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I dette nummer sætter vi fokus på Amager. Det er en fantastisk historie at 
kunne bringe, at der i modsætning til, hvad de fleste går og tror, er kom-
met så godt gang i boligmarkedet, at der er 1.650 boliger på vej alene i det 
begrænsede område. 

Men historien rummer også noget helt andet. For da en række af grundene 
skulle sælges, skete det nemlig i et åbent udbud og ikke til en håndplukket 
kreds af investorer, der fik tilbuddet serveret. Det er ikke altid, det foregår 
sådan i det danske marked, og derfor har vi valgt at bringe historien. 

Vi er stadig alt for dårlige til at sikre fuldstændig åbenhed i ejendomsbran-
chens processer. Og det er langt hen ad vejen for dumt. Jeg ved godt, at der 
er masser af både fornuftige og ufornuftive undskyldninger og begrundel-
ser i retning af, at man ikke vil dele ud af hårdt optjent markedskendskab, 
at processen kan blive for omfattende, for dyr og meget, meget andet. 

Men det er netop her, at vi ikke er helt kloge nok. For i de lande, hvor der er 
større transparens, er de også dygtigere, og det er et spørgsmål om tid, før 
den viden vil blive brugt også i vores eget marked. 
Så i stedet for at holde på viden, så lad os dele den. Bliv klogere. Få større 
potentiale!

- Hvis aktørerne på det danske marked ikke opper sig, bliver de overhalet, 
lød et af indlæggene i Magasinet Ejendoms Linkedin-gruppe for et par 
uger siden, og personligt tror jeg, det er rigtigt. 

Kortene på bordet – lad os hjælpe hinanden med at skabe større åbenhed 
og blive meget, meget klogere. 

Vi prøver at bidrage med masser af læsestof i Magasinet Ejendom og med 
vores konferencer, og vi er tilbage med meget mere til august. Indtil da kan 
du følge med i vores netnyheder på www.magasinetejendom.dk

Med ønsket om en rigtig god og dejlig sommer

Med venlig hilsen
Magasinet Ejendom
Kamilla Sevel

Kommentarer modtages som 
altid gerne på 
sevel@magasinetejendom.dk 
og hvis du er inden for bygge-
og ejendomsbranchen er du 
velkommen til at melde dig ind 
i vores Linkedin-gruppe 
”Magasinet Ejendom”. 

Åbenhed frem for alt 
– kortene skal på bordet
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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.

LEDER

Åbenhed frem for alt 
– kortene skal på bordet
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Arkitema vil udvide i hele Norden 

AARHUS: Danske Arkitema Architects forventer voldsom vækst, hvilket 
forventes at komme til at betyde en øgning af medarbejderne fra de 
nuværende 250 til cirka 450 ultimo 2014. Ambitionen er at gøre Arkitema, 
der i øjeblikket hører til blandt de 5 største arkitektvirksomheder i Skandi-
navien, til Nordens 3. største tegnestue. 

Størstedelen af de mange ordrer skal hentes i Norge og Sverige.

- Opgaveakkvisitionen kommer primært til at foregå i Norge og Sverige. 
Arkitema har købt tegnestuen Arkitema DOT i Stockholm, der i dag har 25 
mand, og den bliver springbrættet til det svenske marked. Dertil befinder 
vi os i øjeblikket i en søgeproces, hvor vi leder efter et tilsvarende norsk 
arkitektfirma, som kan styrke vores arbejde i Norge, siger adm. direktør 
hos Arkitema Architects, Peter Berg.

Arkitema har over de seneste årtier sammen med en række samar-
bejdspartnere vundet flere milliardkonkurrencer på sundhedsområdet i 
Danmark og i udlandet. 

 Arkitema er kommet ud af 2011 med et årsregnskab på 174 mio. kr. i 
omsætning og et overskud på 14,8 mio. kr., - et stykke over de 8,5 mio. kr. i 
2010.

Ifølge Peter Berg vil det blive svært at forøge omsætningen gennem det 
danske marked alene.

- Konkurrencen mellem arkitektfirmaerne herhjemme er blevet hår-
dere i kølvandet på krisen i byggebranchen. Vores mål er også at vokse i 
Danmark. Men som tingene ser ud lige nu, er det svært at tage betydelige 
markedsandele fra hjemlige konkurrenter, siger Peter Berg, Arkitema.

Herhjemme har Arkitema været i finalerne i de fleste 
af konkurrencerne om supersygehusene. Firmaet 

vandt, som del af konsortiet CuraVita, det kommende 
storhospital i Gødstrup ved Herning (billedet øverst), og 

arkitektfirmaet har også kvalificeret sig til finalen om 
universitetshospitalet i Aalborg, som et af de 2 teams, 
der medio juni var tilbage i konkurrencen. Hospitalet 

ventes at koste 4 milliarder kr.



SØGER DU LEJERE?
Lokalebasen.dk �nder 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 �ere. 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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VALBY: Arkitektfirmaet Praksis Arkitekter er udpeget som vinder af 
konkurrencen om at tegne 22 nye forskerboliger, der skal ligge mellem 
de to fredede bygninger Tap E og De Hængende Haver på Carlsberg.

Foruden Praksis Arkitekter, deltog Erik Møller Arkitekter, Exners 
Tegnestue, Fogh og Følner Arkitektfirma og Lundgaard og Tranberg 
Arkitekter i konkurrencen.

Det er Carlsbergfondet, der står som bygherre. Med byggeriet sættes 
der for alvor gang i den bygningsmæssige revitalisering af det tidli-
gere industriområde.

- Bygningen bliver en af de første, der opføres på Carlsberg, og jeg 
glæder mig over denne perle af et byggeri på et helt særligt sted på 
Carlsberg, siger direktør i Carlsberg Byen, Lars Holten.

Overborgmester Frank Jensen har store forventninger til forskerboli-
gerne.

- Det er initiativer som dette, der er med til at bringe København i 
førertrøjen som en by, der er attraktiv for international arbejdskraft, siger 
overborgmesteren.

Praksis 
Arkitekter skal 
tegne 22 nye 
forskerboliger 

nyheder
indland

Carlsbergs nye forskerboliger forventes klar
til indflytning på J. C. Jacobsens fødselsdag 
2. september 2014. 
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Alectia får underskud på 19 millioner kr. 

VIRUM: Den danske rådgivningsvirk-
somhed Alectia kom ud af 2011 med 
et negativt resultat på 19 millioner kr. 
Foruden en svag start på året er en an-
den del af forklaringen ekstraordinære 
nedskrivninger.

I 2011 købte Alectia den danske logistik-
konsulentvirksomhed Logisys og virk-
somheden Healthy Company, som er 
specialister inden for sundhed, sikker-
hed og trivsel. Samtidig indgik Alectia 
en samarbejdsaftale med GHD, der er 
en af Australiens største rådgivnings-
virksomheder.

- Vi vil fortsat se på mulighederne for at 
vokse gennem strategiske opkøb og al-
liancer, også uden for landets grænser. 

Vores aftale med GHD giver os en stærk 
tilstedeværelse i Australien, Kina og 
resten af Asien, og det har affødt en 
række lukrative projekter og mulighe-
der. Der er store muligheder for dansk 
erhvervsliv uden for Danmarks grænser. 
Det gælder også for rådgivningsvirk-
somhederne, og de muligheder skal vi 
i fremtiden forfølge lige så målrettet, 
som vi forfølger de nationale, siger 
adm. direktør Jens Moberg, Alectia.

Hoved og nøgletal millioner kr.  2011 2010
Bruttoomsætning  575,9 574,8
Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA)  8,7  21,4
Resultat af primær drift (EBIT)  -19,0 2,9
Årets resultat  -18,4  2,4
Afkastgrad  -3,1 0,4

Blandt de projekter, som Alectia har 
designet og projekteret er udviklingen af 

en ny dyrestaldsfacilitet, der overstiger de 
skrappeste internationale standarder for 

højsikrede laboratorier. 
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Ombygning, renovering 
eller modernisering?
Se mere på www.kontorombygning.nu

40 års erfaring med alle typer og størrelser af erhvervsindretninger

Vi kan indgå i alle projektets faser – fra de første skitser og tanker  
til endelig udførelse i den entrepriseform, som passer dig og din  
virksomhed bedst.

DEKO loft + væg p|s
Taastrup, tlf.: 43 55 77 11
Kolding, tlf.:  75 51 77 22
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Bevægelseshubs 
skal få motion ind i 
offentlige og private 
byggerier 

KØBENHAVN:  For at få mere motion 
ind i både offentlige og private om-
råder har Juul I Frost Arkitekter fået 
penge af camppuljen til at udvikle et 
koncept, så bygherrer og udviklere af 
byrum kan få gode ideer til, hvordan 
man bruger det offentlige rum til 

bevægelse. 

Målet er at inspirere landets byer, 
SFOer, skoler, boligområder, cam-
pusområder og virksomheder til at 
tænke bevægelse ind som en del af 
borgernes hverdag.

Bevægelseshubben er et arkitek-
tonisk koncept, så udviklere, plan-
læggere og bygherrer får færdige 
ideer til at integrere motion. 

HORSENS: ’Fængslet’ i Horsens er et godt 
eksempel, hvordan statens frasolgte 
ejendomme kan få nyt liv. Den 17. maj 
genåbnede Horsens tidligere statsfængsel 
under sit nye navn som byens nye kultur-
magnet. Det er det statslige ejendomssel-
skab, Freja, der har samarbejdet med 
Horsens Kommune om at gøre statsfæng-
slet til en kulturinstitution med fokus på 
et Fængselsmuseum, et koncertområde 
med plads til 10-12.000 gæster, udlejning af 
møde – og kursuslokaler og afviklingsom-
råder for Krimimessen, festivaler og andet.

Freja solgte oprindelig det lukkede stats-
fængsel til Tækker Group for 36 millioner 
kr. tilbage i 2008. Allerede den gang var det 
planen at udvikle stedet til et oplevelses-
center, hotel- og konferencecenter. Men 
i 2010 måtte Tækker Groups direktør og 
ejer Jørn Tækker levere nøglerne tilbage til 
Freja Ejendomme. Det var der flere årsager 

til, men ikke mindst var den 
økonomiske krise hård ved 
Tækker Group og samtidig 
havde Arbejdsmarkedets 
Feriefond trukket sit tilsagn 
om at støtte projektet med 
80 millioner kr. tilbage.

Horsens Kommune og 
Freja arbejder nu på at gøre 
området rundt om det gamle 
statsfængsel til et attraktivt 
nyt boligområde.

- Fængslet byder på så 
mange muligheder, ikke 
mindst på grund af de unikke fysiske ram-
mer, at vi for alvor skiller os ud fra vores 
konkurrenter. Den slags er ganske enkelt 
ubetaleligt, siger Horsens kulturchef Hen-
ning Nørbæk.

Horsens Statsfængsel genåbner som kulturmagnet 

Åbningen af Fængslet den 17. maj blev fejret 
med en stor koncert, hvor topnavne fra den 
danske rockverden gik på scenen. 
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Ny Storstrømsbro vil 
koste 3,7 milliarder kr. 
VORDINGBORG: Dansk Byggeri og Dansk Erhverv er efter 
offentliggørelsen af Banedanmarks analyse af Storstrøms-
broen enige i, at der skal bygges en helt ny bro.

De to organisationer er dermed også i overensstem-
melse med holdningen blandt et flertal i Folketinget. 
Trafikordførerne vil under alle omstændigheder have en 
langtidsholdbar løsning, så godstogene fra den kom-
mende Femern-forbindelse uden problemer kan brage 
over broen.

- Analysen peger på, at der skal bygges en ny kombineret 
vej- og togbro med dobbeltsporet jernbane. Reparation 
af den gamle bro vil dels være en løsning med en kort 
horisont til 2040-2050 og dels give gener under renove-
ringsperioden, siger direktør i Danske Anlægsentreprenø-
rer under Dansk Byggeri, Niels Nielsen.

I alt har Banedanmark regnet på fem mulige løsninger 
for den gamle bro. En renovering af den gamle bro vil løbe 
op i 2,3 milliarder. Banedanmark er kommet frem til, at en 
helt ny bro med længere levetid skulle kunne anlægges 
for godt 3,7 milliarder kr.

Storstrømsbroen blev senest renoveret i efteråret, da der blev konstateret flere 
revner i de bærende konstruktioner. Det medførte en længere periode, hvor 
broen var lukket for togtrafik, og det er en risiko, man ikke kan leve med, når 
Femern-forbindelsen mellem Lolland og Tyskland åbner i 2020. 
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12015

Din rådgiver i 
ejendoms- og 

entreprisebranchen
 

Fra ide til afkast – gennem projekter, drift og transaktioner.  
 

Vores branchegruppe for ejendom og entreprise har tilknyttet  
ca. 140 professionals i Danmark og mere end 5.000 på verdensplan.

For et uforpligtigende møde kontakt
Kenneth Hofman 

kennethhofman@kpmg.dk 
25 29 30 22

kpmg.dk

A12015-MagasinEje-ee.indd   1 09/02/12   13.42
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KØBENHAVN: Danmarks største børs-
noterede ejendomsselskab Jeudan tjente 84 
millioner kr. i 1. kvartal. Resultatet var 73 mil-
lioner kr. i første kvartal sidste år, så stignin-
gen er 15 procent.

- Resultatet i første kvartal viser pæn frem-
gang som forventet og lægger sig dermed på 
den linje, Jeudan har fulgt i en lang årrække, 
siger bestyrelsesformand Niels Heering, 
Jeudan.

For 2012 forventes fortsat en stigning i 
driftsresultatet på 15-20 procent til 350-390 
millioner kr. Heri indgår en positiv virkning af 
yderligere omlægninger af den langsigtede 
finansiering i begyndelsen af året. Omsæt-
ningen forventes at være på nogenlunde 
samme niveau som i 2011.

Forventningerne er baseret på Jeudans eksi-
sterende investeringer. Selskabet er løbende 

i overvejelser og forhandlinger om investe-
ringer i yderligere ejendomme i overens-
stemmelse med den mangeårige fokuserede 
strategi.

- I de første måneder af 2012 har der været 
god efterspørgsel efter velbeliggende og vel-
ordnede ejendomme, som Jeudan fokuserer 
på, mens udbuddet fortsat er begrænset. Vi 
følger markedets udvikling tæt og er klar til 
at slå til, hvis vi ser interessante muligheder 
for at udvide aktiviteterne – vel at mærke på 
et driftsøkonomisk forsvarligt grundlag, siger 
adm. direktør Per W. Hallgren, Jeudan.
 

Jeudan får overskud på 84 
millioner kroner i 1. kvartal 

HVIS DU SKAL HAVE DEN LØSNING, DER GIVER MEST VÆRDI FOR DIG, 
skal vi ind i dit hoved. Det kommer ikke til at gøre ondt – vi skal bare afklare 
nogle spørgsmål, have rene linjer og en åben dialog.

Du kan få hjælp til projektering, bæredygtigt byggeri, vand og energi, energirenovering samt bygher-
rerådgivning samt bevaring og renovering af gamle og bevaringsværdige bygninger. Kort sagt kan vi 
rådgive om alt i forbindelse med byggesager. Ud over at være eksperter inden for byggeri, trækker vi 
på Orbicons store viden inden for natur, miljø, vand og klima.

Vi gætter ikke – vi vil vide, 
hvad du har behov for!

www.orbicon.dk
info@orbicon.dk

Adm. direktør Per W. Hallgren fortsætter 
den konsekvente linie med succes. Her 

midt i et af koncernens lidt mere atypiske 
projekter – Torvehallerne på Israels Plads i 

København.



Uddannelsen udbydes af Erhvervsakademiet Lillebælt samt Erhvervsakademi Aarhus i samarbejde med Dansk Ejendomsmæglerforening 

Diplom i vurdering 
Det oplagte uddannelsesvalg ved 
vurdering af erhvervsejendomme 

Målgruppe 
Uddannelsen er en vej ind i erhvervsmæglerbranchen for mange, en uddan-
nelsesmulighed for vurderingsfolk og inspektører samt en videreuddannel-
sesmulighed for ejendomsmæglere. Den er således rettet mod nuværende 
og kommende medarbejdere, som arbejder med vurdering af erhvervsejen-
domme i bred forstand, indenfor en række forskellige brancher.  
 
Dine muligheder  med en Diplom i vurdering 
Når du tager en Diplom i Vurdering, kvalificerer du dig til et job i den finan-
sielle sektor og specifikt indenfor vurdering af erhvervsejendomme. Det giver 
dig samtidig titlen diplomuddannet i vurdering - eller på engelsk Diploma of 
Valuation. 
 
Adgangskrav til uddannelsen samt enkeltfag 
Adgang til optagelse på Diplomuddannelsen i Vurdering eller enkelte modu-
ler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgi-
vende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse 
eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt, at ansøger har 
mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende 
uddannelse. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation til adgangskravene. 
 
Optagelse 
Der er åbnet for tilmelding til uddannelsen, og første undervisningsdag ligger 
ultimo august. Tilmelding foretages på Erhvervsakademiet Lillebælts hjem-
meside: www.eal.dk. 
 
Vil du vide mere 
Få mere at vide om uddannelsen og dine muligheder: 
 
Uddannelseskonsulent Sofie Erdmann 
se@de.dk 
Tlf.: 70 25 39 99 
 
Uddannelsessteder 
Aarhus (Erhvervsakademi Aarhus) 
København (Erhvervsakademiet Lillebælt) 

  

Læs mere om Diplom i vurdering  på www.eal.dk, 
www.eaaa.dk eller www.de.dk 

1. semester 2. semester 3. semester  4. semester 

Lejevur-
dering 

Investe-
ringsteori 

Vurdering 
af investe-
ringsejend
omme 

Vurdering 
af boligud-
lejningseje
ndomme 
og særlige 
vurderin-
ger 

Internationa-
le vurde-
ringsprincipp
er 

Igangværen-
de virksom-
heder 

Metode 
og 
viden-
skabsteo
ri 

Afgangsprojekt 

 
”Jeg har indtryk af, at både de studerende 
samt underviserne på uddannelsen har draget 
stor nytte af den netværksudvidelse, det har 
været at deltage. Desuden er uddannelsen 
meget brugervenlig og praktisk rettet, hvilket 
giver konkrete værktøjer, der kan bruges i ens 
dagligdag.”  

Simone Holm 
Studerende på Diplom i vurdering 
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En ny boligaftale mellem regeringen og oppositionen sikrer,  
at 20.000 almene boliger, der trænger til et løft, kan reno-
veres. Samtidig skaber aftalen adskillige tusinde jobs.

Med aftalen forhøjes Landsbyggefondens renoveringsramme 
med ekstra 4,1 milliarder kr. Dermed er den samlede investe-
ringsramme til renoveringsprojekter i den almene sektor 
oppe på i alt 6,8 milliarder kr. i 2012.

- Jeg er utrolig glad for aftalen, som både giver bedre boliger 
og stimulerer væksten, siger minister for by, bolig og land-
distrikter, Carsten Hansen.

Der er med den nye aftale afsat 14,4 mia. kr. til renovering af 
almene boliger i årene fra 2012 til 2016. Regeringen forventer, 
at der kan renoveres ca. 40.000 boliger for midlerne og 
skabes mere end 9.000 job over tre år. 

Copenhagen Arena, der skal ligge i Ørestad Syd, skal tegnes 
og projekteres af et team bestående af 3XN, HKS architects, 
Arup, ME Engineers og Planit. Arenaen kommer til at kunne 
rumme 15.000 mennesker og skal være med til at løfte 
hovedstaden yderligere også i forhold til at tiltrække interna-
tionale begivenheder. 

4,1 milliarder kr. ekstra til 
den almene sektor 

Copenhagen Arena til 
1 milliard kr. i gang

Fakta om Landsbyggefondens 
investeringsramme til renovering
I årene fra 2011 til 2016 er der afsat 25,1 mia. kr. på 
Landsbyggefondens ramme til renovering og 
investeringsforløb:

2011: 10,7 mia. kr. 2012: 6,8 mia. kr.
2013: 1,9 mia. kr. 2014: 1,9 mia. kr.
2015: 1,9 mia. kr. 2016: 1,9 mia. kr.

41 hold ansøgte om at designe den 35.000 kvm. store arena, 
der skal åbne i efteråret 2015.
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1.650 boliger 
på vej ved 
Amager 
Strandpark

Efter 4 år med bremserne helt i, er der for alvor kom-
met gang i boligudviklingen, hvis beliggenheden er 
rigtig. Grundsalget til projektudvikling er i gang, og 
der bliver overraskende nok både udviklet ejendom-
me til institutionelle investorer og til projektsalg

rojektudviklingsmarkedet er 
for alvor ved at komme i gang 
igen. Lige nu er 1.650 boliger 

på tegnebrættet på kanten af Amager, 
og dermed er isen brudt for nyudvikling, 
der ellers har været gået helt i stå siden 
2007. 

Mindst 900 af de boliger, der nu er på 
vej i jorden kommer efter et åbent ud-
bud, hvor alle konkurrerede på prisen, og 
det fik projektudviklerne ud af busken. 

- Vi var meget spændte på, om grundene 
kunne sælges, siger advokat og partner 

Merete Larsen, Gorrissen Federspiel, der 
stod for udbuddet sidste sommer. Hun 
er samtidig advokat for en række af de 
største danske projektudviklere og ken-
der dermed markedet indgående. 

Tilbage på de gode beliggenheder
- Markedet for udvikling af grunde har 
været vanskeligt, men nu er udviklerne 
tilbage på gode beliggenheder i og 
omkring København, og interessen for 
grundene på Amager var markant. Vi fik 
dem solgt til den forventede pris, siger 
Merete Larsen, der har udbudt og styret 
salget af grundene for Amagerbanken.

Interessen er båret af et voksende mar-
ked for især boligudlejning. I øjeblikket 
flytter der i snit 1.000 nye københavnere 
til byen om måneden, og det medfører 
en markant boligefterspørgsel. 

Samtidig er det ikke som før i tiden 
enlige og studerende, der flytter til byen, 
men i højere grad børnefamilier. De vil 
gerne have storbyen tæt på, men også 
lys og luft. Og det tilbyder området 
længst mod øst på Amager lige præcis. 
Med nærhed til Amager Strandpark, 
der netop er kåret som en af Danmarks 
bedste strande. 

P
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-  Vi fik til opgave at sælge grundene 
for Amagerbanken, der havde ejet dem 
i en årrække. Der var altså ikke tale om 
nødlidende underliggende selskaber. 
Grundene var både attraktive og lå i et 
område, hvor der var udvikling i gang i 
forvejen, og formentlig derfor kom der 
bud på samtlige grunde, siger Merete 
Larsen. 

Gorrissen Federspiel valgte at udbyde 
grundene på i alt knap 30.000 kvm. 
inklusiv muligheden for at bygge et 
højhus på 21 etager i et helt åbent ud-
bud, hvor man både kunne byde på hver 

enkelt grund og på de underliggende 
selskaber. 

- Buddene lå meget tæt op ad hinanden, 
så jeg er ret sikker på, at vi fik markeds-
prisen. 

Og der var mange bud. Men der var 
en gruppe af investorer, som var helt 
fraværende.

- Vi har kørt en del udbudsprocesser i 
både 2011 og 2012. Og i modsætning til 
når det gælder for eksempel ejendom-
me, så var der ikke en eneste udenlandsk 

- Det har været tydeligt, at internationale inve-
storer endnu ikke er tilbage i projektmarkedet. 
Såsnart der er tale om planprocesser og dermed 
brug for nøje lokal indsigt, så er det lokalt 
etablerede projektudviklere, der byder på det, 
vi har til salg, siger partner og advokat Merete 
Larsen, Gorrissen Federspiel, der blandt flere 
andre udbud har stået for salget af grunde for 
Amagerbanken i Krimsvejskvarteret.

