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varet er på mange måder ja. De beløb,
der jongleres med i ejendomsbranchen
er så store, at de fleste mennesker i
Danmark aldrig kommer i nærheden af dem.
Og selvom det ikke altid er egne penge, der
investeres for, så kræver det mod at tage ansvar
for så store værdier både beløbsmæssigt og i
forhold til de rammer, som boliger og erhverv
skaber for kommende brugeres liv.
Hvorfor er det så, at der, som jeg oplever
det, ofte er stor berøringsangst i forhold til
kontroversielle emner i ejendomsbranchen?
Tag nu diskussionen omkring renoveringer
efter §5, stk 2. På Mipim talte jeg med
overborgmester Frank Jensen om, hvorvidt
det var svært at tiltrække investeringer, når
man samtidig buldrede mod udenlandske
investorers muligheder for at huslejeregulere.
Her snakkede Frank Jensen så om fuprenoveringer, og at det var dem, der skulle
begrænses og bestemt ikke de manges
muligheder.
Branchen kunne i den debat allerede have gjort
to ting: 1) Komme med et kvalificeret modspil
fremfor primært at protestere. 2) Nuancere
debatten på anden vis ved at byde ind.
For når det kommer til stykket, så hørte jeg
adskillige i branchen, der faktisk er enige
med ministeren – ikke i, at §5, stk.2 skal
fjernes – slet ikke. Men i, at der er brug for,
at der ikke bliver skiftet brugbare køkkener
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for at sikre en huslejestigning, selvom netop
det vil ramme nogle udenlandske investorer,
der fuldt forståeligt har tappet ind i den
forretningsmodel nu, hvor den var der.
Et andet eksempel: I Estate Magasin nr. 1
bragte vi en ”Ordet er dit” af Stig Birk
Dørler, som indeholdt en kritik af, at man
ikke længere driver udlejning på Strøget og
Købmagergade som håndarbejde, men i højere
grad bruger offentlige ”Til leje” skilte, når der
skal genudlejes. Her mødte jeg også adskillige på Mipim, der faktisk er enige og sagde, at
det var godt, at bladet blev taget fra munden.
Men de ønskede ikke at sige det ”højere” end
som så.
Der er sikkert flere både gode og dårlige eksempler. Men hvis branchen skal udvikle sig
og stå bedre rustet til fremtidige op- såvel som
nedture, så nytter det ikke noget, at man går
og putter sig med sine holdninger for at være
en del af det formodede flertal. Så derfor:
Hvad er det værste, der kan ske? At den der
lever stille, måske ikke lever bedst.
Herfra skal lyde en opfordring til at være
lidt mere modig! Estate Media lægger gerne
spalteplads til en anden gang, hvis nogen
ønsker at tage ordet.
Med venlig hilsen
Kamilla Sevel
Chefredaktør

USOLGT ELLER UDSOLGT?

Vi er stolte af at være sælgere og forsøger ikke at underspille vores overblik. For uden vores sælger DNA og
mæglererfaring, havde vi ikke kunne skabe de resultater,
der opstår via bevidstheden om, at vi aldrig er bedre end
sidste uges successer.

tive udvikling, udover de 100 medarbejdere, fordelt på 10
butikker, som vi synes er det stærkeste team i branchen.

Salg er derfor en afgørende færdighed, når størstedelen af vores gode resultater efterfølgende konverteres til
særlige relationer. Det er hele grundlaget for vores posi-

Oplev forskellen og kontakt home, Lone Bøegh Henriksen på tlf. 2019 7788 eller send en sms med beskeden;
#ringmigop, så ringer Lone.

For vi står ved, at vi ikke er som andre, for det er vores
resultater heller ikke.

NYHED

BETAL MED APCOA FLOW
PARKERINGSAPP I
KØBENHAVNS KOMMUNE
HVORFOR APCOA FLOW?
Vælger du APCOA FLOW, får du et gennemskueligt produkt,
hvor der hverken er skjulte gebyrer eller bindinger. Det koster
ingenting at få tilsendt en faktura eller push besked, og du
betaler altid et fast lavt administrationsgebyr på DKK 2,50 uanset beløbet du parkerer for.

Udover gadeparkering hos Københavns Kommune, kan APCOA
FLOW bruges på langt de fleste af APCOA PARKINGS
parkeringsanlæg rundt omkring i landet. I de anlæg, hvor der er
automatisk nummerpladeregistrering, taler app’en sammen med
ANPR-systemet, så du bare kører ind og ud – app’en klarer
betalingen.
Du kan tilpasse din betaling og dine køretøjer i APCOA FLOW. F.eks.
kan du tilknytte din BroBizz eller PayByPlate aftale som
betalingsmiddel, og ønsker du det, kan du tilføje flere biler, som du kan
vælge imellem.

Hent APCOA FLOW i App Store eller på Google Play

APCOA PARKING har desuden indgået flere partnerskaber, som kan
give dig fordelagtige rabatter. Du kan f.eks. tilknytte dit Tivoli-kort i
APCOA FLOW app’en, og få rabat på din parkering i Axel Towers i
forbindelse med dit besøg i Tivoli.
Læs selv mere på www.apcoaflow.dk, og hent app’en i App Store eller på
Google Play.

Park your way.

Vores markedsindsigt er din styrke
Nordicals kender markedet for erhvervs- og investeringsejendomme
som ingen andre. Vi ved, hvor udviklingen er på vej hen, og
hvordan det påvirker din investering – gør du?
Få landsdækkende og regionalt overblik over markedet for
erhvervsejendomme og prognoser for den fremtidige udvikling i
Nordicals’ markedsrapport ”Erhvervsejendomme i Danmark forår 2019”.
Download markedsrapporten på nordicals.dk

Tænk større. Det gør vi.

nordicals.dk
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Dette tiltalte Anders, der lige er blevet far for første gang
og derfor gerne vil have mulighed for at kombinere
familielivet med et interessant og udfordrende job som
advokat i et specialiseret advokatfirma i rygende udvikling.

ORDET ER DIT

54
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Regionstema: Aalborg
Byen vokser med 180 km i timen

Anders kommer efter en kort periode i Erhvervsstyrelsen
fra en stilling hos Lundgrens, hvor han har været i 12 år.
Han skal med sin store erfaring og ekspertise blandt andet
indgå i et team med advokat og partner Jesper Nørgaard i
et stærkt voksende marked for transaktioner.

”Hos PIND & PARTNERE lægger vi stor vægt på, at vores
medarbejdere er glade og motiverede, fortsætter Jesper
Nørgaard, og at de kan have et familieliv/liv ved siden af
deres job. Det sker blandt andet via en stor fleksibilitet
i hverdagen, hvor de enkelte medarbejdere i høj grad
er med til at tilrettelægge deres arbejde, således at
tilværelsen også hænger sammen for dem”.

52

57

Det er os en glæde at oplyse, at advokat Anders
Kalsensgaard Schmidt starter per 1. april 2019 hos
Advokatfirmaet PIND & PARTNERE for at styrke
PIND & PARTNEREs speciale inden for transaktioner,
ejendomsudvikling og erhvervslejeret.

Jesper Nørgaard udtaler ”med ansættelsen af Anders
følger vi den vækststrategi, vi fastsatte for 3 år siden, da vi
etablerede advokatkontoret. Vi er gået fra 5 til 12 personer
på 3 år, hvilket er sket ved organisk vækst. Vi bruger lang
tid på at finde de rigtige profiler til vores kontor, og Anders
er den helt rigtige person for PIND & PARTNERE”.

indhold
02

PIND & PARTNERE
STYRKER SIT EJENDOMSTEAM

INDSIGT

38

De "dyre" servitutter
Af Line Krogh og Andreas Antoniades,
Winsløw

20

Tal og tendenser

65
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Moms ved salg af gamle bygninger
- den berømte "pakhus-sag"
Af Susanne Aakjær Holst, Deloitte

75
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HVEM ER VI?
PIND & PARTNERE er højt specialiseret indenfor alle områder af fast ejendom, herunder særligt transaktioner, udbudsret,
entreprise, erhvervsleje, ejendomsudvikling, ejendoms-forsikring og skimmelsvampesager.
Vi adskiller os fra en del andre advokatfirmaer ved at have 100% fokus på løsninger og på at give vores klienter værdi for
pengene. Det sker blandt andet ved at være direkte i vores rådgivning, undgå at udfylde rådgivningen med unødig viden eller
tage unødvendige kampe, men i stedet lægge vægt på at være dialogsøgende, pragmatiske og gode kommunikatorer.

- Det bliver ikke nemt
Men til gengæld bliver det rigtig godt, er Karen Egede Nielsen
overbevist om. Det er i hvert fald intentionen med det projekt, som
Karen Nielsen står i spidsen for som nordisk projektdirektør for
det ekspansive og familieejede Texas-baserede Hines
Af Kamilla Sevel

-J

eg har aldrig været så godt et sted. På
trods af, at vi er mere end 4.000 ansatte,
så kan man mærke, at der er tale om et
familiefirma.
Karen Egede Nielsen er begejstret. Både for
firmaet men især også for projektet, som hun
er i fuld gang med at gøre til virkelighed. En
række ejendomme midt på Købmagergade,
som når projektet står færdigt i 2021, kan være
med til at udvikle gaden for både turister,
handlende og Københavnere.
Hines’ indtog i Danmark begyndte i 2017, da
Meyer Bergman solgte 4 ejendomme på Købmagergade til Hines pan-Europæiske Core
Fond. Dernæst købte Hines på vegne af den
tyske pensionskasse Bayerische Versorgungskammer (BVK) 5 velbeliggende ejendomme af
Avignon Capital på Købmagergade, Østergade
og Vimmelskaftet udlejet til blandt andet
Superdry og Benetton. Dermed tilføjede det
globale privatejede ejendomsinvesteringsfirma,
der blev grundlagt i 1957, København til sine
investeringer i 214 byer i 24 lande.
Og selvom Hines har givet yderligere 845
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millioner kr. for de tidligere universitetsejendomme på Købmagergade 44-46 og i nr. 50,
hvor der nu skal være hotel købt af Freja, så er
det en forsvindende lille del af den portefølje,
Hines administrerer worldwide. Der er nemlig
tale om ejendomme til en værdi af godt 750
milliarder kr., og Købmagergade er et ud af 128
udviklingsprojekter rundt om i verden.
ET GODT KØB
Allerede i 2017 troede Cushman Wakefield
RED på, at det amerikanske ejendomsinvesteringsselskab ville købe yderligere op i
fremtiden.
– Vi mener, at Hines har gjort et rigtig
fornuftigt køb i et marked, hvor konkurrencen
om prime beliggenheder på strøggaderne er
stor. På længere sigt er der ingen tvivl om, at
særligt de tre ejendomme på Købmagergade vil
udvikle sig i en rigtig positiv retning, og at en
stor del af potentialet vil kunne indfries. Vi har
været imponerede over Hines’ grundighed og
professionelle tilgang i den her sag, og vi tror
ikke det er sidste gang, vi ser Hines involveret
i en større transaktion her i København, sagde
partner Lior Koren, RED, dengang.
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Og han fik ret. Jimmy Choo på 200 kvm. i
begyndelsen af Købmagergade er blevet en
af byens mest eksklusive butikker.
Grundigheden og professionalismen
i tilgangen til investeringerne har
også bjergtaget Karen Nielsen, der
tidligere i karrieren blandt andet
har været forbi TK Development,
Søtoftegård og senest det nu
Klepierre-ejede Steen & Strøm.
- Jeg har været meget glad
for at være alle de steder, jeg
har arbejdet, men Hines er
noget helt særligt. Dels fordi
det er et familieejet firma,
og dels fordi det er utrolig
spændende at blive del af et
så stort internationalt setup med den professionelle
tilgang, der er til at arbejde
med ejendommene. Der
er både plads til at være
grundig, og der bliver også
gået op i detaljerne, siger
Karen Nielsen.

