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Pengene er på vej tilbage
der er stadig mange, der har store problemer ( og her mener jeg problemer, for det 
findes altså stadigvæk, selvom de fleste kalder det for udfordringer) med at skaffe 
finansiering. Men der er også mange, som det ser mere lyst ud for, og det er rigtig godt 
for markedet. 

Samtidig kommer der nye aktører ind i markedet og flere er på vej. Godt nok skal man til 
london, men selv mezzaninkapital kan faktisk frembringes. den er dyr, men det, at det 
overhovedet er muligt vidner om et mere normalt fungerende marked, og hvis business 
casen kan bære det, er der ikke længere helt lukket for det varme vand. 

Hovedet på sømmet kom i den forløbne måned, hvor Aareal Bank kunne offentliggøre, at de yder lån til et 
spekulativt kontorbyggeri. det er faktisk lidt af en sensation i det københavnske kontormarked, for spekula-
tivt byggeri forstået på den måde, at man bygger inden man har lejere, har vi ikke set siden 2008, når man 
ser bort fra et par enkelte fyrtårne igangsat af selskaber, der har pengene med selv som ATP Ejendomme 
og NCC Property development. 

Nogle vil så nok ikke se det som positivt, at markedet nu er kommet dertil, hvor der bliver igangsat kontor-
er med forventning om, at de kan udlejes om 2-3 år. Vi har stadigvæk en ledighedsgrad på knap 10 procent 
i kontormassen, og hvad sker der så, når der kommer mere til? Ja, medmindre man tror på en væsentlig 
øget beskæftigelse, - og det gør jeg personligt ikke, - så er det temmelig sikkert, hvad der vil ske: de nye 
energirigtige projekter vil  løbe med opmærksomheden, mens andre vil stå tomme. 

Og det behøver ikke kun være de oplagt uattraktive lokaler, der enten ligger på Vestegnen eller er opført i 
sen70erne/start80erne. det kan også være nyere ejendomme, som aldrig er kommet ind på markedet, som 
Sydporten i Københavns sydhavn. Et flot byggeri til et helt forkert tidspunkt. Og nu er det ved at være ”old 
news”, selvom det aldrig har været lejet ud. 

derfor er det ingen nytte til at gå at vente på, at markedet bliver bedre. For har lokalerne stået tomme 
længe, så bliver det måske aldrig bedre. Som i ”nogensinde”. For kravene til kontorejendommene er stigende 
og behovet for antal kvm. faldende. Ergo står vi foran en strukturel udfordring, som de kloge – både dem, 
der ikke har problemer i de porteføljer, de har ansvar for her og nu og dem, der står midt i suppedasen - 
tager alvorligt hurtigst muligt. 

Jeg håber, du er tilfreds 
med Estate Magasin. 
du kan læse om vores 
øvrige forretnings-
områder på  
estatemedia.dk

Nikolaj Pfeiffer, CEO Nordic, Partner
pfeiffer@estatemedia.dk

udgives af Estate Media – din videns og mediepartner i ejendomsbranchen

Med venlig hilsen
Estate Magasin
Kamilla Sevel
Chefredaktør 
sevel@estatemedia.dk
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INDLAND 
Fokus på byggerI og ejeNDom I DANmArk

VALBY: En ny Europaskole i Kø-
benhavn er kommet et stort skridt 
tættere på realisering med Realda-
nias beslutning om at bidrage til 
projektet med 150 millioner kr. 
Europaskolen skal ligge i Carlsberg 
Byen, hvor skolen skal være med 
til at udvikle bydelen til et levende, 
internationalt og kulturelt mang-
foldigt kvarter.

det forventes, at skolen kommer 
til at koste omkring 450 millioner 
kr., og Københavns Kommune 
besluttede ved de seneste bud-
getforhandlinger at bidrage med 
150 millioner kr., mens Industriens 
Fond tidligere har givet tilsagn om 
32 millioner kr. Med tilsagnet fra 
Realdania udestår nu en restfinan-
siering på 120 millioner kr.

- Vi skal gøre mere for at tiltrække 
højtuddannet udenlandsk arbejds-
kraft, og København har brug for 
flere internationale skolepladser. 
det glæder mig overordentlig 
meget, at Realdania har valgt at 
gå ind som en aktiv medspiller og 
bidrage til projektet, siger over-
borgmester Frank Jensen.

Realdania støtter ny Europaskole i 
Carlsberg Byen med 150 millioner kr. 

Herover: I alt kan der bygges 

567.000 kvm. fordelt med 45 procent. 

til boliger, 45 procent til butikker og 

erhverv og 10 procent til kultur, idræt 

og institutioner - herunder en ny 

Europaskole i Carlsberg Byen.

Få alt at vide om 

UDVIKLINGEN 
I CARLSBERG 
BYEN
Tilmeld dig den kommende  
Carlsberg konference 30. april på  
www.estatemedia.dk. 
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AALBORG: den aalborgensiske 
projektudvikler Henrik Calum tror 
nu så meget på boligmarkedet 
i byen, at han igangsætter et 
projekt, der ellers har ligget stille i 
en årrække.

dermed vil Aalborgs skyline og 
kvarteret ved Aalborg Havn og 
limfjorden tættest ved Aalborgs 
centrum få tilført endnu to 
boligprojekter, når to nye huse på 

henholdsvis 6 og 10 etager skyder 
op lige ved siden af limfjordsbro-
en. der bliver 84 ungdomsboliger 
til Nørresundby Boligselskab i det 
ene hus nærmest broen og store 
luksus ejerlejligheder i den anden 
bygning nærmest havnefronten.

- Vi er så overbeviste om, at den 
helt unikke placering ved fjorden 
og alligevel midt i centrum er så 
eftertragtet, at vi starter byggeriet 

hurtigst muligt – formodentlig lige 
efter sommerferien. lejligheder-
ne vil være klar til indflytning i 
slutningen af 2014, siger direktør 
Henrik Calum, Ejendomsselskabet 
Calum.

det nye byggeri slutter sig til en 
række af boligprojekter, der er of-
fentliggjort på havnen i de seneste 
måneder. 

Calum bygger 9.300 kvm.  
boliger på Aalborg Havn
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Det markante byggeri er oprindelig tegnet af 

arkitekt Kim Utzon, der også har tegnet Utzon 

Centret nogle hundrede meter længere mod øst 

ad havnepromenaden. Efter Kim Utzon stoppede 

på sin tegnestue, har en anden af Calums sam-

arbejdspartnere, arkitektfirmaet Kjaer & Richter, 

arbejdet videre med projektet. 

DANMARK: Ejendomsmæglere har 
fået travlt efter Finansiel Stabilitet 
i januar udbød opgaver på vur-
dering af samlet set cirka 1.400 
ejendomme over hele landet.

Vurderingerne skal alle foretages i 
2013, og de første 900 ejendom-
me – 600 privat-boliger og 300 
erhvervsejendomme – skulle være 
vurderet ultimo marts.

I alt skal cirka 1.100 privatboliger 
vurderes. 

- det er en omfattende opgave at 
vurdere så mange boliger på kort 
tid. derfor har vi valgt at dele 
opgaven ud på 3 landsdækken-
de mægler-kæder. det sikrer os 
hastighed og fleksibilitet, siger 
Jes Transbøl, underdirektør med 
ansvar for ejendomme i Finansiel 
Stabilitet.

Finansiel Stabilitet har valgt at 
lade vurderingerne af de ca. 300 
erhvervsejendomme ske efter en 
geografisk fordeling:

- Colliers vurderer i Nordjylland, 
Østjylland og på dele af Fyn

- EdC vurderer i Vestjylland, Syd-
jylland og på dele af Fyn

- Nybolig vurderer på lolland-Fal-
ster og Sjælland inkl. København

Udover de 1.400 mæglervurderin-
ger forventer Finansiel Stabilitet 
selv at gennemføre ca. 2.500 vur-
deringer af erhvervsejendomme. 

Finansiel Stabi-
litet får vurderet 
cirka 1.400  
ejendomme 
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I det danske ejendomsmarked er 
industri og logistik et lidt skjult marked 
som de fleste institutionelle og andre 
større professionelle investorer med 
glæde går udenom. Priserne er faldet 
så meget, at de største købere er de 
potentielle lejere selv, der køber deres 
ejendomme tilbage eller selv investerer, 
når de ekspanderer. 

det gælder for eksempel den jyske 
virksomhed Brøndums ståldivisioner, 
der nu får til huse i en ejendom i Viborg. 
Virksomheden med 350 ansatte så en 
god mulighed for at flytte fra en mindre 
ejendom også i Viborg. Og de er ikke de 
eneste. 

- Selvom nogle virksomheder fortsat er 
forsigtige, er der altså virksomheder som 
har succes, og som har brug for nye fa-
ciliteter, siger statsaut. ejendomsmægler 
Brian Toft fra Colliers i Aalborg, som har 
medvirket ved handlen.

Et andet eksempel er EB8 porteføljen 
som blev solgt i forrige måned fortrinsvis 
til lokale jyske investorer. Industriejen-
dommene kan således godt sælges, men 
afkastkravene er høje og derfor vælger 
sælgerne i nogle tilfælde i stedet at be-
holde dem og håbe på et bedre marked. 

Industriejendomme bliver i danmark ofte 
slået over en kam som segment med 
moderne logistik- og lagerejendomme. 
Men det er ret forskellige segmenter, 
der også tiltrækker forskellige inves-
torer. For i lager- og logistikmarkedet 
findes ejendomme, der lejes ud på lange 
lejekontrakter og som kan genudlejes 
til andre operatører, hvis lejekontrakten 
skulle ophøre. Her føler professionelle 
investorer sig i langt højere grad 
hjemme, fordi segmentet kan præstere 

gode afkast men samtidig forholdsvis 
lav risiko. Samtidig diversificerer man 
sig i forhold til det noget overophedede 
”1.klasses kontor” segment, hvor mange 
institutionelle investorer alle løber efter 
den samme bold, - og det giver trængsel 
på banen.

Man skal skelne
- det er vigtigt at skelne mellem de tre 
grupper af ejendomme i segmentet i 
form af moderne effektive logistik ejen-
domme, som rummer både terminaler 
og lagerejendomme, sekundære - ofte 
ældre - multibruger logistik / industri 
ejendomme og endelig produktions-
ejendomme. Vi opererer kun inden for 
den første gruppe, og der oplever vi 
en pæn, stabil efterspørgsel fra blandt 
andet institutionelle investorer. det 

Det hemmelige  
segment
Industri og lager bliver ofte skåret over en kam i det danske ejendomsmarked. 

det har givet god plads til de få fokuserede aktører i segmentet, der traditionelt 

ikke har været interessant for hovedparten af de professionelle investorer

lejepriserne på de dyreste logistikejendomme 
over hele Europa ligger stabilt. Efterspørgse-
len er moderat, og derfor ændrer priserne sig 
generelt ikke, ifølge CBREs seneste opgørelse 
på området. lejeaktiviteten drives primært 
af e-handelsfirmaer og butikskæder samt 
kæder, der videreudlejer til mindre selskaber. 
Sidstnævnte er et voksende marked, hvor 

professionelle udbydere står for detailkæders 
lagerstyring.

Her leder Tyskland ifølge en rapport fra Colliers, 
hvor Fiege har klienter som Zalando, Media 
Saturn Holding og Mexx, mens Hermes forsøger 
at teame op med amerikanske kæder på vej ind 
i Europa. 

 - Det bedste ved segmentet har været, 

at vi har kunnet være relativt alene. Men 

nu ser vi klart, at der er flere, der ser de 

samme muligheder som os, siger CEO 

Mikkel Bülow-Lehnsby, NREP, der – meget 

sjældent for en dansker i den globale 

finansverden - sidste år blev kåret til at 

stå i spidsen for en af verdens 10 mest 

spændende ”upcoming” fonde.

Detailkæder vælger professionelle 
udbydere af logistikløsninger

>>>

>>
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ligning med de øvrige nordiske lande, er 
der flere steder i Norge og Sverige, hvor 
vi ser interessante placeringer, siger 
Mikkel Bülow-lehnsby. 

NREP har valgt selv at købe grunde op 
for at kunne være sikker på at tilbyde 
fremtidige lejere gode lokaler. 

- Vores forretning handler om til sta-
dighed at kunne servicere logistikindu-
strien, så vi er en medspiller for de vig-
tigste aktører. derfor er det interessant 
at have så meget jord, at vi kan tilbyde 
grunde, når behovet opstår for ekspan-
sion. I danmark er der ikke ret meget, 
der lever op til det, vi gerne vil have. I 
Sverige har man i længere tid bygget 
noget, der er interessant, og derfor køber 
vi en del op dér i øjeblikket. 

Svært at finde ejendomme i 
Danmark
det er også grunden til, at verdens 
største på markedet for investering i 
logistikejendomme, Prologis, endnu ikke 
er i danmark. 

- Vi er mere end villige til at investere i 
danmark, hvis den rette mulighed byder 
sig. Jeg har været i danmark flere gange 
for at se på mulighederne, men vi stiller 
helt bestemte og ganske høje krav til de 
ejendomme, vi investerer i, når vi går 
ind i et nyt land. de ejendomme har vi 
ikke fundet endnu, siger regionsdirektør 
for Norden, Allan lavén, Prologis, der 
har 354.000 kvm. logistikejendomme 
alene i Sverige og i sine mere end 3.000 
logistikejendomme verden over har mere 
end 4.500 lejere.

I Sverige har Prologis både ejendomme 
med en enkelt ankerlejer og logistikcen-
tre, men fælles for dem er, at Prologis 
skal over 60.000 kvm. for at finde en 
investering og lokalisering interessant 
som opkøbsemne. 

 - det behøver ikke nødvendigvis være 

På verdensplan har Prologis 51,5 millioner kvm. i 21 lande. Her 

fra Göteborg, der er udlejet til blandt andet DHL. 

- Vi er interesserede i det danske marked, men forsigtige på grund 

af markedets størrelse, og derfor har jeg set på mange ejendom-

me, men endnu ikke fundet noget, der er interessant for os, siger 

regionsdirektør for Norden, Allan Lavén, ProLogis.
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hænger sammen med, at flere og 
flere investorer får en forståelse for den 
attraktive underliggende udbuds- og ef-
terspørgselssituation omkring aktiverne, 
som sikrer et stabilt cashflow med lang 
horisont, siger CEO Mikkel Bülow-lehns-
by, NREP.

Alene i år har NREP købt 3 terminal- og 
lagerejendomme – alle i Sverige. Og Mik-
kel Bülow-lehnsby understreger, at når 
markedet taler om industriejendomme, 
så er det ikke det segment, NREP er i. 

- det er faktisk en af grundene til, at vi 
godt har kunnet lide det her segment. 
Man har igennem flere år ikke skelnet så 
meget mellem de forskellige kategorier 
i sektoren som industri, sekundær og 
primær logistik, og det har betydet, at 
det har været prissat ret ens. På trods af, 
at de underliggende markedsdrivere har 
været meget forskellige. Moderne effe-
ktive logistikejendomme drager for ek-
sempel fordel af trenden omkring glo bal 

samhandel, outsourcing, internethandel 
og konsolidering i logistikbranchen, som 
alt sammen understøtter en stabil efter-
spørgselsvækst. Til gengæld kan vi ikke 
se mange understøttende trends på langt 
sigt, der vil give efterspørgselsvækst på 
produktionsejendomme. derfor har det 
segment en meget højere genudlejnings-
risiko.

det samme gælder automatiserede 
højlagre. 

- Her er der tale om store distributions-
centraler oftest skræddersyet til en 
bestemt lejer. det beskæftiger vi os hel-
ler ikke med på grund af genudlejnings-
risikoen, siger Mikkel Bülow-lehnsby.

Terminaler og lagre  
skal have 10 porte 
I NREPs logistik- og lagerfonde er der 
i stedet stramt fokus på to forskellige 
typer logistikejendomme. den ene er 
terminalbygninger:

- Her skal en god bygning have mini-
mum 10 porte per 1.000 kvm. Mi kro-
beliggenheden er meget vigtig, fordi 
ejendommene bruges til at omfordele 
varer fra større lastbiler til mindre 
varevogne, der så distribuerer ind til 
byen. desuden skal der være god plads 
rundt om bygningen, da der er meget  
høj trafikintensitet. 

den anden er lagerbygninger: 

- Her skal en god ejendom have en 
væsentlig frihøjde på helst 10 meter, der 
skal være et trucksystem, et vist antal 
porte per 1.000 kvm., plads omkring, så 
man kan komme ind med modulvogn-
tog, og makrobeliggenheden er vigtig, 
hvilket vil sige, at man i danmark skal 
ligge på de logistikmæssige hubs på 
E-motorvejsnettet. I danmark er der i 
den forbindelse 6 beliggenheder, der 
er interessante i vores optik. det er 
Avedøre Holme, Taastrup, Greve, Køge, 
Trekantområdet og Aarhus. I sammen-

NREP blev stiftet i 2005 af Mikkel Bülow-lehnsby og 
Rasmus Nørgaard. de kom begge fra finans- og konsulent-
verdenen med erfaring fra internationale finanshuse som 
McKinsey og Goldman Sachs og ønskede at skabe et attrak-
tivt investeringsprodukt til den institutionelle sektor. 

Målet er at skabe bedre afkast end markedet generelt ved 
at fokusere på bestemte dele af ejendomsmarkedet. Indtil 
videre er det blevet til nye logistikejendomme, Self Storage 
i form af mærket Pelican, butikscentre, der kan udvikles og 
små smalle koncepter med kort løbetid som boligejendom-
me i Finland eller udviklingsprojekter i København. 

Når det gælder den fond, der har investeret i logistik er 
tesen bag, at man i andre lande har set en vandring af 
virksomheder fra ældre lager- og logistikejendomme til mo-
derne ejendomme. NREP skønner, at det endnu kun gælder 
for cirka 10 procent af det danske marked, og at der derfor 
er et stort potentiale. 

Blandt de hidtidige investorer i NREP’s fonde er blandt 
andet Storebrand, Sainsbury’s Pensionkasse, CBRE Inve-

stors, BMW’s Pensionskasse, Pensionskassen for Jurister 
og Økonomer, JØP, Pædagogernes Pensionskasse, PBU og 
Talanx Group, der er en tysk forsikringsgruppe. 

NREP blev i januar udpeget som en af verdens 10 førende 
’boblere’ inden for ejendomsinvestering af analysefirmaet 
Private Equity Real Estate. NREP nævnes som et selskab 
man bør holde øje med, fordi de har den rette kombina-
tion af strategi og personligheder, som må forventes at få 
succes på lang sigt.

NREP fremhæves for sit strenge fokus på danmark, Finland 
og Sverige samt investeringsstrategien med fokus på mo-
derne logistik og self-storage. 

Indtil videre styrer NREP seks fonde, har gennemført 100 
transaktioner til en værdi af 7,5 milliarder kr. og har i dag 
ejendomme for 6 milliarder kr. under forvaltning med kapa-
citet til at kunne investere for yderligere 4,5 milliarder kr. 

Danske NREP på international topliste

>>



SIDE 14  | ESTATE MAGASIN | # 03  2013

der mange flere af dem, siger Head of 
Nordics Mikael Fogemann, Valad. 

Indtil videre har Valad været forholdsvis 
alene om at rendyrke præcis det seg-
ment, og det har givet mulighed for gode 
køb. Flere af Valads fonde udløber i de 
kommende år, og det bliver spændende 
både for markedet, men naturligvis også 
for Valad at se dels, hvem køberne bliver 
og dels hvilket prisniveau, der kan han-
dles til. Valad er i gang med at opstarte 
den planmæssige salgsproces. 

- Hvis man kan finde de rigtige ejen-

en og samme bygning. det kan også 
være en logistikpark bestående af flere 
bygninger indenfor samme område, men 
der skal være en vis kritisk masse, siger 
Allan lavén. 

Prologis lægger samtidig vægt på, at 
der er sikkerhed for, at beliggenheden 
også på længere sigt vil forblive et 
logistikhub.

- Vi går altid ind på bedste beliggenhed, 
og det mener vi for danmarks vedkom-
mende er Københavnsområdet. det kan 
måske også inkludere Køge, men vi vil 
ikke gå så langt som for eksempel til 
Trekantområdet, siger Allan lavén.  

Stærkt eksponeret 
I det danske marked bliver asset 
management selskabet Valad næsten 
altid nævnt som en af de første, når det 
handler om investeringer i industri, lager 
og logistiksegmentet. Valad opererer 
i en bredere del i forhold til NREP og 
Prologis. 

- Vi har bevidst valgt at være eksponeret 
i segmentet for flerbrugerejendomme, 
hvor blandt andet håndværksmestre og 
andre mindre virksomheder har været 
med til at give en stor lejerspredning. 
Helt bevidst har vi satset på netop 
segmentet for små og mellemstore 
virksomheder, som ganske vist har lidt 
dårligere bonitet, men til gengæld er 

domme de rigtige steder, så tror vi 
bestemt på segmentet for flerbruger-
ejendomme, fordi lejerrisikoen her er 
mere spredt. Men igen vil det være i 
de vigtigste byer, mens yderområderne 
også på dette område både har og vil 
få det stadig sværere. Industri- lager og 
logistiksegmentet har været hårdt ramt 
både på grund af faldende efterspørgsel 
og mangel på finansiering de seneste år, 
og det er vores opfattelse at afkast-
niveauerne på selv gode ejendomme er 
ved at nå et tilstrækkeligt niveau, så 
flere investorer er villige til at løbe den 
højere risiko, siger Mikael Fogemann. n

I december indgik Prologis et joint venture med Norges Bank Investment 
Management, NBIM, om at købe en portefølje af Prologis’ ejendomme i 11 
europæiske lande. Joint venturet omfatter en investering på knap 18 milliarder 
kr. og 195 ejendomme med i alt 4,5 millioner kvm. Fonden forventes at blive 
gearet max. 15 procent. 
 
- dette joint venture er en milesten i vores refinansiering. Jo stærkere finansie-
ret vi er, desto bedre muligheder har vi for at fortsætte vores globale ekspan-
sion, siger Hamid R. Moghadam, co-CEO, Prologis. 

Joint venturet løber i 15 år med mulighed for forlængelse i yderligere 15 år. 

- Vi er meget glade for at teame op med en partner af Prologis’ kaliber i forbin-
d else med, at vi går ind på markedet for industriejendomme, siger CIO Karsten 
Kallevig, NBIM. 

Hovedparten af salgene af 

industriejendomme i det danske 

marked er enten tilbagesalg 

til brugerne af ejendommen, 

sale-and-lease-back handler den 

anden vej eller salg af ejendomme 

til lokale investorer til stærkt ned-

satte priser. Her den 16.000 kvm. 

lager- og produktionsejendom i 

Viborg, som Brøndumkoncernen 

netop har købt dels til egne aktivi-

teter og dels til videreudlejning. 

Norsk oliefond storinvestor i Prologis

n Industri og logistik
Nrep lovede 

 16 
procent om året i otte 
år til de investorer, der 
lagde penge i fonden 
Nrep Log Fund I.

>>
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Lokalebasen.dk

lokalebasen.dk repræsenterer allerede mere end 750 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 
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tager I over og står for den videre fremvisning og forhandling.
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- over 60.000 brugere hver måned
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Scan for gratis  
download i App Store!

n Byggesocietetet

Op mod 70 løb  
med gennem Cannes
For tredje år i træk sejrede morgenfriskheden på ejendomsmessen Mipim i Cannes, hvor 

Byggesocietetet og Skanska var værter for en af årets sportslige netværksbegivenheder

Antallet af deltagere i Byggesocietetet og Skanska Øre-
sunds årlige løb gennem Cannes onsdag morgen under Mipim 
var i år det højeste nogensinde. 

I år var det igen overborgmester Frank Jensen, der førte an 
blandt andre borgmestre, og alle slags bygge- og ejendomsfolk 
rundt i gaderne på løbets rute, der begyndte langs strandpro-
menaden i Cannes, la Croisette, og endte vest for byen, hvor 
der var kaffe og morgenmad. 

Skanska Øresund var sponsor af årets løbetrøjer, der var pro-
duceret af kasserede plastikflasker som et symbol på Skanskas 
stærke fokus på grønne ejendomme. Markedschef Elo Alsing 
fra Skanska Øresund, der indledte løbet, sidder således også i 
bestyrelsen for Green Building Council. 

Mere end 100 var tilmeldt løbet, men det var altså ikke alle, der 
i sidste ende var så morgenfriske, som de selv troede. 

