estate-

media.dk

Estate Media lancerer TV

nyheder 
indland

ODENSE: Første del af Campus Odense, der er en del af 

udbygningen af Odenses nye sydlige udviklingsområde 

omkring det kommende universitetshospital, står nu klar i 

form af ”De Dansende Huse” i den del af campus, som har 

navnet Cortex Park.

Der er tale om et kollegiebyggeri med 102 ungdomsboliger, 

som alle er udlejet ved indvielsen.

Cortex Park udvikles af det statslige salgsselskab Freja 

Ejendomme.

I alt er der prioriteret en kvote på cirka 250 ungdomsboliger 

i Odense i 2013.

De 102 nye ungdomsboliger 
i Cortex Park ligger lige nord 
for Syddansk Universitet. Bo-
ligerne er således i gåafstand 
fra universitetet og tæt på 
indkøbsmuligheder som Bilka, 
Rosengårdscentret og IKEA.

Freja Ejendomme indvier 102 

ungdomsboliger i Cortex Park
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Landinspektørkontoret
Baatrup & Thomsen A/S

... vi skaber sammenhæng

49 22 09 86 - www.landinspektorkontoret.dk

– Mediebilledet er præget af fl erdimensionalitet. Vi tror, at det er vigtigt 
at kunne præsentere forskellige budskaber via forskellige kanaler, og 
dette er de første spæde skridt i forhold til at introducere TV-mediet for 
vores mange læsere og konferencedeltagere, siger Kamilla Sevel.

SØGER DU LEJERE?
Lokalebasen.dk finder lejere til dine erhvervslokaler 

STOR SYNLIGHED I MARKEDET  

- over 50.000 brugere hver måned

STOR LEJERDATABASE  

- med mere end 7.000 aktive søgeagenter

UDLEJET ELLER GRATIS

HURTIG OG NEM OPRETTELSE

INGEN BINDINGER OG FORPLIGTIGELSER

372 UDLEJNINGER I 1. HALVÅR 2012

Lokalebasen.dk repræsenterer allerede mere end 650 større og  

mindre udlejere, men vi har plads til mange flere. Derfor vil vi 

gerne samarbejde med jer.

Vores model er meget enkel. Vi markedsfører jeres lejemål og 

sætter jer i direkte kontakt med de kundeemner, der har vist  

interesse for jeres lokaler. Herefter tager I over og står for den  

videre fremvisning og forhandling.

Resulterer vores henvisning i en udlejning, tager vi en mindre pro- 

vision på 8,5% af første års basisleje.  Lejer vi ikke jeres lokaler ud, er  

det 100 % gratis.

LOKALEBASEN.DK ER DANMARKS PORTAL  
FOR ERHVERVSLEJEMÅL

Se mere på www.lokalebasen.dk eller ring 70 200 814.

Lokalebasen.dk
Uafhængig portal for erhvervslejemål

Lokalebasen.dk A/S 
Strandvejen 171
2900 Hellerup

www.lokalebasen.dk
info@lokalebasen.dk
Tlf. 70 200 814 se hjemmesiden
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Nye LOKALER? 
Find dit nye lejemål på www.lokalebasen.dk 

eller kontakt os på tlf. 70 200 814. 
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INDBLIK

vilken profession har Kristian 
Baatrup på forsiden af denne 
udgave af Estate Magasin? 

De færreste vil formentlig svare land-
inspektør, medmindre de allerede har 
genkendt ham.

Og det er ikke nogen tilfældighed. 
For landinspektører, skjorte, slips og 
direktionsgange hænger ikke sam-
men for de fl este, der i stedet tænker 
på regnvejr, gummistøvler og gule 
måleapparater. Men i lighed med 
blandt andet entreprenører kæmper 
landinspektørerne for at vende profes-
sionens image og blive taget med på 
råd allerede, når et projekt starter op i 
stedet for at blive kontaktet, når alt er 
defi neret og opgaven bare skal løses. 
Ambitionen er at skabe hidtil overset 
merværdi.  

– Vi kan to ting. For det første kan vi 
ofte se muligheder i et projekt, når 
vi forholder os til, hvad man må og 
kan. Og så kan vi få parterne til at tale 
sammen og fi nde en fælles optimal 
løsning, siger Kristian Baatrup, der er 
partner og direktør i Landinspektør-
kontoret Baatrup og Thomsen.

Han har netop gennemført en ud-
dannelse i mediation for yderligere 
at styrke kompetencerne indenfor 
problemløsning og mægling.

Måske er det derfor nogle af de andre 
rådgivergrupper som advokater og 
ingeniører for nogles vedkommende 
helst ser, at landinspektørerne holder 
sig til måleapparaterne. Det vil sige 
optræder som underleverandører for 
entreprenører og andre udførende, og 
udfører en bestemt ydelse i form af 
opmåling – på linie med for eksempel 
elektrikere eller certifi ceringsrådgi-
vere.

Men sådan bliver det ikke i fremtiden, 
hvis det står til Kristian Baatrup, der 
blandt sine tillidsposter er formand 
for Landinspektørforeningens rekrut-
teringsudvalg.

Maksimere mulighederne

Som rådgiver fokuserer landinspektører på at 

screene mulighederne.

– Det kan for eksempel være, at man kan ændre 

plangrundlaget, konvertere fra bolig til erhverv 

eller omvendt. Eller det kan være, at man kan 

ændre bebyggelsesprocenten fra 30 til 60 og 

dermed skabe øget rentabilitet. Det gælder om at 

anvende mulighederne i lovgivningen og maksi-

mere projektet, siger partner Kristian Baatrup, 

Landinspektørkontoret Baatrup og Thomsen.

En anden vigtig ting er noget så simpelt som at 

kontrollere oplysningerne i BBR-registret. Det 

viser sig meget ofte, at der er endog meget store 

afvigelser mellem de registrerede og de faktiske 

arealer.

– Vi hjalp for nylig en kommune med rådgivning 

omkring et tidligere hospital. Efter en kontrol-

opmåling, kunne vi konstatere, at der var en 

uoverensstemmelse på godt 1.900 kvm. i forhold 

til BBR-registeret. Det betød, at ejendommen 

kunne sælges for fl ere millioner ekstra, og nu skal 

indrettes til 30 lejligheder.

H

– Der er alt for mange, der går i retten i 
dag. Det er spild af både penge og tid. Vi 
skal fjerne fokus fra krav og sætte fokus 
på behov, så får vi en smidigere sagsgang 
i byggebranchen, siger partner Kristian 
Baatrup, Landinspektørkontoret Baatrup og 
Thomsen, der netop har taget en uddannelse 
i mediation for at kunne mægle mellem 
konfl iktende parter.

Bygge- og ejendomsbranchen er traditionsbunden. Samarbejdspartnere og 

faggrupper arbejder sjældent på tværs. Det gør det svært at ændre på po-

sitionering og placering. Landinspektører har taget kampen op og synes de 

har mere at byde på end gummistøvler og målerapparater. Læs her hvorfor 

man – måske – skal gentænke samarbejdet med landinspektørerne

Direktionsgangen 
eller pløjemarken
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det gælder om løbende at kunne 
sælge projektet, uden at forhindre 
muligheden for at færdiggøre det i 
den anden ende indenfor lovgivnin-
gens rammer. Der er vores rådgivning 
unik. Men vi har også udfordringer, 
for selvom landinspektørbranchen 
er fusioneret til større enheder, så er 
de fl este af os stadig små og mangler 
ressourcerne til at  opbygge afdelinger 
med spidskompetencer indenfor alle 
segmenter. Derfor er det et strategisk 
valg, om man vil satse på rådgivning 
eller mere traditionel opmåling, som 
efterspørges i forhold til for eksempel 
infrastrukturopgaver. Men jeg tror 
ikke, der er nogen af os, der siger nej 
til opgaver, hvis lejligheden byder 
sig. Vi er selvfølgelig ikke for fi ne til 
hverken nabostridigheder eller som 
underleverandører til entreprenørerne, 
siger Lars Gjøg.

Kristian Baatrup havde for nylig en 

samtale med en ejendomsadvokat, der 
sagde til ham:

– Jeg er så glad for, at landinspektører 
er så anonyme, for hvis I virkelig gav 
den gas, så ville vi ikke få et ben til 
jorden.

Det udsagn rummer et absurd para-
doks for landinspektørerne.

– Vi skal have ændret vores image. Jeg 
tror ikke, at den pågældende er den 
eneste, der tænker sådan. Det var sagt 
med et glimt i øjet, men det er et rig-
tig godt eksempel på, hvordan vi fak-
tisk IKKE skal tænke i branchen. Vi 
skal ikke bekrige hinanden, men drage 
nytte af hinandens fagkompetencer. 
På den måde kan vi skabe bedre 
rådgivning for kunder og klienter og 
dermed bedre projekter og merværdi. 
Og det vil gavne alle i sidste ende, 
siger Kristian Baatrup.    ■

En del af baggrunden for landinspek-
tørernes kamp for at positionere sig, 
er alvorlig. Professionen er truet på 
grund af manglende interesse, selvom 
den i dag er unik i og med, det er 
landinspektørerne, der står for al ma-
trikulering i Danmark. I modsætning 
til fl ere steder i udlandet, hvor det er 
offentlige myndigheder, der har den 
kompetence.

Manglen på landinspektører betyder, 
at branchen har 
svært ved at sikre 
et vækstgrundlag i 
de private fi rmaer, 
men langt alvorli-
gere altså også, at 
selve landinspek-
tørfunktionen ikke 
kan bibeholdes 
i sin nuværende 
form, hvis der ikke 
sker noget.

– Vi har gennem 
fl ere år haft mas-
sive problemer 
med at tiltrække 
studerende til den 
5-årige uddannelse. Unge ser en ejen-
domsmægler eller advokat med blanke 
sko og sort bil som mere checket end 
en landinspektør i gummistøvler. Det 

er derfor det er så vigtigt for os at æn-
dre vores image, så det svarer til vir-
keligheden, siger Kristian Baatrup, 
der selv har kunder som Saxo Bank, 
Rønne & Lundgren, Bech-Bruun, Mo-
mentum Research & Development og 
Home Erhverv foruden de mere tradi-
tionelle opgaver som nabokonfl ikter og 
kommunal opmåling.

Kristian Baatrup vil gerne positionere 
sig yderligere på direktionsgangene, 
netop fordi landinspektørerne har 
den unikke kombination som rådgiver 
mellem jurister, arkitekter, ingeniører 
og teknikere.

– Vi skal ikke konkurrere med de 
andre faggrupper, for de har deres 
høje faglighed på hver deres felt, men 
der er sager, hvor vi kan sikre, at en 
sag bliver optimeret og dermed skaber 
merværdi for alle parter på sagen, 
siger Kristian Baatrup.

Ligesom Landinspektørkontoret 
Baatrup og Thomsen er Mølbak 
Landinspektører blandt branchens 
mellemstore aktører.

– Landinspektører er ikke tænkt 
naturligt ind i et projektforløb, og 
det kan man ikke klandre de øvrige 

aktører for. Vi er stadig 
alt for anonyme og for 
grå en masse. Vi gør slet 
ikke nok for at gøre op-
mærksom på vores eget 
værd, og det gør vores 
forening heller ikke. Vi 
bliver opfattet som dem 
med instrumenterne, 
men for mange fi rmaer 
i branchen er det slet 
ikke det, vi lever af, 
siger partner Lars Gjøg 
Petersen, Mølbak 
Landinspektører.

Han er en af dem, der 
arbejder sammen med 

for eksempel projektudviklere.

– Der er ofte divergerende interes-
ser i forbindelse med projekter, fordi 

INDBLIKINDBLIK

Bygge- og anlægsprojekter
Metro-cityringen/ Den Blå Planet/ 8-tallet
Ejerlejligheder
Opdelinger/ Ændringer/ Taglejligheder
BBR- og huslejearealer

LANDINDSPEKTØRFIRMAET VEKTOR A/S 
FREDERIKSBERG, KØBENHAVN OG LYNGBY

Tlf.: 45 87 03 72
www.vektor.as 
adm@vektor.as

NY ADRESSE PÅ FREDERIKSBERG
L.I. BRANDES ALLÉ 4

Hvad er en landinspektør?

Landinspektøruddannelsen er en bred og helhedsoriente-

ret uddannelse, hvor de faglige traditioner fra ingeniør-, 

arkitekt- og jurauddannelsen går op i en højere enhed.

Uddannelsen kombinerer design og jura med teknologi og 

matematik.

Den klassiske praktiserende landinspektør beskæftiger sig 

med ”matrikulært arbejde”, udstykning mv. og med opmå-

ling, kortlægning og rådgivning.

Endelig arbejder mange med tekniske og rådgivningsmæs-

sige opgaver i privat regi. Det kan være alt fra off  shore-

opmålinger hos Mærsk, til ekspropriation til gennemførelse 

af Metroen, som ansat i rådgivende ingeniørfi rmaer eller 

andre store virksomheder.

En landinspektør står stærkt, fordi indsigt i planlægning, 

jura, kortlægning, informationsteknologi og forvaltning 

giver kompetence til at arbejde med problemer, hvor 

forskellige faggrupper skal samarbejde om løsning af den 

konkrete opgave.

Konkrete udviklingsopgaver 
kræver alternative løsninger

Blandt de opgaver, som Landinspektørkontoret Baa-

trup & Thomsen arbejder med i øjeblikket, er salget 

og udviklingen af et tidligere alkoholbehandlingssted, 

Majorgården, i Hellebæk, som i øjeblikket er til salg 

hos Home Erhverv Helsingør.

– Ejendommen ligger naturskønt, men der er mange 

spørgsmål til, hvad den må bruges til, om man kan 

indrette domicil for eksempel, om man kan ændre 

loftshøjden, bygge til, indrette ejerlejligheder etc. 

Et andet eksempel er et mindre butikscenter i 

Ålsgårde, som Momentum Research & Development 

udvikler. 

– Krisen betød, at projektet gik i dvale, men via et 

matrikulært mageskifte med kommunen er det nu 

blevet muligt at opføre en mindre udgave af det 

oprindelige projekt, siger Kristian Baatrup.

Ombygningen til cirka 40 millioner kr. forventes at gå 

i gang inden for de kommende måneder.

– Vi har en unik rolle, for vi kan forstå både ingeniørernes 
tekniske sprog og projektudviklerens interesse for at komme i 
gang, men vi er slet ikke gode nok til at gøre opmærksomme på 
det, siger partner Lars Gjøg Petersen, Mølbak Landinspektører.

”Det kan lønne sig 

at tage udgiften til 

landinspektøren i 

startfasen i stedet for 

at skulle ændre forud-

sætningerne længere 

henne i forløbet.”

Lars Gjøg
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Telefon 702 00 883 . Fax 702 00 884
E-mail molbak@molbak.dk . www.molbak.dk

Vi kan tilbyde:
✓ Rådgivning om ejendomsretlige forhold
✓ Gennemførelse af matrikulære forandringer
✓ Opmåling til huslejearealer og ejerlejlighedsopdelinger
✓ Teknisk opmåling og afsætning

Ring eller mail for en aftale!

AALBORG: Beboerne i Hasseris Boligselskabs 

afdeling 5, Grønnegården, i Skalborg syd for 

Aalborg, har besluttet at sige ja til en omfat-

tende renovering af de næsten 500 lejligheder 

i afdelingen.

Med en renovering for 455 millioner kr. bliver 

det en af de mest omfattende i Aalborg for 

en boligforening, og beboerne kan se frem til 

energivenlige lejligheder med moderne køk-

kener og badeværelser.

384 beboere stemte for renoveringen, 9 imod. 

Grønnegården er fra midten af 1970erne og 

bærer præg af slid. Den er umoderne både 

i udseende og funktioner. Det gælder både 

lejligheder og udearealer.

– Med stor opbakning fra beboerne har vi 

gennemført en hurtig beslutningsproces som 

betyder, at vi nu er i stand til at gennemføre 

det måske mest gennemgribende renoverings-

projekt i en boligafdeling i Aalborg, siger Klaus 

Ringgaard, direktør Hasseris Boligselskab.

Renoveringen kan gennemføres efter Lands-

byggefonden har valgt at støtte projektet.

Historisk 
stort bolig-
renoverings-
projekt på vej 
i Aalborg

Der er 492 boliger i Grønnegården, – 82 er 
1-værelses. Hasseris Boligselskab vil sammenlægge 
nogle af dem, så størrelsen på lejlighederne bliver 
mere varieret og mere tidssvarende den efterspørg-
sel, der er på lejligheder i dag.

nyheder 
indland

OSLO: Den norske fondsudbyder, Skagen fondene, har lanceret sin første 

nye aktiefond i 10 år, og det er blevet en global ejendomsfond kaldet 

”Skagen m2”, der skal investere i lavt prisfastsatte børsnoterede ejen-

domsselskaber over hele verden. 

– Ejendomsselskaber har stabile pengestrømme. Alligevel er børsnoterede 

ejendomsselskaber ofte fejlagtigt prisfastsatte. Vi forventer, at vi med 

Skagens investeringsfi losofi  og vores erfaring har værktøj til at skabe et 

langsigtet merafkast for vores investorer, siger Peter Almström, ledende 

porteføljeforvalter i Skagen m2-teamet. 

Målet for fonden er det globale marked af børsnoterede ejendomsselskaber, der 
ifølge Skagen består af omkring 2.000 selskaber. Det kan både være selskaber, 
der er aktive inden for forskellige områder såsom forvaltning og udlejning af 
ejendomme, kontor, lagerbygninger og beboelseslejemål. 

Deutche Pfandbriefbank, som for nylig 

åbnede kontor i Stockholm, er allerede 

aktiv. Banken har siden åbningen af kontoret 

i september givet fl ere lån – senest et på 483 

millioner kr. til refi nansiering af to porteføljer 

med boligejendomme i Sverige. Den svenske 

afdelings første transaktion var et lån på 408 

millioner kr. til NLI Fastigheter Holding AB, 

en underafdeling af det norske selskab NLI 

Eiendomsinvest.

Lånet skal gå til refi nansiering af en portefølje 

bestående af logistikejendomme, som består 

af 5 udlejede ejendomme på i alt 156.199 

kvm. Ejendommene er strategisk placeret i det 

sydlige Sverige i byer som Malmö, Vësterås og 

Lidköping.

Den tyske bank vil fra det nye kontor betjene 

kunder i det skandinaviske ejendomsmarked, i 

første omgang primært i Sverige og Finland.

– Med åbningen af et kontor i Stockholm er 

Deutsche Pfandbriefbank repræsenteret på 

alle de vigtige ejendomsmarkeder i Europa. 

Det skandinaviske ejendomsmarked har vist 

en ekstraordinær stabilitet, og vi ser her en 

stigende interesse fra både nationale og 

internationale investorer, siger Dr. Bernhard 

Scholz, bestyrelsesmedlem i Deutche Pfand-

briefbank.

Deutche Pfandbriefbank trak sig 
ud af det skandinaviske marked 
i 2009, efter at have været aktiv 
her siden 2001. Nu har banken 
igen åbnet kontor i Stockholm.

Skagen Fondene lancerer 
global ejendomsfond

Deutsche Pfandbriefbank tilbage i Skandinavien

Axa Real Estate og den norske oliefond, Norges Bank Inve-

stment Management, har i et joint venture købt to tyske 

kontorejendomme af Royal Bank of Scotland. Der er tale om 

NBIMs første opkøb på det tyske ejendomsmarked.

Den ene ejendom er beliggende på Berlins hovedstrøg, Kurfür-

stendamm Boulevard, den anden ligger i Frankfurts centrale 

erhvervskvarter. Axa Real Estate investerer på vegne af det 

franske forsikringsselskab AXA.

Sælger er Royal Bank of Scotland. Axa og NBIM køber hver 50 

procent af ejendommene til i alt 5,85 milliarder kr.

Ejendommen i Berlin er på 16 etager og har et areal på 72.400 kvm. 
Ejendommen i Frankfurt er på 81.600 kvm. Her vue fra Berlin.

Norsk oliefond køber tysk 

portefølje til 5,85 milliarder kr.

nyheder
udland
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Derfor skal du skifte 
til en sikkerhedsdør.

Skift til markedets mest udviklede sikkerhedsdør af stål.
Læs mere på daloc.com

Sikkerhedsdøre

Derfor sk
til en sikk
Først og fremmest får lejlighederne en ny sikkerhedsdør 
af stål, som holder tyve ude. For selv om det er vigtigt med 
en god lås på dørene, så er det svært opbrydelige 
sikkerhedsdøre, som får tyven til at give op.

Men der er også andre fordele.

Vore sikkerhedsdøre er meget tætte og isolerer derfor 
mod støj fra opgangen, hvilket er med til at skabe et mere 
behageligt miljø i lejlighederne. Brand og brandgasser 
holdes ligeledes ude. Mados forhindres i at brede sig til 
opgangen, og ofte opnår man endda besparelse på 
varmeregningen.

Desuden får lejlighederne en dør, som stort set er 
vedligeholdelsesfri og ikke behøver at blive udskiftet 
i mange år.

Næsten 70 års erfaring
Daloc-sikkerhedsdøre er både meget fl eksible 
og elegante, fordi de er resultatet af intelligente og 
gennemtænkte sikkerhedsdetaljer kombineret med de 
materialer, de er konstrueret af. Daloc har lavet sikre 
døre siden 1943, så vi ved, hvad vi taler om.

Alle vore sikkerhedsdøre er gennemprøvede, certifi cerede, 
produktionskontrollerede og højt klassifi ceret i forhold til 
brand, brandgasser, lyd og indbrudssikkerhed.

Et par timer pr. dør
Vore professionelle montører udskifter en dør til en 
lejlighed på under en halv dag. Så før du får set dig om, 
har sikkerhedsdørene ikke kun gjort lejerne glade og 
tilfredse, værdien på lejlighederne er også steget.

Gå ind på Daloc.com og læs mere om teknikken bag 
sikkerhedsdørene og de mange udførelser, der er at 
vælge imellem.

nyheder
udland

EUROPA: Der blev investeret 53 milliarder kr. 

i butikker i Europa i 3. kvartal og det svarer til 

en stigning på 12 procent i forhold til 2. kvar-

tal. Men samtidig er det 18 procent mindre 

end sidste år.