- Omdannelsen
af så stor en
karré midt på
Købmagergade
bliver noget af det
mest komplicerede
ved vores projekt.
De historiske
bygninger,
hensynet til vores
naboer og til livet
i Købmagergade
samt sikring af
trafikken omkring
vores byggeplads,
vil have vores
største fokus. Vi
vil gerne tage
størst mulige
hensyn inden for
de regelsæt, vi er
underlagt, siger
Karen Nielsen.
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– København er en populær destination. Byen udstråler kreativ energi, er en frontløber inden for urban mobilitet og har nok en af de mest spændende
kulinariske scener i Europa. De seneste fem år har vi studeret det københavnske hotelmarked grundigt og har gennemgået flere projekter. Nu har vi fået
denne unikke og meget spændende mulighed, siger CDO Florian Kollenz, 25hours Hotels. Her interiør fra et af kædens eksisterende hoteller.
De første ejendomme på strøggaderne var
eksisterende ejendomme, der enten var udlejet
eller ventede på lejere. Da Hines Nordic blev
stiftet i 2017 var det derfor under ledelse af
Managing Director for Norden James Robson.
I dag er der ud over James og Karen ansat 4
personer i Hines Nordics og flere er på vej.
- Jeg er blevet ansat, fordi de senest indkøbte
ejendomme, er den første investering, Hines
gør i København, hvor der er tale om så stort
et udviklingsprojekt. Det er et projekt, der
virkelig kræver opmærksomhed og en lokal
organisation til at varetage de komplicerede
processer.
RENOVERING TIL 3-CIFRET
MILLIONBELØB
Prisen på projektet afslører Hines ikke, men
Karen Nielsen vil godt sige, at der er tale om et
pænt 3-cifret millionbeløb.
- Vi skal igennem hver og en kvm.
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Mest glæder hun sig over, at det i starten af
året lykkedes med hjælp fra NHC og Bruun
Hjejle at få lejekontrakten på plads med
hotelkæden 25hours Hotels. Den er egentlig en
del af den franske Accor-kæde, men opererer
helt selvstændigt med gennemdesignede
boutiquehoteller. På Købmagergade åbner
kæden for første gang i Danmark med 243
værelser, og selve ejendommen bliver ”mixeduse-”, hvilket vil sige, at flere funktioner
blandes. Stueetagerne skal rumme cirka 3.000
kvm. detailhandel ud mod Købmagergade
fordelt på 5-6 butikker, og desuden kommer
der 6 boliger.

kvarteret, siger Karen Nielsen, der opstarter
nedrivningsarbejdet 1. april.

- Samsøe & Samsøe har ligget i vores ejendom
Købmagergade nr. 44, men de flyttede 22.
marts i forbindelse med renoveringen.
Faktisk er det sådan, at der er en enkelt
ejendom, Købmagergade 48, i midten af
vores facaderække, som ikke er en del af
projektet. Der er Samsøe & Samsøe flyttet
ind, og vi er rigtig glade for, at de bliver i

Det nye hotel åbner for gæster i 2021, mens
butikkerne forventes at åbne i 2020.
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SUPERSPÆNDENDE FOR KØBENHAVN
Flagskibshotellet får en high-end bar- og café,
wellness og mødefaciliteter. Selve projektet
bliver tegnet af danske BBP Arkitekter, som er
valgt på grund af deres erfaring med renovering
af historiske bygninger. Hotellets interiør
bliver til gengæld designet af London- og New
York-baserede Martin Brudnizki, hvis tidligere
projekter blandt andet inkluderer New Yorks
Beekman Hotel, Miamis Soho Beach House og
Londons Annabel’s natklub.

– Det er et super spændende projekt for
København, og det vil åbne de smukke
historiske bygninger op, så mange flere kan
få glæde af dem. Vi har samlet et stærkt team
af danske og internationale arkitekter og

10 gode grunde til at kontakte
vores Entreprise afdeling
Vores Entreprise afdeling består af et stærkt team på 10 dedikerede jurister. Med højt
fagligt niveau og personligt engagement bistår vi alle byggeriets parter, herunder
bygherrer, entreprenører og tekniske rådgivere fra idéfase, projektering og udbud til
opførelse og aflevering af byggeriet. Og skulle der påstå tvister, løser vi også dem!
Der findes derfor ikke blot én, men 10 gode grunde til at give os et ring på 3525 2535,
når I har har brug for højt specialiseret og erfaren rådgivning i en entreprisesag.

LUNDGRENS.DK

Andreas Lyskjær Tolman

- Jeg har nogle gange ønsket mig
også at være arkitekt, fordi det
ville være spændende at flytte
selve stregerne. Men i stedet sidder
jeg nu som udvikler og dermed
idegenerator og kan skubbe lidt til
arkitekten og måske sige: Prøv nu
alligevel om det ikke kan lade sig
gøre. Det er virkelig spændende. Så
er man med til at skabe noget, der
først ser uopnåeligt ud, men som
ender som et fantastisk projekt.

designere til at transformere bygningerne. Vi
vil prøve at genskabe noget af det, de sidste
hundrede års ombygninger har gemt eller helt
fjernet. Baseret på, hvad vi har set fra 25hours
Hotels, er vi sikre på, at de er den perfekte
partner til at skabe et smukt hotel og sikre
en mindeværdig oplevelse for gæsterne, siger
Karen Nielsen.
25hours Hotels har i forvejen 13 individuelle
hoteller i Europa. De sidste tre år har
gruppen åbnet nye hoteller i Paris, Köln og
Zürich. Brandet fokuserer på individualitet,
autenticitet og karakter, og hvert hotel er
designet i en unik stil.
- Når jeg udtaler mig så entusiastisk i forhold
til, at vi er glade for projektet, så er det fordi,
at det lige netop blev 25hours Hotels. Jeg har
været rundt og se på en del af deres øvrige
projekter, og de har en helt unik ånd og
begejstring for at udvikle. Jeg har været på i alt
4 af deres hoteller nu og første gang, jeg blev
præsenteret for det tænkte jeg om de altid
var så passionerede. Men det var de. Vi var
blandt andet besøgt deres hotell i Hamburg og
de ansvarlige for udviklingen af ejendommen
kunne dårligt komme til for hinanden for at
fortælle om detaljer og design. De har alle
sammen været en del af kæden i mere end 10
år, og de har været med på alle projekterne.
Hvert projekt har et unikt udgangspunkt, men
endnu er det ikke på plads på Købmagergade.
- 25hours Hotels har ikke helt løftet sløret for,
hvad den autentiske krog bliver her, men jeg
vil forvente det bliver noget med universitet,
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det gamle København, bibliotek etc. for vi har
lavet en historisk redegørelse for anvendelsen
af bygningerne helt tilbage fra dengang,
der har ligget dele af en porcelænsfabrik på
området, og den bruger 25hours Hotels til at
køre igennem deres interne designlab.
MEGAPASSIONEREDE RÅDGIVERE
Selvom det er Karen Nielsen, der er holdkaptajn på projektet, så er der også ting, der
ikke kan diskuteres.
- For eksempel er det et krav fra 25hours
Hotels, at vi skal bruge en international
anerkendt interior designer. I begyndelsen
prøvede jeg at foreslå nogle danske navne,
men det var de ikke interesseret i. Ikke fordi
der ikke er dygtige danske arkitekter, men
fordi de ikke kommer til København for at
bygge skandinavisk eller dansk design men for
at bygge det, der passer til den her bygning. De
vil gerne sikre en unik og egenartet tolkning
af bygningens historie spundet sammen med
25hours Hotels stil og passion for storytelling,
siger Karen Nielsen og påpeger også, at med
så mange ”megapassionerede” rådgivere, så
skal der noget til for at styre projektet sikkert
i havn. Med 25 års udviklingsprojekterfaring er
hun dog på ingen måde nervøs for det.
- Det bliver da ikke nemt. Der er intet på dette
projekt, der bliver overladt til tilfældigheder.
Alt skal simpelthen bare sidde lige i skabet.
Udover BPP Arkitekter, har også de engelske
arkitekter Carmody Groarke været tilknyttet
projektet i den indledende dispositionsfase.
Nu er det fulde projekt så overgået til BBP.

- Så nu kører Lise
Sehested fra BPP hele
projekteringen inklusiv
den
bygningsmæssige
for Brudnizki, som så
skaber "moods, look and
feel" samt står for selve indretningen af hoteldelen. Det
kunne for eksempel foregå sådan,
at hvis der skal laves en pejsestue eller
restauranten, så finder de ud af indretningen,
farverne og tæpperne, og så projekterer Lise
de bygningsmæssige detaljer. På ingeniørsiden
har vi valgt EKJ, så det er langt hen ad vejen
nu blevet til et dansk team. Næste spændende
skridt bliver, at vi skal vælge entreprenør.
Karen Nielsen er i sin nye stilling udviklingsdirektør for Hines Nordic og de øvrige
nordiske lande. Så selvom projektet på
Købmagergade lige nu kræver al hendes tid
– ”jeg har faktisk aldrig arbejdet så meget” –
siger hun, så er der bestemt plads til mere, så
snart projektet er på skinner.
- Der er mange sammenfald mellem retail og
hotel, og vi har erfaring og knowhow til på sigt
at kunne udvikle flere af den slags projekter.
Det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi
gerne vil mere indenfor boligsegmentet. Det er
vi allerede i nogen grad, men vi vil gerne have
flere boligejendomme.
FRA CENTRE TIL HIGH STREET
I over 17 år har Karen Nielsen primært
arbejdet med butikscentre. Og flere af de greb,
der skabte det gode mix i centrene, overfører
hun nu til high street.
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25hours kommer til at ligge
i bygninger fra det 18. og 19.
århundrede tæt på Rundetårn.
Ejendommene er blandt andet kendt
for at have huset alle københavnske
forældres bedste boghandel,
Børnenes boghandel. I dag passerer
et stigende antal turister og Hines
har allerede en række ejendomme
i området med lejere som Jimmy
Choo, Golden Goose, Rituals, Matas
og Super Dry.

