
Nr. 3  marts 2012 | 5. årgang

Magasin oM byggeri, ejendoM og investering
– udgives i samarbejde med byggesocietetet

Stor 
MipiM 

reportage

side 18 

Konstruktive 
dage i Cannes 
Læs side 18

Kreative finansieringsløsninger
Læs indblik side 38

tema: Hvorfor er der 
forskel på administration 
og asset management?
Læs  side 10 



Leder

 

  artiKLer

	 3 Leder | Så skete det…

 10 tema | Administration og
                             asset management

	 18	 reportage| Konstruktive dage
                                   i Cannes
   
	 38 indblik | Tilbage til håndværket

  ordet er dit

	 54  Rentabel energioptimering i 
udlejningsejendomme   
Af Henriette Menå 
og Gitte Krasilnikoff 

 56 Momsfrit salg af bygge- 
  grund    
  Af Karina Egholm Elgaard

 58  Hjælp – min lejer er under  
rekonstruktion!

   Af Anja Syberg

   
  overbLiK

  nyheder indland | 4-8, 15-16, 28-29,
     50, 53 

  branche guide | 30-37
  
  Marked og transaktioner | 44-45
  
  tal og tendenser | 62-64

  virksomheder og mennesker | 65-66

  Kalenderen | 67

  Læs i Magasinet ejendom nr. 4 | 67

 

Lige inden redaktionens deadline kom det som mange har ventet på læn-
ge. MT Højgaards adm. direktør stopper. Det er ikke overraskende. Kristian 
May formåede ikke at vende skuden og i stedet for at sætte linien som 
Danmarks største og mest innovative entreprenørfirma, har MT Højgaard 
i stadig stigende grad lukket sig om sig selv i de seneste år uden en klar og 
ambitiøs ledestjerne. 

Det har været rigtig ærgerligt. Ikke bare for MT Højgaard og de dygtige folk 
rundt omkring i organisationen, der til tider må have været frustrerede, 
men også for branchen generelt. Dansk byggeri har brug for, at de store og 
ledende aktører tydeligt og klart er med til at løfte branchen til nye højder. 
Konkurrenten NCC har med undervisningsinitiativer og eksperimenterende 
bæredygtighedstilgange været med til at vise, at det ikke nødvendigvis 
koster på bundlinien at være ambitiøs – måske snarere tværtimod. De 
største rådgivere er også godt med ligesom enkelte arkitektfirmaer, men 
for at dansk byggeri kan blive effektivt på nationalt plan og en succes på 
eksportmarkederne, så skal fyrtårnene op i gear. 

Forhåbentlig kan enten Jørgen Nicolaisen eller en ny kandidat løfte 
opgaven  fremadrettet og hjælpe den udvikling på vej. Vi følger op og ser 
nærmere på entreprenørerne i Magasinet Ejendom nr. 4. 

I dette nummer kan du her og nu læse meget mere om hvordan den 
finansielle klemme kan løses, når rådgivningen er god nok, om, hvordan få 
selskaber i stigende grad sætter sig på magten i administrationsbranchen 
og om hvorfor de fleste danske ejendomsaktører kom rigtig tilfredse hjem 
fra Mipim i år. Jeg havde selv en god fornemmelse i maven af de intensive 
dage i Cannes efter at have snakket med hundredvis af danskere og hørt 
om alle de projekter og investeringer, der rumler. Noget af det vil helt 
sikkert blive til noget, og det viser, at der så småt er ved at komme gang i 
branchen igen. 

Selv var jeg meget glad for, at så mange valgte at kigge forbi Magasinet 
Ejendom og vores samarbejdspartneres event i forbindelse med lancerin-
gen af det nye nordiske ejendomsmagasin, Estate Nordic Magazine, som 
Magasinet Ejendom samarbejder med Estate Media i Norge og Sverige 
om. Det kan downloades gratis i App Store nu. Søg på Estate Nordic – og: 
installer. 

Det er vores håb, at så mange som muligt vil bruge appen som en nyttig 
indgang til det nordiske marked, - vi vil være glade, hvis du vil bruge den og 
ikke mindst anbefale den til dit 
internationale netværk.

Med venlig hilsen
Magasinet Ejendom

Kamilla Sevel

Kommentarer og indspil modta-
ges som altid gerne på 
sevel@magasinetejendom.dk

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

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

Sparring om 
fremtidens 
ejendoms-
finansiering

220x280 Sparring om fremtidens ejendoms- finansiering.indd   2 24/02/11   09.02

Leder
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Cowis omsætning stiger 
men indtjeningen falder 

RANDERS: Det aalborgensiske projektudviklingsselskab Calum 
vil udvikle en forretning på op mod 3.500 kvm. på den såkaldte 
Nellemann-grund mellem Grenåvej, Århusvej og Halkiersgade i 
Strømmen i Randers.

Dagligvarebutikken er den første del af en helt ny bydel i Strøm-
men, som fuldt udbygget også vil bestå af andre butikker, boliger 
og kontorer samt parkeringspladser. Nellemann-grunden og 
arealerne omkring den bevaringsværdige gamle togstation ”Strøm-
men” er i alt på cirka 35.000 kvm.

Calum vil dermed forvandle det udslidte og delvis ubebyggede 
industriareal til et nyt bydels-kvarter. 

Byggeriet kan ske i flere etaper. Arkitektfirmaet Kjaer & Richter 
har lavet en masterplan med inspiration fra Randers Kommunes 

arkitekturpolitik for Randers 
Bykerne. 

Første etape skal bygges på den 
lidt trist udseende ubebyggede 
del af den store grund mod syd. 
Det nye byggeri vil derfor give 
indkørslen til Randers Centrum 
et visuelt løft. 

Calum	vil	udvikle	butik	på	3.500	kvm.	i	Randers	

LYNGBY: Det vanskelige marked påvirkede 
resultatet i Danmarks næststørste rådgi-
verfirma Cowi  i 2011. Selv om omsætningen 
steg 5 procent til 4,7 milliarder kr. i 2011, viser 
årsregnskabet for hele Cowi-koncernen et fald 
i indtjeningen fra 132 millioner kr. i 2010 til 77 
millioner kr. i 2011. 

- Globaliseringen af vores branche og udviklin-
gen i verdensøkonomien har givet os vanske-
lige betingelser for at drive forretning, og 2011 
var derfor et udfordrende år for Cowi. Alligevel 
formåede vi at øge vores omsætning. Desværre 
fulgte indtjeningen ikke med, og resultatet 
lever ikke op til vores indtjeningsmål, siger 
Lars-Peter Søbye, koncernchef og CEO.

De vanskelige markedsvilkår påvirkede de 
fleste af Cowis største markeder i 2011. Cowi 
Norge nåede det bedste resultat nogensinde 
og rundede 1 milliard nkr. i omsætning, og Cowi 
Sverige klarede sig væsentligt bedre end i 2010, 
men nåede ikke det forventede niveau.

- Vores forretningsområde Jernbaner, veje og 
lufthavne oplevede fremgang i 2011, ligesom 
vores major business line Bro, tunnel og vand-

bygning igen leverede et flot resultat. Netop 
disse forretningsområder står også bag mange 
af de mest interessante projekter, som Cowi 
vandt i 2011. For eksempel den nye letbane i 
Aarhus, Bergen Lufthavn i Norge, en ny hænge-
bro over Izmit-bugten i Tyrkiet, Follo-tunnellen 
i Norge og udskiftningen af Gerald Desmond 
Bridge i Californien, USA, siger Lars-Peter Søbye.

Globaliseringen og usikkerheden om verdens-
økonomien giver et overskud af rådgivere på 
markedet. Disse forhold presser priserne i 
bund, men giver også muligheder for vækst 
i nye markeder. Med udsigt til vækst i de 
nationale økonomier i Norge og Sverige samt 
store planlagte offentlige investeringer i infra-
struktur i USA og BRIK-landene, forudser Cowi 
en beskeden vækst i Cowis omsætning og en 
væsentlig forbedring af indtjeningen i 2012. 

- I 2011 tog vi de nødvendige skridt for at styrke 
vores organisation, lønsomhed og konkur-
renceevne. Med den nye strategi er vi klar til at 
udnytte de muligheder, som den nye globale 
verdensorden giver, siger Lars-Peter Søbye.

Cowi har cirka 6.600 medarbejdere.

Det arabiske forår var positivt for demo-
kratiet i de pågældende lande, men dårligt 
for Cowi: Særligt i Bahrain, hvor der er 
investeret betydeligt i at opbygge kompe-
tencer og volumen for at kunne servicere 
hele den Arabiske Golf. Urolighederne betød, 
at kunder stoppede betalingerne, mens 
andre satte deres projekter i bero. Udviklin-
gen i den Arabiske Golf medførte et drifts-
mæssigt tab på 75 millioner kr. i 2011. 

Det nye projekt i Randers kræver en ny lokalplan. Indehaver af Calum, 
Henrik Calum, har allerede sat Rambøll i gang med at kortlægge trafik-
forholdene i området for, hvordan udviklingen kan ske optimalt.

nyheder
indland



125 års erfaring og helt grøn
Skanska fejrer i år 125 års jubilæum. Siden det første spadestik i Øresundsregionen er vi

ekspanderet til i dag at være en af verdens ti største virksomheder i ejendoms- og bygge-

sektoren. Vi er førende, når det gælder grønne og bæredygtige kontorer. For os er finansiering, 

kvalitet og levering til tiden en selvfølge. Det er den standard, vi bygger fremtiden på.

Som næste skridt i udviklingen påbegynder vi nu kontorbyggeriet Plaza på Havneholmen i 

København. Det bliver et af de første byggerier i Danmark, der opfylder fremtidens energikrav, 

Lavenergi 2015-standarden. Det betyder bl.a., at energiforbruget er 43 % lavere end de 

nuværende krav. Plaza vil derudover – som vores andre byggerier – opfylde kravene i 

certificeringsordningerne EU GreenBuilding og LEED.

Kontakt os og hør, hvordan vi med vores 125 års erfaring og ekspertise inden for grønt 

byggeri kan skabe rammer for dine medarbejdere, der reducerer sygefravær og øger 

medarbejdertilfredshed – og på den måde kan forbedre virksomhedens indtjening med 

op til 5%.

 
Se mere på skanska.dk eller ring til os på telefon 44 68 05 65.
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FARUM:	Tre tegnestuer blev i 2011 ud-
valgt til finalen i Furesø Kommunes og 
Realdanias arkitektkonkurrence ’Farum 
i Udvikling, som er en del af Realdanias 
initiativ ’Fremtidens Forstæder’. Initia-
tivet skal skabe debat om og visioner 
for en fremtidig bæredygtig udvikling i 
forstæderne. Tegnestuen Vandkunsten 
har nu vundet konkurrencen i samarbej-
de med Esbensen A/S, Sloth Møller A/S, 
Tyréns AB (SE) og Lise Gamst. 
Farum i udvikling’ blev skudt i gang 
den 24. juni 2011. Formålet er at få en 
helhedsplan for midtbyen med vægt på 
mere byliv og sammenhæng på tværs af 
byen, nye anvendelser af Bybækgrunden 
og en styrkelse af Farum Midtpunkt. 
Arkitektkonkurrencen er én af i alt seks 
konkurrencer i Realdanias initiativ ’Frem-
tidens Forstæder’. 

vandkunsten vinder konkurrence 
om Farum Midtby 

 - Vinderprojektet ’Farum folder sig ud’ giver et rigtig godt bud på fremtidens forstad, hvor det er rart 
og spændende at bo og færdes, siger borgmester Ole Bondo Christensen, Farum Kommune. 

 

Nordika	rejser	kapital	til	
ejendomskøb	i	hele	Norden	

STOCKHOLM: Fondsforvaltningsselskabet Nordika er i gang med en 
større ekspansion og har fået både svensk og finsk pensionskapital 
ind til yderligere ekspansion i Norden. Nordika har nu en kapitalbase 
på en halv milliard kr.

– Vi er stolte over den tiltro, der bliver vist os ved, at vi får lov til 
at forvalte langsigtet pensionskapital fra nogle af Nordens mest 
eftertragtede institutionelle investorer, siger Jonas Grandér, VD för 
Nordika og stifter af selskabet. 

Nordika er et ejerledet selskab grundlagt i 2011 af Jonas Grandér 
(tidligere nordisk chef for Doughty Hanson & Co og Lehman 
Brothers) og Gabriel Cronstedt (tidligere Lehman Brothers). Selska-
bets formål er sammen med nordiske institutionelle investorer at 
investere i ejendomme og ejendomsrelaterede produkter i Sverige, 
Danmark og Finland.

- Vi arbejder med en række spændende sager i Danmark pt., men 
endnu er intet afklaret, siger Jonas Grandér. 

Nordika har indtil videre i 2011 købt 21.000 kvm. kontor og butikker 
i to handler, og med den nuværende kapital kan selskabet købe for 
yderligere cirka 2 milliarder kr. 

nyheder
indland
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Jytte Bille fylder 60

Du vil glæde mig, hvis du tager dig tid 
til at komme til reception, 
torsdag den 19. april, kl. 15.00  - 17.00 
på Hotel Skt. Petri.

En anledning til at mødes med gode 
kolleger og samarbejdspartnere og 
pleje netværket.

De bedste hilsner

Jytte Bille
Landsformand Byggesocietetet

Jytte Bille annonce_1 .indd   1 16/03/12   09.52
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BRANCHEFOKUS:
ENTREPRENØRER
HK BYG Entreprise A/S er stiftet af 
Henrik Mørkholt og Jens Skovlunde, 
som begge har mere end 20 års erfaring 
fra ejendoms- og entreprenørbranchen.

Kunderne er primært ejendomsselskaber, 
boligelskaber, arkitekter, forsikringsselskaber
og ejendomsadministrationer.

HK BYG Entreprise A/S fokuserer på at være mere 
end blot en “almindelig” entreprenør og deltager 
eksempelvis gerne i udviklingsprocessen, hvor de 
hjælper ejendomsselskaber med at udvikle 
eksisterende erhvervsejendomme, så disse 
ejendomme på ny kan udlejes og dermed generere 
et fornuftigt afkast.

For mere information kontakt:

HK BYG ENTREPRISE A/S 

Telefonnr.: 32 51 18 20

www.hk-bygentreprise.dk

annonce

Hvilke værdier vægter I højst, når I modtager en 
opgave?
“Vi ved at det er af stor betydning for vores kunder, 
at projekterne bliver gennemført til aftalt tid og pris. 
Det er vigtigt for os, at vi sammen med vores 
kunde har en god dialog undervejs i bygge 
processen samt at kvaliteten af slutproduktet 
stemmer overens med kundens forventning”, 
fortæller Jens Skovlunde.

Hvad er Jeres hovedkompetencer?
“Vi har 3 hoved kompetencer”:

1. “Vi er gode til at realiserer indretnings- og 
ombygningsprojekter, vi ved hvordan der skabes 
forudsætninger for et godt arbejdsmiljø, hvor der 
også tages hensyn til bygherrens økonomi”

2. “Vi har stor erfaring med renovering af 
ejendommens energi- og klimaskærm”

3. “Vores egen serviceafdeling løser alle former for 
reparation og vedligehold på ejendomme”, fortæller 
Henrik Mørkholt.

CHRISTIANSHAVN:	Kø-
benhavns Kommune har 
skrevet kontrakt med 
Pihl & Søn om anlæg 
af broforbindelser over 
Christianshavns Kanal, 
Trangraven og Proviant-
magasingraven, også 
kaldet Kanalbroerne. 

Rådgiverholdet består 
af Dietmar Feichtinger 
Architectes, WTM engi-
neers GMBH, Ingenieur-
büro Dr. Schippke & 
Partnere og COWI. 

Pihl skal færdiggøre entreprisen i februar 
2013.

EJBY:	Glostrup Kommune og Realdania har 
udvalgt tre teams til parallelkonkurrencen 
”Ejby – en urban lomme i forstaden”, som er én 
af seks konkurrencer i Fremtidens Forstæder. De 
tre teams, danske såvel som internationale, skal 
give bud på, hvordan fremtidens bæredygtige 
erhvervsområde ser ud. 

En kommende letbane langs Ring 3 får stop lige 
ud for erhvervsområdet, og området omkring 
letbanestationen bliver derfor et væsentligt 
fokuspunkt i konkurrencen. 

Konkurrencen har mødt stor interesse fra både 
nationale og internationale teams og 27 vel-
kvalificerede teams har budt ind på at deltage. 
Glostrup Kommune og Realdania har udvalgt 
følgende: 

Christensen & Co. Arkitekter , Entasis , Foster + 
Partners og 1:1 Arkitekter 

Pihl	skal	bygge	broer	
på	Christianshavn	

3	arkitekter	skal	
konkurrere	om	
fremtidens	Ejby	

Broerne vil – sammen med Inderhavnsbroen og 
Cirkelbroen - fuldende cykel- og gangforbindelsen 
fra Indre By til Christianshavn, Holmen og videre 
til Amager.
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KØBENHAVN:	FIH udspalter ejendomsre-
laterede udlån for 17 milliarder kr. til et nyt 
selskab som sælges til Finansiel Stabilitet. 

Købesummen for aktierne er 2 milliarder kr., 
der indskydes som egenkapital i FIH Erhvervs-
bank. Samtidig skal transaktionen styrke 
FIHs likviditetsbehov. De mange omfattede 
ejendomskunder vil blive direkte orienteret, 
og det nye fælles selskab har indgået en 

aftale om, at det fortsat er FIH, der håndterer 
udlånene. 

FIH skal nu koncentrere sig om at skaffe 
funding til at styrke sit oprindelige fokus på 
finansiering af små og mellemstore virksom-

heder i Danmark, mens ejendomsaktivite-
terne som udgangspunkt skal være afsluttet i 
2016, med eventuel mulighed for forlængelse 
frem til 2019. 

FiH slipper af med lån for 17 milliarder kr.

FIH skal fortsat forvalte afviklingen af lånene i det nye selskab, og hvis der sker en positiv udvikling i 
selskabet, er der aftalt en resultatdeling mellem FIH Holding og Finansiel Stabilitet.  
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KØge: Køge Kyst og TK Development har 
indgået en betinget købsaftale om opfø-
relse af et 36.000 kvm. center med butikker, 
100 boliger og kontorer til 400 medarbej-
dere – umiddelbart ved Køge station og 
butiksområdet i bymidten. Aftalen er den 
første i Køge Kyst, der er et stort byudvik-
lingsprojekt med henblik på at revitalisere 
og udvikle byen syd for København.

Dermed bliver TK Development Køge 
Kysts første investor i den centrale del af 
Stationsområdet. Samtidig investerer Køge 

Kyst massivt i en infrastruktur, der binder 
bymidten og den nye bydel sammen.

- Vi er stolte over at spille en aktiv rolle i de 
visionære planer for udviklingen af Køge. 
Der er tale om et projekt, der sætter en helt 
ny standard for, hvordan vi skaber levende 
byrum, der går hånd i hånd med butikker, 
kontorer og boliger. Vi tror på, at vi med vo-
res erfaring inden for udvikling af butiks- og 
bymiljøer kan tilføre stor værdi til projektet 
og dermed til Køge, siger Frede Clausen, 
adm. direktør i TK Development. 

TK	Development	vil	bygge	36.000	
kvm.	center	i	Køge	

Det er planen, at selve det nye byggeri går i gang 
medio 2013, men allerede omkring nytår 2012/13 
forventer Køge Kyst at tage hul på forarbejderne 
med blandt andet infrastrukturen i området. 



Søger du lejere?
lokalebasen.dk finder lejere til dine erhvervslokaler 

Stor Synlighed i markedet  
- over 50.000 brugere hver måned

Stor lejerdatabaSe  
- med mere end 7.000 aktive søgeagenter

Udlejet eller gratiS

hUrtig og nem oprettelSe

ingen bindinger og forpligtigelSer

562 Udlejninger i 2011

lokalebasen.dk repræsenterer allerede mere end 650 større og  
mindre udlejere, men vi har plads til mange flere. derfor vil vi 
gerne samarbejde med jer.

Vores model er meget enkel. Vi markedsfører jeres lejemål og 
sætter jer i direkte kontakt med de kundeemner, der har vist  
interesse for jeres lokaler. Herefter tager I over og står for den  
videre fremvisning og forhandling.

resulterer vores henvisning i en udlejning, tager vi en mindre pro- 
vision på 8,5% af første års basisleje.  lejer vi ikke jeres lokaler ud, er  
det 100 % gratis.