Det skyldes ifølge erhvervsmæglerfi rmaet 

CBRE i højere grad manglende udbud end 

svigtende efterspørgsel. 

– Der er stor efterspørgsel efter 1. klasses bu-

tikker i alle de stærke europæiske økonomier, 

især i Tyskland, Norden, Frankrig og Polen. 

Efterspørgslen kommer både fra europæerne 

selv, men i stigende grad også fra lande uden 

for Europa, især USA og Canada. Til gengæld 

ser vi dramatisk lavere salgstal i de svagere 

europæiske økonomier. Dels fordi færre ønsker 

at investere i de markeder, dels fordi sælgerne 

generelt ikke er klar til at acceptere de lavere 

priser, som potentielle investorer kræver, siger 

chef for European Retail Investment, John 

Welham, CBRE.

Den amerikanske pensionskasse TIAA-CREFs 

opkøb af Festival Place shopping centret i 

Basingstoke til 2,6 milliarder kr. var med til at 

booste det engelske retailmarked i 3. kvartal. 

12 procent flere 
investeringer i butikker

16 procent ledige 

boliger i Spanien

SPANIEN: Der er mellem 4 og 4,3 

millioner tomme boliger i Spanien. Det 

svarer til 16 procent af den samlede 

boligmasse på cirka 26 millioner, ifølge 

tal fra Global Edge, der har set nær-

mere på en ny spansk 10-års plan for 

boligmarkedet. 

Regeringen forventes dels at ville 

fokusere på at tiltrække udenlandske 

købere, men i endnu højere grad at 

se på mulighederne for incitamenter 

i forhold til renovering. Det vil nemlig 

også løse et andet problem i form af 

høj arbejdsløshed i byggeriet. Antallet 

af igangsættelser er faldet 44 procent i 

forhold til sidste år, og der er ingen tegn 

på ændringer i markedet pt. 

Markedet efterlyser blandt andet billi-

gere og nemmere adgang til fi nansiering 

samt programmer, der kan få fl ere unge 

til at fl ytte hjemmefra og leje egen bolig. 

Eksisterende boliger udgør 3,1 millioner af 
de tomme boliger, mens 900.000 er nybyg-
gede boliger. Antallet af ledige ferieboliger 
er et sted mellem 150.000 og 300.000. 
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De institutionelle investorer i Italien 

satser målrettet på at forøge deres 

ejendomsinvesteringer fra 6,9 procent til 

7,5 procent i 2012. Halvdelen af de poten-

tielle investeringer udgør 80 milliarder kr. 

og forventes investeret indirekte gennem 

ikke-børsnoterede ejendomsfonde, ifølge 

nye tal fra INREV (European Association 

for Investors in Nonlisted Real Estate 

Vehicles).

De nye tal for 2012 viser, at ejendomsinve-

steringer vil runde 287 milliarder kr. eller 

6,9 procent af de samlede investeringer i 

Italien.

Undersøgelsen viser også, at de institutio-

nelle investorer i Italien lægger en relativ 

større del af deres ejendomsinvesteringer 

uden for hjemlandet i forhold til deres kol-

leger i andre europæiske lande.

Samlet set fastholder de italienske investorer 91,9 procent af deres investeringer i Italien.

Italienske investorer vil 

have ejendomme
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energimærkning på A-D, eller hvis 
der er gennemført energiforbedrin-
ger i hele ejendommen svarende til 
mindst 400 kr. pr. kvm.

•   at udlejer kan kræve en større 
lejeforhøjelse end efter de gældende 
regler, så udlejer kan lade hele inve-
steringen, også fremtidigt sparede 
vedligeholdelsesudgifter, indgå i 
beregning af lejeforhøjelsen. Dog 
maksimalt til størrelsen af den do-
kumenterede besparelse for lejeren.

•   at lejer får forhøjet råderetsbeløbet 
for den godtgørelse, der kan opnås 
ved frafl ytning, hvilket udvider leje-
rens muligheder for at lave energi-
besparende foranstaltninger.

Men armene er slet ikke oppe i 
samme højde hos Ejendomsforenin-
gen Danmark. Selvom der er en vis 
lettelse over, at aftalen endte ander-
ledes end det første udkast, som er 
blevet stærkt kritiseret for næsten at 
give den modsatte effekt i forhold til 
intentionen.

– Aftaleteksten er bedre end det 
lovforslag, som Carsten Hansen 
lancerede i foråret. Men det var også 
meget ringe, og det ville reelt afskaffe 
moderniseringerne af de private leje-
mål. Med den nye aftale vil udlejers 
incitament til energirenovering blive 
større end i det oprindelige oplæg, 
siger Torben Christensen, direktør i 
Ejendomsforeningen Danmark.

Men forslaget kobler fortsat energi-
renovering med de såkaldte gennem-
gribende moderniseringer af enkelte 
ledige lejemål. Det betyder, at nogle 
private lejeboliger vil opnå en tids-
svarende boligstandard, andre vil ikke. 
Og det er her Ejendomsforeningen 
Danmark taber begejstringen.

– Det er i sig selv positivt, at der er 
vist et politisk mod til at skabe et inci-
tament til energirenovering af de pri-
vate lejeboliger. For vi skal i gang med 
at energirenovere de ældre lejeboliger 
nu, hvis energiforbruget for alvor skal 

ned. Men aftalen er uambitiøs. Den 
skaber fortsat ikke et varigt og sikkert 
incitament for udlejer til at foretage 
energiinvesteringer. Flere lavthængen-
de frugter vil formentlig blive plukket 
med det nye forlig, men vi tror ikke, at 
de mere ambitiøse udlejere vil kunne 
få fi nansiering til at gennemføre deres 
energiprojekter, siger Torben Chri-
stensen.

Ejendomsforeningen Danmark mener, 
at opgaven egentlig var ret let for poli-
tikerne og foreslår følgende model.

– I en konkret energirenoveret 
ejendom kunne der være en husleje-
stigning svarende til afdraget på det 
realkreditlån, som fi nansierer energi-
forbedringen. Lejerne får en besparel-
se i form af reducerede energiudgifter, 
og udlejer har sikkerhed for, at han 
kan hæve huslejen svarende til inve-
steringen. Det er en forudsætning for, 
at bankerne vil låne udlejer penge til 
energiinvesterin-
gen, siger Torben 
Christensen.

I den tværgående 
netværksorgani-
sation Byggesoci-
etetet ser formand 
Tony Christrup 
primært fordele i 
forslaget:

– Det er glædeligt, 
at der er opnået et 
resultat, der trods 
alt tager fat på 
udfordringen og 
skaber et positivt 
incitament for 
såvel udlejer som 
lejer, men vi havde 
gerne set en mere 
vidtgående aftale. 
Der er ingen tvivl 
om, at der skal 
skabes rammer 
og vilkår, der er så 
åbenlyse, at også 
den fi nansielle 
sektor vil tage 

ansvar for den fremtidige energire-
novering af boliger, siger Tony Chri-
strup.    ■

ålet er at nedbringe CO2-
udslippet, men om det sker, 
vil de kommende år vise. 

Lovforslaget har været ventet med 
spænding, for det er i alle parters 
interesse, at det kan betale sig at ener-
girenovere udlejningsboliger. Og nu er 
regeringen og de øvrige partier på nær 
Liberal Alliance så blevet enige om en 
aftale om dansk energipolitik 2012-
2020. Baggrunden er, at den private 
udlejningssektor, som udgør knap 20 
procent af den samlede boligbestand, 
for 80 procents vedkommende består 
af private udlejningsboliger bygget, 
før der for alvor blev stillet krav til 
energistandarden.

” Sektoren har således et betydeligt 
potentiale for energiforbedringer. 
Det er derfor vigtigt, at der kommer 
mere gang i energirenoveringerne i 
denne sektor. Både lejere, udlejere og 
samfundet vil både energimæssigt og 
økonomisk have gavn af fl ere energire-

GRØNNE EJENDOMME

Moderniseringer og lejefor-
højelser og det nye lovforslag

Hvis et lejemål ligger i en ejendom med energimærke 

A-D, så kan udlejer fortsat benytte §5 stk. 2 i bolig-

reguleringsloven til gennemgribende at modernisere 

et lejemål og bringe det up-to-date. §5 stk. 2 betyder, 

at man kan forhøje lejen forholdsmæssigt med bag-

grund i de forbedringer, der er gjort.

I alle øvrige ejendomme skal udlejer, inden moderni-

sering af et ledigt lejemål, gennemføre rene energi-

forbedringer i hele ejendommen svarende til 400 kr. 

pr. kvm.

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark

ROS OG RIS 
til ny pakke
Energisparepakken har været ventet længe, fordi der 

mangler incitamenter til at investere i renovering af 

boligudlejningsejendomme. Men energitiltagene bliver 

koblet sammen med gennemgribende renoveringer, og 

Ejendomsforeningen Danmark er stadig skeptisk 

overfor eff ekten

grønne 
ejendomme

M
VI HAR SAT RENOVERING 
PÅ DAGSORDENEN

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS
COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber 
værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores 
360°-tilgang. Vi angriber udfordringerne fra mange 
forskellige vinkler for at skabe sammenhængende 
løsninger for vores kunder.

 › Helhedsrådgivning
 › Rentabilitetsvurderinger
 › Energianalyser
 › Opdatering af indeklima
 › Bygningscertificering
 › Opgradering af bygningers  
energimærke

 › Driftsoptimering
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noveringer. Alligevel foretages de i for 
beskeden målestok. Den væsentligste 
grund til det er, at udlejer i dag ikke 
på kort sigt har økonomisk incitament 
nok til at foretage dem – det såkaldte 
paradoksproblem. Med aftalen løses 
paradoksproblemet, samtidig med 
at lejere og samfund ikke læn-
gere kommer til at gå glip af mulige 
energibesparelser. Alle parter – ikke 
mindst klimaet – vil således vinde ved 
aftalen.”

Så vidt, så godt ministeren, der skal 
fremsætte det endelige lovforslag i 
december 2012, men det er ikke alle 
på den modsatte side af bordet, der 
ser det helt på samme måde.

Blandt dem med armene oppe er 
Dansk Byggeri. Foreningen roser 
regeringen.

– Det er nærmest en gordisk knude, 
som Carsten Hansen nu har løsnet. 
I mange år har udlejere manglet et 
økonomisk incitament til at investere 
i energirenoveringer, fordi lejeren får 
gevinsten ved de reducerede energi-
omkostninger. Den del af aftalen for-
tjener stor anerkendelse, siger direktør 
i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen.

For Dansk Byggeri samler interessen 
sig om tre initiativer i pakken:

•   at udlejer kan forhøje lejen ved 
genudlejning af en ejendom med en 

20 procent af boligmassen er private udlejningsboliger. 



GRØNNE EJENDOMME

“ At bygge med 
 god samvittighed”

Vi tror på, at det har en positiv effekt på dit projekt, at vores forretning bygger på re-
spekt for medarbejderne, miljøet og omverdenen. Det betyder, at vi kan tiltrække de 
bedste folk til at varetage dit projekt, at vi går forrest i forebyggelse af arbejdsulykker, 
og at vi hele tiden har fokus på at genbruge materialer.  
Læs mere på mth.dk/principper

6 Princip 6: Ansvarlighed

 eksisterende bygninger i de 
5 nordiske lande er målet for 
en ny konkurrence, hvor man 

i første omgang kan vinde 300.000, 
og hvis man går videre yderligere 1 
million kr.

Konkurrencen foregår i 2 dele.

Første fase er en åben idékonkur-
rence. Her kan alle være med, og det 
handler om absolut bedste ideer. 4 
forslag for hver bygning, det vil sige 
20 sammenlagt, får 300.000 norske 
kr., og muligheden for at gå videre til 
konkurrencens anden fase.

I anden fase skal forslagene være 
realistiske og gennemførlige, og her får 
det vindende bidrag for hver bygning 
muligheden for at indgå en kontrakt 
med bygningsejerne. En endelig nordisk 
vinder får desuden en million norske kr.

Udgangspunktet for konkurrencen 
er Nordic Built Charter, der er et do-

kument som defi nerer 10 principper 
for, hvordan vores byggede miljø bør 
konstrueres i fremtiden. Tanken er, at 
forslagene skal demonstrere princip-
perne i praksis.

– Nordisk samarbejde er desværre en 
mangelvare i den nordiske byggebran-
che, og det er ærgerligt, fordi alle de 
nordiske lande står overfor nøjagtig de 
samme udfordringer over de kommen-
de år i form af bæredygtig renovering 
af den eksisterende bygningsmasse, 
siger Hans Fridberg, projektleder for 
Nordic Built og innovationsrådgiver 
på Nordisk Innovation.

Projektet fi nansieres af Nordisk 
Ministerråd og Nordisk Innovation, 
og sidstnævnte fungerer også som 
sekretariat.

Alle i bygge- og ejendomsbranchen kan 
tilmelde sig konkurrencen gratis.

Deadline er 8. februar for første fase. ■

Der er udvalgt 5 bygninger - en i hvert nordisk land – og det er: 

1.   Hippostalo i Tampere i Finland. En offentlig kontorbygning, der er blevet kaldt Tamperes 
grimmeste. 

2.   Posthuset i Norges hovedstad Oslo er blandt andet hovedkontor for Posten Norge. Da 
bygningen blev bygget var den Norges højeste, men nu er den overgået af Oslo Plaza. Den 
har været stærkt udskældt og er derfor allerede renoveret i fl ere omgange.

3.   Botkyrkabyggen i Sverige er et boligbyggeri med i alt 12.000 lejligheder i udkanten af 
Stockholm. Ejes af Botkyrka Kommune.  

4.   Høfdabakki i Reykjavik i Island er en tidligere universitetsbygning. 
5.    ….og endelig den danske Boligafdeling Ellebo i Ballerup med 284 lejligheder bygget i 

1964.

1 million kr. til det mest 
bæredygtige projekt
Hele bygge- og ejendomsbranchen er indbudt 

til konkurrence om at levere det mest bæredygtige 

renoveringsprojekt i Norden
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DEAS ∙ Dirch Passers Allé 76 ∙ DK-2000 Frederiksberg ∙ Tlf.: +45 70 30 20 20 ∙ info@deas.dk ∙ www.deas.dk – det tidligere Dan-Ejendomme as

www.deas.dk
Forvaltning, drift og formidling af boliger og ejendomme

Hvad kan DEAS gøre 
for dig?

EJENDOMSADMINISTRATION. DEAS er et af Danmarks førende 
ejendomsadministrationsselskaber – med over 20 års erfaring 
og løbende kontakt til de mange mennesker, der bor, handler og 
arbejder i de ejendomme, vi har ansvaret for. Vi tilbyder forvaltning 
af erhvervsejendomme og boligejendomme, administration af 
ejerforeninger og andelsboligforeninger samt drift & vedligehold, 
udlejning og bygherrerådgivning.

CENTERMANAGEMENT. DEAS Butikscentre administrerer flere 
butikscentre, fx Frederiksberg Centret, som drager fordel af 
vores indgående kendskab til forbrugeradfærd og -tendenser. 
Vi leverer formularen til et velfungerende butikscenter: Aktiv 
centermanagement, centerudvikling og centeradministration.

MÆGLERVIRKSOMHED. DEAS Erhverv og DEAS Bolig er specialister i 
formidling og udlejning af erhvervs- og investeringsejendomme samt 
ejer- og andelsboliger, og har som mål at levere topprofessionel service 
efter den højest faglige standard.

PROPERTY ASSET MANAGEMENT. Fremover vil Property Asset 
Management indgå som en del af vores forretning med aktiv rådgivning 
med fokus på udvikling og værdiskabelse.

FACILITY SERVICES. DEAS Facility Services har øjnene rettet mod 
fleksibel viceværtservice, renholdelse, teknisk tilsyn, gartnerservice, 
kantine, reception eller andre af de funktioner, der gør bygning og 
omgivelser til et rart sted at arbejde og bo i. 

OFFENTLIGT-PRIVAT PARTNERSKAB. Offentligt-Privat Partnerskab er 
nytænkende måder at etablere og drifte offentlige anlæg og bygninger. 
DEAS er markedsledende og medejer af projekterne Vildbjerg Skole, 
Hobro Tinglysningsret, Ørstedskolen, Randers P-Hus og Frederikshavn 
Byskole.

Uanset hvordan vi bedst kan hjælpe dig, så er der én ting, 
der er afgørende for os: Nemlig hvordan vi bedst passer på 
din ejendom eller din bolig – som er det vores egen.

et nye formandskab i Byggesoci-

etetet vil gerne skabe endnu mere 

aktivitet i netværket. Det kan være 

svært at skabe rammerne for for egen kraft, 

og derfor fi k Jytte Bille og Tony Christrup 

den ide, at hvis man kunne få sponsorer til at 

hjælpe med at støtte op om Byggesocietetets 

aktiviteter, så ville det være attraktivt både 

for Byggesocietetet og for de medlemmer, der 

gjorde brug af tilbuddet.

 

Som sagt så gjort.

 

– Vi har et ønske om at skabe tættere relatio-

ner til vores medlemmer. Derfor opstod ideen 

om at undersøge om vores medlemmer var 

interesseret i egentligt sponsorsamarbejde, og 

det skulle vise sig at være en rigtig god ide, 

siger den ene del af formandskabet, Jytte Bille.

 

Forretningsudviklingschef Christoph Wiese, 

Home Erhverv København, der er medlem af 

landsbestyrelsen, tilbød at deltage i arbejdet.

 

– Vi har udsendt et oplæg til samtlige medlem-

mer og inviteret dem til at mødes med os, hvis 

de fandt det interessant og relevant for dem. 

Og resultatet taler for sig selv. Vi har fået alle 

sponsorater på plads, og vores hovedsponsorat 

endda for de kommende 3 år, siger Jytte Bille.

Målet med sponsoraterne er, at de pågæl-

dende fi rmaer er med til at bakke op omkring 

Byggesocietetet og på den måde få deres navn 

frem, og hovedsponsorerne får deres logo på 

Byggesocietetets hjemmeside med link til de 

pågældende fi rmaer.

I stedet for én hovedsponsor har tre sponsorer 

valgt at gå sammen, men så til gengæld tegne 

sig for en 3-årig periode. Det drejer sig om 

revisionsfi rmaet KPMG, det rådgivende inge-

niørfi rma Cowi og Nordea Ejendomme.

 

– Da muligheden opstod for at blive ho-

vedsponsor for Byggesocietetet, var det 

naturligt for KPMG at indtræde. Vi er glade for 

at kunne bidrage til Byggesocietetets nye pro-

fi l og medvirke til at opbygge det stærkeste 

netværk af specialister indenfor det byggede 

miljø, siger Kenneth Hofman, leder af KPMGs 

branchegruppe for Ejendom & Entreprise.

 

Herudover har også advokatfi rmaet Plesner 

og realkreditinstituttet BRF indgået aftale om 

sponsorat.

 

– Hos Plesner har vi valgt at være sponsor, 

dels for at støtte op omkring Byggesocietetet 

og den betydelige rolle, som Byggesocietetet 

har for branchen og dets væsentlige funktion 

som mødecentrum for alle aktører inden for 

fast ejendom. Dels har vi også fra vores afde-

ling for Commercial Property ønsket at være 

med til at påvirke både formen og indholdet af 

Byggesocietetets aktiviteter, siger advokat og 

partner Peer Meisner, advokatfi rmaet Plesner.

BRF vil være med til at støtte især aktivite-

terne i kredsene rundt om i landet.

 

– Jeg ser det som en meget interessant mulig-

hed for at få større synlighed gennem fælles 

aktiviteter med Byggesocietetet og derigen-

nem at skabe en positiv dialog med vores 

kunder, samarbejdspartnere og nye kunder. 

Sponsoratet skal støtte op om vores aktivite-

ter i lokalområderne og styrke og være med 

til at udvide netværket, siger Kim Thomsen, 

underdirektør i BRFkredit Erhverv og Alment 

Byggeri.

Det er især fornyelsesprocessen, der har gjort 

det interessant for rådgivningsfi rmaet Cowi at 

blive sponsor.

– Byggesocietet er kommet godt på vej med 

den fornyelsesproces som formandskabet på-

begyndte for godt et år siden, en proces som 

helt sikkert vil bidrage til at styrke branchens 

troværdighed og udvikle det vigtige netværk 

i relation til blandt andet beslutningstagere. 

Byggesocietetets upolitiske platform har 

desuden været afgørende for, at vi indgår i 

den aktuelle sponsoraftale, siger markedschef 

Troels Wenzel, Cowi.    ■

Flere vil gerne 
være sponsorer

I udlandet har man kendt det 

i mange år, mens det i Danmark 

først for alvor er ved at fi nde 

fodfæste nu: Sponsorskaber for 

at skabe bedre netværk

– I Byggesocietetet er vi glade og stolte over den po-
sitive modtagelse vores nye tiltag har fået, siger for-
mand for Byggesocietetet, Jytte Bille. Her sammen 
med Christoph Wiese bagerst til højre og i forreste 

række fra venstre Lars Gøtke, Nordea Ejendomme, 
Troels Wenzel, Cowi og Morten Spanner, KPMG.

bygge-
societetet

D
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NYHEDER INDLANDnyheder 
indland

KØBENHAVN: Under overskriften ’Verdens 

Bedste Børneby’ har Cobe, Nord Architects, 

PK3 og Grontmij vundet arkitektkonkurrencen 

om en ny daginstitution på Christianshavn for 

618 børn og unge i alderen 0-18 år.

Daginstitutionen, der opføres af Københavns 

Kommune, kommer til at ligge på ’Trekants-

grunden’ mellem Christiania og Arsenaløen på 

Prinsessegade i København, og forventes klar 

til indfl ytning ultimo 2014.

KØBENHAVN: Boligforeningen AABs kendte 

højhuse på Bellahøj skal have nye facader og 

fornyes indvendigt. En helhedsplan til 250 

millioner kr. vil nu sikre en tiltrængt gennem-

gribende renovering af hele afdelingen.