>>
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investor, der bød på Amagergrundene. Jeg ser det som et tegn på, at 
de er stærkt interesseret i det danske marked, men udviklingsprojek-
ter er fortsat for risikofyldte til at appellere til udenlandske investorer. 
Derfor så vi kun nationale udviklere med godt kendskab til planpro-
cesser etc., siger Merete Larsen.

En af dem er Skanska, der tidligere har haft succes med boligprojektet 
Øresund Strandpark både i de direkte salg og også har fulgt en positiv 
udvikling i de gensalg, der er sket siden. 

- En projektudvikler skal kunne spotte et område, der udvikler sig 
positivt allerede før, det gør det. Det har vi haft held med i området 
omkring Amager Strand, siger adm. direktør Peter Nymann-Jørgensen, 
Skanska. 

Peter Nymann-Jørgensen er overbevist om, at Skanska har gjort et 
godt køb som muliggør den videre udvikling af området. 

- Nu kan vi lave en samlet plan for området, som i kvalitet bliver på 
linie med Øresund Strandpark. Vi sammenlægger flere matrikler, 
etablerer en broforbindelse over metroen og muliggør nem adgang 
til stranden sammen med en samlet parkeringsløsning for området. 
For selvom hele området er tæt på metroen er det afgørende, at man 
kan komme af med sin bil. Samtidig tilfører vi noget ved at bygge et 
P-hus, der er så stort, at det også kan aflaste folk, der kører til metroen 
og sætter bilen eller vil på stranden i Amager Strandpark, siger Peter 
Nymann-Jørgensen.
 
P-pladser er en af de store udfordringer, når økonomien skal hænge 
sammen i udviklingsprojekter. For få parkeringspladser betyder, at det 
er svært at sælge ejendommene og for mange, at økonomien ikke kan 
hænge sammen. Men fordi Skanska Øresund i forvejen har jord i områ-
det kunne selskabet tillade sig at byde en pris på grundene, der gjorde, 
at de vandt udbuddet og samtidig har økonomi til at skabe en løsning, 
der tilgodeser både kommende beboere og andre interessenter. 

I boligtårnet Twister bliver der 28 4-værelses lejligheder. Arkitektgruppen 
sælger lejlighederne som projektsalg. I baggrunden projektet Tower.

Siden Skanska udviklede Øresund Strand-
park i 2006 har selskabet ejet jord i 
området. Men først da Skanska bød højest i 
efteråret på de grunde, som Amagerbanken 
skulle af med, blev der pludselig mulighed 
for at skabe en løsning, der gør det attrak-
tivt at udvikle hele området. De nye planer 
forhandles i øjeblikket med kommunen. 

>>

Arkitektfirmaet BIG og Høpfner vandt i 2008 en konkurrence om 1.000 boliger 
udfor 5-øren, der ligger lige syd for Amager Strandpark i Kastrup. Projektet 
strandede og i øjeblikket er Taarnby Kommune ved at anlægge en park indtil 
det på et tidspunkt – måske – bliver interessant at udvikle boliger.

ØRESUND STRANDPARK
FEBRUAR 2012
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- Vi havde i forvejen et ubebygget grundstykke tilbage, som vi købte 
allerede i 2006. Med det nye tilkøb får vi en anden frihedsgrad om-
kring udviklingen af området, og så bliver det pludselig meget interes-
sant, fordi vi også løser P-problemet, siger Peter Nymann-Jørgensen. 

Skanska vil ikke bygge boliger til detailmarkedet i øjeblikket, men 
gerne til internationale fonde eller institutionelle investorer. 

- Vores strategi er ikke at udvikle boliger til detailmarkedet, her er der 
andre der er bedre. Udlejningsmarkedet er til gengæld i vækst, og det 
skaber stor interesse hos professionelle investorer for velbeliggende 
boligudlejningsejendomme. Vi har ikke konkret afsat ejendommene 
endnu, men vi får allerede henvendelser, siger Peter Nymann-Jørgen-
sen.

Peter Nymann-Jørgensen ser ikke stor risiko i boligmarkedet. 

- Når man ikke skal sælge til detail er risikoen relativt set den samme 
som en domicilejendom. Efterspørgselen på boligudlejningsejendom-
me er høj, og afkastet er stabilt, så den eneste reelle risiko er, at der 
ikke skulle komme den befolkningsudvikling i København, som man 
forventer, siger Peter Nymann-Jørgensen.

Hos en af de andre store projektudviklere i markedet, Arkitektgruppen, 
ser man også risikoen som mindre end for bare 2 år siden. Arkitekt-
gruppen har købt den grund, hvor der kan bygges et 21 etager højhus, 
og projektet er allerede solgt til Danica. 

Investorer ville kende prisen før de bød på grundene
- men den går ikke

Da Amagerbanken gik konkurs og blev overtaget af 
Finansiel Stabilitet, ønskede banken at skille sig af med 
en række helejede datterselskaber, hvis eneste funktion 
var at eje grunde på Amager. Grundene blev udbudt i 
et åbent udbud. 

- Vi valgte at udbyde åbent, fordi alle så får kendskab 
og lejlighed til at byde i en så transparent proces som 
muligt. Alle informationer har været lige tilgængelige 
for alle. Vi har sat en annonce i avisen og lavet et elek-
tronisk datarum. På den måde forventede vi at få den 
højst mulige og så markedskonforme pris som muligt. 
For at gøre buddene sammenlignelige har vi været 
nødt til at bearbejde dem, så det er et tilfælde, at vi 
kun endte op med at sælge til enkelte bydere i form af 
Skanska og Danica Ejendomme med Arkitektgruppen. 
Alle de bydende har været inviteret til forhandlings-
runder for at sikre, at alle har haft samme muligheder, 
siger advokat og partner Merete Larsen, der har stået 
for udbuddene for Amagerbanken. 

Mange ejendomme og grunde i Danmark bliver ud-
budt i lukkede budrunder. 

- Det kan være en god ide, hvis man ikke ønsker at sige 
til markedet, at man vil sælge. Men jeg er uforstående 
overfor, hvorfor markedet i så høj grad vælger den 
metode. Hvis man ikke har haft et offentligt udbud, har 
man ikke for alvor testet, hvad prisen er, siger Merete 
Larsen. 

Derfor valgte man hos Gorissen Federspiel fuld gen-
nemskuelighed. 

- Det må jeg sige, at vi har gode erfaringer med. Men 
der er ingen tvivl om, at det er uvant for markedet. Vi 
havde flere bydere, der ringede for at spørge hvilket 
prisleje de skulle byde i og som blev overraskede, når 
vi ikke ville svare. Det er et godt eksempel på, at vi i 
Danmark stadig skal vænne os til konsekvenserne og 
udbredelsen af de vilkår, der er gældende i et transpa-
rent marked, siger Merete Larsen. 

Merete Larsen. 

På Strandlodsvej bygger KPC 21.000 kvm. boliger, erhverv, daginstitution, 
plejeboliger, parkeringsanlæg og en stor grøn fællesgård. Projektet på Strand-
lodsvej er skabt af Domus arkitekter i samarbejde med Cowi, LiW Planning 
og Hausenberg. Sophienberg Ejendomsudvikling er bygherre i samarbejde 
med boligselskabet KAB. Myhlenberg står for entreprisen og det enorme byg-
geprojekt forventes at stå færdig til sommer 2013. I alt har KPC aftaler om to 
boligprojekter på i alt 320 boliger, 35.000 kvm. og en samlet projektsum på 
650 mio. kr. til at sætte gang i udviklingen af området ved Krimsvej. Udover 
Danica Pension er bygherren Lærernes Pension og foruden boligerne er der 
plads til 5.000 kvm. detail.

>>
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- Det gælder om at se perspektiverne i et om-
råde, og det kan vi i det østlige Amager, siger 
projektudviklingschef Johnny Sørensen. 

- Udover Danica projektet, har vi gang i et 
byggeri på 3-6 etager med 22 boliger og et 
byggeri på 15 etager med 27 boliger og for 
begges vedkommende er der erhverv i stue-
etagen. De byggerier står færdige henholds-
vis 1. juli og 1. december 2012. 

Desuden har Arkitektgruppen yderligere et 15 
etagers højhus under opførelse kaldet Twister, 

ligesom 16 række-
huse er på vej.

- Der er ingen tvivl 
om, at det lige nu er 
nemt at sælge gode 
projekter i Storkø-
benhavn. Det er 
dér, investorerne vil 
købe, og vi mær-

ker god efterspørgsel både når det gælder 
boligudlejningsejendomme men også salg til 
private, siger Johnny Sørensen.   

Udover de institutionelle investorer arbejder 
Arkitektgruppen også med salg direkte til 
forbrugerne. LivingHomes ser lige nu gode 
muligheder i markedet.

- Selvom vi generelt bevæger os i et historisk 
dårligt marked, så begynder det at lysne. 
København er ved at blive en magnet for 
køberne. Og det er ikke, fordi priserne er lave. 

Når vi har gode beliggenheder, så får vi også 
gode priser. I Twister har vi solgt 21 ud af 28 
lejligheder til en god pris på over 40.000 
kr. per kvm., siger mægler Peter Norvig, der 
efter 21 år i Nybolig-kæden startede egen 
mæglerforretning i februar under navnet 
LivingHomes. 

Men grænsen er hårfin og beliggenheden 
afgør alt. 

- Bare et par km. mod vest i Ørestad City 
solgte vi de nybyggede lejligheder til 30.000 
kr. per kvm. for 5 år siden. Det kan vi ikke få i 
dag, hvor de gensælges til 20.000-21.000 kr. 
per kvm. I Ørestad Syd er det dog til gengæld 
muligt at få op til 23.000-30.000 kr. per kvm. 
Boligkunderne er der, men de vil kun give høje 
priser for en bolig, der er noget særligt, og 
det ser vi i øjeblikket i for eksempel kvarteret 
omkring Amager Strandpark og i Ørestad Syd, 
siger Peter Norvig. 

Med et nyt Danmarks Akvarium, der ligger i forlængelse af 
hele Amager Strandpark-området, er der flere nye attraktio-
ner, der kan trække besøgende til Amager.

Rødovre Frederiksberg

Hellerup

Brønshøj

Valby

Ørestad

Hvidovre

Copenhagen
Airport

ØresundsbroenAMAGER

COPENHAGEN

Amager Strandpark

Skanska Øresunds projekt omfatter 40-45.000 kvm. Det svarer til cirka 450 
boliger fordelt på cirka 6 blokke. Skanska har allerede udviklet og opført cirka 
400 boliger i området i Øresund Strandpark. Den kommende bebyggelse vil 
hovedsageligt bestå af boliger, med mulighed for at opføre op til ca 8.000 
kvm. erhverv, for eksempel kontor, hotel mv. 

Blokkene vil blive opført i varierende højde fra 4-12 etager, og et eventuelt 
kontorhus ville kunne blive op til 16 etager højt. Som udgangspunkt bliver 
der anlagt minimum 1 p-plads pr. bolig foruden et parkeringshus med dag-
ligvarebutikker i bunden, som er placeret ved Øresundsvej lige over for Øre-
sund metrostation. Butikkerne forventes at stimulere det i forvejen spirende 
kommercielle liv langs med Øresundsvej. 

ØRESUND STRANDPARK
FEBRUAR 2012

>>

Mens Ørestad er løbet med det meste af opmærksomheden har flere pro-
jektudviklingsselskaber sat gang i projekter ved Amager Strandpark. I alt er 
1.650 boliger på vej. 
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TWISTER 3600 m2

15 etager
28 ejerboliger + erhverv

RÆKKEHUSE 1.994 m2

2 etager
16 ejerboliger

TOWER 3.515 m2

14 etager
27 ejerboliger + erhverv

Lav bygning 3.874 m2

6 etager
22 ejerboliger + erhverv

STRANDTÅRNET 10.766 m2

21 etager
101 udlejningsboliger + erhverv

Twister 3.600 m2

15 etager, 28 ejerboliger+ erhverv
Tower 3.515 m2

14 etager, 27 ejerboliger+ erhverv
Lav bygning 3.874 m2

6 etager, 22 ejerboliger+ erhverv

Strandtårnet 10.766 m2

21 etager, 101 ejerboliger+ erhverv
Rækkehuse 1.994 m2

2 etager, 16 ejerboliger

Kvarteret ved Amager Strandpark får endnu 
et højhus, når Danica – med Arkitektgruppen 
som udvikler og totalentreprenør – opfører 
dét, der bliver områdets højeste byggeri, på 
ikke mindre end 21 etager. I alt indeholder 
projektet 10.766 kvm., hvoraf ca. 1.100 kvm. er 

butikker og resten boliger. Der opføres i alt 101 
boliger i projektet. Alle boliger er udlejnings-
boliger og er tegnet af Årstiderne Arkitekter. 
Både Danica Ejendomme og Arkitektgrup-
pen er kraftigt til stede i området i forvejen. 
Således er det Arkitektgruppen, som for øje-

blikket opfører de første boliger i området på 
hjørnet af Øresundsvej og Amager Strandvej i 
Twisterprojektet. Her opføres der i alt 49 ejer-
boliger og ca. 1.800 kvm. butikker. Og endelig 
opfører Danica Ejendomme endvidere 130 
boliger på Krimsvej som lejeboliger.

Rødovre Frederiksberg

Hellerup

Brønshøj

Valby

Ørestad

Hvidovre

Copenhagen
Airport

ØresundsbroenAMAGER

COPENHAGEN

Amager Strandpark

Skanska Bolig er lukket ned
Skanska i Danmark har igen sammenlagt aktiviteterne, 
så der er blevet færre enheder. Det tidligere Skanska 
Bolig er lukket ned og lagt ind under Skanska Øre-
sund, der tidligere kun udviklede kontorer og andet 
erhverv. Organisationsændringen kommer 5 år efter, at 
Skandinaviens største entreprenør Skanska trak sig ud 
af det danske marked, og kun valgte at fortsætte som 
projektudvikler. 

Adm. direktør Peter Nymann-Jørgensen er nu direktør 
for alle Skanskas udviklingsaktiviteter  i Danmark. 

- Vi har sat en del af vores sekundært beliggende pro-
jekter til salg, fordi andre kan tilføre mere værdi, og vi 
har valgt at indsnævre vores geografiske fokusområde 
til Storkøbenhavn, siger Peter Nymann-Jørgensen.

Efter en organisationsændring, der yderligere har samlet Skanskas aktiviteter på det 
danske marked, har adm. direktør Peter Nymann-Jørgensen fået alle Skanskas udviklings-
aktiviteter i Danmark under sig med Elo Alsing som markedschef. 

Arkitektgruppens projekter ved Amager Strandvej
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Boligselskab vil lukke 17 
afdelinger i Udkantsdanmark
VESTJYLLAND: Boligselskabet Bomidtvest, der administrerer omkring 3.600 
boliger i Midt- og Vestjylland, vil lukke 17 afdelinger i mindre bysamfund. 

- Lukkede skoler er en kæmpe udfordring for de mindre bysamfund og der-
med også for os. Og mange kommuner har lukket skoler og andre varsler at 
lukke endnu flere. I alt er der siden 2010 blevet 232 færre skoler på landsplan. 
Nu følger realkreditselskaberne trop ved at nægte at låne penge ud til bo-
ligejere i udkantsområder – også i områder, hvor Bomidtvest har boliger. Det 
er alt sammen med til at påvirke udviklingen i den forkerte retning, siger 
direktør Per Dyhr Jensen.

Mens boligselskabet på den ene side kæmper mod spøgelsesbyerne, har man 
samtidig taget en beslutning om, at de tomme boliger ikke må tage fokus - 
hverken økonomisk eller visionsmæssigt fra de attraktive boligområder.

- Vi skal værne om de områder, hvor lejerne er glade for at bo, og hvor der er 
masser af tilbud i bymiljøet omkring dem, siger Per Dyhr Jensen.

I 2011 har boligselskaber i region Midtjylland generelt oplevet en stigning på 
cirka 20 procent i antallet af tomgangsboliger. Selvom den konkret er lavere 
hos Bomidtvest arbejder selskabet aktivt for at sikre, at de lejligheder, der er 
svære at leje ud, ikke kommer til at belaste selskabets attraktive boligområder.

- Vi ønsker ikke, at de tomme 
boliger trækker penge ud af 
systemet. Det er døde penge, 
der går til ingenting – og 
som i stedet kunne gøre en 
forskel for vores øvrige lejere. 
Derfor er vi i gang med at 
kigge på, hvordan vi kan 
reducere boligmassen, siger 
Per Dyhr Jensen.

Reduceringen af boligmas-
sen skal sikre, at tomgangs-
boligerne ikke belaster 
økonomien, så der stadig 
er midler til at holde de 
resterende boliger moderne 
og fremtidssikrede.

- Det er helt afgørende for 
os, at vores boliger fremstår 
tidssvarende og optime-
rede. Eksempelvis ser vi på 
tilgængelighed og energiop-
timeringer, som betyder, at 
vores lejere kan spare penge 
på forbrug, siger Per Dyhr 
Jensen.

Bomidtvest forventer at reducere den nuværende 
boligmasse med 150-200 boliger i løbet af de kom-
mende 8-10 år. 

- Vi ser blandt andet på udbuddet af lejligheder i de 
mindre attraktive områder. Er der for mange – ikke 
blot hos os, men også hos konkurrenterne? Og på hvil-
ken type boliger, der er størst efterspørgsel på. På den 
måde forsøger vi at tilpasse boligmassen til markedet, 
siger Per Dyhr Jensen. Her er nogle af de byer, hvor 
Bomidtvest lukker afdelinger.

De skal sælges eller lukkes
Her er de 17 småsamfund i Midt- og 
Vestjylland, hvor boligselskabet Bomidt-
vest har mistet håbet om at tjene penge 
på at leje sine boliger ud.

- Karstoft
- Stakroge
- Herborg
- Lønborg
- Hoven
- Finderup
- Astrup
- Hanning
- Dejbjerg
- Bølling
- Hover
- Ulfborg Kirkeby
- Bur
- Husby
- Lyngs
- Tambohuse
- Søndbjerg

Problemboligerne bliver nu udskilt i 
separate afdelinger med henblik på salg 
eller lukning.

KARSTOFTK

FINDERUPFINDERU

HUSBYH

ASTRUPASTRU

SØNDBJERGSØNDBJERG

BØLLINGBØLLING
STAKROGESTAKROGE
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Ejendomsadministrator søges
Har du en grundig erfaring, er �eksibel og trives bedst i en virksomhed i kon-
stant udvikling?

De Forenede Ejendomsselskaber A/S er et solidt ejendomsselskab, som har 
beskæ�iget sig med erhvervs- og boligejendomme i det storkøbenhavnske om-
råde i mere end 30 år. Her har vi indsigt i og erfaring med lokale og kommunale 
forhold. Vi er et team på 35 kollegaer indenfor udlejning/salg, byggeprojekter, 
administration og ejendomsfunktionærer, der sammen udvikler eksisterende 
ejendomme samt står for nybyggeri.

Til vores ejendomsadministration søges med tiltrædelse pr. 01. august 2012 
– eller e�er a�ale - en professionel og kompetent ejendomsadministrator med 
erfaring i erhvervslejemål.
Du vil få ansvaret for egne opgaver omfattende hele administrationen af vore 
erhvervs-ejendomme i tæt dialog med udlejning, dri� og regnskab. Derudover er 
kontakten med vore eksterne ejendomsadministratorer højt prioriteret.

Dine primære ansvarsområder og arbejdsfunktioner vil være følgende:

Det administrative ansvar af egen portefølje omfatter bl.a.:
•	 Administration af lejerne fra den første huslejeopkrævning til udarbejdelse 

af �ytteopgørelse ved fra�ytning
•	 Opfølgning på restancer
•	 Kontakt til og korrespondance med lejerne samt vedligeholdelse af database
•	 Udarbejdelse af forbrugs- og dri�sregnskaber samt afregning overfor lejere

Det regnskabsmæssige ansvar omfatter bl.a.:
•	 Bogføring af fakturaer/bilag, som relaterer sig til ejendomsporteføljen
•	 Udarbejdelse af ejendomsregnskaber og -budgetter

Vi lægger stor vægt på, at du;
•	 er en erfaren ejendomsadministrator med grundig indsigt i erhvervslejemål
•	 forstår og kender rytmen i en afdeling med både dri�s- og udviklingsejen-

domme
•	 er i stand til at arbejde selvstændigt og struktureret – men med stor �eksibi-

litet
•	 tager ansvar samt ejerskab for dine opgaver
•	 er serviceminded og god til at kommunikere 
•	 god teamplayer

Vi tilbyder;
•	 et selvstændigt job i en godt rustet virksomhed med en meget �ad organisa-

tion, som lægger vægt på den enkelte medarbejders trivsel og kompetencer
•	 attraktiv ferieordning og andre personalegoder
•	 perfekt beliggenhed tæt på o�entlig transport, p-mulighed og i inspirerende 

omgivelser 

Send din ansøgning samt CV via mail til cs@dfe.dk eller til:

De Forenede Ejendomsselskaber a/s
Att.: Regnskabschef Conny Sørensen
Vestagervej 5
2100 København Ø.

Ansøgning skal være os i hænde senest den 20.06.2012

Læs mere på www.dfe.dk

NYHEDER INDLAND

Blue Capital udbyder K/S i Ishøj 

ISHØJ: Investeringsselskabet Blue Capital udbyder et K/S til 39 mil-
lioner kr. 

- Projektet er – som vores tidligere projekter – et opsparingsprojekt 
med skatteincitament. Konkret er der kun en reel skattebesparelse 
at opnå i de første tre år. Herefter er driften så at sige for god set 
i en skatteoptik. Til gengæld er driften set i relation til opsparing 
uforlignelig med tidligere tiders K/S projekter, da indtjeningen 
– selv efter en fast rente på realkreditlånene - er rigtig god, siger 
direktør Martin Kibsgaard Jensen, Blue Capital. 

Mere end 94 procent af den årlige husleje kommer fra henholdsvis 
Rema1000, Shell og 7Eleven, der alle har forpligtiget sig på lejekon-
trakter med en uopsigelighed på 15 år. 

Mens der de seneste år så småt er kommet gang i K/S projekter 
med solcelleanlæg har Blue Capital siden 2010 været en af ganske 
få udbydere af K/S ejendomsprojekter i Danmark.

- Det er et udfordrende marked – men primært med hensyn til op-
nåelse af en solid finansieringspakke. Konkret oplever vi, at der fra 
investorernes side er en stor efterspørgsel på kvalitetsejendomme 
og projekter, og vores sidste projekt i 2011 blev også overtegnet 
med 45 procent.

Advokat Thomas Ulrik, partner hos Gangsted Rasmussen, har været 
rådgiver på projektet og har rettet bestræbelserne mod at gøre 
K/S selskaberne til bedst mulige debitorer overfor finansierings-
giver samtidig med, at de enkelte kommanditister er mest mulig 
uafhængig af hinanden. 

- Eksempelvis er stamkapitalen altid fuld indbetalt ved projektets 
start og hæftelsen er således direkte overfor finansieringsgiver i 
stedet for igennem kommanditselskabet, siger Martin Kibsgaard 
Jensen.

- Beliggenheden er for de aktuelle lejere en triple A beliggenhed. Dels 
ligger den på en stærk trafikeret vej, og dels ligger den med højre sving 
for pendlertrafikken fra København mod eksempelvis Greve og andre byer 
i den sydlige del af hovedstadsregionen, siger direktør Martin Kibsgaard 
Jensen, Blue Capital.



 SIDE 22  | MAGASINET EJENDOM  |   # 6  JUNI 2012

nyheder
indland

Randers regnskov vil udvide  
for 1,6 milliarder kr.   
RANDERS: Randers Regnskov skal være ver-
dens største zoo med et bygningskompleks 
på op mod 63.000 kvm. med natur og dyreliv 
fra alle klodens klimazoner. Projektets vision, 
der rummer tilbud om oplevelser i verdens-
klassen, tager nu en række vigtige skridt mod 
realisering. Projektet forventes at komme til 
at koste 1,6 milliarder kr.