LokaLebasen.dk er danmarks portaL  
for erhvervsLejemåL

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

lokalebasen.dk
uafhængig portal for erhvervslejemål

lokalebasen.dk A/S 
Strandvejen 171
2900 Hellerup

www.lokalebasen.dk
info@lokalebasen.dk
Tlf. 70 200 814 se hjemmesiden

Scan koden ind og 

Nye lokAler? 
find dit nye lejemål på www.lokalebasen.dk 

eller kontakt os på tlf. 70 200 814. 
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Asset management 
og ejendoms-
administration 
– derfor er det to forskellige ting

asset management er på vej ind 
på det danske marked sammen 
med udenlandske investorer. 
Mens nogle blander de to ting, 
adskiller andre dem bevidst

a en udenlandsk investor for 
nylig gik ind på det danske 
marked, henvendte selskabet 

sig til et administrationsfirma for at få 
asset management. Men den uden-
landske investor fik kun administration 
og IKKE asset management. Det kom 
bag på dem, og derfor skiftede de til en 
anden med mere fokus på asset ma-

nagement. Og de står ikke alene.  Mens 
administration handler om at opkræve 
husleje og vedligeholde ejendomme, 
er asset management en forvaltnings- 
og optimeringsydelse, som er på vej 
på det danske marked. De to begreber 
bruges endnu i flæng i Danmark, og det 
skaber forvirring. Asset management 
leveres blandt andet af små aktører, 

D

- Vi skal hele tiden forsøge at optimere ejen-
domsporteføljerne og for eksempel finde de 
gemte og glemte kvm., der giver ejer merværdi, 
siger adm. direktør Flemming Engelhardt, 
Datea.  



# 3  MArTS 2012  |  MAGASINET EJENDOM  |  SIDE	13

teMa

der har erfaring fra ejendomsselskaber og nu har 
grebet stafetten og tilbyder forvaltning. Det gælder 
for eksempel selskaber som North Property Asset 
Management og Atlas Management, der begge er 
partnerdrevet og har fået godt fat i markedet.

- Der er en række udenlandske investorer, der 
gerne vil investere i Danmark og have en dedikeret 
forvalter af porteføljen. Der har vi kunnet levere det, 
de efterspørger, siger managing partner Rikke Lykke, 
Atlas Management.

I den anden ende af branchen er de store admini-
strationsselskaber, som også i nogle grad tilbyder 
asset management. Men i forhold til den engelske 
opfattelse af ydelsen er vi ikke knivskarpe i Danmark 
til at sondre mellem begreberne, og det er det, der 
skaber forvirring. Til gengæld har de store i admini-
strationsbranchen været dygtige til at konsolidere 
sig generelt siden krisen, og det giver mere robuste 

selskaber, der er klar til at levere alle de 
bagvedliggende ydelser, som investo-
rerne skal bruge. 

Mens asset management i udlandet 
traditionelt har været værdiskabende, 
så har administration i Danmark aldrig 
været værdisat ret højt. Det bliver langt 
hen ad vejen betragtet som en kedelig, 
men nødvendig ydelse, og derfor er kun-
derne ikke villige til at betale ret meget 
for arbejdet. Det betyder, at volumen er 
vigtig for administrationsselskaberne, 
fordi marginalerne på den enkelte 
kunde er lave. Men med en opgradering 
af branchen er der mulighed for, at kun-
derne også vil betale for den merværdi 
som en mere udbygget administration 
tilfører. 

En af dem, der for alvor er vokset de 
sidste 4 år er Habro & Finansgruppen, 
der nu er de største på markedet for 
administration af ejendomsprojekter – 
de såkaldte K/S-projekter.

- Da finanskrisen startede, havde vi 50-
60 projekter under administration, men 
vi har ført en ekspansiv strategi, siger 
partner Jesper Tullin, Habro & Finans-
gruppen, der har overtaget administra-
tionsaftaler fra blandt andet Estatums, 
Landics, Griffins og Asschenfeldts 
porteføljer og nu administrerer over 330 
projekter. 

ikke uproblematisk vækst
Også aalborgensiske Kristensen Proper-

administration eller 
asset management

administration af ejendomme: Håndtering 
af løbende drift af en ejendom herunder 
opkrævning af husleje, udlejning af ledige 
enheder og løbende vedligeholdelse.

asset management: Forvaltning af værdier. 
Forbedring af ejendomsværdien, så den giver 
et bedre afkast. Herunder gennemgå ejen-
dommen og se om den kan udnyttes bedre, 
om lejekontrakterne er optimale eller kan 
forbedres og om ejendommen passer 
ind i porteføljen. 
  

ties og Difko, der i januar overtog ejerska-
bet af K&H Administration fra den fynske 
projektudbyder Kristensen og Holmsberg 
under konkurs og dermed yderligere 40 pro-
jekter, har ekspanderet markant og kæmpet 
om de porteføljer, der blev tilgængelige i 
markedet. 

Væksten har ikke været uproblematisk. Ha-
bro & Finansgruppen har siden finanskrisen 
overtaget porteføljer fra de selskaber, der 
var kommet i problemer, og der har været 
sat store ressourcer af til at få håndteret en 
lang række problematiske forhold lige fra 
opklaring af bedrageriske forhold i Estatum 
projekterne til håndtering af lejerkonkurser 
og genforhandling af lån. 

- Man bliver ikke fed af administration. 
Derfor gælder det om at opbygge en stor 
forvaltningsbase. Vi har ganske vist eks-
panderet billigt, men samtidig har vi også 
forpligtet os til at gøre rent i noget, der i 
nogle tilfælde var mere beskidt end forven-
tet, siger Jesper Tullinn. 

skarpe på prisen
- Vi er nogle gange i konkurrence med 
enkeltmandsadministratorer, som leverer 
en begrænset ydelse billigt. Men vi oplever 
ovenpå krisen, at investorerne i stigende 
grad gerne vil have en stor administrations-
udbyder, fordi de kan se, at der kan trækkes 
på mange forskellige funktioner i nødstil-
fælde, siger Jesper Tullin.

Hos en af Danmarks største ejendomsad-
ministratorer Datea arbejder man meget 

I ældre ejendomme kan der nogle gange arbejdes 
med kvm., så afkastet bliver bedre end først forven-

tet. Det er asset management.

>>
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Ved sammenlægning med Lautrup Dansk Administrations-
selskab i Århus træder CEJ ind på det jyske marked og 
bliver derved Danmarks 3. største ejendomsadministration.

Besøg os på www.cej.dk

Danmarks 3. største

CEJ Ejendomsadministration A/S  |  t: +45 33 33 82 82  |  e: cej@cej.dk

bevidst med at flytte grænserne for 
ejendomsadministration og opbygge 
alle de kompetencer, som forbindes med 
asset management. 

- Det bliver nemt fagnørderi, når man 
diskuterer forskellen mellem fullservice 
ejendomsadministration og asset ma-

nagement, men man skal ikke lade sig 
narre af markedsføringen af begreberne.

Når det kommer til stykket er det den 
samme opgave man står overfor. Det 
drejer sig om hele tiden at skabe værdi 
ved at se mulighederne og optimere den 
daglige drift af ejendommene, hvilket 
kan betyde et betydeligt bedre afkast 
for den eller de investorer, der forstår at 
sætte holdet, siger adm. direktør Flem-
ming Engelhardt, Datea. 

Datea fravælger dog nogle af discipli-
nerne. 

- Man skal vurdere, hvor man har sine 
spidskompetencer, eksempelvis har vi 
bevidst fravalgt at rådgive om valg af 
finansiering af ejendommene. Det er 
andre bedre til end os. Vi ser egentlig 
asset manageren, som ejendomsejeren, 
der har kapitalen bundet i aktivet, altså 
vores kunde, og dermed som den, der 
sidder med det ultimative ansvar for at 
levere et tilfredsstillende afkast til ak-
tionærerne i et ejendomsselskab, og så 
leverer vi ellers resten i samarbejde med 
ejeren, siger Flemming Engelhardt. 

En asset manager skal nemlig ”blande 
blod” med investor. 

- Som asset manager er det altaf-
gørende, at man selv har hånden på 
kogepladen. Men der er lidt lemfældig 
omgang med de forskellige begreber på 
det danske marked. Der har været nogle 
i branchen, der hurtigt fik sat asset ma-
nagement ind i deres udbud af ydelser 
– måske uden helt at vide, hvad det dæk-
ker over, siger Flemming Engelhardt. 

Det oplever managing partner Rikke 
Lykke fra det lille firma Atlas Manage-
ment.

- Vi kommer i Danmark til at lære meget 
af, at der nu kommer professionelle in-
ternationale investorer til Danmark, som 
kræver andet og mere end det, de fleste 
har leveret indtil nu, siger Rikke Lykke. 

Atlas Management har en række uden-
landske investorer som kunder. 

- De forventer, at man er proaktiv og 
på alle niveauer er deres repræsentant. 
Man behøver ikke nødvendigvis lave det 

teMa      Tekst : Kamil la  Sevel

store og små – og midt i mellem
selvom administrationsbranchen som helhed 
går i retning af helt små enkeltmandsvirksom-
heder eller meget store enheder, så er der også 
virksomheder midt i mellem. 

i 2011 havde Colliers ejendomsadministration 
en fremgang i omsætningen på cirka 40 pro-
cent, og dermed en omsætning, der lander på 
knap 20 millioner kr. 

- vi overtog i januar aktiviteter og medarbejde-
re fra Lett advokater i København og beskæf-
tiger nu 9 medarbejdere i København og 24 i 
aarhus, siger adm. direktør Michael salling. 
ambitionerne er fortsat vækst.

- Med andre ord er vi ved at være en betydelig 
spiller på markedet og har gang i en rivende 
udvikling, siger Michael salling. 

Colliers ejendomsadministration administrerer 
500 ejendomme med flere end 6.000 boli-
ger og erhvervslejemål. Porteføljen er spredt 
geografisk over hele landet og er fordelt på 
ejendomsstørrelser fra 1 til 300 lejemål.

rekruttering er det største problem
administrationsbranchen mangler medarbejdere. en 
undersøgelse viste sidste år, at der mangler 7.000 ejen-
domsadministratorer indenfor en årrække. det er måske 
højt sat, tipper Flemming engelhardt. Men selvom det 
bare er halvdelen er det for mange til, at efterspørgslen 
når udbuddet. 

derfor er administrationsselskabet datea også meget 
bevidste om rekrutteringsopgaven. 

- Forleden dag havde jeg tre gymnasieklasser på besøg 
og underviste 100 elever i erhvervsøkonomi med ud-
gangspunkt i et ejendomsprojekt. jeg tror, det er vejen 
frem at forsøge at få unge til at overveje ejendomsbran-
chen. Men det er et langt sejt træk, siger adm. direktør 
Flemming engelhardt, datea.

>>
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Personlig administration af 
din ejendom
Er du ikke tilfreds med din nuvæ-
rende administration eller mangler 
du en sparringspartner?

BOLIQ Ejendomsadministration 
hjælper dig gerne. Vi udfører ad-
ministration af bolig- og erhvervs-
ejendomme i hele landet.

Vi sammensætter den administra-
tion, som passer netop til dine be-
hov.

Vi tilbyder personlig og nærvæ-
rende administration af netop din 
ejendom. Vi sørger for et godt for-
hold til dine lejere, og samtidig god 
økonomi i ejendommen. 

Kontakt os for en snak om din ejen-
dom eller få et uforpligtende tilbud.

Henvendelse til
Karin Rasmussen:
87324252 - kra@BOLIQ.dk

Mai-Britt Almbjerg:
87324252 - mba@BOLIQ.dk

www.BOLIQ.dk

bolig ejendomsadm.220x140mm-ny.indd   1 12/03/12   11.54

Blandt de sager som Habro & Finansgruppen har overtaget de seneste år er en 
række engelske Estatum K/S-projekter udlejet til plejehjemsudbydere. Efter kort 
tid gik lejeren dog konkurs, så Habro & Finansgruppen har skullet finde nye lejere 
til de 30 ejendomme over hele England, men også ny finansiering. 
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hele selv og kende alle de små detal-
jer, men man skal kende hver enkelt 
ejendom og de overordnede rammer. Og 
så skal vi først og fremmest blive meget 
bedre i Danmark til kommunikation og 
afrapportering, siger Rikke Lykke, der selv 
tilbyder administration, men også køber 
ind fra andre udbydere. 

Derfor vil konsolideringen indenfor 
branchen også fortsætte. 

- Senest købte vi Administratorgruppen 
ved udgangen af 2011 og etablerede et 
kundecenter i Næstved. Jeg vil ikke ude-
lukke, vi vil købe yderligere op, men først 

og fremmest kommer vi nu til at vokse 
stille og roligt organisk, siger Flemming 
Engelhardt. 

Og det skulle der være god mulighed 
for. I takt med, at aktørerne bliver mere 
professionelle tror asset management 
selskabet North Property Asset Manage-
ment i hvert fald også på, at markedet 
udvider sig. 

 - I dag ser vi nye investorer komme 
ind på markedet, som kræver profes-
sionel ekstern ledelse, lokale partnere 
og uafhængig forvaltning. I takt med, at 
branchen kan tilbyde det, så forventer 

330 ejendomsprojekter
Habro & Finansgruppen er i dag størst på det 
danske marked for K/s-projekter efter selska-
bet i 2011 købte asschenfeldt Forvaltning & 
administration. 

asschenfeldt forvaltede 60 ejendomsprojekter 
med ejendomme i tyskland og england for 
mere end 2,5 mia. kroner. dermed sidder H&F 
på forvaltningen af omkring 30 procent af alle 
K/s ejendomsprojekter i danmark svarende til 
cirka 330 ejendomsprojekter. 

Asset management er lige så meget at se, 
hvordan en ejendom kan opgraderes og 
udnyttes bedre som at administrere de 
eksisterende lejere. Her foto fra Havnegade 
i København.

teMa      Tekst : Kamil la  Sevel

- Vi bliver dygtigere i Danmark, når 
udenlandske investorer stiller større 
krav og forventer den kvalitet, de er 
vant til, siger managing partner Rikke 
Lykke, Atlas Management, der blev 
stiftet i 2009 og blandt andet star-
tede med at arbejde med Landic.
 

>> jeg også, at kundegruppen vil udvide sig, 
så vi ser flere institutionelle investorer, 
der outsourcer deres forvaltning, siger 
partner Morten Schultz, North Property 
Asset Management. 
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Colliers Ejendomsadministration > København > Aarhus

Vores vision er enkel, men udtrykker essensen 
af vores virke. Vi ønsker altid at være tæt på 
kunden, tæt på ejendommen og tæt på lejerne 
– så vi i alle situationer kan yde den bedste 
service og mest kvalificerede rådgivning.

Colliers Ejendomsadministration administrerer 
i dag mere end 850.000 m² fordelt på godt 
6.500 lejemål. 

Fra kontorer i København og Aarhus varetager 
vi juridisk, teknisk og økonomisk administration 
af alle typer ejendomme – overalt i Danmark. 

I tæt dialog med vores kunder udvikler vi vores 
kunders ejendomme med fokus på den værdi, 
som kunden ønsker at opnå.

Tæt på… Altid
>  Kontakt Michael Salling på  

telefon 58 58 37 50 og hør  
mere om, hvordan vi kan øge  
værdien på din ejendom.
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KØBENHAVN: Briggen, som er et datter-
selskab til det svenske ejendomsselskab 
Castellum og noteret på børsen i Stock-
holm, har i løbet af 2011 købt fire kontor- og 
lagerejendomme på i alt cirka 22.000 kvm på 
Vestegnen. 

En akkvisition som er en del af en satsning på 
at blive langsigtet grundejer i Storkøbenhavn.

– Briggens forretningsmodel går på at skabe 
relationer med vores lejere og på at levere 
service i topklasse. Vores lejere skal være sikre 
på, at vi er her for at blive, og at vi lytter til 
deres behov. Vestegnen er et område med 
mange sikre og stabile virksomheder med et 
godt udviklingspotentiale. Det er vores mål at 
etablere os som den langsigtede ejendoms-
patner på Vestegnen, siger Gunnar Östenson, 
VD på Briggen.

AMAGER:	M. Goldschmidt Holding opfører 
150 ungdomsboliger og 23 erhvervslejemål i 
København, der skal stå færdig per 1. august 
2012.

- Det har været et tæt og konstruktivt sam-
arbejde med København Kommune, og det 
er nu lykkedes at opnå en byggetilladelse på 
at ombygge ejendommen til 150 1-, 2 – og 3 
værelses ungdomsboliger samt 
23 kontorlejemål.

M. Goldschmidt forventer, at ungdomsbo-
ligerne vil ramme markedet perfekt, hvad 
angår beliggenhed, og prisniveau. Og at også 
kontorlejemålene vil ramme et segment med 
pæn efterspørgsel, nemlig mindre lejemål, 
idet kontorlejemålene er mellem 50-147 kvm. 

Goldschmidt	udvikler	150	
boliger	i	den	Kgl.	Mønt	

Briggen	etablerer	sig	
nu	i	København

- ”Mønten” har en central beliggenhed på Amager 
Boulevard med ikke mindre end 3 metrostationer 
i umiddelbart nærhed, meget tæt på universitetet 
på Amager og centralt beliggende i forhold til 
Københavns centrum, lufthavnen m.v., siger pro-
jektdirektør Ulrik Bebe, M. Goldschmidt Holding. 

- Vi forventer også her en stor efterspørgsel 
på kontorlejemålene, således at ejendommen 
er fuldt udlejet til ibrugtagning den 1. august 
2012, siger Ulrik Bebe.

nyheder
indland
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entasis vinder omdannelse af 
thomas b. thriges gade i odense 

ODENSE: Det bliver arkitektfirmaet En-
tasis og deres underrådgivere, som skal 
stå for projektet med omdannelse af 
den centrale gennemkørselsvej i Odense, 
Thomas B. Thriges Gade. Udskriverne af 
konkurrencen, Partnerskabet Fra Gade Til 
By, bearbejder nu oplægget fra Entasis 
og indleder dialog med investorer, som 
kunne være interesserede i byggegrunde 
i den nye bymidte. 

Projektet giver mulighed for 57.000 
kvm. ny bebyggelse, som fordeler sig 
med minimum 50 procent boliger, 
svarende til omkring 300 nye lejligheder 
og 40 procent erhverv. De resterende 10 
procent vil bestå af detailhandel, som 
butikker og cafeer og vil primært befinde 
sig i stueetagen for at skabe aktivitet i 
gadeplan. 

- Omdannelsen af Thomas B. Thriges 
Gade er et afgørende skridt i Odenses 
forvandling fra stor dansk by til dansk 
storby, og oplægget fra Entasis un-
derstøtter i høj grad visionen om en 
bæredygtig bymidte. Vores ambition er, 
at projektet skal forvandle den trafike-
rede gade til en fortættet bymidte, der 
binder Odense sammen - til gavn for 
både borgere, besøgende og erhvervsliv, 
siger Anker Boye, borgmester i Odense 
Kommune. 

Odense består i dag af en række byrum, 
som er adskilt af Thomas B. Thriges 
Gade. Når omdannelsen er færdig, er 

det planen, at de små og store pladser, 
smøger og kroge hænger sammen i en 
ny bymidte, som rummer 4 nye kvarterer 
og 8 nye byrum. 

Bæredygtighed er et centralt tema i vin-
derprojektet, og det grønne er til stede 
overalt. Der er lagt op til, at der skal være 
bevoksede tagflader på de nye bygnin-
ger, og at der på pladser og stræder vil 
være runde kar, som opsamler regnvan-
det samtidig med, at de fungerer som 
fontæner. 

Vinderprojektet lægger op til, at områ-
det ved Skulkenborg bliver det primære 
boligkvarter og kommer til at bestå af 
labyrintiske bygninger med 3-4 etager. 
Mod syd vil nye bygninger blive i cirka 
samme højde som nu, mens der mod 
nord er lagt op til et højhus i op til 17 
etager. 

I hele Thomas B. Thriges Gades længde 
kommer der et stort underjordisk parke-
ringsanlæg med 950 parkeringspladser. 

Et af hovedelementerne i vinderpro-
jektet er, at fodgængere bliver domine-
rende i bymidten. Cyklisterne får også 
bedre vilkår i form af en nord-sydgående 
cykelrute, som er flettet ind i den nye 
bymidte. En letbane kommer til at sno 
sig igennem den nye bymidte, og stop-
pestederne ved Musikhuset og rådhuset 
vil fungere som samlingspunkter for 
bylivet i området. 

Det er en enig dommerkomité, der har udpeget Entasis, 
Grontmij, Carl Bro, Sweco Architects, sbs rådgivning og 
Momentum Research & Development som vinder af den 
internationale projektkonkurrence om omdannelsen af 
Thomas B. Thriges Gade

– Unge amerikanere har tabt troen på at 
eje deres eget hus, for de har set deres 
forældre gå konkurs, fordi de havde 
forkøbt sig. Derfor bliver lejeboliger en 
sikker investering i de kommende år.

– Køb nødlidende butiks-
centre. Om få år vil det være 
en god forretning at opføre 
de boliger, der aldrig blev 
bygget.

– Vi har alt for mange butikscentre i det amerikanske marked, der er bygget i 2006-
2008 til boligområder, der aldrig er opført. De har absolut ingen fremtid.

REPORTAGE

– Der er lige nu mange nødlidende 
ejendomme i markedet og gode 
muligheder for at gøre et godt køb til 
lave priser, hvis man bevæger sig lidt 
udenfor hovedmarkederne, siger senior 
analyst Stuart Harris, Southern Sun 
Asset Management.

Southern Sun går både efter kontor, bo-
ligudlejningsejendomme og butikker.

– Vi går målrettet efter den form for 
ejendomme, opkøber dem, stabiliserer 
dem og udvikler dem efterfølgende, 
så vi efter en årrække – når de ikke 
længere er nødlidende – kan sælge 
dem til almindelig markedspris, siger 
Stuart Harris.