– Det her er et led i regeringens fremrykning 

af renoveringen i almene boliger. Ikke nok 

med, at beboerne på Bellahøj får bedre og 

mere tidssvarende boliger, så er projektet 

også med til kickstarte dansk økonomi, siger 

adm. direktør i Boligforeningen AAB, Christian 

Høgsbro.

Det er den tredje store helhedsplan, AAB’s 

beboere vedtager indenfor kort tid. Også en 

afdeling på Vesterbro og en afdeling i Valby 

har netop vedtaget planer for henholdsvis 63 

og 220 millioner kr.

Bellahøjhusene, som blev opført i 1955, er en 
del af Københavns første højhusbyggeri. På tiden 

for opførelsen var højhusene et banebrydende 
bygge- og boligprojekt, men har efter 60 år fået 

byggeskader, og badeværelser og installationer er 
forældede.

Børnenes by får sin helt egen identitet som en ’by i byen’, ligesom Christianshavn og naboen Christiania 
også har det. Derfor får børnebyen bygninger med kant og karakter – for eksempel et rådhus, en brand-
station, en fabrik, et udkigstårn, et stadion, og et basketball-bur på taget, der danner en gylden byport til 
Prinsessegade.

Cobe skal bygge til 618 børn 
på Christianshavn

7 højhuse på Bellahøj renoveres 
for 250 millioner kr.

Enggaard bygger 

28.000 kvm. i Holstebro

HOLSTEBRO: Entreprenørfi rmaet A. 

Enggaard har købt grunden Enghaven 

midt i Holstebro af Holstebro Kommune.

Dermed er et nyt center på 20.000 kvm. 

og med cirka 50 butikker et stort skridt 

nærmere på at blive realiseret. I tilknyt-

ning til butikscentret er det planen at 

opføre 8.000 kvm. til bolig og erhverv.

A. Enggaard og konsulentfi rmaet 

Braaten+Pedersen, der er specialiseret 

i udvikling af butikscentre, arbejder nu 

videre med projekteringen af butikscen-

tret i samarbejde med arkitektfi rmaerne 

Atra Arkitekter fra Holstebro og Årsti-

derne Arkitekter fra Silkeborg.

Shoppingcentret Friis er, tilsvarende 
Holstebro-projektet, et citycenter udviklet 
i et samarbejde mellem A. Enggaard og  
Braaten+Pedersen. Friis åbnede den 23. 
marts 2010.

HELSINGØR: Estate Nordic Magazine udkom-

mer nu også på nettet på hjemmesiden www.

estatenordic.com ligesom det fortsat kan 

downloades til Ipad. 

– Det betyder, at det bliver endnu nem-

mere at få den nyeste viden om de nordiske 

ejendomsmarkeder. Og der er meget at følge 

med i netop nu. De nordiske lande har nemlig 

siden forsommeren fortsat sin sejrsgang som 

investeringsmål. Der er stor efterspørgsel på 

1. klasses ejendomme, og i øjeblikket er det 

største problem derfor faktisk, at der mangler 

varer på hylderne i form af den type ejendom-

me, som investorerne gerne vil have. Derfor 

tager tingene tid, siger chefredaktør Kamilla 

Sevel, Estate Nordic Magazine.

Men selv om investorerne i høj grad fokuserer 

på ejendomme med de bedste beliggenheder, 

så er der også gode muligheder i nogle af de 

sekundære markeder, som man vil kunne 

læse i det seneste nummer af Estate 

Nordic Magazine.

Som fast indslag bringer magasinet også 

indlæg om trends og tendenser på de 

juridiske, skatte- og revisionsmæssige 

områder, der har konsekvenser for ejen-

domsmarkederne i de nordiske lande.

Nordisk ejendomsmagasin kommer nu også til PC

De første to numre har været mulige at 
læse på tablets i form af Ipad, men nu er 
teknologien så langt, at magasinet 
også kan læses direkte på 
PC. Magasinet 
er dermed gratis 
og tilgængeligt 
for alle, der 
har en ipad, en 
tablet eller en traditionel pc 
med adgang til internettet. 

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

Effektiv udlejning med BoligPortal.dk:

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

  Gratis system til annoncering af lejeboliger og optimal udvælgelse af lejere

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

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

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

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

Læs mere på www.boligportal.dk

Danmarks 
største markedsplads 

for lejeboliger
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i år, at der var færre besøgende og 
mindre trængsel end tidligere på 
Expo. Omvendt var viljen til konkrete 
forhandlinger og seriøs interesse 
endnu større end i 2011. Og interes-
sen for Norden var meget markant i 
en tid, hvor de nordiske økonomier på 
trods af små vækstrater næsten lyser i 
øjnene i forhold til de sydeuropæiske 
markeder. 

– Vi er her både for at pleje eksiste-
rende kontakter, men i lige så høj grad 

for at tale med de mange europæiske 
investorer, der ser konkret på Norden 
netop nu, siger Henrik Køhn, fra 
mæglerfi rmaet Lintrup & Norgart, der 
var på Expo Real for første gang som 
del af netværket NAI.

– Der er stor interesse, og det er vig-
tigt at kunne møde den med konkrete 
muligheder, så vi får tiltrukket dem til 
København og ikke bare til resten af 
Norden, siger Henrik Køhn, der også 
skulle til NAIs europæiske fælles-

møde, der var lagt i forbindelse med 
Expo Real.

En del danske aktører fravælger Expo, 
fordi de tager på Mipim. Men de to 
udstillinger er meget forskellige.

– Jeg foretrækker Expo. Folk er til at 
få fat på, for der er ikke receptioner, 
frokoster etc. men langt større fokus 
på arbejdsmøder end på Mipim. Sam-
tidig forventes det ikke, at man plejer 
sit danske netværk som på Mipim, og 

8.000 besøgte i år Europas 
største ejendomsmesse Expo 
Real i oktober. Dermed var 

besøgstallet rekordstort med 1.700 
udstillere og 1.000 deltagere fl ere 
end i 2011. Der var 18.900 reelle 
besøgende, mens 19.100 var tilknyt-
tet udstillingens stande. Endnu er 
der dog kun få danskere på den ellers 
betydningsfulde investeringsmesse.

– Jeg forventer, at der har deltaget 
cirka 100 danske aktører i år, siger Ul-

rike Møgelvang, Expo Service, der er 
ansvarlig for både deltagere og stande 
for det danske og norske marked.

Hun arbejder intenst med at trække 
danskere til Messe Münchens store 
internationale udstillinger, der in-
denfor bygge- og ejendomsbranchen 
består af trækplastre som Expo Real 
og Bau. 

Men selvom tallene siger noget andet, 
så oplevede fl ere danske besøgende 

100 danskere 
i Expo Reals 
menneskemylder

Der er 38.000 mennesker på Euro-

pas største ejendomsmesse Expo 

Real. Selvom det måske burde være 

svært at støde på en af de 100 dan-

skere, så skete det adskillige gange 

for redaktionen på Estate Magasin, 

der kan reportere fra en forvent-

ningsfuld men fortsat afventende 

europæisk ejendomsbranche. 

Og Norden – ja den er eftertragtet, 

så det er bare om at udnytte 

mulighederne

reportage

3

>>

1.   – Nogle af dem, der gerne vil være långivere er ikke store nok til selv at åbne 
kontor i Norden. Der kommer vi ind i billedet som forvalter af lånene, siger 
Peter Lilja, Situs, der ikke forventede direkte at lukke aftaler på Expo Real, 
men få en række kontakter at følge op på.

2.   Direktør Lau Melchiorsen fra Sadolin & Albæk og adm. direktør Kent Høeg 
Sørensen (tv) fra Kristensen Properties mødte hinanden ved et af lounge 
områderne på Expo Real.

3.   Henrik Køhn kunne for anden gang mødes med NAIs amerikanske CEO 
Jeffrey Finn, NAI Global, og drøfte danske Lintrup & Norgarts rolle i kæden, 
som mæglerselskabet indtrådte i i forbindelse med Mipim i marts i år.

4.   – Vi ser i højere grad på cash-fl ow end på mursten, når vi låner ud, og vi ser 
muligheder i markedet netop nu, siger Peter Toftager, der oplevede, at der 
var mere fokus og mere indhold på Expo Real i år og gedigen interesse for 
bankens forventninger om at udvide på det danske marked i de kommende 
år ved at øge udlånet.

1

1

2
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Expo Real 2013 finder sted 

i München den 7.-9. oktober.



SIDE 28 |   ESTATE MAGASIN  |   # 09  2012

REPORTAGEREPORTAGE

drejer det sig både om israelske, tyske, 
svenske og engelske investorer, og de 
ser på ejendomme og projekter med 
butikker, kontorer og vindmøller, siger 
advokat Nina Grunow, Bech-Bruun, 
der både havde konkrete kontraktsfor-
handlinger og kunne afslutte nogle sa-
ger, hvad der ikke har været tilfældet 
de seneste år på Expo. 

Fra Norden havde Finland en stand 
foruden Gøteborg og desuden havde 
de svenske entreprenør- og udviklings-
selskaber NCC og Skanska stande. 

Skanska bød på lagkage i anledning af 
sin 125 års fødselsdag. Endelig var der 
en del danske deltagere på standene 
under internationale samarbejdspart-
nere eller ejeres paraplyer. Det gjaldt 
for eksempel som ovenfor nævnte 
Lintrup & Norgart, Drees & Sommer, 
CBRE og Patrizia. 

De 10 lande, som ifølge den offi cielle 
statistik stillede med fl est deltagere på 
Expo, var Tyskland, England, Østrig, 
Holland, Polen, Frankrig, Schweiz, 
Tjekkiet, Rusland og USA.    ■

det giver langt bedre tid til at mødes 
med forbindelser fra London, USA 
eller Frankfurt, siger Peter Lilja, Situs, 
der fokuserede på at tale med fonde, 
der for eksempel investerer indirekte i 
ejendomme ved at opkøbe låneporte-
føljer og efterfølgende skal have nogen 
til at forvalte dem. Det er nemlig det, 
Situs tilbyder. 

Peter Toftager, SEB, var en af dem, 
der oplevede lidt færre besøgende på 
bankens stand i år end tidligere.

– Og det skyldes nok ikke, at interes-
sen for at låne penge er blevet mindre, 
sagde Peter Tofta-
ger med et smil.

Han syntes tyde-
ligt, der var sket 
en ændring i for-
ventningerne.

– Vi har primært 
kontakt til folk, 
der kigger på 
S k a n d i n a v i e n , 
og de er generelt 
mindre nervøse. 
Finansieringssi-
den er fortsat ikke 
nem, for det er 
kun få banker, der er aktive. Det er så 
baggrunden for, at vi forventer at udvi-
de forretningen på det danske marked 
i det kommende år, for vi ser et meget 
interessant vindue som en bank, der 
har likviditeten og volumen til at gøre 
det, siger Peter Toftager.

SEB forventer at ansætte 1-3 medar-
bejdere yderligere på det danske kon-
tor for at kunne møde efterspørgslen.

Blandt de førstegangsbesøgende på 
Expo Real var Københavns Kommune.

– Vores tilstedeværelse her sker i et 
forsøg på at spille en ny rolle, hvor 
vi kommer mere i direkte kontakt 
med potentielle investorer. Vi kan 
give overblikket over, hvad der sker 
og hvilke muligheder, der er i hele 
København. Det kan være svært at 

levere for enkelte aktører. Dermed 
kan vi skabe en god indgang, hvorefter 
vi kan guide interesserede videre til 
erhvervsmæglere, projektudviklere og 
andre relevante aktører fra branchen, 
siger kontorchef Ingvar Sejr Hansen, 
Københavns Kommune, der var impo-
neret af seriøsiteten på Expo Real.

– Der er ingen tvivl om, at deltagerne 
er her for at gøre konkrete forretnin-
ger, siger Ingvar Sejr Hansen.

Målet er at give et indtryk af Køben-
havn og kommunen som samarbejds-
partner, og som et sted, hvor der er 

åbenhed, villighed 
og muligheder for at 
gøre forretninger. 

– Vi har blandt 
andet holdt møde 
med en række 
tyske investorer. De 
havde gjort et stort 
hjemmearbejde og 
ville have meget 
præcise fakta om 
København. Vi vil 
fremadrettet gøre 
mere ud af den slags 
møder, og her på 
Expo Real kunne vi 

godt tænke os, at endnu fl ere af vores 
private samarbejdspartnere var med, 
så vi kan præsentere færdige konkrete 
muligheder, siger Ingvar Sejr Hansen, 
der også brugte udstillingen til at se, 
hvordan andre byer præsenterer deres 
muligheder.

Hovedparten af de danske deltagere 
var fra advokatfi rmaer, mæglerfi r-
maer eller fra fi rmaer, der enten selv 
investerer eller formidler investeringer 
i tyske ejendomme. Desuden var der 
en del banker og andre rådgivere på 
messen.

– Vi oplever en rigtig stærk interesse 
for København og Danmark gene-
relt ikke mindst fra institutionelle 
investorer og asset managers. Men 
også fra tyske banker, der gerne vil 
ind i markedet igen. På investorsiden 

Nybolig Erhverv nyboligerhverv.dk · oline.dk

Ny markedsrapport

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

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

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

· Markedsdata
· Analyse
· Prognose

Bestil den gratis hos Nybolig Erhverv København A/S 
på 3364 6500 og 1606@nybolig.dk eller download den 
direkte på nyboligerhverv.dk/koebenhavn

”Er lange lejekontrakter 

altid lykken? Investorerne 

interesserer sig mere for 

kontrakten end for belig-

genheden. Det er ikke 

nødvendigvis klogt på den 

lange bane.”

Neil Turner, fonds-

forvalteren Schroeder

5.   Fuldmægtig Kenneth Horst Hansen og kontorchef Ingvar 
Sejr Hansen, økonomiforvaltningen i Københavns Kom-
mune, var begge på Expo Real for første gang. – Vi kom-
mer helt sikkert tilbage, lød meldingen.

6.   De seneste år har fl ere nordiske byer og regioner købt en 
stand på Expo Real. Danmark er endnu ikke repræsente-
ret, selvom der bliver arbejdet på at få en tilstedeværelse 
op at stå. Indtil videre har Danmark kun været repræ-
senteret med en stand i 2007. Udover Gøteborg var også 
Helsinki og de svenske fi rmaer Skanska og NCC med. 
Her er det Skanska, der fejrer sin 125 års fødselsdag med 
en reception og stor lagkage på messen.

7.   Adm. direktør Rikke Lykke, Patrizia i 
Norden, i samtale med en tidligere sam-
arbejdspartner. Rikke Lykke var for første 
gang på Expo Real som en del af et tysk 
selskab og havde en lang række arrange-
menter fra Oktoberfester til aftenrecep-
tioner i forbindelse med tilstedeværelsen 
på messen.

5

6

7
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rektør i entreprenørfi rmaet Enemærke 
& Petersen og arbejder for at styrke 
fi rmaets udvikling på fl ere fronter.

MBA-holdet tæller i dag en lang 
række personligheder, der rent faktisk 
efterfølgende er blevet direktører, 
chefer eller andre former for beslut-
ningstagere. Så målet er nået.

– Vi ved jo ikke, om vi var blevet det al-
ligevel. Men der er ingen tvivl om, at 
MBAen i bagagen betyder, at man nem-
mere kan agere i en professionel ver-
den, hvor alle kæmper sin egen kamp, 
og hvor det er vigtigt, at man tilfører 
den viden, der gør, at man netop ikke 
kun ser sin egen del af opgaverne, men 
også kan hæve sig 
op i helikopteren og 
se de større linier. 
Nogle opsøger det 
og andre kører tradi-
tionelt fremad. For 
de sidste kan det 
blive svært at følge 
med, og der er jeg 
sikker på, at uddan-
nelse er en af vejene frem, siger Søren 
Faebo, der selv har overvejet at bygge 

for eksempel en uddannelse i oplevelse 
fra RUC ovenpå.

For meget i maskinrummet

– Som branche er vi nødt til hele tiden 
at fl ytte os. Det kan vi kun ved at for-
stå kunderne, og jeg tror det er vigtigt, 
at man kontinuerligt øger sin viden 
om hvilken vej, samfundet udvikler 
sig udover at udbygge de rent faglige 
kompetencer, siger Søren Faebo.

Og det har manglet lidt, mens krisen 
har hærget. Det påpegede Søren 
Daugbjerg fra Vilhelm Lauritzen 
Arkitekter også.

– Er der nogle tendenser? Det er 
måske blevet 
sværere at se, hvad 
succeskriterierne 
er. Går det godt, 
fordi vi tjener 
penge eller fordi vi 
skaber god arkitek-
tur med identitet 
og design? Det er 
et dilemma, vi er 

nødt til at forstå. Byggebranchen er en 
bane med mange spillere med forskel-

lig dagsorden og regler. Det bliver 
den store udfordring fremadrettet 
at kunne spille det spil. Ikke bare at 
være fagligt dygtig, men også at tilføre 
netværket værdi, for det er netværket 
og din evne til at skabe relationer, der 
i sidste ende kommer til at afgøre, 
hvor godt du og din virksomhed klarer 
sig, sagde Søren Daugbjerg.

Og det var professor Kristian Krej-
ner CBS, der startede MBA Byg-
uddannelsen op og samlede op på 10 
års-indlæggene også enig i.

– I dag er vi i branchen i sidste ende 
afhængige af alt det, vi ikke kan se. 
Det bliver en af de største udfordrin-
ger fremover, siger Kristian Krejner.  ■

et er i år 10 år siden, at den 
eneste årgang, dimitterede 
med en MBA Byg fra CBS. 

Derfor mødtes de 34 elever på årgan-
gen i år for at se, hvad der så egentlig 
er sket. Og bortset fra, at rammefor-
udsætningerne er ændret dramatisk, 
ja, så er der måske ikke sket så meget 
konkret i byggebranchen, hvor man 
skal lære at arbejde mere effektivt, 
men især at sætte sig ud over det 

fagnørdede samtidig med, at man 
fi ntuner kompetencerne. Forvirret? Ja, 
det bliver ikke nemt. Og derfor kræver 
det også både uddannelse, netværk og 
vid at blive blandt byggeriets spidser 
fremover, var MBA-holdet enige om. 

– Vi kan lære meget stadigvæk. På Mi-
chelin-restauranten Kiin Kiin på Nør-
rebro bruger de samme køkken til deres 
michelinretter som til deres take-away. 
Det kan vi inspireres af i byggeriet, så vi 
i meget højere grad lærer at standardise-
re og så tilføre præcis det omkostnings-
niveau og den ekspertise, der skaber det 
individuelle, unikke og holdbare byggeri. 
Vi snakker om det, men vi gør det ikke, 
påpegede adm. direktør Søren Daug-
bjerg, Vilhelm Lauritzen.

Omstillingsparathed går hurtigere

En anden påpegede, at omstillingspa-
ratheden er gået hurtigere de sidste 10 
år end i mange af de foregående årtier.

– Før i tiden var man typisk selv inge-
niør og kunderne var også ingeniører. 
Men nu er det ikke længere nok, når 
man skal sælge et byggeri, at man kan 
forklare til en anden ingeniør, hvor 

fagligt spidskompetente, at løsningerne 
er, eller om røret er 2 eller 3 mm. bredt. 
For kunden er principielt ligeglad. Det 
vigtige i dag er, at man kan dokumen-
tere overfor en 25-årig nyuddannet fra 
CBS, at det man vælger at gøre skaber 
merværdi – ikke som en teknisk spæn-
dende løsning, men fordi det giver me-
ning for investoren. Den ekstroverthed 
skal vi lære, og det går ikke lige hurtigt 
for alle! Men det er ikke længere nok at 
bure sig inde på sit kontor med sin fag-
lighed, og den måde at arbejde på bliver 
i stigende grad udfordret, påpegede 
direktør Niels Ole Karstoft, Alectia. 

Revolutionerende med MBA

Derfor var det også så revolutioneren-
de, da der rent faktisk blev skrædder-
syet en MBA til byggebranchen. Men 
efter den ene gang var der ikke elever 
nok til at fortsætte.

– Jeg synes jo, at det er synd, at der 
ikke kom fl ere. Der er brug for at 
styrke både innovation og udvikling 
i branchen, og det tror jeg ikke, vi 
gør uden øget uddannelse. Så det er 
et paradoksalt problem, siger Søren 
Faebo Larsen, der selv er markedsdi-

Gourmet og 
take-away skal gå 

hånd i hånd
Den største udfordring for bygge- og ejendomsbranchen er at tilpasse sig til 

det kunderne vil have. Til alt det, ingen kan se. Og det skal der stadig arbejdes på, 

var konklusionen, da de første, sidste og eneste ledere i bygge- og ejendomsbranchen 

med en MBA Byg mødtes til 10 års jubilæum

D

jubilæum

Da MBA Byg holdt 10 års jubilæum var det nemt at få nogle 
med udsyn og vid til at komme med indlæg. Adskillige fra 
holdet, der oprindelig bestod af 34 medarbejdere i bygge- og 
ejendomssektoren, er nemlig blandt branchens beslutningsta-
gere i dag. Så der var fl ere internationalt kendte notabiliteter, 
der kunne inspirere med faglige og forretningsmæssige syn 
på udviklingstendenser, som kommer til at præge byggeriet i 
årene fremover. Her er de ved genforeningen.  

Markedsdirektør Søren 
Faebo Larsen har været 
primus motor i at få de 
34 MBAer inviteret til 
10 års jubilæum.

” Vi skal lære at tænke 

den menneskelige adfærd 

ind i byggerierne.”