De vilde idéer bliver netop nu nedbrudt til 
konkrete planer, der for alvor skal sætte skub i 
forvandlingen af Randers Regnskov til Planet 
Randers, og som samtidig trinvis udvikler sig 
til et center for biologisk mangfoldighed. Det 
ambitiøse projekt indbefatter en mangedob-

ling af arealet i Randers Regnskov og en for-
ventet forøgelse af besøgstallet fra 300.000 
til op mod 900.000 besøgende pr. år.

Arbejdsgruppen bag projektet forventer at 
have et færdigt idéoplæg for Planet Randers 
inden udgangen af 2012. 

- Lige nu handler det om at bryde Planet Ran-
ders op i dele, så projektet kan realiseres og 
udvikles over en årrække – samtidig med at 
der selvfølgelig skal være fokus på helheden 
og økonomien undervejs, siger chefkonsulent 
Anders Jørgensen fra Bascon, der er tilknyttet 
som bygherrerådgiver.

Bascon er sammen med Randers Kommune og 
Randers Regnskov nu i gang med et idéoplæg, der 
skal føre til realisering af Planet Randers som et 
internationalt oplevelsesfyrtårn. 
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- Ud over prospekt og forretningsmodel 
analyserer vi igennem en indledende projekt 
vurdering positive og negative effekter for 
Gudenådalen og byen Randers for dermed 
at opnå et skarpere fokus på bio-diversitet 
og socio-økonomiske effekter, siger Anders 
Jørgensen.

Foruden et bygningskompleks på op til 
63.000 kvm. med arbejdstitlen World Dome 
Complex vil Planet Randers også arbejde på 
en tidsrejse, der viser Danmarks dannelse 
fra urtiden frem til nutiden og fremtiden. 
Derudover vil en række sideløbende projek-
ter have fokus på økoinnovation, ligesom de 
besøgende kan møde gamle danske husdyr-
racer som for eksempel jyske heste og jysk 
malkekvæg i en 750 hektar stor naturpark 
langs Guden-åen. I området Vorup Enge har 
bisoner allerede græsset siden efteråret 2010.

Region Midtjylland har bevilget 10 mio. kr. 
med henblik på at omsætte visionen for 
Planet Randers til konkrete planer.

Bascon udarbejder et drifts- og anlægsbud-
get med en 12-årig horisont som grundlag 
for at gå i dialog med sponsorer og Randers 
Kommune.

C. F. Møller skal tegne 9.000 kvm. havnekontor i Aarhus 

AARHUS: Arkitektfirmaet C. F. Møller er 
valgt som totalrådgiver på et nyt havne-
center i Østhavnen i Aarhus i kamp med 
i alt 5 firmaer. Det vindende tilbud, der er 
vurderet som det økonomisk mest fordel-
agtige, er udarbejdet med det rådgivende 
ingeniørfirma Moe & Brødsgaard som 
underrådgiver.

Grunden til, at der skal bygges nyt, er 
udviklingen af De Bynære Havnearealer 

og flytningen af industrihavnen. Hvor 
der tidligere var havneaktiviteter både i 
nord og syd, vil der fra 2020 udelukkende 
foregå havneaktiviteter i den sydlige del 
af havnen, og derfor flytter havnekontoret 
i 2015. Det samlede areal i det nye domicil 
forventes at blive 8-9.000 kvm., hvoraf 
Aarhus Havn selv lægger beslag på cirka 
halvdelen.

Beliggenheden af det nye havnecenter på Østhavnsvej er blandt andet valgt for at 
sikre en effektiv overvågning af indkørsler til hele havneområdet.
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Estate Nordic Magazine samler alt om det 
nordiske ejendomsmarked i en publikation. 
Hent den helt nye juni-udgave gratis i 
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The minimum clear space is equal to  
one-quarter the height of the badge.  
Do not place photos, typography, or other 
graphic elements inside the minimum clear 
space. The minimum size is 10 mm for use 
in printed materials and 40 pixels for use 
onscreen. Use the badge at a larger size 
whenever possible, selecting a size that is 
clearly legible.
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 Guidelines for Developers

App Marketing and Identity  
Guidelines for Developers
March 2011

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

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

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

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

Available on the App Store badge
The App Store badge must be used to  
promote your a∑liation with the App Store. 
On web pages the badge must provide a  
link to your application on the App Store. 
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Badge artwork placed on backgrounds 
The Available on the App Store badge always 
appears in black and white as shown here. 
The white rule surrounding the badge is part 
of the badge artwork and must be included 
when the badge is placed on any background 
color in printed or online communications; 
see “Background colors” on page 2.

Minimum Clear Space and Minimum Size

Estate Nordic Magazine er gratis at downloade og giver dig det fulde overblik over  
ejendomsmarkedet i Norden. Artiklerne er eksklusivt tilgængelige på iPad og Tablet.

Your One Stop Source to Nordic Real Estate

Download udgave nr. 2 nu!  
App Store      Google Play

www.estatenordic.com



Nyheder fra Magasinet Ejendom

Vi er begyndt at sende nyheder ud, 5 dage om ugen!

Vores nyheder bliver dagligt opdateret og i den forbindelse har vi valgt at sende nyhedsmailen ud 5 gange om ugen. Vi 
har lige nu 2 journalister som sidder og �nder historierne, men vi kunne rigtig godt tænke os hvis du/i sender os ny-
heder som kunne være interessante i forhold til bygge- og ejendomsbranchen.

Ud over de daglige nyheder har vi også udvidet muligheder med hensyn til annoncering i nyhedsmailen.

Topmailbanner:

Standardmailbanner:

Jobmarked:

Deres Professionelle Samarbejdspartner!

   

Referencer
Københavns Lufthavn

Coop Danmark

KAB Boligadministration

AAB Boligselskab

Difko

... Med flere!

Scan-Park tilbyder,
Individuelle samarbejdsaftaler om Parkerings service på alle private p-
pladser, med det formål, at sikre en bedre og nemmere parkering for 
billister, beboere eller medarbejdere og kunder.

Vi tilbyder:

✓ Parkeringskontrol og overvågning 24/7 365

✓ Opsætning og drift af betalingsautomater og bomanlæg

✓ Etablering af skilte med individuelle Parkeringsvilkår

✓ Opmærkning af parkeringsbåse

✓ Altid foto dokumentation ved udstedelse af P-afgifter

✓ Synligt Uniformerede P-Vagter

✓ Seriøs klagehåndtering af P-afgifter

✓ Problemfri parkeringskontrol

Om firmaet Scan-Park
Med mere end 20 års erfaring indenfor området 
Parkeringsservice, ved vi hvad der skal til, for at 
tilbyde en god og betryggende service overfor vores 
samarbejdspartnere. 

Vores kompetente personale er alle veluddannede 
indenfor vores forskellige service-ydelser og 
fremtræder altid synligt uniformeret, når de er på 
vagt.

Scan-Park har desuden indgået Sundhedsordning 
med Falck Healthcare, hvilket betyder at vi hurtigt 
kan tilbyde vores personale en krisepsykolog, hvis de 
har haft en ubehagelig oplevelse på jobbet.

Scan-Park er et danskejet firma grundlagt i 1991, der tilbyder servicering af alle 

typer opgaver indenfor parkeringskontrol og overvågning af parkeringsanlæg

 for vores samarbejdspartnere, - med andre ord, 

- Deres Parkeringsarealer er gerne vores ansvar!

   

Fakta
Vores vision er at være førende inden for 
parkeringsservice, ikke målt på størrelse, men på 
opgavens udførsel, god kundeservice samt 
fleksibilitet og en høj troværdighed.

Scan-Park driver vores virksomhed ud fra et 
civilretsligt grundlag, hvilket vil sige, at vi følger de 
regler som er gældende for den almindelige 
ejendomsret, som ejeren af en P-plads eller privat 
område er omfattet af i henhold til Aftalelovgivningen.

Scan-Park’s ydelser er omfattet af almindelig dansk 
momspligt, samt de skatte regler der er gældende 
for private virksomheder her i landet.

Scan-Park samarbejder med:

Fakta
Vores vision er at være førende inden for parkeringsser-
vice, ikke målt på størrelse, men på opgavens udførsel, 
god kundeservice samt fleksibilitet og en høj troværdighed. 
Scan-Park driver vores virksomhed ud fra et civilretsligt 
grundlag, hvilket vil sige, at vi følger de regler som er gæl-
dende for den almindelige ejendomsret, som ejeren af en 
P-plads eller privat område er omfattet af i henhold til Aftalel-
ovgivningen. Scan-Park’s ydelser er omfattet af almindelig 
dansk momspligt, samt de skatte regler der er gældende for 
private virksomheder her i landet.

Om firmaet Scan-Park
Med mere end 20 års erfaring indenfor området Parker-
ingsservice, ved vi hvad der skal til, for at tilbyde en god 
og betryggende service overfor vores samarbejdspartnere. 
Vores kompetente personale er alle veluddannede indenfor 
vores forskellige service-ydelser og fremtræder altid syn-
ligt uniformeret, når de er på vagt. Scan-Park har desuden 
indgået Sundhedsordning med Falck Healthcare, hvilket 
betyder at vi hurtigt kan tilbyde vores personale en krisep-
sykolog, hvis de har haft en ubehagelig oplevelse på jobbet.

Scan-Park // Bådhavnsgade 44A - DK 2450 kbh. SV // Telefon +45 70 25 25 84 // www.scan-park.dk
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Rubow arkitekter vinder daginstitutions-
konkurrence på Frederiksberg 

FREDERIKSBERG: Det er ikke kun Københavns Kommune, der har sat 
fuld speed under byggeriet af daginstitutioner. På Fredeiksberg har 
Rubow arkitekter vundet designet af ”Trekløveret – ny daginstitution” 
sammen med JL Engineering, AFM og PK3 landskabsarkitekter.
Konkurrencen om den moderne daginstitution er afviklet i 2 faser 

med deltagelse af 5 teams, hvoraf de 2 gik videre til anden fase. 
Frederiksberg Kommune er bygherre. Byggeriet, som skal stå færdigt 
i sommeren 2014, omfatter nedrivning af eksisterende ejendom og 
opførelse af ny institutionsbygning på cirka 900 kvm. fordelt på 3-4 
etager, på adressen Nyelands vej 75, Frederiksberg.

.”Man er ikke i tvivl om, at her er tale om et børnehus”, lød det 
fra dommerkomiteen om Rubow Arkitekters vinderforslag til 
Trekløveret, en ny børneinstitution på Frederiksberg.

NYHEDER INDLAND
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BAGGRUND        Tekst : Kamil la  Sevel

Fra 
domicil 
til flerbrugerhus
Ingen kan leje domiciler fra 80erne ud i dag. Derfor 

tyr flere og flere til at indrette mindre kontorer i 

store ejendomme. Men der er faldgruber

tore 30 år gamle domiciler, der står 
og venter på lejere i et marked med 
9,2 procent lediggang. Det lyder 

som lange udsigter, og det er der flere og 
flere ejendomsbesiddere, der tager konse-

kvensen af. Lige nu er markedet værre nord 
for København end tættere på byen, og det fik 
PKA i samarbejde med Dan-Ejendomme til at 
gå drastisk til værks med en gennemgribende 
renovering fra starten, da selskabet skulle ud-
leje rådgivervirksomheden Rambølls tidligere 
domicil på Bredevej i Virum.

Men det er ikke nødvendigvis nogen nem 
opgave at omdanne et domicilbyggeri til 
flerbrugerejendom.

- Vi har brugt 4.000-5.000 kr. per kvm. på at 
skabe mindre enheder og renovere ejen-
dommen. Det er en udfordring, når man 
skal opdele en ejendom, fordi der er mange 
forhold at tage hensyn til i relation til kabler, 
brandsikkerhed og teknik. Der er mange ud-
fordringer, men vi valgte at tage kampen op 
fra starten, fordi perspektiverne for at få lejet 
ud ellers var små, siger teknisk direktør Claus 
Møller Rasmussen, Dan-Ejendomme, der har 
arbejdet med ejendommen for ejeren PKA.

- Der er flere forhold, man skal tage højde for som 
for eksempel, at det kræver mere administration 
at have flere lejere i sin ejendom, siger advokat 
og ekspert i lejeret, Iben Winsløw, advokatfirmaet 
Winsløw.

S

Store atrier kan være en udfordring – men også en mulighed for fælles faciliteter. 
Her fra Dan-Ejendommes nuværende domicil, der er i markedet nu og allerede er 
en flerbrugerejendom. Ejendommen ligger lige ved siden af NCCs tidligere domicil, 
som Dan-Ejendommes mæglerfirma, JKE, har omdøbt til the Cube for at brande 
den i markedet.

- Hirschsprunghus på Bredevej i Virum – Rambølls tidligere domicil - var 
fra starten af 80erne og indrettet på en måde, der betød, at det ville være 
vanskeligt at leje ud. I forvejen er det ikke nemt i Nordsjælland og en 
samlet domicillejer til et ældre byggeri, findes ikke i markedet i øjeblikket, 
siger salgsdirektør Claus Hald, JKE/Dan-Ejendomme.
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BAGGRUND

Der er et pænt stort udbud af domicilejen-
domme på det danske marked, hvor der er 9,2 
procent ledighed, mens antallet af virksom-
heder, der kan tage for eksempel 10.000 kvm. 
eller 13.770 som der er i Hirschsprunghus, 
som ejendommen på Bredevej hedder, er 
forholdsvis få. Det får administratorerne til at 
tænke kreativt og forsøge at indrette konto-
rerne i mindre enheder. Men det er ikke altid 
det kan lade sig gøre.

90 procent er udlejet
I tilfældet med det tidligere Rambøll-domicil 
har opslitningen og investeringen båret frugt 
og betydet, at knap 70 procent af ejendom-
men nu er udlejet.

- Det er meget individuelt, hvad der kan lade 
sig gøre alt efter teknik, ventilation, energi og 
kølingen i ejendommene, siger salgsdirektør 
Claus Rosenbeck, Deko Loft og Væg, der i 
øjeblikket ændrer en lang række kontorer, så 
mulighederne for udlejning – måske - øges. 
Han opfordrer samtidig til, at fremtidens 
erhvervsejendomme bliver konstrueret, så de 
er mere fleksible.

- Fleksibilitet er ikke bare et buzz-word. Bran-
chen bør udvikle kontorløsninger, der rummer 
standarder, der kan innoveres på design og 
udtryk. Det vil gøre det meget nemmere og 
billigere at ændre på planløsninger og indret-
ning, siger Claus Rosenbeck, der blandt andet 
arbejder løbende på et domicil i Tuborg Nord, 
som oprindeligt var indrettet til én stor orga-
nisation i form af IT-virksomheden ICL, men 
som i dag huser blandt andet advokatfirmaet 
Rønne & Lundgren og en række andre. 

Blandt dem, der bevidst bygger flerbrugerhu-
se i øjeblikket er NCC Property Development.

10-15 år før flerbrugerhusene 
viser deres værdi

- Vi har indrettet flere af NCCs Company 
Houses. I øjeblikket virker det som en langt 
bedre løsning at bygge kontorer på den måde, 
fordi der kan flyttes rundt på vægge og opde-
linger. Men om vi virkelig opnår den form for 
fleksibilitet, der er brug for, ved vi jo faktisk 
først om 10-15 år, når vi står med genudlejnin-
gerne af flerbrugerhusene, siger Claus Rosen-
beck, der også ser en stigende efterspørgsel 
på prøveindretninger til de ejendomsbesid-
dere, som kæmper med tomgang.

Det gør møbelmæglerne DesignBrokers også.

- For at gøre lokalerne mere indbydende, er 
der en stigende efterspørgsel på for eksem-
pel indretning af loungeområder og fælles 
arealer. Mange unge virksomheder vil gerne 
arbejde ud af sofaen og så have et kontorlig-
nende område, hvor de kan mødes. Og det 
kan gøre forskellen i forhold til udlejning eller 
ikke, at lokalerne ser indbydende ud. Men 
igen skal man tænke sig godt om, for det 
koncept virker nok på Nørrebro, men knap så 
godt i Virum, siger direktør Hans Peter Hertz, 
DesignBrokers.

På trods af, at mæglerne i øjeblikket ser efter-
spørgsel på mindre lokaler, og det understøt-
ter indretningen af flerbrugerejendomme, så 
er nyindretning af kontorlokalerne ikke noget, 
der bliver igangsat for enhver pris – heller 
ikke hos de økonomisk velfunderede udlejere, 
som kan finansiere det.

- I vores vurdering af, hvad der er bedst for de 
enkelte ejendomme indgår der flere aspek-
ter. Vi har her i foråret fået The Cube, som vi 
kalder den, til udlejning. Det er NCCs tidligere 
domicil i Hellerup, og den synes vi er så at-
traktiv med et stort atrium, at vi har valgt at 
beholde indretningen og gå efter nogle af de 
domicillejere, der trods alt er i markedet, siger 
salgsdirektør Claus Hald, JKE, der også påpe-
ger, at der er flere virksomheder i markedet, 
der i dag som faktisk går efter de ældre men 
renoverede domiciler, fordi de får en næsten 
ny bygning til en reduceret leje.

Kan være svært at få lejere ud igen
Men der er også flere faldgruber, som det er 
vigtigt at tage højde for, inden man nyindret-
ter sin eventuelle tomme domicilejendom til 
flerbrugerejendom.

- For det første skal man selvfølgelig se på, 
om man overhovedet må opdele en ejendom. 
Der er faktisk kommuner, der har en mening 
om det, og lokalplaner, der i nogle tilfælde 
indeholder regler for den slags, siger advokat 
og ekspert i lejeret Iben Winsløw, advokatfir-
maet Winsløw.

Selvom det alligevel kan være fristende at 
leje mindre dele af et tomt kontorlejemål ud, 
fordi man typisk også kan få lidt højere leje 
på grund af korte opsigelsesfrister, og fordi 
det måske er den eneste måde man overho-

vedet kan få en lejeindtægt på, så kan man 
også komme til at ”hænge” på sine lejere. 

- Når man ikke kan leje ud, og i mellemtiden 
indretter sit lejemål som en slags kontorho-
tel, er det ofte målet, at det kun skal være for 
en begrænset periode. Altså indtil man igen 
finder en større lejer. Men medmindre der 
er helt synlige og konkrete fælles faciliteter, 
så vil erhvervslejeloven ofte gælde alligevel. 
Og dermed kan man heller ikke opsige sine 
lejere uden videre, hvis man hellere vil have 
en stor virksomhed ind. Så man skal vurdere 
fordele og ulemper, inden man kaster sig ud i 
nye former for opdeling eller indretning, siger 
Iben Winsløw.

- Det næste skridt, der for alvor bliver en udfor-
dring, når vi skal indrette kontorlokaler er hele 
bæredygtighedsaspektet. Bør vi gå efter en 
bestemt certificering for at ramme de lejere, der 
efterspørger det. Og kan vi få højere husleje, hvis 
vi kan tilbyde en certificeret ejendom?. Det bliver 
rigtig spændende at se i de kommende år, siger 
teknisk direktør Claus Møller Rasmussen, Dan-
Ejendomme.   
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SØBORG: Trods større omsætning blev driftsresultatet for MT 
Højgaard-koncernen et underskud på 152 millioner kr. i 1. kvartal. 
Der var forventet et negativt resultat, men det blev dårligere end 
forudset. Det skyldes dels nedskrivninger på projekter og dels om-
strukturering for at få fokuseret virksomheden MT Højgaard, hvilket 
forventes samlet set at koste i niveauet 140 millioner kr. Udviklin-
gen i koncernens datterselskaber og fællesledede selskaber er til 
gengæld tilfredsstillende. 

- Resultatet er påvirket af betydelige nedjusteringer på de igang-
værende projekter, herunder især de to broprojekter i Sverige. Det 
må desværre konstateres, at de ordrer, der er taget ind i 2011 og tidli-
gere, har haft en for lav dækningsgrad sammenholdt med ordrer-
nes kompleksitet og risikoprofil, siger MT Højgaards konstituerede 
adm. koncerndirektør Jørgen Nicolajsen. 

På tværs af forretningen MT Højgaard er der iværksat en række 
tiltag, som skal være med til at forbedre indtjeningen. 

- Ud over den geografiske fokusering er der også fokus på en reor-
ganisering af de enkelte forretningsområder samt stor ledelses-
fokus på risikostyringen. Formålet er at opnå effektiviseringer og 
besparelser, så MT Højgaard bliver den velindtjenende entreprenør-
koncern, det hele tiden har været ambitionen at være, siger Jørgen 
Nicolajsen. 

Fredericia Megacenter klar til at bygge 1. etape 

MT Højgaard fik underskud 
på 152 millioner kr. i 1. kvartal 

FREDERICIA: 1. etape af byggeriet af 
Fredericia Megacenter er klart til at 
gå i gang. Der er byggetilladelse til 
byggeriet, ligesom finansieringen 
er på plads. Den første del af byg-
geriet bliver opførelse af 3.500 kvm. 
moderne møbelhus på Vejlevej i 
Fredericia. Asgaard Group, som står 
bag det nye center, har indgået 
aftale med IDEmøbler.

- Vi er særdeles tilfredse med, at 
Fredericia Megacenter nu realiseres 
og glæder os over, at vi har været i 
stand til at tiltrække så interessant 
en lejer som IDEmøbler, siger Søren 

Stensdal, adm. direktør i Asgaard 
Group.

- På baggrund af konkrete forhand-
linger med flere potentielle lejere, 
er det vores forventning, at 2. etape 
af centeret vil kunne iværksættes 
indenfor overskuelig fremtid - og 
forventeligt inden årets udgang. 
Vi er lykkedes med at skabe en 
bygning i helstøbt arkitektur og 
gode materialer,som kan opføres 
indenfor en prisramme, der mulig-
gør et endog særdeles konkurren-
cedygtigt lejeniveau, siger Søren 
Stensdal.

For året 2012 forventer MT Højgaard en omsætning på samme niveau som i 2011, 
hvor den var 9,3 mia. kr. De iværksatte tiltag forventes at slå igennem i indtjenin-
gen, så der i de resterende tre kvartaler af 2012 samlet set forventes et positivt 
resultat. Her fra en af opgaverne i 2011 – opførelsen af et domicil til KPMG ved 
Flintholm på Frederiksberg.

Fredericia Megacenter udgør samlet cirka 13.000 kvm. detailhandels-
areal, herunder op til 1.000 kvm. dagligvarebutik. 

Tilgangen af nye ordrer til Danmarks største bygge- og anlægsvirk-
somhed var på 1,5 mia. kr. i første kvartal. Ordrebeholdningen udgjorde 
dermed 7,7 mia. kr. ved kvartalsskiftet. Læs også side 62.



“ Ambitioner ned 
 til mindste detalje”

Vores mål er altid at imødekomme og helst overgå dine forventninger til kvalitet. Forud-
sætningen for at nå målet er, at vi sammen beslutter, hvor overliggeren skal placeres. 
Og det er din sikkerhed for, at vi målrettet og kompromisløst kan styre kvalitetsniveauet 
ned til mindste detalje – i hele byggeprocessen. 
Læs mere på mth.dk/principper

1 Princip 1: Kvalitet
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PARKERING        Tekst : Kamil la  Sevel

Parkering
Nye løsninger skal optimere P-arealer

tadig flere grundejere er ved 
at finde ud af, at der er flere 
fordele i at kapitalisere grund-

arealer og parkeringspladser. Og nu er 
der nye løsninger på vej, der måske kan 
gøre det endnu mere attraktivt. 