Southern Sun forventer, at de bedste 
muligheder ligger i markeder i det mid-
terste segment.

– Mange internationale investorer ken-
der ikke nok til det amerikanske marked 

til at kunne gå udenom de absolut 
primære markeder, hvor ejendommene 
ofte bliver solgt til overpris. Vi tror på, at 
segmentet under giver langt bedre inve-
steringsmuligheder, siger Stuart Harris.

Primære markeder i USA er for eksem-
pel: New York, Washington, Boston, 
Chicago og San Francisco.

Sekundære markeder i USA er for ek-
sempel: Houston, Charlotteville, Coral 
Gables og West Palm City i Miami i 
Florida, og byerne Memphis, Seattle og 
Atlanta.     ■

er var fl ere amerikanske 
investorer på Expo Real i år. 
Og fl ere af dem havde samme 

tilbud med på hylderne: Investeringer 
i ejendomme udenfor de etablerede 1. 
klasses mål som New York og Chicago.

En af dem var asset management 
fi rmaet Southern Sun.

En verden 
udenfor 
 New York
 og 
 Chicago
Det amerikanske marked 

bugner af nødlidende 

ejendomme
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Der er stadig mange nødlidende ejen-
domme over hele USA. På Expo Real var de 
amerikanske investorer uenige om deres 
fremtid. Mens nogle forventede, at de snart 
vil være opkøbt, frygtede andre, at en ny 
bølge af ejendomme vil skylle tilbage til 
bankerne, når de nuværende lejekontrakter 
udløber og ikke kan fornyes på samme 
niveauer. Coral Gables i Miami (billedet) 
var et af buddene på en god investering 
udenfor den sædvanlige rute, ifølge fl ere af 
de amerikanske investorer.

– Vi tror, at ejendomsinvesteringer vil blive 
obligationslignende igen i løbet af få år. 

Derfor er det nu, der skal investeres i nødli-
dende ejendomme, siger senior analyst Stu-
art Harris, der understreger, at SouthernSun 
Asset Management ikke jagter afkast, men 
hellere fokuserer på kvaliteten af ejendom-
mene i forventning om at kunne optimere 

dem på sigt.

– Frigør kapital med ejendomsleasing

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

Binder du penge 
i bygninger?

Expo Real bød på fl ere seminarer om det nordamerikanske marked. 
Og alt andet lige kan man sige, at investorerne er lidt forvirrede. Der 
er i hvert fald ingen fælles retning, og fl ere af de store toneangivende 
investorer var lodret uenige. Blandt de modsatrettede udsagn var: 

– Man skal aldrig investere i byer 
i Syden. Flere steder er der ingen 
regulering, og det betyder, at der 
kan komme nogen og bygge lige 
op ad din ejendom i morgen, så 
lejerne ikke kan se ud. Hold dig 
til de sikre markeder.

– Kontorer sælges til overpris. Nogle 
investorer lægger ikke vægt på, at de 
gældende lejekontrakter er indgået 
til alt for høje priser. Såsnart de skal 
genudlejes, vil de blive tilpasset 
den nuværende markedspris, der er 
meget lavere.

>>

      Tekst : Kamil la  Sevel
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HAR DU 
FUNDET 
SKATTEN?

VI HAR 
NØGLEN...

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til ejere af alle typer 
investeringsejendomme samt andels- og ejerforeninger. Vi er kendte for at være professionelle, empatiske og 
værdiskabende, hvilket sikrer løsninger, der understøtter vore kunders forretning. Læs meget mere på datea.dk

– Unge amerikanere har tabt troen på at 
eje deres eget hus, for de har set deres 
forældre gå konkurs, fordi de havde 
forkøbt sig. Derfor bliver lejeboliger en 
sikker investering i de kommende år.

– Køb nødlidende butiks-
centre. Om få år vil det være 
en god forretning at opføre 
de boliger, der aldrig blev 
bygget.

– Vi har alt for mange butikscentre i det amerikanske marked, der er bygget i 2006-
2008 til boligområder, der aldrig er opført. De har absolut ingen fremtid.

REPORTAGE

– Der er lige nu mange nødlidende 
ejendomme i markedet og gode 
muligheder for at gøre et godt køb til 
lave priser, hvis man bevæger sig lidt 
udenfor hovedmarkederne, siger senior 
analyst Stuart Harris, Southern Sun 
Asset Management.

Southern Sun går både efter kontor, bo-
ligudlejningsejendomme og butikker.

– Vi går målrettet efter den form for 
ejendomme, opkøber dem, stabiliserer 
dem og udvikler dem efterfølgende, 
så vi efter en årrække – når de ikke 
længere er nødlidende – kan sælge 
dem til almindelig markedspris, siger 
Stuart Harris.

Southern Sun forventer, at de bedste 
muligheder ligger i markeder i det mid-
terste segment.

– Mange internationale investorer ken-
der ikke nok til det amerikanske marked 

til at kunne gå udenom de absolut 
primære markeder, hvor ejendommene 
ofte bliver solgt til overpris. Vi tror på, at 
segmentet under giver langt bedre inve-
steringsmuligheder, siger Stuart Harris.

Primære markeder i USA er for eksem-
pel: New York, Washington, Boston, 
Chicago og San Francisco.

Sekundære markeder i USA er for ek-
sempel: Houston, Charlotteville, Coral 
Gables og West Palm City i Miami i 
Florida, og byerne Memphis, Seattle og 
Atlanta.     ■

er var fl ere amerikanske 
investorer på Expo Real i år. 
Og fl ere af dem havde samme 

tilbud med på hylderne: Investeringer 
i ejendomme udenfor de etablerede 1. 
klasses mål som New York og Chicago.

En af dem var asset management 
fi rmaet Southern Sun.

En verden 
udenfor 
 New York
 og 
 Chicago
Det amerikanske marked 

bugner af nødlidende 

ejendomme
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Der er stadig mange nødlidende ejen-
domme over hele USA. På Expo Real var de 
amerikanske investorer uenige om deres 
fremtid. Mens nogle forventede, at de snart 
vil være opkøbt, frygtede andre, at en ny 
bølge af ejendomme vil skylle tilbage til 
bankerne, når de nuværende lejekontrakter 
udløber og ikke kan fornyes på samme 
niveauer. Coral Gables i Miami (billedet) 
var et af buddene på en god investering 
udenfor den sædvanlige rute, ifølge fl ere af 
de amerikanske investorer.

– Vi tror, at ejendomsinvesteringer vil blive 
obligationslignende igen i løbet af få år. 

Derfor er det nu, der skal investeres i nødli-
dende ejendomme, siger senior analyst Stu-
art Harris, der understreger, at SouthernSun 
Asset Management ikke jagter afkast, men 
hellere fokuserer på kvaliteten af ejendom-
mene i forventning om at kunne optimere 

dem på sigt.

– Frigør kapital med ejendomsleasing

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

Binder du penge 
i bygninger?

Expo Real bød på fl ere seminarer om det nordamerikanske marked. 
Og alt andet lige kan man sige, at investorerne er lidt forvirrede. Der 
er i hvert fald ingen fælles retning, og fl ere af de store toneangivende 
investorer var lodret uenige. Blandt de modsatrettede udsagn var: 

– Man skal aldrig investere i byer 
i Syden. Flere steder er der ingen 
regulering, og det betyder, at der 
kan komme nogen og bygge lige 
op ad din ejendom i morgen, så 
lejerne ikke kan se ud. Hold dig 
til de sikre markeder.

– Kontorer sælges til overpris. Nogle 
investorer lægger ikke vægt på, at de 
gældende lejekontrakter er indgået 
til alt for høje priser. Såsnart de skal 
genudlejes, vil de blive tilpasset 
den nuværende markedspris, der er 
meget lavere.

>>
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Positiv 
stemning 
og nye projekter

Årets ejendomsmesse i 
Cannes samlede den dan-
ske ejendomsbranche og 
beviste, at Mipim bliver 
stadig vigtigere for det 
danske netværk

ositiv. Sådan beskrev adskillige 
ejendomsaktører Mipim i de 
fyldte fly, der fløj hjem efter en 

uge toppakket med møder, receptioner 
og netværk. Måske var det symptoma-
tisk men der var mindre champagne på 

Mipim end der plejer. Til gengæld var der 
mange flere rygter om projekter, interes-
serede investorer, seriøse seancer og op-
timisme i kælderen i Palais de Festivals, 
hvor messen finder sted og på cafeer, 
restauranter og yachts, hvor deltagerne 
møder hinanden på kryds og tværs. 

Derfor var det en rigtig god, positiv og 
konstruktiv Mipim, hvor der blev knyttet 
mange nye kontakter såvel som cemen-
teret eksisterende alliancer.

Omdrejningspunktet for den danske del-
tagelse er den danske stand organiseret 
af Copenhagen Capacity. Her var højde-
punktet onsdag, hvor der var indvielse 
af standen med et markant opbud af 

danske politikere med overborgmester 
Frank Jensen i spidsen. 

- Vi lever i en meget konkurrencefyldt 
verden, hvor det gælder om at tiltrække 
opmærksomhed. Mipim er et godt sted 
at bygge alliancer op, og der er den 
danske stand meget vigtig. Når man vil 
lokalisere sig, så ser man på den kritiske 
masse i en region, og der har vi virkelig 
noget at byde på sammen med Malmø, 
hvor vi når op på et befolkningstal i 
nærheden af 3,7 millioner og dermed 
bliver Nordeuropas største region, siger 
Frank Jensen.

Overborgmesteren er i øjeblikket formand 
for foreningen af 135 byer i Europa, Euro- 
cities.

- Vi har bevidst prioriteret det internatio-
nale samarbejde højt på Rådhuset. Der-
for er vi også stolte af, at vi for eksempel 
er blevet valgt som associeret medlem 
i klimasamarbejdet C40, selvom vi ikke 
er blandt verdens 40 største byer. Det 
er udelukkende fordi, der er nogen, der 
har fået øje på, at København har noget 
at byde på i forhold til livskvalitet, siger 
Frank Jensen, der blandt andet deltog 
i et møde med Oslos borgmester, hvor 
netop den optimale byudvikling blev 
drøftet. 

P

Formand for region Hovedstaden, Vibeke 
Storm Rasmussen, besøgte den danske 
stand og roste det store arbejde med at 
sætte regionen på landkortet. Hun under-
stregede, at de markante investeringer i 
blandt andet hospitaler vil gøre Hovedsta-
den endnu mere attraktiv og konkurrence-
dygtig. Hele regionens Vækstforum var på 
Mipim. Til venstre adm. direktør i Copenha-
gen Capacity Claus Lønborg. 
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Frank Jensen understreger også, hvor glad 
han er for den danske stand som på grund 
af de mange og aktive partnere altid er 
levende og dynamisk. 

- 
Jeg 

bruger en stor del af min tid hernede på 
at tale med erhvervsvirksomheder. Mange 
af spørgsmålene i år går på, hvad det 
egentlig er, vi vil med Nordhavnen. Og her 
er Mipim optimalt, fordi der er plads til at 
fortælle om visionerne. Når investorer og 
developere kommer til møde på Rådhuset 
er rammerne mere forretningsorienterede 
og konkrete, men for at forstå hinanden 
rigtigt, er der også brug for den anden del, 
siger Frank Jensen. 

Miljø- og teknikborgmester ayfer akbal 
var for første gang i Cannes. 

- Det er meget spændende at få en for-
nemmelse af, hvor branchen er, og hvordan 
vi bedst kan rykke i forhold til hinanden. 
Men det har også været meget interessant 
at se, hvad de laver i de andre byer. Qatars 
pavillon har gjort indtryk, fordi de arbejder 
meget med bæredygtighed og samtidig 
bygger med respekt for deres oprindelige 
kultur, siger Ayfer Akbal, der samtidig glæ-
der sig over at se, hvor langt man egentlig 
er fremme i København, når det gælder 
bæredygtighed på mange niveauer. 
Hun kom netop fra en frokost i Mayors 
Thinktank, som er et møde for borgmestre 
fra hele verden.

- Jeg sad til bords med en borgmester fra 
Sao Paolo og en fra en mindre by i Canada. 

Det interessante var, at vi alle arbejder med 
de samme ambitioner om at skabe by for 
borgerne, selvom grundforudsætningerne 
er helt forskellige. 

Udover at der blev talt bæredygtighed på 
Mipim, så var der også flere byer, der tiltrak 
sig opmærksomhed. Paris lancerede for 
eksempel igangsættelsen af byens nye 
metronet til 150 milliarder kr. og London 
talte videre om, hvordan sport kan rejse 
byudviklingen – OL er som bekendt i den 
engelske hovedstad i 2012. 

Blandt de projekter, der var med til at sætte 
en ny og mere fremadsøgende dagsorden 
blandt danskerne på Mipim, var lancerin-
gen af Steen & Strøms kontorbyggeri ved 
siden af Fields i ørestad City. Projektet skal 
realiseres på 88.000 kvm., som ud over 
kontorer omfatter biograf og en gade med 
detailhandel. Butiksejendomsselskabet har 
allieret sig med ejendomsrådgiver Ulrik 
Larsen for at få den optimale adgang til 
kontorsegmentet. Selvom der ikke er tale 
om egentlig spekulativt byggeri – for Steen 
& Strøm går først i gang, når der er lejere i 
spil – så er det alligevel en forventning om, 
at der sker noget, der får Steen & Strøm til 
at turde gå videre netop nu. 

- Vi bruger Mipim til at vise, at vi er i mar-
kedet, siger udviklingschef Mark Rendbæk, 

- Vi skal sikre, at byen udvikler sig for bor-
gerne, og Mipim har givet mig inspiration 
både fra møder med andre borgmestre og fra 
de øvrige byers stande, sagde Miljø- og teknik-
borgmester i København, Ayfer Akbal, der var 
på Mipim for første gang. 

Ejendomsrådgiver Ulrik Larsen, Revco og udviklingschef Mark Rendbæk, 
Steen & Strøm, var i Cannes for at præsentere planerne om en udvidelse 
af Fields i Ørestad – ikke med flere butikker, men med kontorer.

The Summits hedder projektet, der bliver på 9-23 etager. Samtidig arbej-
der Steen & Strøm også fortsat på at få indarbejdet en biograf i Fields. En 
ting, der er helt på plads er P-pladserne – der er 2.800 i komplekset.

>>
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R biblioteket løb 
med de 
gyldne Palmer
Endnu engang kunne Danmark med stolthed mod-
tage en Mipim-award. Prisen, der sammenlignes 
med De Gyldne Palmer, blev uddelt torsdag, hvor 
den røde løber førte de nominerede op til auditoriet, 
hvor filmstjernerne også får deres priser. 

Danmark har flere gange vundet den prestigefyldte 
pris og i år blev det vores tur igen med Københavns 
Kommunes Biblioteket. 

- Vi er meget stolte over at vinde prisen for bedste 
renovering med Biblioteket. Brugerne er meget til-
fredse, og bygningen er spetakulær i en bydel, som 
ikke svømmer i prestigeejendomme. Og tid og pris 
har holdt, sagde en meget stolt og glad direktør for 
Københavns Ejendomme, Gyrithe Saltorp.

Biblioteket ligger på Rentemestervej i Københavns 
nordvestkvarter og åbnede i maj 2011.

Steen & Strøm, der har fået Arkitektfirmaet C.F. Møller – der 
også har tegnet Fields oprindeligt – til at udarbejde en skitse til 
de nye domicilbyggerier på en af Danmarks mest synlige belig-
genheder i motorvejskrydset i ørestad. mens arkitektfirmaet 
Danielsenarchitecture blandt andet har leveret indretningsfor-
slag til de kommende domiciler.

- Mipim er et godt sted at lancere planerne. Vi har fået mange 
reaktioner, også en del, der er blevet overraskede over, at vi tør 
gå i markedet nu. Men vi ved, at der kommer en del omrokerin-
ger i de kommende år, og der vil vi gerne være med inde i bil-
ledet som en potentiel mulighed, siger Mark Rendbæk, der ofte 
bliver spurgt, hvornår selve Fields bliver udvidet. Men det gør 
det altså ikke, selvom der kommer lidt butikker i underetagen 
af de nye kontorejendomme. 

Ulrik Larsen har tidligere blandt andet været ankermand på 
udlejningen af ejendomskomplekset skt. Petri for ameri-
kanske Carlyle. 

- Selvfølgelig er der da udfordringer i det nuværende marked, 
men med en god beliggenhed, så tror vi, der er et marked. De 
ejendomme, der står tomme i dag, er jo ikke dem, der bliver 
efterspurgt, siger Ulrik Larsen, der forventer at kunne levere 
lokalerne 18 måneder efter underskrift. 

Emiratet Qatar, der jævnligt omtales som verdens rigeste land, valgte i år at
skabe opmærksomhed om udviklingen af landet ved at invitere en række bygge- 
og ejendomskendisser til dybtgående debatter om bæredygtighed. Her er det 
Nathan Smith og Kai-Uwe Bergmann fra tegnestuen BIG, der var nogle af de 
forholdsvis få arkitekter på Mipim i år.

>>
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Nybolig Erhverv nyboligerhverv.dk · oline.dk

Boligudlejningsejendomme i København

 Nybolig Erhverv København A/S 
Kampmannsgade 1, 4 · 1604 København V
Tlf. 3364 6500 · 1604@nybolig.dk

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

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

Frederiksborggade 52,
1360 København K

Få desuden mere information om disse og andre ejendomme på nyboligerhverv.dk/koebenhavn/investering

Ewaldsgade 2, 
2200 København N

Øresundsstanden rækker også over Storebælt. Her er det Thomas Niel-
sen fra Invest in Kolding, der var partner på standen, og orienterede om 
planerne for Design City Kolding. 

I de internationale ejendomsmedier er netop 
den type deltagere på Mipim også noget af det, 
der bliver lagt mærke til. I det hele taget nævner 
mange, at lidt større ambitioner er en af de 
trends, der prægede årets messe. Desuden kan 
nævnes:

• bæredygtigHed – om det er Qatar, Køben-
havn eller London, så kommer man ikke udenom 
bæredygtigheden i de kommende år

• de bedste ejendoMMe er stadig mest efter-
spurgt, men 1. klasses ejendomme i provinsbyer 
er så småt ved at blive ”talk of the town” i man-
gel af gode priser i hovedstæderne

• byerne Har Fået seLvtiLLiden tiLbage. Store 
armbevægelser i mådeholdent tempo er en del af 
fremtiden. Det gælder om at holde øje med hvor 
og hvordan – både på mikro- og makroniveau

• nye sPiLLere i MarKedet. Det er ikke kun 
de samme, der kommer på Mipim længere. Nye 
firmaer, nye investorer og nye penge. 
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Stockholm var opmærksomhedsmæssigt 
igen svær at slå i år og havde brugt mange 
penge på at manifestere sig som ”Capital of 
Scandinavia” dels med bannere på hoved-
bygningen og dels på alle badgeholdere. Fantasien for at tiltrække opmærksomhed bliver større og større. Her er det 

belgiske Flanders-Ghent, der har trukket malingsspor ud over deres stand for 
at lokke folk til. 

Mipim trækker ejendomsfolk fra alle segmenter. 
Her er det hotelinvestor Henning Arp-Hansen i 
samtale med Sjælsø-stifter Ib Henrik Rønje, Konge-
egen, på den danske stand.

Vence-kokken Christophe Dufau, der tidligere har 
slået sine folder hos Jan Hurtigkarl i Ålsgårde, ser-
verer pocherede æg og hjemmerøget ost for adm. 
direktør i Dan-Ejendomme Henrik Dahl Jeppesen. 
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- Vi har lanceret flere nye ydelser og særligt har vi oparbejdet kompetencer 
indenfor value engineering, sagde senior vice president Steffen Gøth, Cowi, 
da han bød velkommen til brunch. Det var kendetegnende i år, at der var 
tænkt meget mere oplysning og information om de forskellige firmaer ind i 
arrangementerne på Mipim. 
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Tirsdag var det koldt i Cannes, men da Magasinet Ejendom i 
samarbejde med norske Estate Magazine og svenske Estate 
Media AB lancerede et nyt nordisk ejendomsmagasin blev 
der alligevel lunt i teltet, da sangerinden Emily Johnson gik i 
gang.  Cirka 300 gæster kom til begivenheden, der var en af 
de første receptioner på Mipim nogensinde på tværs af de 
nordiske lande.  

Direktør Gitte Andersen, Signal Arkitekter, partner Merete 
Larsen, Gorrissen Federspiel og projektudviklingschef Robert 
Hodgkins, MT Højgaard til boule onsdag. 

Finansierings- og ejendomsrådgivningsvirksomheden Catella er et af de 
selskaber, der har en fælles stand med repræsentanter fra flere lande. Da 
Magasinet Ejendom besøgte standen var danske Jesper Bo Hansen til et 
møde. Her er det adm. direktør for Catella i Norge Odd Skandsen.

Der bliver drøftet mange forretninger over en gang boule, når MT Højgaard tradi-

tionen tro holder turnering onsdag middag. Her er det Associate Director Karina 

Moll, CBRE og partner Tobias Vieth, Danders & Moore.
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Erhvervsmæglerfirmaet Lintrup & Norgart var for 
første gang på Mipim som en del af det internationale 
samarbejde NAI Global, der blev stiftet i 1978 og i dag 
har 350 kontorer i 55 lande med 5.000 professionelle 
erhvervsmæglere. 