- Der er både ligheder og forskelle fra high
street til center. Men nogle regler er de
samme. Flow, mix og synlighed er nøgleord
begge steder. Det er blandt andet derfor, at
jeg synes det er så optimalt, at vi ejer så meget
retail i nærheden af hinanden i dette projekt,
så vi kan arbejde grundigt med mixet. Men
selvfølgelig kan jeg jo ikke styre, hvem der i
øvrigt ligger på Købmagergade. Det at tænke
mix, det har jeg simpelthen på rygraden fra
shoppingcentrene. Forskellen er, at når vi taler
high street, kan man typisk ikke styre, hvem
der bliver naboen, det kan vi dog i netop dette
projekt, hvilket vil blive en af de helt store
fordele, når vi skal i gang med udlejningen.
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Karen Nielsen bruger mange af de erfaringer,
hun tidligere har haft.
- Jeg har taget noget med fra alle mine jobs.
Fra Søtoftegård har jeg forståelsen af, at en
bygning altid skal have lov til at leve videre
med sin historie i sin nye funktion, og fra
min tid i Klepierre har jeg blandt andet lært
at arbejde internationalt. Men en stor del af
mit fundament for det jeg laver i dag, kan jeg
takke TK Development for. Dengang tog jeg
klokken 7 flyveren til Aalborg, nu tager jeg den
til London, og TK havde også en en vidde i
deres projekter som dengang var ny og som i
høj grad var baseret på mixed-use koncepter.
Særligt en ting har Karen Nielsen taget med
sig. Hun blev nemlig egentlig ansat til at styre
udviklingen af den tidligere Daells Varehus
ejendom i Nørregade, men endte op med

Spinderiet i Valby. Her lærte hun, at man ikke
bare skal gå efter den lige vej, selvom den i
første omgang ser bedre og billigere ud.

bliver en del af, og vi skal bygge her til slutningen af 2021, så det er vigtigt, at vi får afviklet
projektet bedst muligt, siger Karen Nielsen.

- Da vi udviklede Spinderiet var det Jens
Kramer Mikkelsen, der var overborgmester i
København, og der var stærke bydelsråd, som
var spændende men også udfordrende at arbejde sammen med for de havde stærke lokale
bindinger. Da vi jo alligevel skulle indgå i et
samarbejde med lokaludvalget, gjorde jeg det i
stedet til en dyd at inddrage dem, og det endte
så faktisk med, at netop de var med til at give
det projekt en kvalitetsmæssig overligger, som
det ellers ikke havde fået. Jeg håber på samme
måde, at vi kan få et godt samarbejde med
lokaludvalget i indre by, som vi nu er i dialog
med, og på den måde sikre den bedste kvalitet
for området. 25hours Hotels er meget optaget
af at skabe stærke bindinger til det nabolag, de

På den måde har Karen Nielsen været på
forkant med det, der i dag er blevet et modeord:
At være i øjenhøjde.
– I dag er det brugt forholdsvist meget, at
man inviterer antropologer og filosoffer ind
på udviklingsprojekter. Men det har jeg gjort
i mange år. Hvad end det er rådgivere, investorer, myndigheder eller borgere, så har jeg lært
at starte i øjenhøjde med folk og fokusere på,
hvad der kan tilføre ekstra værdi, og hvordan
de forskellige parter kan supplere hinanden.
Det ser jeg som noget af det vigtigste i min
rolle: At have flair for at sætte det rigtige hold
og få samarbejdet til at virke, for så får vi også
skabt det bedste projekt. n

HVORFOR IKKE LADE RESULTATERNE
TALE FOR SIG SELV?

Gadebilledet er ved at ændre sig, og nye typer ejendomme dukker op. Vi er med
til at udvikle og puste liv i historiske ejendomme, når vi rådgiver en klient som
Hines om købet af en ejendom, som skal danne rammen om et futuristisk highend hotel, attraktive butikker og boliger.

+

LÆS MERE PÅ WWW.BRUUNHJEJLE.DK

Sund fornuft har til tider svære vilkår. Både når den rigtige pris skal fastsættes eller når man bliver testet på
sin erfaring og de værdier, der altid ligger til grund i
vores samarbejde med vores kunder.
Erfaring har derfor altid været én af de afgørende kvaliteter, når størstedelen af vores gode kunder konverteres til særlige relationer, hvilket er hele grundlaget for
vores positive udvikling, udover de 100 medarbejdere,

fordelt på 10 butikker, som vi synes er det stærkeste
team i branchen.
For vi står ved, at vi ikke er som andre, for det er vores
resultater heller ikke.
Oplev forskellen og kontakt home, Lone Bøegh Henriksen på tlf. 2019 7788 eller send en sms med beskeden;
#ringmigop, så ringer Lone.

På vej til EU
Pernille Weiss er en erfaren profil i bygge- og
ejendomsbranchen. Nu er hun måske på vej til en
indflydelsesrig position i Bruxelles
Af Kamilla Sevel

- Men jeg kan starte op igen, hvis det skulle
være nødvendigt, siger Pernille Weiss.
Det håber hun ikke, at det bliver, men hun ved
det først når den 26. maj er overstået. Der har
hele EU nemlig stemt om, hvem der skal sidde
i EU-parlamentet de næste 5 år. Og Pernille
Weiss stiller op med klare dagsordenspunkter
for bygge- og ejendomsbranchen. Som spidskandidat for Det Konservative Folkeparti
er sandsynligheden for, at Pernille Weiss
kommer ind dog stor. I så fald er det så vidt
vides første gang, at en repræsentant fra
bygge- og ejendomsbranchen kommer til at
repræsentere Danmark.

Men giver det også god mening for EU?
- Ja, det synes jeg bestemt, det gør. Parlamentet
har brug for folk udefra med praktiske
erfaringer med de love og regler, som det
behandler og vedtager. Helt aktuelt er det nye
bygnings-regulativ skabt med stor indflydelse
af danske parlamentarikere, og det spor vil jeg
gerne fortsætte i.
Pernille Weiss glæder sig særligt, fordi hun forventer, at producenter som for eksempel Velux,
Danfoss, Grundfoss og Rockwool vil juble over
FOTO: RASMUS DEGNBOL

D

e sidste opgaver er afsluttet i Archimed. Rådgivningsfirmaet, som
Pernille Weiss har opbygget gennem
11 år til at være en af Danmarks førende, når
det gælder sundhedsbyggeri.

Pernille Weiss har erfaring fra Cowi, som
afdelingsleder i Arkitema og senest som stifter
og adm. direktør for Archimed, der en overgang
havde 26 ansatte. Hun har 4 uddannelser
herunder en kandidat i ledelse og innovation
og været formand for Byggesocietetets
sundhedsudvalg. Men hun har også siddet
i amtsrådet på Fyn for Det Konservative
Folkeparti i 8 år.
- Det giver så god mening for mig at gå ind i
EU-politik, for der er brug for mennesker
som mig med tværfaglige kompetencer, siger
Pernille Weiss.
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de strammere krav, der øger efterspørgslen på
energibesparende materialer.
En anden ting, som Pernille Weiss håber, hun
kan tage fat på efter maj er hele problematikken
omkring byggeaffald.
- Hvis vi for alvor skal have gang i det cirkulære
byggeri, – og det skal vi, for udfordringen
omkring vores klima, bliver kun større, – så er
vi nødt til at tage nogle greb i hele det indre
marked i Europa. Derfor håber jeg også, at jeg
kommer til at sidde i det vigtige ITRE-udvalg,
så jeg kan være med til at arbejde videre med
byggeriets fingeraftryk på europæisk plan.

DU KAN OUTSOURCE HELE
DIN KONTORPORTEFØLJE

Det Konservative Folkeparti er det eneste
danske parti, der sidder i parlamentets største
gruppe. Derfor forventer Pernille Weiss at
få relativ stor indflydelse, hvis hun kommer
ind, og hun ser et stort potentiale for nye
forretningsområder i den miljømæssige årvågenhed, der nu dukker op.

Vores netværk med klargjorte kontorer, coworking og mødelokaler giver
vores kunder mulighed for hel eller delvis outsourcing af deres kontorportefølje.

- Den entreprenørskabskultur, vi har i byggeog ejendomsbranchen i Danmark kan omsættes, og det er mit håb, at jeg kan være med til
at levere det politiske underlag for, at der kan
blive sat energirenoveringsprojekter i gang.
Danmark kan med lidt dygtighed få en plads
som et 1:1 showroom for gode eksempler på,
hvordan man kan arbejde med den grønne
omstilling, siger Pernille Weiss. n
- Der bliver behov for boliger med 0-energiforbrug, og der kan vi virkelig byde ind med noget i
Danmark. Samtidig skal vi politisk stimulere det cirkulære byggeri, siger Pernille Weiss om nogle
af de ting, hun vil arbejde for, hvis hun bliver valgt til EU-parlamentet ultimo maj.
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Med én kontrakt, enkel rapportering, en tilknyttet kundeansvarlig og
kundeservice døgnet rundt. Med kontorfaciliteter, der er klar til brug, højhastighedsinternet
og telefonservice, receptionist, køkken og rengøring inkluderet, hjælper vores netværk
virksomhederne med at fjerne arbejdet med administration af ejendom.
Hvis du ønsker �ere oplysninger, så ring til os på +45 33 37 72 10, besøg os på regus.dk,
eller download vores app

VI UDVIDER VORES NETVÆRK
Hvis du har plads i din ejendom, så besøg regus.com/landlords

HVIS DU ER ERHVERVSMÆGLER,
så ring til os på +45 89 87 17 86 for at modtage 10 % provision

&

Tallene leveres af mæglerfirmaet Cushman Wakefield RED
Info om handler kan mailes til sevel@estatemedia.dk

Tal & tendenser

TRANSAKTIONER I DANMARK

(udvalg af største transaktioner i det danske marked i de seneste måneder)
Type

Adresse

By

Nørrebrogade 56/
Griffenfeldsgade 4

Areal, kvm

København N

3.500

Blegdamsvej 28-32

København N

Ørstedsvej 11

Skanderborg

Bedding 5

Pris i mio. kr

Køber

Sælger

Pris pr. m2

130

Heimstaden

Private investor

2.911

131

Artha Kapitalforvaltning

Gefion Group

15.739

150

Pareto Securities

Skanska AB

9.530

Aalborg

5.947

161

Wagner Ejendomme

Private investor

27.115

Strandvejen 163

Hellerup

3.701

168

Heimstaden

CPM Asset Management

45.393

Logistikvej 4

Odense SV

21.060

169

NREP

Erhvervsinvest

Falck-Huset

København V

7.986

235

Arp-Hansen Hotel Group A/S

Falck

29.426

Tobaksvejen 2C

Søborg

5.600

240

Private Investor

Gefion Group

42.857

Alliancevej 5

København SV

6.700

258

Patrizia

KPC & Reka

38.507

Projekt Albertslund

Albertslund

11.500

285

Core Bolig

Svanen Gruppen

24.783

EIDK (Valeo)