Europark, der er den største parkerings-
koncern på det danske marked, gik i 
markedet i marts med en mobilløsning, 
hvor man kan betale parkering med sin 
mobiltelefon. 

- Flere og flere bliver utilfredse med, at 
deres parkeringspladser bliver taget 
af andre. Det kan for eksempel være 
supermarkeder, hvor der ikke er plads til 
kunderne eller centralt placerede private 
eller offentlige virksomheder. Det er som 
udgangspunkt ofte problemløsning 

og ikke en forventet indtægt, der får 
virksomheder til at henvende sig til os 
om parkeringsløsninger, siger salgschef 
Søren Kristensen, Europark. 

Med mobilløsningerne forventer 
Europark at kunne øge efterspørgselen 
yderligere, fordi omkostningerne bliver 
lavere. Europark er netop i gang med at 
forhandle en løsning på plads på Odense 
Havn for de næste 5 år.  

- Hvis mobilløsninger kan blive udbredt, 
kan vi tilbyde billigere løsninger, fordi der 
ikke skal opsættes automater. Hvis der 
for eksempel skal opsættes 15 automater 
kan udgiften nemt blive over 1 million, 
og det er endda uden drift, elektronik 
etc. Hvis markedet i stedet vender sig 
til mobilløsninger, sparer man anlægs-

Markedet for parkering har i 

en årrække været domineret 

af få aktører og relativt ens 

løsninger. Nu kommer der flere 

mobilløsninger og nye aktører 

til det voksende antal grund-

ejere, der kapitaliserer parke-

ringsarealerne
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PARKERING

omkostningen, siger Søren Kristensen, 
der dog ikke kan give et præcist bud på, 
hvad det så kommer til at koste at få en 
P-løsning på plads.

- Kunderne er meget individuelle. Nogle 
gange er der næsten ingen omkostnin-
ger; andre gange skal der sættes skilte op 
for flere hundrede tusind kr., og antal-
let af vagter varierer også, siger Søren 

Kristensen, der i øjeblikket venter på, at 
Københavns Kommune afgør, hvorvidt de 
vil fortsætte med P-automater. I modsat 
fald håber Europark sammen med flere 
andre, at kommunen vil vælge selskabets 
mobilløsning. 

En anden nyhed i P-branchen i Danmark, 
der generelt er lille med få nye aktører, 
er selskabet Greenpark, der har taget 
kampen op mod giganterne og tilbyder 
en anden forretningsmodel end de eksi-
sterende. Bag selskabet står blandt andet 
en af hovedfigurerne i Folkeskolens 360 
graders eftersyn, skoleinspektør Henrik 
Jessen fra Vejle, sammen med en bekendt.
 
- Vi har ikke nogen baggrund i parkerings-
markedet, men har set en niche. Og vi har 
fået flere store kunder helt fra starten 
som BRF, Lejerbo, Campus Vejle og Dan-
Ejendomme. Vores omkostningsstruktur 
er anderledes end de eksisterende i mar-
kedet. Dels tilbyder vi ejendomsbesidder-
ne 60 procent af alle P-indtægter på deres 
arealer, og dels går 2,5 procent af samtlige 
indtægter til en fond, der skal dele penge 
ud til grønne formål. Endelig forsøger vi 
bevidst at ansætte med en social profil og 
få blandt andet kontanthjælpsmodtagere 
i arbejde, siger Henrik Jessen. 

Han er godt klar over, at det alt i alt giver 
færre indtægter til Greenpark end til de 
øvrige i markedet. 

- Vi bliver ikke millionærer af forretnings-
modellen, men vi kan faktisk allerede leve 
ganske fint af det, og vi har en pæn til-
strømning af kunder, siger Henrik Jessen. 

Han tror det samlede P-marked vil stige, 
for hovedparten af Greenparks kunder 
kommer ikke fra et andet P-selskab, men 
er nye.

- Vi ser et voksende antal ejendomsbesid-
dere, som ikke har overvejet, at de kan 
kapatalisere deres parkeringsarealer. 
Udover flere kunder håber Henrik Jessen, 
at der også kommer flere aktører ind i 
markedet. 

- Jeg tror det er en fordel for alle at opti-
mere markedet og skabe større konkur-
rence, siger Henrik Jessen.

Greenpark tilbyder i dag parkeringsløs-
ninger i hele Danmark, men planen er at 
ekspandere til de øvrige nordiske lande i 
løbet af de nærmeste år.   

Aabenraa åbner P-hus til nyt akutsygehus
AABENRAA: Et nyt P-hus med plads til 720 biler er indviet i Aabenraa. P-huset 
er det første synlige tegn på byens kommende akutsygehus. Når det nye 
akutsygehus står klar i Aabenraa om ca. 7 år, vil sygehuset være over dobbelt 
så stort som det nuværende og dermed med et større behov for parkering.

5E-Byg har bygget P-huset. De har også stået for Region Syddanmarks P-huse 
i Esbjerg og Odense, og skal nu også i gang med at bygge et i Svendborg. Det 
er gratis at parkere i P-huset.

Det nye P-huse er opført i 5 forskudte P-dæk, som er tilpasset terrænforholdene. 
P-huset dækker et areal på 6.200 kvm., og det har kostet 42 mio. kroner at bygge det 
inklusiv en ny adgangsvej. Foto: Region Syddanmark.

Stadig flere ser en fordel i dels at have 
deres P-pladser for sig selv og dels at 
kapitalisere den værdi, der alligevel 
ligger i dem. 

Europark er ved at skabe en samlet 
P-løsning på Odense Havn.
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TORSDAG 06 SEPTEMBER

12.00 REGISTRERING OG INDCHECKNING

12.30 NETVÆRKSFROKOST

13.00 VELKOMMEN
 Ejendomsdagene er kommet til Danmark 
 Kamilla Sevel, Chefredaktør & Partner, Magasinet Ejendom

13.35 ÅBNINGSTALE
 De vigtigste udfordringer og overvejelser for bygge- og  
 ejendomsbranchen i 2012/2013. 
 Per Wetke Hallgren, Adm. direktør, Jeudan A/S

14.00 ØKONOMISK VEJRUDSIGT
 Rammebetingelserne for al aktivitet i ejendomsbranchen er  
 den økonomiske udvikling ikke kun i Danmark, men også  
 internationalt. Hvad kan vi vente os i den kommende vinter.  
 Vil væksten øges, vil investeringerne og hvordan er  
 Danmarks plads i Europa? 
 Helge J. Pedersen, Global Chief Economist, Head of Economic  
 Research, Nordea Markets Division

14.25 THE PROPERTY MARKET IN EUROPE
 Denmark is influenced by European property trends. What  
 are the most important trends in the European property  
 market, and how do they influence the Nordics. Which  
 segments and which countries are most likely to be good  
 investment opportunities and why? The position of Den 
 mark in the European market. 
 Malcolm Frodsham, Head of Research, IPD London

15.00 KAFFE & NETVÆRK

15.30 EJENDOMSMARKEDET I DANMARK
 Hvordan udvikler det danske ejendomsmarked sig i den  
 kommende sæson? Få et overblik over hele markedet i øst  
 og i vest. Hvor vil udviklingen komme i 2012/2013, og  
 hvordan vil ejendomsmarkedet omstille sig. Vigtigste trends  
 og tendenser. 
 Hans Vestergaard, Indehaver, MRICS Statsaut. ejendoms 
 mægler, Colliers International Danmark A/S 
 Peter Winther | Adm. direktør, Sadolin & Albæk
 Jakob Wind-Hansen | Områdedirektør, Nykredit A/S

16.30 NØDLIDENDE EJENDOMME, KRISE OG RESTRUKTURERIN-
GER?
 Er vi kommet over krisen, og hvor står vi nu?  
 Fondskonstruktioner og porteføljer – vi har set en lang  
 række opkøb af nødlidende ejendomme. Hvordan vil  
 udviklingen være fremadrettet, og hvilke ejendomme kan  
 fortsat optimeres og restruktureres?
 Solveig Rannje, Adm. direktør,, FS Ejendomsselskab A/S
 Jens Erik Gravengaard, Direktør & Partner, MagniPartners

17.10 OPLÆG TIL RUNDBORDSSAMTALE

17.35 INDSPIL OG OPSUMMERING

17.45 AFSLUTNING
 Her er der mulighed for at nyde en drink på terrassen eller  
 en løbetur i de smukke omgivelser omkring Vejle Fjord.

19.30 MIDDAG
 Hotel Vejle�ord har tilberedt en spændende 4-retters menu.  
 Under middagen afsløres det, hvem der har vundet årets  
 Magasinet Ejendom-priser.

FREDAG 20 JANUAR

07.30 FÆLLES SPORTSAKTIVITET MED ELITEUDØVER

08.30 MORGENMAD & UDCHECKNING

09.00 GODMORGEN OG VELKOMMEN TIL DAG 2

09.05 PROJEKTUDVIKLING AF EJENDOMME – KAN DET  
 OVERHOVEDET LADE SIG GØRE?
 Der er et stort behov for udvikling af især  
 boligejendomme i de store byer i Danmark. Alligevel tøver  
 projektudviklerne – ikke mindst på grund af manglende  
 finansiering. Erhvervsbyggeriet ligger også stille – hvornår  
 kommer vi igen til at se spekulativt kontorbyggeri i  
 Danmark og hvilken type bliver det? 
 Frede Clausen, Adm. direktør, TK Development A/S

10.05 UDENLANDSKE INVESTORER – BARRIERER OG  
 MULIGHEDER FOR INVESTORER I DANMARK?
 Udenlandske investorer har for alvor fået øjnene op for  
 Danmark i løbet af det seneste år. Hvilken type  
 ejendomme vil efterspørgslen rette sig mod i de  
 kommende år. Vil investorerne sprede sig til andre  
 segmenter og i givet fald hvilke?
 Jesper Damborg, Adm. direktør, Saxo Properties A/S
 Jonas Grandér, CEO, Nordika Fastigheter AB
 Jesper Bo Hansen, Managing Director, Catella Corporate  
 Finance A/S

11.05 KAFFE & NETVÆRK

11.35 KØBENHAVN, AARHUS, AALBORG – OG STOCKHOLM
 Hvorfor er Stockholm altid mere interessant end  
 København og hvorfor er København mere interessant  
 end Aarhus eller Aalborg. Hvordan opnår man maksimalt  
 udnyttelse af det potentiale, der er i Norden, og hvordan  
 ser Danmark ud nu i forhold til for 5 år siden. Hvad er  
 mulighederne i det danske marked i de næste 5 år for en  
 langsigtet investor.
 Thomas Lindström, Managing Director, The Carlyle Group

12.05 SÅDAN BLIVER 2012/2013?
 Hvad kan vi vente os af arbejdsåret? Hvad bliver de  
 vigtigste udfordringer og de største begivenheder og  
 beslutninger at se frem til. Og hvad skal  
 ejendomsbranchen først og fremmest tage fat på.

12.30 VISIONER FOR EJENDOMSBRANCHEN I DET KOMMENDE ÅR
 Kravene til bæredygtighed er skærpet. Hvad bliver de  
 kommende skridt, og hvordan ser det optimale  
 samarbejde mellem branchen og regeringen ud.
 Martin Lidegaard | Klima-, Energi- og Bygningsminister,  
 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

13.00 NETVÆRKSFROKOST

PROGRAM

I september kommer Ejendomsdagene 
første gang til Danmark. Efter 6 år i Norge 
og en succesfuld introduktion i svenske 
Åre i januar i år, bliver det første gang i 
Danmark, når hotellet Vejle Fjord lægger 
rammerne til en helt ny begivenhed for 
den danske ejendomsbranche.

- Der kan maksimalt være 100 deltagere 
på Ejendomsdagene. På den måde skaber 
vi et eksklusivt og spændende forum, og 
vi forventer, der bliver rift om pladserne, 
siger adm. direktør Nikolaj Pfei�er, SP 
Business Media, der er dansk samar-
bejdspartner på konferencen sammen med 
konceptudvikleren, norske Estate Media.

Jeudans adm. direktør Per W. Hallgren 
indleder konferencen med sit syn på det 
danske markeds vigtigste udfordringer og 
muligheder. Herefter følger en grundig 
baggrundsorientering foruden interna-
tionale syn på udviklingen, og en række 
spændende debatpaneler.

- Vi har allerede bekræftet en del talere, 
og der bliver tale om, at vi sætter standar-
den højt med nogle af de mest aktuelle 
og dagsordensættende profiler i markedet 
netop nu, siger Nikolaj Pfei�er.

Konferencen holdes over 2 dage med 
overnatning og festmiddag. Desuden 
vil der i forbindelse med middagen blive 
uddelt en række ærespriser.

- Fra flere sider er vi i SP Business Media 
blevet opfordret til at indstifte en pris 
til forskellige aktører i branchen. Den 
opfordring har vi valgt at tage alvorligt, og 
vi er netop nu ved at samle input til, hvilke 
kategorier, der skal være tale om. Målet 
er at skubbe branchen i den helt rigtige 
retning og hædre dem i branchen, der gør 
det allerbedst, siger Nikolaj Pfei�er.

Konferencen sætter desuden fokus på de 
vigtigste udfordringer og muligheder, og 
der bliver også mulighed for rundbordsdis-
kussioner og ikke mindst netværk.

- Vi har reserveret hele hotellet, så der 
bliver rig mulighed for at netværke både 
før og efter gallamiddagen med samar-
bejdspartnere, leverandører, rådgivere 
og ikke mindst møde helt nye aktører i 
branchen, siger Nikolaj Pfei�er.

Artikelen ble først publicert på ejendomsdagene.dk

Den 6.-7. september løber ejendomsbranchens nye årlige 
begivenhed af stablen i Vejle

EJENDOMSDAGENE KOMMER TIL DANMARK

Tilmelding og mere information på www.ejendomsdagene.dk

UTVALGTE TALERE

PER WETKE HALLGREN 
Jeudan A/S

FREDE CLAUSEN  
TK Development A/S

SOLVEIG RANNJE 
FS Ejendomsselskab A/S

HELGE J. PEDERSEN 
Nordea Market Divisions

      Udvalgte talere:

Hijoj

EJENDOMSDAGENE 2012
6. & 7. SEPTEMBER 2012, HOTEL VEJLEFJORD I VEJLE

KUN 40  PLADSER  TILBAGE!Ny konference for
ejendomsbranchen i Danmark 
 
Nu kommer Ejendomsdagene til Danmark, den nye årlige begivenhed for den  
professionelle ejendomsbranche. Ejendomsdagene 2012 i Vejle er en ny  
Dansk udgave af et meget succesfulde arrangement som har været a�oldt  
i Sverige og Norge i 6 år.
 
              Bla om og læs mere!

Tilmelding og mere information på www.ejendomsdagene.dk

Per Wetke Hallgren
Jeudan A/S

Helge J. Pedersen
Nordea Market Divisions

Solveig Rannje
FS Ejendomsselskab A/S

Peter Winther
Sadolin & Albæk

Nu kommer Ejendomsdagene til Danmark, den nye årlige begivenhed for den
professionelle ejendomsbranche. Ejendomsdagene 2012 i Vejle er en ny
Dansk udgave af det meget succesfulde arrangement som har været afholdt
i Sverige og Norge i 6 år.
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 Rammebetingelserne for al aktivitet i ejendomsbranchen er  
 den økonomiske udvikling ikke kun i Danmark, men også  
 internationalt. Hvad kan vi vente os i den kommende vinter.  
 Vil væksten øges, vil investeringerne og hvordan er  
 Danmarks plads i Europa? 
 Helge J. Pedersen, Global Chief Economist, Head of Economic  
 Research, Nordea Markets Division

14.25 THE PROPERTY MARKET IN EUROPE
 Denmark is influenced by European property trends. What  
 are the most important trends in the European property  
 market, and how do they influence the Nordics. Which  
 segments and which countries are most likely to be good  
 investment opportunities and why? The position of Den 
 mark in the European market. 
 Malcolm Frodsham, Head of Research, IPD London

15.00 KAFFE & NETVÆRK

15.30 EJENDOMSMARKEDET I DANMARK
 Hvordan udvikler det danske ejendomsmarked sig i den  
 kommende sæson? Få et overblik over hele markedet i øst  
 og i vest. Hvor vil udviklingen komme i 2012/2013, og  
 hvordan vil ejendomsmarkedet omstille sig. Vigtigste trends  
 og tendenser. 
 Hans Vestergaard, Indehaver, MRICS Statsaut. ejendoms 
 mægler, Colliers International Danmark A/S 
 Peter Winther | Adm. direktør, Sadolin & Albæk
 Jakob Wind-Hansen | Områdedirektør, Nykredit A/S

16.30 NØDLIDENDE EJENDOMME, KRISE OG RESTRUKTURERIN-
GER?
 Er vi kommet over krisen, og hvor står vi nu?  
 Fondskonstruktioner og porteføljer – vi har set en lang  
 række opkøb af nødlidende ejendomme. Hvordan vil  
 udviklingen være fremadrettet, og hvilke ejendomme kan  
 fortsat optimeres og restruktureres?
 Solveig Rannje, Adm. direktør,, FS Ejendomsselskab A/S
 Jens Erik Gravengaard, Direktør & Partner, MagniPartners

17.10 OPLÆG TIL RUNDBORDSSAMTALE

17.35 INDSPIL OG OPSUMMERING

17.45 AFSLUTNING
 Her er der mulighed for at nyde en drink på terrassen eller  
 en løbetur i de smukke omgivelser omkring Vejle Fjord.

19.30 MIDDAG
 Hotel Vejle�ord har tilberedt en spændende 4-retters menu.  
 Under middagen afsløres det, hvem der har vundet årets  
 Magasinet Ejendom-priser.

FREDAG 20 JANUAR

07.30 FÆLLES SPORTSAKTIVITET MED ELITEUDØVER

08.30 MORGENMAD & UDCHECKNING

09.00 GODMORGEN OG VELKOMMEN TIL DAG 2

09.05 PROJEKTUDVIKLING AF EJENDOMME – KAN DET  
 OVERHOVEDET LADE SIG GØRE?
 Der er et stort behov for udvikling af især  
 boligejendomme i de store byer i Danmark. Alligevel tøver  
 projektudviklerne – ikke mindst på grund af manglende  
 finansiering. Erhvervsbyggeriet ligger også stille – hvornår  
 kommer vi igen til at se spekulativt kontorbyggeri i  
 Danmark og hvilken type bliver det? 
 Frede Clausen, Adm. direktør, TK Development A/S

10.05 UDENLANDSKE INVESTORER – BARRIERER OG  
 MULIGHEDER FOR INVESTORER I DANMARK?
 Udenlandske investorer har for alvor fået øjnene op for  
 Danmark i løbet af det seneste år. Hvilken type  
 ejendomme vil efterspørgslen rette sig mod i de  
 kommende år. Vil investorerne sprede sig til andre  
 segmenter og i givet fald hvilke?
 Jesper Damborg, Adm. direktør, Saxo Properties A/S
 Jonas Grandér, CEO, Nordika Fastigheter AB
 Jesper Bo Hansen, Managing Director, Catella Corporate  
 Finance A/S

11.05 KAFFE & NETVÆRK

11.35 KØBENHAVN, AARHUS, AALBORG – OG STOCKHOLM
 Hvorfor er Stockholm altid mere interessant end  
 København og hvorfor er København mere interessant  
 end Aarhus eller Aalborg. Hvordan opnår man maksimalt  
 udnyttelse af det potentiale, der er i Norden, og hvordan  
 ser Danmark ud nu i forhold til for 5 år siden. Hvad er  
 mulighederne i det danske marked i de næste 5 år for en  
 langsigtet investor.
 Thomas Lindström, Managing Director, The Carlyle Group

12.05 SÅDAN BLIVER 2012/2013?
 Hvad kan vi vente os af arbejdsåret? Hvad bliver de  
 vigtigste udfordringer og de største begivenheder og  
 beslutninger at se frem til. Og hvad skal  
 ejendomsbranchen først og fremmest tage fat på.

12.30 VISIONER FOR EJENDOMSBRANCHEN I DET KOMMENDE ÅR
 Kravene til bæredygtighed er skærpet. Hvad bliver de  
 kommende skridt, og hvordan ser det optimale  
 samarbejde mellem branchen og regeringen ud.
 Martin Lidegaard | Klima-, Energi- og Bygningsminister,  
 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

13.00 NETVÆRKSFROKOST

PROGRAM

I september kommer Ejendomsdagene 
første gang til Danmark. Efter 6 år i Norge 
og en succesfuld introduktion i svenske 
Åre i januar i år, bliver det første gang i 
Danmark, når hotellet Vejle Fjord lægger 
rammerne til en helt ny begivenhed for 
den danske ejendomsbranche.

- Der kan maksimalt være 100 deltagere 
på Ejendomsdagene. På den måde skaber 
vi et eksklusivt og spændende forum, og 
vi forventer, der bliver rift om pladserne, 
siger adm. direktør Nikolaj Pfei�er, SP 
Business Media, der er dansk samar-
bejdspartner på konferencen sammen med 
konceptudvikleren, norske Estate Media.

Jeudans adm. direktør Per W. Hallgren 
indleder konferencen med sit syn på det 
danske markeds vigtigste udfordringer og 
muligheder. Herefter følger en grundig 
baggrundsorientering foruden interna-
tionale syn på udviklingen, og en række 
spændende debatpaneler.

- Vi har allerede bekræftet en del talere, 
og der bliver tale om, at vi sætter standar-
den højt med nogle af de mest aktuelle 
og dagsordensættende profiler i markedet 
netop nu, siger Nikolaj Pfei�er.

Konferencen holdes over 2 dage med 
overnatning og festmiddag. Desuden 
vil der i forbindelse med middagen blive 
uddelt en række ærespriser.

- Fra flere sider er vi i SP Business Media 
blevet opfordret til at indstifte en pris 
til forskellige aktører i branchen. Den 
opfordring har vi valgt at tage alvorligt, og 
vi er netop nu ved at samle input til, hvilke 
kategorier, der skal være tale om. Målet 
er at skubbe branchen i den helt rigtige 
retning og hædre dem i branchen, der gør 
det allerbedst, siger Nikolaj Pfei�er.

Konferencen sætter desuden fokus på de 
vigtigste udfordringer og muligheder, og 
der bliver også mulighed for rundbordsdis-
kussioner og ikke mindst netværk.

- Vi har reserveret hele hotellet, så der 
bliver rig mulighed for at netværke både 
før og efter gallamiddagen med samar-
bejdspartnere, leverandører, rådgivere 
og ikke mindst møde helt nye aktører i 
branchen, siger Nikolaj Pfei�er.

Artikelen ble først publicert på ejendomsdagene.dk

Den 6.-7. september løber ejendomsbranchens nye årlige 
begivenhed af stablen i Vejle

EJENDOMSDAGENE KOMMER TIL DANMARK

Tilmelding og mere information på www.ejendomsdagene.dk

UTVALGTE TALERE

PER WETKE HALLGREN 
Jeudan A/S

FREDE CLAUSEN  
TK Development A/S

SOLVEIG RANNJE 
FS Ejendomsselskab A/S

HELGE J. PEDERSEN 
Nordea Market Divisions

      Udvalgte talere:

Tilmelding og mere information på www.ejendomsdagene.dk
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HELGE J. PEDERSENHELGE J. PEDERSENHELGE J. PEDERSEN
Nordea Market DivisionsNordea Market DivisionsNordea Market Divisions
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EJENDOMSDAGENE 2012
6. & 7. SEPTEMBER 2012, HOTEL VEJLEFJORD I VEJLE

KUN 40  PLADSER  TILBAGE!Ny konference for
ejendomsbranchen i Danmark 
 
Nu kommer Ejendomsdagene til Danmark, den nye årlige begivenhed for den  
professionelle ejendomsbranche. Ejendomsdagene 2012 i Vejle er en ny  
Dansk udgave af et meget succesfulde arrangement som har været a�oldt  
i Sverige og Norge i 6 år.
 