- Som et led i en overordnet strategi om at være full-
service erhvervsmæglere, var det et naturligt valg 
at indgå et samarbejde med en stærk international 
erhvervsmæglerorganisation. NAI kan være med til at 
udbygge vores netværk af udenlandske investorer, siger 
Stig Lintrup, adm. direktør, Lintrup & Norgart. 

Lintrup & Norgarts Investeringschef Henrik Køhn har 
tidligere arbejdet med NAI Global i 7 år, så han kender 
staben i forvejen. 

- I takt med at de internationale investorer i højere grad 
betragter Norden som et sikkert og attraktivt sted at 
placere sine investeringer, er det afgørende at have 
adgang til et effektivt og struktureret internationalt 
netværk. Den internationale interesse efter investe-
rings- og udviklingsejendomme i Danmark har aldrig 
været større, så timingen for samarbejdet med NAI 
Global er optimal, siger investeringschef Henrik Køhn.

NAI Global styres af brødrene Edward og Jeff Finn. 
Samarbejdet består af selvstændige ejendomsmæglere 
med et veludbygget fælles sekretariat. 

- NAI Global skal ikke bare være en magelig paraplyor-
ganisation. Det skal bruges aktivt, siger Jeff Finn om 
samarbejdet.  

Og det forventer Lintrup & Norgart. 

- Vi stræber efter at samarbejdet skal give mindst 7-8 
transaktioner og udlejninger i løbet af det næste år. 
Vi har lagt en klar handlingsplan for samspillet med 
de andre lande i Norden, Tyskland og England med 
konkrete tiltag,  så vi får det optimale ud af samarbej-
det, siger Stig Lintrup. 

nai global bød 
velkommen til 
Lintrup & norgart

NAI Global glæder sig til at få en stærk dansk partner ind i fælleskabet, 
påpegede den amerikanske ledelse, der inviterede til orientering om det nye 
medlem på selskabets lejede yacht. Fra venstre bagerst CEO Jeffrey M. Finn og 
COO Edward Finn, begge NAI Global. Forrest partner Stig Lintrup og investe-
ringschef Henrik Köhne, Lintrup & Norgart.

Tokyo og omegn var på Mipim for at trække investeringer til byen, som der er 
brug for – ikke mindst efter jordskælvet, hvor den internationale investorin-
teresse er blevet mere forsigtig. 

Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuarer og chartered surveyors
København: 7022 9601    Aarhus: 7022 9602    www.cbre.dk 

OPTIMAL BELIGGENHED – TÆT PÅ DET HELE

TIL LEJE – Sydporten, Sjællandsbroen 2, 2450 Købehavn SV

� 9.100 m² kontor fordelt på 5 etager – velegnet til domicil eller 
fl erbrugerhus.

� Organiske rumforløb med fantastisk lysindfald og storslået 
udsigt overalt i bygningen.

� Mulighed for åbne kontorlandskaber og individuelle 
kontorer i alle tænkelige kombinationer. 

� Balkoner langs facaden og kæmpe tagterrasse.

�  Super placering med 5 minutter til City, 10 minutter til luft-
havnen samt tæt på motorvejsnettet.

� Ideelle P-forhold med P-kælder under hele bygningen.

� Årlig leje fra kr. 1.050 pr. m² – ekskl. drift.

Sag 13518 (DMI)
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Rådgiverfirmaet Orbicon har fået skabt en tradition 
med sit beachparty torsdag eftermiddag, der samler en 
stor del af branchen med meget forskellig baggrund. 

Femern Bælt Development var på Mipim for at markedsføre de enorme 
ressourcer, der er i oplandet omkring Femern Bælt – vel at mærke helt 
fra Sydsverige til Midtjylland over Nordtyskland. Her er det bestyrelses-
formand for Femern Bælt Development, tidligere skatteminister Svend 
Erik Hovmand. Til venstre Jens Gielstrup, Gielstrup Therkelsen, der var 
på Mipim for at fortælle om et nyt økonomisk styresystem til bygge- og 
ejendomsprojekter.        

rePortage
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Formand for folketingets by- og boligudvalg 
Mette Reissmann kom sammen med det øvrige 
udvalg på Mipim fra Marseilles, hvor hun havde 
set på udvikling i udsatte byområder. 

CEO for Apcoa i Europa, Ralf Bender, roste Europarks danske direktør 
Per Moesgaard (th) for at stå i spidsen for et af Europarks stærkeste 
markeder. 

- Vi er på Mipim for yderligere at styrke vores brand som Europas 
førende parkeringsudbyder, sagde Ralf Bender. Apcoa er aktiv i 13 
lande – i Norden under navnet Europark. 

Udover boule er tennis en tilbagevendende begivenhed på Mipim torsdag for-

middag, når danielsenarchitecture inviterer til en intens turnering. Her er det 

vinderne i år af det  11. Real Estate Open, – det blev advokat Marie-Louise Pind 

fra Homann Advokater og advokat Thomas Stampe fra Bech Bruun.

Overborgmester Frank Jensen var på Mi-
pim for at fortælle den samme historie 
igen og igen både til danske samarbejds-
partnere og til interna-tionale investorer 
og borgmestre: Om Københavns vækst, 
og hvorfor det er interessant at investere 
i København, - og det lader indtil videre 
til at virke og skabe opmærksomhed, 
som det skal! Her er det Magasinet 
Ejendoms Kamilla Sevel i interview med 
Frank Jensen på den – som altid - meget 
velbesøgte danske stand. 
Til venstre partnerne Helle Nielsen 
og Jørgen Jørgensen fra EDC Erhverv 
Poul Erik Bech, der var på Mipim for at 
fortælle, hvorfor det er interessant at 
investere i Danmar

rePortage             Tekst : Kamil la  Sevel
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Sikkerhedsdøre

Skift til en sikkerhedsdør fra Daloc, 
hvis du vil føle dig virkelig tryg.

Mange mennesker tror, at de er bedre beskyttet, hvis de udskifter låsen. Men faktisk 
handler sikkerhed om døren. Med en sikkerhedsdør fra Daloc kan du trygt slappe af. 
Ikke nok med, at den ser ud og fungerer fuldstændig som en almindelig entredør, det 
er også det ultimative forsvar mod indbrudstyve. Få den mest elegante og avancerede 
sikkerhedsdør, der fi ndes, fra Skandinaviens førende producent. Læs mere på  daloc.com
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KØBENHAVN: Finanstilsynet har fremlagt sit konkrete forslag 
til skærpede regler for pengeinstitutternes nedskrivninger. Det 
centrale i forslaget er, at udlån til nødlidende ejendomskunder 
fremover skal nedskrives til ejendommens værdi.

Forslaget til de nye regler skal sætte en effektiv bremse på mu-
ligheden for at indregne usikre betalinger langt ude i fremtiden 
i forbindelse med bankers opgørelse af nedskrivningsbehovet på 
nødlidende udlån til ejendomme.

Hvis en kunde ikke har andre væsentlige muligheder for at betale 
af på lånet, skal banken således nedskrive udlånet til sikkerhedens 
aktuelle værdi, det vil sige det beløb, ejendommen kan forventes 
solgt til inden for seks måneder. 

Det samme krav gælder for udlån, hvor banker har anvendt særligt 
risikable forretningsmetoder. Det drejer sig for eksempel om 
såkaldte parkeringshandler, hvor nødlidende engagementer bliver 
overdraget til andre kunder på favorable vilkår. 

Netop den situation fandt sted i det daværende Amagerbanken i 
bankens sidste levetid. Det er Finanstilsynets indtryk, at de fleste 
pengeinstitutter allerede i dag har en nedskrivningspraksis for de 
fleste af deres udlån til ejendomme, der stort set svarer til det nye 
forslag. 

Finanstilsynet	strammer	reglerne	for	
udlån	til	nødlidende	ejendomme	

nyheder
indland

Netværk med resultater 
Benyt dig af branchens vigtigste internationale erhvervsplat-
form – EXPO REAL i München: mød alle beslutningstagere på 
ét sted og vær med til at fremme succesrige projekter sammen 
med mere end 37.000 fagfolk fra ejendomsbranchen.

Tilmeld dig nu og få en stand:

www.exporeal.net/denmark

8.–10. oktober 2012
Messe München, Tyskland

Den 15. internationale fagmesse
for erhvervsejendomme og 
investeringer

www.exporeal.net

Hvor trådene 
samles.

ER12-Ausst_220x140_DAEN.indd   1 28.02.12   13:34



nyHeder indLand

investorer 
vil sætte fart på 
Kildebjerg ry med 
aktivitetspark 

Legezonen i Pulsparken skal få folk 
til at føle sig hjemme - også inden 
kvarteret bliver udbygget. 

Når et nyt boligområde skyder op, vil rekreative 
områder normalt først blive etableret 10-15 år 
efter, hvor området er fuldt beboet. Men for 
at få gjort det nye boligområde Kildebjerg 
Ry attraktivt udvikler investorerne bag nu 
en nytænkende ’Pulspark’ med zoner til 
leg, afslapning og pulstræning. 

Pulsparkens tre zoner er tegnet af det aarhusian-
ske arkitektfirma Cebra på basis af ønsker fra 
borgere og Ry-virksomheder.

Pulsparken i Kildebjerg Ry er under etablering og 
forventes at stå færdig i sommeren 2012. Kilde-
bjerg Ry ejes 50/50 af Skanderborg Kommune og 
Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
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BrAnche
guide
den direKte vej tiL branCHens
FirMaer og nØgLePersoner

Magasinet Ejendoms 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 Magasinet 
Ejendom 6 gange om året. Via brancheguiden er der også 
mulighed for at komme med i det nye nordiske magasin 
Estate Nordic Magazine.

Brancheguiden er også tilgængelig 24/7 på
www.magasinetejendom.dk, hvor du også altid kan se,
hvordan du kommer med.

Du kan skrive til Nikolaj Pfeiffer på 
pfeiffer@magasinetejendom.dk eller ringe på 
tlf. 29 38 74 80 og få mere at vide om optagelse i 
brancheguiden.

 adMinistratorer

Cej ejendomsadministration a/s  
Meldahlsgade 5  
1613 København V 
Tlf.:  33 33 82 82 
Kontakt:  Anne Marie Oksen, Administrerende direktør 
E-mail:  amo@cej.dk 
Web: www.cej.dk 

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

Colliers ejendomsadministration a/s 
Prismet, Silkeborgvej 2 
8000  Aarhus C 
Tlf.:  70 23 00 78 
Kontakt:  Michael Salling, Direktør 
E-mail:  ms@colliers.dk 
Web: www.ceadm.dk 

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

dansk administrations Center a/s 
Skovbrynet 10, 8000 Aarhus C  
Tlf.:  87 34 03 66 
Kontakt:  Michael Sommer, Direktør & advokat 
E-mail:  ms@dacas.dk 
Web: www.dacas.dk 

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

dan-ejendomme as 
Tuborg Boulevard 12 
2900 Hellerup  
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt:  Henrik Dahl Jeppesen, Adm. direktør 
E-mail:  hdj@dan-ejendomme.dk 
Web: www.dan-ejendomme.dk 

Vi tilbyder alle produkter i relation til administration og drift 
af ejendomme.

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

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



EJENDOMSADMINISTRATIONEN          FRB

difko administration a/s  
Sønderlandsgade 44  
7500 Holstebro  
Tlf.:  70 11 75 00  
Kontakt:  Thomas Birkedal, IR Manager 
E-mail:  tbi@difko.dk 
Web: www.difko.dk 

Professionel administration af ejendomme baseret på 35 års 
erfaring.

ejendomsadministrationen Frb 
Fuglevangsvej 11, 2. sal  
1962 Frederiksberg C  
Tlf.:  70 33 40 40    

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. 

 advoKater

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.

              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.   

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

Omsætning af fast ejendom, erhvervslejeret, entrepriseret og  
planret.   

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.

KLar advokater P/s 
Ny Vestergade 7D 
1471 København K 
Tlf.:  72 28 91 00 
Kontakt:  Søren Plomgaard
E-mail:  sp@klaradvokater.dk 
Web: www.klaradvokater.dk

Kort og klar rådgivning om køb, salg og leje af fast ejendom, plan-
ret og entreprise.

branCHegUide
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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 

Vi rådgiver danske og udenlandske virksomheder om alle aspekter 
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. 

 bygHerrerådgivere

emcon a/s 
Ordrupvej 60, 2920  Charlottenlund 
Tlf.:  39 97 00 00 
Kontakt:  Niels Anker Jørgensen, Adm. Dir. og Partner 
E-mail:  naj@emcon.dk 
Web: www.emcon.dk/ 

Resultater og udvikling gennem unik rådgivning. 

 ejendoMsseLsKaber
      

de Forenede ejendomsselskaber a/s
Vestagervej 5, 2100 København ø
Tlf.:  39 29 56 56
Kontakt:  Henrik Jensen, Adm. direktør
E-mail:  hj@dfe.dk
Web: www.dfe.dk

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

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

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

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 
E-mail:  erik.larsson@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 00 
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 
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 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 – er professionel aktør i byggebranchen, med spids-
kompetence i råhusbyggeri.   

H. nielsen & søn as 
Grimstrupvej 133a, 
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.   

 erHvervsejendoMsMægLere

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

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

Investering, Udlejning, Vurdering, Corporate Services, Building 
Consultancy, Asset Management.

Chr. Hjorth erhverv 
Nyhavn 16, st.th. , 1051 København K 
Tlf.:  36 41 12 00  
Kontakt:   Carsten Højer, Statsaut.  

ejendomsmægler, M.D.E., indehaver 
E-mail:  hojer@chrhjorth.com  
Web: www.chrhjorth.com  

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

Calum a/s
Vestre Havnepromenade 21 
9000 Ålborg 
Tlf.:  98 12 67 00  
Kontakt:   Henrik Calum, Direktør
E-mail:  henrik@calum.dk 
Web: www.calum.dk 

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

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

DADES’ forretningsgrundlag er at købe og udvikle butikscentre og 
erhvervsejendomme.

jeudan a/s 
Sankt Annæ Plads 13, 
1250 København K  
Tlf.:  70 10 60 70 
Kontakt:  Morten Aagaard, Underdirektør 
E-mail:  maa@jeudan.dk 
Web: www.jeudan.dk 

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

nordea ejendomme 
Ejby Industrivej 38 
2600 Glostrup  
Tlf.:  43 33 80 00 
Kontakt:  Lars Gøtke, Underdirektør  
E-mail:  lars.goetke@nordeaejendomme.dk 
Web: www.nordea-ejendomsinvestering.dk 

Nordea Ejendomme er en af Danmarks største udbydere af  
erhvervs- og boliglejemål.

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

Nordicom A/S er et selskab inden for ejendomsbranchen. 

 

branCHegUide
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jKe a/s 
Tuborg Boulevard 14, st. 
2900 Hellerup  
Tlf.:  70 22 25 22 
Kontakt:  Claus Dyrberg Hald, Salgsdirektør, HD(A)
E-mail:  ch@jke.dk
Web: www.jke.dk

Vi yder professionel rådgivning ifm. formidling af investerings- og 
brugerejendomme. 

jytte bille erhverv aps
Gammel Mønt 14, 1.tv, 1117 København K
Tlf.:  20 28 22 55  
Kontakt:  Jytte Bille, Statsaut. Ejendomsmægler & Valuar
E-mail:  jba@jyttebille-erhverv.dk      
Web: www.jyttebille-erhverv.dk
 

Lintrup og norgart a/s 
Århusgade 88, 2100 København ø  
Tlf.:  70 23 63 30 
Kontakt:   Stig Lintrup,  

Partner & statsaut. ejendomsmægler, MDE 
E-mail:  sl@linor.dk
Web: www.linor.dk 

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

Lokalebasen.dk a/s 
Strandvejen 171, 2900 Hellerup 
Tlf.:  70 20 08 14 
Kontakt:  Clarissa Rottbøl, Ansvarshavende for leje og udlejning 
E-mail:  cr@lokalebasen.dk 
Web: www.lokalebasen.dk 

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

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

Uafhængig statsautoriseret mægler, specialiseret i erhvervs- 
relaterede ejendomme.

Colliers international danmark a/s 
Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C 
Tlf.:  70230020 
Kontakt:   Peter Lassen, Direktør,  

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

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

daL erhvervsmægler
Forbindelsesvej 12, 2100 København ø 
Tlf.:  70 300 555
Kontakt:   Hans Dal Pedersen, Indehaver, cand.jur., Statsaut.  

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

DAL Erhvervsmægler er specialiseret i salg, udlejning og vurdering 
af erhvervslejemål og erhvervsejendomme i København og hoved-
stadsområdet.

danbolig erhverv 
johnny Hallas P/s 
Helsingørgade 41 A, 3400 Hillerød  
Tlf.:  70 22 85 95 
Kontakt:   Johnny Hallas, HD, Partner/Direktør, statsaut. ejendoms-

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

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

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 

Erhvervsmægler med speciale i rådgivning vedr. køb og salg af 
investeringsejendomme.

dtZ egeskov & Lindquist a/s 
Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K 
Tlf.:  33 14 50 70 
Kontakt:   Henrik Lyngskjold, Direktør, Partner,  

Statsaut. ejendomsmægler, MDE,  
Cand.Merc. 

E-mail:  henrik.lyngskjold@dtz.com 
Web: www.dtz.com/dk 

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

Super beliggenhed ved motorvej

•	 Pæne	lyse	kontorer	med	fleksibel	indretning.	

•	 Søjlefrit	lager	med	porte	og	frihøjde	på	5,5	m.

•	 Gode	parkerings	og	tilkørsels	forhold.

LejemåL fra 458 m² tiL 1.112 m²  Leje fra kr. 300 – 550 pr. m²                                       

ErhvervDanBoliG	 Johnny	Hallas	
telefon 7022 8595

Sorø -	Centervej
 Sag: 20772Leje

branCHegUide
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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 
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. 

 FinansieL rådgivning

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 finansiering generelt.

 FinansieringsseLsKaber

nordea bank denmark a/s  
– Corporate banking 
Vesterbrogade 8, 900 København  
Tlf.:  33 33 15 23 
Kontakt:   Mogens R. Jensen, Erhvervskundedirektør – Ejendoms-

finansiering
E-mail:  mogens.r.jensen@nordea.dk 
Web: www.nordea.dk/Erhverv 

Ejendomsfinansiering samt øvrige daglige bankforretninger.

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

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

nybolig erhverv København a/s 
Kampmannsgade 1, 4. 
1604 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 

Oline.dk er den største aktive internetdatabase over erhvervsejen-
domme i Danmark, drevet af Erhvervsmæglerbasen som består af 
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 

Specialister i salg af investeringsejendomme, udlejning af kontor-
ejendomme samt Retail Services.

 FaCiLity ManageMent Udbydere

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 med Facility Management, hvor vores kunder trygt har  
overladt os ansvaret.

green circle a/s 
Lunikvej 5B, 2670 Greve 
Tlf.:  46 34 20 99 
Kontakt:  Erik Jensen, Adm. direktør 
E-mail:  ej@greencircle.dk 
Web: www.greencircle.dk 

Green circle tilbyder fleksible og skræddersyede facility service 
løsninger.  

 

-  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

branCHegUide
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 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.

CoWi a/s 
Parallelvej 2, 2800 Kgs. Lyngby  
Tlf.:  45 97 22 11 
Kontakt:  Bente Andersen, Udviklingsdirektør – Byggeri og drift
E-mail:  bean@cowi.com 
Web: www.cowi.dk 

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

LogistikCenteret a/s
Dam Holme 14-16 
3660 Stenløse 
Tlf.:  46 19 07 07 
Kontakt:  Lars Dyrholm Bundgaard, Partner 
E-mail:  Info@logistikcenteret.dk 
Web: www.LogistikCenteret.dk 

25 års professionel logistikrådgivning, intern logistik og produktion 
i ind og udland.

orbicon a/s
Lautrupvang 4B, 2750 Ballerup
Tlf.:  4485 8687
Kontakt:   Bo Asplund, Direktør
E-mail:  basp@orbicon.dk
Web: www.orbicon.dk  

Orbicon er en vidensbaseret virksomhed, der arbejder bredt inden 
for Miljø, Forsyning og Byggeri.

rambøll danmark a/s 
Hannemanns Allé 53, 
23oo København S 
Tlf.:  45 98 60 00 
Kontakt:  Max Karlsson, Direktør – Byggeri og design 
E-mail:  mk@ramboll.dk 
Web: www.ramboll.dk 

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

bygherreforeningen 
Borgergade 111 
1300 København K 
Tlf.:  70 20 00 71 
E-mail:  info@bygherreforeningen.dk 
Web: www.bygherreforeningen.dk

Interesseorganisation for professionelle bygherrer. Har som mål 
at fremme en positiv samfundsansvarlig udvikling i den danske 
bygge- og anlægssektor.