- løbet gik fantastisk. det blev et helt igennem vellykket ar-
rangement med overborgmesteren i spidsen. Så vi har bestemt 
tænkt os at gentage successen. det har været et vellykket 
samarbejde, og næste år prøver vi at finde en rute, hvor endnu 
flere kan deltage, så måske skal vi udvide med en 5 km. rute, 
sagde Elo Alsing efter løbet. n

>>>

Byggesocietetet
Byggesocietetet er en netværksorganisation 
med cirka 1.300 medlemmer fra alle dele af 
bygge- og ejendomsbranchen fra hele landet. 
På Mipim er det efterhånden en fast tradition 
at organisere et motionsløb onsdag morgen. 

Sådan ser det ud når 

70 danskere pisker for-

bi Palais des Festival i 

bedste løbestil.    

Både kvinder og mænd er morgenfriske til løb, hvor der kan vælges 

ruter på henholdsvis 3,5 eller 7 km. Her er det til venstre partner 

Malin Meyer, Danielsen Architects og borgmester Pia Allerslev, 

Københavns Kommune. I baggrunden overborgmester Frank Jensen. 
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Hørsholm Kommune har 24.500 
indbyg gere og lægger vægt på en grøn 
og god økonomisk drift af kommunens 
faciliteter. For mindre end et halvt år 
siden vandt kommunen dansk Facilities 
Managements pris for sin måde at drive 
sine bygninger på. Og da kommunen for 
nylig valgte at lade ISS overtage rengø-
ringen af alle kommunens faciliteter var 
det grønne aspekt også medvirkende. 

- For os som kommune er det naturligvis 
vigtigt, at vi køber ind til den rette pris. 
Men det er også afgørende, at vi får den 
rigtige kvalitet. For os betyder kvalitet 
blandt andet, at rengøringen udføres 
med miljøvenlige produkter, sagde Mette 
Hesselberg, der er ansvarlig for service-
ringen af alle Hørsholm Kommunes byg-
ninger i forbindelse med, at ISS overtog 
rengøringen i begyndelsen af 2013. 

Og Hørsholm er ikke alene om at tænke 
mere miljø- og energirigtigt. Ifølge den 
seneste undersøgelse fra rådgivningsfir-
maet fm3.dk, der har specialiseret sig i 
Facilities Management, ser mere end 67 
procent af de adspurgte organisationer, 
at deres største prioritet i 2013 er at 
spare på energien og driftsoptimere i 
grøn retning.   

- Rengøring handler ikke kun om, at der 
er rent. det er også vigtigt at tage hen-
syn til miljøet. derfor bruger vi miljøven-
lige og svanemærkede rengøringsmidler. 
Samtidig begrænser vi mængden af vand 
og reducerer brugen af rengøringsmidler, 
siger direktør for Cleaning i ISS, Henrik 
Bjerke. ISS har 45 kommuner over hele 
danmark som kunder.

Optimering og besparelser
I fm3.dks undersøgelse går energibe-
sparelser forud for at optimere det antal 
kvm., organisationen bruger, og også 
forud for mere generelle driftsbesparel-
ser, når man snakker prioritering af ind-
satsen. Og det er et aktuelt billede, som 
Per Anker Jensen, der er leder af Center 
for Facilities Management ved danmarks 
Tekniske Universitet, kan genkende.

- Hovedtrenden inden for Facility Ma-
nagement er bæredygtighed og energi, 
siger Per Anker Jensen. 

Et af de steder, hvor man kan mærke 
trenden tydeligt er hos rådgiverne. 

- Facilities Management markedet udvik-
ler sig, og vi ser en stigende professio-
nalisering hos ejendomsbesiddere, som 

Tema - Facility management n

Mere end 67 procent af drifts-organisationer sætter energibesparelser 

øverst på listen over prioriteter, når det gælder drift af ejendomme

Facility Management markedet bliver angrebet af stadig flere 

leverandører fra forskellig side. ISS har i en årrække primært været 

forbundet med rengøring og catering, selvom de principielt har 

tilbudt hele paletten. Men det er nu ved at ændre sig, og en af de 

prestigefyldte kontrakter, der kan bruges som et sikkert reference-

grundlag også internationalt, kunne ISS offentliggøre medio marts, 

hvor selskabet fik ansvaret for Maersk Groups hovedsæde på 

Esplanaden i København.

>>>

>>

vil benchmarke drift og udvikling mod 
konkurrenterne. Kommunerne oplever et 
øget krav om besparelser på driftsudgif-
terne  - ”more for less” er en meget klar 
trend, som har betydning for FM-marke-
det. det stiller krav om at gøre tingene 
på andre og mere effektive måder, siger 
senior projektchef Carsten Pietras, Ram-
bøll, der blandt andet lige har medvirket 
som rådgiver på danmarks hidtil største 
driftsudbud for forsvaret i Vestdanmark. 

Svært at konkurrere  
på andet end pris
Men det er ikke altid lige nemt at kon-
kurrere på andet end pris, når det gælder 
de offentlige aktører. Andre kriterier har 
svært ved at blive taget med i bedøm-
melserne, når vinderne af for eksempel 
en rengøringsentreprise eller anden 
drift skal findes. 

n Tema - Facility management

Energibesparelser  
er nu vigtigst

catering, support services, security og 
facility management. 

- Vi er glade for, at Maersk Group har 
valgt ISS som samarbejdspartner til at 
levere en integreret facility service løs-
ning. Vi har gennem en lang årrække 
leveret catering til Maersk Group på 
Esplanaden i København og glæder os 
nu over, at samarbejdet bliver udvidet, 
siger Martin Gaarn Thomsen, Country 
Manager for ISS i danmark. Maersk 
Group blev grundlagt i danmark i 

1904 og er i dag repræsenteret i mere 
end 142 lande med omkring 117.000 
ansatte. Ca. 2.200 medarbejdere er 
beskæftiget alene på hovedkontoret i 
København. Gruppen havde i 2012 en 
omsætning på 342 milliarder kroner. 

ISS blev grundlagt i København i 1901 
og er i dag en af verdens førende 
udbydere af facility services. I 2012 
udgjorde ISS’ globale omsætning 80 
milliarder kr. 

ISS vinder  
Esplanaden
ISS er gået fra at levere frokost til at 
stå for den fulde pakke hos en anden 
af danmarks største virksomheder. 
det nye samarbejde betyder, at ISS i 
første omgang skal levere en integre-
ret facility service løsning til Maersk 
Groups hovedkontor på Esplanaden 
i København bestående af blandt 
andet ejendomsdrift, rengøring, 



Green circle er et ejendomsdrifts- og facilities managementselskab, der 
blev stiftet for 8 år siden af partnerne Erik Jensen og Ole Mortensen.
Vores ydelser omfatter alt fra fælles drift (lejerservice), forsyning,  
vedligehold, grøn pleje, glatføre, leverancestyring til kvalitetssikring. Vores 
kunder er bl.a. ejendomsinvestorer, ejendomsadministratorer, erhvervsejen-
domme og andels- og ejerforeninger. Læs mere om os på greencircle.dk 

Som udlejer af erhvervsejendomme kender du værdien af at 
pleje og fastholde solide lejere. 

Du kan gøre livet lettere for dine lejere ved at forstå og 
imødekomme deres individuelle behov, der spænder 
lige fra receptionsservice, mødelokaler og forplejning, 
affaldshåndtering, kantine til rengøring, planteservice, 
skiltning, posthåndtering, sikkerhed og vagtservice. 

En tidskrævende og dyr opgave, mener nogle med rette. 
Men det behøver det ikke at være. 

Green circle tilbyder en individuel facilities management 
pakke, og varetager al kommunikation og afregner direkte 
med lejerne. Og du sparer ovenikøbet penge.

 

En af Danmarks største forvaltere af erhvervsejendomme, 
Aberdeen Asset Management, er en af dem, der har valgt at 
skabe skræddersyede facilities management løsninger med 
Green circle for at skabe ekstra værdi for lejerne. 

Green circle tilbyder dig et 360o tjek på din lejer- 
portefølje, og du kan pleje og fastholde dine lejere.

Vi passer på dine lejere, så du får bedre tid til alt det andet.

Ring til Ole og Erik for et uforpligtende møde på 46 34 20 99. 

Tiden står ikke stille indenfor 
ejendomsinvesteringer 

Vi passer også på dine lejere

VI PASSER PÅ DINE EJENDOMME

20130402 Greencircle Vi passer også på dine lejere.indd   1 01/04/13   13.40

n Tema 

- det offentlige marked er reguleret af 
for eksempel udbudsreglerne, som kom-
munerne skal overholde. På det private 
marked er der den samme konkurrence, 
men de private aktører er ikke underlagt 
samme krav til udbud som de offentlige 
driftsherrer, siger Carsten Pietras.

I takt med det øgede fokus på driften 
og optimering af den, er der stadig 
hårdere konkurrence på FM-området. 
Ikke mindst fordi det giver god mening 
for stadig flere at gå ind i markedet, hvis 
de i forvejen har berøring med området 
og de ejendomme, hvor andre udbyder 

arbejdet med driften 
af ejendommene. det 
gælder for eksempel 
for deas, det tidligere 
dan-Ejendomme, der i 
forbindelse med en over-
ordnet organisa tions- og 
strategi ændring, har 
valgt at erklære sig 
som en fuldt dækkende 
servicevirksomhed i 
ejendomsbranchen. Og 
dermed også af Facility 
Management. 

de fleste af deas’ aftaler, 
der falder inden for fa-
cilty management-områ-
det, er med nuværende 
eller tidligere admini-
strationskunder. Facility 
Services giver dog tilbud 
på lige vilkår med andre, 
når administrations-
afdelingen hos deas 
udbyder kontrakter, og 
der er vandtætte skotter 
mellem afdelingerne.

Kamp mod giganter
deas Facility Services 
kommer til at kæmpe 
mod store og etablerede 

firmaer som Coor og ISS, men også min-
dre håndværkere, byder på opgaverne 
enten delvis eller i en form for konsor-
tiedannelser. da de fleste kontrakter 
har opsigelsesvarsler på kun 3 måneder 
skal der leveres konstant kvalitet til den 
rigtige pris for ikke at miste kunderne. 

På grund af kompleksiteten i FM-mar-
kedet, hvor der skal leveres en specifik 
ydelse dybt ind i en virksomheds aller-
helligste dele af hovedsædet, er der stort 
fokus på enten en høj grad af dækning 
og bredde i de ydelser, man kan tilbyde 
som FM-leverandør eller i dybden, hvor 
man skal kunne noget særligt for at 
komme i betragtning. Samtidig er det 
samlede marked dog voksende ifølge 
fm3.dk og flere funktioner overtages 
af FM-leverandører, hvad enten de er 
interne eller eksterne, - og det bidrager 
til væksten. 

det viser sig blandt andet hos svenske 
Coor, der sammen med blandt andet 
ISS, udgør nogle af frontfigurerne på det 
danske marked. 

Coor voksede betydeligt i 2012, hvor 
omsætningen for hele året steg med 6,7 
procent i forhold til året før og dermed 
til 7 milliarder svenske kr. i Norden. 
Stigningen i omsætningen kom først 
og fremmest fra nye kontrakter samt 
gennemførte opkøb. Blandt de nye 
kontrakter var en aftale med dansk Politi 
og butikscenterinvestor Unibail-Rodamco 
i danmark og Sverige, GE Oil & Gas i Nor-
ge og Ruukki i Finland. n

>>

Center for Facility Mangement er placeret på danmarks Tek-
niske Universitet i lyngby og blev åbnet i januar 2008 for 
at styrke forskningen inden for Facilities Management. det 
er etableret med støtte fra Realdania i perioden 2008-2012 
og har netop fået tilsagn om støtte i 3 år yderligere. I den 
nye periode gives bevilling til videreførelse af netværks- og 
formidlingsaktiviteter.

der har gennem de seneste 15 år ofte været diskuteret i 
danmark, hvad der er Facility - eller Facilities – Management, 
hvad der er Facility Services og hvad der bare er ejendoms-
drift. Sikkert er det, at begreberne bliver brugt i noget, der 
ligner flæng, hvis man ikke er specialiseret i faget. På Center 
for Facility Management opdeler man disciplinerne på følgen-
de måde. 

Ejendomsdrift
• Bygninger og lokaler
• Terræn
• Renhold
• Arbejdspladsforhold – optimering af kvm. etc. 
•  Branchespecifikke forhold som for eksempel drift af labora-

torier eller lignende

Kilde: www.cfm.dtu.dk

Services
• Sundhed, sikkerhed og sikring
• Catering
• Reception, kontaktcenter og mødelokaler
• Alle former for IT 
• logistik
•  Virksomhedssupport og  

ledelsessupport i øvrigt

Center for FM får tre år mere 
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Uanset opgaven  
PÅ ejendommen ...
er løsningen Deas

deAS ∙ København ∙ Aalborg ∙ Aarhus ∙ Kolding ∙ tlf.: 70 30 20 20 ∙ info@deas.dk – det tidligere dan-ejendomme as

Vores vision:
“Mennesker ønsker at bo, handle eller arbejde 
i ejendomme, vi har ansvaret for”
www.deas.dk

INDLAND>>

KØBENHAVN: det er en meget 
tilfreds Mikael Goldschmidt, ejer 
af M. Goldschmidt Holding, der 
kan levere et årsresultat på 151 
millioner kr.

Koncernens hovedaktivitet består 
af investeringer i ejendomme, vær-
dipapirer samt virksomheder inden 
for detailhandel som isenkræm-
merkæden Imerco og cleantech. 

det positive årsresultat tilskri-
ves en meget tilfredsstillende 
udvikling i ejendomsaktiviteterne, 
hvor ejendomsporteføljen på lige 
fod med tidligere år leverede gode 
driftsmæssige resultater og lav 
tomgang.

Goldschmidt har købt 10 ejendom-
me i det forløbne år, og de samlede 
aktiver udgør nu 5,4 milliarder kr., 
mens egenkapitalen er på godt 2 
milliarder kr.

Goldschmidt Holding tilfreds med  
årsresultat på 151 millioner kr.

M. Goldschmidt Holding købte for nylig Kokkedal Slot, som skal 

indrettes til et luksushotel og spa. Den erfarne hoteldirektør 

Michael Telling er ansat som ny direktør for slottet. 
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KØBENHAVN: den pan-europæske 
ejendomsforvalter Valad har i 
2012 handlet ejendomme for mere 
end 417 millioner kr. og udlejet 
400.000 kvm. kontor-, industri- og 
butiksejendomme i de nordiske 
lande. 

Tallene inkluderer over 170.000 
kvm. nye udlejninger og 230.000 
genudlejninger. 

- I 2012 havde vi et skarpt asset 
management-fokus og færdig-

gjorde forretningsplanerne for en 
række ejendomme på tværs af hele 
regionen. det resulterede i, at vi 
i gennemsnit underskrev næsten 
5 lejekontrakter om dagen, siger 
Mikael Arne Fogemann, Valads 
nordiske chef.

Valad administrerer ejendomme for 
6,7 milliarder kr. i Norden. Samlet 
er der tale om 160 ejendomme 
og 1.400 lejere, der administreres 
af teams i danmark, Sverige og 
Finland. 

Valad udlejede 400.000 kvm.

KØBENHAVN: det kommer til 
at koste Finansiel Stabilitet og 
dermed den danske stat et 3-cifret 
millionbeløb, at udviklingsselska-
bet Schaumann Properties er gået 
konkurs. 

- Helst vil vi jo udvikle de sager, 
vi overtager, så de får en god 
forretningsplan og kan overdrages 
til almindelige banker. det er 
desværre ikke altid muligt, siger 

kommunikationsdirektør Jesper 
larsen-ledet, Finansiel Stabilitet.
Schaumann Properties har i længe-
re tid forhandlet om formalisering 
af et rekonstruktionstilbud fra en 
investor, men Finansiel Stabilitet 
har altså definitivt afvist, at selska-
bet kan reddes. 

Schaumann havde især store 
eng agementer i den nu krakkede 
Amagerbanken.

Finansiel Stabilitet tager  
3-cifret milliontab på Schaumann  
Properties’ konkurs
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- det her er jo ejendomsbran-
chens svar på Hjallerup Marked. 

Sådan sagde en synligt imponeret 
aarhusiansk borgmester om mylderet af 
bygge- og ejendomsfolk på Mipim. 

- det er enormt effektivt. Man kan møde 
virkelig mange relevante aktører på 
meget kort tid. det er jo tydeligt, at alle 
ejendomsbranchens vigtige personer er 
her, og det er relevant for os, for vi har 
en række store og vigtige projekter, som 
vi gerne vil gøre opmærksom på. Vi går 
efter konkrete kontakter til institutio-
nelle investorer for at gøre opmærksom 
på projektmuligheder som Godsbanen, 
Aarhus, Ceres-grunden og Amtssygehu-
set, sagde borgmester Jacob Bundsgaard, 
Aarhus. 

Og der er da heller ingen tvivl om, at 
Mipim trækker stadig flere danskere 
til. Næsten 600 var i år registreret som 
besøgende på messen, eller helt præcist 
571, hvilket er en opgang på 58 procent 
i forhold til sidste år ifølge Mipims 
officielle tal. Men traditionelt 

>>>

>>

- Hvorfor hænger du der? Sådan var der mange, der 

spurgte partner Mikkel Andersen fra Nybolig Erhverv 

København. ligesom de fleste andre store mæglerkæder er 

Nybolig del af et internationalt netværk, og på GVA stan-

den var der i år en collage af medarbejdere fra alle lande 

med Mikkel Andersen på en fremtrædende plads. mere fra mIpIm 2013  på de næste sider >>

Tidligere sundhedsminister Jacob Axel 

Nielsen og nu direktør i aalborgensiske 

Calum var på Mipim for at fortælle 

om de mange projekter som Calum er 

i gang med ikke bare i Aalborg, men 

også i blandt andet Viborg.

- Beach partyet hos Orbicon er blevet en fast tradition, 

når Mipim lakker mod enden, påpegede flere. Her er det 

teknisk direktør Peter Ebbesen fra Sjælsø i samtale med 

partner og advokat Merete larsen, Gorrissen Federspiel.

Mipim 2013
Cannes

Mipim n

Derfor var 
600 danskere 
på Mipim
Mipim var i år et symbol på ejendomsbranchens tilstand  

i hele Europa: Ikke ekstravagant. danmark gjorde sig for  

første gang synlig med en gimmick foran Palais des Festival 

og blandt de danske deltagere lød det overordnede indtryk 

igen og igen, at det ser meget mere positivt ud end før…

Tirsdag eftermiddag indbød Københavns Kommune interna-

tionale investorer og københavnske aktører til træf på Grand 

Hotel. der var dog flere danskere end internationale gæster, så 

Københavns Kommune vil overveje formen i forhold til Mipim 

2014. Her byder direktør i Økonomiforvaltningen Anne Skov-

bro velkommen. I baggrunden overborgmester Frank Jensen.

Copenhagen Capa-

city havde i år fået 

vindmøllen, der blev 

bygget i Lego-klodser i 

anledning af OL 2012 i 

London, til Cannes for 

at tiltrække opmærk-

somhed til den danske 

stand. 

n Mipim

Mens nogle firmaer i år på Mipim havde aflyst de helt store arrangementer 

til fordel for mindre sammenkomster holdt advokatfirmaet Bech-Bruun fast 

i deres årlige tradition tirsdag kl. 14, hvor de fyldte la Plage på stranden 

i Cannes. Her er det i forgrunden partner Torben Rønsow, Amalie Search & 

Selection, Ib dahl Carlsen, Nordea, direktør Carsten Viggo Bæk, Thylander 

Gruppen og salgschef Nicolai Irminger Sonne, By & Havn.
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Byerne kæmper indædt på Mipim for at tiltrække opmærksomhed. Franske lille har 

lanceret sig selv som modeby og forsøger at konkurrere med blandt andet København og 

Paris om netop den niche. derfor blev der inviteret til modeshow og uddelt små, prikkede 

tørklæder til alle for at sætte fokus på byens lyserøde stand.

Hvert år udnævner Mipim 

et Country of Honour, som 

der sættes særligt fokus 

på. I år var det Tyrkiet, der 

havde et helt telt for sig 

selv med promovering af 

forskellige områder. Mens 

andre stande primært 

optrådte for forbipasse-

rende var det anderledes i 

Tyrkiets telt, hvor det var 

de inviterede politikere og 

højtstående embedsmænd 

og aktører, der blev linet 

op for at se på dans. Og 

mens det plejer at være 

langbenede russiske unge 

piger, så var det til endnu 

større overraskelse for de 

fleste tilskuere, mænd i sor-

te joggingbukser og hvide 

sportstrøjer, der dansede 

hos tyrkerne.

mere fra mIpIm 2013  på de næste sider >>

Som sædvanlig var entreprenørkoncernen MT Højgaards boule-turnering onsdag formid-

dag et tilløbsstykke på Mipim. I år med den nye adm. direktør i spidsen, der netop havde 

udsendt en meddelelse om, at nu skal der ses fremad i koncernen. Her er det fra venstre 

projektudviklingsdirektør Erik Nielsen, adm. direktør Torben Biilmann, adm. direktør i 

det MT Højgaard-ejede Greenland Contractors Peter Kofoed, marketingdirektør Jesper 

Harritshøj og projektudviklingschef Robert Hodgkins.

Mipim 2013
Cannes

n Mipim

deltager langt flere i de sociale 
arrangementer, der omgiver udstillingen, 
uden at købe adgang. 

dermed var tallet af danskere i Cannes i 
marts nok nærmere 800-900, og langt 
flere danskere end nordmænd med 257 
deltagere og finner med 234 deltagere 
er i Cannes. Svenskere er os dog langt 
overlegne med hele 1.101 deltagere. 

Med samlet set over 2.000 deltage-
re fra de nordiske lande, udgør 

vi cirka 10 procent af det 
samlede deltagerantal fra 
hele verden. 

I alt endte antallet af besø-
gende nemlig på lige knap 

20.000 og det er en lille frem-
gang i forhold til 2012, hvor 

der var 19.300 unikke besøgende 
på messen, der finder sted i og omkring 
kælderen i Palais des Festivals i centrum 
af Cannes. 

årets udstilling bar ikke præg af de 
store overraskelser. Standene var gen-
nemgående lidt kedelige, der var ikke 
noget ekstravagant, men en stille og 

rolig præsentation af mulighederne for 
at investere og samarbejde på tværs af 
især Europa. 

Transaktioner giver  
afledt vækst
danskerne var for langt de flestes ved-
kommende positive i forhold til perspek-
tiverne i det danske ejendomsmarked. 
- due diligence, hvor vi er stærke, vokser 
på grund af den stigende transaktions-

mængde. det er meget positivt, sagde 
direktør Steffen Gøth, Cowi til firmaets 
brunch, hvor han også understregede, 
at Cowi er en af dem, der nyder godt 

 

11-14   
 marts

mipim bliver  
i 2014 holdt

der var massivt regn- og tordenvejr på Cote d’Azur, da 

Orbicon inviterede til beach party. Men det tog ikke modet 

fra direktør for byggeri Bo Asplund, der inviterede indenfor 

i teltet i stedet og præsenterede en lang række af de projek-

ter, som firmaet har rådgivet om det seneste år.

Udover London og Paris så brillerer Kras-

nodar med en af de allerstørste stande 

på Mipim på 525 kvm. Hvert år kommer 

nye projekter til, og i år var Krasnodar med 

for 10. gang. 

>>

Adm. direktør Rasmus Juul-Nyholm, Admini-

strationshuset og partnerne Martin yde og Peter 

Riber, ARI, var også på Mipim for at netværke.

Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard var blandt 

andet som her til brunch hos Cowi. det var hans 

første gang på Mipim, og han syntes det var en 

fantastisk mulighed for at møde branchen og 

fortælle om de muligheder, der netop nu er for at 

bygge og investere i Aarhus. 

>>
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af at komme fra København, som er 
udnævnt til ”Green Capital” i 2014.

det er naturligvis også en af de ting, som 
overborgmester Frank Jensen lægger 
stor vægt på i sin kontakt med investo-
rer på Mipim.

- Vi vil gerne fortælle, at København ikke 
er en lukket fest, men et sted, hvor der 
er mulighed for internationale investorer 
for at finde gode muligheder. København 
er vokset med 50.000 indbyggere de 
sidste 5 år, og det forventer vi fortsæt-
ter. den udvikling forudsætter, at der 
er udviklere og bygherrer, der vil bygge 
boliger, siger Frank Jensen. 

Og han var tilfreds med indsatsen på 
Mipim. 