              Bla om og læs mere!

Tilmelding og mere information på www.ejendomsdagene.dk

Per Wetke Hallgren
Jeudan A/S

Helge J. Pedersen
Nordea Market Divisions

Solveig Rannje
FS Ejendomsselskab A/S

Peter Winther
Sadolin & Albæk

Nu kommer Ejendomsdagene til Danmark, den nye årlige begivenhed for den
professionelle ejendomsbranche. Ejendomsdagene 2012 i Vejle er en ny
Dansk udgave af det meget succesfulde arrangement som har været afholdt
i Sverige og Norge i 6 år.
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Aarhusarkitekterne vandt 
Det Nye Rigshospital 
KØBENHAVN: Aarhusarkitekterne har som 
totalrådgiver, sammen med det øvrige team 
bestående af 3XN, Grontmij, Nickl&Partner 
fra Tyskland samt Kirstine Jensens Tegnestue, 
vundet designet af Rigshospitalets nye byg-
ninger, der efter planen skal stå færdige i 2017.

Byggeriet af Det Nye Rigshospital vil bestå 
af en behandlingsbygning med over 300 nye 
1-sengs-stuer, nye tidssvarende operations-
stuer, et intensivafsnit, ambulatorier, billed-
diagnostik og støttefunktioner som eksem-
pelvis kontorer. Derudover bliver der bygget 
et nyt patienthotel, lokaler til administratio-
nen og et P-hus.

Arbejdet skal stå på de næste fem år og ender 
med en 52.500 kvm. stor og 10 etager høj 
bygning, som ligger mellem det nuværende 
Rigshospital og Fælledparken. Projektet vil 
koste i alt 1,85 milliarder kr. 

Ud over en ny nordfløj, der blandt andet skal 
rumme det såkaldte Hovedortocenters senge 
og operationsstuer, betyder projektet, at der 
skal opføres et patienthotel med 75 senge og 
et parkeringshus med 650 pladser, der senere 
kan udvides til 1.000 pladser. Alt i alt bliver 
det til 76.000 nye kvm.

- Vi er blevet udvalgt, fordi vores forslag 
løser en meget stor og kompliceret opgave. 
Forudsætningen for, at det har kunnet lade 
sig gøre, er et rigtigt godt samarbejde mel-
lem parterne, hvor der er taget højde for 
alle de opgaver, et sådant byggeri skal løse. 
Det vil sige funktionalitet på et meget højt 
teknisk plan, samtidig med at det skal være 
rart at færdes i for både ansatte, patienter og 
pårørende. Og sidst, men ikke mindst, tilføjer 
dette byggeri en helt ny sammenhæng mel-
lem den eksisterende Rigshospitalsbygning 
og naturen i Fælledparken, siger seniorkonsu-
lent John Christensen fra Grontmij.

Nordfløjen er zigzagformet, så man opnår 
korte transportafstande. Samtidig lukkes der 
meget dagslys ind til gavn for både patienter 
og personale og et mindre energiforbrug til 
belysning.

- Det er det andet supersygehus, vi vinder. 
Vi er allerede i fuld gang med arbejdet på 
Gødstrup Hospital. Samtidig har vi opgaver 
på Køge Hospital og Glostrup Sygehus. Så sej-
ren betyder, at Grontmij skal til at hyre flere 
folk, der har erfaring med at arbejde med 
hospitaler, siger afdelingsdirektør Per Frølund 
Thomsen, Grontmij.

- Vinderteamet har skabt en løsning, der vil være 
med til at øge værdien af den højt specialiserede 
behandling, som Rigshospitalet tilbyder, siger 
hospitalsdirektør Torben Stentoft. 
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Behandlingsbygningen vil blive formet som et 
zig-zag med en hovedfærdselsåre og lokale ’ga-
der’ i de kliniske områder. Det gør det muligt for 
de ansatte at bevæge sig effektivt fra A til B uden 
forstyrrende gennemgang i patientområderne. 
Samtidig vil der blive opført taghaver til brug for 
både patienter og personale.
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Jytte Bille til Paris med 
Team Rynkeby 
Byggesocietetets formand Jytte Bille cykler i 
dagene 14.-20. juli med Team Rynkeby til Paris. 
Som rytter på Team Rynkeby har hun ikke 
blot forpligtet sig til at passe sin cykling, men 
også til at yde en indsats for at skaffe penge 
til Børnecancerfonden.

Byggesocietetet, Magasinet Ejendom og Jytte 
Bille har i samarbejde skabt mulighed for, 
at Jytte Bille har kunnet samlet penge ind. 
Magasinet Ejendom støtter op om indsamlin-
gen til Børnecancerfonden ved at stille sider i 
magasinet til rådighed, hvor Børnecancerfon-
den direkte får halvdelen af alle indtægter i 
forbindelse med annoncesalget.

- Jeg har valgt at gøre det, fordi det både er 
et rigtigt godt formål, og derudover er det 
en spændende personlig udfordring at pleje 

netværk på en 
cykeltur til Pa-
ris, siger Jytte 
Bille, der er 
den ene del af 
formandska-
bet i Byggeso-
cietetet. 

Byggesocietetets støtter også turen. 

- Byggesocietetet støtter op om turen, og på 
den måde viser vi som bygge- og ejendoms-
branchens netværk også social ansvarlighed. 
Vi bygger for alle mennesker, og alle kan blive 
ramt af cancer. Så det er et godt formål at 
støtte og vise, at vi som bygge- og ejendoms-
branche også interesserer os for de menne-
sker, der er vores brugere i sidste ende.

Med samarbejdet har hele branchen fået en 
enestående mulighed for både at annoncere 
og brande sig og samtidig donere penge til 
indsatsen for børn med kræft. 

I 2011 indsamlede Team Rynkeby 9,8 millioner 
kr. til kampen mod børnekræft, men det er 
første gang, der er et initiativ som det nuvæ-
rende til at støtte op om det gode formål. 

Vi støtter Team Rynkeby

Magasinet Ejendom støtter Team Rynkeby

Deltagerne på Team Rynkeby er motionscyklister af begge 
køn, i alle aldre og med vidt forskellige jobs, uddannelser og 

baggrunde. Her er det Jytte Bille klar til træning. 

UNDGÅ VAND I KÆLDEREN
OG HULLER I DRIFTSBUDGETTET
EFFEKTIV OVERSVØMMELSESSIKRING  
KRÆVER 360°-VIDEN

KLIMATILPASNING

Vand i kælderen er skidt. Det koster på driften og for-
sikringen, og så gør det din ejendom mindre attraktiv. 
Med en 360°-oversvømmelsesvurdering får du overblik 
over, hvor udsat din ejendom er for oversvømmelse. 
Du får også overblik over, hvor vandet trænger ind og 
en handleplan for, hvordan du sikrer din ejendom mod 
vandet.  

Så behøver du ikke længere at frygte næste gang,  
kloakkerne taber kampen mod klimaforandringerne.

Se selv på COWI.dk



  SIDE 36  | MAGASINET EJENDOM  |   # 6  JUNI 2012

Lindgreens Allé 12
2300 København S
Tlf.: 32 58 89 51

Murer- & betonarbejde
Tag- & facaderenovering
Kloak- & TV-inspektion

www.oensmurer.dk

Murer- & betonarbejde
Tag- & facaderenovering
Kloak- & TV-inspektion

www.oensmurer.dk

Lindgreens Allé 12
2300 København S
Tlf.: 32 58 89 51

Elmann Advokatpartnerselskab
yder specialiseret rådgivning 

inden for fast ejendom. 

Se mere på vores hjemmeside www.elmann.dk

Lintrup & Norgart A/S  •  Statsaut. ejendomsmæglere, MDE  •  Århusgade 88  •  2100 København Ø

Kontakt os på 7023 6330  |  www.linor.dk

Magasinet Ejendom støtter Team Rynkeby

ARCHI MED
Evidence Architecture Health Innovation Research

WWW.ARCHIMED.DK

Vi støtter Team Rynkeby

børne cancer fonden

Vi støtter Team Rynkeby
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Lintrup & Norgart A/S  •  Statsaut. ejendomsmæglere, MDE  •  Århusgade 88  •  2100 København Ø

Kontakt os på 7023 6330  |  www.linor.dk

Vi støtter Team Rynkeby

SPECIALAFDELING  
            - ENTREPRISERET  
   OG FAST EJENDOM

Vingaardsgade 22 · DK-9000 Aalborg 
t: 46 92 92 00 · vingaardshus.dk 
 

Vi støtter Team Rynkeby

børne cancer fonden
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DANSK BYGGERI             Tekst : Lotte  Lund

ansk byggeri har fået sin egen 
kvalitetsmærkning til bæredygtigt 
byggeri, DGNB Denmark. Ordningen 

skal medvirke til radikalt at ændre den måde, 
vi bygger på, så nyt byggeri fremover vil blive 
bæredygtigt både økonomisk, socialt og 
miljømæssigt. 

- Bæredygtighed er det største, der er sket 
inden for arkitekturen siden modernismen. 
Og DGNB Denmark understøtter det nye 
paradigmeskifte, som betyder, at vi aldrig 
kommer til at se på bygninger på samme 
måde som før, siger Signe Kongebro, arkitekt 
og associeret partner hos Henning Larsen Ar-
chitects og en af Danmarks førende eksperter 
i bæredygtigt byggeri.

Bag ordningen står den uafhængige, non-
profit organisation Green Building Council 

Denmark, som siden 2010 har arbejdet for at 
få mærkningen på plads.

De første ni auditører er uddannet. Samtidig 
har syv pilotprojekter i form af planlagte eller 
færdigbyggede ejendomme fået enten sølv 
eller bronze. 

- Ingen af de danske pilotprojekter fik guld, 
fordi de ikke var målrettet til at gå efter det. 
Der var tale om færdige byggerier, og jeg 
synes faktisk, at det er fantastisk, at de på den 
baggrund kunne opnå både sølv og bronze. 
For at opnå guld, skal man gå kompromisløst 
efter det allerede i præ-certificeringen. Det er 
meget svært at opnå guld, men det er også 
det, der giver vores mærkning høj troværdig-
hed, siger Mette Quist, der er sekretariatschef 
for Green Building Council Denmark.

Ordningen hilses velkommen af den danske 
byggebranche. Mere end 200 repræsentan-
ter fra branchen herunder klima- energi- og 
bygningsminister Martin Lidegaard var da 
også mødt frem for at vise deres opbakning 
i forbindelse med lanceringen af ordningen, 
som fandt sted den 24. maj i København.

Tilfører byggeriet merværdi
Flere i branchen har bekymret sig om de eks-
tra udgifter, som ordningen medfører. Blandt 
bygherrerne i ordningens pilotprojekter ser 
man dog en langsigtet gevinst.

- En blåstempling af bæredygtigheden tilfø-
rer byggeriet merværdi til gavn for både ejere 
og brugere, siger Frank Skov Jensen, projekt-
udviklingschef, NCC Property Development, 
som samtidig selv har taget uddannelsen 
som DGNB-auditør. Han står bag certificerin-

D

Det kommende kontorhus, Pakhuset, på Lange-
liniespidsen er et af de syv danske pilotprojekter, 
som har indgået i udviklingen af den nye danske 
DGNB-mærkning. Lundgaard & Tranberg Arkitek-
ter har sammen med Cowi tegnet det kommende 
byggeri, som er blevet præcertificeret til sølv.

★★★
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DANSK BYGGERI

Nu skal dansk 
byggeri være så 
bæredygtigt at 
det kan mærkes

gen af det aarhusianske kontorhus Skejby 
Company House III, et af de syv pilotpro-
jekter i den nye ordning. Company House 
fik selv certifikatet sølv.

ATP Ejendomme, der ligeledes har medvir-
ket i pilotprojektet med kontorhuset Pak-
huset, der opføres på Langeliniespidsen i 
København, er også positive. Pakhuset har 
fået certifikatet sølv. 

- DGNB Denmark er et overordentligt 
brugbart pejlemærke til at se, om et 
byggeri bevæger sig i den rigtige retning, 
siger Christian Hartmann, underdirektør i 
ATP Ejendomme.

- ATP Ejendommes investeringer skal være 
forretningsmæssige ansvarlige, fordi det 
er den danske befolknings ATP-midler, vi 
forvalter. Af samme årsag skal investerin-
gerne være fremtidssikrede, og her kom-
mer vi ikke uden om bæredygtig kvalitet 
hele vejen rundt, ikke mindst i økonomien, 
siger Christian Hartmann. 

Nyt helhedsperspektiv på byggeri
Ejendomsbranchen og arkitekter oplever 
et stadigt stigende pres fra markedet, 
både herhjemme og internationalt, for at 
finde løsninger på, hvordan man kan ef-
terspørge bæredygtighed på et kvalificeret 
grundlag. Presset har ført til etablering af 
flere forskellige systemer for certificering, 

DGNB Certifikat - sølv, Bygherre: KPMG. Arkitekt: Arkitektfirmaet 3XN.
Ingeniør: MT Højgaard. DGNB auditører: Maj Agerbæk Jakobsen og Camilla Dyring.

DGNB Præcertifikat - Sølv, Bygherre/Ejer: ATP Ejendomme. Arkitekt: 
Lundgaard & Tranberg. Ingeniør: COWI. DGNB auditør: Morten Buus.

★★★★
KPMG DomicilPakhuset, Langelinie Allé
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>>

>>

som det amerikanske Leed og det britiske Breeam. 

- Når vi valgte at bygge videre på det tyske DGNB, er det fordi 
det er nyere, mere ambitiøst og mere fremtidsorienteret. Et 
2. generations system. Det bygger på en vurdering af en byg-
nings ydeevne, ligger i forlængelse af EUs CEN-standarder og 
kan tilpasses til nationale forhold, siger Mette Quist. 

CEN står for Comité Européen de Normalisation eller på 
dansk Den Europæiske Standardiseringsorganisation.

I den korte version kan man sige, at den danske ordning i hø-
jere grad end de øvrige mærkningsordninger certificerer ud 
fra et helhedsperspektiv, hvor miljøpåvirkninger og totaløko-
nomi over hele bygningens levetid skal med i beregningerne, 
hvilket kræver, at både byggefasen, driften, udskiftning af 
komponenter, rengøring og nedrivningen af bygningen skal 
tages med i den samlede vurdering.

- Ordningen vil bringe den danske byggebranche helt i front, 

DGNB Certifikat - Bronze, Bygherre: Byg-
ningsstyrelsen. Strategisk Partner: Køben-
havns Universitet, Københavns Kommune, 
Velux og Velfac. Totalentreprenør: Hellerup 
Byg. Arkitekt: Christensen og Co. Ingeniør: 
COWI. DGNB auditør: Niels Bruus Varming.

★
Green Lighthouse

DGNB Præcertifikat -sølv, Bygherre: Region Sjælland. Arkitekt og totalrådgi-
ver: Karlsson Arkitekter / VLA. Underrådgivere: Schønherr, Moe & Brødsgaard, 
NNE Pharmaplan, Cenergia. DGNB auditør: Ole Balslev-Olesen.

DGNB Certifikat - Sølv, Bygherre: NCC Property Development/CW Obel Ejen-
domme. Arkitekt: CF Møller. Ingeniør: Niras. DGNB auditør: Frank Skov Jensen.

★★ ★★
GAPS, Nyt Psykiatrisygehus i 
Slagelse – videnscenter

Company House
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DANSK BYGGERI

★
Rambøll Domicil

DGNB Præcertifikat - Sølv, Bygherre/Ejer: Sophienberg Ejendomsudvikling/
PensionDanmark. Arkitekt: Schmidt hammer lassen architects.
Ingeniør: Moe & Brødsgaard. DGNB auditør: Peter Hesselholt.

DGNB Certifikat - Bronze, Bygherre: SEB Ejendomme A/S. Arkitekt: 
Dissing+Weitling. Ingeniør: Rambøll. DGNB auditører: Ida Garre og Carina 
Svejstrup Hedevang.

★★★

★★
Buddingevej 272; 2860 Søborg

fordi DGNB Denmark er et 2. generationsmærke  med højere krav 
end de andre varianter, blandt andet fordi der er ligeværdighed 
mellem det økonomiske, det sociale og det miljømæssige aspekt. 
Det er for eksempel ikke muligt at købe sig til point, siger Mette 
Qvist,.

DGNB-auditor får central rolle 
Green Building Council Denmark har i maj også færdiguddannet 
de første ni danske DGNB-auditører.

I forbindelse med fremtidige DGNB-certificeringer kommer 
auditøren til at spille en central rolle, og vil være involveret i byg-
geprojekterne helt fra planlægningsfasen frem til færdiggørelse 
og endelig certificering. Auditøren vil optimalt set være i stand til 
at rådgive under hele processen. Det vil sige, at han eller hun skal 
bibringe know-how om alle aspekter af bæredygtigt byggeri og en 
grundig forståelse af DGNB-systemet med kriterier, certificerings-
proces og den nødvendige dokumentation.

En af de nyuddannede auditører er Morten Buus fra COWI, som 
har analyseret Pakhuset for ATP Ejendomme. 

Her er Danmarks første DNGB-auditorer:

Carina Svejstrup Hedevang, Ingeniør, Rambøll 
Ida Garre, Markedsdirektør for byggeri og Senior Projektchef, Rambøll 
Camilla Dyring, Civilingeniør, MT Højgaard
Maj Agerbæk Jakobsen, Designingeniør, MT Højgaard 
Frank Skov Jensen, Projektudviklingschef, NCC Property Development
Niels Bruus Varming, Seniorspecialist, COWI
Morten Buus, Civilingeniør, Bæredygtigt byggeri, COWI
Peter Hesselholt, Kompetencechef, Moe & Brødsgaard
Ole Balslev-Olesen, Ingeniør, Cenergia

- Arbejdet med Pakhuset har været særlig spændende, både fordi det er 
blandt de pilotprojekter, der har været med til at skabe den helt nye ord-
ning for bæredygtigt byggeri og fordi det i selve vurderingen ender med 
at få sølv. Jeg er faktisk stolt af at være en del af dette banebrydende 
arbejde inden for bæredygtighed, siger Morten Buus.

- Alle tendenser peger på, at danskerne kommer til at opleve et boom 
i antallet af bygninger, der bliver certificeret. Bare inden for det sidste 
halve år har vi oplevet en stor tilgang af kunder, der vil have certificeret 
både eksisterende bygninger og nybyggeri, siger Morten Buus.

Indtil videre dækker ordningen kun nye kontorbyggerier, men andre 
bygningstyper vil komme til over tid.  
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Millionbeløb skal være med til at realisere 
10.000 kvm. oplevelsescenter i Herning 

Orbicon fik overskud på 
10,4 millioner kr. 

HERNING: Udviklingen af TimeWorld - en international oplevelsesat-
traktion i Herning med tid som det centrale omdrejningspunkt - er i 
fuld gang. Attraktionen er en del af Messe Center Hernings fremtids-
plan Vision 2025, og projektet gennemføres i tæt samarbejde med 
Region Midtjylland og Herning Kommune, der bidrager med blandt 
andet udviklingsfinansiering.

Timeworld får nu yderligere støtte til udviklingen fra Realdania med 4 
millioner kr. foruden udviklingsrådgivning, og kompetencer inden for 
blandt andet innovation, visionær byudvikling og processtyring.

TimeWorld er en del af Messecenter Hernings Vision 2025 og 
omfatter opførelsen af en international oplevelsesattraktion 
som en del af en større bygning på 37.000 kvm., der bl.a. skal 
indeholde en 8.000 kvm. stor foyer med plads til særudstillinger 
og specialevents, restauranter, konference- og mødefaciliteter, 
wellness-område og hotel. TimeWorld tænkes opført i forbin-
delse med Jyske Bank BOXEN, MCH Arena og MCH Messecenter 
Herning og udviklingen løber frem til udgangen af 2013. .
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FREDERIKSBERG: Med Tegnestuen Vandkunsten og Cubo 
Arkitekter som holdkaptajner har to tværfaglige teams vundet 
1. præmie i parallelkonkurrencen om en udviklingsplan for Dia-
konissestiftelsen på Frederiksberg.

Næste fase bliver en helhedsplan, som Diakonissestiftelsen 
forventer at arbejde på i resten af 2012, i et tæt samarbejde med 
Frederiksberg Kommune. Efterfølgende udarbejder kommunen 
en lokalplan.

Selv om der nu er udpeget vindere og uddelt præmier i konkur-
rencen, har ingen af de fire hold efter dommerkomiteens mening 
fundet den helt rigtige samlede løsning.

Konkurrencen var en anderledes udfordring for deltagerne, 
fordi teamsene skulle kapitalisere de bygningsmæssige idéer 
så stiftelsen hurtigst muligt får skabt en god forretning. Derfor 
var der fra bygherres side meget fokus på bæredygtighed i alle 
tre dimensioner og fokus på, at alle team var tværfaglige i deres 
opgaveløsning på både indhold og proces.

BALLERUP: Det rådgivende ingeniørfirma 
Orbicons resultat for 2011 blev på 10,4 
millioner kr.

- Resultatet er bedre end forventet og 
indikerer, at vi nu er på rette vej. Det be-
tyder, at der er ro på, og selskabet i højere 
grad kan fokusere på udvikling og vækst i 
stedet for tilpasning, siger bestyrelsesfor-
mand Ove Kloch.

Resultatet er skabt på en omsætning, der 
er reduceret med 5 procent i forhold til 
året før - fra 410 til 390 mio. kr. Medarbej-
derstaben blev også reduceret gennem 
hele 2010 og i begyndelsen af 2011 og virk-
somheden har i dag 430 medarbejdere. 
Alt sammen har det været nødvendigt for 
at vende forrige års massive underskud til 
et overskud.

Byggeområdet har haft den relativt største resultatfremgang og 
arbejdet med blandt andet den nye FN-by i København, parke-
ringshuse i Ørestad og renovering af det næsten 1000 lejligheder 
store almennyttige boligbyggeri Ladegårdsparken i Holbæk, er nogle 
af de opgaver, der har fyldt i ordrebogen.

Vandkunsten og Cubo vinder 
projekt på Diakonissestiftelsen 

- Vi har en klar forvent-
ning om, at resultatet for 
2012 bliver endnu bedre, 
siger adm. direktør Jesper 
Nybo Andersen, Orbicon.
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NYHEDER INDLAND

KØBENHAVN: 
Asgaard Group-
koncernen får 
underskud, men har 
samlet set overgået 
forventningerne i 1. 
halvår af regnskabs-
året 2011/2012.

- Nordic Develop-
ment Group har 
bidraget betydeligt 
negativt, særligt som 
følge af, at vi har 
nedskrevet to for-

dringer i forbindelse med projekter i Bul-
garien til O. Vi har haft en positiv udvikling 
i koncernens værdipapirbeholdning, men 
på grund af nedskrivningen i Nordic Deve-
lopment Group, realiseres der i 1. halvår 
et mindre underskud, skriver koncernen i 
forbindelse med halvårsregnskabet.

Den underliggende udvikling i Asgaard 
Group og de direkte ejede projektselskaber 
samt i udviklingsselskabet Tetris er positiv 
og skaber positive forventninger til den 
fremtidige indtjening. 

Aktivitetsniveauet er stigende.

- I Tetris er der i perioden indgået options-
og købsaftaler på flere særdeles interes-
sante projekter. Der opleves en tydelig ten-
dens, hvor vi tilbydes og lokaliserer flere og 
mere interessante projektmuligheder, end 
i de seneste år. Vi har længe forventet, at 
koncernens gode likviditet, høje soliditet 
og relativt begrænsede eksponering, ville 
give mulighed for særdeles attraktive 
indkøb. På baggrund af udviklingen i første 
halvår, mener vi at kunne sige, at det sker 
nu, skriver koncernen i sit halvårsregnskab.

