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40ejendomsdagene 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.

ejendoMsDAGENE 2013

Ny konference for ejendomsbranchen i Danmark
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estate fylder 5 år
Denne udgave af Estate Magasin markerer et jubilæum. Det er 5 år siden, vi udkom 
første gang som Magasinet Ejendom.  Vi er stolte af og glade for, at vi med årene har 
fået oparbejdet en støt voksende læserskare, og forsøger i videst muligt omfang at leve 
op til den seriøsitet og tillid, som læserne helt fra starten har vist os. Det var et unikt 
projekt at starte et nyt erhvervsmedie op i Danmark, ovenikøbet 2 måneder før krisen 
for alvor brød løs. Derfor er vi naturligvis også ekstra glade for, at det er lykkes, og at 
der er opbakning til at skabe kvalitetsjournalistik i og til et fagområde som bygge- og 
ejendomsbranchen. 

Vi glæder os til fortsat at dække branchen og håber, at du vil være med til at fortælle os 
om dine indtryk af bladet ved at deltage i vores læserundersøgelse på estatemedia.dk/magasinet/laeserun-
dersoegelse

I denne udgave af Estate Magasin går vi tæt på udviklingen på kontormarkedet. Vi bringer en række spæn-
dende og måske også skræmmende nøgletal for, hvordan fremtidens virksomheder vil disponere over deres 
lokaler. Fremfor alt bruger vi pladsen mere og mere fleksibelt, og det kan naturligvis nedbringe virksomhe-
dernes udgifter til kvm., hvis hver medarbejder hverken skal have sin egen plads eller overhovedet have én 
plads til rådighed altid på et givent tidspunkt.
 
Det kan være dårligt nyt for udviklere af traditionelle kontorejendomme, men også et wake-up call i forhold 
til den måde, man tænker ejendommene på. Der er dog ingen tvivl om, at der er en del år til det bliver 
aktuelt, men det er den slags som blandt andet asset managers skal være opmærksomme på og ikke kun på 
drift af de eksisterende ejendomme. Indtil videre har køberne af asset management i Danmark ikke været 
helt skarpe på, hvad de købte, når de gik i lag med udbyderne. Det er et helt nyt branchesegment som 
endnu kun er under opbygning. Det betyder også, at branchen vokser og udvikler sig, og det giver vi flere 
gode bud på, hvordan man navigerer i i denne uges indblik.
 
Udviklingen i kontormarkedet bliver samlet set emnet for en konference den 3. juni. Her kan du høre mere 
om alle nøgletallene og skaffe dig den viden, der vil være med til at ruste netop rådgivere, investorer, arki-
tekter og ikke mindst de kommende brugere, virksomhederne, til hvordan man optimalt udnytter ressour-
cerne fremadrettet.

  God læsning!

  
  Kamilla Sevel
  Chefredaktør
  sevel@estatemedia.dk

Får du den optimale 
rådgivning omkring 
fast ejendom?
Succes skaber vi sammen ...
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21
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Revision. Skat. Rådgivning.

Få professionel sparring til din 
forretning i ejendomsbranchen  
PwC’s branchespecialister kan bl.a. hjælpe dig med:
• håndtering af gældende branchespecifikke regler om skat og moms
• muligheder og risici ved køb og salg af fast ejendom
• revision og generel rådgivning om ejendomsbranchen.

Hos PwC får du adgang til et stærkt netværk af ca. 1.400 industri- og 
fageksperter i Danmark og på globalt plan. 

Kontakt en af vores specialister inden for fast ejendom og få en 
uforpligtende snak om dine behov. 

Jesper Wiinholt
partner, København
E: jew@pwc.dk 
T: 3945 3311
M: 2169 1921

Steen Iversen
partner, Aarhus
E: sti@pwc.dk 
T: 8932 5581
M: 2015 5242

Læs mere her

www.pwc.dk
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# 04  2013 | ESTATE MAGASIN | sIde 9sIde 8  | ESTATE MAGASIN | # 04  2013

Få en adresse 
    med indbygget fleksibilitet

På Islands Brygge får I fleksibilitet for alle pengene. Ejendommens mange kombinationsmuligheder gør det 

let at udvide eller reducere. Samtidig får I en 1. klasses beliggenhed med formidabel udsigt over havnen, 

tæt på grønne områder og midt i et levende lokalmiljø. Med fælles kantine, reception og mødelokaler kan 

I koncentrere jer 100% om kernekompetencerne og optimere effektiviteten af hver kvadratmeter. Der er få 

minutter til både indre by og motorvej og kun et kvarter til Københavns Lufthavn og Ørestadsregionen.

Se mere på atp-ejendomme.dk eller ring 20 22 84 34

Giv virksomheden mulighed for at skifte størrelse efter behov

n nyheder

INDLAND 
Fokus på byggerI og ejeNDom I DANmArk

HadersleV: Region Syddanmark 
har solgt sygehuset i Haderslev 
til statens ejendomsselskab, Freja 
Ejendomme, for 30 millioner kr. 
Herudover er aftalen at dele et 
eventuelt overskud ved videre-
salg med 60 procent til Region 
Syddanmark og 40 procent til Freja 
Ejendomme. 
 
Samtidig arbejdes der på at indgå 
lignende handler andre steder i 
regionen. 
 
Det er første gang, at Freja 
Ejendomme køber bygninger af en 
region – førhen har selskabet kun 
købt, videreudviklet og solgt statsli-
ge bygninger. Freja ser mange 
udfordringer og muligheder i at få 
udvidet kredsen af samarbejds-
partnere, selvom de store, tomme 
kolosser af tidligere sygehuse i 
mindre provinsbyer ikke er jordens 
nemmeste opgave. 
 

- Vi har endnu ikke lagt os fast på 
den fremtidige anvendelse af syge-
husbygningerne i Haderslev, men 
vi ser meget frem til at indlede en 
drøftelse med forskellige interes-
senter omkring udviklingsarbejdet. 
Vi skal se nærmere på de enkelte 
bygningers muligheder, og hvordan 
de fantastiske naturkvaliteter om-
kring ejendommen fortsat kan ind-
gå som en værdi for de kommende 
brugere. Det bliver en stor opgave, 
og det er meget vigtigt og nødven-
digt, at vi får skabt de rigtige for-
udsætninger for udviklingsarbejdet 
allerede nu, hvor sygehuset fortsat 
er i aktivitet. Vi tror på, at det er 
muligt at skabe et nyt bæredygtigt 
liv i og ved sygehuset i Haderslev, 
siger udviklingsdirektør Carsten 
Rasmussen fra Freja Ejendomme. 
 
I Haderslev Kommune er der glæde 
over, at man nu kender skæbnen 
for bygningerne på Skallebækvej. 

sygehuset i Haderslev solgt 
til staten for 30 millioner kr. 

Haderslev Sygehus er den første regionale ejendom, som statens ejendomssel-

skab Freja har købt. Region Syddanmark har tidligere forsøgt at starte et salg 

op under navnet Lys i vinduerne, men nu overtager Freja altså. 

KøBenHaVn: Arkitektfirmaet Schmidt 
Hammer Lassen Arkitekter har sammen med 
ingeniørfirmaet Moe & Brødsgaard vundet 
konkurrencen om at designe en eventuel 
udvidelse af Københavns Lufthavns Finger 
C. Københavns Lufthavn træffer til efteråret 
beslutning om, hvorvidt – og i givet fald også 
hvornår – udvidelsen af Finger C gennemføres.

Den fremtidige forlængelse af Finger C vil 
udgøre i alt ca. 5.000 kvm. og vil rumme tre 
nye gates med tilhørende lounges. 

Københavns Lufthavn oplever, som en af de 
største hubs i Nordeuropa, en stadigt stigende 

passagervækst. Ikke mindst i kraft af såkaldte 
non-Schengen-passagerer, det vil sige passage-
rer, der rejser fra, eller til, et land uden for EU, 
og i 2012 steg antallet af interkontinentale 
passagerer med 10,2 procent.

Dette kræver særlige foranstaltninger i forhold 
til kontrol af indrejsepapirer og pas, og det 
overordnede mål med projektet er at etablere 
faciliteter til at ekspedere vækst i Københavns 
Lufthavns non-EU-, langdistancetrafik. Gen-
nem en udvidelse af Finger C – med tre nye 
gates – sikres en øget kapacitet for non-EU og 
Non-Schengen afgange og ankomster.

sHl skal tegne ny finger

Finger C i Københavns Lufthavn, som den ser ud nu. 
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INDLAND>>

KøBenHaVn: Ejendomsselskabet 
Nordicom, der er i gang med et 
større frasalg for at redde koncer-
nen, har foreløbig vist, at arbejdet 
bliver påskønnet. Koncernen har 
nemlig formået at indgå aftale om 
forlængelse af koncernens bank- 
aftale, så den først udløber pr. 
31. december 2013. Ledelsen vil 
nu forsøge at få tilført yderligere 
aktiekapital til koncernen. 
Bankaftalen omfatter gæld på i 
alt cirka 2,6 milliarder kr., hvoraf 
bankgæld udgør 1,3 milliarder. 
kr. og realkreditgæld udgør 1,3 
milliarder kr., hvilket svarer til i alt 

cirka 85 procent af koncernens 
samlede gæld. 
 
Nordicom indgik i 2010 en 
bankaftale med hovedparten af 
koncernens banker og realkreditin-
stitutter. Aftalen udløb oprindeligt 
den 31. december 2012, men blev 
i december 2012 forlænget til at 
gælde til og med den 31. marts 
2013. 
 
Ledelsen skønner, at der også i ti-
den efter 2013 vil være behov for 
en kreditoraftale omfattende alle 
væsentlige finansieringsinstitutter.

nordicom får ny aftale om gæld 
på 2,6 milliarder kr. 

det nye nummer af estate  
nordic magazine er på gaden

Estate Nordic Magazine 

er det nye internationale 

engelsksprogede og interak-

tive online-magasin om det 

nordiske ejendomsmarked. 

danMarK: Det nye nummer af Estate Nordic Magazine er klar til 
download på PC, iPad eller andre tablets. Magasinet kan downloa-
des direkte fra App Store og er gratis. 
 
Magasinet bringer en lang række dybdegående artikler om ejen-
domsmarkederne i Norden og giver overblik over de vigtigste trends 
og tendenser netop nu. Samtidig er magasinet interaktivt og gør 
brug af en række gadgets. Se for eksempel Nordhavnens forvand-
ling fra nedslidt industrihavn til eksklusivt boligområde.

Et afgørende anderledes udseende, indeklima og  
en bæredygtighedsprofil har gjort ejendommen  
på Ellebjergvej til en attraktiv profil for lejere af 
erhvervslejemål, der vil mere end et one night stand. 
Og vi er ikke så lidt stolte af, at ejendommen nu 
er indstillet til en nomi nering til prisen RENOVER 
2013. For renovering af vores ejendomme er 

faktisk en helt naturlig del af vores engagement i 
alle erhvervslejemål. Fordi vi tror på værdien af et 
sundt og langvarigt forhold. Ikke kun til kontrakten 
er underskrevet, men også når hverdagen skal 
leves. Både i medgang og modgang. Kald det bare  
et fast forhold. Vi kalder det Aberdeen for evigt.

Scan koden og læs mere om Ellebro 
Eller se vores ledige lejemål på aberdeen.dk

EllEBrO, EllEBjErgVEj 50-52, 2450 KøBEnhAVn SV
Fra kedelig kolos til gennemrenoveret og energirigtigt erhvervslejemål tæt på offentlig transport og mange P-pladser.

Vi skræddersyr dit lejemål til dine behov i et energieffektivt og bæredygtigt miljø. ring og få en rundvisning og syn for mulighederne.  
▪ Areal 700-7.000 m² ▪ Årlig leje: 900 kr. pr. m² ▪ Kontakt jakob Veino på tel. 3344 4043 eller 2623 1000

Et sundt og
langvarigt forhold

Ejendommen Ellebro er indstillet til en nominering til  
prisen rEnOVEr 2013 for udseende, indeklima og bæredygtighedsprofil

læs mere på renover.dk

Estate_Ellebjergvej_RenoverPrisen2013_230x290.indd   1 01/05/13   11.34

13024

Har du overblik over de 
nye krav i FAIF-loven?
Baseret på vores store erfaring med virksomheder under 

tilsyn, kender vi markedet og forstår at skære gennem 
kompleksiteten til fordel for dig og din virksomhed.

For et uforpligtende møde, kontakt:

Kenneth Hofman 
partner 

Telefon 25 29 30 22

kpmg.dk

A13024-EstateMagasin-Apr-ee_01.indd   1 4/24/13   8:19 AM
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WE CREATE VALUE WITH REAL ESTATE

With real estate assets totaling more than EUR 10 billion PATRIZIA is one of Europe’s 
leading real estate investment companies. We cover the entire value chain from 
purchase through asset management all the way up to increasing the value of the 
property. What sets us apart: 600 dedicated staff members in more than 10 countries 
that live and practice real values – the basis of our long-term customer relationships.

www.patrizia.ag/em

                  
SINCE 1984

RZ_Anzeige_Patrizia_Kopenhagen_EM_230x143_3.indd   1 15.04.13   10:12
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KøBenHaVn: Ejendomsselskabet 
Walls er på vej med anden etape 
af fem projekter på T-grunden på 
Islands Brygge i København. 
 
- Walls opfører ialt 6.800 kvm. 
hvoraf 1.500 kvm. bliver erhverv 

med en forventet projektværdi på 
210 millioner kr. Vi sigter på at få 
solgt 30 procent inden forventet 
byggestart i 2014 med indflytning i 
2015, siger adm. direktør Tom Lotz, 
Walls. 
 

På den såkaldte T-grund på Islands 
Brygge kan Walls opføre i alt 
16.500 kvm. Walls har valgt at dele 
byggemuligheden i fem projek-
ter, tre rækkehus projekter og to 
højhuse med ejerlejligheder. I alt ca. 
120 boliger. 

Walls opførte i 2011 det første 
rækkehusprojekt Next Door med 
otte arkitekttegnede rækkehuse på 
hver cirka 150 kvm., der er solgt 
eller udlejet. I 2013-14 opføres 
Town House og yard House med i 
alt 30+16 arkitekttegnede byhuse 
på 155 kvm. 
 
Sidste projekt er et 14 etagers tårn 
kaldet Sølvpilen med 26 ejerlej-
ligheder, der opføres som nabo til 
rækkehusene og Sfinxen. Dette for-
ventes klar til forsalg medio 2014. 
 
Nye lejligheder og rækkehuse 
sælges for op til 34.000 kroner pr. 
kvm. på Islands Brygge.

HIllerød: Hillerød-entreprenøren HHM er i en 
positiv udvikling. Det økonomiske resultat for 
2012 blev en omsætning på 371 millioner kr. 
mod knap 352 millioner kr. i 2011. Overskud-
det før skat blev på 5,5 millioner kr. mod 4,6 
millioner kr. året før. 
 

Selv om markedet stadig er trægt, har HHM 
oplevet en lille stigning i aktivitetsniveauet det 
seneste år. Selskabet har blandt andet indgået 
en flerårig rammeaftale med flere kommuner 
på Sjælland og fået ATP Ejendomme ind i 
ordreporteføljen. 
 

I bestræbelserne på at fortsætte fremgangen 
har Hillerød-entreprenøren på det seneste 
styrket organisationen på et par væsentlige 
positioner. Niels ørsted Pedersen er ansat som 
afdelingschef i entrepriseafdelingen, og Mogens 
Lyck som ny salgs- og markedschef. 

Walls på vej med nyt 12 etagers 
højhus på Islands Brygge 

Boligerne i det kommende bolig-

projekt på Islands Brygge bliver 

i størrelsen 78-213 kvm. til priser 

fra 2,1 millioner kr. Projektet 

kommer til at hedde Sfinxen på 

grund af husets monumentale 

arkitektur, der rejser sig op 

fra det flade Islands Brygge 

og skulle give associationer til 

en egyptisk gudestatue. 

HHm leverer overskud på 5,5 millioner kr. for 2012 

allerød: Udviklingsselskabet Sjælsø leverede med 
bestyrelsens egne ord et meget utilfredsstillende resultat 
i 2012. Resultatet udgjorde før skat et underskud på 144 
millioner kr. og efter skat et underskud på 495 millioner kr.. 
Der er dog tale om en markant forbedring i forhold til 2011, 
hvor underskuddet var på 998 millioner kr. Underskuddet 
kommer på trods af en række succesfulde salg og aftaler om 
afhændelse af projekter.  
 
Det kan man da også se på omsætningen i 2012, som blev 
1,2 milliarder kr. mod 1 milliard kr. i 2011. 
 
På baggrund af den øgede investeringslyst hos institutionel-
le investorer og ejendomsselskaber især når det gælder boli-
gudlejningsejendomme, forventer Sjælsø stigende aktivitet i 
2013 og yderligere salg af projekter. 
 
På grund af de store likviditetsproblemer, er Sjælsø Gruppen 
dog sat på fondsbørsens observationsliste. 

sjælsø: Meget utilfredsstillende  
underskud på 144 mio. kr. 

nyheder n



Kort nyt
BorgMesTer jacoB Bunds-
gaard og VareHuscHeF 
lena VandaHl Tog 9. aprIl 
FørsTe spadesTIK TIl 
IKeas nye VareHus I deT 
nordlIge aarHus. 
 
Mangor & Nagel er arkitekt, 
og firmaet fortsætter dermed 
samarbejdet med Ikea fra 
udvidelsen af varehuset i 
Taastrup. Moe & Brødsgaard 
er totalrådgiver på byggeriet. 
Udover at være totalrådgiver 
varetager Moe & Brødsgaard  
byggeledelsen og fagtilsynet 
på byggepladsen. 
 
Ikea Aarhus åbnede for første 
gang dørene i 1980, og i 1992 
gennemgik varehuset en større 
ombygning. Det nye varehus 
blev en realitet efter, at Aarhus 
Byråd i forbindelse med Kom-
muneplan 2009 vedtog, at der 
kan etableres én butik i Skejby 
på op til 35.000 kvm. Ikea fik 
tilladelse til at bygge det nye 
varehus på 31.500 kvm., der 
placeres umiddelbart syd for 
den nuværende Ikea bygning. 
Under varehuset kommer en 
P-kælder på 20.000 kvm.  
 
Det nye Ikea-varehus skal stå 
klart til sommeren 2014. Det 
nuværende varehus bliver revet 
ned.

KoldIng: Det er godt 9 år siden, 
fyrværkeri-fabrikken i Seest ved 
Kolding og de omkringliggende 
arealer og boliger var udsat for en 
kæmpe eksplosion. 
 
Nu skal grunden danne ramme 
om bæredygtige almene boliger. 
Det samme skal Lisbjerg, en helt 
ny bydel ved Aarhus, med 40 
ungdoms, - og familieboliger. 
 
Det er Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter, der har udvalgt de 
to kommuner og boligorganisa- 
tioner, som skal deltage i projektet 
’Fremtidens bæredygtige almene 
bolig’. 

Aarhus Kommune og AL2bolig 
deltager med et etagebyggeri ved 
Lisbjerg, mens Kolding Kommune 
og Lejerbo deltager med et tæt-
lavt byggeri i Seest.

I Kolding skal det tæt-lave byggeri 
bestå af 35 familieboliger og et 
fælleslokale.  
 
Til august udskrives en åben 
arkitektkonkurrence om de to 
boligbebyggelser. 
 
- Både i Aarhus og Kolding er der 
lagt an til nogle rigtigt spændende 
byggeprojekter. Derfor er mit håb 
og min ambition, at vi med afsæt 

i disse to almene boligbyggerier 
kan sætte helt nye standarder for 
de almene boliger, som danskerne 
skal bo i fremover, siger minister 
for by, bolig og landdistrikter 
Carsten Hansen om valget af 
projekterne. 
 
I Aarhus er der lagt op til et eta-
gebyggeri med i alt 40 familie- og 
ungdomsboliger og et fælleshus. 
Byggeriet skal være startskuddet 
til en helt ny bydel med boliger til 
omkring 25.000 mennesker ved 
landsbyen Lisbjerg 7 km. fra Aar-
hus. Der er planlagt en ny letbane 
og en supercykelsti til centrum. 
 

Fyrværkerigrund i seest får nyt 
liv med bæredygtige boliger 

engsø Gruppen får overskud 
på 14,4 millioner kr. 
HerleV: Engsø Gruppen har brugt 
2012 til at vende bundlinjen fra 
minus til plus og øge den samlede 
ordrebeholdning for koncernens 
landsdækkende entreprenør- og 
håndværksvirksomheder. 
 
Selskabet har i 2012 realiseret en 
nettoomsætning på 986 millioner 
kr. og et resultat før skat på 14,4 
millioner kr. Året før var omsætnin-
gen på 871 millioner kr. og resulta-
tet før skat var på 200.000 kr. 
 
Resten af Engsø Gruppens datter-
selskaber følger trop med forbed-
rede resultater hos både den mere 
end 115 år gamle, københavnske 
håndværksvirksomhed Jönsson, 
Jönsson Invent, Skana Entreprise, 

Engsø Projektudvikling og status 
quo hos Engsø Vest, som forventes 
at blive til vækst på bundlinjen i 
2013. 
 