Flere

13.005

300

Heimstaden

Private investor

23.068

C.F. Richs Vej 103

Frederiksberg

6.346

305

Heimstaden

Private investor

48.062

Terrassehusene

Vallensbæk Strand

22.194

78

Rescale

User

3.501

Ankersgade 12

Århus C

10.218

85

Olav De Linde

Postnord

8.319

Kornmarksvej 15

Brøndby

17.159

154

NREP

User

Ved Stadsgraven 15

København S

4.165

208

DIS

Gefion Group

Irmavej 20-32

Rødovre

7.207

246

Axa

Private investor

34.133

Boligområdet Valby
Maskinfabrik

Valby

8.902

350

Aberdeen Standard Investments

Europa Capital

39.317

N/A

420

M7 Real Estate Investment
Partners

N/A

37.143
45.009

8.013

9.000
50.000

16 logistikejendomme

Hele landet

N/A

J.E. Ohlsens Gade 8

København Ø

1.290

54

Blackstone

Private investor

41.860

Hotel Ritz

Århus C

2.569

85

Milling Hotels

Private investor

33.087

Glentevej 67

København NV

8.785

99

Viscop

Wihlborgs A/S

11.212

Hotel Copenhagen Crown

København V

3.249

115

Cofoco

Private investor

35.396

Glentevej 61

København NV

10.385

117

Viscop

Wihlborgs A/S

11.218

Flintholm II
- Nyt EY domicil

Frederiksberg

8.256

335

Deka

NCC

Arbejder du med byggeri og vil du have
de nye AB 18-regler lige ved hånden?
Download DLA Pipers nye app ”AB 18 – altid ved hånden”.

Skan QR-koden med din
mobil og download app’en.

App’en giver dig en nem og hurtig adgang til AB 18, uanset om du er på
byggepladsen eller på kontoret.
Browse gennem de forskellige bestemmelser og læs vores bemærkninger, der
fremhæver de væsentligste forskelle mellem AB 92 og AB 18. Du kan naturligvis
også søge efter noget specifik i søgefeltet, f.eks. et ord eller en bestemmelse.

Apple

Android

40.577

THE ONLY GLOBAL LAW FIRM IN DENMARK
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Informationer til graferne
herunder er leveret af
Nordicals København.

BOLIGUDLEJNING - DANMARK
CENTRALT BELIGGENDE BYEJENDOMME
ETAGEMETERPRISER (DKK)
På købersiden optræder stadig flere nye
og kapitalstærke udenlandske investorer,
som blander sig med de allerede etablerede
investorer. Nordicals forventer, at markedet
igennem 2019 vil fastholde det eksisterende
høje aktivitetsniveau, dog uden at nå det
historisk høje niveau fra 2017. Markedet
er dog under forandring: I 2018 udgjorde
transaktionsvolumen i ejendomsmarkedet med
ejendomme til mere end 500 millioner kr. samlet 15,8 milliarder mod 30,7 milliarder kr. i 2017.
Den forskel forklarer i høj grad differencen i
transaktionsvolumen mellem 2017 og 2018, hvor
mængden af gennemførte handler i 2018 lå tæt
på antallet af gennemførte handler i 2017.
Vi har gennem 2018 set, at prisniveauet for
byejendomme til beboelse eller blandet bolig og
erhverv yderligere er vokset. Det typiske prisspænd er nu steget til 19.000-33.000 kr./kvm
for de ældre byejendomme med lejefastsættelse
efter BRL. Ejendomme i den høje ende af
spændet eller dyrere har typisk en attraktiv
butiksdel i stueetagen, kombineret med, at
mange boliglejemål er moderniseret, og derfor
udlejet til et højere lejeniveau. I den lave ende
af spændet er der typisk tale om ejendomme,
som rummer sekundære erhvervsarealer med
lave lejeniveauer og boliglejemål, som ikke er
moderniseret. Derfor er der i prissætningen
afsat kapitalbeløb til løbende modernisering.

36.000
34.000
32.000
30.000
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
FYN
Odense

HOVEDSTADEN
København

MIDTJYLLAND
Aarhus

NORDJYLLAND
Aalborg

SYDJYLLAND
Esbjerg

Etagemeterpris på fuldt udviklede prime ejendomme
Etagemeterpris på prime ejendomme med udviklingspotentiale
Etagemeterpris for fuldt udviklede ejendomme, sekundær beliggenhed
Etagemeterpris på sekundære ejendomme med udviklingspotentiale

Nettoafkastniveauerne for fuldt udviklede klassiske boligejendomme flirter med niveauer under
3,75 procent, hvor enkelte handler gennemføres
til startafkast ned til 3,5 procent. Hovedparten
af ejendommene handles dog fortsat i niveauet
omkring 4 procent. Prisudviklingen er dels et

AFKAST (i procent)

udslag af den hårde investorkonkurrence, men
også et udtryk for, at mange investorer har
opfattelsen af, at ejendommene fortsat indeholder et uforløst lejestigningspotentiale. For
de nybyggede boligejendomme ser vi ligeledes
slutafkastniveauer under 4 procent.

HOVEDSTADEN

FYN

MIDTJYLLAND

NORDJYLLAND

SYDJYLLAND

København

Odense

Aarhus

Aalborg

Esbjerg

Afkast for fuldt udviklede prime ejendomme

3,75 - 4,00

3.75 - 4.50

3.75 - 4.25

3.50 - 4.00

4,00 - 4,50

Afkast for prime ejendomme med udviklingspotentiale

1,40 - 2,40

2,00 - 4.00

1,25 - 3,00

2,75 - 4,00

5,00 - 6,00

Afkast for fuldt udviklede ejendomme, sekundær beliggenhed

4,00 - 4,50

4.50 - 5.00

4.25 - 4.75

4,25 - 5,25

6,00 - 7,00

Afkast på sekundære ejendomme med udviklingspotentiale

1,90 - 2,70

2.00 - 5.00

2,50 - 4,00

4,25 - 5,75

7,00 - 8,00

DISTRIKT

„Renoveret
investeringsejendom
med statslig
hovedlejer“
—— Læs mere på freja.biz

Toldbodgade 3, 8900 Randers C
— Fuldt udlejet investeringsejendom
— Statslig hovedlejer - 9 års uopsigelighed
— Totalrenoveret og nyudlejet i år 2019
— Markant og synligt beliggende

PRIS: 64.000.000 KR.
ETAGEAREAL: 6.426 M2
1. ÅRS NETTOAFKAST: 6,07%

KONTAKT
22
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TLF: +45 7020 3911

Mjølnerparken, der i dag
lukker sig om sig selv, kan
blive centrum i udviklingen
af Nørrebro, hvor højhuset
Uptown (th) blandt andet har
været med til at skabe en helt
ny beboersammensætning.
Desuden kommer der veje
ned igennem bebyggelsen, så
den interagerer mere med det
øvrige Nørrebro.

Retail som løftestang
Tingbjerg og Mjølnerparken skal være lige så
attraktive som resten af København. Et af værktøjerne
kan være retailudvikling og nye byrum
Af Kamilla Sevel

N

ved at lægge sidste hånd på to ambitiøse planer
for, hvordan vi får skabt to moderne, attraktive boligområder for alle københavnere, siger
overborgmester Frank Jensen.

- Om fem år vil jeg ikke høre ordet ’ghetto’
brugt om Tingbjerg og Mjølnerparken. Vi er

Udviklingsplanerne skal nu politisk behandles
i boligselskaberne fsb, SAB og Bo-Vita og i
Københavns kommunes politiske organer og
bliver fremsendt til regeringen den 1. juni,
sådan som det skal ifølge ghettoplanen, der
fastslår, at Københavns Kommune er forpligtet

ye, attraktive taglejligheder. Moderne, private familieboliger. Ungdomsboliger til studerende fra hele
byen. Og en langt større åbenhed og sammenhæng med resten af København. Det er
hovedgrebene i de udviklingsplaner, der skal
forandre Tingbjerg og Mjølnerparken og skabe
nye attraktive byrum.
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til at fremlægge udviklingsplaner, som skal
nedbringe mængden af almene boliger til 40
procent i de to områder.
Hovedgrebene i udviklingsplanen i Tingbjerg
er fortætning med cirka 1.450 private boliger,
cirka 270 ungdomsboliger og ommærkning
af almene familieboliger til ældre- og
ungdomsboliger.
I Tingbjerg skal der frem mod 2030 desuden

udvikles en levende bygade på Tingbjergs
hovedgade ”Ruten”. Gammelt og utidssvarende
erhverv skal rives ned, og så skal der opføres et
nyt plejehjem og en daginstitution og skolen
skal moderniseres og udvides. Frem mod 2030
er visionen desuden at etablere letbane og
vej gennem Vestvolden og til Gladsaxe for at
forbinde området til resten af byen.

- Der bliver ikke tale om en ”bazar”, men en
blanding af skandinaviske og etniske koncepter.
Der stilles høje krav til kvalitetsniveau, både i
vareudvalget men også i service og indretning.
Hvis vi udelukkende tager pizzeriaer og frisører
ind, så bliver det ikke den destination, vi gerne
vil have, siger projektchef Hakan Tasdemir, BoVita, der står for udviklingen af handelsgaden.

I Mjølnerparken bliver der investeret næsten
1 milliard kr. i afdelingen, der er bygget i 1987
og har hele 510 familieboliger, 18 seniorboliger
og 32 ungdomsboliger. Problemet med
Mjølnerparken er, at den lukker sig om sig selv,
fordi opgangene til lejlighederne ligger inde i
lukkede karreer. Det skal der nu laves om på
og udover, at brandvejen gennem bebyggelsen
fremover bliver en rigtig trafikåre, så bliver der
etableret en ny handelsgade.

Målet er at skabe en række nye cafeer og
koncepter, som kan tiltrække udefrakommende
til området. Langs facaden etableres et
bredt fodgængerstrøg med mulighed for
udstilling af varer og udeservering. Samtidig
skal bebyggelsens nye vaskerier etableres i
handelsgaden.

Borgmestervangen hedder gaden, hvor handelsgaden skal etableres. Den bliver 326 meter lang
og i de fire ejendomme nedlægges stuelejligheder og i stedet placeres 16 lejemål fra 69-145 kvm.
Det samlede bruttoareal bliver cirka 2.500 kvm
med en dagligvareenhed som den største.