Chico Sandbeck
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Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2013
- Væksten er høj, ambitionerne vilde og nu er også investorerne på vej

Afholdes den 4. december 2012 i Aarhus  

Erhvervs- og boligmarkedet i Aalborg 2013
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Finansiering af ejendomme
- Overblik over mulighederne for finansiering i 2013
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TAL & TENDENSER

DE 5 STØRSTE BYGGEPROJEKTER I DANSKE REGIONER MED BYGGESTART OKTOBER 2012

Se mere om de 

konkrete projekter 

på www.byggefakta.dk

     SYDDANMARK – Projektnavn By Mio. kr. Slut Hovedgruppe

     VUC FYN Odense C 150 201403 Skoler, uddannelse & forskning

     Renovering af boliger – Sprotoften - Afdeling 3 Nyborg 60 201311 Boliger - huse og lejligheder, 

     Svendborg Ny Idrætcenter - SG hal 
     og forbindelsesarealer Svendborg 56 201312  Sport, fritid, kultur & hotel

     Vestfyns Gymnasium – Tilbygning  og nedrivning Glamsbjerg 48 201308 Skoler, uddannelse & forskning

     Next Step City – Opførelse af kontorbygning 01 Esbjerg Ø 38 201306 Butik, kontor, lager, industri & transport

     NORDJYLLAND – Projektnavn By Mio. kr. Slut Hovedgruppe

     Ungdomsboliger på Aalborg Teknisk Skole Aalborg 75 201312 Boliger – huse og lejligheder 

     Harmonisering og fl ytning af genbrugspladser Fjerritslev 21,5 201306 Energi og renovation

     Renovering af elinstallationer – Aalborg Sygehus Aalborg 16,5 201612 Sundheds- & socialvæsnet

     Udvidelse af Vrå Højskole Vrå 15,1 201302 Skoler, uddannelse & forskning

     Ny børnehave i Hånbæk Frederikshavn 15 201307 Skoler, uddannelse & forskning

     HOVEDSTADEN – Projektnavn By Mio. kr. Slut Hovedgruppe

     Amager Strandpark  – Boliger København S 140 201404 Boliger – huse og lejligheder

     Københavns Lufthavn – Baggage Handling System Kastrup 100 201506 Butik, kontor, lager, industri & transport

     Øster Farimagsgades Skole København Ø 95 201402 Skoler, uddannelse & forskning

     Plejeboliger på kasernegrunden Gentofte 80 201312 Sundheds- & socialvæsnet

     Wilkenbo – Renovering af boliger Frederiksberg 80 201404 Boliger – huse og lejligheder

     MIDTJYLLAND – Projektnavn By Mio. kr. Slut Hovedgruppe

     Åbyen – Opførelse af almene boliger Grenaa 35 201402 Boliger – huse og lejligheder 

     Rebslaaeriet III – Etageboliger Randers C 25 201409 Boliger – huse og lejligheder 

     Viborg Storcenter – Udvidelse Viborg 20 201308 Butik, kontor, lager, industri & transport

     Rull-projekter – Område Silkeborgvej – 
     Engdalskolen – Renovering og udbygning Brabrand 18,7 201308 Skoler, uddannelse & forskning

     Udvidelse af Mejrup Skole Holstebro 17 201306 Skoler, uddannelse & forskning

     SJÆLLAND – Projektnavn By Mio. kr. Slut Hovedgruppe

     Danmarks Borgcenter - Nyt Udstillingshus Vordingborg 70 201310 Butik, kontor, lager, industri & transport

     ESCO-projekt - Næstved Kommune Næstved 40 201710 Skoler, uddannelse & forskning

     Skovnæs Kartofl er - Opfør. af produktionslokaler Maribo 30 201303 Butik, kontor, lager, industri & transport

     Opførelse af tilbygning - Antvorskov Kaserne Slagelse 25 201305  Sport, fritid, kultur & hotel

     Ombygn. af kollegiebygn. på 
     Holbæk Seminarum 2. etape Holbæk 23 201306 Skoler, uddannelse & forskning

Skolebyggerier og op-
gradering af under-
visnings-faciliteter er 
blandt de mest mar-
kante byggeprojekter 
over hele landet. Her 
Frederikshavn Skole 
tegnet af Arkitema.   |

Her fi nder du tal og fakta om byggeri i Danmark. Tallene opdateres i hvert nummer af CRM-Bygge-

fakta, der indsamler alle former for private og off entlige byggeprojekter i Danmark, uanset om der 

er tale om renoveringsprojekter, nybyggerier, til- og ombygninger eller anlægsopgaver. 

Byggeprojekter i Danmark

Informationen på disse sider er leveret af 

CRM-Byggefakta. Se mere om konkrete 

projekter på www.byggefakta.dk

     IGANGSATTE BYGGERIER   MIO. KR. KVM.

     – fordelt på hovedgrupper – fra 1.11.2011- 31.10.2012

 Boliger - huse og lejligheder 14.060 1.156.213

 Sport, fritid, kultur & hotel 3.213 246.488

 Butik, kontor, lager, industri & transport 10.294 993.675

 Skoler, uddannelse & forskning 8.411 581.809

 Sundheds- & socialvæsnet 7.562 478.117

 Off . bygn. politi, militæret & beredskabst. 914 60.102

 Energi og renovation 1.016 31.168

 Total 45.469 3.547.573

     IGANGSATTE BYGGERIER  MIO. KR. KVM.

     – fordelt på regioner –  fra 1.11.2011- 31.10.2012

    Hovedstaden 16.806 1.254.285

    Sjælland 4.312 343.951

    Syddanmark 8.641 623.011

    Midtjylland 8.935 784.928

    Nordjylland 6.776 541.398

    Total 45.469 3.547.573

     IGANGSATTE BYGGERIER  MI0. KR. KVM.

     – hele Danmark – fra 1.11.2011- 31.10.2012

 November 4.694 341.637

 December 3.043 212.556

 Januar 3.809 291.677

 Februar 2.891 252.079

 Marts 4.919 343.244

 April 4.114 318.359

 Maj 3.676 316.078

 Juni 2.325 204.726

 Juli 1.801 131.438

 August 6.561 463.093

 September 5.318 470.057

 Oktober 2.319 202.629

 Total 45.469 3.547.573

     TOP 10 – DE 10 STØRSTE BYGGEPROJEKTER I DANMARK MED BYGGESTART SEPTEMBER  2012  

  By Mio. kr. Slut Hovedgruppe

 VUC FYN Odense C 150 201403 Skoler, uddannelse & forskning

 Amager Strandpark – Boliger København S 140 201404 Boliger – huse og lejligheder

 Københavns Lufthavn – Baggage Handling System Kastrup 100 201506 Butik, kontor, lager, industri & transport

 Øster Farimagsgades Skole København Ø 95 201402 Skoler, uddannelse & forskning

 Plejeboliger på kasernegrunden Gentofte 80 201312 Sundheds- & socialvæsnet

 Wilkenbo – Renovering af boliger Frederiksberg 80 201404 Boliger – huse og lejligheder

 Ungdomsboliger på Aalborg Teknisk Skole Aalborg 75 201312 Boliger – huse og lejligheder

 Danmarks Borgcenter – Nyt Udstillingshus Vordingborg 70 201310 Butik, kontor, lager, industri & transport

 Nyt lager til Pelican Self Storage København Ø 60 201310 Butik, kontor, lager, industri & transport

 Renovering af boliger – Sprotoften – Afdeling 3 Nyborg 60 201311 Boliger – huse og lejligheder

DE 10 MEST AKTIVE INGENIØRER

– hele Danmark – fra 1.11.2011- 31.10.2012 

Rambøll Danmark A/S

Cowi A/S

Moe & Brødsgaard A/S

Niras A/S

Grontmij A/S

Alectia A/S

Kærsgaard & Andersen A/S

Midtconsult A/S

Orbicon A/S

Dominia AS, Rådgivende Ingeniører

tal & 
tendenser

Danmarks største rådgivende inge-
niørfi rma, Rambøll, var også størst 
på det danske marked i det seneste år 
fulgt af Cowi og Moe & Brødsgaard.
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Efter succén 2012 har Fastighetsägarna och Estate Media återigen glädjen att bjuda in branschens ledande aktörer till Fastighetsdagarna 2013 på Copperhill Mountain Lodge i Åre.

Fastighetsdagarna i Åre är en tvådagars konferens i fjällmiljö med fokus på de viktigaste utmaningarna och möjligheterna i den kommersiella fastighetsbranschen. Här får du en unik möjlighet att kombinera kunskaps- och nätverksbyggande i fantastisk miljö. 

Anmäl dig redan nu för att garanterat få plats.

Program och anmälan: www.fastighetsdagarna.com
Deltagaravgiften för Fastighetsdagarna är 12 900 kr exklusive moms och då ingår konferens, alla måltider och boende (torsdag till fredag).

Boka in Fastighetsdagarna 
på Copperhill, Åre redan nu!

na och Estate Media
s ledande aktörer till 

Mountain Lodge i Åre.

konferens i fjällm
a och möjlighete
Här får du en 
ätverksbyggan

plats.

dagarna.com

0 kr exklusive m
rsdag till fredag
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Scandinavian
Property Group as

tal & 
tendenser

Prime lejeniveauet er steget på de bedste belig-
genheder i København til 2.500 kr. per kvm. 
inklusiv drift, viser nyudlejninger i blandt andet 
Tuborg Nord, mens de øvrige havnefronter som for 
eksempel Kalvebod Brygge følger lige efter. I Region 
Midtjylland er lejeniveauerne gennemgående un-
der pres, påvirket af et forholdsvist stort lejeudbud. 
I Aarhus bevirker den stigende lejeinteresse for 
nybyggede ejendomme, at lejeniveauet her udvikler 
sig mere stabilt. Prime lejeniveauet er fastholdt på 
1.250 kr. per kvm. per år, men nybyggede kontore-
jendomme ved havnen udgør et nyt prime segment 
i Aarhus, som kan udlejes til lejepriser på op til 
1.400 kr. per kvm. per år.

Afkastet er faldende i Københavns-området, hvor 
der er stor efterspørgsel på prime ejendomme. Til 
gengæld er det svagt stigende i fl ere andre regioner. 
Investeringsaktiviteten er generelt lav, så snart man 
kommer udenfor prime segmentet. Udenfor Køben-
havn er det især genudlejningsrisikoen, der hæmmer 
investeringslysten, og det gælder ikke mindst i Re-
gion Midtjylland, hvor tomgangen er højest. Især for 
byerne udenfor Aarhus skal udviklingen i tomgangen 
vendes, før antallet af investeringer for alvor stiger.

Kontormarkedet i Danmark      

Informationer til graferne 

til højre er leveret af Real-

kredit Danmark.

Yderligere rentefald 

Renten svinger marginalt 
men stadig omkring et meget 
lavt niveau for både den 
lange og korte rente.

RENTEUDVIKLINGEN

30-årigt fastforrentet lån

FlexLån type F1

5,00%

4,50%

3,50%

2,00%

2,50%

0,50%

1,00%

3,00%

4,00%

1,50%

Informationer til graferne til venstre er leveret 

af Nybolig Erhverv.

0,00%

NETTOAFKAST    (i procent per år)  

9%

8%

7%

6%

5%

4%

København Roskilde Odense Kolding Århus Ålborg

København Roskilde Odense Kolding Århus Ålborg

BRUTTOLEJE  (DKK/m2/per år)  
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smuldrer undervejs. Bestyrelsen opretholdes, således at den ultimativt 

kan indgå aftale om rekonstruktion med kreditorerne. Bestyrelsens 

rolle bliver dog som i en beboerrepræsentation, idet det egentlige 

driftsansvar ligger hos kreditor og administrator.

I kuvøsen bliver der således ro omkring ejendommen til at identifi cere 

problemerne og fi nde en løsning på dem, således at foreningen kan 

rekonstrueres.

Kuvøsen kan laves i forskellige varianter, og den løser ikke nogen pro-

blemer i sig selv. Den skaber blot rammerne for problemløsningen.

Forhold som skal løses eller overvejes
 

Rentegaranti

Rentegaranti er en variant af driftstilskud. I denne tid med meget lave 

renter, er det ofte muligt at fi nansiere en nødlidende forening med 

korte og lave renter i en periode. Andelshaverne i foreninger med 

høj gæld har behov for lange renter, da en rentestigning isoleret set 

vil kunne bringe boligafgiften op over det acceptable niveau. Mange 

købere ser også efter dette, når de skal købe andelsbolig, og det er en 

måde, kreditorerne kan hjælpe foreningen uden, at det nødvendigvis 

kommer til at koste noget i sidste ende.

Omsætningsgaranti

En andelsboligforening er rigtig nødlidende, når andelene ikke kan 

sælges eller lejes ud på vilkår, der gør det muligt at dække foreningens 

løbende udgifter (navnlig renterne). I det mest grelle tilfælde begyn-

der enkelte andelshavere at fl ytte og efterlade deres andelsbevis på 

dørmåtten.

Det indebærer, at de tilbageværende andelshavere får endnu svæ-

rere ved at klare økonomien, og så er der igen fl ere, der falder fra, og 

kreditorerne kan løse presset ved at garantere omsætningen, dvs. love 

andelshaverne, at de altid kan sælge deres andel for 0 kroner.

Omsætningsgarantien i sig selv redder dog ikke foreningen, for hvis 

ikke økonomien hænger sammen, vil kreditorer ende med at stå tilbage 

med alle andelene, og så er der ikke nogen forening længere.

Akkordering

Akkordering er som udgangspunkt ikke en acceptabel løsning for 

panthaverne, og det skyldes fl ere forhold. For det første er det sjældent 

nødvendigt for at etablere en løsning og for det andet, har næsten 

alle banker og realkreditinstitutter en fast politik om, at man ikke som 

boligejer kan blive boende og samtidig få akkorderet sin gæld. Denne 

politik bliver overført på andelsboligerne.

Der kan dog blive tale om akkordering af efterstående prioriteter, og 

det er vel nok også den rigtige løsning i de tilfælde, hvor den efterstå-

ende prioritet ikke ønsker at bidrage til rekonstruktionen. Der er dog 

ingen retsmidler, som kan tvinge en sådan efterstående prioritet til at 

lade sig akkordere, og vi ser derfor (desværre), at en efterstående 

prioritet nogle gange kan ødelægge mulighederne for en rekonstruk-

tion.

Den gode spiral
Målet med disse øvelser skal være at starte en god spiral.

En andelsboligforenings ejendom er billigere i drift end en udlejnings-

ejendom. Det skyldes, at andelshaverne passer på deres ejendom, og de 

lægger frivilligt arbejde i bestyrelsen og nogle gange også i driften. Der 

bliver også ofte taget initiativer af social karakter, som alle i ejendom-

men værdsætter, og som er med til at gøre ejendommen til et sted, 

hvor andre også gerne vil bo. På den måde kan andelshaverne selv 

opbygge en social kapital, som har stor værdi for alle.

Ligesom en nødlidende forening kan komme ind i en negativ spiral, er 

det også muligt at skabe en god spiral, hvor værdien af andelsboligerne 

stiger, mens foreningen bliver et bedre sted at bo.

Det er naturligvis forskellige løsninger, der skal bruges i de enkelte 

foreninger, men fælles for alle løsninger er, at der er behov for ordentlig 

rådgivning på begge sider af bordet, og ingen af parterne er nødvendig-

vis godt stillet ved at modtage en konfl iktorienteret rådgivning, hvor 

det gælder om at maksimere sit udbytte på kort sigt, for værdien af en 

rekonstruktion skabes i høj grad på lang sigt, og jo mere ude af balance 

en løsning er på kort sigt, jo sværere bliver det at få løsningen til at 

fungere på lang sigt.    ■

er er en del andelsboligforeninger, som har økonomiske 

problemer i disse år. Det er typisk foreninger, der er stiftet i 

årene 2004-2008, hvor priserne på ejendomme var høje, og 

hvor en del foreninger blev stiftet med meget lille egenkapital og få 

medlemmer.

De hårdest ramte foreninger er de såkaldte ”designer-stiftelser”, hvor 

der er blevet stiftet en forening ved direkte salg af andele til nogle nye 

andelshavere, og uden at der var en køber, der ville købe ejendommen 

som sådan. Disse stiftelser er ”designet” af sælger til at give størst 

muligt provenu, og de er præget af giftig fi nansiering og skjulte gælds-

bomber, som skal afmonteres. Det er heldigvis meget få foreninger, 

men de er ikke noget kønt syn.

Vores traditionelle juridiske værktøjer virker ikke godt, når andelsbo-

ligforeninger skal rekonstrueres. De er rettet mod situationer, hvor 

kreditorer og andelshavere har modsatrettede interesser, og det er ikke 

nødvendigvis tilfældet. Mange rådgivere vælger også en unødvendigt 

konfl iktsøgende linje.

De fl este realkreditinstitutter og banker har for længst indset, at en 

rekonstruktion er langt at foretrække frem for at erklære en andels-

boligforening konkurs eller sælge dens ejendom på tvangsauktion. 

Det er også gået op for de fl este andelshavere, at den nemme vej ud 

af foreningen, hvor man som lejer kan få lov til at blive boende til en 

eventyrlig lav husleje med huslejenævnets velsignelse i al evighed, nok 

heller ikke fi ndes.

Heldigvis er det dog kun et fåtal af foreninger, der har så store proble-

mer, at de ikke kan løses, og når en andelsbolig er blevet nødlidende, 

må vi som rådgivere gribe i vores værktøjskasse for at fi nde nogle 

løsninger, som kan være med til at få foreningen i gang igen.

Kuvøsen
Vi arbejder blandt andet med en kuvøseordning, som har til formål at 

skabe ro om foreningens drift, mens der bliver fundet en løsning.

Selve kuvøsen går ud på, at kreditor overtager ansvaret for drift og 

administration efter aftale med andelshaverne. Samtidig opretholdes 

betalingen af boligafgift på et aftalt niveau med en aftalt årlig indek-

sering på 2-3 procent. Udgangspunktet er, at den allerede etablerede 

boligafgift fortsættes, men der kan være afvigelser fra dette.

Den grundlæggende modydelse er, at kreditor forpligter sig til at 

overtage andele for 1 krone stykket fra de andelshavere, der ønsker 

at fl ytte. Sammenbrud er ofte fremkaldt af, at der er andelshavere, der 

ikke kan sælge deres andele. Udgangspunktet for en kuvøseordning er 

derfor, at kreditor står klar til at købe andele i forbindelse med frafl yt-

ning. På den måde fremstår kuvøsen som en umiddelbar løsning på det 

akutte problem, som er opstået i foreningen.

Administrationen placeres samtidig hos en udvalgt administrator, og 

der bliver allokeret ekstra midler til boligsociale opgaver, beboermøder, 

kommunikation, etc. Dette er nødvendigt for at sikre, at foreningen ikke 

D

Nødlidende andels-
boligforeninger 
– er der en vej ud?

Advokat (H), LLM, Partner Finn Träff

Winsløw Advokatfirma

ft@winlaw.dk
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Af Claus Pedersen, KPMG

Director, Tax & Legal

clauspedersen@kpmg.dk

1. januar træder en ny lov i kraft. Det er vigtigt at overveje de ændrede regler for genoptagelse 

af ejendomsvurderingen og afskaff else af fradrag for grundforbedringer inden da

olketinget har vedtaget „Lov om ændring af vurderingsloven 

og skatteforvalt ningsloven“, L198. Loven træder i kraft 1. 

januar 2013.

Loven indeholder overordnet følgende elementer:

•  Grundforbedringsfradraget afskaff es fra 2013. 

•  De generelle genoptagelsesregler for ejendomsvurderinger ændres 

således, at kun vurderinger foretaget på et faktuelt fejlagtigt grund-

lag – for eksempel forkert registrering af bygningsstørrelse – vil 

kunne genoptages. 

•  Genoptagelse skal som hovedregel ske inden for 3 år og 7 måneder 

efter den vurderingstermin, hvor vurdering på et fejlagtigt grundlag 

første gang er foretaget. 

•  De eksisterende procedurer, der involverer Skatterådet i forbindelse 

med genoptagelser, afskaff es.

Genoptagelse af ejendomsvurderinger
Reglen om ordinær genoptagelse i skatteforvaltningsloven ændres, og 

den nye formulering i § 33, stk. 1 lyder herefter:

”En klageberettiget, jf. § 38, stk. 1, som kan godtgøre, at en vurde-

ring er foretaget på et fejl agtigt grundlag som følge af fejlagtig eller 

manglende registrering af ejendommens grund areal, bygningsareal, 

planforhold eller lignende faktiske forhold, kan anmode told- og skat-

teforvaltningen om genoptagelse senest den 1. maj i det fjerde år 

efter udløbet af det kalenderår, hvor den fejlagtige vurdering første 

gang er foretaget. Den klageberettigede skal samtidig over for told- 

og skatteforvaltningen dokumentere, at vurderingen er foretaget på 

et fejlagtigt grundlag. Beløbsmæssige vurderingsskøn foretaget på et 

korrekt grundlag kan ikke genoptages.”

At beløbsmæssige vurderingsskøn foretaget på korrekt grundlag ikke 

kan genoptages efter 1. januar 2013, er en drastisk stramning af 

reglerne.

Ejere af ejendomme, hvor ejendomsvurde ringen er nedsat ved klage el-

ler omvurdering, bør derfor inden 1. januar 2013 vurdere, om der skal 

anmodes om genoptagelse inden de nye reglers ikrafttræden.

Et væsentligt problem med de nye regler er, at når ejere af ejendomme 

får ejendomsskatteop krævningen, er klagefristen løbet. Når der udsen-

des ny ejendomsvurdering for eksempel på grund af ny lokal plan, så er 

det svært for ejeren at beregne konsekvenserne af en ny ejendomsvur-

dering indeholdende en omberegnet grundværdi.

Vedrørende ekstraordinær genoptagelse kan der fremover kun ske 

genoptagelse, hvis de kon staterede fejl medfører en ændret grundværdi 

eller ejendomsværdi på mere end 15 procent, jf. det vedtagne lovfor-

slag:

F

Ejendomsvurderingen kan 
ikke længere bare genoptages

”Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning fra en klageberet-

tiget, jf. § 38, stk. 1, eller af egen drift ekstraordinært genoptage en 

vurdering efter udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 1, hvis det 

konstateres, at vurderingen er foretaget på et fejlagtigt grundlag, jf. 

stk. 1, 

eller hvis vurdering ved en fejl ikke er foretaget. Det er en betingelse 

for genoptagelse af en foretaget vurdering, at genoptagelsen vil 

resultere i en ændring af ejendomsværdien eller grundværdien med 

mindst 15 procent. Beløbsmæssige vurderingsskøn foretaget på et 

korrekt grundlag kan ikke genoptages.”