Jönsson fremhæves for at have 
udvist en udvikling i særklasse i 
den danske byggebranche: 9 års 
vedvarende vækst, selv under 
krisen. Omsætningen var på 682,7 
millioner kr. og overskuddet på 
31,6 millioner kr. før skat.  
 
For regnskabsåret 2013 forventes 
der for koncernen et aktivitetsni-
veau på niveau med 2012, men en 
fortsat forbedring af bundlinjen. 

Ikeas nye restaurant får 
plads til 

550 
gæster

- 2012 har været et udfordrende år 

for Engsø Gruppen, hvor stort set 

alle vores selskaber har haft positiv 

vækst. De investeringer, vi har gjort i 

organisationen, bærer nu frugt, siger 

adm. direktør Per Engsø Larsen.

n nyheder
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For property advice covering 
every possible angle, look no 
further. We’ll help you find value 
every time.

To find out how, visit  
www.cbre.dk
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MidterMolen 3 
Fleksible lejemål fra 750 til 8600 m2

Unik beliggenhed mellem Langelinie og Amerikakaj
Nyd arbejdslivet i vandkanten med enestående rammer for dig og dine medarbejdere

Niels Helmer-Jacobsen
Udlejningschef

telefon 45 26 02 12  •  Mobil 51 64 73 61  • Mail nih@datea.dk  • www.datea.dk

Bjarne Bering
Afdelingsdirektør

telefon 33 30 10 20  •  Mobil 22 32 35 64  •  Mail bba@edc.dk  •  www.poulerikbech.dk
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Midtermolen.dk
klik ind på midtermolen.dk og se den fleksi- 
bilitet midtermolen 3 har at byde på.
Se forskellige indretningsmuligheder, multi-
funktionel kantine i stueetagen med terrasse 
og udgang til kajen, mødecenter på 5. sal 
med storslået vue over by og havn, den store 
P-kælder og meget mere. 

kantine

midtermolen 3

Scan Qr kode og se mere

rosKIlde: 2012 var et godt år for 
Orbicon. Selskabet kunne igangsætte sin 
vækststrategi, åbne det første kontor i ud-
landet og se markant vækst på bundlinjen.    

 
- Orbicon kan for året 2012 præsentere et 
driftsresultat på 23 mio. kr. og har reali-
seret et overskud før skat på 14,1 mio. kr. 
Det lover godt for Orbicons igangværende 
vækststrategi og begyndende internatio-
nalisering, siger bestyrelsesformand Ove 
Kloch. 

2013 bliver året, hvor Orbicon for alvor 
viderefører realiseringen af selskabets 
internationaliseringsstrategi. I decem-
ber 2012 åbnede kontoret i Warszawa, 
hvorfra der skal levereres konsulent- og 
IT-løsninger til den polske forsynings-
branche, ligesom yderligere internationale 
initiativer forventes i årets løb. 

orbicons vækststrategi virker:
14 millioner kr. i overskud

Orbicon ligger i øjeblikket i både Ballerup 

(billedet) og Roskilde, men planlægger 

snarligt at tage beslutning om et nyt 

domicil - formentlig i Høje-Taastrup.

Dansk Eksportforening, Messe Mün-
chens repræsentant i Danmark, Expo-
Service og Estate Media er gået sammen 
om at forsøge at organisere en dansk 
fællesstand på Europas største ejen-
domsmesse Expo Real.

I 2013 bliver Expo Real den 7.-9. okto-
ber. Mens Danmark er repræsenteret 
med en stand på Mipim i Cannes, så har 
der kun været den samme mulighed for 
at promovere Danmark en enkelt gang i 
München, og det var tilbage i 2007. 

Og det på trods af, at Expo Real samler 
flere deltagere end Mipim - heriblandt 
fra mange af de investorlande, der i øje-
blikket overvejer at gå ind på det danske 

marked og/eller samarbejde med danske 
rådgivere og aktører. 

- Expo Real er en traditionel messe, 
hvor det i høj grad er muligt at etablere 
internationale kontakter til investorer 
ved at være repræsenteret på en stand. 
På fællesstanden vil hver udstiller have 
sit eget dedikerede område, og der vil 
være mulighed for at booke dele af stan-
den i forskellige størrelser til individuel 
udformning og promovering, siger CEO 
Nordic Nikolaj Pfeiffer, Estate Media. 

Standen bliver på 100-200 kvm. og der 
er mulighed for at deltage som udstiller 
fra en pris på kr. 65.000,- inkl. alle om-
kostninger til standen, der også dækker 

tysktalende personale, opbygning og 
eget område.

- Vi har fået en god placering midt i 
Expo Real, og i den kommende måned 
har vi mulighed for at samle interesse, 
så vi kan bekræfte, at vi ønsker denne 
placering, siger Ulrike Møgelvang, der 
repræsenterer Expo i Danmark. 

For at virkeliggøre standen skal der 
samles en række parter i den kommende 
måned. Hør mere om muligheden ved 
hurtigst muligt at kontakte Ulrike Mø-
gelvang eller Nikolaj Pfeiffer på tlf.  
29 38 74 80.

dansk stand på expo real i 2013 



# 04  2013 | ESTATE MAGASIN | sIde 19sIde 18  | ESTATE MAGASIN | # 04  2013

 Indblik n

Da de store porteføljer af ejen-
domme røg ind på bankernes bøger i 
forbindelse med krisen i 2008 blev der 
behov for nogle til at hjælpe bankerne 
med at rådgive om styringen af ejendom-
mene. Dermed blev der skabt en ny gren 
i den danske ejendomsbranche: Asset 
management. 

Første bølge af virksomheder blev 
primært stiftet af topchefer fra nogle af 
de firmaer, der tidligere havde ejet store 
porteføljer. Men nu er nye kunder på vej 
og også nye udbydere. 

En af de første i branchen var North 
Property Asset Management, som netop 
bestod af tidligere topfolk fra investe-
ringsselskabet Carval. I april valgte den 

ene af stifterne Morten Schultz så at 
starte op for sig selv i samarbejde med 
en af de tunge erhvervsmæglere på 
markedet, Sadolin & Albæk. 

- Første bølge af asset managers kom 
for en del år siden, da vi også startede 
op i North. Der kom en 
del udbydere af asset 
management ind i mar-
kedet uden referencer 
eller ”track record”, for 
ydelsen havde ikke 
rigtig eksisteret på det 
danske marked før, 
siger partner Morten 
Schultz, Keystone In-
vestment Management, 
som det nystiftede 
selskab hedder.

Morten Schultz mener selv, at Keystone 
– men også flere andre – er del af en ny 
bølge. 

- Branchemæssigt er barren blevet hæ-
vet. De, der starter i branchen nu er nødt 
til at kunne vise resultater og erfaring. 
Samtidig er kunderne nogle andre. Hvor 
efterspørgselen før primært kom fra 
banker og andre, der ikke selv havde 
erfaring med at håndtere ejendomme, så 
efterspørger reelle investorer også asset 
management i dag. Det er blevet en del 
af strategien for de fleste, at man ser 
efter om det giver mening at outsource 
den del, siger Morten Schultz. 

Har ikke kunnet finde den rette
Morten Schultz arbejder i en periode 
fortsat med det svenske ejendomssel-
skab Briggens portefølje i North regi, 

hvorefter han gerne fortsætter samar-
bejdet med Briggen, som han netop ser 
som et eksempel på en investor, der har 
meget høje krav til deres samarbejds-
partnere. Desuden samarbejder han 
med Capman Nordic Real Estate om at 
finde ejendomme for 0,5-1 milliard kr. 

i løbet af de 
næste 6-12 
måneder. 
Og netop de 
internationale 
investorer, der 
kommer ind 
på markedet 
er en stor 
potentiel kun-
degruppe.  

- Potentialet 
for asset 

management hænger netop sammen 
med, at mange af de investorer, der er 
aktive i det danske marked i dag, har 
valgt at organisere sig med behov for 
ekstern forvaltning. Og selvom tenden-
sen til at outsource forvaltningen af 
ejendomme kommer fra internationalt 
hold, er der ikke tvivl om, at den i højere 
grad vil præge udviklingen hos danske 
investorer fremadrettet. Men kun hvis 
der er stærke partnere, der kan varetage 
opgaverne. Jeg tror, at investorerne 
kommer til at drive behovet, men det 
er op til os som branche at bevise, at vi 
kan løse opgaverne. Vi har allerede set 
internationale investorer med et snævert 
fokus, der ikke har kunnet finde de rette 
til at udfylde opgaven i det danske mar-
ked, og derfor har opgivet at investere i 
Danmark, siger Morten Schultz. 

klar til gearskifte
asset management i 

Danmark er på vej ind i 

ny fase. Flere nye spil-

lere er med i branchens 

2. generation
- selvom sadolin & albæk  

er i ejerkredsen, vil vi  

samarbejde med alle 

mæglere i markedet. 

Morten schultz

- Mængden af kompetente asset managers 

sætter begrænsning for allokeringen af kapital 

til det danske marked. Derfor tror jeg, vi vil se 

flere aktører i branchen i de kommende år. Og 

heldigvis da. For det bidrager til professionalise-

ringen og udviklingen af området, siger partner 

Morten Schultz, Keystone.

n Indblik
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lige nu har vi ledige lejemål       
DATEA driver 14 veletablerede shoppingcentre i Danmark. Vi har mere end 
42,5 mio. besøgende om året og ca. 4 % af danskernes detailforbrug lægges  
i netop vores centre. læs mere her – eller kontakt os på tlf. 45 26 01 02 / datea.dk
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Kender du dine 
ejendomsværdier i dag
– og i fremtiden?

Med Cura Managements dedikerede porteføljemana-
gere og unikke softwarebaserede værktøjer, CuraCalc 
og CuraReport, får du en omfattende og præcis ejen-
domsforvaltning  og risikostyring af din ejendomspor-
tefølje. Dertil kommer fremskrivning af cashflow og 
ROI på både enkeltejendomme og større porteføljer.
 
Cura Management tilbyder en total ejendomsforvalt-
ningsløsning. Via en række professionelle samar-
bejdspartnere tager vi hånd om alt det, der vedrører 
din ejendomsportefølje – fra administration og drift til 
finansiering og selskabsadministration.

Kontakt: Bjarne Lynge 2326 1304 eller se mere på 
www.curamanagement.dk

www.curamanagement.dk

CuraCalc

Selskabs-
administration Ejendoms-

administration 

Drift 

Vedligehold 

Udlejning, 
køb og salg 

Værdi-
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Development  
Bygherre-
rådgivning 

Relocation 
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For Sadolin & Albæk har det været 
vigtigt for beslutningen om at gå ind 
i asset management markedet, at det 
sker via et selskab, der er uafhængigt 
af Sadolin & Albæks daglige forretning, 
og med en selvstændig ledelse, som 
kan dokumentere en stærk historik på 
forvaltning af ejendomme, hvor der er 
skabt betydelige resultater.

et enkelt kontaktpunkt  
er vejen frem
- Vi mærker et stigende fokus på ejen-
domme, der er management intensive, 
hvilket vil øge efterspørgslen efter 
asset management i fremtiden. For 
internationale investorer er det ofte en 
forudsætning, at investoren har en stærk 
lokal partner, som kan dokumentere en 
historik på forvaltning af ejendomme. 
Det ved vi, at vi kan leve op til i det nye 
setup med Morten Schultz, siger Peter 
Winther, CEO i Sadolin & Albæk og nu 
bestyrelsesformand i Keystone.

Keystone er stiftet som et søsterselskab 
til Sadolin & Albæk og vil fungere helt 
uafhængigt af Sadolin & Albæk‐koncer-
nen. 

- Vi skal kunne samarbejde med alle 
ejendomsformidlere og ‐rådgivere, selv-
om de konkurrerer med Sadolin & Albæk 
i andre sammenhænge. Og ser man ud 
over Danmarks grænser, så har de fleste 
store mæglere også en eller anden form 
for asset management tilknyttet, så det 
er set før, siger Morten Schultz.

Selvom Morten Schultz med sine 34 år 
er ung, så er han garvet i asset manage-
ment branchen. Derfor undrer det ham 
heller ikke, at andre med en lang forvalt-
ningserfaring nu i højere grad satser på 
asset management som disciplin. Det 
gælder for eksempel Catella Investment 
Management, der gik i markedet sidste 
år, og Cura Management, stiftet af Bjar-
ne Lynge og Lars Frederiksen, der begge 

er tidligere ansvarlige for institutionelle 
milliardporteføljer og som offentliggjorde 
i marts, at de nu også går aktivt i marke-
det som asset managers.

- Vi har tidligere primært arbejdet med 
udvikling og salg af investeringsproduk-
ter, og det marked er ikke-eksisterende 
nu. Investorerne i markedet i dag kan 
og vil selv styre deres strategiske fokus 
og indkøb. Der hvor vi i stedet ser et 
voksende marked er netop i driften af 
porteføljerne, siger Bjarne Lynge.

Selvom markedet for asset management 
er kommet til Danmark fra udlandet og 
derfor oversvømmes af internationale 
begreber, så har Cura Management valgt 
at holde sig til den danske betegnelse 
forvaltning. Og det er netop det, de gør. 

- Asset management er forvaltning af 
ejendomme, og for investorerne bliver 
det i stigende grad en disciplin på linie 

med forvaltning af aktie- og obliga-
tionsporteføljer, hvor man ønsker én 
asset manager og én enkelt kontakt. 
Derfor fungerer det også sådan, at man 
engagerer os, og derefter har vi en 
række underleverandører at trække på. 
Asset management er en overbygning på 
administrationen i form af bogføring og 
opkrævning af husleje, men hvis det skal 
fungere for investorerne skal vi samle 
ydelserne og levere en samlet pakke, 
siger Bjarne Lynge, der i dag sidder med 
forvaltning af ejendomme for cirka 1 
milliard kr. 

Flere små og mellemstore  
vil outsource
Mens Keystone i første omgang ser et 
marked blandt større investorer ser Cura 
allerede nu muligheder blandt små og 
mellemstore investorer. 

- Vi forventer, at mindre og mellemstore 
ejendomsinvestorer, som ikke 

- Der har været en meget begrænset transparens i branchen indtil nu. I takt med den kon-

solidering og professionalisering, der sker i branchen i øjeblikket, tror jeg, det kommer til at 

ændre sig, siger direktør Christian Melgaard, Deas Asset Management. 

>>

>>
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Hvis opgaven er property 
asset management ...
er løsningen DeAs

Deas ∙ København ∙ aalborg ∙ aarhus ∙ Kolding ∙ tlf.: 70 30 20 20 ∙ info@deas.dk 

Vores vision:
“Mennesker ønsker at bo, handle eller arbejde 
i ejendomme, vi har ansvaret for”
www.deas.dk
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- Vi har valgt at opbygge faste samar-

bejdsrelationer for at kunne tilbyde en 

palette af services i forbindelse med en 

asset managementaftale og dermed blive 

kundens unikke kontakt til både admi-

nistration og forvaltning, siger partner 

Bjarne Lynge, Cura Management, der 

samarbejder fast med blandt andet Rønne 

& Lundgren, ISS, Sven Westergaards Ejen-

domsadministration, Niras og Willis. 

selv har interesse i at bygge en stør-
re organisation op i stigende grad vil 

vælge en asset manager, der kan tilbyde 
hele paletten, også selvom de måske kun 
trækker på nogle af ydelserne i visse 
perioder. 

Samtidig forventer Bjarne Lynge en mere 
gennemsigtig prisdannelse i markedet 
fremadrettet. 

- Vi tror ikke på, at man i fremtiden 
blot kan tage en procentsats af lejen 
i honorar og derefter selv skrue på de 
forskellige dele. Som i de fleste andre 
brancher, er der et stigende krav om 
synlighed i asset management bran-
chen. Derfor har vi valgt at køre efter et 
”åben-bogs” princip, hvor det er tydeligt, 
hvad underleverancerne koster, og hvad 
vi lægger oveni til os for at administrere 
det. Herudover kan der så komme et 
beløb eller bonus i forhold til hvor god 
vores forvaltning er, når det gælder 
optimering af ejendommene. Men den 
der med bare at tage et par procent af 
balancen som man gjorde før krisen, den 
går ikke længere for de seriøse aktører i 

branchen, mener Bjarne Lynge. 

Det er også en af de ting, som Deas 
Asset Management er fokuseret på. 
Deas, det tidligere Dan-Ejendomme, 
valgte sidste år som en konsekvens af, at 
selskabet ikke udelukkende ville ses som 
et administrationsselskab at stifte en ny 
afdeling med fokus på asset manage-
ment i forbindelse med et fokusskifte i 
hele selskabet. 

større klarhed
- Når man analyserer prisdannelsen på 
Property Asset Management, kan man få 
det indtryk, at der ingen sammenhæng 
er mellem ydelser og priser. Udbyderne 
har taget lige præcist det honorar, som 
investorerne er villige til at acceptere. 
Man kan også stille spørgsmålstegn ved 
om investorerne er klar over, hvad det 
reelle omkostningsniveau er. Men det 
er klart, at sådan kan man ikke drive 
forretning på sigt. Der skal skabes større 
klarhed omkring honoreringen, siger 
direktør Christian Melgaard, Deas Asset 
Management. 
Christian Melgaard har i 5 år drevet et af 

de første asset management selskaber i 
Danmark, Atlas Management og startede 
dermed op samtidig som Morten Schultz 
og North. Han ser fortsat et relativt 
umodent marked i Danmark.

- Markedet er relativt lille, uensartet, 
ugennemsigtigt og uprofessionelt. Der er 
stor spredning i ydelser og priser, men 
jeg tror også vi er igennem en kraftig 
professionaliseringsproces i øjeblikket, 
og vi kommer til at se en højere grad af 
organisering og struktur og en betydelig 
konsolidering, siger Christian Melgaard.

Han forventer, at der med de flere og 
mere professionelle spillere vil blive 
introduceret markedsstandarder, så 
konkurrencen i højere grad kommer til at 
foregå på pris og kvalitet. 

- Jeg tror, vi vil se, at både ydelser og 
priser vil blive mere transparente i den 
kommende tid. Omkostningerne til asset 
management vil falde i takt med, at mar-
kedet modnes, og ydelserne vil samtidig 
blive bedre, siger Christian Melgaard. n

>>
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Holland: Den Internationale 
Straffedomstol (ICC) er den første 
permanente, traktatbaserede, 
internationale straffedomstol, som 
er grundlagt for at kunne retsfor-
følge gerningsmændene bag de 
alvorligste forbrydelser, der ved-
kommer det internationale sam-
fund. Den blev etableret i 2002 
og har i dag 122 medlemslande. 
Og nu sætter danske arkitekter 
et solidt fingeraftryk på den efter 
at have vundet konkurrencen om 

designet af domstolen i 2010.  
 
Det 54.500 kvm. store bygnings-
kompleks er designet af danske 
Schmidt hammer lassen architects 
og skal kommunikere håb, tillid og 
tro på retfærdighed.  
 
- For ofrene og deres familier – og 
for det internationale samfund – 
skal ICCs bygning være et symbol 
på tro, håb og, nok vigtigst, tillid 
til retssystemet. Derfor må byg-

ningen ikke være anonym. Den 
må have modet til at udtrykke 
de værdier og den troværdighed, 
som ICC står for, siger partner 
og kreativ direktør hos Schmidt 
Hammer Lassen Architects, Bjar-
ne Hammer. 
 
Den nye retsbygning ligger tæt 
på Nordsøen – mellem naturen og 
byen, midt i det bølgende klitland-
skab på kanten af Haag by.  
 

Engelske Royal Haskoning er 
ingeniører på projektet, mens 
danske Bosch & Fjord i samarbej-
de med Schmidt Hammer Lassen 
Architects står for udsmykning. 
Landskabsarkitekt er SLA.  

Brink Groep er inde som projekt-
leder i en rolle, der er en typisk 
form for organisation af bygge-
projekter udenfor Danmark og 
entreprenør er Courtys.  
 

danske arkitekter med til  
1. spadestik på  
international straffedomstol 

europa: København har lave 
lejeniveauer på 1. klasses kontorer 
i forhold til de fleste andre marke-
der i Europa. Faktisk ligger Køben-
havn på en 31. plads for topleje-
priser i den seneste opgørelse fra 
det internationale mæglerfirma 
Jones Lang Lasalle. Og det er langt 
fra vores nordiske naboer, Oslo og 
Stockholm, der ligger henholdsvis 
på en 7. og 8 plads. Helsinki ligger 
på en 23. plads. 

København har fortsat mange 
ledige arealer i bykernen, og det 
holder priserne nede, fordi der er 

alternative nybygningsmuligheder. 

Det er dyrest at leje kontorer 
i København fulgt af Moskva, 
Geneve og Zurich og – måske lidt 
overraskende i forhold til tidligere 
– først derefter Paris. 