Asgaard Group: Voksende antal projektmuligheder i markedet

Asgaard Group har for nylig indgået lejeaftale 
med Idemøbler om et moderne bolighus på 
3.500 kvm., som påbegyndes opført inden 
sommerferien og som udgør 1. etape af et nyt 
megacenter i Fredericia. Blandt de fremtidige 
store projekter er udvikling af en helt ny bydel 
i Hillerød.

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...
 R de over dit eget ar iv online med d ler a  .e s.   

   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
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12,7 procent 
i forrentning - alligevel er 
ejendommen ikke solgt 

Selvom der er fornuftig efterspørgsel i ejendomsmar-

kedet i Esbjerg, så skal man ikke længere end de 40 

km. nordpå til Ølgod, før en ejendom med 12,7 procent i 

afkast og gedigne lejere er svær at sælge  

jendomsmarkedet i Danmarks 5. 
største by Esbjerg holder kaden-
cen nogenlunde. Efterspørgslen er 

jævn, og investeringsejendomme kan relativt 
hurtigt sælges. 

- Vi har lige solgt en investeringsejendom 
i centrum af Esbjerg med et butikslejemål 
i stuen og 4 lejligheder, hvor den ene var 
udlejet i 1959, en beboet af ejeren selv og de 
2 andre stod tomme. Der er altså betydelige 
udviklingsmuligheder. Det har kun taget to 

uger at få den solgt næsten til prisen, siger 
indehaver Leif Lassen, Home Erhverv i Esbjerg, 
der havde flere interesserede købere i ejen-
dommen. 

Ejendommen gik som oftest i Esbjerg til 
en lokal investor. I februar lykkedes det da 
også at sælge en for Esbjerg sjælden stor 
investeringsejendom i form af Danske Bank 
Finanscenter.  Her var sælger et investerings-
selskab hjemmehørende på Sydfyn og køber 
var den esbjergensiske ejendomsinvestor 
Claus Sørensen, der har over 150 boliglejemål 
i Esbjergs indre by og en række erhvervsleje-
mål - indtil videre. 

Prime giver 6-7 procent i Esbjerg
Leif Lassen ser handlerne som en bekræftelse 
på, at markedet er kommet godt tilbage.

- Også selvom vi arbejder dobbelt så hårdt 
og tjener det halve, siger Leif Lassen – og er 

E

- Ølgod er ikke nogen helt lille by. Der bor knap 
4.000 indbyggere, så der er et befolkningsunderlag, 
siger indehaver Leif Lassen, Home Erhverv, der har 
denne ejendom til salg og er uforstående overfor, 
at den pt. ikke kan sælges på trods af, at køber får et 
afkast på næsten 13 procent og stabile lejere. 
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Hotel Britannia 
i centrum af 
Esbjerg

Kontakt os på

7513 0111
info@britannia.dk

Torvegade 24
6700 Esbjerg 

www.britannia.dk

Dagsmøder fra 

kr. 350,-
Weekendkursus 

kr. 1.295,-
Konferencedøgn 

kr. 1.555,-

En mødeplanlæggers drøm…
Vi er kendt for vores imødekommende værtskab og store
nærvær. Hotellets 108 værelser er stilfuldt indrettet med
dansk design. Beliggenhed i centrum af Esbjerg med 
Herrups have som nærmeste nabo. 

Mødelokaler
Vi sørger altid for de perfekte rammer og et optimalt lærings-
miljø, naturligvis understøttet af en moderne teknologi.
Lad vores koordinator hjælpe dig med at skabe de bedste
forudsætninger for et vellykket arrangement.

Brasserie b
Brasseriemad er sædvanligvis rigelig, nærende og forståligt,
og det lever brasserie b fint op til" - udtaler madanmelder
Bent Christensen i bogen “NATUREN TIL BORDS“.

110x140 ann til ejedomskontor  01/06/12  12.00  Side 1

dermed på linie med mange andre mæglere over 
hele landet. 

Også Nybolig Erhverv påpeger i sin seneste rapport, 
at afkastniveauet bliver fastholdt – selvom der kun 
er få handler såvel som udlejninger. 

- Afkastniveauet for prime ejendomme i Esbjerg 
er 6-7 procent. Havnen er særlig efterspurgt, mens 
indre by har vanskeligheder i konkurrencen, da lejer-
nes parkeringsbehov er en udfordring. Udviklingen 
er dog gennemgående stabil, og der er alene sket en 
mindre nedadgående justering i bunden af spæn-
det for klasse C ejendomme. Vi oplever fortsat, at 
prime ejendomme kan udlejes for 800-1.000 kr. per 
kvm., mens sekundære ejendomme udlejes i spæn-
det 350-600 kr. per kvm., påpeger Nybolig Erhverv. 

Det nikker Leif Lassen genkendende til. 

- På udlejningssiden ser det sort ud for visse typer 
ejendomme på trods af lave lejepriser. Det gælder 
for eksempel lager- og logistikejendomme i periferien 
af byen. Når mine kunder spørger, om vi kan sætte 
prisen ned for at tiltrække lejere, bliver jeg nødt til at 
sige, at det formentlig ikke vil hjælpe. Efterspørgslen 
er der simpelthen bare ikke, siger Leif Lassen. 

Stabile lejere og høje afkast
Selvom investeringsejendommene – især hvis der 
er boliger inkluderet - sælger hurtigt og fornuftigt 
i centrum af Esbjerg, så ser det helt anderledes ud, 
hvis man tager de 40 km. nordpå til Ølgod eller øst-
på til Brørup. Om det er udkantsdanmark-begrebet, 
der for alvor er slået igennem eller generel frygt for 
affolkning står ikke klart. Men det er tydeligt, at her 
er interessen ikke stor på trods af en række forhold, 
der normalt er meget attraktive for investorer. 

- Vi har netop nu en ejendom til salg i Ølgod 40 km. 
fra Esbjerg. Måske er der ikke mange udefrakom-
mende, der kender Ølgod, men det er en by med 
knap 4.000 indbyggere. Her kan man få et afkast på 
12,74 procent med 2 erhvervslejemål og 9 boligle-
jemål, - og med en solid lejer i stueetagen i form af 
Danske Bank, siger Leif Lassen. 

Alligevel er ejendommen ikke solgt endnu. 
- Jeg har sendt rigtig mange prospekter frem, og når 
jeg følger op, får jeg at vide, at når de læser, hvor det 
er, så lægger de det fra sig. Vi snakker om, at selvom 
ankerlejeren i form af Danske Bank skulle flytte, så 
ligger afkastet fortsat over finansieringsrenten. Det 
chokerer mig faktisk, at det er så svært at få solgt 
sådan en ejendom, siger Leif Lassen. 

Danske Banks Finanscenter i Strandbygade 2 i Esbjerg blev solgt 
i februar. Det er en stor ejendom efter esbjergensiske forhold, og 
den blev solgt af Leif Lassen til over 50 millioner kr. for de cirka 
3.000 kvm.
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Udenlandske 

KÆDER 
vil gerne ind 
på nordisk 
hotelmarked
Det nordiske marked er præget 
af en håndfuld store aktører, 
og det er svært at finde egnede 
ejendomme for udenlandske 
investorer

Vi vil gerne ind på det nordiske marked. Men det er svært at 
finde centrale, stationsnære ejendomme i hovedstæderne, 
som er præcis det, vi går efter, sagde Wilma Kellerman-Baans, 

der er Vice President for Business Development i den tyske kæde 
Steigenberger Hotels og en af talerne på årets store internationale 
hotelkonference, HotCop, der i år blev afholdt på Hotel Skt. Petri den 
22. maj. HotCop arrangeres af Nordic Hotel Consulting og Magasinet 
Ejendom. 

For flere af de udenlandske hotelkæder har det ellers primært væ-
ret kontraktgrundlaget i Norden, der forhindrede dem i at gå ind på 
markedet. Internationalt arbejder man oftest med kontrakter, hvor 
udlejeren eller ejendomsbesidderen i lige så høj grad som operatøren 
har ”fingrene på kogepladen”, mens man i Norden typisk har haft rene 
lejekontrakter. 

-

Årets hotelrundtur gik til Stay Copenhagen på Islands Brygge, hvor især de 
internationale deltagere også nød udsigten fra taget. Desuden var der besøg 
på det nyrenoverede Scandic Copenhagen, og det succesfulde hotelkoncept 
Generator Hostels i Adelgade, der kombinerer vandrehjem, livlig bar, ung 
musik og en beliggenhed lige i centrum.
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Det har de udenlandske kæder traditionelt ikke villet risikere, fordi de 
kunne stå tilbage med en fast lejeudgift og faldende indtægter. Men 
flere af de udenlandske kæder på årets konference gav udtryk for, at 
de ikke var kompromisløse i deres tilgang til kontraktforholdene. De vil 
gerne forhandle. Men de vil ikke gå på kompromis med deres strategi, 
og de rigtige ejendomme findes bare ikke i markedet netop nu for 
flere af de koncepter, der står på spring.

En anden ting er, at de nordiske aktører har det med at lukke sig om 
sig selv. 

- Hvis en ejendomsbesidder står med valget om at indgå en kontrakt 
med Scandic, Choice eller en ukendt udenlandsk kæde, så er det altså 
næsten altid Scandic eller Choice, der bliver foretrukket, fordi de er 
kendte i markedet, påpegede en deltager. 

Samtidig blev det understreget fra salen, at det jo ikke er nogen kritik 
af de nordiske kæder – de passer bare deres hjemmemarked dygtigt. 

Et andet af de temaer, der blev bragt op, var, om det overhovedet er 
muligt at være et mindre hotel eller en mindre hotelkæde og drive en 
fornuftig forretning. 

- Vi har valgt at eje næsten alle vores ejendomme selv. Det giver os 
store frihedsgrader i forhold til disponeringen. Men det er svært at 
ekspandere, så vi overvejer nu om vi skal forsøge at finansiere fremti-
dige tilkøb. Der er bare det, at det er ikke nemt at skaffe finansiering 
nu, sagde hoteldirektør Erik Sophus Falck, Danske Hoteller. 

Det bekræftede samtlige deltagere på konferencen. 
- Vi låner penge ud. Det gør vi. Men det er klart, at i og med, vi har 

begrænsede midler på grund af den funding, der skal stilles 
til sikkerhed, så fokuserer vi på vores eksisterende kunder. Og 
vi stiller samtidig krav til erfaring, til ”beliggenhed, belig-
genhed og beliggenhed”, og til en forretningsplan, der viser 
præcis, hvordan man vil skabe værdi i kraft af operatøren, 
sagde Senior Vice President Trine Sundt, fra den norske bank, 
DNB Bank. 

Banken er blandt de største i Norden i hotelsektoren og har i 
øjeblikket  3,9 milliarder udlånt til hotelmarkedet i primært 
Sverige og Norge. Blandt de store transaktioner er finansie-
ringen af Det Blå Hotel, der også er kendt som Danmarkshi-
storiens største K/S og som i 2011 blev solgt til norske Lars 
Wenaas.

HotCop 2012 bød på en lang række 
internationale indlægsholdere. Blandt de 

danske var Erik Sophus Falck fra Danske 
Hoteller, der kom med et engageret ind-

blik i de udfordringer, som man står i som 
mindre operatør, når det gælder, hvorvidt 
man skal eje sine ejendomme selv eller ej. 

HotCop bragte i 2012 igen 120 internationale hotelfolk til Køben-
havn. Her fra receptionen på Nimb aftenen før selve konferencen, 
hvor der var afsluttende forfriskninger efter hotelturen.    
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H
vert år udbyder offentlige myndigheder flere tusin-
der offentlige kontrakter om køb af varer, tjeneste-
ydelser og bygge- og anlægsopgaver efter Udbuds-

direktivet. Formålet med de mange udbud er selvfølgelig at 
skabe konkurrence om de offentlige kontrakter og i mange 
tilfælde lavere priser for kommunen og staten. 

Det er dog ikke helt ukendt, at der er mange omkostninger for 
den enkelte tilbudsgiver ved at deltage i en udbudsforretning, 
især når omkostningerne er afholdt forgæves, fordi kontrakten 
tildeles en anden tilbudsgiver.

Derfor har man som tabende tilbudsgiver også en væsentlig 
interesse i at få oplysninger om, på hvilke punkter det vin-
dende tilbud er bedre end ens eget tilbud, således at man har 
mulighed for at forbedre sig til kommende udbud på marke-
det og samtidig øge markedets gennemsigtighed. 

En tilbudsgiver kan derfor altid anmode om aktindsigt, og 
en tilbudsgiver kan på grundlag af offentlighedsloven få 
aktindsigt i de afgivne tilbud direkte hos den ordregivende 
myndighed. 

Indgiver en tilbudsgiver klage til Klagenævnet for Udbud, kan 
denne på grundlag af forvaltningsloven som part i sagen opnå 
aktindsigt i Klagenævnet for Udbuds dokumenter. 

Udgangspunktet i offentlighedsloven og forvaltningsloven er 
den samme, dvs. at den ordregivende myndighed eller Klage-
nævnet skal give fuld aktindsigt. Fuld aktindsigt vil ofte være 
aktindsigt i et konkurrerende tilbud og tilbudsevalueringen. 

Reglerne om aktindsigt indeholder imidlertid også undta-
gelser til, hvilke dokumenter og oplysninger, der kan gives 
aktindsigt i. Mulighederne for at undtage oplysninger fra 
aktindsigt adskiller sig på enkelte områder alt efter om aktind-
sigtsbegæringen behandles efter offentlighedsloven eller efter 
forvaltningsloven.  

For eksempel er oplysninger om forretningshemmeligheder el. 
lign efter offentlighedsloven ofte undtaget fra aktindsigt, da 
aktindsigten i de fleste tilfælde indebærer en nærliggende ri-
siko for, at tilbudsgiveren af det vindende tilbud, påføres skade 
i form af et økonomisk tab af væsentlig betydning.

Den går ikke hver gang, og det kan godt forhindres.

Hej, jeg vil gerne anmode om fuld 
aktindsigt i det vindende tilbud 
- på forhånd tak!

Af Advokat Anne Støtt Hansen
ash@winlaw.dk

Advokatfirmaet Winsløw
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Omvendt er ordregivers evalueringsrapport ikke nødvendigvis undta-
get fra aktindsigt efter forvaltningsloven, selvom den indeholder in-
dividuelle oplysninger om tilbuddene. Afgørende er dog om oplysnin-
gerne i evalueringsrapporten har afgørende betydning for afgørelsen.
  
Dette illustreres fint af en kendelse afsagt af Klagenævnet for Udbud 
af 2. september 2011, hvor Region Midtjylland den 14. januar 2011 ved 
offentligt EU udbud udbød en kontrakt om levering af en PET/CT scan-
ner til Regionshospitalet Herning.

Region Midtjylland modtog tilbud fra 3 virksomheder, herunder 
GE Healthcare A/S (herefter GE) og valgte at tildele kontrakten til 
Siemens A/S. GE indbragte tildelingsbeslutningen for klagenævnet, 
idet GE mente, at Siemens A/S´ s tilbud var ukonditionsmæssigt, da 
tilbuddet ikke opfyldte en række mindstekrav. 

I et brev af 18. maj 2011 anmodede GE om aktindsigt i Siemens A/S 
tilbud samt de individuelle vurderinger af tilbuddet. 

I mail af 24. juni 2011 meddelte Region Midtjylland GE, at idet, at der 
var tale om et marked af højteknologiske produkter, hvor der var 
forholdsvis få udbydere og dermed en relativ begrænset konkurrence, 
og at der kunne være en ikke ubetydelig risiko for, at konkurrerende 

tilbudsgivere ville kunne udnytte disse oplysninger til at opnå en 
væsentlig og uberettiget konkurrencefordel ved kommende udbud 
på markedet, ville videregivelse af oplysninger til GE om Siemens A/S’ 
priser og tekniske specifikationer i relation til ordregivers konkurren-
ceparameter kunne påføre Siemens A/S en væsentlig økonomisk og 
konkurrencemæssig skadevirkning. 

Region Midtjylland orienterede Klagenævnet om den trufne afgørelse 
og efterfølgende klagede GE til klagenævnet, hvorom klagenævnet 
udtalte, at anmodningen om aktindsigt i Siemens A/S tilbud var 
begrænset korrekt. Klagen vedrørte spørgsmålet, om den scanner, som 
blev tilbudt, opfyldte de stillede minimumskrav og vedrørte således 
ikke den foretagne evaluering af konkurrenceparametrene. Allerede 
som følge heraf ville de interne arbejdsdokumenter ikke indeholde 
noget, der ville være af væsentlig betydning for sagens afgørelse. 

Afgørelsen viser, at der kan være gode begrundelser for at fravige ud-
gangspunktet for at give fuld aktindsigt i den vindende tilbudsgivers 
tilbud, for eksempel i et marked, hvor der er begrænset konkurrence.

Som tilbudsgiver kan du altså få aktindsigt, men du kan også med en 
god begrundelse forhindre, at de øvrige tilbudsgivere får fuld aktind-
sigt.
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Tyske Patrizia køber ejendom til 223 
millioner kr. i Søborg 

Efterspørgslen stiger på 
restlejligheder 

Det tyske ejendomsinvesteringsselskab Patrizia har købt en fuldt 
udlejet boligudlejningsejendom fra 2009 i Søborg nord for Køben-
havn for cirka 223 millioner kr. De 103 lejligheder fordeler sig på 9.141 
kvm. over syv etager.

Bygningen er tegnet af Kim Utzon og var oprindelig målrettet ejer-
lejlighedsmarkedet med lejligheder på 93-100 kvm. 

- Der er fortsat befolkningstilvækst i Danmark. De seneste prognoser 
siger, at den danske befolkning vil vokse 0,2 procent om året til cirka 
6 millioner i 2050. Urbaniseringen forventes samtidig at fortsætte 
med det resultat, at vi hen mod slutningen af perioden vil se, at 90 
procent af den danske befolkning bor i byområder, siger Peter Wil-
lisch, direktør for Patrizia Wohninvest som baggrund for købet. 

Med købet i Søborg har Patrizia Euro City Residential Fund øget sin 
investeringsvolumen til knap 1,5 milliarder kr. Næsten 90 procent er 
investeret i Sverige, Finland og Danmark, 10 procent i Tyskland.

Patrizia åbnede kontor i Stockholm i sommeren 2011.

Ejendomsmæglerkæden Colliers International Danmark oplever 
stigende interesse for restlejligheder, specielt i København, og har 
senest formidlet et samlet salg af 5 ejerlejligheder beliggende på 
Teglholmen kun få kilometer fra Københavns centrum. 

- Køber er en privat investor, men der var mange potentielle købere, 
hvilket også bevirkede, at salgstiden blev kort, siger ejendoms-
mægler Søren Lindbjerg, Colliers International Danmark.

Metropol Erhverv flytter til 
nyt domicil
Mæglerfirmaet Metropol Erhverv er flyttet til nyt domicil i Hasseris 
ved Aalborg. 

På trods af selskabets start i 2009 midt i krisen, har selskabet for-
mået at vækste. 

I foråret kom tidligere erhvervsdirektør i Danske Bank Aalborg, Kim 
Christensen, med som partner. Derfor blev Bådehavnsvej 15 for småt, 
og Metropol Erhverv har det nu i stedet til udlejning. 

- Vi anser boligmarkederne i de nordiske lande og Tyskland for at være meget 
attraktive. I de seneste seks måneder alene, har vi investeret knap 600 mil-
lioner kr. i København, siger direktør Peter Willisch, Patrizia Wohninvest.

Interessen kommer både fra små og store investorer, inklusive de institutio-
nelle investorer. Også udenlandske investorer bygger i øjeblikket porteføljer 
ved at opkøbe restlejligheder.
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DTZ flytter ind i 1.030 kvm. 
i Silkegade 

PFA køber HK’s forbundshus - og HK lejer tilbage 

Apollo Rejser lejer 2.000 kvm. på 
Amager Strandvej

Mæglerfirmaet DTZ har lejet 1.030 kvm. i Bikubens oprindelige 
hovedsæde i Silkegade i Københavns indre by.

Ejendommen er fredet, hvilket betyder, at mens den nyere del af 
lejemålet totalrenoveres til helt moderne arbejdspladser, bevares 
den karakteristiske oprindelige del med sine træbeklædte gang-
arealer og mødelokaler samt åbne tagterrasse.

Det er ikke kun beboere, der strømmer til Amager i øjeblikket. Efter 
10 år på Nørrebrogade flytter også rejseselskabet Apollo Rejser nu til 
Amager. DTZ Egeskov & Lindquist har forestået udlejningen. 

Apollo Rejser har lejet knap 2.000 kvm. på Amager Strandvej 60. 

- Efter 10 år i et noget opdelt lejemål på Nørrebro havde Apollo Rejser 
behov for et mere samlet lejemål. På Amager Strandvej har rejsesel-
skabet nu fået 2.000 kvm. moderne storrumskontorer, hvor medar-
bejderne sidder meget mere optimalt end på deres tidligere lejemål, 
siger Keld Abildgaard, Erhvervschef hos DTZ.

På Amager Strandvej får Apollo Rejser selskaber som Telia, rådgivnings-
firmaet Rezidor Cornerstone og slikproducenten Storck som naboer. 
Ejendommen har bl.a. tidligere huset computer producenten Dell. 
Der er fortsat 2.300 kvm. ledige i ejendommen. Læs også side 12.

PFA har købt HKs 20.000 kvm. store for-
bundshus i Weidekampsgade i det centrale 
København for 515 millioner kr. på en ’sale 
and lease back’-kontrakt.

HK tjener cirka 175 millioner kr. på at sælge 
huset i Weidekampsgade og har samtidig 
indgået en 12-årig lejekontrakt med PFA.

HK’s forbundshus blev bygget for 10 år 
siden. I dag har husbyggeriet vist sig 
som én af HK’s allerbedste investeringer, 
grundet husets værdistigning gennem de 
seneste 10 år.

Salget kommer efter, at HK i længere tid 
har undersøgt mulighederne for at redu-
cere de løbende udgifter, der er bundet 
til fast ejendom. Frem for at sælge huset 
og fraflytte har Hovedbestyrelsen valgt at 
sælge huset for derefter at leje det igen 
med mulighed for forlængelse af lejekon-
trakten.

Salget er formidlet af Red Property Advisers. 

DTZ’s kommende hovedsæde i Silkegade i København har tidligere været 
hovedsæde for BG Bank og senere en del af SEB’s danske domicil. 

HKs hovedsæde er blevet solgt i en sale-and-lease-back aftale med PFA. Na-
boer til forbundshuset er blandt andet Deloittes domicil og Kommunernes 

Landsforening.
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Dubex lejer etage 
hos Ernst & Young i 
den gamle TV-by 

GLADSAXE: Danmarks største IT sikker-
hedsvirksomhed Dubex lejer en 1.500 kvm. 
stor etage i Ernst & Youngs domicil i den 
gamle TV-by.

DTZ Egeskov & Lindquist har stået for 
udlejningen. Dubex’ nuværende lokaler i 
Sydhavnen i København er med løbende 
ansættelser de seneste år blevet for trange. 

- Med udlejningen har Dubex sikret sig et 
moderne lejemål på konkurrencedygtige 
vilkår og uden den meget lange bindings-
periode, der normalt følger med nyere 
lejemål af denne høje standard, siger Brian 
Tretow-Loof, associeret partner og senior-
rådgiver hos DTZ.

Udlejningen er symptomatisk for en stærk 
trend i markedet i øjeblikket, hvor stadig 
flere domicilejere i stedet for at fraflytte, 
når de får brug for mindre plads, fremlejer 
dele af arealerne direkte til andre virksom-
heder.