- Vi oplever stor interesse fra især sven-
ske og tyske investorer. Men vi prøver 
også at se på, om vi kan gøre mere fra 
kommunens side for at understøtte det 

arbejde, som aktørerne i branchen gør. 
Udover vores internationale synlighed er 
vores andet store mål med at deltage på 
Mipim at holde fast i det gode samarbej-
de, vi har opbygget med developerne, 
siger Frank Jensen, der håber, at kom-
munen sammen med branchens aktører 
kan fastholde den bølge af succes, som 
København rider på i øjeblikket med 
mange internationale gode omtaler. 

Velkommen i København
Målet er, at man føler sig velkommen, 
men også at København bliver under-
støttet optimalt. 

- Vi skal bruge hovedstaden til at udnyt-
te potentialet i hele regionen fuldt ud, 
siger Frank Jensen. 

Adskillige internationale mæglere 
påpegede på Mipim, at der er tegn på, at 
der kommer flere handler i det europæ-
iske ejendomsmarked. der er masser af 
kapital i markedet, og stadig flere nye 

investorer kigger i retning af ejendom. 

det var også indtrykket hos Byggesocie-
tetets formand, Tony Christrup, der er 
udviklingsdirektør i Arkitektgruppen. 

- Vi er tilbage i, at folk tror, tingene kan 
lykkes. der er en stigende interesse fra 
udenlandske investorer for især boli-
ger, og en spirende interesse blandt 

Ring til Danske Leasing på  
70 20 12 50, eller læs mere på 
www.danskebank.dk/leasing

BINDER DU PENGE I BYGNINGER?
– Frigør kapital med ejendomsleasing

230x143 Binder du penge i bygninger.indd   1 20/03/13   11.20

Flemming Holberg Fenger 

(tv) var på Mipim for 

første gang for at møde 

branchen. Til Rønne & 

Lundgrens frokost var der 

mulighed for at udveksle 

erfaringer med en anden 

udvikler Mark Rendbæk 

fra Steen & Strøm.

mere fra mIpIm 2013 næste side >>

Mipim 2013
Cannes>>

>>

n Mipim

Torsdag eftermiddag var der debat på den norske stand. Her sagde Joe Vidente fra JP Morgan, at 

de nordiske lande var dyre at købe ejendomme i. ”Ja, i nogle sammenhænge er det rigtigt, men man 

får også en sikker investering, som det er værd at betale for”, lød det fra forsvarerne af de nordiske 

farver. Her er det fra venstre Bård Bjølgerud, CEO, Pangea Property Partners fra Norge, Antti Louko, 

Head of Real Estate, Advium fra Finland, Agneta Jacobsson, Managing Director, DTZ i Sverige og 

Peter Winther, CEO, Sadolin & Albæk fra Danmark.

En fast ingrediens på Mipim er 

frokoster og middage for gode 

samarbejdspartnere. Her er det 

Rønne & lundgren, der torsdag 

havde inviteret til frokost. Fra 

venstre partner Steen Puch-larsen, 

Rune Koch, NREP, Marianne Kjær 

Stolt, levring & levring, Karsten 

Withington Brink, Pensiondanmark 

Ejendomme, Niels Gram-Hanssen, 

Rønne & lundgren og Jes Rovsing, 

Freja Ejendomme.

En af Estate Magasins svenske pendanter, 

Fastighetsvarlden, kårede den danske 

stand til den bedste i Nordeuropa. Her 

er det fra teamet bag fra venstre Peter 

Andersson, Malmö kommun, Vivian Tolba, 

Copenhagen Capacity, louise Svensson, 

Malmö kommun, og Jørgen Jessen og Kim 

Bek, Copenhagen Capacity.

Rådgiverfirmaet Cowi er 

stolte af at have rådgivet 

om konstruktionen af 

nyåbnede Den Blå Planet. 

Derfor havde en fransk 

skulptør fået til opgave 

at forme en model, mens 

selskabet holdt brunch 

på stranden i Cannes. På 

grund af vejret kunne det 

dog ikke blive en sandfigur, 

så der måtte ler til hjælp.

Femern Belt forventer for alvor, at der nu 

kommer gang i udviklingen af oplandet 

til broforbindelsen, og det forsøgte flere 

repræsentanter fra Femern Bælt og Bælt & 

Sund at gøre investorerne interesserede i. 

Her projektdirektør Martin Nielsen i snak 

med blandt andet adm. direktør i Arkitekt-

gruppen Jørgen Witting.

Stadsarkitekt i Aarhus Stephen Willacy var på vinderholdet 

i MT Højgaards boule-turnering. Her med de høretelefoner, 

han vandt i præmie.
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kollegerne. det nye er, at vi oplever, 
at selvom der ikke er cash-flow fra dag 
1, så vil folk gerne tale med os, siger 
Tony Christrup.

Egentlige nyheder var der kun få af 
på Mipim. Flere havde forsøgt at få 
aftaler forceret, så de kunne offentlig-
gøres i Cannes, men ting tager tid i det 
nuværende marked, og det kan gøre 
dem svære at ”time”. Adm. direktør Jens 
Kramer Mikkelsen fra By & Havn havde 
dog en glædelig nyhed. 

- Vi har anmodet København om at 
lave en lokalplan for endnu et område 
af Nordhavn. Vi har reservationer og 
betingede købsaftaler på alle de først 
udbudte grunde, så vi er næsten ude i, at 
vi skriver investorer på venteliste, sagde 
Jens Kramer Mikkelsen, der har en stribe 
sager på vej mod offentliggørelse og 
gerne vil give plads til yderligere boliger. 
Jens Kramer Mikkelsen havde en række 
møder med blandt andet europæiske og 
australske investorer. 

- Og selvfølgelig danske. Vi forsøger at 
vise, hvad vi kan og foreslår de interna-
tionale investorer at finde lokale partne-
re, siger han.  

Få egentlige nyheder
det generelle indtryk af, at mange inte-
resserede investorer gerne ville tale med 

danskerne understreges af, at der var 

cirka 4.300 investorer på Mipim ud af de 

i alt 20.000 deltagere fra 79 lande. Og 

mange mente, at det var den mest aktive 

udgave af Mipim siden krisen i 2008. 

I 2014 kan Mipim fejre 25 års fødsels-

dag. 

- Hovedparten af vores udstillere har 

været loyale over for os igennem årene, 

og det er vi taknemmelige for, men der 

kommer også nye til hvert år, sagde 

CEO for Mipim-messen Filippo Rean, da 

han kommenterede messens forløb sent 

torsdag eftermiddag.

I 2014 vil Mipim formentlig sætte sær-

ligt fokus på blandt andet Brasilien, men 

samtidig vil Reed Midem, der står bag, 

også udvide med en kinesisk udgave af 
Mipim som supplement til den i Cannes 
og i Hong Kong.  Mipim konkurrerer med 
sin øgede seriøsitet og mindre sociale 
profil i stigende grad med Expo Real, 
men det var ikke noget, som Filippo 
Rean havde lyst til at kommentere på 
ved messens afsluttende pressemøde, da 
han blev spurgt om det var et problem, 
at Expo Real bliver større og større og 
Mipim stagnerer.

- Jeg vil helst tale om, hvad Mipim kan. Vi 
ønsker ikke at tredoble besøgstallet, men 
vi mener, at vi har de rigtige mennesker 
her i Cannes, der kan skabe forretning 
sammen, og det vil vi arbejde yderligere 
på at styrke i de kommende år, sagde 
Filippo Rean. n

mere fra mIpIm 2013 næste side >>

>>
Mipim 2013
Cannes

n Mipim

Den norske entreprenørkoncern Veidekke havde ikke danske Hoffmann med i Cannes. Til gengæld 

havde Veidekke arrangeret en noget utraditionel morgenmad, hvor man fik udleveret refleksveste og 

madkasser. Samtidig blev selskabets nye skandinaviske konjunkturrapport præsenteret på storskærme.

Udviklingsselskabet By & Havn var på Mi-

pim for at fortælle om investeringsmulighe-

derne i både Nordhavn og Ørestad. En glad 

adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen kunne 

fortælle, at grundsalget går så godt, at der 

nu bliver taget hul på det næste udviklings-

område i Nordhavnen.

Per Engsø, Engsø Gruppen har haft et 

travlt år og er blandt andet gået aktivt 

ind i projektudvikling med ansættelse af 

adm. direktør Anette Krarup som front-

figur. Her er han i snak med adm. direk-

tør Karen Mosbech, Freja Ejendomme.

Stifter af Sjælsø Gruppen Ib Henrik Rønje, er igen sprunget ud som 

udvikler og har haft en forrygende start på Henriksholm i Vedbæk, hvor 

der nu skal bygges boliger. Her sammen med salgschef Stine Kepp, danske 

leasing (tv) og partner Iben Winsløw fra advokatfirmaet Winsløw.

Regionsdirektør Thomas Høybye Henrik-

sen og large account executive Hanne 

Bertholdt Ørum begge ISS i selskab med 

adm. direktør Gyrithe Saltorp, Køben-

havns Ejendomme, på den danske stand.

Markedschef Elo Alsing, Skanska, direktør 

Morten Fossum, Carlsberg Byen og 

direktør Mette Graver gaard, danielsen 

Spaceplanning på den danske stand.
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Mipim er også masser af receptioner på store både. det lyder altid ekstra-

vagant, og det er da også luksuriøst, men i lige så høj grad hårdt arbejde, 

for det gælder om at møde de rigtige mennesker de rigtige steder på det 

rigtige tidspunkt. det kunne man blandt andet til mæglerfirmaet Colliers 

reception onsdag eftermiddag. Her er det fra venstre teamleder Jan Nick-

elsen, partner Carsten Henriksen, lett i Aarhus, og stifter og partner Hans 

Vestergaard, Colliers International.

Mipim 2013
Cannes

Abba-stjerne vil bygge  
museum i Stockholm

mere fra mIpIm 2013 næste side >>

Normalt er det milliardærer, ministre 
og verdensarkitekter, der er stjernerne 
på Mipim. Men sådan var det ikke i år, 
for der havde Stockholm standen trukket 
et uventet og stærkt populært kort. 
Stjernen på besøg her var Björn Ulvaeus, 
der var den ene mandlige del af 70ernes 
store svenske popgruppe Abba.
Bjørn Ulvaeus var på Mipim for at pro-
movere sin seneste ejendomsinvestering. 
Et museum i oplevelsesområdet djurgår-
den midt i Stockholm. det nye museum 
skal fortælle ”the true story” om Abba og 
samtidig også om svensk populærmusik 
mere generelt. 

Estate Media fik i et solointerview 
baggrunden for, at Bjørn Ulvaeus har 
valgt at investere i noget, der normalt er 
tradition for er et offentligt anliggende i 
Norden. Og Bjørn Ulvaeus forventer da 
heller ikke umiddelbart, at museet er en 
god investering. 

- Jeg investerer mere med hjertet end 
med tegnebogen. Jeg er overbevist om, 
at museet godt kan blive en god investe-
ring på sigt, og jeg vil gøre mit absolut 
bedste for at få det til at fungere, men 
der er ikke nogen sikkerhed for, at det 
bliver sådan, siger Bjørn Ulvaeus. 

På trods af, at han har adskillige ejen-
domsinvesteringer i Stockholm, så er der 
ikke nogen strategi for hvad, der kunne 
være mulige mål fremadrettet. 

- Jeg køber projekter, som jeg kan gøre 
noget ved. Og det gør jeg i Stockholm, 
for der bor jeg, og jeg vil gerne være en 
del af dem. det skal være sjovt og inte-
ressant, tænde min eventyrlyst og tale 
til mit hjerte. Ellers kunne jeg jo bare 
sætte mine penge i banken. En betonko-
los til salg midt i byen til 2,5 procent i 
afkast, appellerer slet ikke til mig. det er 
overhovedet ikke interessant, siger Bjørn 
Ulvaeus.

Og med millionerne fra Abba-epoken og 
efterfølgende projekter som Mamma 
Mia-musicalen, så er det da heller ikke 
afkastet, der interesserer Bjørn Ulvaeus. 

- Jeg er 68 år og jeg gør kun det, jeg 
synes er sjovest. Jeg har aldrig troet på, 
at den, der er rigest, når han dør, vinder 
noget her i livet, siger Bjørn Ulvaeus. n

>>>

CEO Olaf Zetterstrøm,  

Business Region Stock-

holm, bød velkommen til 

Bjørn Ulvaeus på Stock-

holm-standen ved  

siden af København- 

Malmö, og det trak fulde 

huse.

n Mipim

For andet år i træk holdt Estate Media en reception tirsdag eftermiddag. Lokale Emily sang, mens cirka 300 

indledte Mipim med at kigge forbi. Receptionen er noget særligt, fordi både danskere, svenskere og nord-

mænd var blandt gæsterne. – Gå ud og promover jeres egne lande, men husk også, at den nordiske region 

som helhed har en masse at tilbyde netop nu, sagde partner og chefredaktør Kamilla Sevel, Estate Media, 

da hun sammen med bestyrelsesformand Jan Erik Pedersen, Estate Media, bød velkommen.

>>

Onsdag eftermiddag indviede overborg-

mester Frank Jensen og Malmös borgmester 

Ilmar Repalu, Malmö, den danske stand, og 

mange mødte op til receptionen. Her er det 

blandt andet i forgrunden borgmester for 

Miljø og Teknik Ayfer Baykal, København.
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Vores juridiske ekspertise, kommercielle erfaring og stærke 
netværk sikrer den bedste rådgivning i branchen

Commercial Real Estate

n Mipim

Asset management selskabet Patrizia 
forventer at øge investeringerne fra cirka 
55 milliarder kr. til 75 milliarder kr. frem 
mod 2015. det var et af de budskaber, 
som selskabet havde med til Cannes. 

Samtidig kunne Patrizia offentliggøre, at 
selskabet nu forvalter ejendomme alene 
i Norden til en værdi af godt 4 milliarder 
kr. det er tæt på en fordobling inden for 
et år. Udviklingen er sket på baggrund 
af en kraftig satsning på det nordiske 
ejendomsmarked.

For eksempel vandt Patrizia i 2012 en 
stor kontrakt på forvaltning til en værdi 
af 1,3 milliarder kr. med Ei Invest Euro-
pean Retail på 10 erhvervsejendomme i 
Sverige, Finland og danmark, herunder 
et shopping center og flere store special-
forretninger.

Kort før nytår opkøbte Patrizia selv to 

erhvervsejendomme og en boligejendom 
i henholdsvis Oslo og København. den 
samlede købspris var 522 millioner kr.

- Vores filosofi er at være til stede lokalt 
med vores egne ansatte. det er den 
eneste måde, man kan komme tæt på 
både markedet og ejendommene. det er 
denne tilgang, der har gjort os til, hvad 
vi er i dag. Og det er den måde vi vil 
fortsætte med at arbejde på i forbindelse 
med vores internationalisering, siger CEO 
Wolfgang Egger, Patrizia Immobilien.

Patrizia har i alt 600 medarbejdere i over 
10 lande. Selskabet er aktiv som både 
investor og tjenesteudbyder. n

Patrizia vil investere for  
20 milliarder kr. på to år

Mipim 2013
Cannes

•  Segmenter – hvad vil afløse core, 
når udbuddet bliver for småt. Er 
industri ved at komme tilbage 
som investeringsmål?

•   Kapitaladgang – mange forventer 
nye måder at skaffe kapital på 
både i form af nye spillere som 
forsikringsselskaber og i form 
af et øget marked for salg af 
låneporteføljer etc. 

•   Fremtiden i EU – fortsætter 
london med at være Europas 
store ejendomsmarked eller vil 
usikkerheden om landets fremtid 
i EU betyde, at investorerne søger 
andre steder hen? 

Og til sidst messens 
”Talk of town”:

>>>

Patrizia har markante vækstambitioner som 

fund og asset manager og ekspanderer i 

øjeblikket med landekontorer i hele Europa. 

Her er det fra venstre Head of Strategy 

and Business Development Wolfgang 

Speckhahn, Head of Nordics Rikke Lykke og 

ansvarlig for UK, James Muir.

Et fast sportsligt netværksindslag 

på Mipim er Byggesocietetets løb, 

NCCs skitur og danielsen Architec-

tures årlige tennisturnering, som 

Mark Howell fra Alectia og Kristian 

Krogh fra Niam (th) vandt i 2013.

- det er 3. gang, jeg er på Mipim, 

og jeg synes, der er en rigtig god 

stemning i år. Mange er meget 

mere optimistiske end tidligere, og 

der er flere, der tror på fremtiden 

ligesom jeg synes man kan se, 

at der er mange spændende 

projekter i gang både i det danske 

og på de internationale markeder, 

sagde direktør i Ejendomsforenin-

gen danmark, Torben Christensen, 

da han besøgte den danske stand 

onsdag.

- I år har to af partnerne taget sig af 

de mere traditionelle kontakter, mens 

jeg har koncentreret mig om at skabe 

kontakt til internationale advokatfirma-

er, sagde partner Claudia Mathiassen 

fra advokatfirmaet Winsløw, der 

skulle mødes med kolleger fra blandt 

andet Sverige og luxembourg for at 

skabe kontakter og fremtidige samar-

bejdsmuligheder.
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muligt at låne til development i dan-
mark, siger Per Andersen.  

Solstra Capital Partners er i forvejen 
kunde i Aareal Bank, som også for nylig 
har ydet byggelån til andre eksisterende 
kunder til blandt andet opførelse af 
boliger i Mørkhøj, der efterfølgende er 
solgt til henholdsvis den tyske asset ma-
nager Patrizia og Bouwfonds European 
Residential Fund.

Spekulativt udviklingselement 
giver bedre afkast
En af de mest synlige tegn på, at der 

er mulighed for at opnå finansiering er 
mængden af projekter og transaktion-
er. Advokatfirmaet Accura er en af de 
rådgivere, der har oplevet øget interesse 
særligt blandt udenlandske investorer i 
2012.
 
- Indtil videre kommer pengene 

- Det er dyrt, men det er muligt at  

skaffe kapital i dag i modsætning til  

for bare et år siden, siger partner  

Anders Friis, Advokatfirmaet Plesner.

n Jura og finansiering

Flere penge i markedet
For blot et år siden var værktøjskassen hos rådgiverne næsten tom, når 

det kom til gode råd om finansiering. Men flere tegn i markedet peger nu 

på, at udbuddet af kapital er på vej ud af arbejde i marken igen
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Krisen bremsede planerne om et flerbruger-

hus i Ørestad og spekulativt kontorbyggeri i 

det hele taget. Men nu har Aareal Bank lånt 

penge til udviklingen af 28.000 kvm. og 

dermed tårn 2 til Crowne Plaza (th)s. Blandt 

de øvrige spekulative udviklere i København 

i dag er ATP Ejendomme med et projekt på 

Langelinie og NCC Property Development, 

der bygger selskabets koncept Company 

House flere steder i Danmark uden  

udlejning på forhånd. Læs også side 48.

- Man kan lige så godt slå det fast. 
det er ikke blevet nemmere at skaffe 
kapital. 

Sådan lyder mantraet i markedet, men 
samtidig peger en lang række tegn på, 
at det ikke længere er hele sandheden. 
det er bare ikke blevet nemmere for de 
projekter, som ikke er gennemarbejdede 
eller hvis relevans ikke er gennemskue-
lig.

I en helt frisk undersøgelse fra det 
internationale mæglerfirma Cushman & 
Wakefield, estimerer C&W, at kapitalen 
til rådighed for udlån til ejendoms-
sektoren vil være 22 procent højere i 
2013 end året før. C&W har desuden 
noteret 10 nye finansieringskilder i det 
europæiske marked foruden 10, der er 
kommet tilbage i form af nogle af de 
banker, der har haft stoppet udlån til 
ejendoms sektoren siden 2008. Og hele 
28 procent af markedet vil godt overveje 
udlån på mere end 750 millioner kr., 
hvilket er 18 procent flere end i 2012. 

- For bare et år siden fandtes der ikke 
mezzaninkapital. Men finansieringsmar-
kederne er tøet op, siger advokat og 
partner Anders Friis, Plesner.

Og det viser andre spæde tegn i det 
danske marked også. Transaktionsmar-
kedet er i bedring, og senest vendte et 
helt udgået fænomen tilbage i markedet: 
Udlån til spekulativt kontorbyggeri. 
det drejede sig om Aareal Bank, der 

har finansieret Solstra Capital Partners 
igangsættelse og byggeri af et nyt 
28.000 kvm. kontortårn ved Crowne 
Plaza i Ørestad.

Multiarena og optimisme
- Vi tror på markedet i Ørestad. der 
begynder at brede sig større optimisme. 
Samtidig er Ørestad så god en belig-
genhed logistisk, at det er optimalt for 
fremtidige kontorer. Nu kommer der så 
også en multiarena lige overfor, og det er 
alt sammen medvirkende til, at vi tror på 
det er en god mulighed for vores kunde 
at have en kontorbygning klar til indflyt-
ning i 2015, siger general manager Per 
Andersen, Aareal Bank. 

Globalt set er Aareal Bank’s primære 
fokusområde seniorfinansiering af vel-
beliggende  investeringsejendomme og 
byggefinansiering udgør kun en mindre 
del af bankens samlede udlån. 

- For nye kunder er det derfor pt. ikke 

>>>

I 2012 blev der ifølge  
Cushman & Wakefield  
handlet lån for 

€21,7
milliarder. 
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Hvor går lånene hen?

Hovedparten af finansieringen i Europa 
følger helt naturligt de største ejendoms-
markeder, hvilket vil sige UK, Frankrig og 
Tyskland. 

Herefter følger de nordiske lande, Polen 
og Tjekkiet. 

Mens de allerfleste direkte långivere 
primært holder sig til deres egne eller 
nabomarkeder, så er der ved at komme 
en voksende interesse for overtagelse af 
nødlidende lån i de sydeuropæiske lande. 

Kilde: Cushman & Wakefield.
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 - det giver jo ingen mening at have 
penge i banken uden at få rente, og det 
er det, vi ser investorerne handle på, 
siger Henrik Groos, der også forventer, at 
bankerne snart begynder at røre på sig.
 
ligesom Aareal.
 
- Jeg tror bankerne er på vej tilbage. Men 
priserne skal være rigtige, værdiansæt-
telserne rigtige, så de matcher bankernes 
egne, og det bliver nok alligevel ikke 
gearinger på mere end 50-60 procent, vi 
kommer til at se. det er den virkelighed, 
man må indrette sig på, siger Henrik 
Groos, der inden 1. maj skal være færdig 
med closing af FN-byen projektet, som 
ATP og Pensiondanmark har investeret i.

Hos advokatfirmaet Plesner ser man 
også en klar tendens til, at projektfinan-
siering er vanskeligt, men også netop, 
at der nu er ved at danne sig nye veje i 
modsætning til sidste år. 

INVESTERINGER OG TRANSAKTIONER
Advokat Gregers R. Lauridsen

Kvalificeret rådgivning indenfor  
          alle områder af fast ejendom.

EJENDOMSADMINISTRATION OG LEJERET
Advokat Nicolai Platzer Funder

FUGT- OG SKIMMELSVAMPESAGER
Advokat Marie-Louise Pind

ENTREPRISE- OG UDBUDSRET
Advokat Carsten Lang Jensen

Amagertorv 11 · 1160 København K · Tlf. 3315 0102 · Fax 3314 1933 · www.homannlaw.dk

Prag er et de steder, hvor der  

købes ejendomme i Europa.

Moving real estate?

Real estate is exciting and constantly on the move. Value creation is sustainable and just around the corner, if you know how... 

We do. 

We know real estate like the back of our hands. Some call us experts, we prefer passionate.

Now that we have caught your attention, visit www.bruunhjejle.com for more information. 

n Jura og finansiering

dog fra de samme kendte finan-
sieringskilder, som vi har set tidligere. 
Hovedparten af de sager, vi ser, er drevet 
af, at investorerne har pengene med 
hjemmefra, siger partner og advokat 
Henrik Groos, Accura.
 
Accura har blandt andet rådgivet om 
salget af Carlsberg Byen, danicas køb af 
Sluseholmen, KlPs køb af Hotel Scandic 
i Aarhus og Nordens udviklingsprojekt 

af Scala.

- Alt sammen institutionelle 
penge. Hvis man står som 
udvikler eller investor, så er det 
eneste gode råd set fra vores 
stol, at man ser på, hvor pengene 

søger hen ad sig selv i øjeblikket 
og går efter den type projekter. det 

kan godt lade sig gøre i dag, men pen-
gene søger enten i retning af det sikre i 
form af for eksempel boligprojekter eller 
i retning af projekter med udviklingspo-
tentiale, der kan give lidt højere afkast 

end det generelle i markedet. Rammer 
man de behov rigtigt, så er pengene også 
til stede, siger Henrik Groos.
 
det var for eksempel tilfældet med 
udviklingsselskabet Innovaters salg af en 
stor portefølje af mindre butikscentre til 
udenlandske investorer.
 