Mens London gennem de sidste 
mange årtier har ligget i top, hvad 
angår lejepriser i Europa ligger 
de kriseramte sydeuropæiske 
økonomier i bund. Athen har det 
værst fulgt af Barcelona, Bukarest 
og Lissabon. 

københavn  nu på  
31. plads i europa

London West End

Moskva

Geneve

Zürich

Paris CBD

London City

Oslo

Stockholm

Milano

Luxembourg

Istanbul

St. Petersburg

Rom

Manchester

Frankfurt/M

München

Edinburgh

Amsterdam

Dublin

Kiev

Dusseldorf

Warszawa

Helsinki

Madrid

Hamburg

Lyon

Bruxelles

Köln

Berlin

Prag

København

Budapest

Stuttgart

Lissabon

Bukarest

Barcelona

Athen

lejepriser på 1. klasses kontorer
( i € per kvm. per år, primo 2013)

ejendomsuret 1. kvartal 2013
(ejendomsmarkedernes placering i konjunkturudviklingen)
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KILDE: JONES LANG LASALLE.

KILDE: JONES LANG LASALLE.

Lejemarkedet har for længst rettet sig i de nordiske økonomier, og 

det betyder, at Jones Lang Lasalle nu vurderer Norden til at ligge i det 

interval, der hedder, at lejeprisstigningerne er faldende. 
Mens London gennem de sidste mange årtier har ligget i top, hvad angår lejepriser 

i Europa ligger de kriseramte sydeuropæiske økonomier i bund. Athen har det 

værst fulgt af Barcelona, Bukarest og Lissabon. 

Lejeprisstigninger 

 i vækst

Lejeprisstig-

ninger aftager

Lejepriser 

falder

Lejepriser når 

bunden

Amsterdam, Lyon

Geneve

Paris CBD

Milano, Warszawa

Athen, Lissabon

Rom
Barcelona, Budapest, 
Madrid
 
Bukarest, Bruxelles,    
Edinburgh, Kiev, Prag

Zürich

Helsinki

Frankfurt/M
London West End

London City

Istanbul, Luxumborg, 
St. Petersborg

Dublin, Manchester

Köln

Berlin, København, 
Dusseldorf

Hamburg, Moskva, 
München

Oslo, Stockholm, 
Stuttgart
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Det permanente hovedsæde for Den Internationale Straffedomstol står 

færdig i sommeren 2015. Bygningen skal rumme op til 1.200 arbejds-

pladser. 
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BIG vinder projekt til 1,7 milliard kr.  
for fransk supermarkedskæde
parIs: Det danske arkitektfirma 
BIG er i samarbejde med design og 
rådgivningsfirmaerne Tess, Trans-
solar, Base, Transitec og Michel 
Forgue blevet valgt til at designe 
et 800.000 kvm. stort nyt center 
med kultur- og sportsfaciliteter, 
kontorer og masser af butikker. 
Området kommer til at hedde 
EuropaCity og ligger i Rois- 
sy området udenfor den franske 
hovedstad, Paris. 

EuropaCity er unikt – ikke nødven-
digvis fordi det blander erhverv, 
kultur og fritidstilbud – men fordi 
det gør det i en hidtil uset stor 
skala, med et gennemgående tema 
om Europa. 

BIG har været i konkurrence med 
store navne også fra Frankrig i form 
af tegnestuerne Manuelle Gautrand, 
Snøhetta og Valode & Pistre. 
 
Hvis man har været på ferie i 
Frankrig, har man formentlig set 
Auchans rød-grønne skilte. Hyper-
markedskæden er den næststørste 
i Frankrig kun overgået af Car-
refour-gruppen. Og det er netop 
moderselskabet til Auchan, der er 
bygherre på det nye projekt, i form 
af ejendomsselskabet Immochan, 
der ejer og driver 340 butikscen-
tre med Auchan som ankerbutik. 
I alt har Immochan en omsætning 
på 346 milliarder kr. i 2012. Det 
konkrete projekt forventes at løbe 
op i cirka €1,7 milliarder. 

BIG’s forslag til EuropaCity er en 
rund by som kombinerer tæt by 
med åbent landskab og vil blive et 
kommercielt og kulturelt samlings-
punkt for byerne omkring Triangle 
de Gonesse området. Som en by 
der er skåret ind i landskabet vil 
hele bydelen blive dækket af et 
grønt tag med rekreative områder, 
vandrestier og små landbrug.  
 
EuropaCity vil i fremtiden blive di-
rekte forbundet til den nye Grand 
Paris Express Metro til Charles 
de Gaulle lufthavnen og Paris 
centrum - et projekt til over 100 
milliarder kr., som er i fuld gang. 
 
- EuropaCity vil være et væsentligt 
skridt i indsatsen for at gøre ud-

kanten af byen ligeså oplevelsesrig 
og levende som det Paris, vi ken-
der fra postkortet, siger stiftende 
partner Bjarke Ingels, BIG, der er 
den ansvarlige på projektet.  
 
EuropaCity kommer til at bestå af 
en indre cirkulær hovedgade med 
erhverv, underholdning og kultu-
relle funktioner. Langs hovedgaden 
vil bycykler og elektrisk offentlig 
transport bringe de besøgende 
hurtigt rundt i bydelen. Det store 
tilgængelige tag skaber et kunstigt 
landskab af dale og bakker som 
giver de besøgende panoramaud-
sigt over La Defense og Paris. 
 

Hvordan vil du udnytte 1.183 m² 
i hjertet af København?

To folkekirker på Nørrebro sælges
Kontakt os på telefon 70 23 00 40 eller se mere på www.colliers.dk/kirker
Budfrist fredag den 21. juni 2013 kl. 12.00

EstateMedia_Kirkesalg_230x290.indd   1 29/04/13   15.01

Blandt funktionerne i EuropaCity er koncertsale, et vandkul-

turhus, en skibakke, svømmehaller og små landbrug, der alt 

i alt skal skabe et urbant økosystem, hvor ressourcer ledes 

fra én funktion til den næste. Spildvarmen fra den indendørs 

skibakke bliver genbrugt til udendørs spabade og regnvand 

bliver opsamlet og renset via det store kunstige landskab. 
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Butikscentrene i Danmark var indtil 
for få år siden domineret af lokale ejer-
selskaber med Danica Pension og Dades 
som de absolut største. 

Men hele ejersituationen er under kraftig 
forandring. Første skridt blev taget i 
2008, da norske Steen & Strøm blev 
solgt til et fransk- hollandsk konsorti-
um med ejendomsgiganten Klepierre 
i spidsen, der dermed fik butikscentre 
i både Norge, Sverige og Danmark. 
Samtidig er ligeledes fransk-hollandske 
Unibail-Rodamco ekspanderet kraftigt, 
og nu har også finske Citycon meldt sig 
i kampen med opkøb i både Sverige og 
Danmark. Nyeste spiller på banen er 

tyske ECE, der i marts købte Rosengård-
centret i Odense. 

Unibail-Rodamco har ikke opbygget en 
portefølje i Danmark og har indtil videre 
kun Fisketorvet i centrum af København. 
Men selskabet er store i Sverige, hvor 
første spadestik er taget til Mall of Scan-
dinavia, som skal blive Nordens største 
shoppingcenter. Og Citycon er blevet 
medejer af Stockholms bedst besøgte 
shoppingcenter, Kista Galleria.

steen & strøm blev til klepierre
Dermed er kampen taget op med Steen 
& Strøm, der ellers har været markedsle-
dende på nordisk plan. 

Internationale butiksgiganter 
i Danmark
Internationale butiksinvestorer  

som Klépierre og Unibail-Rodamco 

har købt stort op i Norden i de  

seneste år, og nye markante  

shoppingcentre er på vej. Finske 

Citycon ekspanderer også uden  

for grænserne og senest kom  

tyske ECE

eCe – en europæisk kæmpe
Da ECE købte Rosengårdcentret var det selskabets 
første opkøb i Danmark. Men ECE har en lang track 
record. Blandt fakta er:

●    Driver 187 butikscentre 
●   14 er yderligere under opførelse
●   14 er under renovering eller udvidelse
●    Har 17.500 lejere
●   Forvalter 6.000.000 kvm. 
●    4 millioner kunder besøger centrene 

hver dag

læs Mere om butiks- 
markedet i Norden i  

estate Nordic magazine 
nr. 1 – 2013, der kan 

downloades i  App store.

Selvom Danica med 13 centre og Dades 
med 14 centre har siddet på ejerskabet 
af centrene i Danmark, så har Steen 
& Strøm været en markant aktør med 
drift af 16 centre svarende til næsten 
halvdelen af landets større shoppingcen-
tre. Danica Ejendomme ejer fortsat 13 af 
de 16 centre. Steen & Strøm ejer selv de 
tre øvrige, herunder Danmarks største, 
Fields, som åbnede med 140 butikker i 
2004. 

Klépierre satser via Steen & Strøm 
stort på Norden, som nu udgør over en 
fjerdedel af shoppingcenter porteføljen. 
På udviklingssiden fylder de nordiske 
projekter 45 pct. af pipelinen. 

I Finland sidder lokale Citycon med over 
20 pct. af Finlands shoppingcentre på 
bøgerne og er klart den største aktør 
på markedet. De øvrige shoppingcen-
tre er spredt ud på en række primært 
institutionelle investorer. Med så stor en 

markedsandel i Finland, har Citycon øn-
sket at sprede porteføljen. Derfor foregår 
ekspansionen nu i nabolandene.

- Jeg tror vi kommer til at se flere opkøb 
i den kommende tid. Detailmarkedet er 
blevet investeringstungt for at følge med 
kundeefterspørgselen og kunne udvikle 
centrene i det tempo, som detailhandler-
ne kræver for at blive lejere. Det betyder, 
at mindre private ejere ser en fordel i at 
sælge til de større kapitaltunge investe-
ringsselskaber, siger advokat og partner 
Flemming Horn Andersen, Kromann Reu- 
mert, der har været rådgiver for tyske 
ECE i deres køb af Rosengårdcentret. 

Samtidig understreger han, at det for 
flere af de største investorer er interes-
sant at have kritisk masse. 

- Det har været svært at opnå en større 
portefølje i det danske marked, men de 
internationale aktører går efter det, og 

ECE er den nyeste internationale ejen-

domsinvestor på det danske marked. 

Selskabet er en erfaren shoppingcenterin-

vestor, der driver i alt 187 centre primært 

i Tyskland og Østeuropa. Her fra åbningen 

af ECEs nyeste center i marts Árkád Örs 

vezér tere 2 i ungarske Budapest.

der kan selv mellemstore centre 
godt være interessante, hvis de 
har et fornuftigt cash-flow og en 
god lokal position, siger Flemming 
Horn Andersen. n

A f  H e n r i k  K i r k  N i e l s e n  o g 

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

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
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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

3. juni 2013 - sted: kLp ejendomme, Arne jacobsens Allé 17, københavn s. 

Kontormarkedet i Danmark
vigtigste investeringer, udfordringer, tiltag og tendenser

juNI

3

september

5

mAj

29

september

6

Ejendomsdagene 2013
5.-6. september 2013 - sted: Comwell kellers park, vejle
  www.ejendomsdagene.dk

EJENDOMSDAGENE 2013

HotCop 2013
29. maj 2013 - sted: grand hôtel,  
stockholm, sverige. 
 www.hotcop.dk

Hør BlAndT AndeT IndlæG AF
Ingvar sejr hansen, kontorchef, københavns kommune
mikkel Andersen, partner, Nybolig erhverv københavn
gitte Andersen, Adm. direktør, sIgNAL Arkitekter
majbritt Christensen, partner, 2move
jan Lyng-pedersen, senior Director, Cbre
kenneth ohlendorff, Country manager for Denmark, regus

Christian Wad, partner, soho kontorhotel
hauke haas, Adm. Direktør, matchoffice
elo Alsing, markedschef, skanska Øresund
kirstine sand, kunde- og udlejningschef, Atp ejendomme
Caspar Isager hansen, project manager, Iss World services A/s
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BpT køber estlands største 
bio- og butikscenter

Danske Baltic Asset Manage-
ment har via sin Opportunity 

Fund købt en ejendom i Tallinn på 
næsten 10.000 kvm. Der er tale 
om en sale-and-lease back aftale 
med den tidligere ejer – og nu lejer. 

Baltic Opportunity Fund er BPTs 
nyeste fond og ejendommen, Co-
ca-Cola Plaza, ligger i det centrale 
Tallinn på Hobujaama gaden, og er 
det største biograf- og butikskom-
pleks i Estland med 11 sale.  

Ankerlejeren er Finnkino, der er 
den ledende biografoperatør i 
Finland og Baltikum med 27.000 
sæder på 24 lokationer.

BPT Baltic Opportunity Fund investerer i kontorer, butikker og logistikejendomme i Estland, Letland og Litauen. Her passer 

Coca-Cola Plaza ind. 

Kort nyt
danIca Bygger på en 
16.350 KVM. sTor grund 
MIdT I lyngBy på Kanalvej 
mellem Klampenborgvej og 
Toftebæksvej tæt ved Lyngby 
storcenter. Der skal bygges 
40.000 kvm. Første spadestik 
forventes taget allerede senere 
i 2013.

Se projektet og læs mere i in-
vesteringstillægget, der følger 
med denne udgave af Estate 
Magasin.

sVeaFasTIgHeTer Har 
KøBT 177 lejlIgHeder I 
danMarK med et samlet ud-
lejningsareal på 17.300 kvm. 
på tre adresser i henholdsvis 
København, Kongens Lyngby 
og Aalborg. 
 
Sælger er AP Pension og salgs-
prisen 400 millioner kr. 
 
Det er den svenske fonds 
3. investering i Danmark. 
Købet er sket i samarbejde 
med Sveafastigheters danske 
partner North Property Asset 
Management. 
 
- Dette køb af moderne og at-
traktivt beliggende lejligheder 
er et godt supplement til vores 
eksisterende portefølje og 
giver os samtidig en væsentlig 
platform inden for boligejen-
domme i Danmark, siger Simon 
de Château, CEO og partner i 
Sveafastigheter. 
 
Bruun & Hjejle var købers juri-
diske rådgiver på handelen. 
 

Projektudviklingsselskabet 
Sjælsø har solgt yderligere 

56 lejligheder til hollandske 
Bouwfonds European Residen-
tial Fund i boligejendommen 
Søborg Huse i Søborg for 112 
millioner kr. 
 
Salgsprisen overstiger den 
bogførte værdi for ejendom-
men. Ejendommen stod færdig 
i efteråret 2012. 
 
- Vi er meget glade for at 
indgå endnu en attraktiv aftale 
med Bouwfonds European 
Residential Fund, som viser, 
at investeringer i velbelig-
gende boligejendomme i det 
storkøbenhavnske område er 
interessante og attraktive for 
investorerne, siger Flemming 
Joseph Jensen, CEO i Sjælsø. 
 
Boligbyggeriet Søborg Huse er 
planlagt til at omfatte i alt fem 
boligejendomme i området. 
Første etape er tidligere 
solgt i december 2012, og 
anden etape er netop solgt til 
Bouwfonds.  
 
Sjælsø har igangsat opførelsen 
af de resterende tre boligejen-
domme, som indeholder 112 
lejligheder. De forventes klar 
til udlejning/salg ultimo 2013. 

sjælsø sælger 
boligejendom for 
112 millioner kr. 
til Bouwfonds

Colliers skal sælge folkekirker 

Svigtende besøgstal betyder, 
at der skal rationaliseres 

i den danske folkekirke. Det 
betyder også, at der bliver kirker i 
overskud. De første til salg bliver 
Blågårds Kirke og Samuels Kirke 
på Nørrebro, der begge sendes i 
frivilligt udbud. Udbudsperioden 
forventes afsluttet i juli 2013. 
 
Colliers International Danmark er 
blevet valgt til at varetage salget, 
og direktør i København Peter 
Lassen, har valgt at bruge opgaven 
til også at udskrive en konkurren-

ce for arkitektstuderende med en 
præmie på 5.000 kr. om, hvad man 
skal bruge fremtidens tiloversblev-
ne kirker til. 
 
- Vi forventer, at der vil være stor 
interesse for salget af så historiske 
bygninger, både fordi de er en 
del af vores fælles kulturarv, men 
også fordi salget på flere måder 
er en enestående mulighed for 
interessenter. Siden år 1849 er 
kun i alt 9 kirker blevet sat til salg 
i Danmark, siger Peter Lassen. 
 

I alt står 14 kirker i København 
over for lukning og et potentielt 
salg. 
 
- Det er en rigtig spændende og 
atypisk opgave for os her hos 
Colliers, men også en udfordrende 
opgave, da der er mange menne-
sker, som føler et tilhørsforhold til 
bygningerne, og der derfor er flere 
hensyn og overvejelser at tage 
stilling til, end ved en almindelig 
handel, siger Peter Lassen.

Blågårds Kirke er tegnet af 

Andreas Clemmensen og 

Johan Nielsen. I februar 2013 

besluttede Københavns Stifts-

råd, at kirken skullle lukkes. 

Nu er kirken sat til salg.

nyheder n
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Holstebro Kommune har købt godt 83.000 kvm.
midt i Holstebro af Danish Crown. Grunden 

har i generationer huset både svine- og kreatur- 
slagteri.  
 
- Lige siden det blev besluttet at afvikle aktivite-
terne i Holstebro har vi haft en konstruktiv dialog 
med kommunen. Vi har været enige om ikke at 
forhaste processen, da det fortsat er et åbent 
spørgsmål, hvornår de sidste kreaturer slagtes i 

Holstebro. Alligevel har der konstant været frem-
skridt, og nu har begge parter underskrevet de 
nødvendige papirer, siger Danish Crowns finans-
chef Ejner Søby. 
 
Salget af grunden er formidlet af Colliers Hans 
Vestergaard, og tilbage står nu kun, at Holstebro 
Kommune skal tage stilling til, om enkelte af de ek-
sisterende bygninger skal bevares, inden området 
skal byudvikles.

Holstebro kommune køber 
83.000 kvm. af danish Crown 

1.750 dyr 
bliver hver uge slagtet 
i holstebro
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projeKTudVIKlIngssel-
sKaBeT sjælsø Har solgT 
yderlIgere 56 lejlIgHeder 
til hollandske Bouwfonds 
European Residential Fund i 
boligejendommen Søborg Huse 
i Søborg for 112 millioner kr. 
 
Salgsprisen overstiger den 
bogførte værdi for ejendom-
men. Ejendommen stod færdig 
i efteråret 2012. 
 
- Vi er meget glade for at 
indgå endnu en attraktiv aftale 
med Bouwfonds European 
Residential Fund, som viser, 
at investeringer i velbelig-
gende boligejendomme i det 
storkøbenhavnske område er 
interessante og attraktive for 
investorerne, siger Flemming 
Joseph Jensen, CEO i Sjælsø. 
 
Boligbyggeriet Søborg Huse er 
planlagt til at omfatte i alt fem 
boligejendomme i området. Før-
ste etape er tidligere solgt i de-
cember 2012, og anden etape 
er netop solgt til Bouwfonds.  
 
Sjælsø har igangsat opførelsen 
af de resterende tre boligejen-
domme, som indeholder 112 
lejligheder. De forventes klar til 
udlejning/salg ultimo 2013. 

cBre Har udlejeT en BuTIK 
I sIlKegade 13 I KøBen-
HaVn – lige bag ved Illum - til 
Maria Black Jewellery. Det er 
Maria Black Jewellery’s første 
egen butik. 

Maria Black Jewellery har 
senest haft en pop-up store i 
København i Holly Golightly’s 
gamle lokale på Gammel Mønt 
i Indre By.

Kort nyt

n nyheder

Dreyers Fond har købt en 
2.000 kvm. ejendom i den 

store gård mellem Sankt Hans 
Torv, Fælledvej, Nørrebrogade og 
Elmegade i København.  
 
Fonden har i 2012 udvidet sin 
ejendomsportefølje med flere 
nye ejendomme, blandt andet 
Warburgs Hus ved Højbro Plads 
i København. Det er målsætnin-
gen også fremover at investere 
yderligere i ejendomme i de store 
byer som København, Århus og 
Aalborg. 

Fondens forretningsaktivite-
ter, som primært består af en 
betydelig ejendomsportefølje, er 
fundamentet for Dreyers Fonds 
uddelinger. 

Dreyers Fond har en betydelig 
del af sin portefølje investeret i 
ejendomme. Blandt fondens mere 
kendte ejendomme er det tidli-
gere Valencia på Vesterbrogade 
i København, som er ved at blive 
restaureret og moderniseret af 
arkitekt Dorte Mandrup. 
 

Fonden blev stiftet i 1976 og 
uddeler midler til initiativer 
og projekter, hvis formål er at 
fremme advokat- og arkitektstan-
dens udvikling og samspil med 
samfundet. 