Ekstraordinære genoptagelser afskæres således også fremadrettet, hvis 

der alene er tale om fejl i vurderingsskønnet.

Til sammenligning kan der p.t. ske ekstraordinær genoptagelse ved fejl i 

vurderingsskønnet højere end 30-35 procent, jf. praksis.

Det anbefales, at der for ejendomsvurderinger med potentiale for ordi-

nær og ekstraordinær gen optagelse, anmodes om genoptagelse inden 

1. januar 2013.

Fradrag for grundforbedringer
Formålet med lovændringen er fremadrettet at afskaff e reglerne om 

grundforbedringer. De grundforbedringsfradrag, der allerede er givet, 

får lov at fortsætte til udløb.

Efter nuværende regler gives der fradrag i grundværdien for grundfor-

bedringer i 30 år (60 år for skovejendomme) fra det vurderingsår, hvor 

omkostningerne til grundforbedringerne blev af holdt.

Lovændringen indeholder følgende elementer:

•  Grundforbedringsfradraget afskaff es fra 2013.

•  Eksisterende fradrag fortsætter til udløb, idet fradraget fra 2013 og 

fremad ansættes til samme forholdsmæssige del af grundværdien, 

som fradraget har pr. 1. januar 2013, - dog højst det faktiske beløb 

på dette tidspunkt.

•  Overgangsregel for grundforbedringsarbejder, der er i gang på tids-

punktet for lovens ikrafttræden.

•  Der sættes en absolut frist til 1. maj 2013 for genoptagelse af gamle 

grundforbedringsfra drag.

Efter vurderingsloven kan der p.t. gives fradrag for udgifter til 

grundforbedringer, når sådanne forbedringer må antages at virke 

værdiforøgende for grundværdien. Der fi ndes ikke i den gæl dende 

lovgivning en udtømmende beskrivelse af, hvad der kan omfattes af 

grundforbedringsfra draget. Der skal dog som altovervejende hoved-

regel være tale om arbejder af materiel karakter, der øger grundens 

handelsværdi i ubebygget stand. Der gives som udgangspunkt ikke 

fradrag for udgifter, der ud føres inde på selve grunden. For eksempel 

gives der fradrag for kloakering frem til skel let, men ikke fra skellet og 

hen til huset.

Husk fristerne
1. maj 2013 er absolut sidste frist for indsendelse af anmodning om 

fradrag for grundforbedringer.

Alle grundejere, der har afholdt fradragsberettigede omkostninger, bør 

inden 1. maj 2013 ind sende anmodning om fradrag for grundforbed-

ringer til SKAT. Det er muligt at få ordinær gen optagelse tilbage til 

vurderingsåret 2009.

Særligt ejere, der inden for de seneste år har færdigopført en ejen-

dom på en ubebygget grund, skal være opmærksom på at få indsendt 

anmodning om fradrag inden 1. maj 2013. Det gælder alle typer 

byggerier, altså både til bolig og til erhverv. Man kan godt anmode 

om fradrag, selvom man ikke er færdig med byggeriet. Omkostningen 

skal dog være afholdt. Det vil sige, at også ejere og bygherrer med 

igangværende byggerier skal være opmærksom på mulighederne inden 

ikrafttræden.  

For ejendomme, for hvilke grundforbedring er påbegyndt den 1. januar 

2013, kan der fastsættes et fradrag i grundværdi såfremt anmodning 

om fradrag er modtaget af told- og skatteforvaltningen senest den 1. 

maj 2013. Det er en forudsætning, at arbejdet udføres i det tempo, der 

er sædvanligt for sådanne grundforbedringsarbejder. Anmodning om 

fradrag skal være modtaget af told- og skatteforvaltningen senest den 

1. juli i året efter første vurdering af den pågældende ejendom, efter at 

grundforbedringen er fuldført, og senest den 1. juli 2016.   ■

Det bliver fremadrettet derfor endnu 

vigtigere at klage indenfor klagefristen. 

Den kommende ejendomsvurdering for 

2012 har klagefrist 1. juli 2013
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KØBENHAVN: Luksusbrandet 

Louis Vuitton har åbnet butik 

på Amagertorv 2. For en butik 

som Louis Vuitton er springet til 

Amagertorv fra de få hundrede 

meter længere oppe ad Østergade 

stort. Og et endnu større spring 

op ad Købmagergade ville pt. 

være utænkeligt. Derfor var det 

en større kabale, der skulle gå op, 

hvis luksuskvarteret i København 

skulle udvides, for Amagertorv 2 

var beboet af Benetton.

– Vi er i øjeblikket meget begej-

stret over, at vores bestræbelser 

på at fl ytte både Benetton og Louis 

Vuitton, og dermed at strække 

luksusgaden Østergade helt til 

Amagertorv er lykkedes. Vi har 

fået fornyet interesse fra andre 

luksusbrands og er i dialog med 

fl ere om etablering i København, 

siger Henrik Lund, butiksmægler-

fi rmaet Absalon & Co.

Baggrunden for begejstringen 

er, at der i øjeblikket er stigende 

efterspørgsel på luksusvarer i 

København understøttet blandt 

andet af et stigende antal 

krydstogtsgæster. Men den type 

butikker, der kan imødekomme 

efterspørgselen vil kun ligge på 

ganske specifi kke beliggenheder 

i selskab med lignende butikker. 

Derfor er det et ønske direkte at 

udvide det område, hvor de føler 

sig ”hjemme”. For alternativet er, 

at de slet ikke kommer.

– For at kabalen kunne gå op 

og Amagertorv 2 blive ledig har 

vi været med til at udvikle en 

ejendom til Benetton i Købma-

gergade 24. På den måde fi k de 

bedre plads til deres sortiment, og 

også en beliggenhed, der bedre 

matcher deres brand. Det er 

grundlæggende for vores tanke-

gang og arbejde med fordeling af 

butikker, at hvis ikke København 

City´s gader og ejendomme udvik-

les og dermed gøres attraktive for 

spændende og gerne internatio-

nale retailers og brands, mister 

byen sin tiltrækning. I sidste ende 

fi nder kunderne så byen uinteres-

sant og vælger butikscentrene i 

stedet, siger Henrik Lund. 

Luksusbrand udvider 
Københavns prime segment

Både Købmagergade 24 og Amagertorv 2 er sammen med Købmagergade 
22 og Østergade 33-35 solgt til Saxo Properties på vegne af den Guernsey-
baserede Cubic Property Fund. I alt har Cubic investeret for 550 millioner 
kr. i de 4 ejendomme.

Ejendommen Krumtappen i Valby har tidligere været anvendt af Kommuner-
nes Pensionsforsikring og senest Gjensidige Forsikring.

Gammel Torv 4 husede tidligere Jyske Banks fi lial. 

AARHUS: Nordea Bank har lejet 

4 etager på hver 520 kvm. i 

Banegårdsgade 34 i Aarhus, hvor 

80 medarbejdere i det nye år 

skal hjælpe bankens kunder over 

telefonen. 

Ejendommens mest eftertragtede 

etage - stueetagen - er nu den 

eneste, der står tom, oplyser 

Nordea Ejendomme, der ejer 

ejendommen, som har været 

udbudt via Danbolig. Banegårds-

gade 34 er i alt på 6.939 kvm.

I denne ejendom tæt på Hovedba-
negården i Aarhus rykker Nordea 
Bank ind lige efter nytår. Stue-
etagens 583 kvm. er udbudt til 
591.000 kr. om året i leje. 

CHARLOTTENLUND: Engelske 

Resolution Property bevæger sig 

nu videre i deres investeringer 

i København. Selskabet har via 

sin danske fondsforvalter, Saxo 

Properties, købt en ejendom til 

51 millioner kr. i Charlottenlund. 

Ejendommen ligger på Ordrupvej 

62-64, Herthavej 2 og Henriette-

vej 1A og består af 57 lejlighe-

der og seks forretninger på i alt 

4.400 kvm. 

Saxo Properties og Resolution 

Property har sammen investeret 

mere end 1 milliard kr. af de i alt 

1,9 milliarder kr., de planlagde 

at investere, da de indgik et joint 

venture i august 2011. Planen er 

at udvikle projekter til brug som 

både kontor- og beboelsesejen-

domme, der vil blive optimeret 

ved hjælp af et intensivt forbed-

ringsprogram i form af renove-

ring og udskiftning af lejere. 

Resolution Property blev 

grundlagt i 1998 af en gruppe 

aktionærer, der bl.a. omfattede 

internationale private investe-

ringsfonde, pensionsfonde og 

førende amerikanske universi-

teter og fonde. Selskabet har 

investeret over alt i Europa, 

bl.a. i Frankrig, Polen, Tyskland, 

Storbritannien og Schweiz.

Direktør Claus Sondrup fra Col-

liers International Danmark har 

forestået handlen med ejendom-

men.

VALBY: ATP Ejendomme har 

købt ejendommen Krumtappen 

2 i Valby af Ejendomsselskabet 

Krumtappen 2, der er et datter-

selskab til det norske ejendoms-

selskab Oslo Areal, for cirka 100 

millioner kr.

Ejendommen er på cirka 8.000 

kvm., hvoraf kælderen udgør 

ca. 1.000 kvm. ATP Ejendomme 

har købt ejendommen med 

Københavns Kommune som lejer. 

Konkret er det hjemmeplejen i 

Valby, der bliver bruger.

KØBENHAVN: Den svenske 

burger-kæde Max kommer nu til 

Danmark. 

Første etablering bliver på Gam-

meltorv 4, hvor mæglerfi rmaet 

Sadolin & Albæk har udlejet til 

Max på vegne af Jyske Bank og 

også formidlet salget af hele 

ejendommen til en dansk ejen-

domsinvestor.

Kæden, der ifølge mange 

svenskere laver verdens bedste 

burgere, planlægger allerede nu 

at åbne fl ere forretninger rundt 

om i Danmark.

Max Burger har lejet 600 kvm. 

i stue og kælder for 7000 kr. 

pr. kvm. pr. år. Ejendommen på 

2.300 kvm. er samlet solgt for 

58 millioner kr. 

Nordea Bank lejer 4 etager i Aarhus 
midtby til 80 telemedarbejdere

Resolution køber 
ejendom i Charlottenlund 
for 51 millioner kr.

ATP Ejendomme køber ejendom i 
Valby for 100 millioner kr.

Max Burger kommer til Danmark
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BERLIN: Ejendomsinvestorerne 

Lars Thylander og Michael Kaa 

Andersen har solgt deres fælles 

ejendoms-portefølje i Berlin under 

EI Invest Berlin I ApS for knap 

1,3 milliarder kr. til GSW, som er 

et af Tysklands største ejendoms-

selskaber.

Porteføljen, der blev købt for godt 

1 milliard kr., indeholder 4.031 

boliglejemål og 63 erhvervsle-

jemål. Værditilvæksten skabt 

gennem øgede lejeindtægter er 

dermed cirka 30 procent.

– Jeg vil kalde handelen for en 

solstrålehistorie, hvor vi nok 

som de eneste, der har udstedt 

ejendomsobligationer, kan indfri 

samtlige obligationsejere og give 

dem deres fulde betaling i forhold 

til det oprindelige prospekt. Det 

vil sige en forrentning på 9 pro-

cent om året. De penge forventer 

vi at udbetale i løbet af 4-6 uger. 

Det har kunnet lade sig gøre, fordi 

vi har haft en kapitalstruktur med 

faste lave renter og faste afdrag 

uden de renteswap, som har ko-

stet mange projekter deres sunde 

økonomi, siger stifter Michael Kaa 

Andersen, Proark. Han forventer, 

at den samlede handel kan lukkes 

i december.

Michael Kaa Andersen og Lars 

Thylander har valgt at sælge, 

fordi de fi k et godt tilbud, og 

fordi der er planer om at indføre 

nye afgifter på handel med fast 

ejendom i Tyskland.

– Det er meget usikkert om den 

afgift bliver til noget, men nu har 

vi under alle omstændigheder 

sikret os mod den, siger Michael 

Kaa Andersen.

Berlin-portefølje solgt 
for 1,3 milliarder kr.

Lars Thylander og Michael Kaa Andersen har solgt deres tyske selskaber og 
ejendomme i en kontanthandel.
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MARKED OG TRANSAKTIONER

TAASTRUP: Fondsselskabet 

Nordic Real Estate Partners, 

NREP, har købt det kommende 

butikscenter på Taastrup Torv for 

cirka 200 millioner kr. af Casa og 

Sophienberg Ejendomsudvikling. 

Overtagelsen sker ved indvielsen 

af centret i efteråret 2013. 

Købet sker gennem fonden 

NREP Nordic Retail 2 med en 

egenkapital på 900 millioner 

kr. Fonden har til formål at 

opkøbe mindre og mellemstore 

dagligvarebaserede butikscentre 

i Danmark, Sverige og Finland, 

og det kommende butikscenter 

passer således ind i fondens 

opkøbsprofi l. 

ODENSE: Olav de Linde har købt 

en 10.000 kvm. stor projektejen-

dom på Odense Havn.

Ejendommen er en tidligere 

konservesfabrik, men har senest 

været anvendt til depot og opbe-

varing samt 6-7 erhvervslejemål. 

– På grund af den gode belig-

genhed var der stor efterspørgsel 

efter ejendommen, som der kan 

være, når der er tale om centralt 

beliggende ældre industri- og 

logistikejendomme, fordi de kan 

transformeres til enten kontorer 

eller boliger, siger Martin Peder-

sen, statsautoriseret ejendoms-

mægler, Colliers International 

Danmark i Odense, der har stået 

for salget.

Olav de Linde har købt en af de 
få ejendomme, som ligger på egen 

grund i området.

KØBENHAVN: Svenske Sveafas-

tigheter Fund III AB har købt sin 

første danske boligejendom som 

led i opbygningen af en ny bolig-

ejendomsportefølje i København.

Købet drejer sig om en ejendom 

med 82 lejligheder i Ørestad med 

et boligareal på i alt 7.000 kvm.

Ejendommen er købt af CarVal 

Investors for 121 millioner kr.

– Vi har i lang tid undersøgt det 

danske ejendomsmarked og nu 

er et godt tidspunkt at gå ind 

i dette marked. Vi glæder os 

over at have gjort vores første 

investering i Danmark og det er 

vores plan at være en aktiv inve-

stor her, siger Simon de Château, 

CEO for Sveafastigheter.

Advokatfi rmaet Accura har rådgi-

vet Svea Fastigheter.

Taastrup Torv solgt for 
200 millioner kr. til NREP

Olav de Linde køber 10.000 kvm. på Odense Havn

Svensk fond har købt første 
ejendom i Danmark

85 procent af detailhandels-arealet i Taastrup Torv er allerede udlejet til 
Coop Danmark med et stort Kvickly-varehus, tøjkæden H&M samt DSB’s 
Kort & Godt/7-Eleven. Bebyggelsen bliver på i alt cirka 12.000 kvm., heraf 
ca. 9.000 kvm. i stueplan til detailhandel og serviceerhverv. På etagerne 
over butikkerne opfører Boligforeningen 3B i alt 28 almennyttige familie-
boliger. Der bliver direkte adgang til butikkerne fra de 350 gratis p-pladser 
i de to parkeringsdæk ovenpå bygningen. Casa og Sophienberg Ejendoms-
udvikling står bag udviklingen af Taastrup Torv.

I februar 2011 blev Sveafastigheter Fund III etableret med aktiver for 
2,4 milliarder kr. Sveafastigheter er baseret i Stockholm med kontorer i 
Helsingfors og Malmø. CEO Simon de Chateau ser frem til at blive aktiv 
på det danske marked.

DANMARK: I løbet af de sidste 

tre måneder er ledigheden på 

erhvervslokaler stabiliseret efter 

at have været steget i årets 

første kvartaler, viser nye tal fra 

Oline-ED Statistikken.

Ledigheden for kontorer er faldet 

med 0,4 procentpoint. Det bety-

der, at ledigheden den 1.oktober 

var 9,1 procent på landsplan. Det 

er dog fortsat højere end samme 

tid sidste år, hvor ledigheden på 

landsplan var 7,9 procent.

– Selv om vi ser en stabilisering, 

er markedet dog fortsat udfor-

dret af en stor ledighed, og efter-

spørgslen er hæmmet af en ud-

sigt til lav vækst i dansk økonomi 

og lange udsigter til markante 

forbedringer af beskæftigelsen, 

siger Mads Lindegaard, økonom i 

Dansk Ejendomsmæglerforening.

Ledigheden for detailhandels-

lokaler er uforandret på 6,3 

procent gennem de sidste tre 

måneder. Det dækker over 

marginale fald øst for Storebælt, 

mens der har været marginale 

stigninger i ledigheden vest for 

Storebælt. Sammenlignes tallet 

med niveauet fra sidste år, er 

ledigheden steget med 0,8 

procent.

Ledigheden for lager- og produk-

tionslokalerne har været stabil 

det seneste år. Ledigheden er 4,3 

procent, hvilket er en marginal 

stigning på 0,1 procentpoint det 

seneste kvartal og 0,2 procent-

point det seneste år.

Dansk Ejendomsmæglerforening 

udgiver Oline-ED Statistikken i 

samarbejde med Oline og Ejen-

domsforeningen Danmark.

På landsplan er ledigheden højest 
i visse dele af Aarhus-området med 
helt op til 14 procent.

Ledighed stabil på 
9,1 procent i 3. kvartal
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ØRESTAD: Mæglerfi rmaet CBRE 

har været lejerådgiver for Nokia 

Siemens Networks. CBRE har 

fundet nyt kontor til NSN i Wing-

house i Ørestad. Det nye lejemål 

er på 1.350 kvm.

Indtil videre er lejerrådgivning 

ikke udbredt på det danske 

marked, men internationalt har 

mange større koncerner fast 

aftale med et mæglerfi rma om 

al rådgivning angående lejekon-

trakter og fl ytninger. I Danmark 

er det primært de internationale 

koncerners danske afdelinger 

som dermed får afl edte opgaver 

på det danske marked. Det gæl-

der for eksempel CBRE, DTZ og 

Jones Lang Lasalle (via Sadolin 

& Albæk) foruden et par enkelte 

uafhængige, der indtil videre er i 

markedet på dette område. 

Udover arbejdet med at fi nde 

nye lokaler har CBRE også bi-

stået NSN med at fremleje 

virksomhedens hidtidige lokaler 

på 3.614 kvm. i Sydhavnen til en 

dansk fond.

KØBENHAVN: Den skandinaviske 

designvirksomhed Muuto er 

fl yttet til Østergade 35-38, hvor 

advokatfi rmaet Lind Cadovius 

tidligere havde domicil.

Det er DTZ Egeskov & Lindquist, 

der netop har gennemført udlej-

ningen af de godt 900 kvm. på 

Strøget i København.

Muuto overtager 4. sal på 812 

kvm., hvor der nyindrettes 

storrumskontorer og show-

room, og på 5. sal bliver der 

cirka 100 kvm., der fortsat vil 

være indrettet til kantine som 

hidtil. På taget af kantinen var 

der allerede etableret en stor 

tagterrasse, som Muuto nu får 

eksklusiv brugsret til. Der kan 

fortsat etableres fl ere tagterras-

ser, skulle det bliver relevant for 

andre kommende lejere.

Med udlejningen til designvirksom-
heden Muuto har ATP fået udlejet 
1/3 af de ledige arealer i ejendom-
men på Østergade. 

CBRE rådgiver NSN om flytning til 
1.350 kvm. i Winghouse i Ørestad

DTZ formidler strøgejendom med 
showroom til Muuto-designere
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openhagen Capacity vil øge 
både kvalitet og kvantitet i 
forlængelse af erhvervsfrem-

meorganisationens store indsats på 
Europas mest eftertragtede ejendoms-
messe, Mipim, i Cannes. I 17 år har 
Copenhagen Capacity hvert år været 
det samlende midtpunkt på messen 
bakket op af en lang række partnere 
fra den danske bygge- og ejendoms-
branche, der har været med til at 
støtte økonomisk op om at gøre hele 
deltagelsen mulig.

Men i takt med, at konkurrencen øges 
både på nordisk og på europæisk plan, 
når det gælder om at tiltrække inve-

MIPIM

storer, så har Copenhagen Capacity 
nu også øget sit fokus på at styrke op-
mærksomheden omkring København 
på alle andre tidspunkter af året end 
de 4 dage i marts, hvor det går løs på 
den franske riviera som samlingspunkt 
for ejendomsfolk fra hele verden.

Det skal gøres endnu mere trygt, 
overskueligt og lettilgængeligt at inve-
stere i København. Den nye strategi 
bliver en del af Mipim 2013, og det 
er den i forvejen kendte Mipim-
ankermand Jacob Saxild, der nu er 
tilbage for at styre tilstedeværelsen på 
messen i samarbejde med Copenha-
gen Capacity´s adm. direktør Claus 
Lønborg.

– Vi har fokuseret kraftigt  på at vise 
de bedste sider af København på 
Mipim gennem alle årene. Når udstil-
lingen så var overstået i marts, har vi 
pustet ud og gjort klart til næste år. 
Det momentum, vi oparbejder, vil vi 
nu ikke længere tabe på gulvet resten 
af året, men gøre en aktiv indsats for 
at videreføre. Det vil blandt andet 
inkludere synlighed på andre mes-
ser som for eksempel Mipim Asia og 
Expo Real, og vi vil også i højere grad 
arbejde i det daglige i København med 
at holde kontakten. Mipim skal frem-
adrettet være et tandhjul i en langt 
større indsats, siger Jacob Saxild.

Interaktivt erhvervskort 

skal vise aktivitet

Et af de nye indsatsområder er således 
at trække investorer til Danmark.

– Vi vil lancere en række nye tiltag 
for at få investorer til regionen og se, 
hvilke muligheder, København tilby-
der. Desuden arbejder vi med fl ere 
nye ting, der skal præsentere regionen 
bedre. Et af dem er et interaktivt 

erhvervskort, hvor man kan zoome ind 
på alle kvarterer af hovedstadsregio-
nen og få oplysninger om hver enkelt 
projekt, siger Jacob Saxild, der regner 
med, at kortet kan lanceres på Mipim.