- Igen en handel, hvor der er et spekula-
tivt udviklingselement, og der kan man 
virkelig som investor gøre nogle gode 
deals i markedet netop, fordi vi er i en 
tid med sparsom kapitaltilførsel. det tror 
jeg, vi vil se flere investorer udnytte, 
siger Henrik Groos.
 
Henrik Groos understreger, at de sager 
som Accura har haft igennem systemet, 
viser, at der ikke bare er tryk på fra 
aktivsiden, men også fra passivsiden.
 
- Vi ser en klar tendens til, at færre 
investorer vil affinde sig med de lave 
afkast, og derfor bevæger sig udad i 

både segment og geografi.
 
Pres på passivsiden
Et eksempel er den portefølje af indus-
triejendomme kaldet EB8, som mægler-
firmaet Colliers solgte for nylig på bare 
3-4 måneder.
 
- Vi var med til at lave EB8-porteføljen, 
men den blev købt på det helt forkerte 
tidspunkt. der er en tommelfingerregel, 
der siger, at et godt hotelkøb finder man, 
når et hotel er gået konkurs to gange, 
for så har det en rimelig pris i forhold til 
risikoen i segmentet. Sådan er det også 
lidt med industriejendomme i yderom-
råderne i dag. Og jeg tror, der kommer 
flere af den type strukturerede salg, der 
som tingene er i dag kan købes til en god 
pris og et godt afkast, hvis man vil tage 
risikoprofilen.
 
der sker en langsom forskydning i 
markedet i retning af de aktivklasser, der 
giver et højere afkast.

>>

I 2013 vil handlen  
med lån stige til

€25  
milliarder – en 
vækst på 15  
procent. KIldE: C&W.
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ENTREPRISE OG UDBUD

WWW.DELACOURDANIA.DK

DELACOUR DANIA har et hold af erfarne, kompetente 
og løsningsorienterede mennesker, der arbejder med alle 
aspekter af fast ejendom, entreprise og udbud.
 
Vi leverer på det grundlag hurtige, kvalificerede og smidige 
løsninger. 

Ansvarlige partnere Fast Ejendom, Entreprise og Udbud:
Jakob Nielsen - Klaus Gad - Lars Gregersen - Stefan W. von Fintel - Søren Lyager

KONTAKT: +45 7011 1122

- der er en del udenlandske investorer, der kommer til os og har 
kapital til investeringer. Vi henviser til formidlerne i markedet, og jeg 
synes, de har taget udfordringen dygtigt op. Men hvis man skal skaffe 
decideret mezzaninkapital i dag, så er der næsten ikke andre mulighe-
der end at skaffe den gennem enten private velhavere eller interna-
tionale finansieringskilder. det er til at skaffe, men det er dyrt, siger 
advokat og partner Anders Friis, Plesner.  

den krævede forrentning kan nemt være op til 20-25 procentpoint, og 
så skal projektet være så velfunderet, at det kan bære og betale den 
finansieringsomkostning. det er svært, og derfor forventer Anders Friis 
en række andre ændringer i finansieringsmarkedet. 

- Vi tror på, at der opstår flere alternative finansieringsmodeller her-
under, at pensionskasserne kommer tættere på at deltage i den reelle 
udvikling af aktiverne. det er vores forventning, at vi vil se både finan-
sierings- og udviklerbranchen være langt mere kreative i skabelsen af 
samarbejdsmodeller i de kommende år. Et eksempel er udviklingssel-
skabet Tetris, der i samarbejde med NREP udvikler og sælger række-
huse i Ørestad på projektsalgsbasis, “Radiorækkerne”, og på den måde 
får risikovillig kapital til at samarbejde med udviklingskompetencer, 
siger Anders Friis.

Kreative løsninger uden risiko
Et andet er Pensams finansiering af Sjælsøs Bolværket. 

- Bolværket er en anden form for finansiering i form af forward funding 
af købssummen, hvor den institutionelle investor køber en del af 
projektet og samtidig yder projektfinansiering til den resterende del 
for at få projektet i gang. den har vi arbejdet med her i huset, og her 
købte Pensam en del af projektet, som Sjælsø så kunne gå i gang for. 
Samtidig lånte Pensam penge til Sjælsø, så hele projektet kan blive 
opført, og det er den form for innovative løsninger, jeg tror, vi vil se 
meget mere af, siger Anders Friis. 

En anden tendens, som Anders Friis forventer vil præge markedet 
er, at markedet for salg af låneporteføljer vil danne et selvstændigt 
segment. 

- Jeg tror, vi vil se langt flere låneporteføljer komme på markedet, og 
det vil også betyde nye tilgange til indirekte investeringer. Hvis du 

køber aktivet, så ser du på cashflowet, fordi 
du kan ende med at stå med det. det er 

yderligere et element, at man nu også i 
højere grad kommer til at se på debitor. 
For advokater tror jeg, det kommer til 
at give nye udfordringer, fordi vi så 
også i højere grad skal finde på nye og 
alternative incitamentsmodeller til at 

sikre, at låntagere og långivere arbejder 
i samme retning uden at påføre hinanden 

større risiko. det bliver den store opgave i 
det kommende år, siger Anders Friis. n

65 
procent af de ad-
spurgte udlånskilder 
er nu villige til at låne 
ud til kunder, de ikke 
har mødt før. 
KIldE: C&W

>>

n Jura og finansiering

- Flere af de institutionelle 

sidder med overvejelser, om de 

kan få skabt et produkt, hvor 

de kan være med til at finan-

siere developerne. Mit bedste 

råd er, at man her ikke skal gå 

til dem i pensionskasserne, der 

sidder med drift og indkøb af 

direkte ejendomsinvesteringer. 

I stedet skal man præsentere 

det for dem, der sidder med 

strukturerede investeringer, 

for det er der, finansieringen 

hører hjemme, siger partner og 

advokat Henrik Groos, Accura. 

fast ejendom og entreprise

www.kromannreumert.com/fastejendom

københavn
Flemming Horn Andersen: fha@kromannreumert.com
Niels Balslev: nb@kromannreumert.com
Thomas Albrechtsen: ta@kromannreumert.com
Søren Andreasen: san@kromannreumert.com

Værdiskabende løsninger med engagement og nærvær

Århus
Holger Schöer: hsc@kromannreumert.com

Jacob Møller:   jmo@kromannreumert.com
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n Nyheder Nyheder n

Kort nyt

VALBY: de Forenede Ejendoms-
selskaber har solgt 98 nyopførte, 
moderne boliger i Valby til den hol-
landske Bouwfonds REIM. Købet 
 af de 98 boliger indgår i Bouw-
funds European Residential Fund.

Handlen blev formidlet af dN 
Erhverv.

Masterplanen for de 98 moderne 
boliger er udarbejdet af Henning 
larsen Architects, som vandt en 
indbudt arkitektkonkurrence for 

området i 2004 udbudt af de For-
enede Ejendomsselskaber. Selve 
bygningen er tegnet af Vilhelm 
lauritzen Arkitekter, Kim Bjørn 
Arkitekter har været ansvarlige for 
det totale projekt og MT Højgaard 
har fungeret som ingeniør og 
totalentreprenør.

Herudover har Sjælsø indgået 
aftale med Bouwfonds om salg af 
56 lejligheder i boligejendommen 
Søborg Huse i Søborg, for 112 
millioner kr.

Cowi har været bygherrerådgiver 
for Bouwfond.

IPD DANSK EJENDOMSIN-
DEKS VISER, at de danske in-
vesteringsejendomme har givet 
et totalt afkast på 3,8 procent i 
2012. det er et mindre fald på 
1 procent i forhold til 2011, og 
det er 4,6 procent mindre end 
gennemsnittet på 8,4 procent 
i totalt afkast årligt, som IPd 
dansk Ejendomsindeks har vist 
siden 2000. 

- 2012 skuffede med et totalt 
afkast for ejendomme på 3,8 
procent. det er 1 procent 
lavere end sidste år, og det er 
1,4 procent lavere, end hvad 
Ejendomsforeningen danmarks 
seneste forventningsundersø-
gelse viste. Til gengæld viste 
forventningsundersøgelsen 
helt korrekt, at bolig ville klare 
sig bedst og industri dårligst. 
Tallene bekræfter, at vi fortsat 
venter på vækst i dansk økono-
mi. Resultaterne for ejendom-
me skal ses i lyset af, at de 
danske vismænd i efteråret 
2012 nedjusterede de danske 
vækstforventninger med hele 
1,1 procent til 0,2 procent, 
siger John R. Frederiksen, for-
mand for Ejendomsforeningen 
danmark. 

Investeringsejendomme klarede 
det lidt dårligere end obligatio-
ner, der havde et afkast på 5,6 
procent i 2012 og betydeligt 
dårligere end aktier, som havde 
et afkast på 30 procent i 2012. 

FINANSIEL STABILITET sendte 
i løbet af marts i alt 7 ejendom-
me til en samlet udbudsværdi 
på 683 millioner kr. i udbud. 

Udbuddet sker som led i 
afviklingen af engagementer, 
der er overtaget fra nødlidende 
banker.

AARHUS: En ejendom med 17 
boliger og et erhvervslejemål i 
Aarhus er blevet solgt på første 
fremvisning. Ejendommen var 
udbudt til 18,5 millioner. kr., hvil-
ket er en god størrelse for mange 
investorer.

- Køber er en mellemstor køben-
havnsk investor, som ønskede at 
udvide sin portefølje i Aarhus. 
Mange transaktioner begrænses af 
manglende adgang til finansiering, 
men her lykkedes det køber at 
opnå 80 procents realkreditfinan-
siering. det er et godt eksempel 
på, at det i dagens marked er 
muligt at opnå finansiering til 
solide ejendomsinvesteringer, siger 
erhvervsrådgiver Søren lindbjerg 
fra Colliers.

Stor efterspørgsel på boliger i Aarhus

Bouwfonds køber stort ind
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De 98 boliger i Valby er henholdsvis 

2, 3, og 4 værelsesboliger i størrelsen 

75 kvm. til 117 kvm. 

Boligerne i den solgte Aarhus-ejendom er på to værelser, hvilket 

gør dem eftertragtede for byens mange studerende. Samtidig er 

Vestergade en meget populær gade med cafemiljø og liv. 
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KØBENHAVN: den uafhængige pri-
vate equity ejendomsinvesterings- 
og rådgivningsvirksomhed MPGA 
har indgået en lejeaftale med 
den thailandsk-ejede italienske 
stormagasinoperatør la Rinascen-
te om leje af hele bygningen på 
hjørnet af Købmagergade, Strøget 
og Pilestræde, der huser stormaga-
sinet Illum. 

la Rinascente vil fortsætte de 
udviklingsplaner, som den tidligere 
ejer, Solstra Capital, er i gang med.

Kontrakten er indgået på vegne 
af de bagvedliggende ejere MGPA 
Europe Fund III og to institu-
tionelle investorer. Allerede da 
MGPA købte Illum-ejendommen 
blev købet begrundet med, at hele 
ejendommen kunne optimeres be-
tydeligt og dermed generere langt 
højere husleje på sigt end den 
nuværende. Og med Rinascente er 
skridtet altså taget til den proces. 
Mens Rinascente skal udvikle hele 
bygningen indvendig skal MGPA 
renovere bygningens facade. 

la Rinascente ejer en kæde af i 
alt 11 stormagasiner i Italien, med 
flagskibsbutik på Milanos berømte 
Piazza duomo. Illum stormagasi-
net i København er la Rinascentes 
første uden for Italien, og det ser 
MGPA som en understregning af 
bygningens attraktive placering og 
Illum-brandets styrke.

- lige fra begyndelsen var vores 
vision at skabe et eksklusivt shop-
pingområde i hjertet af Køben-
havn, der vil medvirke til at løfte 
byens status som shoppingmetro-

pol. Med la Rinascente kommer vi 
til at arbejde sammen med en af 
Europas fineste og mest anerkend-
te stormagasinsoperatører om at 
opnå visionen, og vi er stolte over, 
at vi i dag kan præsentere en af de 

mest betydningsfulde lejeaftaler, 
der er underskrevet i København i 
de seneste år, siger development 
Manager Mathias Busck, MGPA.

Thai-italiensk stormagasinkæde 
lejer 40.300 kvm. i Illums

La Rinascente er ejet af Thailands 

største butikscenterinvestor og 

bekendtgjorde i 2011, at det ville 

være et globalt selskab i løbet af 5 år. 

Første skridt i den retning er nu taget 

med indtoget på Strøget.

mArkeD og TrANsAkTIoNer 
køb, sALg, uDLejNINg og mArkeD



Ejendomsdagene 2013 afholdes i år den 5.- 6. september på det
5-stjernede Comwell Kellers Park ved Vejle. Ejendomsdagene er den
nye årlige begivenhed for den professionelle ejendomsbranche i
Danmark. Konferencen holdes over 2 dage med overnatning og fest-
middag, prisoverrækkelse og adgang til SPA. Ejendomsdagene byder 
på høj faglighed og unikke netværksmuligheder.

EJENDOMSFORENINGEN
DANMARK

EJENDOMSDAGENE 2013

Ny konference for ejendomsbranchen i Danmark
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KØBENHAVN: den engelske asset 
manager Standard life Invest-
ments har købt en af Københavns 
mest synlige ejendomme, Absalons 
Gård, der ligger på hjørnet af 
Strøget og Rådhuspladsen.

Ejendommen er på 7.579 kvm. og 
købet er sket via Saxo Properties.

Standard life har ejendomme 
under forvaltning i Europa for 
cirka 100 millioner kr., men købet 
er det første i danmark. Fonden, 
som Absalons Gård er købt ind i er 
opportunistisk, og Saxo Proper-
ties skal nu stå for at ombygge 

ejendommen og skabe et nyt bu-
tiksareal på 3.439 kvm. i stuen og 
kælderen for at optimere afkastet. 
de øvrige etager vil give plads til 
3.970 kvm. nye kontorer.

- dette er en strategisk inve-
stering, som er drevet af vores 
analytiske tilgang til investeringer 
og kompetente team, som giver 
os mulighed for at udpege de 
bedste investeringsmuligheder i et 
økonomisk plaget Europa. Købet 
understøtter vores opfattelse af, 
at København er et prime marked 
med stærke makroøkonomiske 
nøgletal, et positivt vækstpoten-

tiale og en attraktiv prissætning 
på fast ejendom. den aktive 
forvaltning af denne bygning vil 
bidrage til vores centrale mål om 
at investere i stærke markeder 
med langsigtet stabil indkomst og 
robuste afkast for investorerne, 
siger danny McHugh, chef for 
Continental European Real Estate i 
Standard life Investments.

Engelsk investor køber 7.579 
kvm. prime Strøg ejendom

Absalons Gård på hjørnet af Strøget 

og Rådhuspladsen i København blev 

opført som Hotel Bristol 1901-02 af 

arkitekten Vilhelm Fischer. 
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EJENDOMME I STORKØBEN-
HAVN GAV I 2012 et gennem-
snitligt afkast på 3,3 procent 
ifølge de nyeste tal fra Sadolin 
& Albæk. året blev dermed et 
af de magreste år, hvad angår 
afkast i 15 år. Kun i 2008 og 
2009 var afkastet ringere.

det er vigtigt at notere, at 
tallet er et gennemsnit af 1. 
klasses ejendomme, der gav et 
betydeligt højere afkast og 2. 
klasses ejendomme i områder 
med stigende ledighed, hvor 
afkastet blev direkte negativt.

I modsætning til ejendoms-
markedet gav danske aktier 
usædvanligt høje afkast i 
2012. Sadolin & Albæk noterer 
sig, at erfaringen siger, at mens 
aktiemarkedet normalt er et 
spejlbillede på den økonomi-
ske udvikling seks måneder 
forud, hvad enten udviklingen 
er positiv eller negativ, så er 
ejendomsmarkedet langsomme-
re i at reflektere udviklingen. 
Sadolin & Albæk forventer 
derfor at se en positiv udvikling 
på ejendomsmarkedet i 2013 
og 2014.

VUC AARHUS HAR KØBT DEN 
TIDLIGERE INGENIØRHØJ-
SKOLE på dalgas Avenue 2 
i Aarhus. der er tale om en 
22.000 kvm. stor ejendom.

Handlen er formidlet af Colliers 
International i Aarhus på vegne 
af Mogens de linde, som i sin 
tid overtog ejendommen med 
henblik på at udvikle den til 
nye aktører.

Som konsekvens af handlen har 
Colliers International danmark 
nu fået til opgave at sælge to 
ejendomme i Aarhus for VUC 
Aarhus i offentligt udbud på 
Frederiksbjerg på henholds-
vis Ingerslevs Boulevard og 
Bülowsgade, tæt på Aarhus 
centrum. 

>> mArkeD og TrANsAkTIoNer



61 unique hotels centrally located at selected 
destinations throughout sweden, norway and denmark

WWW.FIRSTHOTELS.COM

FIRST HOTELS IN SCANDINAVIA

VALBY: Sjælsø har solgt 54 lej-
ligheder i Valby for 104 millioner 
kr. til det private ejendomsselskab 
Solbærparken.

- Vi er meget glade for denne 
aftale, som viser, at investeringer 
i velbeliggende boligejendomme 
i det storkøbenhavnske område 
er interessante og attraktive for 
investorerne. Tilflytningen til det 
storkøbenhavnske område fortsæt-
ter, og det skaber et godt grundlag 
for etablering af nye boligprojek-
ter, som er interessante investe-
ringsobjekter for såvel danske som 
internationale investorer, siger 
Flemming Joseph Jensen, CEO i 
Sjælsø.

Boligejendom i Valby solgt 
for kr. 104 millioner kr. 

Solbærparken”, som er opført i 2009, er beliggende i Valby Have, som 

består af både rækkehuse og etageboliger med grønne fællesområder. 

ALBERTSLUND: Ejendomsselska-
bet Valad Europe, har genforhand-
let lejekontrakten med interi-
ør-koncernen lisbeth dahl som 
lejer 4.119 kvm. kontor og lager 
i ejendommen på Herstedvang i 

Albertslund. Nu sættes ejendom-
men så til salg. 

Med den nye lejekontrakt har 
Valad sikret 40 procent af ejen-
dommens indtægt i yderligere 4 

år og dermed øget den gennem-
snitlige vægtede kontraktslængde 
fra 2,6 til mere end 4 år. Valad har 
hermed færdiggjort sin forret-
ningsplan for ejendommen, som nu 
er fuldt udlejet.

- dette er et fantastisk resultat 
og understreger ejendommens 
kvaliteter samt styrken af Valad 
Europe’s lokale asset management 
team, siger Mikael Fogemann, 
Head of Nordic for Valad Europe.

Ejendommen Herstedvang 2 består 

samlet af 12.000 kvm. kontor og la-

ger og er fuldt udlejet til lejerne SCA, 

Global Connect, Georg Rauch Miljø og 

S.E. Brockhuus. 

Valad sætter ejendom i Albertslund til salg 
efter genudlejning af 4000 kvm. 
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DEN SVENSKE INVESTE-
RINGSFOND SVEAFASTIGHE-
TER har i samarbejde med 
danske North Property Asset 
Manager købt 3 centralt belig-
gende boligejendomme med 
havneudsigt i København.

Salgsprisen var 105 millioner 
kr.

de tre ejendomme med i alt 40 
lejligheder og et areal på 4.300 
kvm. har adresser på henholds-
vis Islands Brygge, Havnehol-
men og Sluseholmen.

Sælger er CarVal Investors. 

Partner og CEO i North Proper-
ty, Philip Marker, var i 13 år 
adm. direktør for den amerikan-
ske fond CarVal Investors.

- denne 2. investering i mo-
derne ejerlejligheder komple-
menterer vores eksisterende 
portefølje, siger Simon de 
Château, CEO og partner i 
Sveafastigheter.

Sveafastigheter købte i oktober 
2012 en ejendom med 82 
lejligheder i Ørestad med et 
boligareal på i alt 7.000 kvm. 

den ejendom blev ligeledes 
købt af CarVal Investors. Prisen 
var 121 millioner kr. Også på 
denne handel var Accura Svea-
fastigheters juridiske rådgiver. 

>> mArkeD og TrANsAkTIoNer
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VEDBÆK: Kongeegen, der er et 
udviklingsselskab ejet af blandt 
andet Ib Henrik Rønje, stifter af 
Sjælsø Gruppen, vil bygge 370 
boliger i Vedbæk. 

- En af vores kongstanker bag pro-
jektet er at skabe et område med 

varieret bebyggelse, hvor bolig og 
landskab går op i en højere enhed. 
Boligerne bliver tilpasset det let 
kuperede landskab og placeret, så 
de falder naturligt ind i området. 
Henriksholm bliver en lille by i sig 
selv – men den bliver etableret 
med respekt for de historiske ram-

mer, siger Ib Henrik Rønje, direktør 
for og stifter af Kongeegen, der 
står bag projektet.

Alle boligerne varierer i størrelse 
og pris - fælles for dem er dog, at 
de tilhører det eksklusive segment.

MT HØJGAARD-KONCERNENS 
OMSÆTNING blev 9,7 milliar-
der kr. i 2012. Men på grund 
af ringe lønsomhed i tidligere 
indgåede kontrakter blev resul-
tatet på -512 millioner kr. før 
skat, hvilket er på niveau med 
de seneste udmeldte forvent-
ninger.

- Resultatet er stærkt utilfreds-
stillende, siger Torben Biilmann, 
der tiltrådte som adm. koncern-
direktør i november 2012. Han 
fremhæver, at dattervirksom-
hederne samlet set bidrager 
positivt, mens problemerne har 
været koncentreret i modersel-
skabet.

det dårlige resultat skyldes 
svag lønsomhed på tidligere 
indgåede kontrakter, omkost-
ninger til restrukturering samt 
betydelige hensættelser på 
tidligere afleverede projekter.

For 2013 forventer koncernen 
en omsætning på omkring 7 
milliarder kr. Regnskaberne for 
både 2013 og 2014 vil fortsat 
være præget af en svag løn-
somhed i ordrebeholdningen. 
den langsigtede ambition om 
en resultatgrad på 5 procent 
fastholdes.

VICTORIA PROPERTIES HAR 
SOLGT DATTERSELSKABET 
Victoria Property Management 
til Habro & Finansgruppen 
Fund Management.

Med købet af Victoria Property 
Management og forvaltningen 
af 40 ejendomsprojekter, over-
tager Habro & Finansgruppen 
et selskab med ejendomme for 
omkring 2,5 milliarder kroner i 
Sverige, danmark og Tyskland. 
dermed konsoliderer Habro & 
Finansgruppen sig som dan-
marks største administrator af 
ejendomsprojekter.

Forsvarskommandoen i Vedbæk 
omdannes til 370 boliger

Kim Utzon Arkitekter har 

tegnet to moderne udgaver 

af de ellers så klassiske 

boligtyper rækkehuse og 

gårdhavehuse, og Lind & 

Risør står bag 6 palæ- og 

patriciervillaer tegnet 

specielt til Henriksholm. 

Villaerne opføres som 

både enfamilieshuse og 

dobbeltvillaer. 

OSLO: En ny konjunkturrapport 
fra den norske entreprenørkoncern 
Veidekke forudser en begrænset 
vækst i dansk bygge- og anlægs-
virksomhed i de kommende år. 
Norge vil fortsat opleve en høj 
vækst. Til gengæld forudser 
Veidekke, at Sverige vil opleve en 
nedgang i 2013 og først vil opleve 
vækst igen i 2014 og 2015.

- danmarks bygge- og anlægsmar-
ked er på et lavt niveau og bolig-
priserne er fortsat lave. Vi tror på, 
at bygge- og anlægsmarkedet vil 
gå 2 procent frem i 2013 takket 
være offentlige investeringer. I 
2014 og 2015 vil den private 
sektor så begynde at bidrage med 

mere, siger Rolf Albriktsen, direktør 
for strategi og marked i Veidekke.

Til gengæld forudser han fortsat 
høj vækst i Norge.

- Norsk økonomi vil i de næste to 
år bidrage til en vækst i bygge- og 
anlæg på omkring 6 procent og 3 
procent i 2014 og 2015. den høje 
vækst i år kommer først og frem- 
mest i form af en stigning i bolig-
investeringer på 10 procent samt 
et anlægsmarked, der vil vokse 
over 7 procent. Vi forventer, at der 
bliver igangsat byggeri af 27.000 
boliger i 2013 og mellem 25.000 
og 30.000 boliger i 2014 og 
2015., siger Rolf Albriktsen.