I Kraft og Partners’ analyse af 
danske fonde i 2012 er Dreyers 
Fond blandt de 25 største fonde 
målt på henholdsvis formue og 
uddelinger. Egenkapitalen var 
i sidste regnskabsår på 613 
millioner kr.  
 

dreyers Fond køber 
2.000 kvm. på nørrebro
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Dreyers Fond har en strategi om at investere i centralt beliggende ejendomme i de store byer som København, Århus og 

Ålborg, og med sin blanding af bolig og erhverv passer ejendommen Fælledvej 19 perfekt ind i vores opkøbsstrategi. Indu-

strihuset er opført i 1908, og vi ser et spændende potentiale i ejendommen, siger Bo Rygaard, direktør i Dreyers Fond.
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61 unique hotels centrally located at selected 
destinations throughout sweden, norway and denmark

WWW.FIRSTHOTELS.COM

FIRST HOTELS IN SCANDINAVIA
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 - Selv på en folkeskole står 50 procent 

af arealerne tomme mellem 8 og 14, 

hvor der ellers er højest udnyttelses-

grad. Tallene er tilsvarende i private 

virksomheder i arbejdstiden, og der er 

dermed et stort potentiale for bedre 

udnyttelse af lokalerne. Det vil på sigt 

betyde et reduceret arealbehov i mange 

virksomheder og en efterspørgsel på 

kontorlokaler, der understøtter den en-

kelte virksomheds behov, siger partner 

Gitte Andersen, Signal. 

n analyse

50 % af alle borde på 
kontoret står tomme 

Behovet for kvm. per medarbejder er blevet næsten halveret  

siden 80erne generelt i Norden. Samtidig står stadig flere borde tomme i 

løbet af dagen. Læs her den overraskende analyse af, hvormange kvm. der 

faktisk er overflødige

>>>

●   ”Bedre” fremfor ”mere”

●   ”Adgang til ” fremfor ”at eje” -  ved 
at dele får vi alle adgang til mere

●   øget fokus på at rum skaber 
bedre organisatorisk performance

●   Vidensarbejde skal synliggøres 
– fokus på rum, der fremmer 
relationer

●   Arbejde bliver i højere grad 
opfattet som sociale processer i 
netværk

 

Kilde: Signal.

5 vindertrends i 
kontormarkedet

analyse n

>>
Kilde: Signal.

Kilde: Signal.

Kilde: Signal.

I løbet af en helt almindelig dag 
på kontoret står 50 procent af arbejds-
bordene tomme. 

- Det er store tal. Der kan spares rigtig 
mange penge hos virksomhederne, hvis 

de optimerer og systematiserer, hvem 
der bruger hvilke lokaler, hvornår, siger 
partner Gitte Andersen, Signal, der syste-
matisk gennem 15 år har samlet nøgletal 
for virksomhedernes arealforbrug, vaner 
og – ikke mindst uvaner. 

Derigennem er skabt et unikt talma-
teriale, der hele tiden udvikler sig. Og 
selvom arealforbruget er faldet markant 
siden 80erne generelt, så viser de nye 
tal, at der formentlig er en endnu større 
reduktion på vej, hvis virksomhederne 
begynder at handle på observationerne. 

En medarbejder bruger fra 9-32 kvm. i 
Signals undersøgelser.

- Der bruges mindre og mindre areal per 
person både på grund af et større fokus 
på i hvor høj grad en medarbejder egent-
lig bruger sit skrivebord, men også på 
grund af en massiv og generel vandring 
fra egne 1-personers kontorer til fælles 
åbne aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer, 
siger Gitte Andersen. 

Attraktive arbejdspladser i 
vækst
En gennemsnitlig vidensmedarbejder 
sidder kun 30 – 55 procent af tiden 
ved sit skrivebord. Det betyder, at alle 
arbejdsstationer i de danske kontorbyg-
ninger står tomme 50 procent af tiden. 
Det er en af de faktorer, der med tiden 
vil være med til at ændre efterspørgslen 
på kontorer. 

- Men der sker ikke bare kvantitative 
ændringer. Kvalitetskravene bliver også 
nogle andre, og ændringerne i kontor-Kilde: Signal.
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massen sker af flere forskellige 
årsager. Dels er der et markant fokus på 
optimering, men samtidig oplever vi også 
et lige så stort fokus på at skabe attrak-
tive arbejdspladser. Så det handler ikke 
kun om en spareøvelse, men også om at 

skabe optimale vilkår for medarbejderne 
og dermed for produktiviteten. 

Ændringerne kommer ikke til kun at ske 
inde i den enkelte kontorbygning. Ejen-
domsmæglerflosklen om, hvad der gør 

analyse nn analyse

sådAn vil toplederne  
have domicilet
Signal har spurgt en række topledere, hvad de  

lægger allermest vægt på i forbindelse med  

udviklingen af selskabets domicil og hvordan det  

understøtter virksomhedens organisation. Se her 

hvad toplederne prioriterer:

●   At gå fra de personligt ejede skræddersyede arealer til de 
fleksible fælles ejede arealer

●   At gå fra fastlåste arbejdsrutiner til aktivitetsbaseret dynamisk 
arbejde

●   At gå fra funktionsopdelt anvendelse af space til delt anvendel-
se af space

●   At gå fra individuelt arbejde til tværfagligt teambaseret arbejde 
– hvor netværkskulturer understøttes og fremmes i udformnin-
gen af de fysiske rammer.

●   At skabe rammer hvor synlig ledelse og transparens i beslut-
ningsprocesser understøttes i adfærd og brugen af de fysiske 
rammer

●   At gå fra ledelse udelukkende som noget rationelt til ledelse 
som noget relationelt

●   At skabe rammer hvor fastlåste vaner og roller udfordres og er-
stattes af nye – og hvor rum bruges som træningsbane herfor.

●   At gå fra manifesterende statisk arkitektur til fysiske rammer 
som iscenesætter nye roller og adfærd og optimalt befordrer 
trivsel mellem mennesker.

●   At skabe rammer der fremmer både interaktion såvel som 
autonomi.

estate media afholder 3. juni en konference 

om kontormarkedet. blandt talerne er gitte 

andersen samt investorer, lejere og udvikle-

re af kontorer.  
 

se hvem de øvrige aktører med indflydelse 

på kontormarkedet netop nu er, og få et 

unikt indblik i markedet, overblik over ud-

lejningen og indsigt i, om der bliver brug for 

flere kontorer i 2014 og hvorhenne.
 

se hele programmet på www.estatemedia.dk

konFerenCe  
om kontormarkedets 
udvikling 3. juni

>>

en ejendom attraktiv i form af beliggen-
hed, beliggenhed og beliggenhed er to-
paktuel, men det er forskelligt, hvordan 
den enkelte virksomhed fortolker det. 

- Vi oplever et øget fokus på etablering 
i intelligente erhvervsclusters – specielt 
for segmentet af små og middelstore 
virksomheder, der rykker i markedet 
nu og bevidst vælger en placering i 
sammenhæng med andre virksomheder 
af samme eller en anden type, som giver 
mening i forhold til deres erhvervsmæs-
sige virke. 

åbne arbejdsmiljøer øger  
videndeling
Efter en periode, hvor åbne arbejdsmiljø-
er var svaret på det meste, så er der nu 
langt større fokus på om medarbejderne 
trives i de åbne kontorlandskaber og 
hvorvidt støj og larm nedsætter produk-
tiviteten. Men ifølge Signal er der ikke 
tvivl om, at hvis man ønsker at fremme 
videndeling og samarbejde, så er åbne 
arbejdsmiljøer vejen frem. 

- Ser man på medarbejdere med eget 
kontor, så har 26 procent ikke kontakt 
til andre kolleger i løbet af dagen – for 
personer i fælleskontorer er tallet kun 
13 procent, siger Gitte Andersen. 

Mens virksomheder og offentlige myn-
digheder kan være tilfredse med udvik-
lingen i arealforbrug, der alt andet lige 
enten vil betyde, at de har brug for færre 
kvm. eller kan få mere produktivitet ud 
af dem, de allerede ejer eller lejer, så er 
udviklingen i højere grad skræmmende 
for ejendomsbesidderne. 

I og med, der bliver brug for færre kvm., 
skal beskæftigelsen stige markant for at 
nedbringe tomgangen i den danske kon-
tormasse. Udviklingen i øjeblikket går 
netop i retning af, at flere virksomheder 
skræddersyr, hvad de vil betale i forhold 
til udbyttet. 

Det kan enten være i form af at vælge 
at placere sig på en prestigebeliggenhed 
til en høj leje per kvm. og så til gengæld 
kun leje et stærkt optimeret areal. Eller 
det kan være en bevidst beslutning 
om at bygge nyt i et billigere område i 
periferien, hvor det til gengæld er let at 
komme til. Men næsten lige meget hvor 
lav lejen er, er det svært at leje ældre 
lokaler i periferien ud. De understøtter 
simpelthen ikke organisationen i høj nok 
grad, og dermed er de dyre lønomkost-
ninger ikke givet godt nok ud. Det bliver 
en udfordring for kontorejerne at leve 
op til kravene, men for lejerne er der til 
gengæld markante fordele ved optime-
ring af kvm.  
 
- Nogle af de muligheder, vi ser, er for 
eksempel, at kommuner kan reducere 
deres samlede bygningsportefølje sam-
tidig med, at de skaber flere og bedre 
faciliteter til de ansatte. Det kunne være 
i form af rådhussammenlægninger eller 
øget brug af skoler og idrætsfaciliteter, 
men der er mange andre muligheder.
Når det gælder private virksomheder er 
der store gevinster at hente ved netop 
at se på fælles brug af faciliteter og et 
konkret fokus på, hvor meget de enkelte 
arbejdspladser bliver brugt. 

- Private hovedkontorer kunne ved 
etablering i fælles klynger umiddelbart 
optimere deres kvm. med mellem 17 – 
29 procent. Og yderligere 30 procent 
ved at indføre ratio på deres arbejdsplad-
ser i back office, der svarer til den reelle 
tilstedeværelse på kontoret, siger Gitte 
Andersen. 

Hvis en virksomhed med et arealforbrug 
på 10.000 kvm. i en gennemsnitlig 
kontorejendom, kan optimere med 17-29 
procent svarer det med en gennemsnitlig 
leje på 1.000 kr. per kvm. til en årlig 
besparelse på 1,7-2,9 millioner kr. ex 
drift. n

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

Kilde: Signal.

Kilde: Signal.
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LæserundersøgeLse

Deltag i vores læserundersøgelse og 
fortæl os, hvad du synes om Estate Magasin.

Det tager 3 minutter, og vi trækker lod 
om en iPad blandt besvarelserne.

deltag på estatemedia.dk/magasinet/laeserundersoegelse

sidste frist for deltagelse er 15. juni 2013. 
Vinderen får direkte besked.

Vi glæder os til at 
høre din mening!

Scan koden og vær 
med i lodtræk-
ningen om en iPad.

Nikolaj Pfeiffer
Nordisk CEO
Estate Media Nordic

Vind en 
iPadFreja tilfreds med 100 millioner kr. 

i overskud 

En af Frejas mest markante handeler i 2012 var salget af 24.568 kvm. byggeret på den tidligere Forsvarskommando i Vedbæk. Nu bliver 

Forsvars-kommandoens hidtidige store naturområde udviklet til et boligområde, der færdigudbygget vil bestå af cirka 370 boliger. 

KøBenHaVn: Statens ejendoms-
selskab Freja fik i 2012 et resultat 
før skat på 100,3 millioner kr., 
hvilket er mindre end i 2011, hvor 
resultatet var 113,4 millioner kr. 
 
Avancen ved salg blev i 2012 på 
123 millioner kr. mod152 millioner 
kr. i 2011. Overskuddet blev 
skabt ved 69 ejendomshandler, 
heraf salg af 26 ejendomme og 
43 delsalg, der tilsammen har 
en omsætning på 357 millioner 

kr. Det betegner ledelsen som 
et tilfredsstillende resultat i det 
aktuelle ejendomsmarked med en 
generel lav vækst. 
 
- Det er stadig en udfordring at fin-
de finansiering til køb af fast ejen-
dom. Investorer har stor fokus på 
at begrænse deres risiko, hvilket 
gør, at de i høj grad interesserer 
sig for ejendommenes drift. Dette 
gør det vanskeligt at sælge Frejas 
ejendomme, da de som hoved-

regel er tomme og dermed uden 
mulighed for indtægter, før der er 
foretaget en større investering, 
skriver ledelsen i sin beretning. 
 
Mange investorer gennemfører 
også omfattende teknisk og juri-
disk due diligence, inden handler 
bliver endelige. Som konsekvens af 
dette måtte Freja se fire salg blive 
suspenderet i løbet af 2012. 
 
Frejas portefølje er aktuelt på 

omkring 90 ejendomme svaren-
de til cirka 275.000 kvm. Den 
regnskabsmæssige værdi af Frejas 
samlede portefølje var ved årets 
udgang 966 millioner kr. mod 944 
millioner kr. i 2011. 
 
Frejas forretningsgrundlag blev 
væsentligt udvidet, da  det i 2012 
blev besluttet at lade regionerne 
afhænde sygehusejendomme, der 
ikke længere er i brug, via Freja. 
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 Fremdrift i forstaden n

n Fremdrift i forstaden

I december blev verdens mest 
tilgængelige kontorhus indviet på en 
næsten bar mark i Høje-Taastrup. Men 
ikke en hvilken som helst bar mark. For 
kontorhuset ligger tæt på det stations-
mæssige knudepunkt og er lettilgænge-
ligt med offentlige transportmidler. 

Dengang man etablerede Høje-Taastrup 
station troede man, det ville blive en 
fremskudt hovedbanegård. Det blev det 
ikke i den grad, man forventede.

- Men det ændrer ikke ved, at hvis man 
tager et kort og ser på styrkeplacerin-
ger, så er det især beliggenheden, der 
hjælper Høje-Taastrup i øjeblikket. Vi 
ligger i et smørhul med S-tog, motorvej 
og regionaltog, siger borgmester Michael 
Ziegler, der den seneste tid mest har 
været i medierne på grund af sin rolle 
som chefforhandler for KL i lærerkonflik-
ten. Men altså normalt bruger sin tid på 

at stå i spidsen for Høje-Taastrup.

- Når virksomheder ønsker at flytte ser 
man på, hvor de eksisterende medar-
bejdere kommer fra, men også hvordan 
fremtidens medarbejdere skal komme på 
arbejde. Der oplever vi, at der er flere og 
flere virksomheder, der helst ikke vil ind i 
byen.  Samtidig tror jeg også, det har be-
tydning, at vi har forsøgt fra kommunal 
side at være fremme i skoene og proak-
tivt taget kontakt, når vi har fået færten 
af, at virksomheder i andre kommuner 
ønskede at flytte, siger Michael Ziegler. 

dsB flytter 1.200 medarbejdere
Blandt de virksomheder, der i øjeblikket 
flytter til området er DSB. 

- Og det var netop tilfældet med DSB. 
Da vi kunne se, at DSB arbejdede på 
at flytte ud af Sølvgade, tog vi kontakt 
med det samme, siger Michael Ziegler, 
der lykkedes med at tiltrække DSBs 
kommende hovedkontor. 

I disse måneder flytter godt 1.200 
administrative medarbejdere 
sammen under ét tag. DSB 
har indgået en lejeaftale med 
Ejendomsselskabet Norden om 

27 etager 
i Høje-Taastrup 
Høje-Taastrup blev ikke et  

trafikknudepunkt i den målestok 

som det var forventet, da den ny-

byggede og stort anlagte station 

blev taget i brug i 1986. Men flere 

domiciler er skudt op, og nu har 

endnu en lidt dvælende sag fået nyt 

blod på tanden. Et konsortium vil 

sælge en grund med lokalplan til at 

bygge et højhus på 27 etager

>>>

Sådan kunne det komme til at se ud, hvis 

søgningen mod Høje-Taastrup fortsætter 

og nogle – også efter 2008 – har mod på at 

bygge højhuse. Højhusfeberen rasede op til 

krisen og diskussionerne var mange om, hvor 

de skulle være. I dag er det indtil videre kun 

ved vandet i Aarhus, København og Aalborg, 

at planerne har holdt ved. Bemærk at der 

er tale om en visualisering. Højhuset findes 

endnu IKKE i virkeligheden.

Hovedstads Regionen

Ørestad

Høje TåsTrup

CBD

Nordhavn
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48.000
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n Fremdrift i forstaden

leje af Telegade 2 i Høje-Tastrup, 
hvor TDC tidligere har haft kontor. Ejen-
dommen er på cirka 23.000 kvm.

Samme var tilfældet med Grønttorvet, 
der dog ikke fysisk er kommet til kom-
munen endnu. Her var Høje-Taastrup i 
konkurrence med typiske konkurrenter 
som Køge og Greve. 

En af de nyeste landvindinger er DSV, 
der rykker domicil og logistikcenter til 
Høje-Taastrup. 

kommunen samarbejder med 
udviklere om 31.000 kvm. 
- Vi udfordrede dem på, om de kunne 
nøjes med at have et kontor eller om de 
ikke skulle have transportdelen med. Og 
det faldt ud til vores fordel, siger Michael 
Ziegler, der arbejder meget bevidst med, 
at kommunen skal være så smidig som 
muligt. 

Et af de nyeste tiltag er, at kommunen 
har indledt et samarbejde med Sophi-
enberg Ejendomsudvikling og PLH 
Arkitekter om udviklingen af en 31.000 
kvm. stor erhvervsgrund, der ligger op 
til Handicap-organisationernes Hus, som 
åbnede i januar som et bud på verdens 
mest tilgængelige kontorhus. De 31.000 
kvm. ligger op til en park på 8.000 kvm., 
der bliver udviklet i fællesskab med kom-
munen - 30 procent er på Dansk Handi-
cap Forbunds grund, mens 70 procent er 
på Høje-Taastrup Kommunes grund, og 
er endnu et eksempel på, at kommunen 
forsøger at udnytte sin besøgelsestid 
netop nu optimalt. 
 
- Park-projektet er en helt naturlig udvik-
ling af området ved Blekinge Boulevard, 
som vil være med til at give liv i området 
med både medarbejdere og besøg, siger 
Laurids Christensen, formand for Plan- 
og Miljøudvalget. 
 

Arealet er reserveret til såkaldt cityori-
enterede funktioner som institutioner, 
kontorbyggerier, IT, velfærdsteknologi, 
rådgivning og medico og lignende lettere 
produktion og forskning.  
 
- Projektet vil bidrage til den positive 
udvikling, vi er inde i, hvor vi tiltrækker 
spændende virksomheder og vigtige 
arbejdspladser til kommunen og under-
streger endnu en gang, at Høje Taastrup 
er et regionalt knudepunkt, siger Michael 
Ziegler. 
 
Nyeste skud på stammen er så et 
højhus, der kan blive en realitet, så snart 
nogle ser ideen i at bygge. Grunden er 
nemlig allerede lokalplanlagt og gjort 
klar af ejerne, CRM-selskaberne - et 
håndværkerkonsortium, der begyndte at 
købe jord op i 60erne og efterfølgende 
successivt har solgt fra, optimeret og 
på et tidspunkt var der så planer for et 
højhus. Det blev ikke til noget på grund 

af finansieringsproblemer, men nu tror 
konsortiet igen på, at det er muligt.

parametre kan pege mod 
Høje-Taastrup
Derfor har advokat Carl H. Petersen, som 
står for salget af grundarealerne, hyret 
erhvervsmægler Jan Kristensen til at 
afsøge markedet for potentielle købere 
enten i form af udviklere eller virksom-
heder, der vil slå sig helt eller delvist ned 
i området. 

Og selvom domicilbyggeriet er i bund, så 
er det ikke umuligt. Udover de domiciler, 
der er kommet til området i løbet af det 
seneste år, så er flere på vej – herunder 
rådgivervirksomheden Orbicon. 

- Vi har ikke lagt os fast på hvor og hvor-
når, men vi opsatte forskellige parametre 
og ratede en lang række af beliggenhe-
der i forhold til dem alle. På den måde 
fandt vi ud, at det vil være optimalt at 
lægge et nyt domicil i Høje-Taastrup 
primært på grund af tilgængeligheden 
i kraft af offentlige transportmidler og 
dernæst på grund af transporttiden for 
vores kørende medarbejdere, siger adm. 
direktør Jesper Nybo Andersen, Orbicon. 

Og det håber Jan Kristensen, at andre 
også vil tænke og dermed ønske at 
bygge i Høje-Taastrup.
 
- Der er ikke nogen tvivl om, at byggeri 

i Københavns Havn har været i højere 
kurs frem til krisen. Men nu oplever vi 
igen virksomheder, der i større grad ser 
på omkostningerne. Og det er billigere at 
lægge sig i Høje-Taastrup. Samtidig for-
søger vi også at spille med på det, der er 
gået godt. Når DSV bygger hovedkontor, 
Grønttorvet har udset sig beliggenheden 
etc., er det klart, at der bliver sat fokus 
på området. Derfor ser vi også tidspunk-
tet som optimalt i forhold til at finde 
udviklere og/eller lejere til CRM-selska-
bernes grund, siger Jan Kristensen. 

I alt er grunden på 225.000 kvm., og 
der kan bygges et hus, der kan opdeles 
både på tværs og på langs og kan bruges 
til både kontor, hotel eller boliger. Og 
CRM-selskaberne har været tæt på. 