Hele den kommende satsning læner 
sig op ad de mange udviklingspro-
jekter som Nordhavnen og Carls-
bergbyen, hospitalsbyggerier og 
infrastrukturudbygninger. Samtidig 
er der mange investorer, der ønsker 
at udnytte den økonomiske sikkerhed 
som hersker i de nordiske lande i øje-
blikket i modsætning til Sydeuropa.

På Mipim 2013 vil Copenhagen 

Capacity også helt konkret gøre fl ere 
ting for at sælge netop de fordele og 
tækkes investorerne mest muligt, så 
de får øjnene op for, hvad regionen 
kan byde på.

– For det første udvider vi standen, så 
der bliver bedre plads også til møde-
faciliteter. Vi forsøger også at samar-
bejde tæt med Københavns Kommune 
og for eksempel arrangere, at der er 
mulighed for, at overborgmesteren 
eller en anden politisk eller kom-
munal repræsentant stikker hovedet 
forbi, hvis det er det, der er brug for 
i forhold til at overbevise en investor, 
siger Jacob Saxild.

mipim

C

Investorer skal tænke København hele året
Der bliver givet max opmærksomhed på 

internationale investorer på Mipim en gang om året. 

Nu vil Copenhagen Capacity, der skal fremme 

investeringer i Hovedstadsområdet, øge arbejdet med 

at fastholde investorernes interesse. Overborgmester 

Frank Jensen bakker op

Mipim ejes af organisationen Reed Midem, der også arrangerer en række andre messer i Cannes. 

Ved lanceringen i 1990 havde hverken Cannes eller Reed Midem forudset, at netop Mipim ville 

blive en af organisationens største konferencer og en af de økonomisk mest indbringende for 

byen Cannes.

Mange forbinder fi lm med den franske middelhavsby, men fi lmfestivalen, der også foregår i Palais 

des Festivals i centrum af Cannes, er på trods af sin langt større internationale bevågenhed, delta-

germæssigt en betydeligt mindre begivenhed.

Mipim er vokset støt siden lanceringen og toppede i 2008, hvor næsten 28.000 deltog. Det var 

samtidig en markant overskridelse af, hvad logistikken i den lille by kunne holde til, og mange 

af de deltagere, der vælger at deltage i Mipim år efter år, er taknemmelige for, at deltagerantal-

let med knap 20.000 deltagere er tilbage på et niveau, der passer langt bedre til, hvad byen kan 

kapere.

Mange danskere plejer primært deres danske netværk på Mipim. Det får nogle aktører til at mene, 

at messen er spild af tid, fordi man kan gøre det samme i Danmark.

Det er dog en sandhed med modifi kationer, for med næsten 1.000 danske topfolk fra bygge- og 

ejendomsbranchen indenfor cirka en enkelt kvadratkilometer, der hele tiden bevæger sig fra møde 

til møde, fra aftale til aftale, fra reception til reception, og som man dermed støder ind i her, der 

og allevegne, ville der skulle bruges mange måneder med mødeplanlægning og afvikling af møder 

for at opnå samme eff ekt, som man kan opnå på 3 hårdtarbejdende dage i Cannes.

Mipim er den største danske netværksbegivenhed

>>

Investorer og 
deltagere

I 2012 var der 19.100 deltagere 

på Mipim. 4.100 var karakterise-

ret som ”investorer”.
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Intelligent nok til at få 23,3 km 
ud af en liter brændstof.

Nu fås den med en leasingaftale,
der også er ret besparende.

Få skræddersyet din firmabil fra Volkswagen hos os!

En Passat Variant har langt flere brikker at flytte rundt med, end man egentlig kan forvente af en bil. 

Den kan f.eks. parkere sig selv. Den advarer dig, hvis du bliver døsig. Den er snedig nok til at få op 

til 23,3 km ud af en liter brændstof… Vi kunne blive ved.

Nu kan du lease Passat Variant til en ydelse, der er lige så intelligent som bilen. Til et beskatnings-

grundlag fra bare kr. 295.102,-. Vi rådgiver dig gerne – også om vores attraktive leasingydelser – 

så du finder den perfekte firmabil til netop dine behov!

Se mere på 

Beskatningsgrundlag ved erhvervsleasing inkl. levering, ekskl. ejerafgift. Passat fås 

fra kr. 299.995,- ekskl. levering kr. 3.680,-. Forbrug ved blandet kørsel 10,8 – 24,4 km/l. 

CO2
-udslip 109 – 215 g/km.            –            Bilen er vist med ekstraudstyr. A+ F

MIPIM

Blandt de nye initiativer er en VIP-
lunch for partnerne på standen og en 
håndfuld håndplukkede internatio-
nale investorer, der bliver inviteret til 
frokost med overborgmester Frank 
Jensen og andre politiske spidser fra 
det kommunale og regionale system.

Desuden arrangerer Copenhagen 
Capacity et seminar med 1-2 interna-
tionalt kendte danske stjernearkitek-
ter, der kan fortælle om regionen og 
mulighederne.

– Samlet set kommer vi til at give 
Mipim mere interesse end vi har gjort 
tidligere, men i sammenhæng med, at 
vi også lægger vægt på at skabe gode 
kontakter resten af året, siger Jacob 
Saxild.   ■

2013

Mipim fi nder i 2013 sted 

12.-15. marts i Palais des 

Festival i Cannes.

De er med

Copenhagen Capacity er allerede 

godt i gang med at skaff e de 

partnere, der er med til at gøre 

det økonomisk muligt at gen-

nemføre den danske stand på 

messen. Det drejer sig indtil 

videre om:

•  By & Havn

•  Københavns Kommune

•  Advokatfi rmaet Lett

•  Lokalebasen/DN Erhverv

•  Region Hovedstaden

•  Sjælsø

•  Femern Belt Development

•  NCC Property Development

•  NPV Management

•  Saxo Properties

•  Carlsberg Byen forventes også 

at blive en del af standen, 

men aftalen er ikke endeligt 

på plads ved redaktionens 

slutning.

Den danske stand på Mipim bliver i år 
udvidet, så der bliver bedre plads til blandt 
andet at holde møde med udenlandske inve-
storer. Her to københavnske borgmestre på 
standen i 2012, Ayfer Baykal og Frank Jensen.

London på Mipim i 2012.

Volkswagen Slagelse 
Elmedalsvej 7, 4200  Slagelse Tlf 58504300 - www.vw-slagelse.dk
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stifte familie og i det hele taget leve 
livet, siger en overstrømmende glad 
borgmester Jacob Bundsgaard.

Befolkningsfremskrivningen bygger 
på talmateriale fra Danmarks Statistik 
og Aarhus Kommunes egne registre. 
Fremskrivningen anvendes som 
grundlag for kommunens budgetlæg-
ning og fysiske planlægning.

arhus vokser i fl ere retnin-
ger i de kommende år, ikke 
kun befolkningsmæssigt. De 

nyeste tal fra Borgmesterens Afdeling 
viser, at folketallet i Aarhus Kommune 
de kommende 10 år vil stige med ca. 
35.000 personer til cirka 350.000 
personer i år 2022, svarende til en 
stigning på 11,2 procent. Fortsætter 
udviklingen, vil Aarhus nå 2030-målet.

Befolkningstilvæksten bygger på lige 
dele af fødselsoverskud og overskud i 
tilfl yttere.

– Befolkningsfremskrivningen viser, 
at vi har et solidt fundament at have 
vores vækstambitioner i – og sætter en 
tyk streg under, at Aarhus er en fanta-
stisk ramme for det gode liv. Her har 
man lyst at fl ytte til, studere, arbejde, 

FOKUS PÅ REGIONERNE

Befolkningstilvæksten skal opsluges 
dels på De bynære Havnearealer 
udfor centrum, og dels på en række 
by- og boligområder i periferien. 

De bynære Havnearealer 

skal opsluge væksten

Desuden bliver de store uddannelses-
institutioner kraftigt udbygget, – alt 
sammen for at øge byens position som 
Vestdanmarks vækstcenter og skabe 
fremadrettet tiltrækningskraft.

På kontorsiden har markant nybyggeri 
igennem en årrække dog betydet, at 
Aarhus netop nu slås med de højeste 
ledighedsrater i Danmark især i det 
sekundære segment. Men i hotelsek-
toren har efterspørgselen i fl ere tiår 
overgået udbuddet. Det har betydet, 
at både Scandic og Comwell har valgt 
at åbne hoteller i den indre by, men 
alligevel peger borgmesteren nu på, 
at det er langt fra nok. Der mangler 
hoteller i Aarhus.

– Det er vigtigt at fastholde det 
langsigtede vækst-perspektiv for byens 
udvikling – også hvad angår hoteller, 
siger borgmester Jacob Bundsgaard.

Udbygning af hotelkapaciteten

Jacob Bundsgaard påpeger, at behovet 
for en udbygning af hotelkapaciteten 
i Aarhus i høj grad er til stede, ikke 
mindst i et langsigtet vækstperspektiv.

– Jeg er helt overbevist om, at den 
markante vækst og de mange aktivi-
teter, byen vil opleve i de kommende 
år, skaber grundlag for en fortsat 
udbygning af vores hotelkapacitet, 
uanset om vi ser 5, 10 eller 20 år ud i 
fremtiden. Aarhus vil således være et 
interessant marked for investorerne. 
Jeg forventer derfor, at der løbende 
over de næste mange år vil åbne nye 
hoteller i Aarhus, som dermed vil 
bidrage til at understøtte byens udvik-
ling, siger Jacob Bundsgaard.    ■

Aarhus har brug 
for fl ere hoteller
Aarhus fortsætter med at udbygge sin position som vækst-

lokomotiv. Den nyeste befolkningsfremskrivning viser, at det 

ikke kun er tomme ord. Aarhus er på vej til at nå målet om 

375.000 indbyggere i 2030

www.techem.dk - Tlf.: 87 44 77 05 Focus på ressourcer

Udnyt mulighederne i din ejendom - enkelt og nemt

Se online om din ejendom sprænger rammerne

• Hvad nu hvis du kunne se ejendommens vand- og 
   energiforbrug online...
• Give hurtige og dokumenterede svar til dine lejere...
• Sammenligne forbruget i de enkelte ejendomme...
• Råde over dit eget arkiv online med pdf-filer af f.eks.
   forbrugsopgørelser...
• Få foretaget aktiv målermonitorering året rundt...
• Modtage dit fordelingsregnskab hurtigere end du plejer...  

Vi gør det muligt for dig.

   Techem Smart System giver dig en række innovative    
   løsninger. Vi har bl.a. branchens eneste fordelingsmåle-
   re, der via adapterm kan optimere varmesystemets
   fremløbstemperatur.

Find dine ejendomme i Techem Portalen - scan evt. QR-koden og få adgang

A

Få overblik over milliardinvesteringerne i både 

erhvervs- og boligbyggeri, infrastruktur og udbyg-

ning af de off entlige institutioner på konferencen 

Erhvervs- og Boligmarkedet i Aarhus 2013.

Konferencen indledes af netop borgmester Jacob 

Bundsgaard og giver både overblik og indblik i de 

mange kommende projekter. En række spændende 

paneldebatter vil se på, hvor det kan betale sig at 

investere i de kommende år, og hvordan markedet 

udvikler sig.

Se mere på www.estatemedia.dk/konference

Samme sted kan du også melde dig til den årlige 

konference om hotelmarkedet i Norden, HotCop, der 

i år bliver afholdt for 4. gang.

Bortset fra Radisson i Scandinavian 

Congress Centre ved siden af mu-

sikhuset i Aarhus og en renovering 

af det tidligere missionshotel til et 

Scandic i slutningen af 90erne, har 

det stået sløjt til med nye større 

hoteller i centrum af Aarhus. Men i 

2012 og 2014 åbner hele to nye:

•  I Østergade har Scandic lejet sig 

ind hos norske KLP Ejendomme. 

Hotellet er udlejet på en 15-årig 

lejekontrakt. Det er på 17.500 

kvm. med 228 værelser, restau-

rant og konferencefaciliteter 

med plads til op til 425 personer. 

Desuden er der parkeringskælder 

med 90 P-pladser og to butikker 

i gadeplan. Hotellet blev solgt i 

sommer til KLP Ejendomme for 

415 millioner kr.

•  I 2014 får Aarhus et nyt 

erhvervshus med konferencehotel 

og kontorer. Det nye hotel bliver 

Aarhus’ største med 240 værelser 

og konferencefaciliteter til 1.000 

gæster. Det færdige byggeri vil 

også huse de kendte rådgivnings-

virksomheder Bech-Bruun og 

Deloitte. Hotellet kommer til at 

rumme cirka 150 nye arbejdsplad-

ser. Deloitte og Bech-Bruun fl ytter 

ind med mere end 330 medarbej-

dere, og det nye hus vil således 

blive arbejdsplads for op mod 500 

mennesker. Her er det hotelkæden 

Comwell, der er operatør.

Nye hoteller i Aarhus

Bliv del af det aarhusianske 
byggeboom

fokus på 
regionerne

Første spadestik blev taget i december 2011 til et helt nyt erhvervshus beliggende på cen-
tralværkstedsarealet mellem Spanien og Bruuns Galleri. Når byggeriet står klar i 2014, vil 
de første 12 etager huse et nyt Comwell konferencehotel, og på de næste 10 etager fl ytter 
revisionsfi rmaet Deloitte og advokatfi rmaet Bech-Bruun ind. 

>>
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Michael Callisen, 47 år, er ansat som juridisk konsulent i ATP 

Ejendomme/ATP Real Estate. 

Michael Callisen har været i ATP siden 1992 og har senest arbej-

det med ATPs aktiviteter i England. 

Opgaverne i ATP Ejendomme/ATP Real Estate vil omfatte juridisk 

projektstyring ved nye ejendomsinvesteringer, assistance ved 

udbud af entrepriser/driftsopgaver, retssager, selskabsadministra-

tion samt eksisterende investeringer i ejendomsfonde. 

Michael Callisen.

DTZ ansætter investeringsrådgiver 
med erfaring fra London
DTZ har ansat Martin Jokumsen som investeringsrådgiver på kontoret i København med henblik 

på at styrke DTZs afdeling for større investeringsejendomme. 

Det sker som følge af den øgede tilgang af sager og aktivitet i 

markedet.

Martin Jokumsen har en MSc i International Business Economics 

fra London City University og har i en årrække arbejdet i England 

i en private equity fond under banken HSBC og tidligere i IPD.

Martin Jokumsens har tidligere arbejdet med større investeringsejen-
domme fra sin tid i London, og vil særligt koncentrere sig om investorer 

fra Storbritannien. 

Koncerndirektør Jens Nyhus har aftalt 

med bestyrelsen for MT Højgaard, at 

han fratræder sin stilling med umiddel-

bar virkning. Dermed tager MT Højgaard 

endnu et skridt i slankning af direktio-

nen efter Peter Kofoed forlod den for 

godt et år siden fulgt af adm. direktør 

Kristian May og siden Thorbjørn N. 

Rasmussen. 

Fratrædelsen sker efter en periode på 8 

måneder, hvor MT Højgaards koncerndi-

rektion har bestået af Jørgen Nicolajsen 

som konstitueret koncerndirektør samt 

koncernøkonomidirektør Flemming 

Steen og så Jens Nyhus. 

Torben Biilmann er per 1. november til-

trådt som adm. direktør i MT Højgaard. 

Han kom-

mer fra en 

tilsvarende 

stilling hos 

NCC. 

Jens Nyhus.

Jens Nyhus fratræder 

som koncerndirektør

Jes Transbøl er ny underdirektør med ansvar 

for Ejendomme i Finansiel Stabilitet. Han 

overtager stillingen efter Solveig Rannje, der 

skifter til adm. direktør for SEB Ejendomme.

Jes Transbøl får ansvaret for at håndtere, 

drifte og sælge porteføljen på p.t. ca. 300 

ejendomme. Ejendommene er overtaget i for-

bindelse med afviklingen af krakkede banker.

Jes Transbøl er 43 år og kommer senest fra 

en stilling som kunde- og planlægningschef 

i Københavns Ejendomme, hvor han har 

haft ansvaret for etablering af afdelingen 

Kunder og Planlægning – en afdeling med 17 

medarbejdere, der optimerer og understøt-

ter samarbejdet med kunderne. Samtidig har 

Jes Transbøl haft det overordnede ansvar for 

udlejning af ejendomsporteføljen på 2,2 mil-

lioner kvm.

Jes Transbøl har været erhvervsrådgiver i 

Jyske Bank, har en HD i regnskab og økono-

mistyring, har været investeringsdirektør i 

EjendomsInvest og projektudvikler hos KPC 

Byg og TK Development.

Jes Transbøl. 

Jes Transbøl får ansvar 
for ejendomme i FS

Michael Callisen skal styre 

juraen hos ATP Ejendomme
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Rune Kock bliver ny Head of Transactions Denmark hos Nordic 

Real Estate Partners, NREP, med ansvar for blandt andet en ny 

fond i milliardklassen. 

Rune Kock er dermed tilbage i NREP efter en kortere ansættelse 

som investeringschef i ATP Ejendomme. 

I første omgang skal han drifte de eksisterende samt købe nye 

ejendomme ind til NREPs Nordic Retail 2 fond, der havde ”fi rst 

closing” i august 2012 med et 

kapitalindskud på godt 900 mil-

lioner kr.

Rune Kock har før ansættelsen 

hos ATP Ejendomme været 

Investment Manager hos NREP og 

før det blandt andet director hos 

ejendomsrådgivervirksomheden 

Catella.

Rune Kock.

Rune Kock til NREP efter chefjob 

hos ATP Ejendomme

Advokatfi rmaerne Maqs Law Firm og Bang + Regnarsen fusione-

rer den 1. januar 2013 under navnet Maqs. Fusionen skal være 

med til at cementere Maqs’ position som det største tværnordiske 

advokatfi rma. 

Ambitionen med fusionen er at give store danske og internatio-

nale virksomheder en nordisk samarbejdspartner, hvor de kan 

samle alle deres køb af advokatydelser i de nordiske lande. 

Maqs har i dag cirka 330 ansatte fordelt på kontorer i Danmark, 

Sverige, Estland, Letland og Litauen. Bang + Regnarsen tager 

syv partnere og 37 medarbejdere med ind i fusionen. Selskabet 

blev opsplittet tidligere på året, hvor Bang + Regnarsen Tyskland 

ændrede navn til Beck Rechtsanwälte. 

Med sammenlægningen bliver det nye MAQS det største nordiske 

advokatfi rma med sammenlagt over 380 medarbejdere. 

Hos Maqs er det Lars Pærregaard og Erik Larson, der er partnere 

på området for fast ejendom og entreprise, mens det er Mads 

Roikjer og Jacob Stilling hos Bang+Regnarsen.

MAQS og Bang + Regnarsen 

fusionerer

RED Property Advisors får ny bestyrelsesformand

Der er kommet gang i bestyrelseskarrieren for 

Jens-Erik Corvinius, som i sommer trådte ud af 

Realkredit Danmarks direktion og nu er ved at 

sætte sig til rette, som en af de tunge besty-

relsesmedlemmer i ejendomsbranchen ved at 

sammensætte en bred palette af bestyrelses-

poster indenfor forskellige segmenter.

Jens-Erik Corvinius er således blevet valgt 

ind i RED Property Advisers bestyrelse, som 

efterfølgende konstituerede sig med Jens-Erik 

Corvinius som bestyrelsesformand. 

RED Property Advisers har på få år opnået en 

markant markedsposition som en af de store 

erhvervsmæglervirksomheder i Danmark. 

RED blev i forgangne regnskabsår førende 

på transaktioner i Danmark med en samlet 

transaktionsvolumen på mere end 3,2 mil-

liarder kr., og i Økonomisk Ugebrev opnåede 

RED en placering som virksomheden med det 

3. højeste bruttoresultat i landet. 

Jens-Erik Corvinius er desuden blandt andet 

blevet bestyrelsesmedlem i Goldschmidt 

Holding og i rådgiverfi rmaet IPS, der er et foku-

seret rådgivnings- og ejendomsadministrations-

selskab, der forvalter investeringsejendomme.

– Jeg er virkelig glad for at blive en del af RED 
Property Advisers. Virksomheden står for det solide 
og seriøse indenfor den del af ejendomsbranchen, 
som jeg gerne vil fortsætte med at beskæftige mig 

med, og som ligeledes er afspejlet i de øvrige besty-
relsesposter som jeg indtil nu har valgt at takke ja 

til, siger Jens-Erik Corvinius.
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LÆS MAGASINET PÅ WEB & IPAD
Estate Nordic Magazine samler alt om det nordiske ejendomsmarked i en 
publikation. Hent den helt nye oktober-udgave gratis i App Store eller på 
web. Som noget helt nyt kan du læse magasinet på nettet.
Læs mere på estatenordic.com

Your One Stop Source to Nordic Real Estate

estatenordic.com

Estate Nordic Magazine giver dig det fulde overblik over ejendomsmarkedet i Norden. Artiklerne er eksklusivt tilgængelige på App Store og Web.

For mere information, kontakt Emil Blomsteberg på blomsterberg@estatemedia.dk / Tlf.: 69 90 24 54

Michael Schönach er ansat som ny koncerndi-

rektør i BPT Asset Management. 

Michael Schönach er et forholdsvist nyt ansigt 

på den danske scene, men meget kendt i den 

fi nske ejendomsbranche, hvor han kommer fra 

en stilling som Executive Vice President for 

det fi nsk-baserede Citycon Oy.

Han har en omfattende international erfaring 

inden for fast ejendom og fi nansiering fra sine 

hidtidige stillinger hos blandt andre Citycon, 

Catella Group, Deutsche Bank og JP Morgan. 

Desuden har han stor erfaring med internatio-

nale transaktioner generelt og i særdeleshed 

i Nordeuropa og Tyskland med vægten på det 

nordiske retail-segment og nordiske forhandlere.

– Efter 5 år med konsolidering og begrænset 

transaktionsvolumen er vores branche på vej 

ind i en ny fase med øget fokus på værdiska-

belse og vækst. Med Michael Schönach får 

BPT en international leder som kan dække 

hele værdikæden, siger Lars Ohnemus, grund-

lægger og bestyrelsesformand i BPT Asset 

Management.