Handelslivet skal nemlig tiltrække gæster fra
de omkringliggende bydele, de mange der
dagligt færdes i og omkring Borgmestervangen,
naboerne i det nye Up-Town og naturligvis
beboerne i Mjølnerparken.
Samtidig betyder grebene også, at Nørrebros
gader ikke længere skal gå udenom området,
men føres lige igennem det.
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Visionen er, at det vil blive så gavnligt
for sammensætningen af beboerne, at
Mjølnerparken så at sige bygger sig ud
af ghettolisten og ind på det almindelige
Nørrebro.
- Det er et meget spændende projekt, som
bestemt har udfordringer for det er ikke
nemt at finde lejere til detail og slet ikke i et
nyt, uprøvet område med et dårligt ry. Men
vi er optimister og sikre på, at vi nok skal
finde nogle, der vil starte det op, siger Hakan
Tasdemir.
Lejeprisen kommer til at ligge på 2500 per kvm
og 1000 per kvm for dagligvarer.
Den største forhindring er pt. de negative
historier, der gang på gang kører i pressen om
bandegrupperinger.
- Det er derfor, der er et behov for at skabe den
transformation, som vi samlet bruger 1 milliard
kr. i Bo-Vita på at sætte i gang. Mjølnerparken
ligger et helt unikt sted, men vi må tænke ud af
boksen for at gøre området attraktivt.
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Handelsgaden skal være med til at binde
Bispebjerg og NV sammen.
- Det attraktive i det er, at jeg forventer, vi
kan skabe et godt afkast, hvis man tager
udgangspunkt i det området byder på i 2023,
hvor der bor 1.600 flere mennesker her –
mange af dem i private boliger.
Bo-Vita har allieret sig med rådgivningsfirmaet
Retail Advice for at være sikker på, at der bliver
fundet det rette mix i handelsgaden.
Og faktisk bør det kunne lade sig gøre, hvis
man arbejder rigtigt med blandede boformer
og indretter nye byrum. Ghettoområderne i
store byer som København, Aarhus og Odense
vil nemlig blive attraktive og eftertragtede, hvis
boligsammensætningen ændres, så der er flere
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forskellige slags boliger, viser en undersøgelse
fra analysefirmaet Exometric. I København
svarer 19,5 procent, at de helt sikkert vil flytte
til et omdannet ghettoområde med blandede
boligformer. I Aarhus og Odense svarer 13
procent, at de helt sikkert gerne vil bo i et
omdannet, tidligere ghettoområde.
- Hvis man ændrer ghettoerne i de store byer
til blandede boligområder, vil man kunne nå to
mål: fjerne ghettostemplet og skaffe boliger,
som folk gerne vil bo i. Det er der både sociale
og samfundsøkonomiske gevinster i, siger adm.
direktør Ulf Christensen fra analysefirmaet
Exometric, der har foretaget undersøgelsen.
Anderledes er det i de mindre provinsbyer som
for eksempel Slagelse, Horsens, Vejle, Esbjerg
og Kolding. Her er det kun mellem 5,3 og 11
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Sådan forestiller Bo-Vita sig
handelsgaden i fremtiden.
procent, der ser positivt på at flytte ind i et
ghettoområde, selv hvis det er omdannet til et
område med blandede boligformer.
- Geografi og demografi er helt afgørende
– både for lysten til at flytte ind i blandet
boligbyggeri – og for muligheden for at
opbløde ghettoområdet og ændre det til
blandet boligbyggeri. Forudsætningen for
at det kan lykkes at ændre demografien –
sammensætningen af beboergrupper – er jo, at
der er andre grupper end de nuværende, der
ønsker at flytte ind. Her viser undersøgelsen,
at mulighederne er ganske positive i de store
byer, mens der skal tænkes anderledes i de
øvrige byer, siger Ulf Christensen. n

NÅR VI ER GODE,
ER DET GRATIS.
NÅR VI ER BEDRE,
HEDDER DET PLUSS.
Køb dit abonnement i dag og få adgang til et nyt område
af ejendomsbranchen. Læs mere på estatemedia.dk/pluss

estate PLUSS

Udfordringerne på
parkeringsområdet
bliver stadig mere
komplekse. Det gælder
både for kommuner og
private bygherrer
Af Martin Burlund

D

er er faktisk ingen, som virkelig gider
at se på parkerede biler. Men der skal
være plads til dem, når vi er hjemme,
på arbejde og i byen.
I Københavns kommune er parkeringsnormen
i kommuneplan 2015 mindst 1 P-plads per
200 kvm og højst 1 per 100 kvm., mens der i
Aarhus for eksempel maksimalt må anlægges
en P-plads per 2 boliger i den indre by. Men
normerne er under kraftig forandring, og
forskellene på, hvor mange P-pladser, der er
nødvendige til et byggeri er stigende afhængigt
af målgruppen.
– Det definerende for udlæg af P-pladser er
først og fremmest den norm, som lokalplanen
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har fastlagt. Dernæst er det investeringens
hovedformål, der holdes for øje. Altså er
der brug for P-pladser for at få maksimal
søgning på en ejendom, så bør der så vidt
muligt etableres P-pladser, siger direktør i
Topdanmark Ejendom, Flemming Engelhardt.
Flere ejendomsselskaber har dog svært ved
at estimere det reelle behov. Heriblandt
Topdanmark Ejendom, som for nylig i
forbindelse med en udlejning kun udlejede
40 procent af de pladser, som lejeren var
berettiget til i forhold til den norm, der
er udlagt for ejendommen. Omvendt blev
det i dialogen af lejeren understreget, at
cykelparkeringen skulle være i orden inklusiv
et lovet cykelværksted i ejendommen.

FOTO: APCOA

– En tom plads
er en investering
uden afkast

I Lyngby Storcenter har man siden 19. januar
kunnet betale automatisk, når nummerpladen
læses af en scanner.
– Det er ikke vores opgave som bygherre at bestemme, om folk skal have
en bil eller ej. Vi skal forsøge at ramme behovet for parkering så godt, som vi
kan, siger direktør i TopDanmark Ejendom, Flemming Engelhardt.

– En tom plads er en investering uden afkast,
så jo tættere på fuld udlejning des bedre.
Parkering er ikke alle steder en stangvare, der
går som varmt brød, og da krystalkuglen ikke
findes, så må man analysere og gætte. På den
ene side er der med et forjaget liv mange der har
brug for at have to biler for at nå det hele, men
på den anden side er der en stærk understrøm
af, at vi er et cykelfolkefærd, og det sender jo
signaler om behov for parkeringspladser i hver
sin retning, siger Flemming Engelhardt.
215.000 TIL FORSKEL PÅ EN P-PLADS
Det er enhver byudviklers drøm at grave
parkeringen ned i jorden, så der i stedet for
parkeringspladser kan opstå grønne steder
i byen, mens det bebyggede areal bruges til

boliger eller andre funktioner. Men det er
kostbart at gå i jorden, og derfor ender de
fleste anlæg med at ligge i terræn.
Det koster cirka 35.000 kr. at etablere
en parkeringsplads på terræn, mens en
parkeringsplads i et overjordisk parkeringshus
koster 100-110.000 kr. Hvis man skal under
jorden koster en parkeringsplads 150-170.000 i
første lag. I andet lag koster den 250.000.
Investeringsselskabet Aberdeen Standard
Investments har netop stået i situationen i
forbindelse med boligprojektet Papirtårnet
i Silkeborg. Her har Aberdeen i sidste ende
valgt at lave en ny teknisk løsning til at løse
parkeringsudfordringen, hvor brugerne kører
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deres biler ind i en maskine, der kører bilerne
hen på deres plads i ét niveau. På den måde
bliver arealet komprimeret, og det betyder, at
arealet, hvor bilerne holder parkeret, bliver
nedsat markant. Det er især kørevejene, som
bliver sparet væk på den måde.
– Jorden under Papirtårnet er blød. Det
betyder, at vi skulle armere væggene til et
niveau, hvor det ikke gav mening, hvis vi skulle
to etager ned. Derfor nøjedes vi med at grave
en etage ud og bruge denne her løsning, siger
fund manager Michael Schumann, Aberdeen
Standard Investments.
SAMARBEJDE SIKRER UDBUD
Indtil videre har devisen for parkeringshuse
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Selvom der er beboelse ved siden af
parkeringshuse, kan bygningerne sagtens
finde en berettigelse i det bynære rum ved
at have andre funktioner og et harmonisk
ydre. Her ‘Roskildes hængende haver’,
som er et parkeringshus med plads til
500 biler i midten af byen.

Vi skaber fremtidens bæredygtige
hjem og nabolag

været, at jo mindre by, des mindre grund til
at bygge dem. Kommuner med mellemstore
byer er dog blevet opmærksomme på,
at plads i midten af byen, som bruges til
parkeringspladser i terræn, kan bruges meget
mere værdifuldt, hvis pladserne slåes sammen
i et parkeringshus.
Når kommuner og regioner sender parkeringshuse i udbud, falder valget ofte på et
samarbejde mellem 5E Byg og Årstiderne
Arkitekter. De to virksomheder har sammen
bygget 13 parkeringshuse i blandt andet Nordhavn, Bispebjerg, Roskilde, Svendborg og Vejle.
– Det, at vi har et så godt samarbejde med 5E
Byg, betyder alt. Vi kender hinanden og laver
nemt en strategi fra starten, hvor vi lokaliserer
vinderparametre og disponering. Og vores
samarbejdspartner har været god til at holde
prisen, siger tegnestuechef Rikke HouVangsaae, Årstiderne Arkitekter.

FOTO:3 0
NIELS NYGAARD

N °2 201 9 |

estate M AGAS IN

Bonava Danmark udvikler og opfører rækkehuse samt lejligheder til private og investorer.

Netop prisen er altafgørende for at vinde
projekter med parkeringshuse forklarer Allan
Østergaard, der er afdelingschef hos 5E Byg.

Det svenske ord “bo” symboliserer hjem, og “nav” samlingspunkt. Det er essensen af, hvem vi er.
Vi bygger ikke bare huse, vi skaber hjem og nabolag, hvor mennesker lever deres liv.

– Ved alle de projekter, vi har vundet, har
prisen været afgørende. Det handler om at få
så mange pladser som muligt til prisen, men
i forhold til andre opgaver i byggebranchen
er det jo forholdsvist ukompliceret at få det
vendt og drejet på den rigtige måde. Årstiderne
har så været dygtige til at se mulighederne
i de pågældende grunde, og vi har sammen
været heldige at lave noget, der er faldet i
bygherrernes smag, siger Allan Østergaard.

Læs mere på bonava.dk

Bonava er en af Nordeuropas førende boligudviklere. Bonava er aktive i 23 regioner
fordelt på otte lande, med en omsætning på SEK 14 milliarder i 2018.