- Ejerne har tidligere haft kontakt til 
et større internationalt selskab, der 
ville bruge tårnet til også at etablere 
uddannelsesfaciliteter. Desværre valgte 
de Tyskland i stedet for, siger Jan Kri-
stensen, der ikke lægger skjul på, at det 
er en spændende men også kompliceret 
opgave. 

kompliceret marked 
Netop fordi markedet i det hele taget er 
kompliceret. Udviklerne har ikke kapital 
til at gå i gang. Den sidder de institu-
tionelle investorer til gengæld 
med, men det kræver i de fleste 
tilfælde en eller flere slut

●  I 2013 er metal- og støberivirksomheden dIsa flyttet ind med 
cirka 300 medarbejdere i sit nye domicil i Høje Taastrup.

●  Også danske Handicaporganisationer er flyttet ind med cirka 
300 medarbejdere i nyt domicil i Høje Taastrup i 2012. 

●  dsV tog første spadestik i marts i år og flytter ind med cirka 700 
medarbejdere i nyt hovedsæde og ny terminal i Hedehusene i 
2014.

●  Bankernes Kontantservice samler i begyndelsen af 2014 sit 
hovedsæde og sine østdanske aktiviteter samt cirka 200 medar-
bejdere i Transportcentret i Høje-Taastrup. 

●  Taastrup Torv er under opførelse. 12.000 kvm. detailhandel, kon-
torer og boliger skal stå færdigt i slutningen af 2013. Samtidig 
bliver Taastrup Station og Taastrup Stationscenter, der ligger over 
for det kommende bycenter, renoveret.

●  Butikscentret city 2 er ved at bygge om og blandt andet etableres 
et designer-outlet med op til 80 outlet-butikker.

●  copenhagen Markets, det tidligere Grønttorvet, har købt en 
grund i Høje-Taastrup Transportcenter, hvor der skal opføres en 
ny markedsplads, som forventeligt kommer til at tiltrække hund-
redvis af handlende. Et 3-4 cifret antal arbejdspladser er i spil her. 

●  IKea Taastrup udvidede i 2012.
●  I juni 2013 har dsB samlet cirka 1200 medarbejdere i DSB’s nye 

hovedsæde i Høje Taastrup C. 

●  DMRI (Danish Meat Research Institute, tidligere Slagteriernes 
Forskningsinstitut, der i dag holder til i Roskilde), er sammenlagt 
med Teknologisk Institut, Taastrup, og flytter ind med 110 med-
arbejdere i en ny bygning på 6.600 kvm., som  forventes at stå 
færdig i februar 2014.

mere end 4.000 ArBejdsplAdser på vej til Høje-Taastrup

Kilde: Høje-Taastrup Kommune.

CrT-selskaberne gav 
håndslag på udvikling 
af Høje-Taastrup

I 1960erne gik forskellige konsortier ind i 
udviklingen af Høje-Taastrup og opkøbte jord. 
Blandt dem var en række håndværkerkonsor-
tier. 

Konstruktionen med de mange parter blev ef-
terfølgende droppet og i 1980 fik CRT-selska-
berne, der bestod af 3 håndværkerkonsortier, 
den del af arealerne, der ligger vest for Halland 
Boulevard. 

Senere er cirka 40 procent solgt fra og blandt 
andet udviklet til boliger af Essex Invest i 
00erne. I 2001 fik CRT-selskaberne godkendt 
en lokalplan, der giver lov til at bygge et hus 
på 100 meter i en terrænhøjde 30 meter over 
havet. City Tower, som det i første omgang 
blev døbt, kan dermed blive et markant var-
tegn for hele Vestegnen.

Høje-Taastrup er attraktivt for prisbe-

vidste lejere. Lige ved stationen med 

let adgang til parkering har blandt 

andet ATP Ejendomme lokaler til leje 

for 900 kr. per kvm. inklusiv drift. 

 

25.000
  mennesker pendler hver  
  dag til høje-taastrup

>>
>>

Danske Handicaporganisationers Hus er verdens mest handicapvenlige hus.



# 04  2013 | ESTATE MAGASIN | sIde 47

Høje-Taastrup satser ikke kun på flere erhvervsvirksomheder men 
også boliger. ”NærHeden – fremtidens forstad” er et nyt projekt om en 
bydel stationsnært i Hedehusene med nem adgang til København og 
rekreative arealer. 

Det vidtstrakte naturområde Hedeland med vandreruter, fiskesøer, ski-
bakke og amfiteater, og den nye statsskov Solhøj Fælled, grænser lige 
op til projektområdet. Når den nye bydel om 25-30 år er færdigudbyg-
get, kan den rumme ca. 4.200 boliger og op mod 10.000 nye beboere 
på et område, der svarer til mere end 100 fodboldbaner.  

- Målgruppen for dette projekt er enormt stor: Hedehusene ligger sim-
pelthen som porten til København og hele det sjællandske arbejdsmar-
ked, siger borgmester i Høje-Taastrup Kommune, Michael Ziegler, der 
forudser, at Hedehusene vil komme ind i en rivende udvikling i takt 
med opførelsen af den nye bydel. 

En kommende konkurrence skal give bud på, hvordan opgaven med 
den nye bydel mere konkret kan løses med afsæt i de visioner, som 
Høje-Taastrup Kommune og Realdania By har for projektet. Samtidig 
vil en særlig aktivitetspulje på 50 mio.kr. fra et tidligt tidspunkt i 
processen fungere som løftestang for udviklingen. 

Byudviklingen vil fremover blive drevet af arealudviklingsselskabet 
NærHeden P/S, hvoraf Høje-Taastrup Kommune og Realdania By hver 

ejer 50 pct. Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, bliver for-
mand for selskabets bestyrelse. Projektet vil i det daglige blive ledet 
af projektdirektør Ole Møller, tidl. kommunaldirektør i Faxe Kommune 
og teknisk direktør i Roskilde Kommune. Selskabet vil opbygge et 
sekretariat med adresse i lokalområdet.

Det nye udviklingsområde ”Nærheden” kommer til at ligge lige vest for 

Høje-Taastrup.  

Adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania, (tv) og 

borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup, fik sig en 

gåtur med pressen rundt i det, der i dag er en bar mark, 

men efter planen rummer 10.000 beboere om 25-30 år. 

HedeHusene skal fordobles

Fremdrift i forstaden  nn Fremdrift i forstaden

CRT-selskaberne håber at kunne lægge sig i slipstrømmen på de forholdsvis mange virk-

somheder, der placerer sig i Høje-Taastrup i øjeblikket. Mægler Jan Kristensen, der tidlige-

re stod i spidsen for mæglerfirmaet JKE, der nu er en del af Deas, har fået opgaven. Her 

sammen med advokat Carl H. Petersen, som varetager salget for håndværkerkonsortiet, 

der oprindeligt købte jord op og tidligere arkitekt hos arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen, 

Christian Holm, der har tegnet oplægget til det 27 etager høje City Tower. 

brugere, før de vil stille kapitalen 
til rådighed. 

- Derfor tager vi også fat på flere flanker. 
Både i forhold til institutionelle investo-
rer, men også i forhold til nogle af de 
virksomheder, vi ser i markedet efter 
domiciler, siger Jan Kristensen. 

Men man skal have en vis størrelse, før 
det er interessant med en placering i Hø-
je-Taastrup, hvor man for alvor får glæde 
af den eksponering, som tårnet giver. 

- Der er ikke mange lejere i markedet af 
den kaliber, der virkelig vil få noget ud 
af den markante eksponering ud til både 
motorvej og jernbane. Men de er der, 
og vi mærker en stigende interesse hos 
lejerne for den branding, som synlige 
domiciler giver. Samtidig er der dog også 
mange, der er opmærksomme på, at de 
ikke ønsker at ødsle, og det match tror 
jeg på, at vi kan tilbyde med en placering 
i Høje-Taastrup, siger Jan Kristensen. n

>>
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KøBenHaVn: Salget af især 
boligbyggefelter går nu rigtig 
godt i Nordhavnen i København. 
I alt er der solgt 80.000 kvm., og 
efterspørgselen er høj, så bydelen 
nu tager form.   
 
For at kunne imødekomme efter-
spørgslen har By & Havn taget 
kontakt til Københavns Kommune 
for at få fremrykket lokalplanlæg-
ningen af kvarteret Sundmolen i 
Indre Nordhavn, da Sundmolen er 
tænkt til at indeholde en overvægt 
af boliger.  
 
I Århusgadekvarteret er følgende 
byggefelter solgt:  
 
•  De 59 meter høje Aalborg Port-

land Siloer er solgt til NCC Pro-
perty Development, som udvikler 
14.000 kvm. kontorer. Siloerne 

får et opdateret udseende med 
såkaldte ’add-ons’, hvor man 
bygger nyt, men samtidig bevarer 
bygningernes oprindelige identi-
tet. Ankerlejeren er på plads. 

•  Kuben Byg har købt knap 7.000 
kvm. lige ved det kommende 
centrale torv i Århusgadekvarte-
ret. På grunden skal opføres 48 
boliger – 23 ejerboliger i første 
etape og 25 lejeboliger i anden 
etape. Huset bygges i 4- 6 etager 
med beboelse fra 1. sal. Stue-
etagen skal primært bestå af ca. 
1.400 kvm. detailhandel, som By 
& Havn tilbagekøber for at styrke 
detailhandlen i kvarteret fra start 
og sikre et godt mix af butikker 
på et tidligt tidspunkt i bydelens 
udvikling.

 
•  To byggefelter på henholdsvis 

4.200 kvm. og 6.500 kvm. er 
solgt til et joint venture bestå-
ende af NRE Construction og 
udviklingsselskabet Corpus 
Development med den tidligere 
stifter af udviklingsselskabet 
Nordkranen, Christian Gjersøe i 
spidsen. Det ene byggefelt skal 
bruges til kontorbyggeri, mens 
det andet skal bruges til boliger, 
som forventes opført som udlej-
ningsbyggeri. Begge projekter er 
videresolgt til solide, langsigtede 
slutinvestorer. 

•  To øvrige byggefelter på hen-
holdsvis 9.500 kvm. og 10.500 
kvm. er solgt til Corpus Devel-
opment, der vil anvende begge 
til boligudlejningsbyggeri. I det 
største af disse to kommende 
byggerier tilbagekøber By & Havn 
600–800 kvm. til detailhandel/

restaurant/café for også her at 
styrke detailhandlen på et tidligt 
tidspunkt i bydelens udvikling.  

•  By & Havn udvikler desuden 
en karré med Leo Madsens 
Maskinfabrik i samarbejde med 
ejendomsudvikleren Tetris. Kar-
réen består af en række pakhuse 
og ejendomme, som i dag står 
tomme og kræver en væsentlig 
istandsættelse. Karréen er en 
af de eksisterende bebyggelser 
og lokalmiljøer, som bidrager 
positivt til en særegen identitet 
for Århusgadekvarteret og som 
derfor bevares. Her udnyttes 
lokalplanens mulighed for at 
tilføje såkaldte ’add-ons’ og ’fill-
ins’ – dvs. moderne tilbygninger 
og udfyldningsbyggerier til de 
bevarede ejendomme. Udvik-
lingsaftalen forventes at kunne 
udmønte sig i 5 – 6.000 kvm. 
boligbyggeri mellem de bevarede 
ejendomme, som Tetris vil udnyt-
te til at opføre rækkehuse i op til 
tre etager.  
 
Udviklingen af boligbyggeriet 
forudsætter imidlertid, at hele 
karréen fremstår som ny eller 
nyrenoveret, og på den baggrund 
har By & Havn besluttet at 
istandsætte den bevaringsvær-
dige del af karréen i væsentlig 
omfang og efterfølgende udleje 

bygningerne til showroom, krea-
tivt erhverv og café eller lignende 
formål.

 
•  Herudover er ca. 10.000 kvm. 

reserveret til almene boliger. 
 
•  Endelig har en større pensions-

kasse sat sig på et attraktivt 
boligbyggefelt yderst på Sandkaj, 
der omfatter ca. 11.400 kvm. til 
ejerboliger. By & Havn tilbage-
køber her cirka 600 kvm. i stue-
etagerne til udlejning til butik/
restauration.  

Sammenlagt er der således næsten 
80.000 kvm. bolig- og erhvervs-
byggeri på vej i Århusgadekvar-

teret. Det glæder naturligvis Jens 
Kramer Mikkelsen:  

- Med de mange grundsalg i den 
seneste tid – og flere på vej – er 
Århusgadekvarteret rigtig godt på 
vej. Timingen har været helt rigtig 
for realiseringen af bydelen, og 
de mange grundsalg viser, at der 
er energi i markedet, siger adm. 
direktør Jens Kramer Mikkelsen, 
By og Havn.

Og selvom det næsten lyder 
usandsynligt, så har By & Havn, 
Nordkranen og pensionsselska-
bet PenSam Liv derudover også 
underskrevet en aftale om at 
opføre, eje og drive ca. 14.000 

kvm. svarende til 128 boliger. Her 
er NCC Construction Danmark 
allerede valgt som totalentreprenør 
på en entreprise til 339 millioner 
kr., og Vilhelm Lauritzen Arkitekter 
har tegnet boligerne.  
 
Her er der tale om et kompliceret 
projekt, der bygges på en særlig 
boligø på Marmormolen med vand 
på tre sider, for udover boligerne 
er projektet nemlig pålagt at 
indeholde etablering af cirka 600 
parkeringspladser under boligø-
en, der både skal bruges til de 
mange ansatte i FN Byen, som er 
nærmeste nabo – og selvfølgelig af 
de kommende beboere og ansatte 
på Marmormolen. Så byggeriet har 

rummet flere udfordringer, men er 
altså nu faldet på plads.  

 - Boligerne opføres i et helt nyt 
kvarter lige ved østerbro med 
let tilgængelighed til Nordhavn 
Station og med udsigt til resten 
af Nordhavnen på den anden side 
af havnebassinet. Jeg er sikker 
på, at det bliver en fantastisk 
eftertragtet adresse, når boligerne 
står færdige i 2015. Og det er bare 
begyndelsen, siger adm. direktør 
Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn.  
 
Projekteringen går i gang nu, og 
efter sommerferien går opførelsen 
i gang. 

80.000 kvm. på vej i århusgade kvarteret
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Pensams kommende boliger opføres 

som seks selvstændige byggeafsnit. 

Fire byggerier fremstår som vinklede 

og to som rektangulære blokke. 

På hver af de fire vinklede blokke 

placeres et tårn. Vilhelm Lauritzen 

har tegnet. 

Pludselig er der gået hul på bylden så at sige og solgt mere end 

80.000 kvm. i Nordhavnen. Se her, hvem der bygger hvor. 

FN-byen herover får nu nye naboer i form af boliger. På grund af sikkerhed er FN-øen billøs, og de tilhørende P-pladser skal konstrueres under boligerne, der 

derfor får en P-kælder med 600 pladser. Til venstre den næsten færdige FN-by og til højre disponeringen af boligerne ved siden af FN-øen. 
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Jobopslag

Vi søger en ny kollega til at varetage bogholderi, kundeservice 
og administration på vores kontor i Helsingør.

Vi tilbyder en spændende hverdag med mange 
vekslende opgaver og muligheder i en 
nordisk virksomhed.

>

Er du en udadvendt og positiv person med lyst til at 
arbejde fokuseret med mange forskellige typer af 
opgaver og samtidig holde fastlagte deadlines ?

>

Læs mere på estatemedia.dk/job>

Har erfaring med daglig bogføring, debitor-opføl-
gning, opfølgning på budgetter og 
almindelige administrative opgaver ?

>

Med aFTalen ’FreMgang I 
FællessKaB’ oMprIorITerer 
KøBenHaVns KoMMune I 
2013 850 MIllIoner Kr. til nye 
kommunale kerneopgaver. Blandt 
andet får København 225 nye 
ungdomsboliger og 165 almene 
familieboliger, som bliver til at 
betale med en gennemsnitlig 
lønmodtagerindkomst. Tre køben-
havnske skoler bliver renoveret 
fra kælder til kvist. 
 
Aftalen indebærer anlægsin-
vesteringer på 550 millioner 
kr. ud over de 12 milliarder kr., 
kommunen allerede har anlægsin-
vesteringer for i perioden 2013 – 
2017. Der er tale om et historisk 
højt anlægsniveau, som forventes 
at skabe 15.000 job i perioden. 

nyheder n

Kort nyt

KøBenHaVn: CG Jensen har lagt 
byggekrisen bag sig. I 2012 blev 
omsætningen næsten fordoblet 
fra 327 millioner kroner til 691,7 
millioner kroner. Overskuddet 
fra primær drift voksede til 13,8 
millioner kroner.

Det er blandt andet store 
opgaver som en råhusentreprise 
på Margretheholmen med 459 
boliger, vindmølleopgaver for 
DONG, støjafskærmning og broer 
for Vejdirektoratet og Banedan-
mark samt havneopgaver i blandt 

andet Thyborøn og Anholt, der har 
bidraget til omsætningen.

-2012 blev et år, hvor CG Jensen 
indfriede målene til fulde, og vi er 
meget tilfredse, siger adm. direktør 
Michael S. Larsen, CG Jensen.

CG jensen tjente  
13,8 millioner kr. i 2012

Kalvebod Bølge er en af CG Jensens 

store projekter, hvor selskabet anlægger 

4.000 kvm. promenade på pæle, hvor 

københavnerne vil kunne nyde solen, 

fortøje små både og sejle i kajak.

Dansk stand på EXPO REAL 2013

I 2013 bliver der mulighed for at deltage som udstiller på en dansk 
fællesstand på EXPO REAL messen i München d. 7. - 9. oktober.

Dansk Eksportforening, Messe Münchens repræ-
sentant i Danmark ExpoService ApS og Estate 
Media er gået sammen for at organisere en dansk 
fællesstand på EXPO REAL 2013.

Ved at deltage som udstiller på standen, får du 
mulighed for at promovere dig på en af verdens 
største ejendomsmesser. 

Expo Real er en traditionel messe, hvor det i høj 
grad er muligt at etablere internationale kontakter 
ved at være repræsenteret på en stand.

På fællesstanden vil hver udstiller have sit eget 
dedikerede område, og der vil være mulighed for 
at booke dele af standen i forskellige størrelser til 
individuel udformning og promovering.

Standen vil promovere såvel offentlige som private 
aktører som ønsker at tiltrække investorer, lejere 
eller har ydelser som tilbydes udenlandske kunder.

Ud over selve eksponeringen som udstiller på 
messen, giver deltagelse på fællesstanden mange 
andre fordele:

• Tysktalende reception og sekretærservice på 
standen under hele messen, der kan servicere dine 
kunder, når du ikke er på standen.

•  Adgang til mødelokaler og cafémøder med for-
plejning på standen.

• International markedsføring af standen. Udarbej-
delse af tysk/engelsk informationsflyer på tryk og 
udsendelse af international e-mailing. 

• Organisation af en fælles reception i München for 
alle danske udstillere og mulighed for at invitere 
egne kunder.

Standen opbygges på ca. 200 kvadratmeter, og der 
er mulighed for at deltage som udstiller fra en pris 
på kr. 65.000,- inkl. alle omkostninger til standen.

For mere information samt tilmelding kontakt: 

Halldor Halldorsson, tlf. 86 81 38 88
E-mail: halldor.halldorsson@dk-export.dk

Ulrike Møgelvang, tlf. 61 66 00 98
E-mail: ExpoService ApS info@exposervice.dk

Videns- og mediehus for ejendomsbranchen

Tlf. 49 25 39 69 • E-mail: pfeiffer@estatemedia.dk
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raMBøll Har KøBT arKI-
TeKTVIrKsoMHeden WITraz 
for at styrke sin markedsposition 
inden for eksisterende byggeri. 
 
Witraz er en virksomhed med 30 
medarbejdere, som arbejder med 
arkitektur og rådgivning.

- Vi ser et enormt markedspo-
tentiale inden for eksisterende 
byggeri. Særligt i de store byer 
vil bolig – og energirenovering af 
eksisterende byggeri stå højt på 
dagsordenen i de kommende år 
hos offentlige bygherrer og i de 
store boligselskaber, siger Bjarne 
Rasmussen, direktør i Rambølls 
byggeridivision. 
 
Witraz har blandt andet udarbej-
det en helhedsplan for Gylden-
risparken på Amager, hvor 450 
boliger er moderniseret.

øKonoMI- og IndenrIgsMInI-
sTer MargreTHe VesTager 
har godkendt, at 44 kommuner 
overfører kommunale lånetilsagn 
for over 0,8 milliarder kr. til 
2013. Pengene skal bruges til 
219 kommunale anlægsprojekter, 
herunder aktiviteter til blandt 
andet renovering og forbedring 
af folkeskoler, dagsinstitutioner, 
plejehjem, idrætsfaciliteter, sund-
hedshuse og veje.  
 
Det betyder, at stort set alle plan-
lagte anlægsinitiativer i landets 
kommuner i 2012 kan gennem-
føres - selv om pengene ikke er 
blevet brugt i 2012. 
 