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

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

danske arkitektvirksomheder 
Dampfærgevej 27 
2100 København ø 
Tlf.:  32 83 05 00 
E-mail:  info@danskeark.org 
Web: www.danskeark.org 

Forening med formålet at varetage de rådgivende arkitektvirksom-
heders erhvervsmæssige forhold og styrke deres position samt 
professionalisme som rådgivere.

ejendomsforeningen danmark 
Nørre Voldgade 2 
1358 København K 
Tlf.:  33 12 03 30 
E-mail:  info@ejendomsforeningen.dk  
Web: www.ejendomsforeningen.dk

Erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af 
fast ejendom, dækker hele markedet og hele landet.

 LandinsPeKtØrer

MØLbaK Landinspektører a/s  
Ledreborg Allé 130A, 
4000 Roskilde 
Tlf.:  70 200 883 
Kontakt:  Lars Gjøg Petersen, Landinspektør, Partner 
E-mail:  lgp@molbak.dk 
Web: www.molbak.dk  

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

EJENDOMSFORENINGEN
DANMARK

branCHegUide
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 revisorer

KPMg 
Oswald Helmuths Vej 4
P.O. Box 250
2000 Frederiksberg
Tlf.:  38 18 30 00 
Kontakt:  Allan Pedersen, Partner 
E-mail:  apedersen@kpmg.dk 
Web: www.kpmg.dk 

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

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 
ejendomsbranchen.

 reKrUttering

amalie search & selection aps  
Chr. IX´s Gade 6, 3. sal
1111 København K 
Tlf.:  33 34 30 30 
Kontakt:  Torben Rønsov,  Managing Partner 
E-mail:  tr@amaliesearch.dk 
Web: www.amaliesearch.dk 

Rekruttering og udvælgelse af ledere og specialister til bygge- og 
ejendomsbranchen

 siKring aF ejendoMMe 

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

Certificeret uvildig sikringsrådgivning – din garanti for den 
optimale løsning

 investeringsseLsKaber

borch invest a/s  
Ny østergade 3, 1.  
1101 København K  
Tlf.:  70 23 43 03 
Kontakt:   Kim Borch, Administrerende Direktør  
E-mail:  kb@borch-invest.dk 
Web: www.borch-invest.dk  

Opkøb, drift og optimering af velbeliggende og solide investerings-
ejendomme.

 Medie, reKLaMe og KoMMUniKation

Konstantyner 
Communication & design 
Nordre Strandvej 119 E 
3150 Hellebæk 
Tlf.:  49 70 70 80 
Kontakt:  Ole Konstantyner, Bureauleder & kreativ direktør 
E-mail:  ok@konstantyner.dk 
Web: www.konstantyner.dk 

Markedsføring, der flytter mennesker og virksomheder.

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

Kontraframe er et billedbureau med speciale i identitetsbærende 
fotografi.

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

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

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

Specialist i print og montering af reklameprojekter til ejendoms-
branchen.

bLiv oPtaget i branCHegUiden?

Kontakt Emil Blomsterberg
på blomsterberg@magasinetejendom.dk

branCHegUide
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Tilbage til  
håndværket

De færreste forbinder håndværk 
med advokatgerningen. Men lige 
netop godt håndværk er det, der 
skal til for at få sagerne til at lykkes 
i markedet lige nu for ejendoms-
advokaterne. Og så kan det faktisk 
lykkes at skaffe finansiering… 

ye projekter, transaktioner og byggerier 
har en ting til fælles. De kræver alle penge 
for at kunne blive til noget. Men finansie-

ringskanalerne tørrede ud i 2008, og dermed også 
markedet for rådgivning. Det har fået rådgiverne til 
at tænke kreativt. 

- Man er nødt til at finde nye veje, for der kan ikke 
skaffes finansiering af de sædvanlige. Vi sidder med 
sager for klienter, der har et godt projekt, men ban-
ken vil ikke låne dem penge til byggeriet. Tilsvarende 
sidder vi med klienter, der har midler til investering, 

men som ønsker at undgå den risiko, der er forbun-
det med at investere på projektstadiet, siger partner 
Niels Gram-Hanssen, Rønne & Lundgren. 

Alligevel er det lykkedes at finde løsninger.

- Vi havde en sag, hvor developeren var kørt fast, 
fordi han ikke kunne skaffe finansiering. Nu har vi 
fået skruet det sammen, så køberen også finansierer 
byggeriet. Det kan lade sig gøre, fordi vi har sat en 
betalingsplan op, som giver developeren tilstræk-
kelig likviditet til at gennemføre projektet, men 
som samtidig er konservativ nok til at sikre køberen, 
pensionskassen PKA, mulighed for at overtage og 
færdiggøre projektet, siger Niels Gram-Hanssen. 

Og det er netop en af den slags modeller, som bliver 
efterlyst ikke bare i Danmark men også internatio-
nalt. Dilemmaet er nemlig, at mens pensionskasser 
og fonde ophober midler de gerne vil investere i 
ejendom, så bliver de efterspurgte projekter ikke 
gennemført på grund af manglende finansiering. 
I rapporten Emerging Trends, som revisionsfir-
maet PwC og ULI udgav i februar, er det netop den 
klemme, som flest europæiske ejendomsaktører ser 
som stopklods for udviklingen i markedet i 2012. 

- Udviklerne kan ikke få finansie-
ring. Og hvis de kan, er det til 
priser, som de ikke kan betale, 
siger Niels Gram-Hanssen om 
baggrunden for fremskaffelse af 
kapital via alternative modeller.

N
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- Med den model, vi bruger, får PKA deres penge ud 
at arbejde. De løbende udbetalinger får selskabet 
renter af, og alt i alt ender de fortsat op med et 
markedskonformt afkast på 5-7 procent. Samtidig 
sparer man udgifterne til at lyse pant i ejendom-
men, for det ville en bank have krævet som garanti, 
siger Niels Gram-Hanssen. 

Pengene kommer ud at arbejde
For at sikre PKA mest muligt, får de indtrædelses-
ret i entreprisekontrakterne, og den kontrol skal 
udvikleren og underleverandørerne være villige til 
at afgive. Men for nogle institutionelle investorer vil 
det være et af problemerne ved, at finansieringsled-

det bliver sprunget over, at risikoen hænger direkte 
på køberen. 

- I det her tilfælde kan PKA principielt ende med at 
stå med et halvfærdigt byggeri, og dermed påtager 
man sig risiko i forhold til en eventuel indgået 
lejekontrakt og et byggeri, der ikke er færdigt. Det 
er ikke nogen ny problemstilling, så der findes eksi-
sterende modeller for at afdække de juridiske – og 
prissætte de økonomiske – risici i den forbindelse. 
De risici er imidlertid netop det, der gør den traditio-
nelle finansiering dyr og/eller besværlig at opnå, og 
det nye for os i dagens marked er, at vi med den her 
model får projektet sat i gang uden banken, siger 

Niels Gram-Hanssen. 

Indtil videre har Niels 
Gram-Hanssen sammen 
med PKA sat flere projek-
ter op på den måde, her-
under på københavnske 
Artillerivej, hvor der var 
tale om knap 11.000 kvm. 
boliger og i aarhusian-
ske Skejby, hvor der var 
tale om cirka 8.000 kvm. 
boliger, ligesom han efter 
samme model har bistået 
på developersiden i for-
bindelse med en række 
større kontorprojekter.

det gode håndværk 
Hos advokatfirmaet Ple-
sner ser man udviklingen 
gå samme vej. 

- Vi forventer, at man 
bevæger sig over mod 
amerikanske tilstande, 
hvor de institutionelle in-
vestorer og forsikringssel-
skaber finansierer mere. 
Derfor forsøger vi også at 
ride med på den bølge og 
hjælpe klienterne med at 
dokumentere, hvad der 
skal til for, at dem på den 
anden side af bordet, tør 
bevæge sig tidligere ind i 
projekterne, siger partner 
Jakob Schou Midtgaard.

- Med et godt projekt er det muligt at opnå eksem-
pelvis forward funding fra de institutionelle inve-
storer, men det stiller store krav til gennemarbejdet 
projektdokumentation og meget præcise aftaler, og 
her ligger der en vigtig opgave for advokaterne.
Han ser udviklingen som, at ejendomsbranchen er 
nødt til at komme tilbage til ”håndværket”. 

- Vi skal kende og være sikre på alle detaljer i projek-
terne. Vi skal sikre os bæredygtighed på alle fronter. 
Og så skal vi kunne greje vores netværk så kompe-
tent, så vi kan parre projekterne med pengene. 
Titlen advokat, som betyder at være ”nogens 
stemme”, er vigtig at huske. 

- Branchen skal arbejde samlet og 
målrettet på at skabe tryghed og 
gennemsigtighed for udenlandske 
investorer. Det vil skaffe kapital og 
investeringer til Danmark, siger 
partner Jacob Schou Midtgaard, 
Plesner.

juridisk og finansiel rådgivning
Magasinet ejendom sætter i dette nummer 

fokus på juridisk og finansiel rådgivning. 

en rådgivers rolle er typisk at gennemgå eksiste-

rende løsninger og rådgive kunden eller klienten 

om den bedste. det har været meget svært i de 

sidste 3,5 år, hvor udbuddet har været meget 

begrænset i hvert fald når det kom til nye 

projekter og finansieringen af dem. 

i dette tema sætter vi fokus på, hvordan rådgiv-

ningen har ændret sig fra at være en anbefaling 

af en løsning frem for en anden - til i højere grad 

at gå ud på at finde på selve løsningen. 

>>
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Skarp konkurrence og faldende dækningsbidrag hos entreprenørerne er nok 
blandt hovedbegrundelserne for, at stadig flere konflikter ender i voldgift. 
Men selvom advokater lever af konflikter, så er der også flere og flere, der 
bidrager til, at sagerne løses uden voldgift eller retssag. 

- En byggesag var gået over budgettet, og byggeriets parter gav hinanden 
skylden. En langsommelig voldgiftssag truede i horisonten, men vellykket 
mediation løste problemet på bare én dag. Advokaterne var enige om, at en 
voldgiftssag formentlig først ville være afsluttet efter 3 år, og have kostet 
parterne omkring 2 mio. kr.

Sådan står der på Mediationsinstituttets hjemmeside. Og selvom en for-
handlingsløsning i de fleste tilfælde også er at foretrække, så skal man på den 
anden side ikke altid afvise en konflikt, mener partner Kurt Bardeleben, der 
netop er skiftet til advokatfirmaet Lett.

- Vi har en stor opgave i at hjælpe med at gøre aktørerne dyg-
tigere til at præsentere et gennemarbejdet projektmateriale. 

Måske glemte branchen lidt i de 
gode år, hvor mange skruer, der 
egentlig er at skrue på, men det 
skal vi tilbage til. Det er vores 
opgave at skubbe den udvikling, 
siger Jakob Schou Midtgaard. 

Klienterne skal blive dygtigere
En konsekvens af det er, at der 
bliver købt flere rådgivnings-
timer – godt for advokaterne, 
men er det også godt for klien-
terne? Bliver det bedre, når det 
bliver dyrere?

- Jeg oplever, at flere af vores 
klienter prioriterer at bruge 

ressourcerne på detaljeret rådgivning. Det bærer frugt i sidste 
ende, siger partner Thomas Ulrik, advokatfirmaet Gangsted-
Rasmussen, der blandt andet har været rådgiver for Blue 

Capital, der som et af de få selskaber på det danske marked 
har opnået finansiering til og solgt K/S-anparter i 2011. Alfa og 
omega er gennemskuelighed og hjælp til, at klienterne forstår 
i hvor høj grad, de er nødt til at få”vendt alle brikkerne”. 

- Visse typer af projekter kan faktisk godt skaffe finansiering. 
Men det kræver enkle, gennemskuelige strukturer, projekter, 
der ofte ikke er for store, og en etableret historik. Og frem for 
alt, at alle forhold bliver lagt frem, så finansieringskilderne 
opnår fuldstændig indsigt, siger Thomas Ulrik. 

Men der er ingen garantier. 

- Ud af en lang række sager, som lige nu volder problemer blandt 
vores klienter, så består knap halvdelen af et rent finansierings-
mæssigt problem på trods af positivt cash-flow i flere af de 
omhandlede ejendomme. Hvis lånene bliver sagt op uden grund, 
så er det jo næsten umuligt at finde refinansiering. I den slags 
sager er det bedste råd nogle gange at lægge sag an, og så håbe 
på, at markedet har bedret sig om 1-2 år. Så har man finansierin-
gen så længe. Jeg er overbevist om, at vi vil se en række retssager 
i kølvandet på bankernes opsigelser, siger Thomas Ulrik. 

Konflikter er ikke altid dårligt

”det er vigtigt for udenlandske 

investorer at føle sig trygge i et 

nyt marked. det forsøger vi at 

hjælpe dem med”.

                           Jacob Schou Midtgaard, Plesner

- Efter min mening kan man som stor offentlig bygherre betragte  de voldgifts-
sager, som måtte opstå i ny og næ, som en del af de nødvendige transaktionsom-
kostninger i et skarpt konkurrencemarked, der jo også kaster gode priser af sig, 
siger Kurt Bardeleben (th). Her sammen med partner Henrik Puggard. De to har 
ansvaret for LETT’s team for Offentlige transaktioner, infrastruktur og OPP/OPS.

>>

>>

>>
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“Accura Advokatpartnerselskab offers professional, 

fast service at a fair price, and is especially competent 

in real estate, transaction and leasing.”

- Legal 500 (Real Estate & Construction)

“Accura Advokatpartnerselskab has one of the best 

teams in real estate right now - the lawyers work 

extremely fast, prioritise effectively, and are driven by a 

strong commercial sense.”

- Chambers Europe (Real Estate) 

ACCURA er en af Danmarks førende 
advokatvirksomheder. Vi rådgiver en 
lang række danske og internationale 
virksomheder og offentlige institutioner. 
Læs mere om os på www.accura.dk
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KontaKt:

København

Flemming Horn Andersen: fha@kromannreumert.com

Niels Balslev: nb@kromannreumert.com

Thomas Albrechtsen: ta@kromannreumert.com

Søren Andreasen: san@kromannreumert.com

Århus

Holger Schöer: hsc@kromannreumert.com

Jacob Møller:   jmo@kromannreumert.com

Kromann Reumert er Danmarks førende advokatvirksomhed 
med kontorer i København, Århus, London og Bruxelles.  

Fast ejendom, miljø- og entrepriseret

www.kromannreumert.com

indbLiK         Tekst : Kamil la  Sevel

- Nogle gange er det simpelthen nødvendigt 
at få trukket en streg i sandet og stå fast.  
Kulturen udvikler sig usundt, hvis det bliver 
hverdag, at alle krav kan forliges på en tredje-
del af det krav, som i første omgang er lagt på 
disken, siger Kurt Bardeleben. 

Dermed forsøger han at gøre op med den 
kultur, der har udviklet sig i retning af, at man 
kræver for eksempel 15 millioner kr. af mod-
parten, fordi så ender det nok med, at man 
får 4, når sagen bliver forligt. 

- Det er useriøst at tænke på den måde. Hvis 
der aldrig opstår en konflikt, så er man måske 
for hurtig til at bakke ud af sine krav. Som ad-
vokater er det altid vores opgave, at vurdere 
hvordan sagen vil falde ud ved en voldgift, 
og her mener jeg at det er mest seriøst, hvis 
man sigter efter et forlig, som ligger tæt på 

det mulige udfald af en voldgiftssag, siger 
Kurt Bardeleben 

Det gælder især også de offentlige bygherrer, 
som Kurt Bardeleben har stor erfaring med. 

- I et skarpt marked er man tilbøjelig til at 
være for optimistisk, når man byder på opga-
verne, og så må man som entreprenør  leve 
med de risici, som man har påtaget sig; også 
selvom man har taget for lidt for ulejlighe-
den. Til gengæld stiller den skærpede konkur-
rence store krav til den offentlige bygherres 
kravspecifikation.Det er jo kun forståeligt, at 
en presset entreprenør udnytter fortolknings-
mulighederne, hvis der er penge i det. Og når 
der skal overvejes forlig, er spillereglerne for 
de private og offentlige væsens forskellige. 
Hos de private kan man nogle gange mødes 
på midten, fordi man skal arbejde sammen 

igen og kan kompensere den vej. Sådan 
kan man ikke handle som offentlig byg-
herre, - derfor bliver fronterne her let trukket 
skarpere op. 

>>

ikke længere Kammeradvokaten

Kurt Bardeleben er blevet partner hos Ad-
vokatfirmaet Lett efter mere end 25 år hos 
Kammeradvokaten. 

Hos Lett skal han fortsat beskæftige sig især 
med rådgivning af offentlige virksomheder 
om erhvervsretlige spørgsmål, herunder 
kontraktindgåelse, fast ejendom, entreprise, 
EU-udbud samt miljø- og planretlige forhold. 
Kurt Bardeleben har også erfaring med ud-
bud og forhandling af komplekse kontrakter 
vedrørende byggeri, Offentligt Privat Samar-
bejde, OPP, OPS og partnering. 



# 3  MArTS 2012  |  MAGASINET EJENDOM  |  SIDE	45

LUND ELMER SANDAGER ER ET 

ADVOKATKONTOR DER HAR 

LAVET SIN EGEN LOVBOG

Lund Elmer Sandager · Kalvebod Brygge 39-41 · 1560 København V · Telefon 33 300 200 · www.lundelmersandager.dk

Når mange virksomheder har valgt os som deres advokat, så skyldes 
det ikke mindst, at vi har skabt et regelsæt i eget hus som gør, at 
vores klienter oplever en mere smidig proces.

Vores interne lovbog forbyder os at stille med partnere, utallige 
advokater og fuldmægtige med det resultat, at regningen til klienten 
bliver større end processen kræver.

Den dikterer, at vi altid skal søge den direkte vej gennem problemstil-
lingen og give vores klienter oplevelse af et pragmatisk advokatkontor.  
 
 

Jura er kompliceret, men det behøver ikke være et alibi for at gøre det 
omstændigt. I årevis har vi levet op til de uskrevne regler, men nu 
er de rent faktisk nedfældet i ord. Du er velkommen til at rekvirere 
bogen via info@ lundelmersandager.dk.

 Ansvarlig partner for fast ejendom Steen Raagaard Andersen, 
   tlf.: 33 300 213, e-mail: sra@lundelmersandager.dk.
 Ansvarlig partner for entrepriseret og byggerietsforhold Erik 

   Hovgaard, tlf.: 33 300 202, e-mail: eh@lundelmersandager.dk 

“Jura er kompliceret, men det behøver ikke være et alibi for at gøre det omstændigt.”

220x140_lovbog_ann2010.indd   1 13/10/10   18.04

Når mange virksomheder har valgt os som deres advokat, så skyldes 
det ikke mindst, at vi har skabt et regelsæt i eget hus som gør, at 
vores klienter oplever en mere smidig proces.

Vores interne lovbog forbyder os at stille med partnere, utallige 
advokater og fuldmægtige med det resultat, at regningen til klienten 
bliver større end processen kræver.

Den dikterer, at vi altid skal søge den direkte vej gennem problemstil-
lingen og give vores klienter oplevelse af et pragmatisk advokatkontor.    

Jura er kompliceret, men det behøver ikke være et alibi for at gøre det 
omstændigt. I årevis har vi levet op til de uskrevne regler, men nu
er de rent faktisk nedfældet i ord. Du er velkommen til at rekvirere
bogen via info@lundelmersandager.dk. 

Ansvarlige partnere for fast ejendom Steen Raagaard Andersen,    
tlf.: 33 300 213, e-mail: sra@lundelmersandager.dk og
Henrik Stamp, tlf.: 33 300 210, e-mail: hst@lundelmersandager.dk.

Ansvarlig partner for entrepriseret og byggerietsforhold Erik    
Hovgaard, tlf.: 33 300 202, e-mail: eh@lundelmersandager.dk.

Annonce september 2012.indd   1 13/03/12   14.52

indbLiK

>> Når det gælder internationale klienter, 
så er det helt andre kompetencer, der 
skal i spil for at få pengene og dermed 
finansieringen til Danmark. Plesner er et 
af de advokathuse, der har gjort et stykke 
arbejde for at få lov til at komme på 
besøg hos blandt andet fondsbestyrelser 
i London.

- Jeg ser det som en af branchens vig-
tigste opgaver i øjeblikket at opbygge 
et internationalt netværk og forbinde 
de udenlandske investorer med det 
danske marked. Vi skal forstå, hvordan 
de internationale aktører tænker. Den 
danske ejendomsbranche bliver stadig 
betragtet som en lukket klub. Derfor 
har vi – og andre advokathuse ligesom 
nogle af mæglerne – grebet muligheden 
for at opbygge internationale relationer 
med det mål at skabe direkte kontakt til 
potentielle klienter samt hjælpe med at 

skabe forståelse for de københavnske og 
danske markedsmekanismer, siger part-
ner Jakob Schou Midtgaard, Plesner. 

Han understreger, at det tager lang tid at 
gøre udlændinge trygge ved det danske 
marked. Men han er også overbevist om, 
at det bærer frugt og vil betyde, at der 
kommer kapital til Danmark. 