I Sverige er økonomien præget 
af et vanskeligt eksportmarked 
med faldende industriproduktion 
og stigende ledighed. Veidekke 
forventer derfor en nedgang på 3 
procent i det svenske bygge- og 
anlægsmarked i 2013. 

Væksten vender dog tilbage i 
2014 og 2015 med vækstrater på 
henholdsvis 3 og 4 procent.

- Vi tror på en gradvis bedring af 
det svage boligmarked i Sverige, 
og at svenskerne igangsætter 
byggeriet af 22.000 boliger i år, et 
tal som vil være oppe på 30.000 i 
2015, siger Rolf Albriktsen.

Veidekke: Vi tror på vækst i bygge og anlæg i Danmark

Kan der sælges 

BOLIGER I  
NORDSJÆLLAND?

Få svaret på topaktuel konference den 23. april.
Tilmelding på www.estatemedia.dk. 

INDLAND>>

ØRESTAD: Copenhagen Towers 
i Ørestad får nu tilføjet tårn 
nummer 2 med 28.000 kvm. 
Solstra Capital Partners står bag 
investeringen, der finansieres af 
Aareal Bank, og sættes i gang som 
spekulation.

Byggeriet, der har Sjælsø danmark 
som byggestyrer, forventes at 
skabe 300 nye jobs, og bliver det 
største private erhvervsbyggeri 
i danmark, som overholder EU's 
Green Building standarder, hvilket 
skal sikre en ekstremt høj energi-
effektivitet og bæredygtighed.

Solstra Capital Partners, der netop 
har solgt retten til at drive Illum, 
satser dermed yderligere i Ørestad. 
Tårnet vil få lejemål i størrelsen 
500-19.000 kvm. tilpasset de 
kommende lejeres behov og 
ønsker.

- København, og Ørestad i særde   - 
l eshed, har udviklet sig til et om - 
råde, hvor danske og internatio-
nale virksomheder trives, og hvor 
vi i fremtiden forventer vækst 
på erhvervslejemarkedet, siger 
Managing Partner Oscar Crohn, 
Solstra Capital Partners, der er en 
dansk uafhængig partner-ejet ka-
pitalfonds-manager med kontorer i 
København og london. 

Solstra forvalter investeringsfonde 
for in stitutionelle investorer og for-
muende familier og har, på vegne 
af en række primært engelske og 
amerikanske institutionelle inve-
storer, overtaget management af 
hovedparten af de nordiske aktiver 
i AlMC hf., den tidligere Straumur 
Investeringsbank, som blandt 

andet var involveret i Copenhagen 
Towers. 

det nye tårn vil blive på 22 etager 
på i alt 19.000 kvm. og en 7 eta-
gers kontorbygning på 7.500 kvm. 
der vil være et atrium på 1.400 
kvm., som forbinder hele kontor-
komplekset med Hotel Crowne 
Plaza og South Wing bygningen, 
der pt. huser dansk Industri. 

Solstra Capital Partners har 
indgået mægleraftale med REd 
Property Advisers, som kommer 
til at stå for udlejningen af de nye 
kontorlokaler.

Solstra bygger 28.000 kvm. 
kontortårn i Ørestad 

NCC og Bricks 
bag ny bydel i 
Aarhus 
AARHUS: Området ved Spanien 
og Værkmestergade i det centrale 
Aarhus, skal udvikles til en ny 
bydel, der ligger i umiddelbar 
forlængelse af Bruuns Galleri, KP-
MG-Huset, dGI-huset, Jægergården 
og Centralværkstedet.

Udviklerne bag er Bricks, som er 
bygherre på boligerne, og NCC 
Property development.

NCC arbejder sammen med Aarhus 
Kommune på lokalplanen for områ-
det. Forventningen er, at byggeriet 
kan starte med nedrivning og 
udgravning primo 2013 og selve 
byggeriet forventes at kunne star-
te medio 2013. det betyder, at de 
første erhvervslejemål, butikker og 
boliger vil være klar til indflytning 
primo 2015.

2012 blev  
rekord år for  
Jeudan
Ejendomsselskabet Jeu dans 
resultat for 2012 ender med 381 
millioner kr. før kurs- og værdire-
guleringer, og er dermed selska-
bets hidtil højeste resultat med en 
vækst på 24 procent.

Jeudans ledelse forventer yderlige-
re fremgang i 2013 på omkring 10 
procent til 400-440 millioner kr.

Udlejningsprocenten i Jeudans 
ejendomsportefølje var 94,6 ved 
udgangen af 2012, hvilket var 1,1 
procentpoint højere end på samme 
tidspunkt året før. 

I alt bliver der 36.000 kvm. kontor-

lokaler til leje i Copenhagen Towers, 

mens resten er hotel. Den nye 

del af byggeriet, der er tegnet af 

Foster+Partners, forventes at stå 

færdigt i 2015.
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WASHINGTON/KØBENHAVN: 
Arkitektfirmaet BIG har vundet 
opgaven med at gentænke the 
Smithsonian Institution i hjertet 
af den amerikanske hovedstad 
Washington d.C. 

The Smithsonian er verdens 
største museumskompleks, der 
tæller godt 65.000 kvm. fordelt på 
19 museer, en zoologisk have og 

9 forskningsfaciliteter. Kontrakten 
har en værdi af 13,75 millioner kr.

BIG skal lede og løse opgaven med 
et team bestående Surface design, 
Traceries and Robert Silman 
Associates med yderligere støtte 
fra Atelier Ten, GHT limited, Wiles 
Mensch, Weidlinger Associates, VJ 
Associates, Protection Engineering 
Group and FdS design Studio.

- At få lov til at gentænke en af 
Amerikas bedst kendte institutio-
ner på plænen i landets hovedstad 
er en stor ære og udfordring, som 
vi tager imod med ydmyghed, 
siger Bjarke Ingels, grundlægger 
af BIG.

Første fase af Smithsonian Cam-
pus Master Plan forventes at ligge 
færdig i løbet af 12 måneder.

GLOSTRUP: Entreprenørselskabet 
Hoffmann, som udgør den danske 
gren af den norske koncern Ve-
idekke, er tilfreds med sit resultat 
for 2012 på 55 millioner kr. 
den danske koncern har i 2012 
prioriteret at udvikle sig mod 
direkte forhandlede kontrakter 
med sine kunder. det har betydet 
et reduceret ordrevolumen, men 
samtidig betød det en stigning i 
overskuddet på 7,2 procent i 4. 
kvartal, hvilket er 0,9 procent i 
forhold til 2011.

- dette er resultatmarginer, som 
kun de færreste aktører i dan-
mark når i 2012. Og samtidig ser 
ordrereserven godt ud, siger adm. 
direktør Torben Bjørk Nielsen, 
Hoffmann.

Omsætningen blev på 1,3 mil-
liarder kr., hvilket er en mindre 
tilbagegang fra året før, mens om-
sætningen for hele Veidekke-kon-
cernen passerede 20 milliarder kr. 

Koncernens samlede resultat før 
skat blev på 680 millioner kr.

Smithsonian er placeret på den sydli-

ge side af National Mall. Den 160 år 

gamle kulturinstitutions 11 museer og 

Smithsonian Castle fra 1855 trænger 

til at blive opdateret og skabe nye 

forbindelser til de til tilstødende 

bygninger og det offentlige rum. 

BIG skal redesigne the Mall 

Hoffmann fastholder overskud på  
55 millioner kr. trods mindre volumen
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Hoffmann er blandt andet totalentreprenør på den 

igangværende udvidelse af Frederiksberg Centret. 

MT HØJGAARD ER VALGT AF 
REGION MIDTJYLLAND som 
entreprenør på opførelse af 
knap 34.000 kvm. behand-
lings- og sengebygninger til 
danmarkshistoriens største 
hospitalsbyggeri, det nye Uni-
versitetshospital i Aarhus.

Projektteamet består af MT 
Højgaard og Rådgivergruppen 
dNU. Bygherren er Region 
Midtjylland

På det nye Universitetshospital 
i Aarhus opføres frem til 2019 
i alt 223.000 kvm. nyt byggeri.

BRANCHEKOLLEGAEN HOU-
SING DENMARK OVERTAGER 
AKTIVITETERNE i konkurs-
boet efter det konkursramte 
boligudlejningsfirma Scandia 
Housing. Konkret drejer det sig 
om cirka 550-600 igangværen-
de udlejnings- og administra-
tionssager.

På ét betydningsfuldt område 
adskiller Housing denmark 
sig dog fra det konkursramte 
firma. Og det er netop dét 
område, som har ført til, at 
boligudlejningskunderne i den 
konkursramte virksomhed 
er havnet i en økonomisk i 
klemme.

Housing danmark understre-
ger, at selskabet altid videre-
sender deposita og leje direkte 
til udlejerne i modsætning 
til Scandia Housing. Selvom 
Housing danmark overtager 
aktiviteterne i konkursboet 
ændrer det ikke ved, at kurator 
i konkursboet Søren Sloth fra 
Nordia Advokatfirma, har måt-
tet meddele, at pengekassen er 
tom og udlejerne har så godt 
som ingen udsigt til at få deres 
tilgodehavende tilbage.



Konferencer: Husk at    sætte X i kalenderen

Tilmelding
www.estatemedia.dk/konference
Kontakt: Konferencekoordinator Malene Witthøfft Nielsen
E-mail: nielsen@estatemedia.dk · Tlf.: 69 90 24 55

Carlsberg Byen
30. april 2013 - Sted: Carlsberg, Malterisalen, København V.
Udvikling af 25 hektar ny bydel.

HotCop 2013
28.-29. maj 2013 - Sted: Grand Hôtel,  
Stockholm, Sverige. 
 www.hotcop.dk

23. april 2013 - Sted: Dome of Visions, Krøyers Plads, København 

Udvikling og investering i boliger
- Status på projekter og kommende opgaver
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Ejendomsdagene 2013
5.-6. september 2013 - Sted: Comwell Kellers Park, Vejle
  www.ejendomsdagene.dk

EJENDOMSDAGENE 2013
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Prisvinder n

De danske projekter 
•  Bestsellers nye logistikcenter i Haderslev var nomineret, men vandt ikke. 

Arkitekt: C.F. Møller. 

•  Københavns Kommunes Center for Renhold. Arkitekt: KBP.EU. Et joint ven-
ture mellem Karres en Brands og Polyform. Udvikler er City of Copenhagen/
Københavns Ejendomme, der vandt en pris i 2012 for biblioteket i Nordvest. 
I år endte Københavns Ejendomme dog ikke på podiet, men måtte se sig slået 
af et projekt ved Kings Cross i london. 

•  Alligevel er armene ikke nede alligevel. For Malmø-boligselskabet MKB 
Fastigheter vandt med deres projekt Culture Casbah i Malmø i kategorien 
”Best Futura Project”, - og ja, det er såmænd tegnet af danske lundgaard 
& Tranberg. Så alt i alt blev det en meget, meget stor dansk begivenhed på 
podiet i Cannes. 

ben Möger Pedersen, Pensiondanmark, 
der dog ikke selv var i Cannes. 

NCC Construction har været totalentre-
prenør og Cowi, Arkitema og Kromann 
Reumert har været bygherrerådgivere.

Isbjerget vandt ud af rekordmange 
175 projekter fra 46 lande, der havde 
meldt sig i konkurrencen om Mipim 
Awards 2013 – alligevel blev hele 3 
danske projekter udvalgt til at deltage 
i finalen. n

Formodentlig er de færreste 

danskere endnu begyndt at 

tage på ferie i Azerbaijan, 

men måske er der grund til 

at gøre det for at se Baku 

Flame Towers, som vandt 

prisen for bedste ”Hotel & 

Tourism Resort”. 

Isbjerget i Aarhus rummer 208 lejligheder i størrelser fra 55-227 kvm. Det 

samlede byggeri inkl. parkeringskælder er på 30.000 kvm. og de første 

lejligheder var indflytningsklare cirka 1. april.

Fra Norge var Statoils nye hovedkontor 

nomineret, men det fik ikke prisen.
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Det svenske boligselskab MKBs vision 

er at skabe 80 lejeboliger i et nyt 

vartegn i det østlige Malmö. Øverst og 

nederst kommer der fællesarealer for 

beboerne. Culture Casbah vandt Futura 

prisen og er tegnet af et team med dan-

ske Lundgaard & Tranberg i spidsen.

n Prisvinder

danmark fik en exceptionel god placering ved årets Mipim Awards med 

tre nominerede danske projekter og to priser til danske arkitekter

 

 3 ud af 11
priser gik til tyr-
kiske projekter

der findes masser af arkitektur-
priser, men Mipim Award, der uddeles 
samme sted som filmbranchens Gyldne 
Palmer i Palais des Festivals i Cannes 
er noget særligt. Her er det nemlig 
professionelle fra hele branchen og alle 
segmenter, der er med til at vurdere, 
hvilke projekter fra hele verden, der skal 
have priser som årets bedste. I år kunne 
danmark igen tage en af de prestigefyld-
te priser med hjem. 

I kategorien bedste boligprojekt vandt 

Pensiondanmark med Isbjerget i Aarhus. 
det karakteristiske boligprojekt på 
spidsen af de Bynære Havnearealer i 
Aarhus, nu Aarhus Ø, er tegnet af Cebra, 
JdS Architects og louis Paillard. Og det 
var en meget stolt ejendomschef i Pen-
siondanmark Ejendomme lars Gjørret, 
der sammen med partner Mikkel Frost 
fra Cebra, kunne vise Mipim prisen frem 
på danskernes foretrukne sene møde-
sted, Caffe Roma, i Cannes, hvor prisen 
var med i en pose efter overrækkelsen 
i palæet, hvor også nyansatte Mogens 

Muff og Karsten Withington Brink fra 
Pensiondanmark var på scenen i palæet. 
Isbjerget løb med sejren i kategorien 
”Best residential development” foran 
tre andre nominerede boligprojekter fra 
England, Tyrkiet og Canada.

- Vi er fantastisk stolte over at vinde 
denne prestigefulde pris. det er den 
højeste anerkendelse af, at Isbjerget er 
et enestående arkitektonisk byggeri i høj 
kvalitet – ikke bare i danmark, men også 
på verdensplan, siger adm. direktør Tor-

Fra podiet i Palais des Festival er det her fra venstre partner Mikkel Frost, Cebra, partner Julien de 

Smedt, JDS Architects, ejendomschef Karsten Withington Brink, PensionDanmark, ejendomschef Lars 

Gjørret, PensionDanmark, direktør Mogens Muff, PensionDanmark, og Louis Paillard. Yderst til højre 

Mipims vært ved award-showet.

>>>

PensionDanmark og    Cebra fik prisen
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landkortet i ejendomsmæssigt perspek-
tiv ved at lægge grund til så stor en 
transaktion. 

- På den korte bane vil udbuddet af loka-
ler ikke ændre sig, og der har hele tiden 
været en god efterspørgsel på lokaler i 
Rosengårdcentret. På den længere bane 
vil Viva også åbne, og jeg ser det som en 
fordel for Odense, at vi får et mere varie-
ret handelsliv. det vil trække flere til fra 
et større opland, siger Martin Pedersen.

Løbende søgeaftaler  
Colliers har i øjeblikket 5-6 søgeaftaler 
i gang for internationale kæder, der 
ikke kan finde plads på hovedgaderne i 
Odense. 

- Så efterspørgslen er der. Men markedet 
har været rigtig svært i nogle gader. Jeg 
tror det hænger sammen med, at det 
primære detailområde i centrum af byen 
var blevet udvidet med nogle gader, 
som måske ikke kan bære detailhandel 
på sigt. Mange af lejerne her har været 
private ikke-kapitalstærke lejere, som 
har haft det svært gennem krisen. På 
de gode beliggenheder på hovedgaden 
er der stadig pæn efterspørgsel ligesom 
lejeniveauet er fastholdt, siger Martin 
Pedersen. 

Han glæder sig samtidig over, at 
Rosengårdcentret med ECE i spidsen 
må forventes at arbejde strategisk med 
udviklingen af centret.

- Store operatører som ECE har 
som regel lidt kortere beslut-

ATP Ejendomme er indirekte ny ejer

ECE European Prime Shopping Centre Fund blev stiftet i august 2011, hvor der 
blev rejst €775,5 millioner i aktiekapital fra en række internationale investorer, 
heriblandt ATP Ejendomme. Rosengårdcentret er ECE Fondens første shopping-
center i Skandinavien. 
 
ECE koncernen har hovedsæde i Hamborg og er i dag blandt de europæiske 
markedsledere inden for udvikling og vedligeholdelse af butikscentre. ECE driver 
185 shoppingcentre i 16 lande. de besøges dagligt af 4 mio. forbrugere, og 
omsætningen i centrene er på 141,5 mia. kr.  ECE blev grundlagt i 1965 af en 
tysk købmand ved navn Werner Otto. Indtil 1996/97 havde ECE alene projekter 
på det tyske marked, hvorefter den internationale ekspansion blev sat i gang. 
ECE har cirka 3.000 ansatte. 

ECE fonden er en ud af tre som ATP Real Estate Partners II har sat midler i. 
de øvrige er den danske Ejendomsselskabet Norden IV og den amerikanske 
core-fond Prime Property Fund 

Rosengårdcentret er på 110.000 kvm. 

Første del af centret blev bygget i 1971, 

men det er løbende blevet udviklet, 

udbygget og moderniseret, og i 1983 blev 

centret udbudt som anpartsprojekt. Knap 

to tredjedele af investorerne fra dengang 

var stadig med på salgstidspunktet. 

F
O

TO
: R

E
d

.

Fokus på regionerne n
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n Fokus på regionerne

det er sjældent, at der bliver handlet 
ejendomme til 3-cifrede millionbeløb 
udenfor København og Aarhus. Men 
nu er det sket. Oven i købet i det hårdt 
prøvede odenseanske marked, der har 
ligget underdrejet de seneste år. det 
er sket med den internationale tyske 
gigant ECE, der via sin European Prime 
Shopping Centre Fund har købt Rosen-
gårdcentret og dermed træder ind på det 
skandinaviske marked. 

Handlen blev med en udbudspris på over 
2,5-3 milliarder kr. tidligere udråbt til at 
være danmarkshistoriens dyreste enkel-
tejendom, men parterne har valgt ikke at 
bekræfte og i stedet lægge slør over den 
præcise salgspris. 
 
der er 158 butikker i centret, og de 
eksisterende medarbejdere i Rosengård-
centret bliver overtaget af ECE Projekt-
management. 

- ECE har taget sit første skridt ind på 
det skandinaviske marked med overta-
gelsen af management selskabet i Rosen-
gårdcentret, som har præsteret en stærk 
og veldokumenteret udvikling siden 
1971, hvor centret åbnede. Vi forventer, 
at kombinationen af centerledelsen og 
ECEs internationale viden vil skabe stær-
ke synergier, som vil forbedre kundernes 
oplevelse af Rosengårdcentret, siger CEO 
Alexander Otto, ECE.

ECE Fonden er den nye ejer af centret, 
mens ECE Projektmanagement overtager 
ledelsen af Rosengårdcentret. ECE har 
drevet shoppingcentre i mere end 40 år 
og driver i dag 185 centre i 16 lande. 
desuden er udviklingen af yderligere 14 
centre i blandt andet Tyrkiet i gang.  

Opbud af rådgivere
- Købet af Rosengårdcentret er den stør-
ste handel til dato for ECE Fonden. Købet 
er interessant for os, fordi det sikrer ECE 
en endnu bedre geografisk spredning af 
vores investeringer og passer ind i vores 
strategi om at købe førende shopping-
centre med mulighed for værditilvækst. 

Køber har haft Kromann Reumert, Ernst 
& young, Emcon og ICP som rådgivere, 
og Realkredit danmark står for finansie-
ringen. Selve salgsprocessen har været 
ledet af Jesper larsen, Property Partners, 
i samarbejde med mæglerfirmaet 
Cushman & Wakefields danske repræsen-
tanter REd Property Advisers. Advokat-
firmaet Plesner har været tilknyttet som 
juridisk rådgiver, og deloitte har rådgivet 
inden for skat, mens de tekniske rådgi-
vere på sælgerside har været Alectia og 
Rambøll. 
 
Med ECE på banen kommer en toppro-
fessionel operatør ind på et marked, der 
i forvejen har haft vanskeligheder med 
udlejning de seneste år. Samtidig åbner 
Steen & Strøm også et nyt center, Viva, 
i den anden ende af byen, der forventer 
en omsætning på 1,25 milliarder kr. 
årligt, hvilket svarer til, at centret skal 
hente 4,9 procent af markedsområdets 
forbrug. 

det ser direktør Martin Pedersen, 
Colliers i Odense, ikke umiddelbart som 
noget problem. Tværtimod ser han det 
som en fordel, at Odense er blevet sat på 

Tysk retailgigant  
skubber Odense i  
rigtig retning
Megatransaktionen med Rosengård-

centret har sat Odense på landkortet

Kilde: Colliers International Markedspuls. 

MARKEdSlEJE* AFKASTKRAV

>>>

    Under   Under
  Bedste Standard middel  Bedste Standard middel 
 Odense City 5.500 2.800 1.200 5,25% 5,50% 6,50%
 Øvrige Odense 1.200 750 500 7,00% 8,00% 9,00%

Nøgletal butiksejendomme



HotCop is the leading annual forum for investors  
and operators in the Nordic hospitality market.

HotCop is returning for the 4th time with its spotlight  
on financing, investing and operating.

 Join HotCop 2013 at the Grand Hotel in Stockholm.   

Sign up at www.hotcop.dk

Partners: Media Partners:Main sponsor: Organisers:

HotCop 2013

Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.estatemedia.dk/nyhedsbrev

EstatE nyheder

Modtag GRATIS  
nyhedsmail  
5 gange om ugen!

Vær rigtigt  
klædt på i  
ejendomsbranchen!

n Fokus på regionerne

Det nye Steen & Strøm udviklede center Viva på den tidligere Slagterigrund ved banegården i Odense forventer  

6 millioner kunder om året. Det 42.000 kvm. store center forventes at åbne 10.10 2015. 
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ningsprocesser end det har været 
tilfældet med de hidtidige ejere. det vil 
formentlig gøre udviklingen af centret 
mere dynamisk, og det vil gavne både 
Rosengårdcentret, men også handelslivet 
i Odense generelt, siger Martin Pedersen. 

I løbet af de kommende år er flere store 
udviklingsprojekter i gang i området. 
Odense Universitets Sygehus er på vej, 
og grundsalget er gået i gang i Cortex 
Park, der forventes at blive en under-
støttende forskerpark. 

- det vil gavne den samlede udvikling, og 
det samme vil Viva sammen med de for-
andringer, der også er i gang med infra-
strukturen i midtbyen. det vil betyde på 
længere sigt, at de gader, der ikke lige er 
Vestergade eller Kongensgade også kan 
komme til at opleve større efterspørgsel 
og bidrage til, at den samlede mængde 
mennesker, der tager til Odense, bliver 
øget, siger Martin Pedersen. n 

>>
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Højesteretssagen omhandlede 3 ejendomme, der blev anvendt 
som 3 selvstændige parkeringsanlæg med 12.500 parkerings-
pladser beliggende i tilknytning til Københavns lufthavn. Parke-
ringshusene var (og er) kendetegnet ved, at de er selvstændigt 
vurderede bygninger, der ikke indgår som en integreret del af 
andre bygninger, og at de er offentligt tilgængelige og anvendes 
af en bred kreds af personer, herunder ansatte i lufthavnen og 
diverse luftfartsselskaber, af passagerer og andre med ærinder 
i eller omkring lufthavnen, bl.a. personer med tilknytninger til 
de nærliggende virksomheder og hoteller. Parkeringsanlæggene 
kunne anvendes af alle mod betaling. de omhandlede parke-
ringshuse genererede meget trafik.

Østre landsret lagde til grund, at anvendelsen af de pågæl-
dende parkeringshuse påførte kommunen udgifter svarende til 
de udgifter, som dækningsafgiften har for øje ved de særligt 
nævnte arter af virksomheder. På den baggrund fastslog 
landsretten, at ejendommenes anvendelse til parkeringshuse 
var et ”lignende øjemed”, og at kommunen derfor havde været 
berettiget til at opkræve dækningsafgift.

Konsekvenserne af højesteretsdommen
Højesteret udtaler i sin dom for det første, at det føromtalte 
cirkulære fra 1962 alene er udtryk for Indenrigsministeriets 
opfattelse, og at der derfor ikke er tale om en bindende retsfor-
skrift, men alene en vejledning.  