Eksempelvis kan aktiviteter i 
Kerteminde Kommune med etab-
lering af en ny storbørnehave i 
Langeskov fortsætte. Det samme 
kan renoveringen af Rask Mølle 
Skole i Hedensted Kommune og 
arbejdet med en ny daginstitu-
tion i Bækmarksbro i Lemvig 
Kommune.

odense: Udviklingsselskabet 
Arkitektgruppen har øget såvel 
omsætning som indtjening i en 
tid, hvor det i hvert fald for nogle 
udviklere er svært at få fremgang. 
Arkitektgruppen har dog de sene-
ste år specialiseret sig i boliger i 
København med fokus på Amager 
og ørestad, og det har hjulpet på 
gruppens aktiviteter, fordi efter-
spørgslen har været høj. 
 
Koncernens omsætning steg fra 
215 millioner kr. i 2011 til knap 
316 millioner kr. i 2012, hvor kon-
cernen har afleveret 2 ejerlejlig-

hedsprojekter i området omkring 
Amager Strandpark, og påbegyndt 
et større byggeri med 101 lejlighe-
der for Danica Ejendomme.  
 
I 2012 har Arkitektgruppen 
desuden opført og afleveret et 
antal retail-butikker, et mindre 
rækkehusprojekt i Stenløse samt 
et boligprojekt til 2 boligforeninger 
i Odense, hvor selskabet har sit 
hovedkontor. 
 
- Det er således forventningen, 
at der i løbet af de kommende 
måneder vil blive indgået aftaler 

om flere større boligbyggerier, 
særligt i hovedstadsområdet. 
Endvidere forventer koncernen at 
annoncere flere ejerboligprojekter 
til salg i løbet af 2013. Ledelsen 
kan berette om øget efterspørgsel 
efter ejerlejligheder, ligesom det er 
blevet væsentligt lettere at opnå 
fornøden finansiering til denne 
type projekter, skriver Arkitekt-
gruppen om aktiviteterne. 
 
Resultatet blev et overskud før 
skat på 11,2 millioner kr. i 2012, 
mod 7,3 millioner kr. i 2011.

Arkitektgruppen øger  
omsætning med 46 procent 

I 2012 har Arkitektgruppen haft god fremdrift i salget af et rækkehusprojekt ved Amager Strand, ”Strandparken”, og hoved-

parten af lejlighederne i et nyt ejerlejlighedsprojekt – ”Twister”. Seneste projekt er Skovhuset her i Ørestad Syd.

Kort nyt
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Blikfang og større synlighed
med bannerannoncering på www.estatemedia.dk

Nyhederne opdateres løbende dagen igennem, så du altid kan føle dig velinformeret om sidste 
nyt fra bygge- og ejendomsbranchen.

Hver måned har vi gennemsnitlig 30.000 besøgende på hjemmesiden og tallet er stigende.
Over 3000 modtager hver dag vores nyhedsmail direkte i deres indboks.

Megaboard B 930 x H 180 pixel pr. uge kr. 3.995,-  

Leadboard B 728 x H 90 pixel pr. uge kr. 1.895,- 

Sidebanner B 140 x H 190 pixel pr. uge kr. 895,- 

Nyhedsmail topbanner B 590 x H 115 pixel pr. uge kr. 1.995,- 

Standardmail banner B 620 x H 90 pixel pr. uge kr. 1.395,- 

Formater og priser

Betina Blaagran
Salgschef
E-mail: blaagran@estatemedia.dk 
Tlf.: 53 37 53 93

Michael Mortensen
Mediekonsulent
E-mail: mortensen@estatemedia.dk 
Tlf.: 28 34 03 19

Kontakt salgsafdelingen:
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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

15th IPD European Property
Investment Conference

23-24 May 2013
Sheraton Lisboa, Portugal

ipd.com #IPDconf

Conference speakers include:  
Roger Urwin, Towers Watson 
Meka Brunel, Ivanhoe Cambridge 
Thierry Malleret, Author of Disequilibrium:  
A World Out Of Kilter  
 
IPD is proud to have Estate Media as a media 
supporter of the European Awards Gala Dinner 
on 23 May, recognising the best performing 
property funds across Europe

Book now to secure your place  
Register at ipd.com/europeanconference

‘A New Paradigm for Global Real Estate’   
From an era of economic destruction, we ask 
what new forces will emerge 
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kim Trenskow, Advokat

kromann reumert

E-mail: kt@kromannreumert.com

atur- og Miljøklagenævnet har i en nyere afgørelse 
fastslået, at en butik i Vejle etableret efter den 
tidligere planlovs regler om særligt pladskrævende 

butikker ikke er lovlig, da butikken også sælger varer, der ikke 
er særligt pladskrævende. Afgørelsen, der er blevet opretholdt 
af Retten i Kolding, skal nu prøves i Vestre Landsret. Landsret-
tens dom i sagen vil ikke kun få betydning for den konkrete 
sag, men tillige for lovligheden af flere hundrede butikker rundt 
omkring i landet etableret på det samme grundlag.

I planlovens kapitel 2d findes regler, der detaljeret regulerer 
kommunernes planlægning til butiksformål. Kommunerne er 
herved underlagt retlige begrænsninger i deres planlægning 
både i forhold til butikkers placering, idet de som udgangspunkt 
skal placeres i bymidten, og i forhold til butikkers størrelse. 

En særlig undtagelse gælder dog for butikker, der alene 
forhandler særligt pladskrævende varer, idet disse ikke er 
underlagt reglerne om placering og størrelse. Siden 1. juli 2007 
har det udtømmende været oplistet i loven, hvilke butikker, der 
forhandler særligt pladskrævende varegrupper, herunder f.eks. 
planteskoler, byggemarkeder og møbelbutikker. Før 1. juli 2007 
var det alene eksemplificeret i loven, hvilke varer, der skulle 
anses for at være særligt pladskrævende, hvilket gav mulighed 
for et kommunalt skøn. 

Både før og efter 1. juli 2007 har det været et krav efter lovens 
ordlyd, at butikkerne ”alene” forhandlede særligt pladskrævende 
varer.

Imidlertid praktiserede kommunerne igennem årene forud for 
lovændringen den 1. juli 2007 en mere lempelig og fleksibel til-

gang til forståelsen af dette krav. Denne praksis var primært et 
resultat af en brancheglidning samt ændrede butikskoncepter, 
der indebar, at butikker, der tidligere alene havde solgt særligt 
pladskrævende varer, tillige gik over til at sælge varer, der ikke 
var pladskrævende, og omvendt. I perioden før 1. juli 2007 blev 
der således i mange kommuner givet tilladelse til etablering af 
særligt pladskrævende butikker i områder udlagt hertil, selvom 
butikkerne også forhandlede andre varer end særligt pladskræ-
vende varer.

Med brancheglidningen og denne kommunale praksis skabtes 
der en konkurrencefordel i forhold til de ”almindelige” udvalgs-
varebutikker, der som følge af planlovens regler var begrænset i 
deres størrelse og placering. Bl.a. på den baggrund blev reglerne 
(ind)skærpet i 2007.

den konkrete sag    
I Vejle-sagen havde bygherren fået byggetilladelse efter de tidli-
gere regler til at opføre en ejendom med fire butikker, hvoraf én 
af butikkerne skulle huse en butik, der primært solgte møbler, 
men som også skulle sælge andre varegrupper i form af diverse 
boligtilbehør. 

Efter møbelbutikkens etablering foretog kommunen et tilsyns-
besøg i butikken. I mellemtiden var planlovens regler blevet 
ændret med virkning den 1. juli 2007. Det var kommunens 
opfattelse, at butikkens indretning, hvorefter 65 procent af 
butikkens areal rummede særligt pladskrævende varer og de 
sidste 35 procent øvrige varer, ikke var i overensstemmelse 
med reglerne i planloven. Kommunen udstedte herefter et 
påbud om fysisk lovliggørelse af butikken. 

pladskrævende butikker  
kommer i landsretten

orDet er DIt
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Påbuddet blev som nævnt herefter stadfæstet af Natur- og 
Miljøklagenævnet, og dernæst af Retten i Kolding. Begge 
instanser har fastslået, at lovens ordlyd også før 1. juli 2007 
forudsatte, at en butik som den i sagen ”alene” måtte forhandle 
særligt pladskrævende varer, ligesom man har frakendt den 
tidligere kommunale praksis begrundet i brancheglidningen en 
retlig relevans.

Dommen er som nævnt anket til landsretten, der forventes at 
tage endelig stilling til sagen indenfor et års tid.  

konsekvenser 
Såfremt landsretten når frem til det samme resultat, må den 
pågældende butik enten ændre sit sortiment, så det opfylder et 
krav om ”alene” at forhandle pladskrævende varer eller lukke. 
Mange butikker rundt omkring i landet er imidlertid etableret 
på samme grundlag og med en lignende varefordeling som den 
konkrete butik i Vejle-sagen, og den endelige dom i sagen vil 
derfor også få betydning for disse butikker. 

Kommunerne vil ikke på baggrund af dommen i den konkrete 
sag være forpligtede til at føre et opsøgende tilsyn med regler-
nes overholdelse i de lignende butikker, der ligger i de respek-
tive kommuner. Kun såfremt butikken selv bringer spørgsmålet 
op eller kommunen på anden måde, f.eks. gennem en klage, gø-
res opmærksom på det konkret ulovlige forhold, har kommunen 
pligt til at reagere. I den situation har kommunen en almindelig 
pligt til at føre tilsyn og at sikre lovliggørelse af ulovlige forhold.

Forpligtes kommunen til, eller vælger den frivilligt at foretage 
et tilsyn, vil butikken som en konsekvens af dommen kunne 
risikere at blive mødt med et krav om fysisk lovliggørelse, hvis 
butikken forhandler ikke-pladskrævende varer i mere end et 
ubetydeligt omfang. 

I så fald er det dog væsentligt at være opmærksom på, at der 
måske alligevel er en eller flere juridisk(e) udvej(e), der inde-
bærer, at en kommune ikke kan håndhæve et krav om fysisk 
lovliggørelse.

Andre momenter
Passivitet fra kommunens side vil i praksis kunne begrunde, at 

et påbud ikke kan hånd-
hæves overfor butikken. Det 
kræver dog formentlig, at kommunen har 
haft kendskab til det ulovlige forhold i længere tid 
uden at reagere overfor ulovligheden. Såfremt kom-
munen har været bekendt med varefordelingen og 
butikstypen ved meddelelse af bygge- og ibrugtag-
ningstilladelse eller er blevet bekendt hermed ved et 
tilsyn, og desuagtet ikke har reageret heroverfor i en 
efterfølgende periode, vil kommunen efter en konkret 
vurdering have fortabt en adgang til at stille krav om 
fysisk lovliggørelse af butikken på grund af udvist 
passivitet. 

Mange af de butikker, som dommen kan få betydning for (bu-
tikker etableret efter 1997, hvor reglen første gang blev indsat 
i planloven), har gennem en årrække ført et blandet varesorti-
ment. I forhold til ulovlige forhold af begrænset betydning, der 
har eksisteret gennem lang tid/længere tid, kan der i visse tilfæl-
de lægges vægt på, om der er en samfundsmæssig interesse i, 
at håndhævelse af reglerne må vige for hensynet til butiksinde-
haveren, som har indrettet sig i tillid til, at butikken er lovlig. 

Også berettigede forventninger kan i visse tilfælde, hvor det 
ulovlige forhold ikke har bestået i lang tid, sandsynligvis efter 
en konkret vurdering føre til, at der ikke kan stilles krav om 
fysisk lovliggørelse. Det kan bl.a. være tilfældet, hvis kommu-
nen i forbindelse med en bygge- og ibrugtagningstilladelse har 
godkendt butikkens etablering.

Overfor hensynet til butikken står hensynet til retshåndhæ-
velsen. Vurderes det, at det almindelige hensyn til retshånd-
hævelsen må veje tungere end hensynet til butikken, vil der til 
trods for, at ét eller flere af ovenstående momenter er til stede, 
alligevel kunne udstedes et lovliggørelsespåbud. 

Såfremt landsretten når frem til, at den i sagen omhandlede 
butik ikke er lovlig, må det forventes, at der rundt omkring i de 
danske kommuner vil opstå sager om lovliggørelse af tilsvaren-
de butikker med en blandet varefordeling. I så fald vil det blive 
relevant at få foretaget en nærmere vurdering af de involverede 
hensyn i de enkelte sager. n
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Finanstilsynet. Forvaltere med tilladelse må som udgangspunkt 
ikke udøve anden virksomhed end forvaltning af investerings-
foreninger.

Tilladelsen bliver en betingelse, når den samlede forvaltede 
formue overstiger 100 mio. euro - dog op til 500 mio. euro, hvis 
ingen af de fonde, som forvaltes, anvender gea-ring, og hvis 
ingen investorer i fondene har ret til at blive indløst i en periode 
på mini-mum 5 år efter datoen for den oprindelige investering.

Forvaltere, hvis samlede forvaltede formue ikke overstiger disse 
grænser, er undtaget fra en lang række af lovens bestemmelser. 
De skal registreres i Finanstilsynet, men de er ikke underlagt 
tilsyn.

Der stilles krav til egenkapitalen hos forvalteren på mellem 
125.000 euro og 10 mio. euro., afhængig af størrelsen af den 
forvaltede kapital. Derudover stilles krav om an-svarsforsikring.
Loven kommer til at stille krav om, at forvaltere etablerer risi-
kostyringssystemer i den daglige drift, som skal "kunne påvise, 
måle, styre og overvåge alle risici". Risikosty-ringsfunktionerne 
skal være funktionelt og hierarkisk adskilt fra administrationen 
i øvrigt.

På samme måde stilles der krav om, at forvalteren skal tilrette-
lægge rapportering og drift med henblik på at undgå interesse-
konflikter "mellem alle de interesserede parter", som det hedder 
i bemærkningerne.

Der stilles krav om etablering af likviditetsstyringssystem og 
procedurer, som giver mu-lighed for at overvåge fondenes 
likviditetsrisici.

I øvrigt stilles der krav om procedurer for værdiansættelse af 
aktiver, således at det sker uafhængigt og konsekvent. Værdi-
ansættelsen kan enten foretages af forvalteren selv eller af en 
uafhængig vurderingsekspert.

Loven indeholder særlige regler og krav til årsrapporteringen 
samt løbende orientering til Finanstilsynet og fondens investo-
er.

Aflønning af forvalterens ledelse og nøgle- 
medarbejdere
For ledelsen i forvalterens selskab og for nøglemedarbejdere, 
må den variable løndel maksimalt udgøre 50 procent af det 
samlede honorar. For andre ansatte skal der fast-sættes et 
"passende loft" for den variable løndel.

Det sidste tiltag, der skal nævnes, er kravet om, at forvaltere 
skal udpege en depositar for investeringsfonden. Depositaren 
skal som udgangspunkt være et kreditinstitut eller et fonds-
mæglerselskab hjemmehørende i EU. Depositaren skal overvåge 
og opbevare de finansielle aktiver på separate depoter og konti 
for investeringsfonden.

Lovforslaget er ikke færdigbehandlet i Folketinget, men forven-
tes at træde i kraft 22. ju-li 2013. Forvaltere omfattet af loven 
skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at indrette 
deres virksomhed, så den er i overensstemmelse med lovens 
regler og ind-sende en ansøgning om tilladelse inden den 22. 
juli 2014.

Forslagets regler efterlader mange steder tvivl om rækkevidde 
og omfang. Direktivet som loven bygger på er et rammedirektiv, 
som EU-Kommissionen har til opgave at ud-fylde. Tilsvaren-
de bemyndigelser gives til Erhvervs- og Vækstministeren og 
Finanstil-synet for at sikre, at reglerne i Danmark løbende er 
synkroniseret med EU-reglerne. 

KPMG foretog i sidste halvår af 2012 en global forespørgsel 
blandt forvaltere af alter-native investeringsfonde. Forespørgs-
len viste, at der var stor usikkerhed om, hvordan de nye regler 
skal implementeres. 45 procent havde ikke forholdt sig til 
de strikse løn-krav, 71 procent vidste endnu ikke, hvordan 
omfanget af gearing skal beregnes og 63 procent havde endnu 
ikke forholdt sig til valg af depositar. Flere af respondenterne 
frygtede, at det kunne blive svært at finde et pengeinstitut, der 
ville påtage sig det store ansvar.

Anbefalingen må være, at forvaltere af fonde, som rammes af 
loven, følger de fortolk-ningsbidrag, som måtte komme fra EU 
og Finanstilsynet, og i øvrigt allerede nu forbe-reder sig på de 
ændringer af procedurer mv., som loven medfører. n
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jakob eriksen

director real estate

KPMG Legal Services
jeriksen@kpmg.dk

en 22. juli 2013 forventes en ny lov om forvaltere 
af alternative investeringsfonde at træde i kraft. 
Loven indeholder nye og ganske omfattende krav 

til forvaltere af fonde, og vil ramme forvaltere af blandt andet 
visse ejendomsfonde.

Hvem bliver ramt?
Reglerne gælder for forvaltere af de såkaldte alternative inve-
steringsfonde (AIF), der i lovforslaget er defineret som kollekti-
ve investeringsenheder eller investeringsafdelinger deraf, som

1) ikke er omfattet af UCITS-direktivet/lov om investeringsfor-
eninger. 

2) rejser kapital fra "en række investorer" med henblik på at 
investere til fordel for disse investorer.

I høringsfasen i lovforberedelsen er der fra flere sider udtrykt 
bekymring over, om det i den kommende lovtekst er tilstrække-
ligt klart, hvem der eksakt er omfattet af loven. Fortolkningen 
af lovens bestemmelser og dermed rækkevidde, er en opgave 
for EU-retten. Indtil videre har Erhvervs- og Vækstministe-
riet oplyst, at Finanstilsynet er tildelt en bemyndigelse til at 
fastsætte regler om, hvornår en enhed opfylder betingelserne 
for at være en alternativ investeringsfond, herunder hvad der 
nærmere ligger i definitionen "en række investorer". Ministeriet 
oplyser, at

 "for at undgå at få et stort antal 10-mandskommanditselskaber 
uden systemisk betyd-ning under forslagets anvendelsesområde, 
er det på nuværende tidspunkt hensigten at fastsætte, at ”en 
række investorer” er mindst 11 investorer. Dog vil fælleseuropæi-

ske regler kunne tvinge den danske lovgivning til at fastsætte et 
lavere tal."

Bl.a. med udgangspunkt i ESMA's guidelines til direktivet, må 
det siges at være tvivl-somt, om der overhovedet er belæg for 
en så bred fortolkning.  

Hedgeforeninger og kapital- og venturefonde vil uanset antallet 
af investorer være om-fattet, oplyser ministeriet. 

Reglerne gælder for forvaltere af disse alternative investe-
ringsfonde og altså ikke selve fondene. Forvaltere defineres i 
loven som virksomheder, hvis sædvanlige erhvervs-mæssige 
virksomhed består i forvaltning af en eller flere alternative inve-
steringsfonde og som har påtaget sig ansvaret som forvalter for 
en eller flere alternative investerings-fonde. Mange forvaltere af 
ejendomsfonde vil være omfattet af den nye lov.

Hvorfor kommer den nye lov?
Lovforslaget gennemfører et EU-direktiv på investeringsfor-
valtningsområdet: FAIF-direktivet – også kaldet kapital- og 
hedgefondsdirektivet.

Formålet er at få mere kontrol med disse fonde og foreninger 
ved at skabe gennemsig-tighed til gavn for investorerne og 
konkurrencen - også på tværs af medlemsstaterne. Direktivet er 
en udløber af finanskrisen og den tendens, der generelt er mod 
øget kon-trol med kapitalmarkederne.