FOTO: APCOA

Stadig flere P-pladser
er elektronisk styret.

I Roskilde har Årstiderne Arkitekter valgt
at bruge et teglstensprodukt, der hedder
flexbrick, og beplantning på facaden, hvilket
er økonomisk, får huset til at falde i et med
omgivelserne og rammer ind i tidens grønne
trend med navnet ‘Roskildes hængende haver’.
Parkeringshuset ved Vejle Sygehus kommer
med sin runde facade, der lyser op, når det er
mørkt, til at stå som et vartegn for området.
Det er betonarbejdet og fundamentet, der
udgør den største del af anlægssummen,
mens den arkitektoniske tilpasning til det
omkringliggende byrum er et spørgsmål om en
mindre procentdel og kreativitet.
– Så længe man ikke beklæder facaden med
guld, er det ikke en økonomisk hindring at få
lavet en god facade. Vi arbejder altid med en
form for facadebeklædning. Det skal bare være
økonomisk forsvarligt, så det ikke kommer
til at koste så meget, at det får den store
indflydelse på antallet af parkeringspladser i
sidste ende, siger Rikke Hou-Vangsaae.
NYBYGGERI BANER VEJEN FOR P-HUS
Parkeringshuset i Roskilde, der åbnede i
august 2018, blev vundet og opført af netop
Årstiderne Arkitekter og 5E Byg med Cowi som
rådgivere og er bygget oven på eksisterende
parkeringspladser. Der er fem dæk i huset,
så parkeringspladserne skal erstatte det
tilsvarende antal parkeringspladser i terræn
og ikke være et supplement til de eksisterende
pladser. I stedet er der skabt rum til butikker,
cafeer, kulturtilbud, arbejdspladser og boliger.
Det har hidtil været gratis at parkere i
centrum af Roskilde, og selvom det nye
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parkeringshus med 500 pladser er blevet
opført på Sortebrødre Plads til 84 millioner kr.,
er det stadig gratis at parkere. P-huset skal ikke
finansieres af direkte indtægter.
– Det er logisk tænkning. Hvis bilerne ikke
fylder så meget i terræn er der plads til
fortætning af byen. Vi er en tilflytterkommune,
så vi har brug for plads i midten af byen til
boliger. Og pengene til parkeringshuset betales
så af salget af de nye grunde, siger projektleder
Birgitte Løkke, Veje & Grønne Områder i
Roskilde Kommune.
Den form for logik har grebet om sig andre
steder i Roskilde. I den nye bydel Musicon
regner man med at bygge tre parkeringshuse
med i alt 900 parkeringspladser, mens 400
pladser projekteres til terræn.

hvilket vil minimere søgen efter et sted at
parkere.
– Mange byer vil gerne det hele, men der skal
ske en pragmatisk afvejning af, hvad der er
plads til, og ofte bliver trafik nedprioriteret
i forhold til attraktive arealer som torve og
parker. Det gælder om at finde løsninger, der
optimerer brugen af pladsen. En parkeringsbås
kan for eksempel have flere forskellige brugere
i løbet af døgnet. Om dagen kan det være folk,
der arbejder i området eller butikshandlende,
mens folk, der bor i området, har parkeringen
om aftenen og natten, siger Henrik Køster.
Netop regulering af parkering, så butikskunder
kun må parkere 2-3 timer et sted, kommer
andre handlende og butikkerne til gode.

MINDRE BEHOV FOR PARKERING
Hvis kommunerne gerne vil bruge færre penge
og plads på parkering er svaret fra Cowis
projektleder i Plan & Trafik, Henrik Køster,
at man skal satse på at bygge endnu tættere
på offentlig transport som muligt. Det har
Cowi erfaring med fra deres domicil i Lyngby,
der ligger 500 meter fra Lyngby station.
Det betyder, at langt flere af hans kolleger
tager toget, end hvis arbejdspladsen lå flere
kilometer væk.

SKAL LÆRE AT BRUGE P-HUSE
Parkeringshuset på Sortebrødre Plads i Roskilde
har efter åbningen været udsat for kritik.
Det har drejet sig om tilkørselsforholdene
og størrelsen af parkeringspladserne. Men
parkeringspladserne er faktisk større end
dem, som de erstattede, og der er siden
åbningen rettet op på fejl. Det er Birgitte
Løkkes opfattelse, at brugerne skal vænne
sig til at benytte parkeringshuse i byerne
fremover. Parkering er forbundet med stor
vanetænkning.

En anden løsning til det stigende behov for
parkering er effektivisering af den måde, vi
bruger parkeringspladserne på. Her spiller
tekniske løsninger en vigtig rolle. Blandt andet
med interaktive skilte, der viser, hvor i byen
det er muligt at finde ledige parkeringspladser,

– Folk parkerer stadig uden for parkeringshuset,
hvis de kan komme til det. Der er flere, som
har fortalt mig, at de tror, at det koster penge
at parkere derinde, men det gør det som sagt
ikke. Men det er svært at bryde vanerne, siger
Birgitte Løkke. n
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NÅR TILLID BLIVER BRUDT,
HJÆLPER ET UNDSKYLD SJÆLDENT

Ordentlighed er én af de afgørende kvaliteter, udover mere end 30 års erfaring, der har medvirket at
en betydelig del af al projektudlejning og salg i hovedstadsregionen fandt sted med vores medvirken i
2018.
Nu kan tal jo være taknemmelige, men det kan kunder heldigvis også være og vi er stolte over, ikke at

kunne huske, hvornår at vi sidst har mistet en kunde.
Vi står ved, at vi ikke er som andre, for det er vores
resultater heller ikke.
Oplev forskellen og kontakt home, Lone Bøegh Henriksen på tlf. 2019 7788 eller send en sms med beskeden; #ringmigop, så ringer Lone.

P-PLADSER KAN
SKABE MERVÆRDI
Det europæiske parkeringsselskab Apcoa er en af
dem, der er langt fremme med at automatisere søgningen
på P-pladser. Samtidig skal parkeringspladsen
kunne meget mere end den kan i dag
Af Martin Burlund
FOTO: AARSTIDERNE ARKITEKTER

M

ed en app kan du reservere den
parkeringsplads, du har brug for,
når du ankommer til din næste
aftale. Sensorer i asfalten sikrer, at pladsen
er ledig og teknologi til genkendelse af
nummerplader sørger for, at det kun er din
bil, der må holde der i det tidsrum, som du har
brug for. Betalingen er der naturligvis sørget
for i appen.
Første skridt i den retning er single space
detection, der første gang blev indført på
Åboulevarden i Aarhus i september 2018. Den
giver et overblik, over hvor mange pladser, der
er tilbage på parkeringspladsen via sensorer i
gulvet ved hver parkeringsplads. Det giver et
bedre flow og skal gøre parkeringsoplevelsen
så gnidningsfri som muligt.
– Vi vil gerne guide folk til den rigtige
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parkeringsplads, og vi arbejder på at udvikle
systemer, så folk med mindst muligt bøvl og
søgetrafik kan komme til at parkere tæt på
deres destination. Vi ved allerede hvor mange,
der parkerer hvor og på hvilket tidspunkt, så
det er nærmest ikke engang nødvendigt med
sensorer. Men det kræver, at der er mange,
der bruger det, før vi kan udvikle systemet
ordentligt, siger selskabets danske direktør
Michael Christensen.
TESTER ANDRE FORMER FOR SERVICE
Den nye teknologi er på vej ind flere steder
som for eksempel i Lyngby Storcenter nord for
København. Her er de traditionelle bomme til
P-anlægget blevet fjernet til fordel for det nye
digitale
nummer-pladeregistreringssystem,
hvilket betyder, at man ikke længere skal
trække billet ved indkørsel. I stedet bliver
det automatisk registreret, hvornår man er
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ankommet til parkeringskælderen ved hjælp af
højtekno-logiske kameraer. Når man ønsker at
forlade kælderen igen skal man blot indtaste
sin nummerplade på en af de opstillede
betalings-automater, eller tjekke ud i Apcoa
Parking Danmarks parkeringsapp Apcoa Flow.
På den måde kan man forsøge at imødegå,
at der for eksempel opstår kødannelser i
kælderen.
Men det skal ikke bare være nemmere at få
en parkeringsplads i fremtiden. Bilisterne
kommer til at opleve en service, der kun så
småt er ved at tage form lige nu.
Når mange flere af os kommer til at have en
elbil, så er det kun logisk, hvis parkeringstiden bliver brugt på at lade bilen op. Men
parkeringspladsen kan også bruges som
last-mile afhentningssted for vores pakker

og endda dagligvarer i dertil indrettede
kølebokse.
– Det vi ser på er, at parkeringsbåsen skal give
yderligere værdi for ejeren i form af et bedre
udbytte af parkeringspladsen. Og det gør vi ved
at maksimere værdien for dem, der anvender
den, siger Michael Christensen.
Apcoa er også i gang med at teste andre former
for service – blandt andet værksstedsservice
som montering af vinterdæk og olieskift.
– Vi har prøvet forskellige tiltag med diverse
service. Når man taler med folk, så synes de,
at det lyder smart, at man kan få skiftet sit
hjul eller sin rude, men når det kommer til
stykket, så er der endnu ikke ret mange, der
vil betale ekstra for den service, siger Michael
Christensen. n

Når man laver
parkeringshuse i forbindelse
med store arbejdspladser, er
det vigtigt, at betjeningen er
funktionel om morgenen og
sent på eftermiddagen, når
der er mange, der skal ind
og ud. Her det nye P-hus
ved Bispebjerg Hospital i
København.

- Før 2013 havde man
ikke overvejet at inddrage
operatøren af parkeringsanlægget før byggefasen,
men nu bliver vi involveret
mere og mere for at
undgå uhensigtsmæssig
indretning, siger adm.
direktør Michael
Christensen, Apcoa.

N° 2 2 019 |

estate MAGAS I N

35

NOGLE SYNES
VORES NYHEDSBREVE
GIVER ET BEDRE UDSYN
Hver dag foretager vi en klarsynet selektion
og håndplukker kun de mest relevante
ejendomsnyheder til branchens beslutningstagere.

Scan QR-koden med dit mobilkamera,
udfyld dine oplysninger og modtag vores
nyhedsbrev, så er du godt informeret til
hverdagen i ejendomsbranchen.

estate MEDIA

Mipim blev større
end selv 2007
Masser af kapital, bæredygtighed, PropTech og
forandringerne i ejendomsmarkedet satte dagsordenen
på et rekordstort Mipim 2019

Antallet af deltager
e på Mipim i år va
r rekordhøjt
med 28.549 tilmeld
te. Det skabte massi
ve køer, da Mipim
åbnede tirsdag den
12. marts i høj sol.