Parkeringshuse af den slags, der ligger ved Københavns luft-
havn, adskiller sig fra et selvstændigt garageanlæg i 1960’erne. 
Udleje af garager i et garageanlæg skete således typisk for 
længere tid til beboere i området, medens parkeringspladser i 
disse parkeringshuse typisk benyttes i kortere tid af personer, 
der kommer udefra. lufthavnsparkeringen kan herefter ikke 
støtte ret på, hvad der er anført om garageanlæg i Indenrigsmi-
nisteriets cirkulære fra 1962 og i SKAT’s vurderingsvejledning. 
Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.  

I Skats vurderingsvejledning 2013 henvises der til en vejleden-
de udtalelse fra Indenrigsministeriet, hvorefter bl.a. garagean-
læg ikke giver grundlag for pålæg af dækningsafgift, men dog 
således at offentlige tilgængelige parkeringsanlæg i selvstæn-
digt vurderede bygninger, der ikke indgår som en integreret 
del af andre bygninger, kan pålægges dækningsafgift med 
henvisning til Højesterets dom.  

Efter vores vurdering er det alene ejere af parkeringshuse 
af den slags, der kan sammenlignes med parkeringshusene 
i Københavns lufthavn – det vil sige offentligt tilgængelige 
parkeringshuse, der anvendes af en bred kreds af personer og 
typisk benyttes i kortere tid af personer, der kommer udefra - 
der er omfattet af Højesterets dom, og ikke kan støtte ret på 
Indenrigsministeriets cirkulære. Højesteret lægger således vægt 
på, om brugerne af parkeringsarealerne er beboere i området, 
der lejer anlæggene for længere tid, eller om benyttelsen sker i 
kortere tid af personer, der kommer udefra. 

I situationer, hvor vi har at gøre med parkeringskældre i kontor-
ejendomme, der udelukkende benyttes af lejernes ansatte og 
lejernes gæster, og som udlejes for længere perioder, må ejeren 
fortsat kunne støtte ret på cirkulæret og SKAT’s vurderingsvej-
ledning, så længe denne ikke er ændret.

Hertil kommer, at det fortsat er en forudsætning for pålægning 
af dækningsafgift, at den pågældende ejendom kan antages at 
påføre kommunen udgifter svarende til de udgifter, som § 23 A 
har for øje ved de særligt nævnte arter af virksomheder.

En kommunal praksis, hvorefter der også pålægges dæknings-
afgift på parkeringsanlæg i kontorejendomme, der udelukkende 
benyttes af ansatte og lejernes/ejerens gæster, kan derfor efter 
vores opfattelse ikke opretholdes. 

Hvad gør jeg, hvis mit parkeringsanlæg er blevet  
pålagt dækningsafgift?
Hvis man er ejer af et parkeringsanlæg, som er blevet pålagt 
dækningsafgift, og man ikke er enig i, at anlægget er dæk-
ningsafgiftspligtigt, er dette et anliggende for domstolene. En 
kommunes afgørelse om, at ejendommen er dækningsafgifts-
pligtig, vil således ikke kunne indbringes for anden admini-
strativ myndighed, ej heller i forbindelse med en påklage af 
ejendomsvurderingen til SKAT. 

En ejendomsejer, som vil anfægte en kommunes beslutning om 
at pålægge en ejendom dækningsafgift, vil derfor skulle anlæg-
ge retssag om spørgsmålet. der gælder ikke en egentlig frist 
for indbringelse af afgørelsen for domstolene, og det er herefter 
alene de almindelige passivitets- og forældelsesregler, der skal 
tages i betragtning. n

Debat n

010 afsagde Højesteret dom i en sag mellem Tårnby 
Kommune og lufthavnsparkeringen København A/S 
vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt kommunen var 

berettiget til at opkræve dækningsafgift af nogle parkerings-
anlæg på lufthavnsområdet. Højesteretsdommen gav kommu-
nen medhold i, at der kunne pålægges dækningsafgift på de 
pågældende anlæg.

Højesteretsdommen var udtryk for en praksisændring, og siden 
dommens afsigelse må det konstateres, at mange kommuner 
har anlagt en skærpet vurdering af, i hvilke situationer parke-
ringsanlæg kan pålægges dækningsafgift. 

Retsgrundlaget for opkrævning af dækningsafgift
Efter § 23 A i lov om kommunal ejendomsskat kan kommu-
nalbestyrelsen bestemme, at der som bidrag til de udgifter, 
ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, 
værksted og ”lignende øjemed” medfører for kommunen, skal 
svares dækningsafgift. dækningsafgiften kan udgøre op til 1 
procent af forskelsværdien, d.v.s. af differencen mellem ejen-
domsvurderingen og grundværdien. 

det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at formålet 
med denne var at give kommunerne mulighed for at skaffe sig 
dækning for de udgifter til bl.a. gader, veje, brandvæsen m.v., 
som erhvervsejendomme påfører kommunen.

Parkeringskældre kan ikke henføres under nogen af de i bestem-
melsen direkte nævnte kategorier af ejendomme. Ved afgørelsen 

af om parkeringskældre kan pålægges afgift, er det derfor afgø-
rende, om de kan anses for anvendt til et ”lignende øjemed”.

Indenrigsministeriet udstedte helt tilbage i 1962 et cirkulære 
om den kommunale ejendomsbeskatning, som hidtil er blevet 
anvendt til at fortolke bestemmelsen. Af det pågældende 
cirkulære fremgår bl.a. at ”bestemmelsen skal forstås snævert 
efter sin ordlyd, og omfatter som hovedregel kun kontor, forret-
nings- hotel- værksteds- og fabriksejendomme. Der er dog også 
givet adgang til at påligne ejendomme, der anvendes i ”lignende 
øjemed” dækningsafgift. Eksempelvis kan nævnes….. medens 
selvstændige garageanlæg af Indenrigsministeriet ikke anses for 
dækningsafgiftspligtige.”

Udover cirkulæret har Indenrigsministeriet gennem årene udar-
bejdet en lang række vejledende udtalelser vedrørende fortolk-
ningen af § 23 A, herunder eksempelvis en udtalelse fra 2005, 
hvor man fastslog, at en offentlig tilgængelig parkeringskælder 
i en ejendom, der betjente en bred kreds af kunder, og som blev 
drevet af Europark danmark A/S, måtte anses for et selvstændigt 
parkeringsanlæg, som ikke kunne pålignes dækningsafgift. In-
denrigsministeriet lagde vægt på, at Europark danmark A/S drev 
selvstændig virksomhed ved udlejning af parkeringspladser. 

Generelt har praksis op til Højesteretsdommen i 2010 været, at 
der ikke blev opkrævet dækningsafgift af parkeringsanlæg, hvad 
enten disse var offentligt tilgængelige, eller de kun var tilgæn-
gelige for ejendommens egne beboere eller en smallere skare af 
brugere. denne praksis blev ændret med Højesteretsdommen.

Hold øje med  
dækningsafgift på  
parkeringsanlæg

Thomas Stampe, partner 

Advokatfirmaet Rønne & Lundgren

ths@rhl.dk

orDeT er DIT

n Debat

2
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Debat n

n  Forkerte arealangivelser.
n  Manglende “tilbageførsel” af værdi-

sætning af igangværende arbejder 
efter færdiggørelse.

n  Manglende iagttagelse af ejendom-
mens karakter, kvalitet og vedlige-
holdelsesmæssige tilstand.

n  Manglende iagttagelse af, at den 
pågældende ejendom alene kan 
tjene speciel benyttelse og/eller 
ikke har en almindelig god anvendelsesmulighed.

n  At der ikke er taget højde for miljøforhold m.v.
n  At udlejningsværdierne i det geografiske område rent faktisk 

ikke er så høje, som SKAT antager.
n  Fejl i omberegnet grundværdi ved f.eks. udstykning, lokal-

plansændringer o.l.

KPMG anbefaler, at man har særlig fokus på disse områder, når 
man vurderer sin ejendomsvurdering:

Grundværdien
det er vores erfaring, at der sjældent fokuseres på grundværdi-
en, når der klages over ejendomsvurderingen.
I en række områder er grundværdien fastsat for højt, og hvis 
grundskatteloftværdien samtidig har overhalet eller nærmer sig 
grundværdien, er det væsentligt at vurdere, om grundværdien 
er for høj.

Eksempel på grund i erhvervsområde i Glostrup. 

Inden klage: 
Grundværdi pr. 1. oktober 2010 79.500.000 kr. 
Grundskatteloftværdi 2012  77.650.000 kr.

Efter klage blev grundværdien sat ned til 23.000.000 kr., hvil-
ket medførte en årlig besparelse på 801.750 kr.

der er særlige problemstillinger, hvis der vedtages en ny lokal-
plan i et område. I den situation skal man være opmærksom på 
både de nye grundværdier, men også den omberegnede grund-
værdi, som danner grundlag for grundskatteloftværdien.

Fradrag for grundforbedringer
Fradrag for grundforbedringer afskaffes 
endeligt pr. 1. maj 2013.

For ejendomme, for hvilke grundforbed-
ring er påbegyndt den 1. januar 2013, 
kan der fastsættes et fradrag i grund-
værdi, såfremt anmodning om fradrag 
er modtaget af told- og skatteforvaltnin-
gen senest den 1. maj 2013. Arbejdet 

behøver ikke være fuldført inden 1. maj, hvilket er væsentligt. 
Et fradrag for grundforbedringer giver alt andet lige en lavere 
grundskyld. derfor bør alle ejere af ejendomme, hvor bygge-
modning er igangsat inden 1. januar 2013, vurdere muligheden 
for fradrag for grundforbedringer.

Ejendomsvurderinger, der ikke har været påklaget 
siden finanskrisen startede
Ejere af ejendomme, hvor der ikke har været klaget over ejen-
domsvurderingen siden vurderingen pr. 1.oktober 2006, bør 
være særlig opmærksom på ejendomsvurderingen.

SKAT har måske fastsat prisudviklingen korrekt siden sidste 
vurderingstermin, men hvis grundlaget er forkert, kan det give 
en for høj vurdering.

Benyttelsen
det er ikke alle anvendelser, der er dækningsafgiftspligtige. 
dækningsafgiften skal anses som bidrag til dækning af de mer-
udgifter, der påføres kommunen i forbindelse med bl.a. følgende 
ejendomme:

n  kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed

derimod kan der ikke opkræves dækningsafgift af f.eks. bolig-
ejendomme, landbrugsejendomme og kursusejendomme.

Man bør sikre dels, at der ikke beregnes dækningsafgiftspligtig 
forskelsværdi af kvadratmeter, der ikke anvendes til dæknings-
afgiftspligtige formål, dels at vægtningen er foretaget korrekt, 
hvis en ejendom anvendes til både dækningsafgiftspligtige 
formål og ikke dækningsafgiftspligtige formål. n

Selv hvis man har fået en  

afgørelse fra Vurderingsankenævnet, 

skal man forholde sig kritisk til  

denne afgørelse. Klagestatistik  

fra Landsskatteretten viser  

nemlig, at i hele 77,1 procent  

af alle indbragte sager sker der 

yderligere nedsættelse  

i Landsskatteretten.

Beboelsesejendomme med mere end 9 lejligheder - 2 % + 4 %
Beboelse of forretning - 5 % + 5 %
Forretning - 6 % + 4 %
Fabrik og lager - 7 % + 3 %
Bebygget landbrug - 3 % - 11 %

GRUNdVæRdIEJENdOMSVæRdI

K
Il

d
E

: K
P

M
G

.

geNNemsNITLIg prIsuDvIkLINg 
(offentlige ejendomsvurdering siden sidste vurdering)

Claus Pedersen 

Tax Partner, KPMG

clauspedersen@kpmg.dk

orDeT er DIT

n Debat

lle ejere af erhvervsejendomme har nu modtaget en 
ny ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2012. den nye 
ejendomsvurdering har siden 1. marts været tilgæn-

gelig online på vurdering.skat.dk eller på ois.dk.

den offentlige ejendomsvurdering udgør grundlaget for beskat-
ning efter den kommunale ejendomsskattelov. 

Alle kommuner opkræver grundskyld og mange kommuner også 
dækningsafgift. 

Grundskylden kan ikke overstige 34 ‰, og beregningsgrund-
laget kan ikke stige med mere end 7,0 % i forhold til året før. 
dækningsafgiften kan ikke overstige 10 ‰, men der er ikke 
noget loft over beregningsgrundlaget. 

47 ud af landets 98 kommuner opkræver dækningsafgift. der 
er dog store regionale forskelle. I Region Hovedstaden opkræver 
27 ud af 29 kommuner. I øvrige større byer som Aarhus,  
Aalborg, Odense og i Trekantsområdet opkræves ligeledes 
dækningsafgift.

det er KPMG’s erfaring, at der kan være betydelige besparelser 
for ejere og lejere af erhvervsejendomme ved en gennemgang 
af ejendomsvurderingen. det er derfor væsentligt at kontrollere 
sin ejendomsvurdering.

Klagefristen er 1. juli 2013.

Siden sidste vurdering
der er generelle fald i det samlede vurderingsniveau siden 
sidste vurderingstermin, dog er grundværdien steget på mange 

ejendomme. Øget grundværdi vil medføre øget grundskyld i 
2014 for mange ejere.

der er store regionale forskelle. For eksempel er der på forret-
ningsejendomme i Københavns Kommune en helt flad udvikling 
i offentlig vurdering både på ejendomsværdi og grundværdi, 
mens ejendomsværdien i Aarhus Kommune på samme type 
ejendom i nogle vurderingskredse er faldet med 10 procent.

den offentlige vurdering af ejendomme baseres på gennem-
snitsbetragtninger beregnet blandet andet på grundlag af 
realiserede handler i en given vurderingskreds. der er i sagens 
natur ikke tale om et system, hvor hver ejendom behandles 
og værdiansættes individuelt. derfor vil der også ske mange 
fejlvurderinger.

SKAT, Vurderingsankenævnene og landsskatteretten har de 
seneste år haft meget travlt med at behandle klager over 
ejendomsvurderingen. det er der flere årsager til. Blandt andet 
fik SKAT slet ikke i tilstrækkelig grad justeret ejendomsvurde-
ringen pr. 1. oktober 2008 i forhold til den prisjustering, der 
var nødvendig pr. denne dato. det medførte generelt for høje 
vurderinger, hvorfor mange ejendomme fortsat har et efterslæb 
fra den vurderingstermin.

De typiske fejl
Hvornår skal man klage over ejendomsvurderingen pr. 1. okto-
ber 2012?

Typiske fejl på ejendomsvurderingen er: 
n  Manglende fradrag for grundforbedringer (seneste frist for 

fradrag 1. maj 2013).

Hold øje med  
vurderingen!

A
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n Tal og tendenser  Tal og tendenser n

Tallene på dette opslag opdateres af CRM-Bygge-

fakta, der indsamler alle former for private og 

offentlige byggeprojekter i danmark, uanset om 

der er tale om renoveringsprojekter, nybyggerier, 

til- og ombygninger eller anlægsopgaver. 

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

Rambøll danmark A/S

Cowi A/S

Grontmij A/S

Niras A/S

Moe & Brødsgaard A/S

Orbicon A/S

Kærsgaard & Andersen A/S

Rådgivergruppen dNU I/S

Midtconsult A/S

Alectia A/S

Top 10
Hele Danmark  

– fra 1.3.2012- 28.02.2013De 10 mest aktive ingeniører

Projekt By Mill Kr. Slut

dNU - delprojekt Abdominal/ -
Inflammation, udbudsområde S1

Aarhus N 406 201410

Sønderparken . 
- Renovering af afd. 12

Fredericia 255 201502

Kvæsthusprojektet  
- Opførelse af parkeringskælder

København K 175 201506

Vestdansk Center for Rygmarvs skade 
(VCR) - tilbygning og renovering

Viborg 101 201405

Bygma - Opførelse af ny trælast Aabenraa 100 201402

Rigshospitalet  
- Opførelse af pavillon til genhusning

København Ø 70 201401

lejerbo - Opførelse af almene boliger Hedensted 56 201402

de fem søstre - Boliger - 4. etape Vejle 54 201405

det tidl. Grenaa dampvæveri  
- Opførelse af ungdomsboliger

Grenaa 50 201312

Opførelse af almene boliger i Køge Køge 50 201306

Top 10
De 10 største byggeprojekter i Danmark 
med byggestart februar 2013

Hele Danmark Mio. kr. Kvm

2012 Marts 4.926 343.784

2012 April 4.114 318.359

2012 Maj 3.700 317.998

2012 Juni 2.293 203.067

2012 Juli 1.829 133.637

2012 August 6.553 462.153

2012 September 5.376 471.663

2012 Oktober 3.099 230.473

2012 November 3.986 256.728

2012 december 3.199 222.596

2013 Januar 3.766 325.842

2013 Februar 2.182 157.656

Total 45.023 3.443.956

Hele Danmark – fra 1.3.2012- 28.02.2013

Fordelt på hovedgrupper Mio. kr. Kvm.

Boliger - huse og lejligheder 13.020 1.111.690

Sport, fritid, kultur & hotel 2.679 193.303

Butik, kontor, lager,  
industri & transport

10.078 965.735

Skoler, uddannelse & forskning 9.119 622.655

Sundheds- & socialvæsnet 6.868 426.193

Off. bygn. politi, militæret 
& beredskabst.

2.150 90.044

Energi og renovation 1.109 34.336

Total 45.023 3.443.956

Millioner kr.
Total: 45.023

Kvm.
Total: 3.443.956

Fordelt på regioner

Nordjylland

Hovedstaden

sjælland

syddanmark

midtjylland Hovedstaden

syddanmark

sjælland

midtjylland

Nordjylland

Igangsatte byggerier  
1. marts 2012 - 28. feb. 2013

byggeprojekTer I DANmArk 
Her FINDer Du TAL og FAkTA om AkTueLLe byggerIer

De 5 største byggeprojekter i danske  
regioner med byggestart feb. 2013

Nordjylland

midtjylland

sjællandsyddanmark

Hovedstaden

 

Sjælland
Projekt By Mio. kr. Slut

opførelse af almene 
boliger i køge

køge 50 201306

Holbæk  
- Ny bilforretning

Holbæk 30 201312

Fakta  
- opførelse af ny butik

kalundborg 13 201306

Lægehuset - opførelse af 
lægehus i regstrup

regstrup 10 201308

præstø kirke  
- renovering

præstø 6 201311

 

Hovedstaden
Projekt By Mio. kr. Slut

kvæsthusprojektet 
- opfør else af parkerings-
kælder

københavn k 175 201506

rigshospitalet - opførelse 
af pavillon til genhusning

københavn ø 70 201401

Tåstrup - Ny kvickly Taastrup 40 201309

Ny daginstitution i valby valby 30 201404

Ab Hyrdevangen  
- energirenovering

københavn 
Nv

20 201404

 

Projekt By Mio. kr. Slut

sønderparken  
- renovering af afd. 12

Fredericia 255 201502

bygma  
- opførelse af ny trælast

Aabenraa 100 201402

De fem søstre  
- boliger - 4. etape

vejle 54 201405

sct. maria Hospice  
- ombygning til hospice

vejle øst 31,5 201311

Toftlund Fjernvarme  
- solvarme anlæg

Toftlund 30 201312

Syddanmark

 

Midtjylland
Projekt By Mio. kr. Slut

DNu - Delprojekt 
Abdominal/Inflammation, 
udbudsområde s1

Aarhus N 406,2 201410

vestdansk Center for 
rygmarvsskade (vCr)  
- tilbygning og renovering

viborg 101 201405

Lejerbo - opførelse af 
almene boliger

Hedensted 56 201402

Det tidl. grenaa Damp-
væveri - opførelse af 
ungdomsboliger

grenaa 50 201312

klejtrup Friplejehjem  
- opførelse af ny afdeling

Hobro 28 201402

 

Projekt By Mio. kr. Slut

bispetorvet  
- Almene boliger

Hjørring 49 201405

Liselund og Filstedvej  
- renovering af rækkehuse

Aalborg 37 201502

børnehuset emmersbæk  
- ombygning af  
ulvkærskolen

Hirtshals 20 201311

erhvervsbyggeri på 
havnen i Nykøbing mors

Nykøbing m 12 201310

stolpedal skole  
- Til- og ombygning

Aalborg 12 201401

Nordjylland
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Informationer til graferne 
herunder er leveret af 
Nybolig Erhverv.

det er absolut billigst med et 
niveau på 300 kr. per kvm. at 
leje lager- og industrilokaler i 
Odense. Og selvom der er sket 
et fald i tomgangen, der over det 
seneste år er faldet fra 6,4 til 4,8 
procent, så fordeler udbuddet sig 
fortsat med en markant overvægt 
af sekundære faciliteter, mens 
udbuddet af prime faciliteter er 
mere beskedent. lejeefterspørgs-
len fordeler sig nu på både prime 
faciliteter og mere sekundære 
faciliteter.
 

I investeringsmarkedet er der over 
de seneste otte måneder sket et 
vist fald i priserne. Køberinteres-
sen er stadig begrænset og meget 
afhængig af, om der kan tilbydes 
en attraktiv finansieringspakke. 
Faldet i priserne har ført til, at 
flere virksomheder overvejer at 
købe ejendomme, de ellers ville 
have lejet. 

Informationer til graferne til venstre 
er leveret af Realkredit danmark.

Lager- og industrilokaler

Renteudviklingen

30-årigt fastforrentet lån Flexlån type F1

Feb. 
2011

Maj 
2011

Aug. 
2011

Nov. 
2011

Feb. 
2012

Maj 
2012

Aug. 
2012

Nov. 
2012

Feb. 
2013

5,00%  

4,50%

4,00%

3,50%                                                                                                                                                 

3,00%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%                                                                                                                                                 

                                       

København Roskilde Odense Kolding århus Aalborg

København Roskilde Odense Vejle århus ålborg

dKK, kvm pr. år

Procent pr. år
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Type Bygningsnavn Adresse Areal, kvm Pris i mio. Køber Sælger

- Fredericiagade 21, københavn k 4.300  39 kopenhagen Fur seb pensionsforsikring

- ravnsborggade 17, københavn N 5.500 51 ravnsborggade 17-17C Aps Frederiksborggade 35-37 Aps

- midtager 20, brøndby 5.969 53 mogens de Linde Newco 3 A/s  
(mogens de Linde)

- bag søndermarken 13-23, Frederiks-
berg

3.445 54 A/b Assurandørernes gaard Tryg Forsikring

- borgergade 11, københavn k 3.771 54 Arp-Hansen Hotel group københavns kommune

- rodhøjvej 25 2.900 57 european Wind Investment brorstrup vindkraft

Copenhagen Towers ørestads boulevard 116, Nørager, 
københavn s

3.610 58 Copenhagen Towers II 
(straumur)

Copenhagen Towers   
(straumur)

- scherfigsvej 7, københavn ø 24.696 70 Luncbeckfonden scherfigsvej 7 og søborg 
Hovedgade 6 A/s

- Hannemanns Allé 25, københavn s 2.500 217 Copenhagen Towers II 
(straumur)

Copenhagen Towers  
(straumur)

- poul paghs gade 2, Aalborg 4.354 44 N/A vuC

- Niels bohrs vej 2, Frederikshavn 12.257 73 Niels bohrs vej A/s martin professional A/s

rosengårdscentret ørbækvej 75, odense 67.321 N/A eCe g.m.b.H. privat

- blegkilde Alle 42-44, Aalborg 4.956 60 e/F blegkilde Alle 42-45 N/A

- otto mønsteds gade 3, københavn v 3.590 50 bikubenfonden Aller media A/s

- Dalgas Avenue 2, Aarhus C 12.842 N/A vuC byggeselskab mogens de Linde

enrum slot vedbæk strandvej 341, vedbæk 2.668 72 N/A stones Invest Aps

- Clara pontoppidans vej 77-89, valby 13.880 N/A bouwfond reIm De Forenede  
ejendomsselskaber

solbærparken Ib schønbergs Allé 3, valby 6.284 104 N/A sjælsø

spinderiet bolig porcelænstorvet 1, valby 6.836 144 meghraj sparekassen sjælland

Absalons gaard Frederiksberggade 40, m.fl.,  
københavn k

6.488 N/A standard Life investments Fb 40 Aps

vIgTIge TrANsAkTIoNer>>
Tallene leveres af  
mæglerfirmaet  
REd Property Advisers. 

Saxo Properties har købt 60 ejerlejligheder i Valby i forbindelse med 
butikscentret Spinderiet på vegne af london-baserede Meghraj Proper-
ties. Sælger er Sparekassen Sjælland. den samlede pris for de 6836 
kvadratmeter er 143,5 millioner kr. Alle lejligheder er lejet ud, men 
strategien er løbende at frasælge ledige lejligheder over en længere 
årrække.