Hvad kommer loven til at betyde?
Lovforslaget indebærer, at forvaltere af alternative investerings-
fonde enten skal have en tilladelse eller skal registreres hos 

nye krav til forvaltere af fonde

– hvad betyder det ?
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byggeprojekter I DANmArk 
her FINDer Du tAL og FAktA om AktueLLe byggerIer

de 5 største byggeprojekter i danske  
regioner med byggestart april 2013

Nordjylland

midtjylland

sjællandsyddanmark

hovedstaden

 

Sjælland
projekt By Mio. kr. slut

Øster toreby  
- Nyt varmeværk

Nykøbing F 32 201310

ombygning af saxenhøj sakskøbing 23 201404

vordingborg - opførelse  
af boliger til autister  
- 2. etape

vordingborg 22,6 201404

superbrugsen udvider  
- 2. etape

tølløse 20 201311

Læderland udvider roskilde 10 201312

 

Hovedstaden
projekt By Mio. kr. slut

opførelse af nyt rådhus 
og sundhedshus

Ølstykke 231 201409

trafik kontrol Center - Øst københavn v 160 201409

Frederiksberg kommune 
- energibesparende 
foranstaltninger

Frederiks-
berg

130 201502

kastrup - afd. 14  
holdkærparken,  
renovering af ejendom

kastrup 110 201504

renovering af kollegie  
- tingbjerg kollegiet

brønshøj 90 201411

 

projekt By Mio. kr. slut

korskærparken afd. 405  
- renovering af boliger

Fredericia 122,7 201404

korskærparken afd. 503  
- renovering af boliger

Fredericia 111 201404

vejle Lystbådehavn  
- havne øen - Nyt domicil 
kirk kapital

vejle 110 201604

Lindø Industripark  
- testhal

munkebo 52 201312

renovering af 
Nestlégården

Fredericia 37 201404

Syddanmark

 

Midtjylland
projekt By Mio. kr. slut

Nyt svømmebad i 
randers

randers Nv 214 201504

Andelsboligforeningen 
brande - renovering af 
Afd. 1

brande 25 201311

renosyd - Ny miljøpark i 
skanderborg

skanderborg 25 201311

kunstmuseet Aros  
- sunset Lounger

Aarhus C 20,9 201309

plejecenter tinghøj  
- Nye almene ældreboliger

hammel 19 201401

 

projekt By Mio. kr. slut

katedralen  
- Lindholm brygge  
- Nye ungdomsboliger

Nørresundby 115,5 201409

Dronninglund  
- opførelse af varmeværk

Dronninglund 40 201401

vestergårdsvej  
- opførelse af rækkehuse

thisted 34 201401

boliger og Fakta i  
Dronninglund

Dronninglund 30 201401

ulsted - opførelse af 
varmeværk

hals 26 201310

Nordjylland

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

I/S Amagerforbrænding

Bygningsstyrelsen

Region Sjælland

A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma

Region Midtjylland

Direktoratet For Kriminalforsorgen

Københavns Kommune

Sjælsø Gruppen A/S

Region Hovedstaden

Sundby-Hvorup Boligselskab

Top 10
Hele danmark  

– fra .5.2012- 30.04.2013De 10 mest aktive bygherrer

projekt By Mill Kr. slut

Opførelse af nyt rådhus og  
sundhedshus

ølstykke 231 201409

Nyt Svømmebad i Randers Randers NV 214 201504

Trafik Kontrol Center - øst København V 160 201409

Frederiksberg Kommune  
- Energibesparende foranstaltninger

Frederiksberg 130 201502

Korskærparken afd. 405  
- Renovering af boliger

Fredericia 122,7 201404

Katedralen - Lindholm Brygge  
- Nye ungdomsboliger

Nørresundby 115,5 201409

Korskærparken afd. 503  
- Renovering af boliger

Fredericia 111 201404

Kastrup - afd. 14 Holdkærparken, 
renovering af ejendom

Kastrup 110 201504

Vejle Lystbådehavn - Havneøen  
- Nyt domicil Kirk Kapital

Vejle 110 201604

Renovering af kollegie  
- Tingbjerg Kollegiet

Brønshøj 90 201411

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

Hele danmark Mio. kr. Kvm

2012 Maj 3.700 317.998

2012 Juni 2.274 201.627

2012 Juli 1.813 132.637

2012 August 6.547 461.767

2012 September 5.376 471.663

2012 Oktober 3.096 229.909

2012 November 3.981 257.488

2012 December 3.199 225.181

2013 Januar 3.766 326.142

2013 Februar 2.178 159.756

2013 Marts 7.183 243.119

2013 April 2.789 237.986

Total 45.903 3.265.273

Hele danmark – fra 1.5.2012- 30.04.2013

Fordelt på hovedgrupper Mio. kr. Kvm.

Boliger - huse og lejligheder 11.200 1.011.482

Sport, fritid, kultur & hotel 2.821 187.657

Butik, kontor, lager, industri & 
transport

9.605 885.762

0Skoler, uddannelse & forskning 9.169 631.339

Sundheds- & socialvæsnet 6.275 389.869

Off. bygn. politi, militæret & 
beredskabst.

2.391 108.683

Energi og renovation 4.441 50.482

Total 45.903 3.265.273

Millioner kr.
Total: 45.903

Kvm.
Total: 3.265.273

Fordelt på regioner

Nordjylland

hovedstaden

sjælland

syddanmark

midtjylland hovedstaden

syddanmark

sjælland

midtjylland

Nordjylland

Igangsatte byggerier  
1. maj 2012 - 30. april 2013
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Type Bygningsnavn adresse areal, kvm pris i mio. Køber sælger

- roskildevej 325 A, taastrup 10.260  40 Atea A/s roskildevej 325 Aps

- vestergade 67, odense 2.337 46 mica, odense Aps spar vest Fonden

- Ærøvej 21, viborg 4.866 66 Fb erhvervsejendomme Aps Finn peter bach

- kamillevej 4, tårnby 4.158 78 ejendomsselskabet  
kamillevej Aps

mge7 Aps

- Algade 90, brønderslev 9.554 120 Fsp ejendomme &  
projekter Aps

Ap pension

- Axel heides vej 1-79, hørsholm 6.070 175 Fsp ejendomme &  
projekter Aps

Ap pension

skovvejen 11, Aarhus 1.171 51 tg brentwood A/s essex studestalden Aps

- rendsburggade 8, Aalborg 0 55 pkA ejendomme Af  
2012 I/s

Aalborg kommne

- Amerika plads 24 e, københavn Ø N/A 135 sveafastigheter) Ap pension

- gyngemose parkvej 4, blok C, 
søborg

5.446 112 bouwfond reIm sjælsø group

- rådhuspladsen 45/ 
Frederiksberggade 40, københavn k

7.382 N/A standard Life investments Fb 40 Aps

Østre kanalgade 12, Aalborg 7.984 120 sveafastigheter Finanssektorens  
pensionskasse

- kanslergade 1, københavn Ø 10.054 131 A/b kanslervænge Forstædernes  
ejendomsselskab

- Dronningens vænge 2, Lyngby 9.288 145 sveafastigheter Fsp ejendomme

- Lersø parkalle 107, københavn Ø 3.626 48 Lergravsvej 53 Aps rapitus holding Aps

Lindevangs Allé 8, 10, 12, 
Frederiksberg

5.190 55 N/A professionshøjskolen metropol

vIgtIge trANsAktIoNer>>

n Tal og tendenser  Tal og tendenser n

Tallene leveres af  
mæglerfirmaet  
RED Property Advisers. 

Informationer til graferne 
herunder er leveret af 
Nybolig Erhverv.

Blandt de største transaktioner i det danske marked i den seneste 
periode er Standard Life Investments køb af den markante hjør-
neejendom på Rådhuspladsen. Prisen er ikke offentliggjort, men ejen-
dommens seneste offentlige ejendomsværdi var 466 millioner kr. 

solgt på rådhuspladsen

Lejepriserne på butikker er stigen-
de på de bedste beliggenheder. 
Det gælder både lokalt i de enkelte 
byer, men også generelt er der 
en større efterspørgsel i større 
byer som København, Aalborg og 
Aarhus end i mindre som Odense 
og Roskilde.

Afkastkravene er stabile i de fleste 
byer i Danmark, når det gælder 
butikslokaler. Men de steder hvor 
lejepriserne er under pres, er 
afkastkravene på grund af højere 
genudlejningsrisiko og lavere cash-
flow også stigende. Det gælder for 
eksempel i Vejle. 

Informationer til graferne til venstre 
er leveret af Realkredit Danmark.

BYG HER!

største transaktioner i danmark Butik

renteudviklingen

30-årigt fastforrentet lån FlexLån type F1

Marts 
2011

Juni 
2011

Sept. 
2011

Dec. 
2011

Marts 
2012

Juni 
2012

Sept. 
2012

Dec. 
2012

Marts 
2013

5,00%  

4,50%

4,00%

3,50%                                                                                                                                                 

3,00%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%                                                                                                                                                 

                                       

København Roskilde Odense Vejle Århus Aalborg

København Roskilde Odense Vejle Århus Ålborg

DKK, kvm pr. år DKK, kvm pr. år

Procent pr. år

kr. 2.500

kr. 3.000

kr. 3.500

kr. 4.000

kr. 4.500

kr. 5.000
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n Nyheder Nyheder n

Kort nyt

NYT FRA NORDEN 
FOkus på bYggERi Og EjENDOm i DE NORDiskE lANDE

deT dansKe arKITeKT-
FIrMa juul FrosT får nu 
for første gang sine omkost-
nings-optimerede og fleksible 
konceptboliger, SML, opført i 
den svenske by Örebro.  
 
Der er tale om 89 studenter-
boliger med et samlet areal på 
3.400 kvm., der bygges under 
navnet StudentCity. Boligerne 
skal stå færdige i 2014. Byg-
herre er Örebro Bostäder. 
 
Universitetet i Örebro har 
17.000 studerende.

StudentCitys ydre ankomsttårn 
iscenesættes af den svenske 
lyskunstner Mikael Pauli, og 
bygningen er tænkt som et 
vartegn i Örebro. 
 
StudentCity er blot et af en 
række projekter for Juul Frost 
Arkitekter i Örebro. Vinderpro-
jektet for campusudvikling på 
Örebro Universitet har medført 
en række forskellige byggeop-
gaver.  
 
Det drejer sig blandt andet om 
projekteringen af en ny Han-
delshøjskolebygning og cirka 
100 forsker- og studenterboli-
ger, der også skal bygges som 
SML Konceptboliger. Endelig 
står Juul Frost bag Örebro 
Science Park.

Aart vinder svensk sygehusbyggeri

schmidt Hammer lassen Arkitekter 
vinder sit 3. hospitalsbyggeri 

gÖTeBorg: Det danske arkitektfir-
ma AART architects har i samarbej-
de med svenske Sweco vundet en 
konkurrence om en 30.000 kvm. 
stor udvidelse af Kungälv Sygehus 
nord for Göteborg. 

- Udvidelsen af Kungälv Sygehus er 
vores første sygehusprojekt i Sveri-
ge og markerer en milepæl. Gennem 

de seneste år har vi arbejdet målret-
tet med at udvikle højt specialiseret 
sundhedsfaglig viden. Et målrettet 
fokus, der nu bærer frugt, da vi med 
vinderforslaget til Kungälv Sygehus 
er engageret i større sygehusbyg-
gerier i både Sverige, Norge og 
Danmark, siger partner Anders 
Tyrrestrup, AART architects.

Ud over Kungälv Sygehus bidrager 
Aart til udviklingen af det 82.400 
kvm. store østfold Sygehus i Norge, 
den 22.000 kvm. store udvidelse 
af Regionshospitalet Viborg og som 
en del af konsortiet CuraVita til det 
134.000 kvm. store DNV-Gødstrup 
ved Herning.

Projektet omfatter nye senge- og 

ambulatorieafsnit samt en ny foyer 
og hovedindgang.

Aart kommer fra Aarhus og ledes af 
Anders Tyrrestrup, Torben Skov-
bjerg Larsen og Anders Strange. 
Firmaet er i gang med at projektere 
400.000 kvm. i Europa, Mellem-
østen og Australien.
 

HelsIngBorg: Schmidt Hammer 
Lassen architects har vundet den 
indbudte arkitektkonkurrence om 
hospitals-udvidelsen i Helsing-
borg, Sverige, i samarbejde med 
Aarhus Arkitekterne, NNE Phar-
maplan og Kragh & Berglund. 
 
Dermed positionerer Schmidt 
Hammer Lassen sig yderligere i 

hospitalssektoren. I sommeren 
2012 vandt arkitektvirksom-
heden, som en del af konsortiet 
Indigo, konkurrencen om at 
designe det kommende Nyt Aal-
borg Universitetshospital, mens 
udvidelsen til Kolding Sygehus 
blev vundet i 2010. 
 
I Sverige har Schmidt Hammer 

Lassen tidligere i 2013 vundet 
konkurrencen om at designe 
et Nyt Kulturhus og Bibliotek i 
Karlshamn. Desuden er virksom-
heden arkitekter på kulturprojek-
tet Malmø Live, som, når det står 
færdig i 2015, bliver Malmøs nye 
kulturattraktion med koncert-, 
kongres- og hotelfaciliteter.

F
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TO
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Capman etablerer nordisk kapitalfond på 932 millioner kr. 

norden: En af Nordens store kapitalfonde, 
CapMan, har etableret sin 4. fond med fokus 
på kontorbygninger og andre erhvervsejen-
domme i Norden.

CapMan Nordic Real Estates investeringska-
pacitet er cirka 932 millioner kr. efter den 
første lukning i marts 2013. Investorerne er 

foruden CapMan selv også 5 institutionelle 
investorer fra Finland og USA og gearingen 
er 50-60 procent. CapMan venter på at opnå 
en endelig lukning i 2014. 
 
- Der er international efterspørgsel efter de 
nordiske kapitalfonde i fast ejendom, og vi 
ser frem til at tilbyde denne investeringsmu-

lighed, siger Mika Matikainen, Senior Partner 
og leder af CapMan Real Estate.

CMNRE genererer administrationsgebyrer 
og overskudsdeling i overensstemmelse 
med normal praksis for kapitalfonde i fast 
ejendom.

De nye sengestuebygninger nord for 

Göteborg er i forskellige højder og 

længder og skal skabe et samspil med det 

eksisterende sygehus

Det 35.000 kvm. store pro-

jekt i Helsingborg indeholder 

en ny voksenpsykiatri, 

ambulatorier og medicinske 

laboratorier. 
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NYT FRA NORDEN>>

171 KæMper oM aT VInde  
1 MIllIon Kr. Der er mange 
i Norden, der har taget imod 
Nordic Built Challenge, som er 
en konkurrence om et reno - 
veringsprojekt udskrevet under 
Nordisk Råds paraply.  
5 bygninger i Norden er ud-
valgt til prøveklude.

I alt 171 teams, har ind-
sendt forslag til, hvordan de 
5 bygninger i Nordic Built 
Challenge kan renoveres på en 
bæredygtig måde og Danmark 
er med forslag fra 76 teams 
absolut det land, hvor flest har 
engageret sig i konkurrencen. 
Måske dels fordi vi har mange 
gode arkitekter, og måske dels 
fordi vi har en byggesektor, der 
er i knæ i forhold til aktivitets-
niveauet i de øvrige nordiske 
lande. 

Udover Danmarks 76 bidrag, 
er Finland kommet med 39, 
Norge med 26, Island med 18 
og Sverige med 12.

- De mange forslag viser en op-
rigtig interesse for renovering 
i den nordiske byggesektor. Vi 
håber, at denne konkurrence vil 
bidrage til at booste branchens 
position i international sam-
menhæng, siger projektchef 
Trine Pertou Mach.

AI-gruppen blev den eneste 
danske finalist blandt de 171, 
der deltog i Nordic Built. Ud-
over AI-gruppen har to portugi-
sisk ledede og et engelsk team 
kvalificeret sig til finalen.

Den endelige vinder får en 
præmie på 1 million kr.
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Det blev danske Henning 
Larsen Architects, Cobe og 

SLA, der vandt den internationale 
arkitektkonkurrence om ESS, 
European Spallation Source, i Lund 
i Sverige, der forventes at komme 
til at koste cirka 17 milliarder kr. 

ESS bliver verdens største og mest 
avancerede anlæg for neutronba-
seret forskning. Med på teamet 
er også ingeniørvirksomhederne 
Buro Happold, NNE Pharmaplan og 

Transsolar. 

Flere faciliteter i København skal 
understøtte ESS, der blev vundet 
af øresundsregionen i konkurrence 
med regioner fra hele Europa. 

ESS bliver et forskningscampus 
med en 600 meter lang protonac-
celerator og en 180 meter lang 
hal, hvor protonerne rammer et 
mål og sender neutroner af sted til 
en række haller med måleinstru-

menter. Med instrumenterne kan 
neutronerne bruges til at analy-
sere de materialer, som forskerne 
studerer. 

- Med en lokalisering midt i 
øresundsregionen er ESS måske 
et af de vigtigste bygningsanlæg, 
som bliver bygget her i mange år. 
Det er et anlæg, som skal levere 
forskningsresultater med enorme 
potentialer for fremtiden, og som 
vil sætte en helt ny dagsorden for 

Lund som vidensby og øresunds-
regionen som global forskningsde-
stination. Det er derfor en unik og 
spændende opgave at være med til 
at tegne, siger Dan Stubbergaard, 
arkitekt og indehaver af Cobe. 

Forskningen ved ESS forventes at 
starte i 2019, mens hele facilite-
ten først vil være fuldt udbygget 
i 2025. ESS bliver et forsknings-
laboratorium med langt større 
muligheder end eksisterende 

Henning larsen, Cobe og slA vinder 
milliard projektet ess i lund

anlæg. Det forventes, at mellem 
2.000 og 4.000 forskere hvert år 
vil bruge faciliteterne. Teknikken 
kan anvendes til forskning i alt fra 
medicin til arkæologi og bæredyg-
tige energikilder. I en udtalelse om 
vinderforslaget skriver ESS: 

Der skal bygges i alt 100.000 
kvm. Forskningscentret vil være 
delvist åbent for offentligheden. 
Der etableres et besøgscenter på 
området, hvor besøgende kan få 

et indblik i de forskningsaktivi-
teter, der vil finde sted på ESS. 
Besøgscentret giver mulighed for 
skiftende udstillinger. 

Den internationale arkitektkon-
kurrence blev afviklet i 2. halvår 
2012 og afgjort i februar 2013. 
Ud over det vindende team 
deltog yderligere 4 
teams med blandt 
andet Foster 
+ Partners, 

Mecanoo, Benthem Crouwel, West 
8, HOK og BIG. Sidstnævnte var 
med blandt de sidste to projekter i 
processen. 

I vurderingen af de forskellige 
forslag blev der lagt vægt på den 
arkitektoniske vision, fleksibili-
tet, økonomisk og funktionel 

gennemførlighed, sikkerhed, 
bæredygtighed, miljøpå-

virkning og procesfor-
ståelse.

Forslaget skaber med stor overbevisning og følsomhed rum mellem bygningerne og en bymæs-

sig sammenhæng. Der er en stor styrke i konceptet for campusområdet, påpeger dommerne.

 

200  
medarbejdere
arbejder allerede i ess

Entreprenørvirksomheden 
MT Højgaard har netop 

underskrevet en kontrakt på en 
ny skole i Oslo-bydelen Hasle i 
Norge til en værdi af 296 mil- 
lioner kr.

Skolen får plads til 800 elever, 
og bygningsarealet er på 

11.500 kvm. inklusiv en mul-
tihal. Skolen skal stå færdig til 
skolestart 2015.

- Dette er et spændende pro-
jekt, og skolen er samtidig en 
vigtig brik til at imødekomme 
befolkningstilvæksten i Oslo. Vi 
er også glade for at få mulig-

hed for at samarbejde med MT 
Højgaard for første gang, siger 
Rigmor Hansen, adm. direktør i 
Undervisningsbygg.

Den nye skole bygges efter 
'passivhusstandard'. Byggeriet 
går i gang i maj/juni i år.

mTH vinder skolekontrakt 
til 296 millioner kr. i norge
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BrAnCHe
GuIde
den dIrekTe vej TIl BrAnCHens
FIrmAer oG nøGlepersoner

Estate Magasins brancheguide giver dig en oversigt over 

virksomheder, organisationer og foreninger i den danske bygge- 

og ejendomsbranche på tværs af de sædvanlige brancheskel.

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

dig om, hvem de relevante kontaktpersoner er.

Brancheguiden udkommer som en del af Estate Magasin  

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.
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n Brancheguide

 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 

DATEA - skræddersyede løsninger til ejere af alle typer investerings-
ejendomme, andels- og ejerforeninger. Vi er professionelle, empatiske og 
værdiskabende, hvilket sikrer løsninger, der understøtter vores kunders 
forretning.
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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  
finansiering 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 ejen-
dom. 

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-/erhvervs-
lejeret 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, projekter m.v.

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
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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.  
projektudvikling, transaktioner og lejeret.

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

 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. 
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 asseT ManageM enT

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. 

 BygHerrerådgIV ere

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.

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 bygge-
ledelse 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.
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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, koordine-
ring og ledelse.

 eje nd oMsse lsKaB er

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 erhvervsejendomme.

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 bolig-
ejendomme.

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

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.
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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.

 erHVerVsejendoMsMæglere

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

LL.M., MRICS, statsaut. ejendomsmægler, valuar 
E-mail:  niels.cederholm@cbre.com 
Web: www.cbre.dk
Investering, Udlejning, Vurdering, Corporate Services, Building 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.
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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.

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  
erhvervsrelaterede ejendomme.
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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  
investeringsejendomme. 

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  
investeringsejendomme. 

 FacIlITy Manage MenT 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.

ejendomsvirke A/s  
Hirsemarken 3,  3520 Farum 
Tlf.:  44 34 21 20 
Kontakt:  Bent Amsinck, Adm. direktør 
E-mail:  ba@ejendomsvirke.dk 
Web: www.ejendomsvirke.dk 
28 år – hvor vores kunder trygt har overladt os ansvaret.

Green circle A/s 
Kirkebjerg Alle 90, 2605 Brøndby 
Tlf.:  46 34 20 99 
Kontakt:  Erik Jensen, Adm. direktør 
E-mail:  ej@greencircle.dk 
Web: www.greencircle.dk 
Green circle tilbyder fleksible og skræddersyede facility service løsninger.