- Mellem 40 og 60 procent af det indle-
dende samarbejde med internationale 
investorer består for vores vedkommende 
i at skabe forståelse for markedet. En af 
grundene til, at vi ser svenske investorer 
nu er, at de har brugt lang tid og nu for 
alvor forstår de danske markedsmeka-
nismer. Den proces skal vi videre med i 
forhold til både engelske, tyske og ame-
rikanske investorer, siger Jakob Schou 
Midtgaard.  Udenlandske investorer har brugt lang tid på at sondere 

terrænet i Danmark. Svenskerne kom først, og de er nu 
begyndt at købe op. Her er det Stævnen, som blev solgt til 
svenske Balder i februar.
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marked og 
transaktioner

Valad forlænger og udlejer 17.000 
kvm. i Copenhagen Business Park 
AVEDØRE: Den europæiske ejendomsforvalter Valad Property Group 
har indgået 5 lejeaftaler på i alt 17.215 kvm. i Copenhagen Business 
Park. Udlejningerne er sket på vegne af fonden V+Nordic, der ejer 
Copenhagen Business Park. 

Valad har indgået 2 nye lejeaftaler, en på 340 kvm. med Thorn 
Lighting, der udvikler og distribuerer belysningsløsninger og en 
anden på 379 kvm. med legetøjsproducenten Mattel. If Skadeforsik-
ring, der i forvejen er lejer i ejendommen, har forlænget sit lejemål 
på 14.628 kvm. og yderligere tegnet sig for 926 ekstra kvm. 

Endelig er to andre eksisterende lejere flyttet til nye lejemål på den 
samme ejendom: SKF Danmark, der udvikler og markedsfører kugle-
lejer, er flyttet til et nyindrettet lejemål på 1.386 kvm., mens rejsebu-
reauet HRG Nordic er flyttet til et nyindrettet lejemål på 482 kvm.

Copenhagen Business Park er Danmarks største kontorejendom med 
et areal på 65.000 kvm. Der er pt. 50 lejere i ejendommen.

Entreprenører flytter tæt på hinanden i Søborg 

HELLERUP:	Den 20. februar forlod entreprenørfirmaet 
NCC domicilet ved Tuborg Havn i Hellerup, som har 
været hovedsædet for tre af koncernens fire forret-
ningsenheder igennem mere end et årti. 

Sammen med NNIT flytter NCC ind i et helt nyt 
36.000 kvm. stort byggeri i Søborg. Tæt på ligger 
MT Højgaard, og dermed er to af Danmarks største 
entreprenørfirmaer nu domicileret næsten lige ved 
siden af hinanden. 

NCC har selv igennem de sidste 20 måneder opført 
det moderne, grønne kontordomicil med plads til 
2.000 ansatte – heraf 400 NCC-medarbejdere.

Syd for domicilet er anlagt knapt 1.000 parkerings-
pladser med adgang fra Sydmarken.

Det karakteristiske byggeri er tegnet af DesignGroup 
Architects, opført af NCC i totalentreprise og projekteret 

af egne ingeniører fra NCC Teknik. NCC Property Develop-
ment er bygherren bag opførelsen, men i foråret overdra-

ges ejerskabet til PFA, der herefter tager over som investor 
og fremtidig udlejer for NNIT og NCC.
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MarKed og transaKtioner

Sjælsø sælger 75 lejligheder 
i Stævnen for 150 mio. kr. til 
Balder 

Lokal investor køber Danske Banks 
Finanscenter i Esbjerg 

ØRESTAD: Sjælsø har indgået aftale med det svenske 
ejendomsselskab Fastighets AB Balder om salg af 75 
lejligheder i boligejendommen ”Stævnen” i ørestad 
Syd.

- Denne handel er positiv for Balder. Vi køber en god 
ejendom af en professionel modpart med en interes-
sant beliggenhed i København, hvilket langsigtet 
passer godt ind i Balders ejendomsportefølje. Den 
fortsatte tilflytning til København og de historisk 
lave priser på velbeliggende beboelsesejendomme 
er et godt grundlag for investering i ejendomme i 
København, siger Erik Selin, VD i Balder.

Balder er for alvor på storindkøb i København, hvor 
selskabet forrige måned købte østerfælledkomplek-
set på østerbro for 1,1 milliard kr. 

ESBJERG: Danske Banks Finans-
center i Strandbygade 2 i Esbjerg 
er blevet solgt. Ejendommen 
til over 50 millioner kr. er på ca. 
3.000 kvm. og ligger i den indre 
by med udsigt over havnearea-
lerne, indsejlingen og Fanø.

Det er statsaut. ejendomsmæg-
ler og valuar Leif Lassen, Home 

Erhverv Esbjerg, der har gennem-
ført handelen. 

Sælger er et investeringsselskab 
hjemmehørende på Sydfyn og 
køber er Claus Sørensen, der har 
150 boliglejemål i Esbjergs indre 
by og 10 erhvervslejemål indtil 
videre.

”Stævnen” stod færdig i 2009 og ligger lige ved siden af Bigs prisbelønnede 8-tallet.

Bygningen er opført i 2004 i 5 etager i røde mursten og er udlejet til Danske 
Bank, der anvender ejendommen til sit Finanscenter med regionsledelsen, 
storkundeafdelingen, private banking, Danica Pension og Realkredit Danmark.

Bech-Bruun er et af Danmarks førende full-service 
advokat firmaer. Vi leverer højt specialiserede og værdi-
skabende løsninger, og vi har spidskompetencer inden  
for alle erhvervs- og offentlig ret lige discipliner. 

Du finder os naturligvis også inden for M&A Real Estate.

Ring til os på 72 27 00 00
www.bechbruun.com

BECH-BRUUN
M&A REAL ESTATE

FO
TO

: O
SK

A
R 

KO
N

ST
A

N
Ty

N
ER



          

 SIDE	48  | MAGASINET EJENDOM  |   # 3  MArTS 2012

marked og 
transaktioner

Saxo køber ejendomme for 200 mio. kr. 
af Jorcks ejendomsselskab 

ATP udlejer 16.000 kvm. i Sydhavnen til Gjensidige Forsikring 

FREDERIKSBERG:	DN Erhverv har solgt 2 
boligudlejningsejendomme til en samlet 
handelspris på cirka 200 millioner kr. Sælger 
er ejendomsselskabet Reinholdt W. Jorck og 
køber er Saxo Properties. 

Den ene ejendom er på 11.700 kvm. belig-

gende på Danas Plads på Frederiksberg. 
Ejendommen er også kendt under navnet 
Vodroffslund ved Sankt Jørgens Sø på Frede-
riksberg, mens den anden ligger på Slange-
rupgade 9 i København NV. Saxo Properties 
har erhvervet begge ejendomme på vegne af 
den engelske fond Resolution Property. 

Aktieselskabet Reinholdt W. Jorck, der har 
eksisteret siden 1913, ønskede at sælge 
ejendommene, fordi selskabet primært ejer 
ejendomme på og omkring Strøget og Jorcks 
Passage i København, men af historiske 
årsager har haft de to ejendomme siden 1950 
og 1946.

Selskabets direktør, Ole Danielsen, oplyser, at 
salgene er sket ud fra strategiske og økono-
miske bevæggrunde, hvilket gør, at selskabet 
udover avancen her og nu også kan forbedre 
selskabets driftsresultat væsentligt. 

Advokat og partner Søren Damgaard fra 
Bruun og Hjejle har repræsenteret sælger, 
mens advokat og partner Flemming Horn 
Andersen fra Kromann Reumert har forestået 
den juridiske sagsbehandling. 

SYDHAVNEN: ATP Ejendomme har udlejet A.C. Meyers Vænge 9 i 
Sydhavnen til Gjensidige Forsikring per 1. maj. Gjensidige Forsikring 
vil placere sit danske hovedkontor i ejendommen, der tidligere har 
huset Dong Energy.

- Set i lyset af det nuværende pressede marked for udlejning af 
kontorer i København, tomgangen i Sydhavnen og den konkurrence, 
vi generelt oplever, er det yderst tilfredsstillende, at tomgangsperio-
den for et domicil i den størrelsesorden alene blev 12 måneder, siger 
Michael Nielsen, direktør i ATP Ejendomme.

En så stor ejendom påvirker ATP Ejendommes tomgangsprocent.

- Ejendommen har påvirket den samlede tomgangsprocent i ATP 
Ejendomme med ca. 2,4 pct. Derfor satte vi mange initiativer i gang 
for at få genudlejet ejendommen, siger Michael Nielsen. 
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Handlen er foregået som en off market handel, 
hvor DN Erhverv har præsenteret ejendommene 
for to udvalgte investorer og hvor de videre for-
handlinger med Saxo Properties resulterede i den 
endelige handel.

Efter udlejningen af ejendommen i Sydhavnen har ATP 
Ejendomme en tomgang på ca. 6 procent, hvor tom-

gangen i markedet er cirka 9 procent.



          

Vi glæder vi os til, at ovenstående citat er overskriften på dagens avis, men også indtil da 
er Bruun & Hjejle klar til at bistå med de sager og udfordringer, som du og din virksomhed 
har inden for fast ejendom. Når vi nu alligevel har fanget din opmærksomhed, synes vi, at 

du enten skal kontakte advokat Søren Damgaard eller besøge vores hjemmeside på 
www.bruunhjejle.dk for at læse mere om vores kompetencer inden for fast ejendom. 

   

“EJENDOMSMARKEDET  
I BEDRING”

       Nørregade 21     1165 København K

Advokatfirma       Tlf 33 34 50 00     www.bruunhjejle.dk 
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West-Coast Real Estate køber Brom-
bærparken i Valby for 300 mio. kr. 

Jeudan køber ejendomme for knap 
500 mio. kr. af Norden 

VALBY: Investeringsselskabet West-Coast Real Estate har købt Brom-
bærparken med 180 ejerlejligheder i Valby for 300 mio. kr. 

Investeringsselskabet blev dannet ved udgangen af 2009 og består 
af Jesper Kristensen, Henning G. Kruse, Johan Hoffmann, Erik Bank 
Lauridsen, Erik Kristensen og Peter Kirk Larsen samt Sten Kirk Larsen.

- Med det seneste køb af den store ejendom ”Brombærparken”, er vi i 
mål med første etape af vores investeringsstrategi, som handler om 
at købe velbeliggende og attraktive boligejendomme i de store byer i 
Danmark. Ejendommen er købt via Amagerbanken, og vi har nu fire 
ejendomme i Københavnsområdet med tilsammen 300 lejligheder, 
siger Jesper Kristensen, som foruden at være adm. direktør i REKA 
Gruppen i Varde også er adm. direktør i investeringsselskabet. 

Investeringsselskabet har i de forløbne to år set på mange ejendom-
me og dermed været inde i mange forhandlinger. 

Jesper Kristensen pointerer, at det har været vigtigt for investerings-
selskabet at købe ejendomme, som giver et fornuftigt afkast og 
dermed er en værdig konkurrent til andre langsigtede investeringer. 

- Det gik ikke så hurtigt med at købe op, som vi oprindeligt havde 
regnet med. I starten var der ikke mange af de større, velbeliggende 
ejendomme til salg til den rigtige pris, men nu mærker vi, at udbud-
det er større. Der er en spirende erkendelse af, at krisen ikke lige 
klinger af, og det gør investeringsklimaet mildere.

Brombærparken er udviklet af Sjælsø.

Se en uddybning af investorkredsen i Magasinet Ejendoms dækning på 
www.magasinetejendom.dk. Søg på Brombærparken i søgefeltet nederst.

Jeudan udbygger sine investeringer i København og har købt en por-
tefølje bestående af syv erhvervs- og boligejendomme i København 
til en samlet pris på 454 millioner kr.  

- Vi er tilfredse med at udbygge vores investeringer i det centrale 
København i en periode, hvor udbuddet af velbeliggende kvalitets-
ejendomme er begrænset. Vi fortsætter hermed bestræbelserne på 
at øge Jeudans driftsresultater gennem vores velkendte, fokuserede 
strategi, siger adm. direktør Per W. Hallgren, Jeudan.

Købet er i overensstemmelse med Jeudans mangeårige strategi om 
investering i velbeliggende kvalitetsejendomme i København og 
omfatter følgende ejendomme: 

adelgade 115, København K 
borgergade 142, København K 
Fiolstræde 31-33, København K 
Købmagergade 47, København K 
Pilestræde 35a, København K 
st. strandstræde 20, København K 
vesterbrogade 11, København v 

Ejendommene har et samlet areal på ca. 16.500 kvm. og er købt til et 
gennemsnitligt årligt afkast på cirka 5,6 procent og en gennemsnit-
lig pris på ca. 27.400 kr. per kvm. 

Sælger af hele porteføljen er Ejendomsselskabet Norden, der er højst 
tilfredse med gennemførelsen.. 

- Det er tilfredsstillende, at Norden også i årene omkring finanskri-
sen kan dokumentere evne til at erhverve, udvikle og efterfølgende 
afhænde ejendomme med tilfredsstillende økonomiske resultater, 
siger adm. direktør Peter Andreassen, Norden.

www.plesner.com

Vores juridiske ekspertise, kommercielle erfaring og stærke 
netværk sikrer den bedste rådgivning i branchen

Commercial Real Estate



          

Rønne & Lundgren Tel +45 3525 2535 

Tuborg Havnevej 19 Fax +45 3525 2536

DK-2900 Hellerup E-mail info@rl.dk

Copenhagen, Denmark www.ronnelundgren.com

Pr. 1. januar er advokat Søren Hilbert optaget som ny partner i Rønne & Lundgren.
Søren Hilbert er tilknyttet afdelingen for fast ejendom og har speciale inden for 
ejendomsudvikling og offentlig-privat samarbejde, herunder OPI.

Med optagelsen af Søren Hilbert som partner fastholdes og styrkes Rønne & Lundgrens 
position som en af landets førende rådgivere inden for fast ejendom. Afdelingen består 
herefter af 14 jurister, heraf 6 partnere.

Rønne & Lundgren rådgiver danske og udenlandske 
virksomheder, finansielle institutioner, private equity huse, 
organisationer samt offentlige institutioner. Vi har domicil i 
Tuborg Havn, er 80 medarbejdere, heraf 45 jurister.

www.plesner.com

Vores juridiske ekspertise, kommercielle erfaring og stærke 
netværk sikrer den bedste rådgivning i branchen

Commercial Real Estate
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seb Pension etablerer 
nordens største 
solcelleanlæg i virum

- Solcelleanlægget flytter virkelig noget for os. Vi sparer miljøet 
for over 300 ton CO2 årligt bare på Teknikerbyen. Det svarer til, at vi 
fjerner 250-300 biler fra vejene permanent, siger Peter Mering.

VIRUM:	SEB Ejendomme har i samar-
bejde med GreenGo Energy etableret 
Nordens største solcelleanlæg på 
Teknikerbyens tag i Virum, hvor bl.a. 
rådgivningsvirksomheden Alectia og 
Dong Energy er lejere. Solcelleanlæg-
get øger den samlede kapacitet på 
solcelleanlæg i Danmark med næsten 
8 procent.

Solcelleanlægget på Teknikerbyens tag 
i Virum er mere end dobbelt så stort 
som Nordens hidtil største anlæg og vil 
producere energi svarende til 120 hus-
standes gennemsnitlige elforbrug. 

- Generelt prøver vi at se på kravene 
om reduktion af CO2-belastningen i 
vores bygninger som en mulighed for 
at tilføre værdi til vores ejendomme 
i stedet for at se på dem som en om-
kostning eller noget, der er besværligt, 
siger adm. direktør Peter Mering, SEB 
Ejendomme.

Anlægget består af 2.600 solcellepa-
neler, i alt et effektivt solcelleareal på 
4.650 kvm., fordelt jævnt på 15.000 
kvm. tagareal. 

Niras’ overtagelse af BlomInfo betyder, at Blominfos avancerede 3D kort, flyfotos og 3D bymodeller 
kan blive bedre udnyttet i forbindelse med en lang række forskellige anlægsprojekter og planlæg-
ningsprojekter, herunder infrastruktur, forsyningsledninger, byggeri og kommuneplaner. 

ALLERØD: Niras styrker sin position inden 
for 3D planlægning og køber BlomInfo, 
der er en førende dansk og international 
leverandør af avancerede kortlægtnings-
ydelser, 3D-bymodeller, flyfotos og digitale 
højdemodeller. BlomInfo, der har ca. 40 
medarbejdere i København og Aarhus, 
har indtil nu været et datterselskab af det 
børsnoterede norske selskab Blom.

- Kombinationen af Niras’ erfaring med 
planlægning af infrastrukturanlæg og 
BlomInfos omfattende kort og 3D-bymo-
deller betyder, at vi kan opnå et bedre og 
mere nøjagtigt planlægningsgrundlag i 
forbindelse med blandt andet store infra-
strukturprojekter samt anlæg i bynære 
områder, siger direktør Michael Hjerl 
Hansen, Niras, og fortsætter:

BlomInfos 3D bymodeller, kort og digitale 
højdemodeller dækker hele Danmark og 
en lang række byer og områder i udlandet.

Niras	overtager	selskab	med	40	medarbejdere	
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LETT – Rådgivning i Offentlig Private Transaktioner 

STÆRKE ERFARINGER
Siden Offentlige Private Partnerskaber (OPP) for alvor kom i fokus i for-
bindelse med regeringens handlingsplan fra 2004 har LETT været en seriøs 
rådgiver på området. Vi ved, at et succesfuldt OPP/OPS-projekt er afhængig 
af et korrekt samspil mellem alt lige fra design, opførelse, drift, vedlige-
holdelse og finansiering.

LETT har deltaget i stort set alle danske OPP/OPS-projekter. Vi er derfor én 
af de absolut mest erfarne juridiske rådgivere, og vores brancheteam med 
jurister indenfor entreprise-, skatte-, finansierings-, udbuds- og offentlig 
ret sikrer, at alle juridiske aspekter i processen bliver belyst.

Som rådgiver bidrager LETT med:
•	 Foranalyser omkring et projekts egnethed til OPP/OPS eller anden 

organisering, herunder rådgivning om de offentlige myndighedsbe-
grænsninger/udfordringer i forhold til deponeringsregler, statsstøtte 
regler ect. 

•	 Rådgivning og sparring omkring fastlæggelsen af udbudsstrategi for 
ordregiver/bestiller – og tilbudsstrategi for private tilbudsgivere; 
herunder i relation til eksempelvis 

 - Organisering af udbudsprocesser – eller konsortiesamarbejdet
 - Aftalegrundlag, herunder især for så vidt angår OPP kon-
    trakten, den direkte aftale og finansieringsaftalen
 - Totaløkonomi og udarbejdelse af tilbudsmodel
 - Betalingsmekanismen
 - Risikoidentifikation og –allokering
 - Finansiering (såvel egenfinansiering som fremmedfinansi-
    ering)

•	 Sparring omkring de udfordringer, der generelt måtte være og i øvrigt 
aktuelt forefindes i relation til den gældende lovgivning - herunder 
især skat, moms, lejelovgivning mv.

LETT har eksempelvis været rådgiver for det vindende konsortium i fire af 
Danmarks OPP-projekter, herunder tre store skoler. Erfaringer strækker sig 
også til rådgivning for de offentlige bestillere, herunder blandt andet OPP-
projektet Musik og Teaterhus i Odense og Arkivbyggeri i Aalborg. 

Vil du vide mere om vores kompetencer, kan du besøge os på www.lett.
dk eller kontakte:

 

LETT er en af Danmarks førende advokatvirksomheder. Vi yder full-service-advokatrådgivning til erhvervslivet og den offentlige sektor. Vi skaber resultater 
gennem samarbejde og tætte relationer.        

Henrik Puggaard
Partner
hpu@lett.dk
Dir. tlf: 33 34 08 30

Kurt Bardeleben
Partner
kba@lett.dk
Dir. tlf: 33 34 00 90

De offentlige investeringer og omfanget af samspil mellem den offentlige og den private virksomhed i 
bestræbelserne på at løse de samfundsmæssige opgaver, vokser ekspansivt – og det stiller store krav til 
rådgivning i, hvorledes sådanne samarbejder optimalt organiseres.

Den finder man i LETTs afdeling for ”Infrastruktur og offentlige anlægsinvesteringer”, hvor man besid-
der de største kompetencer indenfor blandt andet OPP/OPS og lignende offentlige private transaktion-
er. 
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bygge-
societetet

Byggesocietetets nye Mipimtradition, 
der blev startet op i 2011, dannede igen 
centrum for omkring knap 80 morgen-
friske i form af et morgenløb. 

Anførerne i løbet i år var et stærkt team 
fra Københavns Kommune i form af 
overborgmester Frank Jensen, direktør 
Anne Skovbro og stadsarkitekt Tina Saa-
bye, Københavns Kommune, der løb for. 
Men der var flere garvede løbere med på 
ruten, der gik langs vandet, op gennem 
midtbyen, hen ad gågaderne for efter et 
”smut” med en ordentlig omgang trap-
per i den gamle bydel at samle alle på 

en strandrestaurant, hvor der var dæk-
ket op med frisk frugt og croissanter. 
Skanska Øresund var sponsor af de 
grønne løbetrøjer, der skabte søvnig 
opmærksomhed i det stille sydfranske 
gågademiljø. 

- Morgenløbet er blevet en rigtig god 
begivenhed. Og det var dejligt at opleve 
at både by- og boligudvalget med Mette 
Reissmann i front og Københavns Kom-
mune bakkede op omkring begivenhe-
den, siger landsformand for Byggesoci-
etetet Tony Christrup. 