Michael Schönach erstatter Mikael Hyttel Ru-

negaard Thomsen, der har stået i spidsen for 

BPT de seneste 4 år. Mikael Hyttel Runegaard 

Thomasen fortsætter som Special Project 

Director med fokus på selskabets aktiviteter i 

Danmark.

BPTs nye koncerndirektør, 37-årige Michael 
Schönach, er halvt fi nne, halvt østriger og bosid-

dende i Helsinki. Han bibeholder sin bopæl i den 
fi nske hovedstad, men skal arbejde rundt om på 

organisationens kontorer og kan derfor se frem til 
en stor rejseaktivitet. 

Michael Schönach ny CEO i 
BPT Asset Management
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Michael Christensen er ny adm. direktør for EuroPark, hvor han 

hidtil har været økonomi- og administrationschef.

Inden tiden hos EuroPark var Michael Christensen økonomichef 

for den nordeuropæiske enhed af Eaton Electrical, der er en 

division i den amerikanske virksomhed Eaton Corporation.

Han er uddannet cand. merc. fra Handelshøjskolen i København 

og har blandt andet også arbejdet for Deloitte i København.

Europark er i gang med at implementere en ny strategi, hvor 

selskabet ikke bare ønsker at levere selve parkeringsløsnin-

gerne, men også gerne vil være en del af udviklingsprocessen i 

forbindelse med både nybyggerier 

og renoveringer. Det er denne 

udvikling, hvor Europark i højere 

grad også vil indgå som rådgiver, 

som Michael Christensen nu skal 

stå i spidsen for. 

Michael Christensen har blandt 
andet haft en ledende rolle i Euro-
parks etablering af eget inkassofi rma, 
der nu både håndterer inkasso for 
Europark og eksterne kunder. 

Michael Christensen ny 

direktør i Europark

Direktør i Signal Arkitekter, Per Feldthaus, har købt sig ind som 

medejer af SIGNAL.

Per Feldthaus har kernekompetencer inden for organisation & 

ledelse, strategi & forretningsudvikling og arkitektur og design. 

Han er uddannet arkitekt og har en MBA-Byg fra Copenhagen 

Business School, men mest kendt er han nok som tidligere adm. 

direktør for et af Danmarks største arkitektfi rmaer, Arkitema.

– Med Per som direktør og medejer har vi styrket vores ledelses-

struktur, forretningsudvikling og markedsposition og forberedt os 

på en yderligere vækst, både på vores eksisterende markeder og 

på nye internationale markeder, siger adm. direktør og stifter af 

Signal, Gitte Andersen.

Per Feldthaus har betydelig inter-
national erfaring og var i perioden 

2008 til 2010 bosat i Beijing i 
Kina.

Per Feldthaus bliver 

partner i Signal
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BRANCHE
GUIDE

DEN DIREKTE VEJ TIL BRANCHENS

FIRMAER OG NØGLEPERSONER

Estate Magasins brancheguide giver dig en oversigt over 

virksomheder, organisationer og foreninger i den danske bygge- 

og ejendomsbranche på tværs af de sædvanlige brancheskel.

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

dig om, hvem de relevante kontaktpersoner er.

Brancheguiden udkommer som en del af Estate Magasin 

6 gange om året. Via brancheguiden er der også mulighed for 

at komme med i det digitale nordiske magasin Estate Nordic 

Magazine.

Brancheguiden er også tilgængelig 24/7 på

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

hvordan du kommer med.

Du kan skrive til Michael Mortensen på 

mortensen@estatemedia.dk eller ringe på 

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

brancheguiden.

 ADMINISTR ATOR ER

CEJ Ejendomsadministration A/S  
Meldahlsgade 5, 1613 København V 

Tlf.:  33 33 82 82 

Kontakt:  Anne Marie Oksen, Administrerende direktør 

E-mail:  amo@cej.dk 

Web: www.cej.dk 

Individuel administration af alle typer ejendomme inkl. teknisk 

og juridisk rådgivning.

Colliers Ejendomsadministration A/S 
Prismet, Silkeborgvej 2 

8000  Aarhus C 

Tlf.:  70 23 00 78 

Kontakt:  Michael Salling, Direktør 

E-mail:  ms@colliers.dk 

Web: www.ceadm.dk 

Fra vores kontorer i København og Aarhus løser vi alle typer 

af administrationsopgaver – overalt i Danmark.

Dansk Administrations Center A/S 
Skovbrynet 10, 8000 Aarhus C  

Tlf.:  87 34 03 66 

Kontakt:  Michael Sommer, Direktør & advokat 

E-mail:  ms@dacas.dk 

Web: www.dacas.dk 

Tilbyder administration af ejendomme i hele landet, juridisk, 

teknisk og fi nansiel rådgivning.

DEAS Ejendomsadministration 
Dirch Passers Allé 76 

2000 F rederiksberg  

Tlf.:  70 30 20 20 

Kontakt:  Henrik Dahl Jeppesen, Adm. direktør 

E-mail:  hdj@deas.dk 

Web: www.deas.dk 

DEAS tilbyder ejendomsadministration, bygherrerådgivning, udlej-

ning samt Facility Services af alle typer ejendomme. DEAS er lands-

dækkende med kontorer i København, Aalborg, Aarhus og Kolding.

DATEA 
Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby  

Tlf.:  45 26 01 02 

Kontakt:  Flemming B. Engelhardt, Adm. direktør 

E-mail:  fbe@datea.dk 

Web: www.datea.dk 

Vi kan administration, regnskab, butikscentre, udlejning, projekt-

styring og teknik.
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Difko Administration A/S  
Sønderlandsgade 44  

7500 Holstebro  

Tlf.:  70 11 75 00  

Kontakt:  Thomas Birkedal, IR Manager 

E-mail:  tbi@difko.dk 

Web: www.difko.dk 

Professionel administration af ejendomme baseret på 35 års erfa-

ring.

Kristensen Properties A/S 
Vesterbro 18 

9000 Aalborg 

Tlf.:  70 22 88 80 

Kontakt:  Kent Hoeg Sørensen, CEO 

E-mail:  khs@kristensenproperties.com 

Web: www.kristensenproperties.com 

Seriøs og transparent Fund & Asset Management af ejendoms-

porteføljer i Tyskland, Storbritannien, Danmark og skandina-viske 

lande.

 ADVOKATER

Accura 
Tuborg Boulevard 1 

2900 Hellerup 

Tlf.:  39 45 28 00  

Web: www.accura.dk 

Et førende advokatfi rma inden for fast ejendom.

Bech-Bruun 
Langelinie Alle 35 

2100 København Ø  

Tlf.:  72 27 00 00 

Kontakt:  Torben Schøn, Advokat (L) 

E-mail:  ts@bechbruun.com 

Web: www.bechbruun.com 

Bech-Bruun rådgiver inden for alle områder, der vedrører fast 

ejendom og entreprise.

Danders & More 
Lautrupsgade 7, 

2100 København Ø 

Tlf.:  33 12 95 12 

Kontakt:  Tobias Vieth, Advokat 

E-mail:  tobias.vieth@dandersmore.com 

Web: www.dandersmore.com/ 

Danders & More yder rådgivning om fast ejendom, entreprise samt 

fi nansiering heraf.

Focus Advokater P/S 
Englandsgade 25 

5100 Odense 

Tlf.:  63 14 20 20 

Kontakt:   Merete Vangsøe Simonsen, 

Advokat (L), Partner 

E-mail:  mes@focus-advokater.dk 

Web: www.focus-advokater.dk 

Vi yder fokuseret rådgivning inden for erhvervsjuraen og har 

bl.a. stor erfaring med køb og salg af erhvervsejendomme, bolig-/

erhvervslejeret og entrepriseret.

              DRACHMANN 
                 ADVOKATER  
Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør 

Tlf.:  49 21 01 80 

Kontakt:  Anders Drachmann, advokat (H), partner 

E-mail:  ad@drachmann-advokater.dk 

Web: www.drachmann-advokater.dk 

Advokatfi rmaets fi losofi  er at tilbyde en rådgivning 

på et højt fagligt niveau.

Gangsted-Rasmussen 
Gammeltorv 6, 1457 København K 

Tlf.:  33 14 70 70 

Kontakt:  Christian Gangsted-Rasmussen, Advokat (L), partner 

E-mail:  cgr@gangsted.dk advo@gangsted.dk 

Web: www.gangsted.dk

Juridisk/kommerciel specialistrådgivning indenfor alle områder af 

fast ejendom.

Gorrissen Federspiel 
H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V

Tlf.:  33 41 41 41 

Kontakt:  Merete Larsen,  Advokat, Partner

E-mail:  mel@gorrissenfederspiel.com 

Web: www.gorrissenfederspiel.com

Rådgivning om alle aspekter af fast ejendom, fi nansiering, udbud, 

projekter m.v.

Horten Advokatpartnerselskab 
Philip Heymans Allé 7 

2900 Hellerup 

Tlf.:  33 34 40 00 

Kontakt:  Michael Neumann, advokat, partner 

E-mail:  mn@horten.dk 

Web: www.horten.dk 

Horten tilbyder målrettet rådgivning inden for fast ejendom, 

erhvervslejeret og entrepriseret.
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Lund Elmer Sandager 
Advokatpartnerselskab 
Kalvebod Brygge 39-41 

1560 København V 

Tlf.:  33 30 02 00 

Kontakt:  Steen Raagaard Andersen, Advokat (H) 

E-mail:  sra@lundelmersandager.dk 

Web: www.lundelmersandager.dk 

Vi yder specialistrådgivning indenfor fast ejendom, development og 

entreprise.

MAQS Law Firm 
Pilestræde 58, 1112 København K 

Tlf.:  33 12 45 22 

Kontakt:  Erik Larsson, Partner & 

  Lars Pærregaard, Partner

E-mail:   erik.larsson@dk.maqs.com  

  lars.paerregaard@dk.maqs.com

Web: www.maqs.com

MAQS yder proaktiv rådgivning inden for entreprise, overdragelse 

af fast ejendom, projektudvikling og erhvervslejeret.

Nielsen og Thomsen 
Advokater 
Østbanegade 55, 2100 København Ø 

Tlf.:  35 44 70 20 

Kontakt:  Allan Thomsen, Advokat (L), Partner 

E-mail:  at@ntadvokater.dk 

Web: www.ntadvokater.dk 

Rådgivning vedr. forhold, knyttet til opførelse, drift og omsætning 

af fast ejendom.

NORDIA Advokatfi rma 
Østergade 16, 1100 København K 

Tlf.:  70 20 18 10 

Kontakt:  Søren Sloth, Advokat (L), Partner

E-mail:  ssn@nordialaw.com         

Web: www.nordialaw.com

NORDIA yder specialiseret fast ejendomsrådgivning inden for bl.a. 

projektudvikling, transaktioner og lejeret.

Bruun & Hjejle
Nørregade 21, 1165 København K

Tlf.:  33 34 50 00

Kontakt:  Søren Damgaard, Partner

E-mail:  sd@bruunhjejle.dk        

Web: www.bruunhjejle.dk

Bruun & Hjejle yder kvalifi ceret rådgiving inden for alle områder af 

fast ejendom.

Rønne & Lundgren 
Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup  

Tlf.:  35 25 25 35 

Kontakt:  Niels Gram-Hanssen, Advokat (L) 

E-mail:  ngh@rl.dk 

Web: www.ronnelundgren.com 

Rådgiver danske og udenlandske virksomheder vedr. fast ejendom.

Vincit Advokater 
Trondhjems Plads 3, 4., 2100 København Ø  

Tlf.:  70 26 02 64 

Kontakt:  Tina Grønning, Advokat (H) 

E-mail:  tg@vincitlaw.com 

Web: www.vincitlaw.com 

Speciale i fast ejendom i Norden og Tyskland, byggejura, 

forsikringsret og voldgift.

Winsløw Advokatfi rma 
Gammel Strand 34 

1202 København K 

Tlf.:  33 32 10 33 

Kontakt:  Iben Mai Winsløw, Advokat (L), Partner 

E-mail:  imw@winlaw.dk.dk 

Web: www.winlaw.dk 

Omsætning af fast ejendom, erhvervslejeret, entrepriseret og 

planret. 

 AR KITEKTER

SIGNAL arkitekter aps 
Århusgade 88, 2.sal 

2100 København Ø 

Tlf.:  35 29 30 70 

Kontakt:  Gitte Andersen, Adm. Direktør 

E-mail:  ga@signal-arki.dk 

Web: www.signal-arki.dk 

Vi rådgiver om proces- & rumdesign, og udformer rum, der befor-

drer trivsel. 

 ASSET MANAGEMENT

Aberdeen Asset Management 
Strandvejen 58, 2. 

2900 Hellerup  

Tlf.:  33 44 40 00 

Kontakt:  Eva Riedel, Head of Communications and Marketing 

E-mail:  eva.riedel@aberdeen-asset.com 

Web: www.aberdeen-asset.dk

En af Europas førende forvaltere af ejendomsinvesteringer og 

blandt top ti globalt.

BPT Asset Management A/S 
Chr. IX’s Gade, 2. Sal 

1111 København K 

Tlf.:  33 69 07 33 

Kontakt:  Bettina Knudsen, IR & Marketing Director

E-mail:  bk@bptam.com 

Web: www.bptam.com 

Førende nordisk forvalter af ejendomsinvesteringer med lokale 

teams i Norden, Baltikum, Rusland, Polen og Tyskland.

DEAS Property Asset Management 
Dirch Passers Allé 76 

2000 Frederiksberg 

Tlf.:  70 30 20 20 

Kontakt:  Bo Heide-Ottosen, direktør 

E-mail:  bho@deas.dk 

Web: www.deas.dk 

DEAS er blandt Danmarks førende forvaltere af ejendomsinvesterin-

ger inklusive ejendomsadministration af alle typer ejendomme.

NORTH Property Asset 
Management A/S 
Strandvejen 72, 1. sal, 2900 Hellerup 

Tlf.:  39 43 50 30 

Kontakt:  Philip Marker, CEO 

E-mail:  pm@northpam.com 

Web: www.northpam.com 

Fuldt dækkende ejendomsadministration og Asset Management. 

Bolig og erhverv.

Valad Property Group 
Islands Brygge 43 

2300 København S 

Tlf.:  70 20 54 10 

Kontakt:  Mikael Arne Fogemann, Head of Nordic 

E-mail:  MikaelArne.Fogemann@Valad.dk  

Web: www.valad.dk 

Uafhængig paneuropæisk ejendomsforvalter som sælger fund- og 

asset management løsninger. 

 BYGHERRERÅDGIVERE

BYR GRUPPEN ApS 
Vermlandsgade 51 2. sal 

2300 København S 

Tlf.:  70 26 22 42 

Kontakt:  Rasmus Storgaard, Direktør & bygherrerådgiver 

E-mail:  rs@byr.dk 

Web: www.BYR.dk 

Personlig bygherrerådgivning med følgende specialer: Strategisk 

og værdiskabende bygherrerådgivning, byggeledelse,  teknisk due 

diligence, projektudvikling og risikostyring.

DEAS  
Dirch Passers Allé 76 

2000 Frederiksberg 

Tlf.:  70 30 20 20 

Kontakt:  Carsten Nissen, afdelingschef 

E-mail:  cni@deas.dk 

Web: www.deas.dk 

DEAS tilbyder strategisk og værdiskabende rådgivning, projekt- og 

byggeledelse af alle typer ejendomme ud fra tid, økonomi og kvalitet.

Drees & Sommer Nordic A/S  
Frederiksborggade 15, 8. sal

1360 København K 

Tlf.:  45 26 90 00 

Kontakt:  Peter Nielsen, Country Manager 

E-mail:  peter.nielsen@dreso.com 

Web: www.dreso.com 

Specialister i bygherrerådgivning, projekt- og byggeledelse og 

teknisk due diligence.

Emcon A/S 
Ordrupvej 60, 2920  Charlottenlund 

Tlf.:  39 97 00 00 

Kontakt:  Niels Anker Jørgensen, Adm. Dir. og Partner 

E-mail:  naj@emcon.dk 

Web: www.emcon.dk/ 

Resultater og udvikling gennem unik rådgivning.

Grontmij A/S 
Granskoven 8 

2600 Glostrup 

Tlf.:  4348 6030 

Kontakt:   Lone Ankjær, Afdelingschef, Bygherrerådgivning, Planning 

& Design

E-mail:  lone.ankjaer@grontmij.dk 

Web: www.grontmij.dk 

Som din bygherrerådgiver sikrer vi dig en solid styring og plan-

lægning af dit projekt, så du kommer sikkert i mål – både når det 

gælder økonomi, tid og kvalitet.

Sandbeck A/S 
Christian II’s Allé 19  

2300 København S 

Tlf.:  70 23 50 80 

Kontakt:  Chico Sandbeck, Adm. direktør  

E-mail:  chico@sandbeck.com 

Web: www.sandbeck.com 

Strategisk bygherrerådgivning - overblik, beslutningsgrundlag, 

koordinering og ledelse.
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 EJE ND O MSSE LSK ABER

De Forenede Ejendomsselskaber A/S
Vestagervej 5, 2100 København Ø

Tlf.:  39 29 56 56

Kontakt:  Henrik Jensen, Adm. direktør

E-mail:  hj@dfe.dk

Web: www.dfe.dk

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

boligejendomme.

Andersen Erhverv 
Skovlytoften 1, st., 2840 Holte

Tlf.:  44390100

Kontakt:  William  Stub Michelsen, Cand. merc. jur

E-mail:  wsm@andersen-erhverv.dk

Web: www.andersen-erhverv.dk

Vurdering, rådgivning og assistance, salg og udlejning af alle typer 

erhvervsejendomme.

Calum A/S
Vestre Havnepromenade 21, 9000 Ålborg 

Tlf.:  98 12 67 00  

Kontakt:   Henrik Calum, Direktør

E-mail:  henrik@calum.dk 

Web: www.calum.dk 

CALUM udvikler fast ejendom med fokus på god arkitektur, kvalitet 

og beliggenhed.

C.W. Obel Ejendomme A/S 
Vestergade 2C 

1456 København K 

Tlf.:  33 33 94 94 

Kontakt:  Søren Hofman Laursen, Direktør 

E-mail:  shl@cwobel.dk 

Web: www.cwobel-ejendomme.dk 

Vi værner om vores portefølje af kvalitetsejendomme til glæde og 

gavn for vores lejere - vores kunder.

DADES 
Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby 

Tlf.:  45 26 01 00 

Kontakt:  Boris Nørgaard Kjeldsen, Adm. direktør 

E-mail:  bnk@dades.dk 

Web: www.dades.dk 

DADES’ forretningsgrundlag er at købe og udvikle butikscentre og 

erhvervsejendomme.

Jeudan A/S 
Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K  

Tlf.:  70 10 60 70 

Kontakt:  Morten Aagaard, Underdirektør 

E-mail:  maa@jeudan.dk 

Web: www.jeudan.dk 

Jeudan er et børsnoteret ejendomsselskab der investerer i kontor-

ejendomme i København.

Kristensen Properties A/S 
Vesterbro 18 

9000 Aalborg 

Tlf.:  70 22 88 80 

Kontakt:  Jakob Venø Schougaard, Direktør 

E-mail:  jvs@kristensenproperties.com 

Web: www.kristensenproperties.com 

Seriøs og transparent Fund & Asset Management af ejendomsporte-

føljer i Tyskland, Storbritannien, Danmark og skandinaviske lande.

Nordea Ejendomme 
Ejby Industrivej 38 

2600 Glostrup  

Tlf.:  43 33 80 00 

Kontakt:  Lars Gøtke, Underdirektør  

E-mail:  lars.goetke@nordeaejendomme.dk 

Web: www.nordea-ejendomsinvestering.dk 

En af Danmarks største udbydere af erhvervs- og boliglejemål.

Nordicom A/S  
Kgs. Nytorv 26 

1050 København K 

Tlf.:  33 33 93 03 

Kontakt:  Ole Steensbro, Adm. direktør

E-mail:  nordicom@nordicom.dk 

Web: www.nordicom.dk 

Nordicom A/S er et selskab inden for ejendomsbranchen. 

 ENTR EPR ENØR ER

H.K. Byg Entreprise A/S
Stamholmen 157, stuen, 2650 Hvidovre

Tlf.:  32 51 18 20 

Kontakt:  Jens  Skovlunde, Partner

E-mail:  entreprise@hk-byg.dk      

Web: www.hk-bygentreprise.dk

HK BYG Entreprise vedligeholder, renoverer og ombygger byen.

C.C. Brun Entreprise A/S 
Ravnstrupvej 67 

4160 Herlufmagle  

Tlf.:  57 64 64 64 

Kontakt:  Kristian Lind, Direktør 

E-mail:  kl@ccbrun.dk 

Web: www.ccbrun.dk 

Siden 1947 – byggebranchen, med spids kompetence i råhusbyg-

geri.

Enemærke & Petersen A/S 
Ole Hansens Vej 1 

4100 Ringsted 

57 61 72 72 

Søren Faebo Larsen, Markedsdirektør 

sfl @eogp.dk 

www.eogp.dk  

Mennesker, der bygger for mennesker.

H. Nielsen & søn as 
Lillemarken 4 

4700 Næstved 

Tlf.:  55 72 50 27 

Kontakt:  Bent Hartmann, Direktør 

E-mail:  bh@hns-as.dk 

Web: hns-as.dk 

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

snedker arbejder.

Jönsson a/s 
Ellekær 14 

2730 Herlev 

Tlf.:  44 94 11 66 

Kontakt: Per Møller, Produktionschef 

E-mail:  pme@jonsson.dk 

Web: www.jonsson.dk  

114 år gammelt entreprenørfi rma, udfører alle former entrepriser 

inden for nybyg, renovering og service.

NCC Construction Danmark A/S 
Østmarken 3B 

2860 Søborg 

Tlf.:  39 10 39 10   

E-mail:  info@ncc.dk 

Web: www.ncc.dk 

Vi skaber rammerne for fremtidens arbejde, boliger og kommunika-

tion.