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 gi-
ver jer optimale arbejdsrammer. Få hjælp til teknisk facility service, uden-/
indendørs ejendomsdrift, catering, sikkerhed eller rengøring.  
Eller vælg en fuldt integreret facility-løsning.
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jeudan servicepartner A/s 

 

Valhøjs Allé 158, 2610 Rødovre 
Tlf.:  70 10 60 70 
Kontakt:  John Rohde, Adm. direktør 
E-mail:  jr@jeudan.dk  
Web: www.jeudan.dk 
Jeudan Servicepartner er en service-, håndværker-, entreprenør- og  
projektvirksomhed.

Techem danmark A/s   

-  derfor kan du nemt og billigt energioptimere dine  
 ejendomme, dermed spares CO2

Din radiatormåler  “taler” til dig

•	Intelligente fordelingsmålere er forberedt til energi-
 optimering - adapterm

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

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

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

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

Focus på ressourcer

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

Trindsøvej 7A-B, 8000 Aarhus
Tlf.:  87 44 77 00
Kontakt:  Per Sahl-Madsen, Salgs- og Servicechef 
E-mail:  per.sahl-madsen@techem.dk 
Web: www.techem.dk 
Techem er et af de førende firmaer indenfor radiobaseret forbrugsmåling.
 

 FIna nsIe l rå d gIVnIng

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. 

 FInansIerIngsselsK aBer

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 ganIsaTI oner

Byggesocietetet   
Nørre Voldgade 106, 1358 København K 
Tlf.:  33 13 66 37   
E-mail:  info@byggesoc.dk 
Web: www.byggesocietetet.dk
Byggebranchens største interesse- og netværksorganisation med medlem-
mer fra alle hjørner af byggebranchen og fra alle dele af landet.

dansk Byggeri  
Nørre Voldgade 106, 1015 København K 
Tlf.:  72 16 00 00   
E-mail:  info@danskbyggeri.dk 
Web: www.danskbyggeri.dk
Bygge- og anlægssektorens erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, dækker 
alle led i bygge- og anlægsprocessen.

ejendomsforeningen danmark 
EJENDOMSFORENINGEN
DANMARKNørre 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. 

 landInspeKTør er

mølBAk landinspektører A/s  
Ledreborg Allé 130A, 
4000 Roskilde 
Tlf.:  70 200 883 
Kontakt:  Lars Gjøg Petersen, Landinspektør, Partner 
E-mail:  lgp@molbak.dk 
Web: www.molbak.dk  
Vi udfører og rådgiver om matrikulære forhold, lokalplaner,  
opmåling og afsætning.

Brancheguide n

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 bære-
dygtige forbedringer i de omgivelser, vi arbejder og lever i.

rambøll danmark A/s   
Hannemanns Allé 53, 2300 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.

mAXGruppen  
Nøjsomhedsvej 31, baghuset  
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf.:  70 27 77 28  
Kontakt:  Bastiaan Prakke, Direktør  
E-mail:  bas@maxgruppen.dk  
Web: www.maxgruppen.dk  
Specialist i print og montering af reklameprojekter til ejendoms- 
branchen. 

 projeKTudVIKlere

deAs opp   
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt:  Lars Olaf Larsen, afdelingschef 
E-mail:  lol@deas.dk 
Web: www.deas.dk 
Som markedsledende på området tilbyder DEAS kvalificerede, langsigtede 
og totaløkonomiske helhedsløsninger i drift og anlæggelse af OPP-projek-
ter samt administration, drift og vedligeholdelse af selve OPP-selskabet. 

FB Gruppen
Gungevej 2, 2650 Hvidovre
Tlf.:  33 86 20 20 
Kontakt:  Hans-Bo Hyldig, Direktør 
E-mail:  hbh@fbgruppen.dk 
Web: www.fbgruppen.dk
FB Gruppen udvikler, bygger og sælger boliger. Vi håndterer projektud-
vikling, projekt- og byggestyring, samt salg og udlejning. Vores bygge-
rier udføres af eksterne entreprenører og boligerne sælges enten som 
ejerboliger, andelsboliger eller til privat. boligudlejning. Markedsområdet er 
hovedstadsregionen.
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vagner Gruppen/Investorpartner 
Bredevej 2C, 1.sal, 2830 Virum 
Tlf.:  70 25 55 70 
Kontakt:  Kim Lang Sørensen, CEO 
E-mail:  kls@investorpartner.dk 
Web: www.investorpartner.dk 
Værditilvækst i fast ejendom via kommerciel tilgang til ejendomsudvikling 
og asset management. Kontorer i Danmark og Sverige. 

  reV Iso 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.

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.

 reK r uTT erIng

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 ejendo MMe 

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.

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 mAy

29
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Virksomheder og mennesker 
nYT om ProFiLer i BYgge- og eJendomsBrAnChen

Jacob Garder og Majbritt 
Christensen har startet et nyt 

uvildigt rådgiverselskab, 2move, 
rettet mod lejersegmentet. Begge 
kommer fra udviklingsselskabet 
Skanska øresund, hvor de har 
siddet med udlejning af Skanskas 
ejendomme. Jacob Garder har 
tidligere været i Skanska Bolig, 
hvor han var ansvarlig for køb og 

salg af grundstykker og projekter 
og er statsaut.ejendomsmægler 
suppleret med en HD i finansiel 
rådgivning, mens Majbritt Chri-
stensen er cand.merc. i Internatio-
nal Marketing og Ledelse. 

- Vi ser muligheder i markedet 
lige nu blandt andet i form af 
en tendens til, at flere og flere 

virksomheder bliver repræsenteret 
professionelt i en lejesituation. Vi 
tror på, at der i markedet er plads 
til uvildige rådgivere, som alene 
varetager lejers interesser, siger 
Majbritt Christensen. 

2move startede 2. januar i år og 
hjælper virksomheder med at sik-
re, at deres kontor og/eller lejemål 

er up-to date og markedskonformt. 

- Vi arbejder alene på lejers side, 
og sikrer os derved at vi aldrig 
får nogen dobbeltrolle, og vi har 
allerede landet en række aftaler, 
så vi er blevet bekræftet i, at vi 
har set rigtigt med hensyn til po-
tentialet i markedet, siger Majbritt 
Christensen.

Tidligere skanska-medarbejdere 
skaber nyt forretningskoncept

Det danske marked har indtil videre kun få uvildige rådgivningsfirmaer specialiseret i at rådgive lejere af kontorejendomme. Jacob Garder og Majbritt Christensen har 

valgt at satse på netop den niche.  

søren Bjerre-nIelsen er ny 
ForMand For enTreprenør-
Koncernen MT Højgaard. 
Bestyrelsen har herefter følgen-
de sammensætning: 
•  Søren Bjerre-Nielsen (Formand)
•  CEO Niels Lykke Graugaard 

(næstformand), GEA Group
•  Adm. direktør Jørgen Nicolaj-

sen, Monberg & Thorsen
•  Adm. direktør Lars Rasmussen, 

Coloplast
•  Curt Germundsson
•  Jens Jørgen Madsen
•  Divisionsdirektør Ole Kristian-

sen
•  QHSE Director Vinnie Sunke
•  Salgsdirektør John Sommer
 
Den nye formand, Søren 
Bjerre-Nielsen er desuden 
formand for Nationalbankens 
bestyrelse og repræsentantskab 
samt for bestyrelsen for VKR 
Holding. Indtil 2011 var Søren 
Bjerre-Nielsen koncerndirektør i 
Danisco.

 
søren Vange 
er udnæVnT 
TIl ny pro-
jeKTdIreK-
Tør I sKana 
enTreprIse, 

hvor han får ansvaret for udvik-
lingen af en ny byggerisektion, 
som samler alle virksomhedens 
aktiviteter inden for renovering 
og byggeri. 
 
Søren Vange kommer fra MT 
Højgaard, hvor han gennem en 
årrække har siddet på leden-
de poster. Han er oprindelig 
uddannet tømrer og bygnings-
konstruktør fra Byggeteknisk 
Højskole 1989.

Den nordiske entreprenørkon-
cern Veidekke får ny koncern- 

chef. Og i den forbindelse lægger 
selskabet også koncernledelsen 
om generelt.  
 
Fremover skal koncernen organi-
seres sådan, at der kommer tre 
koncerndirektører. I Danmark sid-
der den danske ledelse dog godt 
og trygt i deres stole, understreger 
man fra Oslo.  
 
Veidekke vil for fremtiden blive 
opdelt i tre områder:
•  Veidekkes virksomhed i Sverige 

og Danmark samles under Per-In-
gemar Persson, der i længere tid 
har haft ansvaret for entrepre-
nørvirksomheten i Sverige og 
Danmark. Han har tidligere været 
i Skanska og havde en overgang 
ansvaret for entreprenørvirk-
somheden i Danmark. Den lokale 
ledelse er fortsat adm. direktør 

Torben Bjørk Nielsen. Virksomhe-
den bliver organiseret i fire enhe-
der: Veidekke Bostad, Veidekke 
Anlegg Sverige, Veidekke Bygg 
Sverige og så danske Hoffmann.  

•  Dag Andresen vil lede de fire nor-
ske enheder Veidekke Entrepre-
nør, dvs. byggregionene øst, Syd, 
Nord/Vest og region Anlegg.

•  Jørgen Wiese Porsmyr, nuværen-
de CFO (økonomi- og finansdirek-
tør) vil få ansvaret for enhederne 
Veidekke Industri og Veidekke 
Eiendom i Norge.  
 
Den 15. april i år overtager Arne 
Giske posten som ny CEO.   
 
- Hensigten med ændringerne 
er både at forny og forstærke. 
Specielt vigtigt er det, at vi nu 
samler enhederne i Sverige under 
en fælles ledelse for at styrke 
vores position i markedet, siger 
Arne Giske.

veidekke ændrer organisationen - 
dansk ledelse fortsætter 

Øverst Torben Bjørk Nielsen og 

Per-Ingemar Persson, der er kendt i 

Danmark som tidligere direktør for 

Skanska Danmark. 

For at styrke kerneforretningen har InvestorPartner / Vagner 
Gruppen ansat Dorthe H.K. Lund som projektkoordinator. Målet er, 

at Dorthe H.K. Lund skal have fokus på at sikre kvalitet og systematik i 
arbejdet på selskabets projekter og ejendomme i Sverige og Danmark. 

Dorthe Lund har erfaring fra ejendomsbranchen fra udviklingsselska-
ber som Keops og Schaumann.

- Det er en fornøjelse at få Dorthe som kollega igen. Vi har været kol-
leger i et velfungerende team hos Schaumann. Dorthe er garant for en 
perfektion i det udførte arbejde. Desuden har Dorthe en bred indsigt i 
branchen, som altid er en fordel i en krævende rolle, der dækker over 
en hel række opgaver, siger CEO Kim Lang Sørensen, Vagner Gruppen. 

ny projektkoordinator i Investorpartner / 
vagner Gruppen 
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Dorthe Lund. 



# 04  2013 | ESTATE MAGASIN | sIde 83sIde 82  | ESTATE MAGASIN | # 04  2013

n Nyheder Nyheder n

Kort nyt
>> VIRKSOMHEDER OG MENNESKER

EDC Erhverv Poul Erik Bech har hentet sin 
nye adm. direktør Robert Neble Larsen uden 

for både firmaet og den samlede ejendomsbran-
che. 
 
Robert Neble Larsen har til gengæld mange års 
ledelseserfaring og den røde tråd gennem hele 
hans karriere har været organisation- såvel som 
forretningsudvikling, både nationalt og inter-
nationalt - senest som kommerciel direktør hos 
medievirksomheden Infomedia. 
 
Tidligere har Robert Neble Larsen været ansat 
som CMO og Market President hos Experian. Ro-

Arkitekt og partner i køben-
havnske Kant Arkitekter, An-

ders Bay Holm, er indtrådt som ny 
adm. direktør. Dermed forlader han 
posten som bestyrelsesformand, 
som han har haft siden 2011. I for-
bindelse med direktørskiftet bliver 

partner og arkitekt m.a.a Uffe Bay-
Smidt ny bestyrelsesformand. 
 
Klaus Holm Jensen glider ud af 
partnerkredsen og bliver i stedet 
seniorkonsulent. Anders Bay 
Holms første opgave som direktør 

bliver at skærpe virksomhedens 
fokus på uddannelsesinstitutioner 
og boligbyggeri i kommunerne. 
 
Anders Bay Holm blev ansat hos 
Kant Arkitekter i 2003 efter tre 
års ansættelse hos 3XN. Kort 

efter blev han partner og en del af 
ledelsen. I de seneste år har han 
haft ansvaret for den daglige drift, 
virksomhedens designlinje samt 
HR-aktiviteter.

Anders Bay Holm ny adm. direktør 
i kant Arkitekter

- Fremover vil vi i højere 

grad prioritere innova-

tion og energidesign af 

uddannelsesinstitutioner 

og boligbyggeri. Her har 

vi i forvejen et særdeles 

stærkt omdømme i bran-

chen. Med en god portion 

ydmyghed og selvtillid 

er vi overbeviste om, at 

vi, ved at specialisere os 

yderligere inden for disse 

områder, kan skabe end-

nu mere medvind, siger 

Anders Bay Holm.

Robert Neble Larsen har en Executive MBA fra Scan-

dinavian International Management Institute (SIMI) 

suppleret med en række lederuddannelser. 

edC erhverv henter ny adm. direktør udefra 
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bert Neble Larsen får ansvaret for at styrke EDCs 
udvikling på erhvervsområdet. 
 
- EDC Erhverv Poul Erik Bech er allerede en af 
landets førende erhvervsmæglervirksomheder med 
en helt unik markedsposition og mange fantastisk 
dygtige medarbejdere. Jeg ser meget frem til at 
være med til at udvikle forretningen og markeds-
positionen for EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger 
Robert Neble Larsen.

Turar-
rangøren 
arKITours 
er flyttet til 
nye faciliteter 
på Hellebæk 

Klædefabrik nord for Helsingør. 
 
Foruden studieture står 
ArkiTours også for planlæg-
ningen og gennemførelsen af 
events med fokus på design og 
arkitektur. 

HoMe 
erHVerV 
Har ansaT 
51-årige Gert 
Lauritzen som 
ny kædechef 

for Home Erhverv. 
 
Home Erhverv har pt. 10 
erhvervscentre på landsplan og 
er en del af Home-kæden med 
159 bolig-forretninger. Kæden 
er en del af Danske Bank-kon-
cernen. 
 
Gert Lauritzen er oprindeligt 
uddannet i bankverdenen, hvor 
han også arbejdede de første 
mange år i karrieren. Først i 
forskellige banker, senere i lan-
dets store realkreditinstitutter, 
herunder Realkredit Danmark, 
Aalborg, hvor han var distrikts-
chef i fire år frem til 2001 med 
ansvar for udlån til erhverv, 
privat, landbrug og almennyt-
tigt byggeri. Han er desuden 
statsaut. ejendomsmægler og 
har været Senior Key Account 
Manager i Telenor. 

Revisions- og rådgivningsfir-
maet KPMG vil øge bredden 

i sin rådgivning ved at gå ind på 
de områder, der traditionelt hører 
mere hjemme hos advokaten. Det 
gør KPMG ved at hente en juridisk 

stærk profil til selskabet med 
ansættelsen af Jakob Folkenberg 
Eriksen, der kommer fra en stilling 
som associeret partner hos Lett 
Advokatfirma. 

Jakob Folkenberg Eriksen bliver 
en del af KPMG’s eksisterende 
team af jurister, der i forvejen yder 
juridisk rådgivning inden for flere 
forretningsområder i tæt samarbej-
de med KPMG’s øvrige afdelinger. 
Han vil i det daglige arbejde være 
tæt knyttet til KPMG’s branche-
gruppe for Ejendom & Entreprise.

- Vi oplever i stigende grad et be-
hov for belysning af den juridiske 
vinkel i vores rådgivning inden 
for ejendomsinvesteringer, siger 
partner og leder af afdelingen for 
Ejendom & Entreprise i KPMG, 
Kenneth Hofman. 

Jakob Folkenberg Eriksen er 39 år 

og har 13 års erfaring fra advokat-
branchen, hvor han har specia-
liseret sig i forhold vedrørende 
ejendomme. Med ansættelsen får 
KPMG Legal Services derfor tilført 
kompetencer inden for rådgivning 
om juridiske forhold i forbindelse 
med ejendomme, lejeforhold, 
udvikling og byggeri. 

- Ideen om en ”one stop shop” 
inden for kommerciel rådgivning, 
hvor kunden principielt kun 
behøves at have en rådgiver, der til 
gengæld har stor indsigt i virksom-
heden og dens forretningsgrund-
lag, har vundet indpas hos en lang 
række af vores kunder. Hvis der 
er behov for specialistrådgivning 
inden for juridiske områder, som 
vi ikke besidder, eller hvis kunden 
havner i en regulær retssag, sen-
der vi naturligvis sagen videre til 
advokatkontorerne, siger direktør 
Henrik Kany, KPMG.

ejendomsadvokat skifter til 
revisionsfirma

Den fremtrædende partner, Morten Schultz, er udtrådt af North og har 
dannet sit eget asset management selskab. 

Hans udtræden sker i gensidig forståelse med de 2 fortsættende partnere i 
North, Philip Marker og Søren Ebdrup. 
 
North har siden sin begyndelse i 2009 etableret en asset management 
platform, der arbejder med danske og udenlandske banker samt investorer 
på markedet.

Læs også artiklen side 16. 

morten schultz udtræder af north 
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Jacob Folkenberg Eriksen. 
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scandinavian property  
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ESTATE NyhEDEr

Modtag GRATIS  
nyhedsmail  
5 gange om ugen!

Vær rigtigt  
klædt på i  
ejendomsbranchen!

29. maj

HotCop 2013  
Sted: Grand Hôtel,  
Stockholm. 
The leading annual forum for 
investors and operators in the Nordic 
hospitality market.

3. juni

kontormarkedet  

i danmark  

Sted: KLP Ejendomme, København.

Vigtigste investeringer, udfordringer, 

tiltag og tendenser.

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 profes-
sionelle ejendomsbranche.

18.-19. september
Business Arena 
Sted: Stockholm, Sverige. 
Svensk messe om ejendom og  
investeringer.

7.-9. oktober
expo real  
Sted: München, Tyskland Euro-
pas største ejendoms- og investering-
smesse

13.-15. november
mapic 
Sted: Palais des Festival,  
Cannes, Frankrig.  
Førende messe om  
butiksmarkedet i Europa.

11.-14. marts 2014

mipim 
Sted: Palais des Festival,  
Cannes, Frankrig.  
International ejendomsmesse. 

Deadline for indlæg: 29. maj
Deadline for annoncer: 31. maj

Annoncer i forbindelse med temaerne i den kommende  
udgave kan bestilles ved at kontakte Estate Magasin,  
att. Michael Mortensen på tlf. 28 34 03 19. 

læs i næste  
udgave af  
estate magasin 
kommunernes erhvervsarealer- kan der 
sælges jord i Danmark og hvor?

Boligmarkedet – derfor boomer det.  
Aktører, muligheder og udfordringer for større og mindre 
byer i fremtidens boligudvikling

københavn jagter væksten – se den nyeste 
udvikling og følg markedet.
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Det sker i bygge- og  
ejendomsbranchen

Fokus på entreprenørbranchen 
- Estate magasin stiller skarpt på de store og 
smås udfordringer. Læs interviews og indblik i  
en branche, der kæmper.

næste udgave udkommer: 17. juni

      læs i næste udgave:



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

LAGER & PRODUKTION
Fuglebækvej 4, 2770 Kastrup

DOMICILEJENDOM
Rygårds Allé 131, 2900 Hellerup

KONTOR
Grønnegade 41B, 1107 København K

FORRETNING
Sværtegade 5, 1118 København K

Sag nr. 21024039
Areal fra 50-1.000 m2

Leje fra kr. 475,- pr. m²
Inkl. drift/skatter

Sag nr. 21024200
Areal 5.337 m2

Leje kr. 1.250,- pr. m²
Drift mv. kr. 200,- pr. m²

DOMICILEJENDOM
Mårkærvej 2A, 2630 Tåstrup

Sag nr. 21024120
Areal 1.440 + 3.336 m2

Leje kr. 850,- pr. m²
Inkl. drift/skatter

Sag nr. 21024185
Areal 45 m2

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

ERHVERVSANDEL
Frederiksborggade 48, 1360 København K

Sag nr. 21024192
Areal 115 m2

Kontant kr. 1.725.000,-
Boligafg. kr. 8.943,- mdr.

Sag nr. 21024083
Areal 181 m²
Leje kr. 1.300,- pr. m2

Inkl. drift/skatter

Specialister i professionel
erhvervsudlejning

DAL Erhvervsmægler
Forbindelsesvej 12

2100 København Ø
70 300 555
www.dal.dk

Se flere attraktive erhvervslokaler på www.dal.dk
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