Af Kamilla Sevel

28.549

Så mange var
registrerede
som deltagere på årets Mipim. Og det var over 2.000 flere
end i rekordåret 2007. Antallet af danskere
på selve messen er til gengæld stort set det
samme, men det skyldes nok, at meget tyder
på, at et stigende antal tager til Cannes uden at
købe indgang til selve messen.
Mipim er den vestlige ejendomsbranches
største mødested og netværksbegivenhed, og
det blev den også i år. Derfor er den også et
godt sted at tage temperaturen på ejendomsbranchen. En af dem, der gjorde det i år var
adm. direktør for administrationsselskabet
Cobblestone, Rasmus Juul-Nyholm. Han tog
tre konklusioner med sig hjem.
- For det første er min konstatering, at
branchen har en let fod på speederen, og det
kan godt mærkes. Den anden observation
var, at bæredygtighed og FNs verdensmål
nu er begyndt at fylde noget. Og endelig så
overrasker det mig, at Tech stadig fylder
bemærkelsesværdigt lidt i ejendomsbranchen,
siger Rasmus Juul-Nyholm.
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Årets Mipim blev livlig men stadig med benene
på jorden. Selvom afkastkravene har flyttet sig
i takt med, at renten er blevet lavere og i dag
ligger på et niveau, som ville få de fleste til at
himle bare for få år siden, så virker Mipim ikke
løssluppent.

tegn på ekstravagante fester og middage - eller
også var jeg bare ikke inviteret. Samlet ser jeg
det dog som tegn på, at branchen arbejder med
et vist element af forsigtighed som er ny og
nok meget sund, siger Rasmus Juul-Nyholm.

- Der er stadig fart på i ejendomsbranchen
og den generelle stemning er, at det går godt.
Men jeg lyttede mig også til en vis begyndende
forsigtighed, og jeg noterede mig nogle
simple, men også tydelige tegn på begyndende
tilbageholdenhed. Jeg kunne for eksempel
ikke undlade at bemærke, at cateringen faktisk
var sparet væk på en lang række receptioner
og events, hvor den tidligere var normal. Man
kunne faktisk snige sig småsulten gennem en
dag på Mipim. Samtidig var der ikke åbenlyse

Upcycle Studios med investeringsfonden NREP, projekt
udvikleren
Arkitektgruppen og Lendager Architects vandt ikke
ejendomsbranchens
gyldne palmer i kategorien bedste boligbyggeri, da
årets Mipim Awards
blev uddelt. De blev slået af det spektakulære træhus
fra Hamburg, Woodie.
Til gengæld vandt Arkitektfirmaet C.F. Møller for andet
år i træk en pris.
Mens det sidste år var for Mærsk Tårnet i København,
så var det i år for
Greenwich Peninsula Low Carbon Energy Centre
i London. Her er det
partner Lone Wiggers, der jubler på scenen i Canne
s.
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Pengene er dog rigelige i det europæiske
investeringsmiljø.
- Der bliver allokeret stadig flere penge til
investeringer i ejendomme over hele verden
både fordi de institutionelle investorer øger
midlerne afsat til ejendomsinvesteringer, men
også fordi nye kapitalkilder kommer ind på
markedet, påpegede Colliers på Mipim.
Alene i 2018 kom der 5.521 nye milliarder kr.
til investeringer i ejendomsmarkedet, foruden
de 2.400 milliarder som forventes at skulle ud
på markedet i lukkede fonde med udløb i 2019.

de kommende år. Men udviklingsprojekter vil
også være i høj kurs, siger analytikerne hos
Colliers.
I december så vi i Danmark, at sydkoreanske
AIP købte op i Søborg og ifølge Colliers er det
ingen tilfældighed. For 30 procent af den friske
kapital, der er på vej ind i Europa kommer
nemlig fra Asien med investorer fra Korea,
Singapore og Hong Kong i front suppleret af
voksende interesse fra japanske og australske
investorer.

Kapitalknaphed er der altså ikke.

- Vi oplever, at den udenlandske interesse
for investeringer i København er usvækket.
Vi har mødt eksisterende men også nye
spillere i markedet hernede, som både går
efter boligejendomme, sale-and-lease-back
retail og logistik. Havde du spurgt mig for et
halvt år siden, om det var det billede, der var
i markedet, så havde jeg nok sagt nej, siger
advokat og partner Søren Damgaard, Bruun &
Hjejle.

- Retail er på mange måder under pres, og vi
tror på, at sektorer som bolig og logistik er de
steder, hvor der vil være størst efterspørgsel i

En anden interessant tendens var, at der blev
snakket bæredygtighed på en mere konkret
måde end tidligere. Både hos de internationale

- Og det er bare begyndelsen. Væksten i private
formuer vil fordoble det beløb. Vi tror, at ny
kapital allokeret til ejendomsinvesteringer
vil ligge i størrelsesordenen 2,5 billioner kr.,
hvilket svarer til 2.500 milliarder kr., påpeger
Colliers.
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udviklere og i dansk regi, var der flere, der
spurgte til certificeringer og løsninger. FNs 17
verdensmål har sat sig fast og bliver brugt som
et pejlemærke til, hvor industrien skal hen.
Men usikkerheden i forhold til, hvordan det
konkret udmønter sig, er stor.
- Man kan nemt sige, at man arbejder med
verdensmålene. Men det vigtigste er ikke
bare at sætte mål op, men måle på dem, sagde
direktør i Danske Arkitekter, Lene Espersen,
da hun var en af debattørerne i en debat
arrangeret af advokatfirmaet DLA Piper.
Når man til daglig er meget fokuseret på
bæredygtige bygninger, lader man sig til
gengæld ikke så nemt imponere.
- Det er første gang, jeg er på Mipim, og jeg må
sige, at jeg ser bare ikke ret mange, der tænker
bæredygtighed ind i deres projekter, sagde
direktør Mette Qvist, Green Building Council,
i samme debat.
En anden af de overraskende internationale
konklusioner på Mipim var, at UK ikke havde
mistet selvopfattelsen, men mødte op med et
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Automatisk
opdatering af dine lån

Rune Højby Kock,
penge på byggerierne, sagde partner
- Faldgruben er, at vi bruger for få
inger”. Her er
men
med
Piper-arrangementet ”Brunch
NREP, da han var i debat til DLA
mester Frank
borg
over
tre
vens
fra
af
ende
iddag bestå
det stærke panel fanget torsdag form
tør Mette Qvist,
direk
,
Kock
e
Run
amin Simseck, Aarhus,
Jensen, København, rådmand Büny
r og adm. direktør
tekte
Arki
ske
Dan
,
rsen
Espe
Lene
tør
Green Building Council, adm. direk
Bardeleben som
anmark med DLA Piper partner Kurt
Torben Möger Pedersen, PensionD
adebatten.
den, der styrede panelet gennem klim

omend større set-up end sædvanligt. Når disse
linjer udkommer, er vi formentlig længere nede
ad Brexit-vejen enten i den ene eller den anden
retning, men på Mipim fyldte det mindre end
forventet, at UK om et splitsekund måske
ikke har en aftale med EU. Og der bliver da
også stadig handlet stort ind i særligt London
omend andelen af indenlandske investorer er
steget. Alene i årets første to måneder blev der
solgt ejendomme for godt 45 milliarder kr. i
Europas – indtil videre – finansielle hovedstad.
Ligesom asiatiske investorer går efter
det europæiske marked, så investerede
amerikanske fonde og pensionskasser også
markant i 2018, og det forventes de også at
gøre i 2019. Og de er blandt dem, der ikke har
været bange for det engelske marked. Målene
i 2018 var ellers i øvrigt Spanien, UK, Frankrig,
Tyskland og Holland med de fleste penge lagt i
Madrid, London, Paris og Amsterdam.

PropTech havde i år fået sin egen sektion på
Mipim, som naturligvis også skal være med til
at skærpe interessen for Reed Midems nyeste
baby, Mipim PropTech. Her er Rasmus JuulNyholm også en af frontløberne i Danmark,
men han var ikke imponeret.
- I modsætning til den grønne og sociale
dagsorden, så har den teknologiske dagsorden
en tankevækkende svag position. Tech fyldte
mere på Mipim i år end sidste år, men det er
stadig underligt umodent i en ejendomsmæssig
sammenhæng. MIPIM prøver at fremme
dagsordenen, men de gør det ikke godt nok
efter min mening, og selvom jeg tilbragte en
del tid på tech-delen af messen, mødte jeg kun
én dansker - og ham havde jeg selv inviteret
med. Det er underligt for blandt andet
teknologi til understøttelse af transaktioner,

René Brandt kom lige fra
en anden
stor netværksbegivenhed:
Han holdt
nemlig 50 års reception få
dage før
Mipim, hvor han kunne præ
sentere
Ikano Boligs første projekt
er.

sensorer, byggematerialer, grøn energi,
visualisering, salgsstøtte og meget andet er
dele af en fantastisk ny værktøjskasse, der ikke
får meget opmærksomhed. Der er fortsat tvivl
om, hvorvidt det kan betale sig. Men omvendt
er det rigtige spørgsmål nok, hvem der om 10
år gider bo i en ”dum” ejendom , siger Rasmus
Juul-Nyholm.
Byggesocietetet stod i år for hele organiseringen af den danske stand på Mipim foruden
styringen af en lejlighed, hvor det var muligt at
holde særlige aktiviteter som for eksempel en
investorbrunch for internationale ejendoms-

Globalt er New York og London de to
byer, der tiltrækker mest kapital foran
Los Angeles, Tokyo og Paris og fulgt
af Hong Kong, Washington DC, San
Francisco og Chicago.
- London skiller sig fortsat
ud som det mest globale
investeringsmål med 70
procent af investeringerne
foretaget af udenlandske
investorer, siger Damian
Harrington,
head
of
EMEA Research, Colliers
International.

– det får du med Lima

Se den korte video på
lima.scanrate.dk

Lima giver os veldokumenterede rapporter, som blandt andet bruges i vores bestyrelsesarbejde samtidig
sikrer Lima, at vores låneportefølje altid er opdateret, hvilket letter os for mange timers manuel tastearbejde.
Palle Jensen, Adm. Direktør, Løvbjerg Ejendomme A/S
Lima er et godt simuleringsværktøj til omlægning af lån og køb af nye ejendomme.
Med rapporterne fra Lima får vi overblik over vores risikoprofil og likviditeten i vores låneportefølje på tværs
af selskaber og ejendomme.
Morten Lambæk Jensen, CEO, Trifina Koncernen

- Man mærker hurtigt
styrken og værdien af
den uformelle networking
med den danske
ejendomsbranche, sagde
Kadir Ünver, der var på
Mipim for første gang for
Signal Benchmark.