 ERHVERVSEJENDOMSMÆGLERE

CBRE A/S 
Rued Langgaards Vej 6-8,  2300 København S  

Tlf.:  70 22 96 01 

Kontakt:   Niels Cederholm, Adm. direktør, advokat, 

LL.M., MRICS, statsaut. ejendomsmægler, valuar 

E-mail:  niels.cederholm@cbre.com 

Web: www.cbre.dk

Investering, Udlejning, Vurdering, Corporate Services, Building 

Consultancy, Asset Management.

Chr. Hjorth Erhverv 
Nyhavn 16, st.th. , 1051 København K 

Tlf.:  36 41 12 00  

Kontakt:   Carsten Højer, Statsaut. 

ejendomsmægler, M.D.E., indehaver 

E-mail:  hojer@chrhjorth.com  

Web: www.chrhjorth.com  

Vurdering, syn- og skøn, udlejning samt salg af erhvervsejendomme.

Colliers International Danmark A/S 
Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C 

Tlf.:  70230020 

Kontakt:   Peter Lassen, Direktør, 

Statsaut. ejendomsmægler, Valuar  

E-mail:  pl@colliers.dk  

Web: www.colliers.dk  

Rådgivning, salg, udlejning, investering, vurdering, analyse. 

5 afdelinger i Danmark.

DAL Erhvervsmægler
Forbindelsesvej 12, 2100 København Ø 

Tlf.:  70 300 555

Kontakt:   Hans Dal Pedersen, Indehaver, cand.jur., Statsaut. 

Ejendomsmægler & Valuar MDE

E-mail:  hans.dal.pedersen@dal.dk

Web: www.dal.dk

DAL Erhvervsmægler er specialiseret i salg, udlejning og vurdering 

af erhvervslejemål og erhvervsejendomme i København og hoved-

stadsområdet.

DanBolig Erhverv 
Johnny Hallas P/S 

Helsingørgade 41 A, 3400 Hillerød  

Tlf.:  70 22 85 95 

Kontakt:   Johnny Hallas, HD, Partner/Direktør, statsaut. ejendoms-

mægler, valuar, MDE 

E-mail:  johnny.hallas@danbolig.dk 

Web: www.danbolig.dk

Salg, vurdering og udlejning med den enkelte kunde i centrum.
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DEAS Erhverv 
Dirch Passers Allé 76 

2000 Frederiksberg 

Tlf.:  70 30 20 20 

Kontakt:  Claus Dyrberg Hald Salgsdirektør, HD(A) 

E-mail:  clh@deas.dk 

Web: www.deas.dk 

DEAS Erhverv yder professionel rådgivning ifm. udlejning, vurde-

ring, køb og salg af investeringsejendomme.

DN Erhverv A/S 
Strandvejen 171, 1.sa, 2900 Hellerup 

Tlf.:  70 26 82 62 

Kontakt:   Jakob Dalhoff , Direktør, Cand.merc. Finansiering & 

Regnskab, Statsaut. Ejendomsmægler og Valuar, MDE

E-mail:  jd@dn-erhverv.dk 

Web: www.dn-erhverv.dk 

Speciale i rådgivning vedr. køb og salg af investeringsejendomme.

DTZ Egeskov & Lindquist A/S 
Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K 

Tlf.:  33 14 50 70 

Kontakt:   Direktør, Partner, Statsaut. ejendomsmægler, 

  MDE, Cand. Merc., MRICS 

E-mail:  henrik.lyngskjold@dtz.dk 

Web: www.dtz.dk 

Investering, Salg, Udlejning, Lejerrådgivning, Vurdering, Corporate 

Finance.

Europroperty 
Industriholmen 21 

2650 Hvidovre 

Tlf.:  38 76 06 36 

Kontakt:  Kim Risvad, Direktør, Statsaut. ejendomsmægler 

MDE 

E-mail:  kr@europroperty.dk 

Web: www.europroperty.dk 

Salg/Udlejning – Investeringsejendomme – Vurdering – Rådgivning.

Jytte Bille Erhverv ApS
Gammel Mønt 14, 1.tv, 1117 København K

Tlf.:  20 28 22 55  

Kontakt:  Jytte Bille, Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar

E-mail:  jba@jyttebille-erhverv.dk      

Web: www.jyttebille-erhverv.dk.

Lintrup og Norgart A/S 
Århusgade 88, 2100 København Ø  

Tlf.:  70 23 63 30 

Kontakt:   Stig Lintrup, 

Partner & statsaut. ejendomsmægler, MDE 

E-mail:  sl@linor.dk

Web: www.linor.dk 

Udlejning og salg af kontor-, lager-, liebhaver-, udviklings- og 

investeringsejendomme.

Lokalebasen.dk A/S 
Strandvejen 171, 2900 Hellerup 

Tlf.:  70 20 08 14 

Kontakt:  Clarissa Rottbøl, Ansvarshavende for leje og udlejning 

E-mail:  cr@lokalebasen.dk 

Web: www.lokalebasen.dk 

Udlejning af erhvervslokaler i hele Danmark. Stor synlighed i 

markedet.

Lund & Lindhardt ApS 
Holmevej 10 

2950 Vedbæk 

Tlf.:  72 17 00 85 

Kontakt:  Regitze Lund, statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE

  Helle Lindhardt, statsaut. ejendomsmægler og cand. merc. 

E-mail:  info@lundlindhardt.dk 

Web: www.lundlindhardt.dk 

Salg, udlejning og veldokumenterede vurderinger af erhvervsejen-

domme samt rådgivning i forbindelse hermed.

Metropol Erhverv I/S 
Bådehavnsvej 15, 1. sal, 9000 Aalborg 

Tlf.:  72 31 20 00 

Kontakt:   Martin Risager, Partner, Statsaut. ejendomsmægler

E-mail:  mr@metropolerhverv.dk 

Web: www.metropolerhverv.dk 

Uafhængig statsautoriseret mægler, specialiseret i erhvervs-

relaterede ejendomme.

Nybolig Erhverv København A/S 
Vester Farimagsgade7, 3.,  1606 København V 

Tlf.:  33 64 65 00 

Kontakt:   John Lindgaard , Adm. direktør, 

Statsaut. ejd.mægler, MDE, Partner  

E-mail:  jli@nybolig.dk  

Web: www.nyboligerhverv.dk  

Investering, Salg/Udlejning, Vurdering, Rådgivning, Analyse, Capital 

Markets.

Nybolig Erhverv Aarhus 
Europaplads 2 

8000 Aarhus C 

Tlf.:  86 20 85 85 

Kontakt:  Erik Andresen, Direktør, Indehaver, Statsaut. Ejendoms-

mægler 

E-mail:  eas@nybolig.dk 

Web: www. nyboligerhverv.dk/aarhus 

Nybolig Erhverv Aarhus – din professionelle formidler af erhvervs-

ejendomme.

Oline
Islands Brygge 43, 2300 København S 

Tlf.:  40 89 64 30 

Kontakt:  Jesper Storm Hansen, Adm. direktør 

E-mail:  jesper.storm.hansen@oline.dk 

Web: www.oline.dk 

Største aktive internetdatabase over erhvervsejen. i Danmark, dre-

vet af Erhvervsmæglerbasen, over 120 erhvervsmæglere i landet.

RED Property Advisers
Palægade 6, 4. 1261 København K 

Tlf.:  33 13 13 99 

Kontakt:  Bjarne Jensen, Statsaut. Ejd. Mægler, MRICS 

E-mail:  bj@red.dk 

Web: www.red.dk 

Salg af investeringsejendomme, udl. af kontor-ejen., Retail 

Services. 

 FACILITY MANAGEMENT UDBYDERE

DEAS Facility Management 
Dirch Passers Allé 76 

2000 Frederiksberg 

Tlf.:  70 30 20 20 

Kontakt:  Peter Blomgreen, afdelingschef 

E-mail:  pbl@deas.dk 

Web: www.deas.dk 

DEAS tilbyder brugervenlige Facility Service-løsninger til erhvervs-

ejendomme, butikscentre, boligejendomme og foreninger – herunder 

teknisk drift, vicevært- og varmemesteropgaver.

Ejendomsvirke A/S 
Hirsemarken 3,  3520 Farum 

Tlf.:  44 34 21 20 

Kontakt:  Bent Amsinck, Adm. direktør 

E-mail:  ba@ejendomsvirke.dk 

Web: www.ejendomsvirke.dk 

28 år – hvor vores kunder trygt har overladt os ansvaret.

Green circle A/S 
Lunikvej 5B, 2670 Greve 

Tlf.:  46 34 20 99 

Kontakt:  Erik Jensen, Adm. direktør 

E-mail:  ej@greencircle.dk 

Web: www.greencircle.dk 

Green circle tilbyder fl eksible og skræddersyede facility service 

løsninger.

Jeudan Servicepartner A/S 
Valhøjs Allé 158 

2610 Rødovre 

Tlf.:  70 10 60 70 

Kontakt:  John Rohde, Adm. direktør 

E-mail:  jr@jeudan.dk  

Web: www.jeudan.dk 

Jeudan Servicepartner er en service-, håndværker-, entreprenør- og 

projektvirksomhed.

Techem Danmark A/S 
Trindsøvej 7A-B 

8000 Aarhus

Tlf.:  87 44 77 00

Kontakt:  Per Sahl-Madsen, Salgs- og Servicechef 

E-mail:  per.sahl-madsen@techem.dk 

Web: www.techem.dk 

Techem er et af de førende fi rmaer indenfor radiobaseret forbrugs-

måling. 

 FINANSIEL RÅDGIVNING

Breinholt Consulting A/S 
Nørre Voldgade 11,1 

1358 København K 

Tlf.:  36 30 80 89 

Kontakt:  Helle M. Breinholt, Managing Director 

E-mail:  hmb@breinholt-consulting.dk         

Web: www.breinholt-consulting.dk 

Specialister i fi nansielle transaktioner herunder ejendomstransaktio-

ner, -fi nansiering og –rekonstruktioner samt prospektskrivning.

Magnipartners 
Dr. Tværgade 4A 

1302 København K  

Tlf.:  24 82 98 74 

Kontakt:  Jens Erik Gravengaard, Direktør og Partner 

E-mail:  jeg@magnipartners.dk 

Web: www.magnipartners.dk 

Finansielt rådgivningshus som er eksperter indenfor ejendomme og 

fi nansiering generelt.

Focus på ressourcer
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EJENDOMSFORENINGEN
DANMARK

Situs 
Kalvebod Brygge 39-41 

1560 København V 

Tlf.:  33 44 94 44 

Kontakt:  Peter Lilja, Direktør 

E-mail:  peter.lilja@situs.com 

Web: www.situs.com 

Advisory and outsourcing solutions for commercial real estate 

lenders and investors. 

 FINA NSI E RI NG SSEL S KAB ER

Nordea Bank Denmark A/S - Corporate Banking 
– Corporate Banking 

Vesterbrogade 8, 900 København  

Tlf.:  33 33 15 23 

Kontakt:   Christian Jensen, Erhvervs-

kundedirektør – Ejendoms fi nansiering

E-mail:  c.jensen@nordea.dk 

Web: www.nordea.dk/Erhverv 

Ejendomsfi nansiering samt øvrige daglige bankforretninger. 

 FORENINGER OG ORGANISATIONER

Byggesocietetet 
Nørre Voldgade 106, 1358 København K 

Tlf.:  33 13 66 37   

E-mail:  info@byggesoc.dk 

Web: www.byggesocietetet.dk

Byggebranchens største interesse- og netværksorganisation med 

medlemmer fra alle hjørner af byggebranchen og fra alle dele af 

landet.

Bygherreforeningen 
Borgergade 111 

1300 København K 

Tlf.:  70 20 00 71 

E-mail:  info@bygherreforeningen.dk 

Web: www.bygherreforeningen.dk

Interesseorganisation for professionelle bygherrer. Har som mål at 

fremme en positiv samfundsansvarlig udvikling i den danske bygge- 

og anlægssektor.

Dansk Byggeri 
Nørre Voldgade 106 

1015 København K 

Tlf.:  72 16 00 00   

E-mail:  info@danskbyggeri.dk 

Web: www.danskbyggeri.dk

Bygge- og anlægssektorens erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, 

dækker alle led i bygge- og anlægsprocessen.

Ejendomsforeningen Danmark 
Nørre Voldgade 2 

1358 København K 

Tlf.:  33 12 03 30 

E-mail:  info@ejendomsforeningen.dk  

Web: www.ejendomsforeningen.dk

Erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af 

fast ejendom, dækker hele markedet og hele landetfi nansiering 

generelt. 

 LANDINSPEKTØR ER

MØLBAK Landinspektører A/S  
Ledreborg Allé 130A, 

4000 Roskilde 

Tlf.:  70 200 883 

Kontakt:  Lars Gjøg Petersen, Landinspektør, Partner 

E-mail:  lgp@molbak.dk 

Web: www.molbak.dk  

Vi udfører og rådgiver om matrikulære forhold, lokalplaner, 

opmåling og afsætning.

Landinspektørfi rmaet LE34 A/S   
Energivej 34, 2750 Ballerup 

Tlf.:  77 33 22 86 

Kontakt:  Lars Vognsen Christensen, Landinspektør, Partner 

E-mail:  lvc@le34.dk 

Web: www.le34.dk  

Ejendomsdannelsen, 3D skanning, opmåling og ekspropra-

tion. 

 INGENIØR ER

ALECTIA A/S  
Teknikerbyen 34, 2830 Virum 

Tlf.:  88 19 10 00 

Kontakt:  Henrik Klinge, Direktør 

E-mail:  hek@alectia.com 

Web: www.alectia.com 

ALECTIA arbejder tværfagligt med at skabe bæredygtige løsninger 

til udvalgte brancher.

Balslev A/S 
Produktionsvej 2 

2600 Glostrup 

Tlf.:  72177217 

Kontakt:  Lasse Toft, Områdechef, Byggeri & Anlæg øst  

E-mail:  lto@balslev.dk  

Web: www.balslev.dk 

Balslev leverer innovative, bæredygtige og profi table løsninger.

COWI A/S
Parallelvej 2, 2800 Kgs. Lyngby  

Tlf.:  45 97 22 11 

Kontakt:  Steff en Gøth, Direktør - Byggeri

E-mail:  stg@cowi.dk 

Web: www.cowi.dk 

COWI er Danmarks bedste rådgiver inden for design, ingeniør-

teknik og bæredygtighed.

Grontmij A/S 
Granskoven 8 

2600 Glostrup 

Tlf.:  4348 4605 

Kontakt:  Lars Bork Hansen, Afdelingsdirektør  

E-mail:  larsbork.hansen@grontmij.dk   

Web: www.grontmij.dk 

Grontmij er en af Europas største rådgivende ingeniører – vi skaber 

bæredygtige forbedringer i de omgivelser, vi arbejder og lever i.

Rambøll Danmark A/S 
Hannemanns Allé 53, 

23oo København S 

Tlf.:  51 61 10 00  

Kontakt:  Max Karlsson, Direktør – Byggeri 

E-mail:  mk@ramboll.dk 

Web: www.ramboll.dk 

Rambøll er den førende ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed i 

den danske ejendomsbranche. 

 MEDIE,  REKLAME OG KOMMUNIKATION

Kontraframe ApS 
Flæsketorvet 77-79 

1711 København V 

Tlf.:  33 25 10 02 

Kontakt:  Tobias Wensien Dinesen, Fotograf & Partner 

E-mail:  tw@kontraframe.dk 

Web: www.kontraframe.dk 

Kontraframe er et billedbureau med speciale i identitetsbærende 

fotografi .

Lizette Kabré 
Rentemestervej 54, 2400 KBH NV 

Tlf.:  26 39 12 70 

Kontakt:  Lizette Kabré, Fotograf  

E-mail:  mail@lizettekabre.dk 

Web: www.lizettekabre.dk 

Fotojournalist og ekspert i portrætter, reportagefotografi , branding 

og pressebilleder.

MAXGRUPPEN 
Nøjsomhedsvej 31, baghuset  

2800 Kgs. Lyngby 

Tlf.:  70 27 77 28  

Kontakt:  Bastiaan Prakke, Direktør  

E-mail:  bas@maxgruppen.dk  

Web: www.maxgruppen.dk  

Specialist i print og montering af reklameprojekter til ejendoms-

branchen. 

 PROJEKTUDVIKLERE

DEAS OPP 
Dirch Passers Allé 76 

2000 Frederiksberg 

Tlf.:  70 30 20 20 

Kontakt:  Lars Olaf Larsen, afdelingschef 

E-mail:  lol@deas.dk 

Web: www.deas.dk 

Som markedsledende på området tilbyder DEAS kvalifi cerede, lang-

sigtede og totaløkonomiske helhedsløsninger i drift og anlæggelse af 

OPP-projekter samt administration, drift og vedligeholdelse af selve 

OPP-selskabet. 

  REVISORER

Athos Statsautoriseret 
Revisionsaktieselskab 
Nimbusparken 24, 2.sal, 2000 Frederiksberg C 

Tlf.:  3345 1000 

Kontakt:  Ramazan Turan, statsautoriseret revisor  

E-mail:  rtu@athos.dk  

Web: www.athos.dk

Et ungt og dynamisk rådgivningsfi rma i København med fokus på 

ejendomsbranchen.

Deloitte 
Weidekampsgade 6 

2300 København S 

Tlf.:  36 10 20 30 

Kontakt:  Thomas Frommelt, Partner 

E-mail:  tfrommelt@deloitte.dk  

Web: www.deloitte.com 

Deloittes eksperter yder uafhængig, forretningsorienteret 

rådgivning om fast ejendom.
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KPMG 
Oswald Helmuths Vej 4, P.O. Box 250

2000 Frederiksberg

Tlf.:  38 18 30 00 

Kontakt:  Allan Pedersen, Partner 

E-mail:  apedersen@kpmg.dk 

Web: www.kpmg.dk 

KPMG’s branchegruppe for Ejendom & Entreprise – vi kan meget 

mere end revision.

PwC 
Strandvejen 44, 2900 Hellerup 

Tlf.:  39 45 39 45 

Kontakt:  Jesper Wiinholt, Partner 

E-mail:  jew@pwc.dk 

Web: www.pwc.dk 

Revision. Skat. Rådgivning. 18 kontorer i Danmark, industrividen 

inden for bl.a. ejendomsbranchen.

 R EKR UTTER ING

Amalie Search & Selection ApS  
Chr. IX´s Gade 6, 3. sal

1111 København K 

Tlf.:  33 34 30 30 

Kontakt:  Torben Rønsov,  Managing Partner 

E-mail:  tr@amaliesearch.dk 

Web: www.amaliesearch.dk 

Rekruttering og udvælgelse af ledere og specialister til bygge- og 

ejendomsbranchen. 

 SIKRING AF EJENDOMME 

Rambøll – Elanlæg
Hannemanns Allé 53, 2300 København S

Tlf.:  51 61 64 06 

Kontakt:  Henrik Olafsen, Sikringsekspert 

E-mail:  ho@ramboll.dk 

Web: www.ramboll.dk 

Certifi ceret uvildig sikringsrådgivning – din garanti for den 

optimale løsning.

Erhvervs-  og boligmarkedet i Aarhus 2013
- Væksten er høj, ambitionerne vilde og nu er også investorerne på vej
Afholdes den 4. december kl. 09-14.00 på Scandic Aarhus City

Hør følgende talere på konferencen:

www.estatemedia.dk/konference

   

22. november

Konference: Erhvervs- og bolig-
markedet i København 2013 
Sted: DEAS A/S, Frederiksberg 

Off entlige investeringer for mere 
end 60 milliarder kr. er på vej i 
København. Massiv interesse fra 
både nationale og internationale 
investorer.

4. december

Konference: Erhvervs- og bolig-
markedet i Aarhus 2013 
Sted: Scandic Aarhus City, 
Aarhus 

Væksten er høj, ambitionerne 
vilde og nu er også investorerne 
på vej.

5. december

Konference: Erhvervs- og bolig-
markedet i Aalborg 2013 
Sted: Nielsen & Christensen Revi-
sionpartnerselskab, Aalborg 

Fokus på den aktuelle udvikling, 
Aalborg har gennemgået en 
bymæssig forvandling, og nu 
kommer også et boligboom.

10.-11. januar 2013

Konference: 
Fastighetsdagarna 2013 
Sted: Copperhill Mountain Lodge, 
Åre, Sverige 

Sveriges ledende forum for den 
profesionelle ejendomsbranche.

17. januar 2013

Konference: Finansiering af 
ejendomme 
Sted: København 

Overblik over mulighederne for 
fi nansiering i 2013.

12.-15. marts 2013

MIPIM 
Sted: Palais des Festivals, Can-
nes, Frankrig 

International ejendoms- og 
netværksmesse 

udgives af Estate Media

– din videns og mediepartner
i ejendomsbranchen

Jeg håber, du er tilfreds med Estate 
Magasin. Du kan læse om vores andre 
ydelser på estatemedia.dk
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På vej mod 2013 – begivenheder og aktører. 

Hvem sætter dagsordenen i det nye år?

Rådgiverbranchen – kan branchen holde 

de gode resultater i 2013? 

Estate Magasin sætter fokus på:

• Nye markeder og aktører

• Vigtigste kompetencer og muligheder 

• Fremtidens opgaver

Fokus på regionerne:

Odenses muligheder – kan investeringerne løfte byen?
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Kontakt os på 7023 6330 eller www.linor.dk
Lintrup & Norgart A/S, Statsaut. ejendomsmæglere, MDE og valuar

Tilsvarende ejendomme søges
– Lang venteliste af seriøse købere

SOLGT
SOLGT

Til
Salg

Sankt Pauls Plads 5–7 
1314 København K

Til
Salg

Malmøgade 7
St. og kld.
2100 København

Erhvervsejerlejlighed på Østerbro Boligudlejningsejendom i indre by

SOLGT

Til
Salg

Sankt Peders Vej 6
2900 Hellerup

SOLGT

Til
Salg

F.F. Ulriksgade 7
2100 København Ø

Boligudlejningsejendom på Østerbro Kontordomicil i Hellerup