Ernst & Young overtog i 2009 hele DR’s 
tidligere hovedsæde, TV-Byen i Søborg, 
der forinden havde gennemgået en 
omfattende modernisering. Nu er 1.500 
kvm. udlejet til Dubex efter ændringer i 
organisationen hos Ernst & Young.
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 1.500 kvm. kontor udlejet i Birkerød 

Investorer vil have sikkerhed, 
synlighed og god beliggenhed 
Colliers har formidlet salget af to investeringsejendomme i hen-
holdsvis Odense og Esbjerg, som begge er lejet ud til Danmarks stør-
ste entreprenørvirksomhed, MT Højgaard, på 10-årige lejekontrakter.

Ejendommen i Odense er på cirka 2.000 kvm. og ligger ud mod 
hovedindfaldsvejen Middelfartvej. Ejendommen i Esbjerg er på 
cirka 4.000 kvm. og har en væsentlig synlighed mod den trafikerede 
Kjersing Ringvej. Der er netop nu en del udvikling i området, for 
eksempel bygger SydEnergi et nyt og markant domicil.

North har udlejet 1.500 kvm. kontor til to teknologivirksomheder på 
Bregnerødvej 96 i Birkerød. Ejendommen er nu næsten fuldt udlejet. 

Den ene Lejer er IT-gruppen, der er en uafhængig, danskejet konsu-
lent- og servicevirksomhed og den anden er GreenWave Reality, der 
udvikler intelligente og energieffektive enheder, der reducerer elfor-
bruget i husholdninger. De 2 nye lejekontrakter betyder, at ejendom-
men efter 18 måneder under forvaltning hos North er næsten fuldt 
udlejet og klar til salg. 

- Birkerød er et vanskeligt marked at udleje kontor i, fordi mange 

investorer i området har dumpet priserne på lejeniveauet fremfor at 
investere i deres ejendomme. Derfor kræver det, at man får skabt det 
rigtige produkt, hvor virksomhederne får mulighed for en vis grad 
af fleksibilitet i lejemålene og kan dele faciliteter som kantine m.v., 
siger Morten Schultz, Partner / Commercial i North Property Asset 
Management.

Generelt ser North en stigning i efterspørgslen efter kontorer ovenpå en lang 
periode med krise. Krisen har dog medført et regimeskifte i markedet, og 
nogle områder har vundet over andre i kampen om at tiltrække virksomhe-
der. Derfor er der områder som efter krisen har en udfordring med strukturel 
tomgang. Dette gælder for flere erhvervsområder nord for København som 
for eksempel Birkerød. 

- De 10-årige lejekontrakter med MT Højgaard betyder et stabilt cash flow 
for køber i årene fremover, siger Søren Lindbjerg, Colliers International Dan-
mark, om salget af to domicilejendomme i henholdsvis Odense og Esbjerg. 
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Flere vil gerne dele kontorer 

Domicilbyggeri til små og mellemstore virk-
somheder bliver mindre, mens flerbruger-
huse er i vækst. Tendensen skyldes ifølge NCC 
Property Development, der har haft succes 
med udviklingen af flerbrugerhuse både i 
forhold til lejere og investorer, et øget fokus 
på omkostninger og fleksibilitet. 

Hensynet til medarbejderne og deres 
arbejdsforhold er noget, som vil fylde mere i 
virksomhedernes bevidsthed fremover, viser 
NCC Property Developments seneste Future 
Office-rapport, der beskriver fremtidens 
tendenser inden for kontorbyggeri. 

- Både de indre og ydre rammer betyder 
noget, især for den yngre generation. Her skal 
man ikke undervurdere signalværdien i en 
præsentabel og centralt beliggende bygning. 
I et flerbrugerhus kan mindre virksomheder 
samtidig tilbyde de ansatte attraktive faci-
liteter som kantine, fitnessrum og moderne 
mødelokaler, der kan være med til at tiltræk-
ke og fastholde dygtige medarbejdere, siger 
Future Office-koordinator Charlotte Nekman 
fra NCC Property Development. 

Samtidig matcher flerbrugerhusene en 
anden af tidens tendenser, der dikterer 

ansvarlighed. Det gælder ikke bare inden 
for miljø og energi, hvor lejerne i moderne 
flerbrugerhuse for relativt få midler kan få 
gavn af bæredygtige løsninger. Fællesskabet 
og stordriftsfordelene i flerbrugerhusene 
understøtter nemlig også virksomhedernes 
fokus på økonomisk ansvarlighed.

- Den økonomiske situation har medført, 
at virksomhederne generelt udviser mere 
mådehold. De ønsker gode forhold og en god 

adresse, men ikke at være store i slaget og 
opføre prangende domicilbyggerier. I stedet 
vil man bo i øjenhøjde med kunderne og om-
verdenen og derigennem sende et signal om 
en ansvarlig profil, siger Charlotte Nekman.
Læs også side 24.

NCC soler sig i at have ramt trenden på et rigtigt 
tidspunkt, og dermed at kunne tiltrække lejere til 
konceptet Company House. 

Beliggenhed er en afgørende faktor for at flere virksomheder vælger 
flerbrugerhuse. Zenit Company House i Aarhus er centralt placeret i 
nærheden af store hovedtrafikårer, der både sikrer lejerne markant 
synlighed og gode transportmuligheder for de ansatte
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Rosengårdcentret skal sælges for 
2,5-3 mia. kr. - RED får opgaven 

Rosengårdcentret i Odense er sat til salg. 
Og ambitionerne er høje. Det forventes på 
forhånd at blive den enkeltejendom i Dan-
mark, der vil blive solgt til den højeste pris 
nogensinde. 

Bestyrelsen forventer, at timingen for at 
sælge Rosengårdcentret er god nu. 

- Finanskrisen har medført et historisk lavt 
renteniveau, som vi ikke har oplevet i 50 år. 
Og da investeringer i aktier og obligationer 
enten er usikre eller har udsigt til et meget 
lavt afkast, er markedet for investeringer i 
aktiver af Rosengårdcentrets type gunstigt 
for mange investorer, forklarer Ove Jensen.

Flere potentielle købere har allerede vist 
interesse, og Ove Jensen er sikker på, at flere 
vil melde sig på banen, når Rosengårdcentret 
nu officielt er sat til salg. 

Rosengårdcentret er et af Danmarks største 
og mest kendte centre med 158 butikker 
inklusive en CinemaxX, Fitness DK og lege-
land, der fordeler sig over 110.000 kvm.
Der er fortsat udvidelses- og ud-
viklingsmuligheder i centeret, som en kom-
mende ejer formentlig vil udnytte. 

I 1983 blev Rosengårdcentret udbudt som 
anpartsprojekt – Danmarks mest succesrige 

i mands minde. Knap to tredjedele af inve-
storerne fra dengang er stadig med. 

Rosengårdcentret sættes til salg på et 
tidspunkt, hvor butikscenterselskabet Steen 
& Strøm netop har påbegyndt udlejningen 
af det 42.000 kvm. store bynære center Viva. 
Der er dog delte meninger blandt mæglere 
og udviklere i byen om, hvorvidt de to centre 
kommer til at sup-
plere - eller konkur-
rere - med hinanden.

Det bliver det interna-
tionale erhvervsmæg-
lerfirma, Cush-
man & Wakefield, 
repræsenteret af RED i 
Danmark, der skal stå 
for rådgivning og salg 
af Rosengårdcentret. 
Cushman & Wakefield 
sidder på mere end 24 
pct. af det europæiske
marked for investe-
ringer i retailejendom-
me, hvilket gør dem 
til langt den største 
spiller i Europa. 

- Vi har valgt en råd-
giver, som har bevist, 

at de kan rådgive og sælge shoppingcentre 
på globalt plan. Den internationale erfaring 
er vigtig for os, da det lige så vel kan blive en 
international køber som en dansk køber, der 
bliver fremtidens ejer af Rosengårdcentret, 
siger bestyrelsesformanden for Rosengård-
centret, Ove Jensen. 

Rosengårdcenteret har knap 7,5 mio. besøgende om året og en årsomsæt-
ning i omegnen af 1,8 mia. kr. Det svarer til godt 13 procent af detailhandels-
volumen på hele Fyn og de nærmeste dele af Jylland. 

Dyreste enkeltejendomme
Danmarkshistoriens dyreste enkeltejendomme 
før Rosengårdcentret:

1. FN-Byen – 45.000 m2 kontor på Marmormolen i 
København, solgt til ATP og Pension Danmark for 2,1 mia. kr.

2. Illum på Strøget i København, solgt til international 
investorgruppe med MGPA i spidsen for 1,65 mia. kr.

3. TDC’s hovedkontor i Sydhavnen i København, solgt 
til den norske pensionskasse KLP for 1,13 mia. kr.

Herefter følger salget af 50 procent af Fields i 2006 og 
indkøbscentret Friis i Aalborg i 2010.

      Kilde: RED
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Danish Crown bygger nyt 25.000 
kvm. slagteri i Vejen 
Danish Crown bygger nyt slagteri til 500 mil-
lioner kr. Kreaturslagteriet skal opføres ved 
Holsted i Vejen Kommune, og det kommer til 
at betyde cirka 300 nye arbejdspladser. 

Det er det første nye større kreaturslagteri i 
Danmark i næsten fire årtier og den største 
enkeltstående investering i kreatursektoren 
nogensinde. 

Det nuværende hovedkontor i Herning flytter 
også med til de nye lokaler. Opførelsen af det 
nye slagteri kommer til at berøre 400 medar-
bejdere i DC Beef. 

- Selv om det seneste år har været hårdt og 
frustrerende for de mange medarbejdere, 
der har ventet på den endelige melding, og 

som bliver påvirket af beslutningen, er det 
positivt, at vi i Danmark har mulighed for at 
investere store summer i sikringen af danske 
arbejdspladser på sigt, siger Lorenz Hansen. 

Også i Vejen Kommune er den endelige 
beslutning ventet med spænding, og her 
glæder man sig til at se den nye arbejdsplads 
tage form. 

- Vi har brugt det seneste år på at planlægge 
og byggemodne det areal, hvor slagteriet skal 
ligge, så vi er glade for, at Danish Crown nu 
har truffet deres endelige beslutning. Både 
fordi det understreger, at vi er en erhvervsat-
traktiv kommune, og fordi det trækker en 
række andre positive ting med sig, siger borg-
mester i Vejen Kommune, Egon Fræhr. 

Slagteriet ventes at stå klart i begyndelsen af 2014, 
men allerede i efteråret 2013 forventer DC Beef at 
kunne flytte sit hovedkontor til de nye lokaler. 

Wihlborgs køber 
12.200 kvm. i Herlev 

Det svenske ejendomsselskab Wihlborgs har 
købt en ejendom på Literbuen 6-10 i Herlev.

- Ejendommen er beliggende i vores kernein-
vesteringsområde i det vestlige København, 
oplyser Wihlborgs. 

Købsprisen er 45 millioner danske kr., men 
ejendomsværdien er tidligere sat til 71 mil-
lioner kr. Ejendommen består af tre bygninger 
og er ialt på 12.200 kvm. fordelt på henholdsvis 
lager og kontor. Den er fuldt udlejet og har 
været en del af konkursboet efter ejendomssel-
skabet Sandgården. 

– Vi fortsætter væksten på vores danske hoved-
marked omkring Frederikssundsvej/Ring 3 i 
den vestlige del af Storkøbenhavn. Købet skaf-
fer os en moderne kontor- og lagerejendom 
med et stabilt cashflow, siger VD Anders Jarl, 
Wihlborgs Fastigheter.

Det svenske ejendomsfondsselskab Genesta åbner kontor i København. 

– Åbningen af det danske kontor er en naturlig konsekvens af Genestas Nordic In-
vestment Management Business, og for mit vedkommende er det spændende at 
tage aktiv del i så vigtig en etablering, siger Preben Linder Thomsen, der kommer 
til at lede det nye kontor.

Preben Linder Thomsen, der nu skal begynde søgningen efter ejendomme i det 
danske marked,  kommer fra EjendomsInvest i Danmark, hvor han har været ejen-
domsdirektør. I 2001-2007 var han udviklingsdirektør for Nordicom.

Kontoret bemandes løbende og forventes at have 4 ansatte ved udgangen af 2012.

Genestas primære forretning i Danmark vil bestå af investering udover at udbyde 
tjenester inden for investeringsforvaltning for tredjepart.

Genesta er et svensk ejendomsfondsselskab grundlagt i 2003. Porteføljen inklude-
rer kontor-, butik- og logistikejendomme i Finland, Sverige, Norge og Litauen - ialt 
500.000 kvm.

Den første fond, Genesta Nordic Baltic Real Estate, er en lukket fond med 13,2 mil-
liarder kr. i egenkapital med fokus på erhvervsejendomme med middelhøj risiko. 
Fonden har investeret al sin kapital. 

Genesta har 27 ansatte som arbejder på kontorer i Stockholm, Helsinki, Oslo och 
Luxemburg.

Genesta åbner kontor i København 
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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 1.6.2011- 31.05.2012

 Boliger - huse og lejligheder 13.757 1.019.362

 Sport, fritid, kultur & hotel 4.115 295.351

 Butik, kontor, lager, industri & transport 17.677 1.094.490

 Skoler, uddannelse & forskning 6.745 494.740

 Sundheds- & socialvæsnet 8.281 509.471

  Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. 1.140 47.994

 Energi og renovation 1.005 25.674

   Total 52.720 3.487.083

     IGANGSATTE BYGGERIER  MIO. KR. KVM.

     – fordelt på regioner –  fra 1.6.2011- 31.05.2012

    Hovedstaden 19.772 1.085.580

 Sjælland 5.153 333.740

 Syddanmark 9.787 689.281

 Midtjylland 12.061 917.135

 Nordjylland 5.947 461.347   

    Total 52.720 3.487.083

     IGANGSATTE BYGGERIER  MI0. KR. KVM.

     – hele Danmark – fra 1.6.2011- 31.05.2012

 januar 3.765 291.427 
 februar 2.853 252.079
 marts 4.889 349.644 
 april 3.868 304.821 
     maj 3.607 313.135 
 juni 5.982 337.561
 juli 7.093 201.369 
 august 5.446 390.782 
 september 4.203 287.530 
 oktober 3.246 203.341 
 november 4.726 342.807 
 december 3.041 212.587 
 Total 52.720 3.487.083

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

  By Mio. kr. Slut Hovedgruppe

 Opførelse af administrationscenter til Bestseller Århus C 465,5 201308 Butik, kontor, lager, industri & transport

 Cityringen - CMC Vedligeholdelsescenter København SV 268 201501 Butik, kontor, lager, industri & transport

 Opførelse af retsbygning  Roskilde 159 201309 Off. bygn. politi, militæret & beredskabst

 Fredericia Megacenter - Fase 1 Fredericia 150 201212 Butik, kontor, lager, industri & transport

 Psykiatrisk Center Hvidovre  Brøndby 130 201411 Sundheds- & socialvæsnet

 Olof Palme Parken - Etape 2 Århus N 120 201405 Boliger - huse og lejligheder

 Sydvestjysk Sygehus - Esbjerg - Fase 1  Esbjerg 120 201305 Sundheds- & socialvæsnet

 Opførelse af ældreboliger i Bredebo Kongens Lyngby 115,1 201408 Sundheds- & socialvæsnet

 Hørkær D - almene familieboliger  Herlev 113 201305 Boliger - huse og lejligheder

 Renovering af Vejgaard, afd. 5 - Område A/B Aalborg 92  201312 Boliger - huse og lejligheder

  DE 10 MEST AKTIVE ARKITEKTER

– hele Danmark – fra 1.6.2011- 31.05.2012

Arkitekterne M.A.A. Schmidt Hammer & Lassen K/S

Arkitema K/S

Creo Arkitekter A/S

Aarhus Arkitekterne A/S

Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S

Henning Larsen Architects A/S

Årstiderne Arkitekter A/S

Christensen & Co. Arkitekter A/S

Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S

Mangor & Nagel A/S

tal &
tendenser

Vedligeholdelsescentret til den 
kommende Metrocityringen er det 
næststørste byggeri påbegyndt i 
maj måned.  
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TAL & TENDENSER

     DE 5 STØRSTE BYGGEPROJEKTER I DANSKE REGIONER MED BYGGESTART MAJ 2012

     NORDJYLLAND – Projektnavn By Mio. kr. Slut Hovedgruppe

 Renovering af Vejgaard, afd. 5 - Område A/B 9000 92 201312 Boliger - huse og lejligheder, 

 Renovering af Vejgaard, afd. 5 - Område C 9000 81 201312 Boliger - huse og lejligheder, 

 Opførelse af plejecenter ved Gl. Rådhusplads 9700 80 201309 Sundheds- & socialvæsnet

 Læsø Laks - opførelse af fiskevirksomhed  9850 75 201212 Butik, kontor, lager, industri & transport

 Skovparken - Nye ejerlejligheder 9000 55 201302 Boliger - huse og lejligheder, 

     SJÆLLAND – Projektnavn By Mio. kr. Slut Hovedgruppe

     Opførelse af retsbygning  4000 159 201309 Off. bygn. politi, militæret & beredskabst

 Opførelse af boliger - Kastaniehaven 2. etape 4300 40 201301 Boliger - huse og lejligheder, 

 Opførelse af Kvickly på Garverigrunden 4760 40 201304 Butik, kontor, lager, industri & transport

 Køge Gymnasium bygger ny multihal 4600 20 201305 Skoler, uddannelse & forskning

 Fakta bygger ny butik i Næstved 4700 11,5  201301 Butik, kontor, lager, industri & transport

     MIDTJYLLAND – Projektnavn By Mio. kr. Slut Hovedgruppe

    Opførelse af administrationscenter til Bestseller 8000 465,5 201308 Butik, kontor, lager, industri & transport

 Olof Palme Parken - Etape 2 8200 120 201405 Boliger - huse og lejligheder, 

 Nybygning af Vesterled 8700 60 201309 Sundheds- & socialvæsnet

 Friplejehjemmet Højbo i Arnborg 7400 37 201312 Sundheds- & socialvæsnet

 Naturpark Vest, 1. etape  6950 32 201303 Sport, fritid, kultur & hotel

     SYDDANMARK – Projektnavn By Mio. kr. Slut Hovedgruppe

 Fredericia Megacenter - Fase 1 7000 150 201212 Butik, kontor, lager, industri & transport

 Sydvestjysk Sygehus - Esbjerg - Fase 1  6700 120 201305 Sundheds- & socialvæsnet

 Syddansk Universitet - Byggeafsnit OU41 5230 80 201312 Skoler, uddannelse & forskning

 Birkeparken - etape 2 6500 57 201306 Boliger - huse og lejligheder, 

 Renovering af Valdemarskolen 6760 40 201401 Skoler, uddannelse & forskning

    HOVEDSTADEN – Projektnavn By/postnr. Mio. kr. Slut Hovedgruppe

 Cityringen - CMC Vedligeholdelsescenter 2450 268 201501 Butik, kontor, lager, industri & transport

 Psykiatrisk Center Hvidovre  2605 130 201411 Sundheds- & socialvæsnet

 Opførelse af ældreboliger i Bredebo 2800 115,1 201408 Sundheds- & socialvæsnet

 Hørkær D - almene familieboliger 2730 113 201305 Boliger - huse og lejligheder, 

 Parkeringshus Robert Jacobsen 2300 90 201306 Butik, kontor, lager, industri & transport

I Næstved er en ny Fakta på vej til 11,5 millioner kr. som det 4. største byg-
geri i regionen. Her er det en Fakta på vej i Korsør. 
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Prime lejeniveauerne har stabiliseret sig, men 
mange udlejere imødekommer lejernes ønsker f.s.v.a. 
introduktionsrabatter eller særlige indretningsøn-
sker. Så længe tomgangsniveauet ikke er normali-
seret, forventes brugen af indslusningsrabatter at 
fortsætte. Prime lejeniveauet for de bedste lejemål i 
Syddanmark ligger på 1.000 – 1.050 kr. per kvm. per 
år, hvor enkelte lejemål af særlig kvalitet kan udlejes 
til endnu højere niveauer. I København udlejes de 
bedste lejemål til mere end det dobbelte.
 

Aktiviteten på investeringsmarkedet er beskeden. 
De investorer, der aktivt afsøger investeringsmu-
ligheder, fokuserer primært på prime ejendomme. 
Ejendomsbesidderne er omvendt tilbageholdende 
med at udbyde netop denne type, da opfattelsen er, 
at deres prisforventninger ikke vil blive indfriet i det 
nuværende marked. Efterspørgslen er altså til stede, 
mens udbuddet er sammensat af ejendomme, der 
ikke matcher investeringskriterierne hos køberne. 
Trods en beskeden handelsaktivitet er prime afkastet 
fastholdt i spændet 6-7 procent i Syddanmark.

Kontormarkedet i Danmark

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

Yderligere rentefald 
Renten bare falder og falder 
og er nu på et nyt bund-
rekordniveau. På grund af 
begrænset finansiering får 
bygge- og ejendomsbran-
chen dog ikke fuld glæde af 
den billige pris på penge. 
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Modtag vores GRATIS nyhedsmail 
5 gange om ugen!

Med styrkelsen af redaktionen, daglige nyhedsopdateringer og udbygning af brancheinformationerne 
på portalen vil Magasinet Ejendom levere branchens bedste nyhedsdækning . 

Selvom sommerferien nærmer sig vil vi stadig opdatere hjemmesiden samt sende nyhedsmails ud, 
med top aktuelle nyheder om bygge- og ejendomsbranchen.

Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.magasinetejendom.dk/nyhedsbrev
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Cobe modtager Nykredits 
Arkitekturpris 2012 

Skandinaviens største arkitekturpris, Nykredits Arkitekturpris på 
500.000 kr., går i 2012 til arkitektfirmaet Cobe i København ved 

arkitekt Dan Stubbergaard. Dan Stubbergaard fik i 2007 Nykredits 
Motivationspris. Dengang havde tegnestuen endnu ikke fået reali-
seret nogle projekter, men har siden gennemgået en imponerende 
professionel udvikling, der har ført til en række prisvindende projekter 
i ind- og udland.

- Prisudvalget har i sin vurdering lagt vægt på, at Cobe mestrer hele 
det faglige spektrum fra mindre byggerier og byrumsdesign til stra-
tegisk planlægning og research, fortæller formanden for prisudvalget, 
arkitekt og adm. direktør Mette Kynne Frandsen.

Den anden del af årets arkitekturpris, Nykredits Motivationspris 2012 
på 100.000 kr., går til Powerhouse Company – en global-dansk tegne-
stue etableret i 2005 af Nanne de Ru og Charles Bessard i henholdsvis 
Rotterdam og København.

I forbindelse med uddelingen af dette års arkitekturpriser har Ny-
kredits Fond besluttet at give en særlig hæderspris på 50.000 kr. til 
arkitekt Kent Martinussen.

- I sit virke som adm. direktør for Dansk Arkitektur Center har Kent 
Martinussen positioneret danske arkitekter internationalt, sat fokus 
på arkitekturen som et oplagt vækstpotentiale for samfundsøkono-
mien og bidraget med løsninger og svar på globaliseringens mange-
artede udfordringer, siger koncernchef Peter Engberg Jensen.

Nykredits Fond står bag Nykredits Arkitekturpris. Prisen er Skandina-
viens største, og med sine 500.000 kr. tæller den blandt førende arki-
tekturpriser som The Pritzker Architecture Prize og den prestigefyldte 
Mies van der Rohe Pris.