Grønne 
trøjer gennem Cannes

Kontorchef Ingvar Sejr Hansen fra Københavns 
Kommune i koncentreret løb gennem Cannes-
croissettens bagland. 

Majbritt Christensen fra Skanska Øresund var instruktør i en grundig opvarmning før Byggesocietetets morgenløb. 

Byggesocietetet og Skanska var for 

andet år i træk værter for en af årets sportslige 

netværksbegivenheder på Mipim 

byggesocietetet er en netværksorganisation med cirka 1.300 

medlemmer fra alle dele af bygge- og ejendomsbranchen og fra 

hele landet. Hvis du er interesseret i at blive medlem 

kan du læse mere på www.byggesocietetet.dk
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Grønne 
trøjer gennem Cannes

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

Udnyt mulighederne i din ejendom - enkelt og nemt

Se online om din ejendom sprænger rammerne

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

Vi gør det muligt for dig.

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

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

AMAGER: E. Pihl & Søn har sammen 
med tegnestuen Vandkunsten, 
Esbensen Rådgivende Ingeniører 
og Sloth Møller vundet en ramme-
aftale for projektering og opførelse 
af 113 almene familieboliger og 121 
almene plejeboliger på Sundby-
gård og Sundbyvang på Amager i 
København.

Boligerne opføres for AKB Køben-
havn i samarbejde med Køben-
havns Kommune. 

Alle boligerne er arkitekttegnede, 
men ved at benytte præfabrikerede, 
ensartede moduler er opførel-
sesomkostningerne meget lave. 
Boligerne opføres desuden som 
lavenergiboliger, og det kommer le-

jerne til gode i form af lave omkost-
ninger til rumvarme og brugsvand. 

De almene familieboliger opføres 
for AKB København i overensstem-
melse med familieboligkonceptet 
AlmenBolig+, hvor huslejen ligger 
cirka 30 procent under normen for 
en almenbolig, svarende til at hus-
lejen for en bolig på 104 kvm. er ca. 
7.100 kr. pr. måned ekskl. forbrug.
Pihl opfører de almene familie- 
og plejeboliger i totalentreprise. 
Byggeriet afleveres i flere etaper i 
perioden primo 2013 til foråret 2014. 
Beboerne i de almene familieboliger 
skal selv stå for en del af renholdel-
sen og vedligeholdelsen af bebyg-
gelsen. Det er en del af ”prisen” for 
den lave husleje. 

Pihl og vandkunsten skal bygge 234 
præfabrikerede boliger 

Modulerne til byggeriet bygges på Modul Concepts fabrik i Varde og 
samles til færdige boliger i København. Bruttoetagearealet udgør ca. 
20.500 kvm.

nyheder
indland
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or at opnå et fuldkomment overblik over alle renta-
ble energibesparelser for især en større portefølje af 
ejendomme eller komplekse enkeltbygninger, er det 

essentielt at få foretaget en dybdegående energiscreening af 
ejendommen. Den bør udføres af eksperter med viden inden for 
alle de tekniske områder en bygning består af: tekniske installa-
tioner, indeklima, belysning, klimaskærm, vedvarende energi mv. 

Eksperterne gennemgår ejendommen fysisk sammen med ejen-
dommens tekniske driftsansvarlige, der sætter eksperterne ind i 
ejendommens brug, samtidig med at eksperterne har mulighed 
for at interviewe denne person. Energiscreeningen bør have 
fokus på en helhedsorienteret energirenovering, og danne et 
overblik over en ejendommens fuldstændige potentiale indenfor 
energioptimering.

Den gængse energimærkning af ejendomme er sjældent udtøm-
mende, og medtager ofte ikke indregulering af ventilations- eller 
varmeanlæg, som ellers typisk er meget rentable. Ved en dybde-
gående, helhedsorienteret energigennemgang har det vist sig, 
at det er muligt at opnå større besparelser med samme størrelse 
investering som angivet i energimærket, og derved opnå en langt 
bedre forrentning af investeringerne. Det viser vigtigheden af en 
god energiscreening.  Markedet for energiscreening går fra EMO 
rådgivere, energiselskabernes energikonsulenter til rådgivende 
ingeniører. Der er ofte stor sammenhæng mellem pris og kvalitet, 

så hvis screeningen tilbydes billigt eller gratis mod betaling af 
indberetningsret til besparelser, er det vigtigt at forholde sig 
kritisk til resultatet inden investeringerne iværksættes. F

Op mod 40 procent af Danmarks energiforbrug anvendes i bygninger, og der er store 
CO2-reduktioner at hente her. Tillige er der ofte rigtig god økonomi i energioptime-
ring af ejendomme, især i nyere kontorbyggeri. Derudover er der positiv likviditet 
fra første år ved gennemførelse af anbefalede tiltag, under forudsætning af et 10 års 
amortiseret lån. 

rentabel energioptimering 
i udlejningsejendomme

af Henriette Menå
Konsulent, Deloitte

hmenaa@deloitte.dk

Figuren viser vigtigheden af den dybdegående energiscreening, idet 
det i ovennævnte case viser sig muligt at opnå højere CO2-reduktio-
ner (energibesparelser) ved lavere investeringer.
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Sammenligning	mellem	energirapporter	-	Skole
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For at få de grønne investeringer til at rulle, er det vigtigt at ener-
giscreeningen og besparelsesforslagene udmunder i en business 
case, så der tages beslutning om energirenovering på lige fod 
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gitte Krasilnikoff
Manager, Deloitte
gkrasilnikoff@deloitte.dk

med andre optimeringsprojekter i virksomheden. Business casen 
skal således helt traditionelt klarlægge de økonomiske fordele 
ved energioptimering ud fra ejerens investerings- og lånemulig-
heder samt forventninger til energiprisstigninger. For at blive et 
godt ledelsesmæssigt beslutningsgrundlag bør business casen 
indeholde betragtninger i form af lånerente og forrentning af 
investeringer i energioptimering og udmunde i en rapport, der 
kan ligge til grund for beslutningerne alt efter ambitionsniveauet 
for rentabilitet. Det er vigtigt at fokusere på, at energioptimering 
ikke blot foretages af hensyn til miljøet, men at der er gode penge 
i det. 

I forbindelse med energirenovering af en større ejendomspor-
tefølje, hvor det er sværere at overskue energioptimeringspo-
tentialet, kan en energiscreening af nogle få repræsentative 
ejendomme indenfor forskellige brugssegmenter skaleret til 
besparelsespotentialet i hele bygningsporteføljen, virksomhe-
den eller kommunen, danne det grundlag som giver ledelsen et 
overblik over det samlede potentiale og dermed afdække investe-
ringsbehovet i stor skala.

ejer/lejer paradokset
I ejendomme hvor ejeren selv bruger ejendommen, er der ingen 
udfordringer i forhold til incitamentet for investeringer i ener-
gioptimering, fordi energibesparelserne tilfalder ejeren. Der kan 
dog være udfordringer, når der er tale om en udlejet ejendom, 
fordi investeringer i energibesparende foranstaltninger afholdes 
af ejeren, og besparelserne tilfalder lejeren. 

På trods af dette kan det alligevel være en god business case 
for udlejeren at energioptimere sin ejendom, da udlejeren kan 
finansiere energibesparende foranstaltninger gennem en højere 
husleje. Ved erhvervslejemål er der mulighed for genforhandling 
af lejeaftalen ved den slags renoveringer. Ved beboelsesejendom-
me er lovgivningen lidt mere kompliceret, hvilket gør forhandlin-
ger og beslutninger sværere, men ikke umuligt, for udlejere at få 
udbytte af eventuelle udlejerfinansierede energibesparelser. 

Ved ovennævnte løsning får lejeren af en ejendom en højere 
husleje, men bliver beriget med en bygning med lavere energiud-
gifter og eventuelt forbedret indeklima. 
                                                          De lavere energiudgifter skal som 

minimum opveje den øgede husleje. 
Der er i stadig højere grad fokus på 
bæredygtige og energirigtige bygnin-
ger samt på indeklima fra lejere og de 
stiller højere krav til disse. Det viser 
sig ofte at være nemmere at udleje 
en ejendom med lave energiudgifter 
og et godt indeklima på trods af en 
højere husleje. I tomme udlejnings-
ejendomme er det lige til at gennem-
føre energioptimering og fastsætte 
huslejen herefter. Der bør derfor foku-
seres mere på ejendommes samlede 
driftsomkostninger, 

som omfatter husleje, tomgangstab og indeklimaomkostninger 
(komfort, varme, strøm mv.). 

Kort sagt, der er økonomi i energi, og det kan betale sig at foreta-
ge energioptimering af en ejendom / ejendomsportefølje uanset 
ejerforhold, det gælder blot om at håndtere problemstillingen, så 
både investorer og lejere opnår en økonomisk gevinst.

KOMMU-
NENS-
BYGNINGS	
PORTEFØLJE

BAGGRUNDSDATA SEGMENTERING	AF
EJENDOMSPORTEFØLJE

* PROCENT ENERGIFORDELING * FOCUSERING AF INVESTERING

PILOTBYGNINGER
UDVALGTE	
TIL	ENERGIOPTIMERING

OPSKALERING	På	
ENERGIBESPARELSE	OG	
INVESTERING

SKOLER	46%
INKL	ADMIN.

VUGGESTUER	17%

SKOLE

VUGGESTUE

SPORTSHAL

LEJEBOLIG

HALLEFR	27%

SKOLER	40%
INKL	ADMIN.

VUGGESTUER	23%

LEJEBOLIG	2%

HALLER	35%

LEJEBOLIGER	10%
INKL.	æLDREBOL.

Model for segmentering og skalering af ejendomme i en større 
ejendomsportefølje

TOTAL	INVESTERING	-DKK 	 2.785.000

TOTAL	åRLIG	ENERGIBESPARELSE-	DKK 3.082.000

SALG	AF	1.	åRS	ENERGIBESPARELSE- DKK 746.000

åRLIG	CO2-REDUKTION	- TON 815

NPV- DKK 25.692.000

Konkret eksempel på en business case for 
energioptimering af en nyere kontorbygning 
- her med udgangspunkt i deloittes egen 
kontorbygning på islands brygge.
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af Karina egholm elgaard
Tax Manager, KPMG 

karinaelgaard@kpmg.dk 

agen står klart efter Skatterådet i SKM2012.43SR har 
taget stilling til en situation, hvor et udviklingsselskab 
ønskede at overdrage en byggegrund. Med bygge-

grunden fulgte en aftale omkring opførelse af en bygning og en 
betinget lejeaftale. 

Der var i sagen faktisk tale om overdragelse af en byggegrund, 
idet bygningen endnu ikke var 
opført ved overdragelsen. Til 
gengæld var der inden over-
dragelsen indgået aftale med 
en entreprenør om opførelsen 
af en bygning, ligesom der var 
indgået aftale om udlejning af 
bygningen til tredjemand. 

Skatterådets svar i sagen var, 
at når køber af byggegrunden 
indtræder i det aftalesæt, som 
sælger allerede har indgået inden overdragelsen, vil der være tale 
om en momsfri virksomhedsoverdragelse og ikke om et moms-
pligtigt salg af en byggegrund. Skatterådet lagde vægt på, at køber 
kunne videreføre projektet som tiltænkt af sælger, samt at købers 
eneste reelle formål med købet var at fortsætte sælgers projekt.

Det er KPMG’s opfattelse, at afgørelsen er korrekt. Samtidig er det 
vigtigt at være opmærksom på, at Skatterådet nok ikke var kom-
met frem til den samme afgørelse, hvis købers hensigt ikke var at 
videreføre sælgers projekt. 

Der er således ikke med Skatterådets afgørelse åbnet generelt op 
for, at byggegrunde kan sælges momsfrit, når blot der medfølger 

et aftalesæt om opførelse 
og udlejning af en bygning. 
Det afgørende vil i denne 
situation også være, om køber 
har til hensigt at videreføre 
sælgers projekt, herunder at 
køber indtræder i aftalerne i 
stedet for sælger.

I en række andre sager afven-
ter Skatteministeriet lige nu 
kammeradvokatens vurdering 

af mulighederne for at sælge ellers momspligtige byggegrunde 
momsfrit, når byggegrundene udelukkende eller delvist har været 
anvendt til momsfrie formål. KPMG følger sagerne og vil infor-
mere herom, når Skatterådet har afgjort spørgsmålet.

Ny praksis om salg af byggegrund momsfrit som 
virksomhedsoverdragelse og salg af fast ejendom 
momsfrit, der udelukkende har været anvendt til 
momsfri udlejning 

Salg af byggegrund momsfrit som 
virksomhedsoverdragelse

S

det er KPMg’s opfattelse, at afgørelsen er korrekt. 

samtidig er det vigtigt at være opmærksom 

på, at skatterådet nok ikke var kommet frem til den 

samme afgørelse, hvis købers hensigt ikke 

var at videreføre sælgers projekt. 
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en fast ejendom, der udelukkende har været anvendt
til momsfri udlejning, kan sælges uden moms

Skatterådet har herudover netop afgivet et bindende svar (SKM2012.119.
SR) om den momsmæssige behandling af en forenings påtænkte salg af 
en fast ejendom eller dele heraf. Der er tale om en landsdækkende frivillig 
forening, der støtter socialt udsatte børn, unge og familier. Foreningen er 
en almennyttig og almenvelgørende forening.

Foreningen ejer en fast ejendom, som består af 10 bygninger. Enkelte 
bygninger er bevaringsværdige, og der er en fredet gravhøj på grunden. 
Hovedparten af bygningerne har senest været anvendt til lejemål (udlej-
ning til momsfri undervisningsformål) og resten af bygningerne har været 
anvendt til boligformål. Ingen del af den faste ejendom har været anvendt 
til momspligtige formål, og følgelig har der ikke været fratrukket nogen 
moms af omkostninger vedrørende den faste ejendom.  

Foreningen påtænker at sælge den faste ejendom enten som et samlet 
salg eller delt op i henholdsvis et salg af en del af grunden og et salg af 
resten af grunden med tilhørende bygninger. Spørgsmålet er derfor nu, om 
et sådant salg af grunden vil være et momspligtigt salg af fast ejendom 
efter de nye regler om moms på salg af fast ejendom, der trådte i kraft 1. 
januar 2011. 

Skatterådet udtaler i det bindende svar, at foreningen er en momsfritaget 
almennyttig forening, men sådanne foreninger kan imidlertid også udøve 
anden momsfri levering af varer og ydelser. Videre lægger Skatterådet 
vægt på, at foreningen ikke har været frivilligt registreret for erhvervsmæs-
sig udlejning af fast ejendom, og at den faste ejendom udelukkende har 
været anvendt i forbindelse med momsfri leverancer. Foreningens senere 
salg af fast ejendom ville derfor ikke være momspligtigt. 

Det følger således af det bindende svar, at et salg af en ellers momspligtig 
byggegrund vil være momsfrit, hvis byggegrunden udelukkende har været 
anvendt i forbindelse med momsfrie leverancer. 

Det bindende svar giver imidlertid ikke svar på, om ”udelukkende” skal 
forstås helt kategorisk, således at selv en meget begrænset og måske 
historisk anvendelse, der ligger langt tilbage i tid, af en fast ejendom til 
momspligtige formål vil kunne afskære et senere salg fra at være 
momsfrit.  



ordet er  
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fter de tidligere regler om betalingsstandsning fik 
lejekrav for betalingsstandsningsperioden automa-
tisk § 94 status, når der blev gjort brug af lejemålet, 

og valgte lejer at indtræde i lejemålet med tilsynets samtykke, 
medførte dette at hele udlejers krav fik § 94 status, dog med 
den modifikation, at aftalte opsigelsesvarsel kunne reguleres 
til et rimeligt eller sædvanligt varsel.

Med lovændringen er spørgsmålene nu hvilken betydning det 
har for udlejer, at lejer kommer under rekonstruktionsbehand-
ling? Og hvilke pligter har udlejer i den forbindelse? 

I modsætning til de tidligere regler om betalingsstandsning, 
som skyldneren kunne indlede ved de facto at undlade at 
betale sine gældsforpligtelser efterhånden som de forfaldt, 
kræver rekonstruktion, at skifteretten involveres.  

Rekonstruktion skal have et af to formål, enten gennemførelse 
af en tvangsakkord eller et helt eller delvist salg af virksomhe-
den. Ved indledning af rekonstruktionen udpeger skifteretten 
en rekonstruktør og en regnskabskyndig. Som udgangspunkt 
fortsætter skyldneren, herunder ledelsen i et selskab selv 
driften af virksomheden.

Medmindre lejer misligholder lejebetalingen bliver udlejer 
ofte først opmærksom på rekonstruktionen, når udlejer en uge 
efter rekonstruktionen er indledt, modtager rekonstruktørens 
brev om, at rekonstruktion er indledt. 

Det er vigtigt som udlejer at være vågen på dette tidspunkt. 
En fodfejl kan få afgørende betydning for om en del af leje-
kravet kan løftes fra at være et simpelt § 97 krav til at være et 
§ 94 krav med stor sandsynlighed (grænsende til sikker) for 
dækning.  

Når rekonstruktion er indledt kan et lejeforhold kun viderefø-
res med rekonstruktørens samtykke. Udlejer kan og bør straks 
forlange, at lejeren og rekonstruktøren tager stilling til om 
lejerforholdet skal videreføres. Forlanger udlejer en sådan stil-
lingtagen, skal skyldneren tage stilling inden ugrundet ophold, 
hvilket i praksis vil sige en uges tid. 

Er lejemålet ophævet af udlejer inden for fire uger før rekon-
struktionen på grund af skyldnerens manglende betaling, kan 
skyldneren alligevel kræve, at lejemålet skal videreføres. Dette 
gælder dog ikke i den mindre sandsynlige situation, at udlejer 
har indrettet sig på ophævelsen, herunder f.eks. hvis lejer er 
sat ud af lejemålet eller der er indgået ny lejekontrakt.

E

For knap et år siden blev reglerne om betalingsstandsning i konkursloven 
ophævet og i stedet blev der indført regler om rekonstruktion. Formålet med 
lovændringen – der ikke kun er sproglig – er at sikre, at aktiviteten i flere 
insolvente virksomheder kan drives videre, og at arbejdspladser i videst muligt 
omfang bevares. Dette er i alles interesse. Men for at formålet kan opnås, er der 
indført nye regler, der betyder, at udlejer stilles ringere end inden lovændringen.

Hjælp – min lejer er under 
rekonstruktion!

af anja syberg, advokat
Advokatfirmaet FrølundWinsløw

asy@fwin.dk
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§94
§94

§94
Videreføres lejemålet med rekonstruktørens samtykke opnår 
udlejers krav på betaling af leje i rekonstruktionsperioden status 
som § 94 krav og dermed dækning før blandt andet lønmodta-
gerkrav, afgiftskrav og simple krav. Det er væsentligt, at udlejer 
sikrer sig, at rekonstruktøren rent faktisk har givet samtykke til 
videreførelse af lejemålet, gerne på e-mail, idet lejekravet ellers 
ikke opnår den afgørende § 94 status.

Det er kun leje fra rekonstruktionens indledning, der får status 
som § 94 krav. Er lejen for den periode, hvor rekonstruktionen 
indledes, allerede betalt, skal der ikke ske tilbagebetaling. Er 
lejen ikke betalt, hvilket vil være det typiske, er det alene lejen fra 
datoen for rekonstruktionens indledning, der får § 94 status. Der 
skal altså ske periodisering af lejen på det faktiske antal dage.

En lejer under rekonstruktion kan altid med rekon-
struktørens samtykke opsige et videreført lejemål 
med en måneds varsel. Det fremgår ikke af loven, 
at varslet skal være til udgangen af en kalendermå-
ned og det antages derfor, at udlejer skal acceptere 
opsigelse til en hvilken som helst dato. Det er kun le-
jekravet frem til dette tidspunkt, der får § 94 status.

Afsiges der konkursdekret over lejeren ophører leje-
kravets § 94 status med øjeblikkelig virkning, selvom 
lejemålet er videreført og uanset om det efterføl-
gende er opsagt eller ej.

Det er hverken muligt ved lejekontraktens indgåelse eller 
senere hen at aftale, at disse regler ikke skal være gældende. 
Udlejer kan heller ikke stille betingelser i forbindelse med lejers 
videreførelse af lejemålet. Man er som udlejer med andre ord 
forpligtet til at acceptere, at en lejer under rekonstruktion 
viderefører lejemålet samtidig med, at man skal acceptere en 
måneds opsigelsesvarsel. Udlejers tabsbegrænsnings-mulighe-
der er altså voldsomt indskrænket.

Når det videreførte lejemål er opsagt af lejeren med en måneds 
varsel, kan udlejer anmelde sit krav for tiden herefter som § 97 
krav. Udlejers opsigelsesvarsel eller aftalt uopsigelighed kan 

ligesom i tilfælde af konkurs kræves forkortet til, hvad der er 
sædvanligt eller rimeligt. Udlejers krav er et simpelt krav efter 
konkurslovens § 97 og opnår almindeligvis kun en mindre pro-
centvis dækning og i flere tilfælde slet ingenting. Derudover sker 
udlodning først ved konkursboets afslutning, typisk et eller flere 
år senere. Udlejer kan modregne krav i betalt depositum, forud-
betalt leje og lejers eventuelle tilbagebetalingskrav i henhold til 
forbrugsregnskaber mv.