Tidligere på året købte Saxo Bank i samarbejde med Meghraj Proper-
ties det danske Musikkonservatorium på H.C. Andersens Boulevard i 
København. Sælger var statens ejendomsselskab Freja.

Estate Media afholder den 23. april en konference om den aktuelle 
udvikling i det danske bolig- og projektudviklingsmarked.

Meghraj køber 60 lejligheder

BYG HER!

BYG HER!

BYG HER!

BYG HER!

Største transaktioner i Danmark
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Difko Administration A/S  
Sønderlandsgade 44  
7500 Holstebro  
Tlf.:  70 11 75 00  
Kontakt:  Thomas Birkedal, IR Manager 
E-mail:  tbi@difko.dk 
Web: www.difko.dk 

Professionel administration af ejendomme baseret på 35 års erfaring.

Kristensen Properties A/S 
Vesterbro 18 
9000 Aalborg 
Tlf.:  70 22 88 80 
Kontakt:  Jakob Venø Schougaard, direktør 
E-mail:  jvs@kristensenproperties.com 
Web: www.kristensenproperties.com 

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

 ADVOKATER

Accura   
Tuborg Boulevard 1 
2900 Hellerup 
Tlf.:  39 45 28 00  
Web: www.accura.dk 

Et førende advokatfirma inden for fast ejendom.

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

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

Danders & More 
lautrupsgade 7, 
2100 København Ø 
Tlf.:  33 12 95 12 
Kontakt:  Tobias Vieth, Advokat 
E-mail:  tobias.vieth@dandersmore.com 
Web: www.dandersmore.com/ 

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

Homann Advokater 
Amagertorv 11, 1160 København K 
Tlf.:  33 15 01 02 
Kontakt:  Gregers R. lauridsen, Advokat 
E-mail:  gl@homannlaw.dk  
Web: www.homannlaw.dk  

Homann yder kvalificeret rådgivning indenfor alle områder af fast ejendom. 

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

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

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

DRACHMANN ADVOKATER   
Nordhavnsvej 1
3000 Helsingør 
Tlf.:  49 21 01 80 
Kontakt:  Anders drachmann, advokat (H), partner 
E-mail:  ad@drachmann-advokater.dk 
Web: www.drachmann-advokater.dk 

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

Gangsted-Rasmussen  
Gammeltorv 6, 1457 København K 
Tlf.:  33 14 70 70 
Kontakt:  Christian Gangsted-Rasmussen, Advokat (l), partner 
E-mail:  cgr@gangsted.dk advo@gangsted.dk 
Web: www.gangsted.dk

Juridisk/kommerciel specialistrådgivning indenfor alle områder af fast 
ejendom.

Gorrissen Federspiel  
H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V
Tlf.:  33 41 41 41 
Kontakt:  Merete larsen,  Advokat, Partner
E-mail:  mel@gorrissenfederspiel.com 
Web: www.gorrissenfederspiel.com

Rådgivning om alle aspekter af fast ejendom, finansiering, udbud, projek-
ter m.v.
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 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 
Gl. Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C
Tlf.:  70 23 00 78 
Kontakt:  Michael Salling, direktør 
E-mail:  ms@colliers.dk 
Web: www.ceadm.dk 

Fra vores kontorer i København og Aarhus løser vi alle typer 
af administrationsopgaver – overalt i danmark.

Dansk Administrations Center A/S 
Skovbrynet 10, 8000 Aarhus C  
Tlf.:  87 34 03 66 
Kontakt:  Michael Sommer, direktør & advokat 
E-mail:  ms@dacas.dk 
Web: www.dacas.dk 

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

DEAS    
dirch Passers Allé 76 
2000 Frederiksberg  
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt:  Henrik dahl Jeppesen, Adm. direktør 
E-mail:  hdj@deas.dk 
Web: www.deas.dk 

dEAS tilbyder ejendomsadministration, bygherrerådgivning, udlejning 
samt Facility Services af alle typer ejendomme. dEAS er landsdækkende 
med kontorer i København, Aalborg, Aarhus og Kolding.

DATEA   
lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. lyngby  
Tlf.:  45 26 01 02 
Kontakt:  Flemming B. Engelhardt, Adm. direktør 
E-mail:  fbe@datea.dk 
Web: www.datea.dk 

Skræddersyede løsninger til ejere af alle typer investeringsejendomme, an-
dels- og ejerforeninger. Vi er professionelle, empatiske og værdiskabende, 
hvilket sikrer løsninger, der understøtter vores kunders forretning.

BRANCHE
GUIDE
DEN DIREKTE VEJ TIL BRANCHENS
FIRMAER OG NØGLEPERSONER

Estate Magasins brancheguide giver dig en oversigt over 

virksomheder, organisationer og foreninger i den danske bygge- 

og ejendomsbranche på tværs af de sædvanlige brancheskel.

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

dig om, hvem de relevante kontaktpersoner er.

Brancheguiden udkommer som en del af Estate Magasin  

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

at komme med i det digitale nordiske magasin Estate Nordic 

Magazine.

Brancheguiden er også tilgængelig 24/7 på  

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

hvordan du kommer med.

Skriv til Michael Mortensen på mortensen@estatemedia.dk 

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

brancheguiden.

n Brancheguide
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 ARKITEKTER

SIGNAL arkitekter aps 
århusgade 88, 2.sal 
2100 København Ø 
Tlf.:  35 29 30 70 
Kontakt:  Gitte Andersen, Adm. direktør 
E-mail:  ga@signal-arki.dk 
Web: www.signal-arki.dk 

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

 ASSET MANAGEMENT

Aberdeen Asset Management 
Strandvejen 58, 2. 
2900 Hellerup  
Tlf.:  33 44 40 00 
Kontakt:  Eva Riedel, Head of Communications and Marketing 
E-mail:  eva.riedel@aberdeen-asset.com 
Web: www.aberdeen-asset.dk

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

BPT Asset Management A/S 
Chr. Ix’s Gade, 2. Sal 
1111 København K 
Tlf.:  33 69 07 33 
Kontakt:  Bettina Knudsen, IR & Marketing director
E-mail:  bk@bptam.com 
Web: www.bptam.com 

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

DEAS Property Asset Management 
dirch Passers Allé 76 
2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt: Christian Melgaard, Afdelingsdirektør 
E-mail:  cme@deas.dk 
Web: www.deas.dk 

dEAS er blandt danmarks førende forvaltere af ejendomsinvesteringer 
inklusive ejendomsadministration af alle typer ejendomme.

Kristensen Properties A/S 
Vesterbro 18 
9000 Aalborg 
Tlf.:  70 22 88 80 
Kontakt:  Michael Schmidt, director Asset Management 
E-mail:  msc@kristensenproperties.com
Web: www.kristensenproperties.com 

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

NORTH Property Asset 
Management A/S 
Strandvejen 72, 1. sal, 2900 Hellerup 
Tlf.:  39 43 50 30 
Kontakt:  Philip Marker, CEO 
E-mail:  pm@northpam.com 
Web: www.northpam.com 

Fuldt dækkende ejendomsadministration og Asset Management. Bolig og 
erhverv.

Valad Property Group 
Islands Brygge 43 
2300 København S 
Tlf.:  70 20 54 10 
Kontakt:  Mikael Arne Fogemann, Head of Nordic 
E-mail:  MikaelArne.Fogemann@Valad.dk  
Web: www.valad.dk 

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

 BYGHERRERåDGIVERE

BYR GRUPPEN A/S 
Vermlandsgade 51 2. sal 
2300 København S 
Tlf.:  70 26 22 42 
Kontakt:  Rasmus Storgaard, direktør & bygherrerådgiver 
E-mail:  rs@byr.dk 
Web: www.ByR.dk 

Personlig bygherrerådgivning med følgende specialer: Strategisk og 
værdiskabende bygherrerådgivning, byggeledelse,  teknisk due diligence, 
projektudvikling og risikostyring.
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Kirk Larsen & Ascanius 
Tlf.:  70 22 66 60 
Kontakt:  Jens Munch, Advokat, partner 
Kontakt:  Jacob ladefoged, Advokat 
E-mail:  jm@kirklarsen.dk / jl@kirklarsen.dk 
Web: www.kirklarsen.dk 

Specialister i sager om vurdering og beskatning af fast ejendom

Horten Advokatpartnerselskab 

Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup 
Tlf.:  33 34 40 00 
Kontakt:  Michael Neumann, advokat, partner 
E-mail:  mn@horten.dk 
Web: www.horten.dk 

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

Lund Elmer Sandager   
Advokatpartnerselskab 
Kalvebod Brygge 39-41 
1560 København V 
Tlf.:  33 30 02 00 
Kontakt:  Steen Raagaard Andersen, Advokat (H) 
E-mail:  sra@lundelmersandager.dk 
Web: www.lundelmersandager.dk 

Vi yder specialistrådgivning indenfor fast ejendom, development og 
entreprise.

MAQS Law Firm  
Pilestræde 58, 1112 København K 
Tlf.:  33 12 45 22 
Kontakt:  Erik larsson, Partner &  
  lars Pærregaard, Partner
E-mail:   erik.larsson@dk.maqs.com   
  lars.paerregaard@dk.maqs.com
Web: www.maqs.com

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

Nielsen og Thomsen Advokater 
Østbanegade 55, 2100 København Ø 
Tlf.:  35 44 70 20 
Kontakt:  Allan Thomsen, Advokat (l), Partner 
E-mail:  at@ntadvokater.dk 
Web: www.ntadvokater.dk 

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

NORDIA Advokatfirma 
Østergade 16, 1100 København K 
Tlf.:  70 20 18 10 
Kontakt:  Søren Sloth, Advokat (l), Partner
E-mail:  ssn@nordialaw.com         
Web: www.nordialaw.com

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

Bruun & Hjejle  
Nørregade 21, 1165 København K
Tlf.:  33 34 50 00
Kontakt:  Søren damgaard, Partner
E-mail:  sd@bruunhjejle.dk        
Web: www.bruunhjejle.dk

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

Rønne & Lundgren 
Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup  
Tlf.:  35 25 25 35 
Kontakt:  Niels Gram-Hanssen, Advokat (l) 
E-mail:  ngh@rl.dk 
Web: www.ronnelundgren.com 

Rådgiver danske og udenlandske virksomheder vedr. fast ejendom.

Vincit Advokater 
Trondhjems Plads 3, 4., 2100 København Ø  
Tlf.:  70 26 02 64 
Kontakt:  Tina Grønning, Advokat (H) 
E-mail:  tg@vincitlaw.com 
Web: www.vincitlaw.com 

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

Winsløw Advokatfirma 
Gammel Strand 34 
1202 København K 
Tlf.:  33 32 10 33 
Kontakt:  Iben Mai Winsløw, Advokat (l), Partner 
E-mail:  imw@winlaw.dk.dk 
Web: www.winlaw.dk 

Omsætning af fast ejendom, erhvervslejeret, entrepriseret og planret. 
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Jeudan A/S 
Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K  
Tlf.:  70 10 60 70 
Kontakt:  Morten Aagaard, Underdirektør 
E-mail:  maa@jeudan.dk 
Web: www.jeudan.dk 

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

Kristensen Properties A/S 
Vesterbro 18 
9000 Aalborg 
Tlf.:  70 22 88 80 
Kontakt:  Kent Hoeg Sørensen, CEO 
E-mail:  khs@kristensenproperties.com 
Web: www.kristensenproperties.com 

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

Nordea Ejendomme 
Ejby Industrivej 38 
2600 Glostrup  
Tlf.:  43 33 80 00 
E-mail:  info@nordeaejendomme.dk 
Web: www.nordea-ejendomsinvestering.dk 

En af danmarks største udbydere af erhvervs- og boliglejemål.

Nordicom A/S  
Kgs. Nytorv 26 
1050 København K 
Tlf.:  33 33 93 03 
Kontakt:  Ole Steensbro, Adm. direktør
E-mail:  nordicom@nordicom.dk 
Web: www.nordicom.dk 

Nordicom A/S er et selskab inden for ejendomsbranchen. 

 ENTREPRENØRER

H.K. Byg Entreprise A/S
Stamholmen 157, stuen, 2650 Hvidovre
Tlf.:  32 51 18 20 
Kontakt:  Jens  Skovlunde, Partner
E-mail:  entreprise@hk-byg.dk      
Web: www.hk-bygentreprise.dk

HK ByG Entreprise vedligeholder, renoverer og ombygger byen.

C.C. Brun Entreprise A/S 
Ravnstrupvej 67 
4160 Herlufmagle  
Tlf.:  57 64 64 64 
Kontakt:  Kristian lind, direktør 
E-mail:  kl@ccbrun.dk 
Web: www.ccbrun.dk 

Siden 1947 – byggebranchen, med spids kompetence i råhusbyggeri.

Enemærke & Petersen A/S 
Ole Hansens Vej 1 
4100 Ringsted 
57 61 72 72 
Søren Faebo larsen, Markedsdirektør 
sfl@eogp.dk 
www.eogp.dk  

Mennesker, der bygger for mennesker.

H. Nielsen & søn as 
lillemarken 4 
4700 Næstved 
Tlf.:  55 72 50 27 
Kontakt:  Bent Hartmann, direktør 
E-mail:  bh@hns-as.dk 
Web: hns-as.dk 

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

Jönsson a/s 
Ellekær 14 
2730 Herlev 
Tlf.:  44 94 11 66 
Kontakt: Per Møller, Produktionschef 
E-mail:  pme@jonsson.dk 
Web: www.jonsson.dk  

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

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

Vi skaber rammerne for fremtidens arbejde, boliger og kommunikation.
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DEAS  
dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt: Carsten Nielsen, afdelingschef 
E-mail:  cni@deas.dk 
Web: www.deas.dk 

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

Drees & Sommer Nordic A/S  
Frederiksborggade 15, 8. sal
1360 København K 
Tlf.:  45 26 90 00 
Kontakt:  Peter Nielsen, Country Manager 
E-mail:  peter.nielsen@dreso.com 
Web: www.dreso.com 

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

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

design
E-mail:  lone.ankjaer@grontmij.dk 
Web: www.grontmij.dk 

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

Sandbeck A/S 
Christian II’s Allé 19, 2300 København S 
Tlf.:  70 23 50 80 
Kontakt:  Chico Sandbeck, Adm. direktør  
E-mail:  chico@sandbeck.com 
Web: www.sandbeck.com 

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

 EJENDOMSSELSKABER

De Forenede  
Ejendomsselskaber A/S
Vestagervej 5, 2100 København Ø
Tlf.:  39 29 56 56
Kontakt:  Henrik Jensen, Adm. direktør
E-mail:  hj@dfe.dk
Web: www.dfe.dk

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

Andersen Erhverv 
Skovlytoften 1, st., 2840 Holte
Tlf.:  44390100
Kontakt:  William  Stub Michelsen, Cand. merc. jur
E-mail:  wsm@andersen-erhverv.dk
Web: www.andersen-erhverv.dk

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

C.W. Obel Ejendomme A/S 
Vestergade 2C, 1456 København K 
Tlf.:  33 33 94 94 
Kontakt:  Søren Hofman laursen, direktør 
E-mail:  shl@cwobel.dk 
Web: www.cwobel-ejendomme.dk 

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

DADES 
lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. lyngby 
Tlf.:  45 26 01 00 
Kontakt:  Boris Nørgaard Kjeldsen, Adm. direktør 
E-mail:  bnk@dades.dk 
Web: www.dades.dk 

dAdES’ forretningsgrundlag er at købe og udvikle butikscentre og erh-
vervsejendomme.
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Lokalebasen.dk A/S 
Strandvejen 171, 2900 Hellerup 
Tlf.:  70 20 08 14 
Kontakt:  Clarissa Rottbøl, Ansvarshavende for leje og udlejning 
E-mail:  cr@lokalebasen.dk 
Web: www.lokalebasen.dk 

Udlejning af erhvervslokaler i hele danmark. Stor synlighed i markedet.

Lund & Lindhardt ApS 
Holmevej 10 
2950 Vedbæk 
Tlf.:  72 17 00 85 
Kontakt:  Regitze lund, statsaut. ejendomsmægler & valuar, MdE
  Helle lindhardt, statsaut. ejendomsmægler og cand. merc. 
E-mail:  info@lundlindhardt.dk 
Web: www.lundlindhardt.dk 

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

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

Uafhængig statsautoriseret mægler, specialiseret i erhvervs- 
relaterede ejendomme.

Nybolig Erhverv Aarhus 
Europaplads 2, 8000 Aarhus C 
Tlf.:  86 20 85 85 
Kontakt:  Erik Andresen,  
direktør, Indehaver, Statsaut. Ejendomsmægler 
E-mail:  eas@nybolig.dk 
Web: www. nyboligerhverv.dk/aarhus 

Nybolig Erhverv Aarhus – din professionelle formidler af  
erhvervsejendomme.

Nybolig Erhverv København 
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 

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

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

RED Property Advisers
Palægade 6, 4. 1261 København K 
Tlf.:  33 13 13 99 
Kontakt:  Bjarne Jensen, Statsaut. Ejd. Mægler, MRICS 
E-mail:  bj@red.dk 
Web: www.red.dk 

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

Thorkild Kristensen
Hasserisvej 143, 9000 Aalborg 
Tlf.:  96 31 60 00 
Kontakt:  Peter Fredberg, Partner 
E-mail:  pf@thorkild-kristensen.dk 
Web: www.thorkild-kristensen.dk 

Uafhængig statsautoriseret mægler MdE. Specialister I salg af invester-
ingsejendomme. 

Sadolin & Albæk
Palægade 2-4, 1261 København K 
Tlf.:  70 11 66 55 
Kontakt:  Peter Winther, Adm. direktør, Partner, MRICS 
E-mail:  pw@sadolin-albaek.dk 
Web: www.sadolin-albaek.dk 

Uafhængig statsautoriseret mægler MdE. Specialister I salg af invester-
ingsejendomme. 

 FACILITY MANAGEMENT UDBYDERE

DEAS Facility Services 
dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt:  lars Carl Gruby, afdelingsdirektør 
E-mail:  lcg@deas.dk 
Web: www.deas.dk 

dEAS tilbyder brugervenlige Facility Service-løsninger til erhvervsejen-
domme, butikscentre, boligejendomme og foreninger – herunder teknisk 
drift, vicevært- og varmemesteropgaver.
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 ERHV E RVSE JE ND OMS MÆGL ERE

CBRE A/S 
Rued langgaards Vej 6-8,2300 København S  
Tlf.:  70 22 96 01 
Kontakt:   Niels Cederholm, Adm. direktør, advokat,  

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

Investering, Udlejning, Vurdering, Corporate Services, Building Consultan-
cy, Asset Management.

Colliers International Danmark A/S 
Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C 
Tlf.:  70230020 
Kontakt:   Peter lassen, direktør,  

Statsaut. ejendomsmægler, Valuar  
E-mail:  pl@colliers.dk  
Web: www.colliers.dk  

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

DAL Erhvervsmægler
Forbindelsesvej 12, 2100 København Ø 
Tlf.:  70 300 555
Kontakt:   Hans dal Pedersen, Indehaver, cand.jur., Statsaut.  

Ejendomsmægler & Valuar MdE
E-mail:  hans.dal.pedersen@dal.dk
Web: www.dal.dk

dAl Erhvervsmægler er specialiseret i salg, udlejning og vurdering af er-
hvervslejemål og erhvervsejendomme i København og hovedstadsområdet.

DanBolig Erhverv 
Johnny Hallas P/S, Helsingørgade 41 A,  
3400 Hillerød  
Tlf.:  70 22 85 95 
Kontakt:   Johnny Hallas, Hd, Partner/direktør, statsaut. ejendomsmægler, 

valuar, MdE 
E-mail:  johnny.hallas@danbolig.dk 
Web: www.danbolig.dk

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

DEAS Erhverv 
dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt:  Claus dyrberg Hald, Salgsdirektør, Hd(A) 
E-mail:  clh@deas.dk 
Web: www.deas.dk 

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

DN Erhverv A/S 
Strandvejen 171, 1.sa, 2900 Hellerup 
Tlf.:  70 26 82 62 
Kontakt:   Jakob dalhoff, direktør, Cand.merc. Finansiering &  

Regnskab, Statsaut. Ejendomsmægler og Valuar, MdE
E-mail:  jd@dn-erhverv.dk 
Web: www.dn-erhverv.dk 

Speciale i rådgivning vedr. køb og salg af investeringsejendomme.

DTZ Egeskov & Lindquist A/S 
Silkegade 8, 1113 København K 
Tlf.:  33 14 50 70 
Kontakt:   Henrik lyngskjold, direktør, Partner, Statsaut. ejendomsmægler, 
  MdE, Cand. Merc., MRICS 
E-mail:  henrik.lyngskjold@dtz.dk 
Web: www.dtz.dk 

Investering, Salg, Udlejning, lejerrådgivning, Vurdering, Corporate Finance.

Europroperty 
Industriholmen 21, 2650 Hvidovre 
Tlf.:  38 76 06 36 
Kontakt:  Kim Risvad, direktør, Statsaut. ejendomsmægler MdE 
E-mail:  kr@europroperty.dk 
Web: www.europroperty.dk 

Salg/Udlejning – Investeringsejendomme – Vurdering – Rådgivning.

Jytte Bille Erhverv ApS
Tlf.:  20 28 22 55  
Kontakt:  Jytte Bille, Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar
E-mail:  jba@jyttebille-erhverv.dk      
Web: www.jyttebille-erhverv.dk.

Home Erhvervscenter  
København A/S
Frederiksberggade 1, postboks 1108,  
1009 København K
Kontakt:  Michael lind Olesen, Indehaver, adm. direktør
E-mail:  jmilo@homeerhverv.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.
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Ejendomsforeningen Danmark 
Nørre Voldgade 2 
1358 København K 
Tlf.:  33 12 03 30 
E-mail:  info@ejendomsforeningen.dk  
Web: www.ejendomsforeningen.dk

Erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejen-
dom, dækker hele markedet og hele landetfinansiering generelt. 

 L ANDINSPEKTØRER

MØLBAK Landinspektører A/S  
ledreborg Allé 130A, 
4000 Roskilde 
Tlf.:  70 200 883 
Kontakt:  lars Gjøg Petersen, landinspektør, Partner 
E-mail:  lgp@molbak.dk 
Web: www.molbak.dk  

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

Landinspektørfirmaet LE34 A/S   
Energivej 34, 2750 Ballerup 
Tlf.:  77 33 22 86 
Kontakt:  lars Vognsen Christensen, landinspektør, Partner 
E-mail:  lvc@le34.dk 
Web: www.le34.dk  

Ejendomsdannelsen, 3d skanning, opmåling og ekspropriation.

 INGENIØRER

ALECTIA A/S  
Teknikerbyen 34, 2830 Virum 
Tlf.:  88 19 10 00 
Kontakt:  Henrik Klinge, direktør 
E-mail:  hek@alectia.com 
Web: www.alectia.com 

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

Balslev A/S 
Produktionsvej 2, 2600 Glostrup 
Tlf.:  72177217 
Kontakt:  lasse Toft, Områdechef, Byggeri & Anlæg øst  
E-mail:  lto@balslev.dk  
Web: www.balslev.dk 

Balslev leverer innovative, bæredygtige og profitable løsninger.

COWI A/S
Parallelvej 2, 2800 Kgs. lyngby  
Tlf.:  45 97 22 11 
Kontakt:  Steffen Gøth, divisionsdirektør
E-mail:  stg@cowi.dk 
Web: www.cowi.dk 

COWI er danmarks bedste rådgiver inden for design, ingeniør-teknik og 
bæredygtighed.

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

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

Rambøll Danmark A/S 
Hannemanns Allé 53, 
23oo København S 
Tlf.:  51 61 10 00  
Kontakt:  Max Karlsson, direktør – Byggeri 
E-mail:  mk@ramboll.dk 
Web: www.ramboll.dk 

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

 MEDIE,  REKLAME OG KOMMUNIKATION

Kontraframe ApS 
Flæsketorvet 77-79 , 1711 København V 
Tlf.:  33 25 10 02 
Kontakt:  Tobias Wensien dinesen,  
Fotograf & Partner 
E-mail:  tw@kontraframe.dk 
Web: www.kontraframe.dk 

Kontraframe er et billedbureau med speciale i identitetsbærende fotografi.

Lizette Kabré 
Rentemestervej 54, 2400 KBH NV 
Tlf.:  26 39 12 70 
Kontakt:  lizette Kabré, Fotograf  
E-mail:  mail@lizettekabre.dk 
Web: www.lizettekabre.dk 

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

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.