Seneste års modtagere af Nykredits Arkitekturpris
 2011  Cubo Arkitekter
 2010  Arkitektkontoret SLA
 2009  Tegnestuen Entasis
 2008  Arkitektfirmaet CEBRA
 2007  Dorte Mandrup Arkitekter

Fra overrækkelsen ses fra venstre Charles Bessard og Nanne de 
Ru, Powerhouse Company, Kent Martinussen, Dansk Arkitektur 
Center, kulturminister Uffe Elbæk, Dan Stubbergaard, COBE og 
bestyrelsesformand i Nykredits Fond Steen E. Christensen.
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Søren Risager-Hansen valgt til 
formand for Øresundsinstituttet

Susanne Hansen partner 
i Rubow 

Adm. direktør Søren Risager-
Hansen, KLP Ejendomme, er 

valgt til formand for Øresunds-
instituttet. Søren Risager afløser 
Haakon Løe fra Rambøll. 

Øresundsinstituttet har netop 
fejret 10-års jubilæum. Institut-
tet er en nonprofit organisation, 
som finansieres af samfund og 
erhvervsliv i Sverige og Danmark 
via medlemskab med det mål at 
udarbejde uafhængige analyser 
og følge udviklingen i Øresunds-
regionen. Som en del af arbejdet 
udgiver Øresundsinstituttet det 

samfundsøkonomiske tidsskrift Job & Magt.

Susanne Hansen er indtrådt som partner i 
Rubow Arkitekter. Susanne Hansen er 41 år og 

har flere års erfaring hos Rubow arkitekter samt 
fra tidligere ansættelser hos blandt andet Dorte 
Mandrup arkitekter, Bystrup og 3XN.

Susanne Hansen er uddannet arkitekt MAA fra ar-
kitektskolen i Århus, har en Master in Architecture  
fra State University of New York at Buffalo USA og 
fungerer desuden som Fagdommer for Akademisk 
arkitektforening.

Susanne Hansen. 

Danske Søren Risager-
Hansen, KLP Ejendomme, 
er blevet formand for 
Øresundsinstituttet. 

Finn Sture Madsen ny afdelings-
direktør i Dan-Ejendomme 

Den 45-årige cand.jur. og MBA fra Henley 
Management College Finn Sture Mad-

sen bliver ny afdelingsdirektør med ansvar for 
segmentet butikscentre i Dan-Ejendomme.

Finn Sture Madsen kommer fra en stilling 
som underdirektør i Tivoli, hvor han som en 
del af Tivolis ledelse blandt andet har haft 
ansvaret for lejere samt større forretnings- og 
ejendomsudviklingsprojekter.

I Dan-Ejendomme får Finn Sture Madsen 
ansvaret for en afdeling med cirka 35 med-
arbejdere og et forretningsområde i vækst. 
Opgaverne og ansvaret omfatter bl.a. City 
2, Frederiksberg Centret, Herlev Bymidte og 
AmagerCentret, herunder ledelse og styring 
af de mange udviklingsprojekter, der er i gang.

Finn Sture Madsen skal af-
løse Eva Handest, der netop 
er tiltrådt en stilling som 
ejendomschef med ansvar 
for butikscentre hos Danica 
Pension.
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Ved udgangen af  juli  2012 stopper direktør Jens-Erik 
Corvinius i RDs direktion og i Realkredit Danmark.
Efter 27 år i Realkredit Danmark er det ikke et liv ude-
lukkende bestående af golf og rejser, der venter forude. Jens-
Erik Corvinius’ store erfaring og netværk er fortsat et aktiv.
 
- Jeg har erfaring og engagement til at gøre en forskel - 
allerhelst i ejendomsbranchen. Dog behøver det så ikke 
længere at være 60 timer om ugen. Og det tror jeg, at 
min kone vil være glad for, siger Jens-Erik Corvinius.
 
Jens-Erik Corvinius vil også fremover være medlem af 
Byggesocietetet, hvor han i dag er formand for Køben-
havnsudvalget.
 
Selv om der er lys forude for ejendomsbranchen og 
byggekranerne igen så småt dukker op i bybilledet, ville det have passet Jens-Erik 
Corvinius bedre, hvis han havde nået at få opsvinget i ejendomsmarkedet med, inden 
han skulle stoppe i RD. Men kontrakten udløber nu, og det har han det helt fint med. 
Han er tilfreds med den måde, RD har klaret sig gennem finanskrisen. 
 
- RD har været en sikker havn for kunder og investorer. Vi har ikke været i nærheden af 
at have røde tal. Og det har overbevist mig om, at vi ikke har vovet os længere ud, end 
vi kan bunde, siger Jens-Erik og tilføjer, at der nok går nogen tid, inden han vænner sig 
til ikke at sige ”vi” om RD.
 
Jens-Erik Corvinius forlader ikke ejendomsbranchen. Fra 1. august bliver han besty-
relsesmedlem i M. Goldschmidt koncernen.
 

Jens-Erik Corvinius.

Farvel til RD og goddag til Goldschmidt
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- MT Højgaard er en stor og spændende virksomhed, der indtager en central position i 
branchen. Virksomheden er inde i en rivende udvikling og har et stort potentiale, som 
jeg glæder mig til at være med til at realisere. Samtidig er jeg meget tiltrukket af den 
opgave, der ligger i, at MT Højgaard er en virksomhed, som mange har store forvent-

ninger til, siger Torben Biilmann selv i forbindelse med udnævnelsen.

Torben Biilmann ny adm.
koncerndirektør for MT Højgaard 

Klaus Kaae konstitueret som 
adm. direktør i NCC 

Torben Biilmann er ansat som ny adm. 
koncerndirektør for MT Højgaard. 

Han tiltræder stillingen den 1. november 
2012. Indtil han kan tiltræde fortsætter 
bestyrelsesmedlem Jørgen Nicolajsen som 
konstitueret adm. koncerndirektør for MT 
Højgaard.

- I bestyrelsen glæder vi os over, at Torben 
Biilmann har sagt ja til opgaven. MT Højga-
ard er en stærk og kompetent virksomhed 
med et stort potentiale. Torben Biilmann 
er med sin store brancheindsigt den helt 
rette til at indfri potentiale og til at sikre 
den fortsatte udvikling af MT Højgaards 
aktiviteter, siger Helge Israelsen, bestyrel-
sesformand i MT Højgaard.

- Det er klart for alle, at vi står med nogle 
udfordringer for øjeblikket, det viser vores 
resultater. Vi har derfor igangsat flere 
initiativer for at få MT Højgaard restruktu-
reret, så virksomheden igen bliver lønsom, 

herunder en stramning af vores geografiske 
fokus og af risikomodellen for udvælgelse 
af nye opgaver, siger Helge Israelsen.

Et skuffende årsregnskab med store ned-
skrivninger betød tidligere på året et farvel 
til Kristian May som selskabets direktør.
Bestyrelsen lægger derfor vægt på, at 
Torben Biilmann fortsætter MT Højgaards 
indsats for at skabe en sund forretning, en 
type arbejde som han har haft stor erfaring 
med i NCC.

MT Højgaard omsætter for 9 mia. kr. om 
året og har 5.000 medarbejdere.
 

Klaus Kaae, viceadministrerende direktør 
i NCC, er konstitueret adm. direktør i 
NCC efter Torben Biilmann er udnævnt 
til ny adm. direktør for konkurrenten MT 
Højgaard. 

Torben Biilmann forlader NCC efter mere 
end 27 år.

- Torben har på prisværdigvis vendt 
NCC’s danske byggeforretning, som i 
de seneste år har vist et meget godt re-
sultat. Han har også opbygget en stærk 
organisation, der er klar til fremtiden, og 
jeg har fuld forståelse for, at han vil prøve 

nye udfordringer, siger Peter Wågstrøm, 
koncernchef i NCC.

Klaus Kaae blev i 1985 ansat i Rasmussen 
& Schiøtz som produktionsleder.

Selskabet blev senere overtaget af NCC. I 
2009 blev Klaus Kaae viceadm. direktør.

Klaus Kaae blev i 2009 medlem af Dansk 
Byggeris bestyrelse.

Processen med at finde en afløser for 
Torben Biilmann er gået i gang.
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direktør i NCC siden 2009.
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Ejendomsmæglernes Fond markerede Dansk Ejendomsmægler-for-
enings 100 års jubilæum ved at uddele en ekstraordinært stor pris. 

- Ejendomsmæglerprisen tilfalder altid en person, et selskab eller en or-
ganisation, som på en eller anden måde har bidraget til at fremme ejen-
domsmæglererhvervet, eller har bidraget til positivt at påvirke ejendoms-
mæglerens hverdag, sagde statsaut. ejendomsmægler og valuar, MRICS 

Steen Royberg fra Aalborg, formand for Ejendomsmæglernes Fond. 

Prisen gik i år til C. W. Obel Ejendomme, der modtog hæderen men lod 
organisationen Støt Soldater & Pårørende få de medfølgende 100.000 kr. 

- C. W. Obel Ejendomme har gennem de seneste 12 år opbygget et 
stort og veldrevet ejendomsselskab, som i dag ejer ejendomme i 
Aalborg, Aarhus og især i København. Her har mange erhvervsmæg-
lere haft glæde af at samarbejde med et selskab, som erkender og an-
vender de spidskompetencer, ejendomsmæglere besidder. Endvidere 
opkøber og renoverer C.W. Obel Ejendomme klassiske ejendomme, 
indgår i byfornyelse samt etablerer nye domiciler til udlejning, lød 
begrundelsen.

Ejendomsmæglernes 
pris 2012 gik til C.W. Obel 

Fra venstre forrest ses 
næstformanden for Støt Soldater 
& Pårørende, Steen Vig Jørgensen, 
adm. direktør for C. W. Obel Ejen-

domme, Søren Hofman Laursen, og 
formanden for Ejendomsmæglernes 

Fond, Steen Royberg. I baggrunden 
bestyrelsesmedlemmer fra Ejen-

domsmæglernes Fond, fra venstre 
Claus Algren, Palle Ørtoft, Kristian 

Højslet og Aalborgs borgmester 
Henning G. Jensen. 
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Jakob Wind Hansen er valgt til ny formand for 
Byggesocietetet i København efter Tony Chri-

strup, der er fratrådt i forbindelse med valget til 
landsformand sammen med Jytte Bille. 

Jakob Wind Hansen er områdedirektør i Nykredit 
og har lang erfaring fra den finansielle del af 
ejendomsbranchen. 

Der er desuden valgt 2 ligeså erfarne næstfor-
mænd fra to andre grene af branchen. Det drejer 
sig om Peter Nielsen, Country Manager i Drees & 
Sommer Nordic og Iben Winsløw, der er advokat 
og partner i advokatfirmaet Winsløw.

Bestyrelsen består derudover af: 

Hans-Bo Hyldig, Direktør FB Gruppen 
Søren Elster, Udviklingschef Nordicom
Søren Risager-Hansen, Direktør KLP Ejendomme 
Dorthe Keis, Associeret partner og kreativ leder 
Arkitema 
Claus Hald, Salgsdirektør JKE Estate Agents 
Scott Hollingsworth, Direktør Hollingsworth - 
Pack Corporation 
Johnny Hallas, Direktør DanBolig Erhverv Hillerød.

Områdedirektør Jakob Wind Hansen, Nykredit, er ny formand for Byggesocietetet København.

Jakob Wind Hansen ny formand for Bygge-
societetet København
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Afdelingschef for 
Sundhedsplanlægning 
hos C.F. Møller

Mattias Manstrup bliver 
adm. direktør i det aalbor-

gensiske ejendoms- og udvik-
lingsselskab Søren Enggaard.

Hos Mattias Manstrups nu-
værende arbejdsgiver Nybolig 
Erhverv Aalborg glæder partner 
Kim Jacobsen sig over, at han 
efter syv års succesfuld ansæt-
telse skal fortsætte sit virke i 
en af branchens absolut mest 
spændende virksomheder.
   
-Vi takker Mattias for den store 
indsats for vores virksomhed, 
siger Kim Jacobsen, partner, 
Nybolig Erhverv Aalborg.

Ansættelsen af Mattias Manstrup i Søren Enggaard-koncernen 
sker som led i et generationsskifte, hvor Søren Enggaard fremover 
vil være bestyrelsesformand og bruge mere tid på familien og 
sine interesser i øvrigt. 

Mattias Manstrup kommer fra 
en stilling som statsautoriseret 
ejendomsmægler hos Nybolig 
Erhverv Aalborg. 
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Rikke Hoffensetz Andresen er 
ansat som chefjurist hos 

NCC Property Development. 
Rikke Hoffensetz Andresen skal
beskæftige sig med køb, salg og 
udlejning af fast ejendom samt 
sager vedrørende udvikling af fast 
ejendom. Hun har tidligere været 
ansat som advokat hos 
advokatfirmaet Bech-Bruun 
og har blandt andet 
beskæftiget sig med 
M&A Real Estate, 
projektudvikling og 
erhvervslejeret.

Chefjurist hos NCC

ikke Hoffensetz Andresen er 
ansat som chefjurist hos 

NCC Property Development. 
ikke Hoffensetz Andresen skal

beskæftige sig med køb, salg og 
udlejning af fast ejendom samt 
sager vedrørende udvikling af fast 
ejendom. Hun har tidligere været 
ansat som advokat hos 
advokatfirmaet Bech-Bruun 

beskæftiget sig med 

Chefjurist hos NCC

Aberdeen Asset Management 
har ansat Bjarke Bendix 

Cloos som ny Head of Asset Ma-
nagement i ejendomsdivisionen. 

I Danica Ejendomme har Bjarke 
Bendix Cloos haft ansvaret for 
investeringer i butikscentre, 
der omfatter 16 butikscentre i 
Danmark med en samlet værdi 
af cirka 11,5 mia. kr. Derudover har 
han haft rollen som CFO for Da-
nica Ejendomme. Bjarke Bendix 
Cloos er 45 år, har en HD i regnskab 
og en MBA. Han afløser Morten 
Madsen, der er blevet fund manager 
for Aberdeen Property Fund Denmark.

Bjarke Bendix Cloos

Bjarke Bendix Cloos 
fra Danica til Aberdeen

Mattias Manstrup ny adm. direktør 
i Søren Enggaard-koncernen

Susanne Dam Hoffmann er ny afdelingschef for Sundhedsplanlæg-
ning hos Arkitektfirmaet C. F. Møller. Den hidtidige afdelingschef 

Klavs Hjort Nielsen, der har bygget afdelingen op siden 2000, er gået 
på pension.

Gennem de seneste 16 år har Susanne Dam Hoffmann beskæftiget 
sig med sundhedsplanlægning og har international erfaring fra store 
sygehusprojekter i blandt andet Norge, Grønland og Tyskland samt 
konsulentarbejde for OECD. Den erfaring skal hun bruge til at sikre C. 
F. Møllers position på det skandinaviske marked og skabe vækst på det 
europæiske marked.

Susanne Dam Hoffmann blev 
ansat hos Arkitektfirmaet 

C. F. Møller i 2007, først som 
chefkonsulent og siden 2010 

som souschef i afdelingen for 
Sundhedsplanlægning, der 

tæller ti konsulenter. 

Rikke 
Hoffensetz Andresen
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Niels Peter Pretzmann er udnævnt til ny 
formand for Dansk Byggeri. Han afløser 

Halldór Pall Ragnarsson fra E. Pihl & Søn.

- Jeg er naturligvis beæret over bestyrelsens 
valg af mig som formand. Jeg glæder mig me-
get til arbejdet i bestyrelsen, for vi har en masse 
store udfordringer, der ligger og venter. Det 
er vigtigt, at Dansk Byggeri også fremover er 
med til at præge rammevilkårene for branchen, 
sagde den nyvalgte bestyrelsesformand kort ef-
ter afstemningens resultat blev offentliggjort.

Samtidig var der kampvalg til bestyrelsen, da 
der var opstillet otte kandidater til kun syv 
ledige taburetter. Dansk Byggeris nye bestyrelse 
ser således ud:

Formand: Niels Peter Pretzmann, senior advisor, 
Outline Vinduer-Inwido Denmark, Farsø.

Næstformand: Martin Skou Heidemann, tøm-
rermester, Skou Gruppen, Hørsholm 

Bestyrelsesmedlemmer:
Claus Bering, adm. direktør, CRH Concrete, 
Viby Sjælland 
Morten Hansen, direktør, Entreprenørfirmaet 
Østergaard, Vejle 
Klaus Kaae, viceadm. Direktør, 
NCC Construction Danmark, Søborg
Michael Lund Kristensen, direktør, BT Gulve, 
Fredericia
Carsten Rokkjær, murermester, Sunds 
Murerfirma, Herning
Johnny Røn, direktør, Entreprenør Erling Jensen, 
Nykøbing Mors
Flemming Skøtt, adm. direktør, Munck 
Forsyningsledninger, Odense 
Halldór Pall Ragnarsson, direktør, 
E. Pihl & Søn, Kgs. Lyngby 
Jette Rohde, direktør, Sten & Grus Prøvestenen, 
København 
Jacob Skovborg Knudsen, Mogens Knudsen, 
Langeskov

Niels Peter Pretzmann ny formand 
for Dansk Byggeri 

Mette Qvist skal stå i spidsen 
for at få den nye tyske certi-

ficeringsordning ud at flyve i den 
danske ejendomsbranche. Mette 
Qvist er cand.merc. fra CBS og har 
mange års marketingerfaring fra 
bl.a. Novo Nordisk, Coloplast og 
egen konsulentvirksomhed.

Hun skal opbygge og profilere 
sekretariatet, der skal samle og 
drive alle aktiviteter i DK-GBC-regi, 
hvilket vil sige alt fra arrange-
menter og kursusvirksomhed til 
certificeringer i DGNB Denmark.

Samtidig med ansættelsen af Mette Qvist, har 
Green Building Council Denmark etableret sig i 
egne kontorer. 

Morten G. Fossum, 55 år, er tiltrådt som Chief Commercial Of-
ficer (CCO) hos Carlsberg Byen. Morten G. Fossums ansvars-

område vil være projektudvikling, udlejning og salg af de mange 
nye byggerier på Carlsberg.

Morten G. Fossum er ud-
dannet jurist og kommer 
fra en stilling som Nordic 
COO i CB Richard Ellis 
Group, Inc.

Mette Qvist sekretariatschef i 
Green Building Council Denmark 

Morten G. Fossum ny CCO hos 
Carlsberg Byen 
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Dansk Byggeris nye formand Niels Peter 
Pretzmann. 

Mette Qvist.
Morten G. Fossum har 
tidligere blandt andet 
været adm. direktør i JM 
Danmark A/S og arbejdet 
hos Danica Ejendomme og 
i Højgaard & Schultz. 
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Nordic Real Estate Partners har ansat Gustaf Lilliehöök som 
Head of Business Development & Investor Relations. Han 

bliver tilknyttet NREPs danske kontor i Klampenborg og vil påtage 
sig ansvaret for at vokse NREPs kundekreds samt strømline og ef-
fektivisere den eksisterende kundestrategi. 

Gustaf tiltræder NREP fra International Finance Corporation (IFC), 
hvor han har arbejdet de sidste seks år, som chef for IFCs investe-

ringsinitiativer indenfor minedrift i Østeuropa, Centralasien, Mel-
lemøsten samt Nordafrika. 

- Vi er meget tilfredse med vores evne til at tiltrække erfarne res-
sourcer af så høj en kaliber, og vi er overbeviste om at Gustaf vil 
være en stærk tilføjelse i vores stræben efter at styrke vores investor 
relations område, siger Mikkel Bülow-Lehnsby, CEO, NREP.

NREP ansætter igen

Byggesocietetets landsformand, Tony Chri-
strup, der også er projektudviklingschef i 

Arkitektgruppen, er fyldt 50 år.

Tony Christrup har siden september delt 
formandsskabet for Byggesocietetet med Jytte 

Bille. Sammen står de to for en respektfuld 
fornyelse af den 75 år gamle organisation. 

Tony Christrup er om nogen projektudvikler og 
kender til alle de muligheder og udfordringer, 
der er, når der skal udvikles både boliger og er-
hverv. Med en solid og alsidig baggrund fra både 
det daværende Ørestadsselskabet og Sjælsø, har 
han set branchen udvikle sig både i den massive 
opgang og i den efterfølgende nedtur. Blandt de 
seneste projekter har været erhvervsprojektet 
Metropolen i Ørestad Nord. 

I øjeblikket kombinerer han blandt andet erfa-
ringen med succesfuld udvikling af rækkehuse i 
Ørestad fra Arkitektgruppens nye kontor i netop 
Metropolen. 

50år Tony Christrup er fyldt 50 

Tony Christrup er fyldt 50. Hele to borgmestre 
mødte op til fødselsdagsreceptionen i cafe 8-tallet 
i Ørestad, nemlig overborgmester Frank Jensen 
og Miljø- og Teknikborgmester Ayfer Baykal som 
et tegn på den frugtbare dialog med offentlige 
myndigheder, som Byggesocietetet arbejder bevidst 
på at fremme. Her Tony Christrup.

Susanne Beck Nielsen stifter tysk 
advokatkontor med 40 medarbejdere 

Bang + Regnarsen Tyskland ændrer navn til 
Beck Rechtsanwälte. Det sker i forbindelse 

med, at frontfigurerne advokat og Rechtsan-
wältin Susanne Beck Nielsen og Rechtsanwalt 
Manfred Lipsky, som gennem en årrække har 
drevet den tyske afdeling af advokatfirmaet Bang 
+ Regnarsen, nu har stiftet et nyt advokatfirma 
under navnet Beck Rechtsanwälte. 

Den nye tyske advokatvirksomhed med 14 danske 
og tyske jurister vil assistere danske firmaer og 
danske advokater på det tyske marked. Det vil 
blive det største dansksprogede tyske advokatk-
ontor, med 40 medarbejdere.

Beck Rechtsanwälte skal bistå danske virksom-
heder og danske advokater på det tyske marked. 
Det er noget, virksomheden allerede har stor 
erfaring med:

- Vi har over 20 års erfaring i at rådgive danske
virksomheder og danske advokatkollegaer i
forbindelse med etablering og investering i Tysk-
land. Vores tyske afdeling har eksisteret siden
1985, og det er den vi nu viderefører i eget navn,
siger Susanne Beck Nielsen.

- I 2011 har vi haft et transaktions-
volumen indenfor fast ejendom 
på 400 mio. Euro og indenfor 
alternativ energi på 750 mW. End-
videre etablerer vi ca. 10 - 15 danske 
virksomheder om året i Tyskland, 
siger Susanne Beck Nielsen.
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Det sker i bygge- og ejendomsbranchen

kalender

Annoncering i kalenderen: Kontakt Emil Blomsterberg på mail blomsterberg@magasinetejendom.dk

 20. juni 2012
Konference: Butiksmarkedet i 
København 
Sted: Rønne & Lundgren,  
Hellerup

Udviklingen i butiksmarkedet 
– nybyggeri, lejepriser og fremti-
dig efterspørgsel

30. august 2012
Byggesocietetets 
Landskonference
Sted: Aarhus

Byggesocietetet blev grundlagt 
i 1937 og 75 års jubilæet fejres 
i forbindelse med den årlige 
landskonference

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

Eksklusiv konference for ejen-
domsbranchen i Danmark

11-12. september 2012
GRI Europe Summit 2012
Sted: Paris, Frankrig

International ejendomsmesse

 4. oktober 2012
Konference: Udvikling af 
ringbyen - 11 hektar i spil 
Sted: København

Milliardpotentiale, investeringer 
og realistiske tidsplaner og kom-
mende muligheder

 8.-10. oktober 2012
ExpoReal 2012 
Sted: München, Tyskland

International ejendomsmesse

 17.-21. oktober 2012
Barcelona Meeting Point 
Sted: Barcelona

Ejendomsudstilling og 
konference

 14.-16. november 2012
Mapic 
Sted: Cannes

International messe om udvik-
ling af butiksejendomme

 12.-15. marts 2013
Mipim
Sted: Cannes

International ejendoms- og 
netværksmesse
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Magasinet Ejendom holder sommerferie i juli. 
Se mere om udgivelser og temaer i efteråret i 
medieplanen på
www.magasinetejendom.dk/annoncering/annoncering

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. 
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