Videreføres lejemålet ikke af lejer, kan udlejer hæve lejemålet og 
kræve erstatning. Udlejers krav får da § 97 status med de følger, 
der netop er nævnt.

Så husk at rette henvendelse til rekonstruktøren, så snart du 
som udlejer får viden om rekonstruktionen og kræv at få svar på, 
om lejemålet videreføres i rekonstruktionsperioden. 
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byggeprojekter i danmark
Her finder du tal og fakta om byggeri i Danmark. Tallene opdateres i hvert nummer af CRM-Byg-
gefakta, 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

     IGANGSATTE	BYGGERIER			 MIO.	KR.	 KVM.

     – fordelt på hovedgrupper – fra 1.3.2011- 29.02.2012

     Boliger - huse og lejligheder 12.901 885.935

 Sport, fritid, kultur & hotel 4.537 319.104

 Butik, kontor, lager, industri & transport 16.900 1.011.807

 Skoler, uddannelse & forskning 7.182 537.813

 Sundheds- & socialvæsnet 7.408 476.020

 Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. 1.199 52.998

 Energi og renovation 1.555 49.564

 total 51.681 3.333.240

     IGANGSATTE	BYGGERIER		MIO.	KR.	 KVM.

     – fordelt på regioner – fra 1.3.2011- 29.02.2012

     Hovedstaden 19.236 986.210      

     Sjælland 4.411 281.650

     Syddanmark 9.950 730.439

     Midtjylland 12.070 888.029

     Nordjylland 6.014 446.912

     total 51.681 3.333.240

     IGANGSATTE	BYGGERIER		MI0.	KR.	 KVM.

     – hele danmark – fra 1.3.2011- 29.02.2012

 januar 3.720 284.901
 februar 2.791 241.385
 marts 2.912 196.253
 april 3.977 251.597 
     maj 4.698 386.151 
 juni 5.982 337.561
 juli 7.097 201.619
 august 5.407 390.137 
 september 4.152 293.030
 oktober 3.213 199.141
 november 4.715 342.557
 december 3.018 208.908
 total 51.681 3.333.240

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

	 	 by Mio. kr. slut Hovedgruppe

 Almenbolig+ - Sundbygård og Sundbyvang København S 250 201308 Boliger - huse og lejligheder, 

 Renovering af PCB - Birkhøjterrasserne, etape 1 Farum 175 201312 Boliger - huse og lejligheder, 

 Plejehjem Charlottenlund 160 201412 Sundheds- & socialvæsnet

 Familieboliger, plejeboliger, børneinstitution Valby 130 201312 Boliger - huse og lejligheder, 

 Boliger på Artillerivej København S 130 201307 Boliger - huse og lejligheder, 

 Domicil til Atea - Skejby Århus N 120 201305 Butik, kontor, lager, industri & transport

 Almenbolig+ - Ragnhildgade København ø 100 201308 Boliger - huse og lejligheder, 

 Modernisering af Fisketorvet - 2. etape København V 100 201211 Butik, kontor, lager, industri & transport

 Vestbyparken - Renovering af lejligheder Hjørring 85 201402 Boliger - huse og lejligheder, 

 Ombygning af hovedbiblioteket København K 80 201602 Sport, fritid, kultur & hotel

  DE	10	MEST	AKTIVE	INGENIØRER

– hele danmark – fra 1.3.2011- 29.02.2012 

Cowi A/S

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

Copenhagen Metro Team I/S

Alectia A/S

Rambøll Danmark A/S

Niras A/S

Moe & Brødsgaard A/S

Oluf Jørgensen A/S

Grontmij A/S

Midtconsult A/S

tal &
tendenser

Rambøll er med i det konsortium, 
der har vundet omdannelsen af 
busgadeområdet i Aarhus.
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taL & tendenser

     DE	5	STØRSTE	BYGGEPROJEKTER	I	DANSKE	REGIONER	MED	BYGGESTART	FebrUar 2012

     nordjyLLand – Projektnavn	 by Mio. kr. slut Hovedgruppe

  Vestbyparken - Renovering af lejligheder 9800 85 201402 Boliger - huse og lejligheder, 

 Falcken - Opførelse af almene boliger - etape 1 9670 30 201302 Boliger - huse og lejligheder, 

 Almene ungdomsboliger - Ny Kastetvej - Afd. 42 9000 22 201302 Boliger - huse og lejligheder, 

 Udvidelse af Vrå Højskole 9760 15 201206 Skoler, uddannelse & forskning

 Lejeboliger og erhverv i Aabybro - etape 1 9440 11 201206 Butik, kontor, lager, industri & transport

     sjæLLand – Projektnavn	 by Mio. kr. slut Hovedgruppe

     Nyt renrumsvaskeri i Maribo 4930 35 201212 Butik, kontor, lager, industri & transport

 Dagligvarebutik - Rema 1000 4970 30 201207 Butik, kontor, lager, industri & transport

 Opførelse af fryselager - Ardo 4840 30 201208 Butik, kontor, lager, industri & transport

 Udbygning af Stenlille Skole 4295 26 201211 Skoler, uddannelse & forskning

 Opførelse af butik - Netto Vipperød 4390 11 201210 Butik, kontor, lager, industri & transport

     MidtjyLLand – Projektnavn	 by Mio. kr. slut Hovedgruppe

     Nyt domicil til Atea - Skejby 8200 120 201305 Butik, kontor, lager, industri & transport

 Almenbolig+ - Mårslet 8320  65 201310 Boliger - huse og lejligheder, 

 Udvidelse af Horsens Centralrenseanlæg 8700 50 201211 Energi og renovation

 Opførelse af lagerbygninger - Grene 6900 40 201209 Butik, kontor, lager, industri & transport

 Regionshospitalet Horsens - Let modulbyggeri 8700 35 201209 Sundheds- & socialvæsnet

     syddanMarK – Projektnavn	 by Mio. kr. slut Hovedgruppe

 Udvidelse af lager - Coop 5260 80 201209 Butik, kontor, lager, industri & transport

 Rybners Gymnasium 6700 76 201304 Skoler, uddannelse & forskning

 Opførelse af almene boliger - Tankefuld 5700 75 201305 Boliger - huse og lejligheder

 Skansebakken - Nye plejeboliger 7080 60 201308 Sundheds- & socialvæsnet

 Holmegården - Afd.15 5800 30 201209 Boliger - huse og lejligheder

    Hovedstaden – Projektnavn	 by Mio. kr. slut Hovedgruppe

 Almenbolig+ - Sundbygård og Sundbyvang 2300 250 201308 Boliger - huse og lejligheder

 Renovering af PCB - Birkhøjterrasserne, 3520 175 201312 Boliger - huse og lejligheder

 Plejehjem 2920 160 201412 Sundheds- & socialvæsnet

 Familieboliger, plejeboliger, børneinstitution 2500 130 201312 Boliger - huse og lejligheder

 Boliger på Artillerivej 2300 130 201307 Boliger - huse og lejligheder

Metrobyggeriet til godt 17 milliarder 
kr. er et af de største byggerier 

i Danmark i øjeblikket. 
Her fra arbejdet på Gl. Strand.
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tal &
tendenser

Lejeaktiviteten i kontormarkedet er generelt på 
et fornuftigt niveau, men efterspørgslen er især 
rettet mod moderne ejendomme i de større byer. I 
Nordjylland er der udmærket aktivitet både omkring 
forespørgsler, fremvisninger og antallet af nyindgå-
ede lejekontrakter. I selve Aalborg falder udbuddet, 
især fordi uddannelsesinstitutioner har opsuget en 
betydelig del af de ledige kvm. i centrum. I Aalborgs 
nye attraktive kontorområder langs havnefronterne 
er der også stor lejesøgning. En fortsat udbygning 
af de nye kontorområder i Aalborg vil kunne skabe 
kortvarige stigninger i tomgangen, hvilket omvendt 
imødegås af den stigende efterspørgsel. Ligeledes 
kan flere erhvervsejendomme i centrum stå overfor 
at blive konverteret til boliger.

Investorinteressen i Aalborg samler sig om prime 
ejendomme, hvor den faldende tomgang virker 
som en positiv løftestang i prisforhandlingerne. 
De bedste ejendomme handles i spændet 6-7 pro-
cent, men som i resten af landet, er adgangen til 
finansiering en begrænsende faktor for investorin-
teressen. De købere og sælgere, der indgår handler 
kommer med en høj del af egenkapitalfinansiering.

Kontorer i danmark      

Informationer til graferne 
til højre er leveret af Real-
kredit Danmark.

Rentefald sætter lidt gang  
i låneaktiviteten 
Renten svinger marginalt 
men stadig omkring et me-
get lavt niveau for både den 
lange og korte rente.
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København Roskilde Odense Kolding Aarhus Aalborg
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Nikolai Røjkjær er ansat som 
tilbudschef i divisionen Håndværk 

& Service i MT Højgaard.  Divisionen er 
landsdækkende og løser alle opgaver 
lige fra vedligeholdelse af bygninger til 
mindre hoved- og fagentrepriser. 

Nikolai Røjkjær har en bred baggrund 
inden for byggebranchen. Han indledte 
karrieren hos Skanska i 1996, hvor 
han startede med at arbejde som 
kalkulations- og tilbudsmedarbejder 
og efterfølgende som projektleder på 
opførelsen af blandt andet Mediehuset 
i Odense og det nye H.C. Andersens 
børnehospital. Han har desuden været 
direktør og partner i DaniaByg. 

Nikolai Røjkjær har gennem mange 
år været aktiv i en række bestyrelser, herunder Byggesocietetet Fyn. 
Derudover har han en fortid som elitesportsmand inden for svømning 
og sejlsport. 

Jonas Sand er tiltrådt som 
Senior Manager i KPMG’s 

branchegruppe for Ejendom & 
Entreprise. 

Med mere end 10 års bran-
cheerfaring fra blandt andet 
en stilling som Teamleder for 
Investeringsafdelingen i Col-
liers International, København, 
har Jonas opbygget et solidt 

netværk blandt investorer og projektudviklere. Herudover har 
han som medstifter af et rådgivnings- og udviklingsselskab 
betydelig erfaring med ejendomsudvikling og optimering.

- KPMG oplever en stigende kundetilgang af udenland-
ske ejendomsselskaber, der enten har investeret i danske 
ejendomme eller er i aktive søgeprocesser. Herudover løser vi 
komplicerede rådgivningsopgaver for danske virksomheder 
samt offentlige og statslige institutioner. Jonas’ kompetencer 
bidrager med yderligere facetter i vores rådgivningsprofil. Jeg 
har tidligere samarbejdet med Jonas og har set frem til at få 
hans kompetencer, netværk og drive ind i afdelingen, siger 
Kenneth Hofman, og hentyder dermed til sit tidligere virke 
som direktør for Colliers Københavnsafdeling.

Anette	Krarup	
til	Engsø	
Projektudvikling

Dan-Ejendomme samler selska-
bets kunder i 8 kundegrupper, der 

har samme profil/behov/portefølje. 
Administratorer og driftsprojektledere 
bliver placeret sammen, såvel fysisk som 
organisatorisk. Målet er blandt andet at 
servicere investeringskunder bedre. 

For at nå det mål bliver René Larsen ud-
nævnt som afdelingsdirektør for én sam-
let afdeling, ’Ejendomsadministration 
– investeringsejendomme’, der spænder 
over de tre tidligere afdelinger ’Forvaltning’, ’Drift & vedligeholdelse’ 
og ’Kunder & Kunderapportering’.

René Larsen, der er cand.mag., kom til Dan-Ejendomme i 2003 og 
har gennem årene opbygget en detaljeret erfaring med både virk-
somheden og kunderne. Han har tidligere arbejdet i blandt andet 
DIS Bygge- & Ejendomsadministration og SBS Byfornyelse.

Kundeansvarlig, cand. merc. jur. Anette Merlin, er udnævnt til 
administrationschef med ansvaret for kundegrupperne. Endelig er 
Lars Gøttrup, der blev ansat i Dan-Ejendomme i 2011, udnævnt til 
afdelingsleder for de kundeansvarlige inden for området ’Kunder & 
Kunderapportering’’. 

Dan-Ejendomme	vil	fokusere	
mere	på	investeringskunder	

Nikolai	Røjkjær	tilbudschef	
i	MT	Højgaard	

Anette Krarup er tiltrådt en 
stilling som partner og 

CEO i Engsø Projektudvikling. 

Anette Krarup er erfaren 
indenfor projektudvikling af 
både boliger og erhverv. Hun 
kommer aktuelt fra en stilling 
som konsulent i Schaumann-
koncernen, og har tidligere 
været selvstændig med pro-
jektudviklingsselskabet Areea 
Ejendomsudvikling ligesom 
hun har været partner i 
projektudviklingsselskabet 
Nordkranen

Anette Krarup.

Som tilbudschef hos MT 
Højgaard skal Nikolai Røjkjær 
varetage områderne, udvik-
ling af koncepter, tilbuds-
ansvarlig, vedligeholds - og 
rammeaftaler, kontrahering 
og kundekontakt. 

  René Larsen. 

KPMG	opruster	ejendomsgruppe	
med	Senior	Manager	
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Som selvstændig erhvervsmægler er man hele tiden nødt til at følge 
med i, hvad der sker i markedet, og det gør Jytte Bille, der 15. april 
bliver 60 år. Hun har de sidste 20 år opbygget sin forretning, der 
primært har bestået af hende selv. Samtidig er hun blevet et kendt 
ansigt i branchen først som formand for Byggesocietetet i København 
gennem 10 år, og senest som den ene del af landsformandskabet for 
Byggesocietetet. 

Hun skaber selv sine sager forstået sådan, at hun hele tiden er op-
mærksom på om hun kan optimere, bytte eller tilføre sine kontakters 
porteføljer noget, der skaber merværdi. 

- Netværk er mit vigtigste arbejdsredskab. Jeg laver køb og salg, og 
sjældent udlejning eller vurderinger. Som enmandsvirksomhed er 
man nødt til at specialisere sig,og sørge for at kunne overskue de 
behov og muligheder, der opstår i netværket – også nogle gange før 
klienterne selv ser behovet, siger Jytte Bille.

Det kan for eksempel være en kunde, som har en ejendom, der ikke 
passer ind i porteføljen eller en anden, som gerne vil udvide porteføl-
jen med investeringer i en provinsby. Jytte Billes måde at arbejde på er 
netværksbaseret at forfølge målet og på den måde løse sagen før eller 
siden ved hjælp af sine kontakter. Den slags mæglere bliver der også 
plads til i fremtiden, forventer hun. 

- Jeg tror branchen kommer til at konsolidere sig i de kommende år. 
Mæglerfirmaerne er blevet større, og de vil fortsat vokse. I den anden 
ende af spektret er der plads til sådan nogle som mig. Mens de større 
bliver mere og mere internationale, er jeg national, siger Jytte Bille. 

Det var de færreste, der så det komme, at Jytte Bille ville stille op til 
landsformandsposten i Byggesocietetet. Hun blev dog opfordret til 
det og valgte at tage udfordringen i samarbejde med den anden 
formandskandidat Tony Christrup, selvom hun egentlig mente, at der 
skulle et generationsskifte til. Men på flere punkter, tænker Jytte Bille 
også mere nyt end mange yngre i branchen. Hendes officielle ansvars-
områder i formandskabet er medlemmer og kommunikation. 

- Byggesocietetet har en flot 75-årig historie, men det er også tid til at 
tilpasse sig de nye tider, nye medier og nye platforme, siger Jytte Bille, 
der netop begejstret har taget imod Magasinet Ejendoms nye nordi-
ske engelsksprogede magasin, der kun udkommer på iPad. 

- Vi skal bruge alle de nye platforme for at udnytte netværket maksi-
malt og føre os ind i den nye tidsalder. Det er netop nødvendigt for at 
kunne tilbyde næste generation et levende og fremadtænkende Byg-
gesocietet, siger Jytte Bille, der også på andre måder udfordrer sig selv. 
I september løb hun sit første maraton og til sommer cykler hun med 
Team Rynkeby for at hjælpe kræftramte børn. 

Selvom hun er optimist, så ser hun dog stadig ikke helt udgangen på 

krisen, og som mange andre ser hun finansieringsforholdene som 
branchens største udfordring lige nu. 

- Men jeg synes det går i den rigtige retning. Flere og flere lader til 
at erkende, at man ikke kan nøjes med at spare sig ud krisen. Man er 
også nødt til at ekspandere og investere. Samtidig kommer der flere 
udenlandske penge til landet, og det vil alt andet lige forbedre vilkå-
rene i de kommende år, siger Jytte Bille. 

Der bliver mulighed for at ønske Jytte Bille tillykke ved en reception på 
Skt. Petri Hotel den 19. april. 

jytte bille fylder 60 år

Erhvervsmægler Jytte Bille, der også er formand for Byggesocietetet, kan i år 
både fejre 20 års jubilæum som selvstændig erhvervsmægler og samtidig 
fejre, at hun fylder 60 år.
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29. marts 2012
Konference: oPP, oPs,  esco og 
andre samarbejdsmodeller 
Sted: COWI, Kgs. Lyngby 

Sådan får både offentlige og 
private mest for pengene

  17. april 2012
byggesocietetet aarhus 
afholder aarhuskonference 
Sted: Aarhus Universitet, 
Stakladen,  Aarhus 

Det Aarhusianske erhvervsliv 
drøfter byens udvikling

  17. april 2012
Fokusmøde: 
Forurenede ejendomme 
Sted: Mazanti-Andersen,  Korsø 
Jensen & Partnere, København 

Nyeste viden indenfor miljøpro-
blemer med ejendomme

  18. april 2012
the 8th iPd-Kti nordic Property 
investment briefing  
Sted: Helsinki, Finland 

Is capital finding its way to 
Nordic property?

19. april 2012
Konference: butiksmarkedet i 
København 
Sted: København

Udviklingen i butiksmarkedet – 
nybyggeri, lejepriser og 
fremtidig efterspørgsel

 26. april 2012
Konference: boligmarkedet i 
danmark 
Sted: NCC, Søborg 

Aktuel udvikling i bolig- og pro-
jektudviklingsmarkedet.

 2. maj 2012
Konference: Udvikling af 
ringbyen - Loop City 
Sted: København

Milliardpotentiale, investeringer 
og realistiske tidsplaner og kom-
mende muligheder

 10. maj 2012
Konference: energioptimering af 
ejendomme 
Sted: København

Konkrete løsninger og poten-
tielle muligheder for profitabel 
energioptimering

 15. maj 2012
Fokusmøde: skat og moms på 
fast ejendom 
Sted: PwC, Hellerup

Gennemgang af de vigtigste 
regler og muligheder på skat-
teområdet

 21.-22. maj 2012

HotCop 2012 
Sted: First Hotel Skt. Petri, Kbh 

3. årlige internationale konfe-
rence om investering og udvik-
ling af hotelejendomme.

 24. maj 2012
Konference: erhvervs-og 

boligmarkedet i Hillerød 
Sted: Hillerød

Status, udvikling og muligheder

30. maj 2012
Konference: Udvikling og
udlejning af kontorer 
Sted: KPMG, Frederiksberg

Nøglen til efterspørgslen

 18. juni 2012
Konference: erhvervs- og bolig-
markedet i trekantområdet 
Sted: Alectia, Kolding

Investeringsområder og styrke-
positioner mod 2020 

 6.-7. september 2012
ejendomsdagene 
Sted: Hotel VejleFjord, Vejle

Ejendomsdagene er den nye 
årlige begivenhed for den pro-
fessionelle ejendomsbranche i 
Danmark .

Læs i MAgAsineT 
ejendoM nr. 4
 
KoMMUnernes rådgivere – hvem køber hvad og hvorfor?

FaCiLity ManageMent   – branche og udvikling på det danske 
marked

FoKUs På regionerne: Hvor sker udviklingen på Sjælland. Nye 
projekter, udbud og efterspørgsel

entrePrenØrernes  svære balance. Svagt byggeri og hård 
konkurrence

Annoncer i forbindelse med temaerne i det kommende nummer kan 
bestilles ved at kontakte Magasinet Ejendom, att. Nikolaj Pfeiffer, på 
tlf. 29 38 74 80. Deadline for annoncereservation er 4. april 2012.

HotCop
COPENHAGEN  21-22 MAY 



2 elegante kontordomiciler på 2.434 m² samt 5.499 m² eller samlet 7.933 m²

4 min. gang fra Københavns Hovedbanegård og Rådhuspladsen

Effektive og flotte kontorfaciliteter der borger for kvalitet og professionalisme

Overtages totalt nyistandsat både indvendigt og udvendigt

Stor synlighed for forbipasserende på Københavns største boulevard

Eget flag på facaden af H.C. Andersens Boulevard

Parkeringspladser i egen aflukket gård

Til
Leje

H.C. Andersens Boulevard 36 
& Niels Brocks Gade 1
1553 København V

Det Kgl. Musikkonservatorium
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Kontakt os på 7023 6330 eller besøg www. linor.dk

– Nabo til Ny Carlsberg Glyptotek
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