ISS Facility Services A/S 
Møntmestervej 31, 2450 København V 
Tlf.:  38 17 17 17 
Kontakt:  Thomas Høybye Henriksen, Regionsdirektør, ISS Property 
E-mail:  thomas.hoybye.henriksen@dk.issworld.com 
Web: www.dk.issworld.com 

Jeres servicebehov er udgangspunktet – vi skræddersyr en løsning, som 
giver jer optimale arbejdsrammer. Få hjælp til teknisk facility service, 
uden-/indendørs ejendomsdrift, catering, sikkerhed eller rengøring. Eller 
vælg en fuldt integreret facility-løsning.

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

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

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

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

 FINA NSI E L Rå D G IVNING

Breinholt Consulting A/S 
Nørre Voldgade 11,1 
1358 København K 
Tlf.:  36 30 80 89 
Kontakt:  Helle M. Breinholt, Managing director 
E-mail:  hmb@breinholt-consulting.dk         
Web: www.breinholt-consulting.dk 

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

Magnipartners 
dr. Tværgade 4A 
1302 København K  
Tlf.:  24 82 98 74 
Kontakt:  Jens Erik Gravengaard, direktør og Partner 
E-mail:  jeg@magnipartners.dk 
Web: www.magnipartners.dk 

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

Situs 
Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V 
Tlf.:  33 44 94 44 
Kontakt:  Peter lilja, direktør 
E-mail:  peter.lilja@situs.com 
Web: www.situs.com 

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

 FINANSIER INGSSELSKABER

Nordea Bank Denmark A/S  
- Corporate Banking 
– Corporate Banking 
Vesterbrogade 8, 900 København  
Tlf.:  33 33 15 23 
Kontakt:   Christian Jensen, Erhvervs- 

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

Ejendomsfinansiering samt øvrige daglige bankforretninger. 

 FOR ENINGER OG OR GANISATIONER

Byggesocietetet 
Nørre Voldgade 106, 1358 København K 
Tlf.:  33 13 66 37   
E-mail:  info@byggesoc.dk 
Web: www.byggesocietetet.dk

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

Dansk Byggeri 
Nørre Voldgade 106, 1015 København K 
Tlf.:  72 16 00 00   
E-mail:  info@danskbyggeri.dk 
Web: www.danskbyggeri.dk

Bygge- og anlægssektorens erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, dækker 
alle led i bygge- og anlægsprocessen.
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-  derfor kan du nemt og billigt energioptimere dine  
 ejendomme, dermed spares CO2

Din radiatormåler  “taler” til dig

• Intelligente fordelingsmålere er forberedt til energi-
 optimering - adapterm

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

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

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

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

Focus på ressourcer

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



Kontakt salgsafdelingen:

Betina Blaagran    Michael Mortensen
Salgschef    Mediekonsulent
E-mail: blaagran@estatemedia.dk  E-mail: mortensen@estatemedia.dk
Tlf.: 53 37 53 93    Tlf.: 28 34 03 19

Profilér din virksomhed overfor
den danske bygge- og ejendomsbranche
 
Estate Magasin distribueres i et oplag på 4.200. Magasinet har mere end 11.000 læsere 
i de danske bygge- og ejendomsvirksomheder, investerings- og finansieringsselskaber 
samt kommuner og regioner. 

Estate Magasin Nr. 4 udkommer sammen med Investeringstillægget den 13. maj 2013. 
Materialedeadline 26. april 2013.

Får I nok opmærksomhed ?

                                      Nr. 02  |  2013  |  6. årgang

Magasin oM byggeri,  
ejendoM og investering

– udgives i samarbejde med  
Byggesocietetet

ESTATE MAGASIN

Kampen om  
parkeringsmarkedet 

Patrizia køber  
ejendom på  
Købmagergade
Læs side 28

DANSK  
REKORDÅR  
PÅ MIPIM
Læs side 20

- fra gebyrhaj til sparringspartner 
Læs reportagen side 14

Dr. Jekyll og Mr. Hyde 
– rådgivernes dobbeltroller

Læs side 34

5 procent flere kontorhoteller
Læs side 50

Ejendom  
rykker til Børsen 
i Stockholm
Læs side 24

Tillæg til Estate Magasin |  Nr. 9 2012

INVESTERINGSEJENDOMME

ESTATE MAGASIN
EKSKLUSIVT: 
Se de største 
transaktioner i 
2012

Sådan påvirker 
renten afkastet

Forventningerne 
er fortsat høje til 2012

Medie 
for overblik 
og formidling 
af investerings-
ejendomme

Estate Magasin Nr. 4

Indblik: Investeringer i vindmøller, solceller og andre 

anlægsinvesteringer. Hvem er udbyderne, hvad er 

produkterne, og hvilke muligheder er der i årene 

fremover? Alternative finansieringsmodeller og mu-

ligheder i markedet. 

Tema: Asset management er vanskeligt, men også i 

stigende grad vigtigt. Vi stiller skarpt på, hvordan man 

forvalter ejendommene bedst i dagens marked, og 

hvem der er de vigtigste udbydere?

Ring og book annoncer nu!

Investeringstillæg:

Mediet, der udelukkende fokuserer på formidling af 

investeringsejendomme. Tillægget udkommer sam-

men med Estate Magasin og indeholder artikler og 

data om markedet for investeringsejendomme. Det 

henvender sig til købere, sælgere og indehavere af 

investeringsejendomme.

Tillægget er en unik mulighed for at annoncere inve-

steringsejendomme til salg, efterspørge ejendomme 

eller annoncere service- og rådgivningsydelser 

direkte til ejere af ejendomme.

Ring og book annoncer nu!

MAXGRUPPEN 
Nøjsomhedsvej 31, baghuset  
2800 Kgs. lyngby 
Tlf.:  70 27 77 28  
Kontakt:  Bastiaan Prakke, direktør  
E-mail:  bas@maxgruppen.dk  
Web: www.maxgruppen.dk  

Specialist i print og montering af reklameprojekter til ejen-
doms-branchen. 

 PROJE K TU DV I K LERE

DEAS OPP 
dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt:  lars Olaf larsen, afdelingschef 
E-mail:  lol@deas.dk 
Web: www.deas.dk 

Som markedsledende på området tilbyder dEAS kvalificerede, langsigtede og 

totaløkonomiske helhedsløsninger i drift og anlæggelse af OPP-projekter samt 

administration, drift og vedligeholdelse af selve OPP-selskabet. 

  REV I SO RE R

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

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

Beierholm 
Gribskovvej 2, 2100 København Ø 
Tlf.:  39 16 63 83 
Kontakt:  John Jensen, Partner, statsaut. revisor
E-mail:  jje@beierholm.dk  
Web: www.beierholm.dk 

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

Deloitte 
Weidekampsgade 6, 2300 København S 
Tlf.:  36 10 20 30 
Kontakt:  Thomas Frommelt, Partner 
E-mail:  tfrommelt@deloitte.dk  
Web: www.deloitte.com 

deloittes eksperter yder uafhængig, forretningsorienteret  
rådgivning om fast ejendom.

KPMG 
Oswald Helmuths Vej 4, P.O. Box 250,  
2000 Frederiksberg
Tlf.:  73 23 30 00 
Kontakt:  Allan Pedersen, Partner 
E-mail:  apedersen@kpmg.dk 
Web: www.kpmg.dk 

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

PwC 
Strandvejen 44, 2900 Hellerup 
Tlf.:  39 45 39 45 
Kontakt:  Jesper Wiinholt, Partner 
E-mail:  jew@pwc.dk 
Web: www.pwc.dk 

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

 R EKR UTTER ING

Amalie Search & Selection ApS  
Chr. Ix´s Gade 6, 3. sal, 1111 København K 
Tlf.:  33 34 30 30 
Kontakt:  Torben Rønsov,  Managing Partner 
E-mail:  tr@amaliesearch.dk 
Web: www.amaliesearch.dk 

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

 SIKR ING AF EJENDOMME 

Rambøll – Elanlæg
Hannemanns Allé 53, 2300 København S
Tlf.:  51 61 64 06 
Kontakt:  Henrik Olafsen, Sikringsekspert 
E-mail:  ho@ramboll.dk 
Web: www.ramboll.dk 

Certificeret uvildig sikringsrådgivning – din garanti for den 
optimale løsning.

Dahmlos Security
Hammershusvej 58, 4.th, 8210 Aarhus V
Tlf.:  23 31 80 70 
Kontakt:  Jakob dahmlos, direktør 
E-mail:  info@dahmlos-security.eu 
Web: www.dahmlos-security.eu 

dahmlos Security et vagt og sikkerhedsfirma med fokus på bygge- og 
ejendomsbranchen.
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n Nyheder Nyheder n

TUE DAVID BAK er ansat 
som ny udviklingsdirektør for 
Innovation og Vækst i Region 
Sjælland.

- Jeg ser meget frem til ud-
fordringen i Region Sjælland. 
Jeg har solid erfaring med 
udvikling af rammevilkår for 
erhvervsudvikling, og med 
de erfaringer i rygsækken ser 
jeg frem til at være med til at 
føre de regionale strategier 
effektivt ud i livet sammen med 
virksomhederne og de øvrige 
erhvervsfremmeaktører i regio-
nen, samt ikke mindst mine nye 
kolleger i Regional Udvikling, 
siger Tue david Bak.

ERIK KRAGH- HANSEN ER 
TILTRåDT SOM UDVIKLINGS-
DIREKTØR i rådgivningsfirmaet 
ByR Gruppen. Erik Kragh-Han-
sen skal med sin store erfaring 
og netværk varetage opgaver 
i forbindelse med strategisk 
bygherrerådgivning og projekt-
udvikling – primært i Køben-
havnsområdet. 

Erik Kragh-Hansen kommer fra 
en stilling som projektudvik-
lingschef hos NCC Bolig.

ByR Gruppen oplever en 
stigende efterspørgsel på råd-
givning fra ejendomsbesiddere 
og banker om værdiskabelse 
ved udvikling af ejendomme, 
hvilket er baggrunden for 
oprustningen. ByR står for 
Bygherrerådgivning. 

Kort nyt
PensionDanmark har fundet  
afløseren til Søren Ulslev

53-årige Mogens Muff er uddannet 

civilingeniør og har en lang karriere 

i entreprenør og ejendomsbranchen 

bag sig.

Mogens Muff er ansat som ny 
direktør for ejendomme i 

Pensiondanmark. Han afløser Sø-
ren Ulslev, der skal være koncern-
direktør i MT Højgaard. Mogens 
Muff er et kendt ansigt i bygge- og 
ejendomsbranchen med erfaring 
fra stillinger som divisionsdirektør 
i MT Højgaard, ejendomschef i 
dSB, divisionsdirektør i Skanska 
danmark og koncerndirektør i NCC 
danmark. 

- Vi er meget tilfredse med at 
få Mogens Muff med i vores 
investeringsteam. Han har stærke 
kompetencer og erfaringer som 
både entreprenør og som ansvarlig 
for store ejendomsporteføljer. 
derfor er vi sikre på, at Mogens 

Muff er den rette til at lede vores 
ambitiøse satsning på at udbygge 
porteføljen af erhvervs- og bolig-
ejendomme i danmark, siger adm. 
direktør Torben Möger Pedersen, 
Pensiondanmark.

Pensiondanmark har ejendomme 
for 9 milliarder kr. og har offent-
liggjort, at de næste fem år vil 
investere yderligere 10 milliarder 
kr. i danske ejendomme.  Blandt de 
seneste større ejendomsprojekter 
er investeringen i FN Byen på Mar-
mormolen, i Portland-siloerne på 
Nordhavn og aftalen om opførelse 
af nyt domicil til Nordea Bank i 
Ørestaden – alle projekter, som 
er gennemført i samarbejde med 
andre investorer. 

Martin Pedersen er ny direktør 
for Colliers i Odense, hvor 

han har været ansat siden 2004.

- det er med glæde, at vi har 
udnævnt Martin til at være vores 
direktør i Odense. Martin har i en 
stor del af 2012 fungeret som 
daglig leder på Odense-kontoret, 
og den opgave har han klaret med 
bravour – således har han været 
omdrejningspunkt for, at vores 
Odense-afdeling i 2012 har haft 
en meget flot fremgang, siger 
Hans Vestergaard, direktør og 
indehaver af Colliers International 
danmark.

- desuden er Martin meget afholdt 
og respekteret af sine kolleger 

– både i Odense og i resten af 
firmaet.

Martin Pedersen takker for tilliden. 

- Jeg er ”forelsket” i både firmaet 
og branchen – som jeg efter så 
mange år kender til bunds. derfor 
var det nemt for mig at sige ja til 
tilbuddet om at træde ind i direk-
tionen. Vi ser tegn på, at vores 
verden ser lysere ud, og jeg glæder 
mig til at skubbe yderligere til den 
positive udvikling. På Fyn havde 
vi et godt år i 2012, og mine gode 
kollegaer og jeg vil fortsætte med 
at arbejde hårdt og dynamisk for 
at nå vores og vores kunders mål i 
fremtiden, siger Martin Pedersen.

Martin Pedersen afløser Peter Mahony i Odense

Martin Pedersen

vIrksomHeDer og meNNesker 
NyT om proFILer I bygge- og ejeNDomsbrANCHeN

På MIPIM i 2012 blev Per 
Andersen fra Aareal Bank og 

Malin Meyer fra danielsenArchi-
tecture enige om at gennemføre 
VASA løbet 2013, der er verdens 
længste langrendsløb på 90 km.  
det lykkedes efterfølgende at 
etablere en netværksgruppe på 
12 personer, hvor hovedparten 
af deltagerne var repræsentanter 
fra ejendomsbranchen. Følgende 
personer fra ejendomsbranchen 

deltog i VASA løbet den 3. marts 
2013:

• Per Andersen, Aareal Bank
•  Malin Meyer,  

danielsenarchitecture
• Per Weinrich, CBRE
• Mark Howell, Alectia
• Sten Skakon, Orbicon
• david Overby, Solstra Capital
•  Torben Rønsov,  

Amalie Search & Selection

• Jakob Herman, PWC Real Estate

Netværksgruppen har besluttet 
at deltage i VASA løbet igen i 
2014 og ved dette års MIPIM blev 
netværksgruppen udvidet med en 
række nye deltagere fra ejendoms-
branchen, der også gerne vil prøve 
at gennemføre denne udfordring, 
så gruppen nu tæller 16 perso-
ner i alt. Blandt de nye er Anne 
Skovbro, Københavns kommune, 

Morten Marott, Ejendomsforenin-
gen danmark, Jacob Smergel-Krog, 
Thylander Gruppen og Jeppe 
Blak-lunddahl, Emcon.

På ski i ejendomsbranchen

Alle i gruppen, der deltog i Wasaløbet 

i 2013, havde ingen eller kun meget 

begrænset erfaring med langrend, så 

det var en ekstra udfordring, der kræ-

vede en meget målrettet træning med 

rulleski, skimaskiner og træningsture 

til Sverige og Norge.   



DEAS HAR 
ANSAT CAND. 
POLIT. CLAUS 
ASGER OLSEN 
som afdelings-
direktør med 

ansvar for forretningsområdet 
Ejendomsadministration - Inve-
steringsejendomme.

Claus har mange års lederer-
faring, senest i en stilling som 
områdedirektør hos PenSam 
med ansvar for alle finansielle 
aktiviteter indenfor Investerin-
ger, Group Finance samt Risk 
Management.

Tidligere har Claus blandt 
andet været ansat som fond-
schef hos AP Pension og som 
kontorchef i TdC. Claus Asger 
Olsen har i de seneste af disse 
job haft det strategiske ansvar 
for ejendomsinvesteringerne.

Han afløser afdelingsdirektør 
René larsen, der fremover 
kommer til at varetage andre 
opgaver.

EDC ERHVERV 
POUL ERIK 
BECH I HILLE - 
RØD har 
nyansat to 
nye profiler. 
det drejer 
sig om Niels 
Smith, der er 
udnævnt til 
erhvervschef, 
mens Stephen 

Wielje Berthelsen er ansat som 
mægler.
 
Stephan Wielje Berthelsen har 
siden 2001 og frem til 2013 
været indehaver af Home 
Erhvervscenter i Hillerød, 
som Mikkel Søby netop har 
overtaget.
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PFA Ejendomme har været på 
udkig efter en ny direktør 

siden Michael Willumsen i slutnin-
gen af juli sidste år meddelte, at 
han ønsker at trække sig tilbage. 

Nu er afløseren fundet, og det 
bliver Michael Bruhn, der bliver 
ansvarlig for at udvikle og ekse-
kvere PFA’s investeringsstrategi 
på ejendomsområdet og sikre 
fortsættelsen af de gode afkast fra 
ejendomsinvesteringerne, som PFA 
har opnået de seneste år.

Markedsværdien af PFA’s samlede 
ejendomme og ejendomsfonde i 
ind- og udland udgjorde 15,9 mia. 
kr. ved udgangen af 2012. 

Michael Bruhn var fra 2004 og 
frem til 2012 partner i og direktør 
for den nordiske del af Valad 
Property Group. 

Han opbyggede virksomheden 
i Norden med 6 kontorer og 50 
medarbejdere og med en samlet 
portefølje på cirka 14,5 milliarder 
fordelt på cirka 370 ejendomme. 

I forbindelse med kapitalfonden 
Blackstones køb af Valad i 2011 
skiftede han i 2012 position 
til bestyrelsesformand for den 
nordiske del.

Michael Bruhn har arbejdet med 
ejendomme og ejendomsinve-
steringer siden 1987. Han var 

direktør i Mäckler koncernen 
fra 1987-91, rådgiver i Baltica 
Bank fra 1991-93, hvorefter han 
arbejdede 8 år som selvstændig 
indenfor ejendomssektoren med 
rådgivning, mæglervirksomhed, 
ejendomsadministration og teknisk 
assistance. 

Fra 2001-2004 var han senior-
partner i dTZ danmark, før han 
skiftede til Valad.

Erfaren ejendomsmand ny 
direktør i PFA Ejendomme 

Michael Bruhn er uddannet cand. 

merc. aud. og valuar. Nu afløser han 

den konstituerede direktør, Anne- 

Dorthe Lillelund, der igen bliver 

direktør for erhverv. 
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28. + 29. maj

HotCop 2013 
Sted: Grand Hôtel,  
Stockholm 

The leading annual forum for 
investors and operators in the 
Nordic hospitality market.

11. juni

Erhvervs- og boligmarkedet i 
Trekantområdet 
Sted: Kolding 
Fokus på udvikling og nye 
projekter

5.-6. september

Ejendomsdagene 2013 
Sted: Comwell  
Kellers Park, Vejle. 
Årets begivenhed for den pro-
fessionelle ejendomsbranche

Det sker i bygge- og ejendomsbranchen

Næste udgave  
udkommer: 13. maj 
 
Deadline for indlæg:  
24. april
 
Deadline for annoncer:  
26. april

Annoncer i forbindelse 
med temaerne i det 
kommende nummer kan 
bestilles ved at kon-
takte Estate Magasin,  
att. Michael Mortensen  
på tlf. 28 34 03 19. 

30. april

23. april

Læs i næste udgave af Estate Magasin 

Fokus på butikker  
– markedet er i forandring. Læs hvorfor i nr. 4. 

Carlsberg Byen 
Sted: Malterisalen, København V 
Sådan bliver udviklingen af Carlsberg Byen.  
Nye projekter og investeringer.

Investeringer i  
vindmøller  
og andre alternative anlægsin-
vesteringer er stigende. Vi stiller 
skarpt på et marked i periferien 
- hvem er udbyderne, hvad er 
produkterne, og hvilke muligheder 
er der i årene fremover?
 
Asset management  
er vanskeligt, men også i stigende 
grad vigtigt. Læs hvordan man 
forvalter ejendommene bedst i 
dagens marked.
 
Hvor mange luksuslejlig-
heder kan Aalborg rumme – læs 
reportagen i Estate Magasin.
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The minimum clear space is equal to  
one-quarter the height of the badge.  
Do not place photos, typography, or other 
graphic elements inside the minimum clear 
space. The minimum size is 10 mm for use 
in printed materials and 40 pixels for use 
onscreen. Use the badge at a larger size 
whenever possible, selecting a size that is 
clearly legible.

App Marketing and Identity
 Guidelines for Developers

App Marketing and Identity  
Guidelines for Developers
March 2011

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

Requirements for using the badge and the iPad, iPhone, and iPod touch images
The Available on the App Store badge and the iPad, iPhone, and iPod touch images 
shown in these guidelines are for use only by iOS Developer Program members  
who have agreed to the App Marketing Artwork License Agreement. The license 
agreement is available to download from the Marketing Resources page of the  
App Store Resource Center. Apple reserves the right to withdraw permission to use 
the App Store badge or Apple product images anytime their use is inconsistent with 
these guidelines or is otherwise deemed inappropriate by Apple.

Available on the App Store Badge
The Available on the App Store badge has unique letterforms and proportions. Only 
the badge shown here is approved by Apple. Always use the badge artwork provided 
by Apple in accordance with these guidelines. Do not alter the artwork in any way. 
Never use graphics or images from Apple’s website or the App Store. 

The badge can be used only on communications promoting an application o∂ered on 
the App Store. Do not use it on your general company communications. When placed 
on web pages, the badge is used to direct audiences to download your application 
from the App Store or to download iTunes software so they can access the App Store.

Available on the App Store badge
The App Store badge must be used to  
promote your a∑liation with the App Store. 
On web pages the badge must provide a  
link to your application on the App Store. 

Available on the

Available on the

Available on the

Available on the

Available on the
X

40 px

X

X

X

X

X
12 px

X

X

X

X
App Store

Badge artwork placed on backgrounds 
The Available on the App Store badge always 
appears in black and white as shown here. 
The white rule surrounding the badge is part 
of the badge artwork and must be included 
when the badge is placed on any background 
color in printed or online communications; 
see “Background colors” on page 2.

Minimum Clear Space and Minimum Size

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

Udgivelser i 2013

Nr. 1  .. .. .. .. .. .. ..1. Marts

Nr. 2  .. .. .. .. .. .. ..3. Juni

Nr. 3  .. .. .. .. .. .. ..30. September

Nr. 4  .. .. .. .. .. .. ..2. December

Estate Nordic Magazine bliver udgivet på engelsk og dækker hele det  
nordiske ejendomsmarked. Vi tager læseren med under overfladen og bringer 

eksklusive interviews, insiderviden fra branchen og analyser. 
 Magasinet er gratis og kan downloades via App Store eller web. 

Læs magasinet på web & Ipad

Læs mere på www.estatenordic.com

Ny udgave
klar i  

App-store

Annoncering i  
kalenderen: 
kontakt  
Emil Blomsterberg:  
blomsterberg@ 
estatemedia.dk

Udvikling og investering i boliger 
Sted: Dome of Visions, Krøyers Plads i København
Status på projekter og kommende opgaver

21.000mm

10.500mm

350m2



Serviceret professionel
erhvervsudlejning

Kontakt os på 70 300 555 hvis vi også skal sælge eller udleje din erhvervsejendom

DAL Erhvervsmægler
Forbindelsesvej 12

2100 København Ø
70 300 555
www.dal.dk

Se ledige erhvervslokaler på www.dal.dk

LAGER & PRODUKTION
Avedøreholmen 84, 2650 Hvidovre

KONTOR
Amager Strandpark, 2300 København S

FORRETNING
Sværtegade 5, 1118 København K

FORRETNING
Amagerbrogade 145, 2300 København S

Sag nr. 21024178
Areal 345 + 1.920 m2

Leje fra kr. 420,- pr. m²
Drift kr. 88,- pr. m²

Sag nr. 21024185
Areal 45 m2

Leje kr. 5.867,- pr. m²
Inkl. drift/skatter

Sag nr. 21024173
Areal 260 + 945 m2

Leje kr. 1.094,- pr. m2

Inkl. drift/skatter

Sag nr. 21024186
Arealer fra 52 - 127 m²
Leje kr. 1.175,- pr. m2

Drift kr. 250,- pr. m2

• Din ejendom skal sælges/udlejes,
  og du kontakter os på 70 300 555
• Vi vurderer ejendommens salgs-
  og udlejningsmuligheder
• Vi fastsætter salgspris og lejeniveau
• Vores oplæg giver dig overblik, og
  du vælger os trygt til sagen

• Fuldt serviceret salgsindsats
• Markedsføring, print og online
  på nyt søgeoptimeret website
• SEO og SEM? - spørg os!
• Præsentation på Oline.dk, 
  Danmarks største portal for 
  erhvervsejendomme

• Vi finder køberen eller lejeren til
  din ejendom, og følger sagen til dørs
• Rådgivning under forhandling
• Udarbejdelse af købsaftale og 
  erhvervslejekontrakt
• Slutforhandling og aftaleindgåelse
• Har du tid & råd til at ‘gøre det selv’?
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