Orbicon har fået skabt en
tradition,
hvor mange lægger vejen
forbi med deres
beach party torsdag eftermi
ddag.
+1.5%
+1.5%
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Nordanö havde valgt at invitere en del
af branchen til champagne og blød jazz
i
slotsomgivelser udenfor Cannes. Her er
det fra venstre Kim Lang Sørensen, NPV
, Amir
Nuspahic, V2C, partner Jacob Kjær, Nord
anö, Jes Severinsen, Odense Kommune
, partner
Mathias Erbo Kryspin, Nordanö og rådm
and Jane Jegind, Odense Kommune.

investorer. Det har været en sej kamp at
skaffe den økonomiske opbakning, der skulle
til for at få den – i forhold til tidligere år –
halverede stand op at stå. Hjemme igen går
forberedelserne af den danske deltagelse på
Mipim 2020 derfor allerede i gang nu, mens
messen står friskt hos de fleste.
– Det er afgørende, at messen prioriteres af
den samlede bygge- og ejendomsbranche,
hvis København fortsat vil udgøre en værdig
konkurrent til andre europæiske storbyer i
kampen for udenlandske investorer, påpeger
Byggesocietetet.
Årets Ejendomsløb
blev det største no
gensinde. Adm.
direktør i Skanska
, Peter Nymann-Jø
rgensen kom
i mål blandt de før
ste i sikker stil her
sammen med
borgmester i Aalbo
rg, Thomas Kastr
up-Larsen.

Landsformand Tony Christrup har stået i
spidsen for indsatsen, og han så gerne en
bredere anerkendelse af den indsats, som
Greater Copenhagen og Byggesocietetet er
bannerfører for.

ning hernede, og vi har
- Der har været en rigtig fin stem
ch, kunne nogle glade
brun
til
i
forb
ge
man
så
aldrig haft
re torsdag formiddag.
tate
kons
le
Hjej
partnere fra Bruun &
n Johnsen, Henriette Bjerg,
Her er det fra venstre Christia
n Kopp og Søren Damgaard.
Søre
sen,
Mad
Christian Schow

interesse for København, så er vi i benhård
konkurrence med mange andre europæiske
storbyer, der sætter alle sejl til for at tiltrække
opmærksomhed og – på længere sigt – kapital.
Vi skal med andre ord stå rigtig tidligt op,
hvis København skal fremstå ligeså attraktiv
som for eksempel Stockholm, der brander
sig som Skandinaviens hovedstad, siger Tony
Christrup.

at Mipim ikke nedprioriteres. Og det begynder
unægteligt med opbakningen til vores
tilstedeværelse hernede – mentalt såvel som
finansielt. Derfor lægger vi alle kræfter ind på
at gøre den danske tilstedeværelse på Mipim
til et velfungerende samlingspunkt for den
samlede danske branche – ikke kun i relation
til København men også resten af Danmark,
siger han.

Hvis han kunne ønske frit, så ser han gerne, at
aktører fra de øvrige kommuner og regioner i
stigende grad byder ind og tager medejerskab
i forhold til positioneringen af standen. For
selvom hovedstaden er det store trækplaster
i Cannes – ikke mindst som brand, – så
fører Greater Copenhagen en vigtig sag for
Danmark, som kommuner over hele landet
kan tage medansvar for.

Mipim havde i år tilstedeværelse af borgmestre
og/eller rådmænd fra alle Danmarks store byer,
så på den måde kunne det give god mening at
stå sammen. Og det var da også holdningen
hos overborgmester Frank Jensen.

Danielsenarchitecture holdt den traditionsrige tennisturnering i
Cannes tennisklub. Her er det fra venstre Kasper Danielsen, Jeppe
Håkansson Zeller, Louise Irminger Axholm, Malin Meyer og Peter K.
Danstrup. Turneringen blev vundet af Jesper Jørgensen fra KPC og
Michael Kaa Andersen fra ProArk/Ejendomsinvest.

- Jeg oplever et stort fællesskab i år på Mipim.
Jeg er formand for Greater Copenhagen, og
jeg lægger vægt på, at vi bruger den volumen
i vores markedsføring for det har stor effekt
udadtil. Men jeg tror, vi skal se på Mipim
deltagelsen i en bredere kontekst. Da vi skulle
finde et navn til Tour de France i Danmark blev
det Grand Depart Copenhagen - Denmark.
Copenhagen er et stærkt brand, der i dag er
blevet et symbol på en livsstil, så det skal vi
fortsat bruge, men vi skal også skabe plads
til, at flere kommuner fra resten af landet kan
være med til at bakke op, siger Frank Jensen.

Men selvom man skulle tro, at det som
københavnsk borgmester må gøre lidt ondt at
se Oslo som varemærke på cykeltaxier overalt
i Cannes og opleve, at Stockholm fortsat slår
stort op, at den svenske hovedstad er ”Capital
of Scandinavia”, så gør det ikke så ondt at se en
halveret stand, at der er en pose penge på vej.
- Som i så mange andre af livets forhold er det
ikke størrelsen, der her er afgørende. I stedet
er det måden, vi bruger standen på Mipim på,
og der oplevede jeg et langt større ejerskab
end jeg tidligere har set, siger Frank Jensen. n

– Som en vækstkatalysator er det afgørende,
– Målet er klart. Vi vil tiltrække udenlandske
investorer – ikke bare til
hovedstaden, men til hele landet.
Og selvom vi oplever en stor

Investment Executive Anne Sophie Vett
Raaschou var
på Mipim for Pears Global Investors.

COO Carsten Lygum, Gefion Group og partner
Bo Stevnss, Cushman Wakefield RED, udråbte
sig selv til kommende vindere af MT Højgaards
traditionsrige boule-turnering onsdag middag. Det
blev dog ikke dem, der løb af med hæderen men
Morten Prinds, ÅF Consult, René M. Kræmer,
Orbicon og Thomas Samsø, Mediationsinstituttet.
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- Der er generelt en god positiv stemning
i år. Men
der er også ting, man skal holde øje med
som for
eksempel, at lejeniveauerne har sat sig,
og at det er
blevet sværere at sælge de dyre lejligheder
især i de 3
største byer, sagde Anne Sophie Vett Raas
chou.
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Et nyt samarbejde, der blev præsenter
et på Mipim, var CC Property og
Gerald Eve. CC Property
har valgt at tage skridtet og indgå
i et internationalt samarbejde for
at kunne hjælpe Gerald Eves
kunder, når de vil etablere sig eller
investere i Danmark.
CEO Simon Prichard var ikke så
nervøs for Brexit og mente, at der
fortsat ville være masser af
investorer, der ser London som finan
siel hovedstad.
- Verden bliver mindre, og hvis vi
fortsat skal kunne dække markede
t, så er vi nødt til at teame op
med gode samarbejdspartnere. Derf
or er vi meget glade for at have indg
ået samarbejde med CC
Property, sagde Simon Prichard (tv).
Her sammen med partner i CC Prop
erty, Peter Mahony.
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Hvis man altid ha
r drømt
om at gribe mikro
fonen
i et fly, så blev drøm
men
til virkelighed for
adm.
direktør Rasmus Ju
ulNyholm, Cobbleston
e, der
i år fik æren af at
holde
et kort indlæg til de
145
deltagere på Confe
rence in
the sky – Estate Me
dia-flyet
med 145 ejendomsfo
lk på
vej til Mipim. Flyet
afgår
igen i 2020 den 9.
marts.
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Adm. direktør Torbe
n Rønsov, Amalie
Search & Selection,
egne ord og et glimt
var med
i øjet”nede at tjekk
e varelageret”. Me
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Torsdag formiddag på Mipim er tæt besat af bruncharrangementer.
Her er det Danbolig, der har inviteret til morgenmad, og de havde
valgt at tage mad med hjemmefra i form af pålæg fra Gentofteslagteren Slagter Broe. Til venstre projektdirektør og partner Alice
Lotinga fra Danbolig Projektsalg og adm. direktør Mads Heinrich
Roepstorff, Danbolig Erhverv.
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var på Mipim for
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Mipim er også tra
ditioner, og selvo
m nogle
af ejendoms-bra
nchens aktører ha
r valgt
at gå fra de mege
t store middage
og events
til mere intime sel
skaber med få ku
nder, så
har Bech-Bruun
gennem flere årtie
r formået
at være det store
samlende kick-off
for en
stor del af branch
ens investorer og
aktører.
Sådan var det og
så i år, hvor det
her er
Bech-Bruun partn
er Torben Brøgge
r, der
er ved at sætte sig
til bords sammen
med
adm. direktør i Ca
sa Torben Modvig
.
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Danske investorer
har 150 millioner kr.
placeret i Dubai
Projektudviklingsselskabet Nakheel var en af
de udstillere på Mipim, der havde reserveret et
helt telt til sig selv, hvor selskabet præsenterede
sine udviklingsprojekter til en samlet værdi af
15,9 milliarder USD. Det var 4. gang, at Nakheel
var på Mipim for at præsentere projekterne for
potentielle investorer. Indtil videre er der rejst
150 millioner kr. i Danmark, men Nakheel vil
gerne have flere danske indskud.
- Vi kan tilbyde op til 10 procent i afkast,
sagde bestyrelsesformand Ali Rashid Lootah,
Nakheel.

sig om et helt område med private villaer,
ferieboliger, hoteller og resortaktiviteter, der
er projekteret som en palme ud i vandet.
- Det nye område, som vi markedsfører på
Mipim i denne omgang, ligger længere nede ad
kysten og kommer i højere grad til at henvende
sig til middelklassefamilier. Hovedparten af
hotellerne i Dubai i dag er 5-stjernede. Vi vil
gerne styrke udbuddet af 2- og 3-stjernede
hoteller i det nye udviklingsområde, sagde Ali
Rashid Lootah.

Nakheel har tidligere udviklet Palm Jumeirah
i Dubai, som de fleste nok kender. Det drejer

Ali Rashid Lootah
fortæller Estate
Medias Kamilla
Sevel om nogle af
de investeringsmuligheder, som
Nakheel havde med
på Mipim i år.

e om den spektakulære
Flere delegationer kom for at hør
hvor Nakheel havde
telt,
e
udvikling af Dubai i det stor
e Palais des Festival.
opbygget sin stand udenfor selv

andet, at danske Rikke Lykke har fået ansvar for
asset management i hele Europa. I Danmark er
Louise Hertz nu country manager, mens Peter
Helfrich er overordnet ansvarlig for regionen
og Jörg Laue er ansvarlig for transaktioner.

Patrizia omorganiserer
Investeringsselskabet Patrizia omorganiserer
den europæiske forretning, og det var en af
de ting, som Director og Head of Transactions
Nordic Jörg Laue og Regional Head NorthWest Europe Peter Helfrich (tv) kunne
fortælle om på Mipim.
- Vi har omstruktureret, så vores forretning er
blevet mere paneuropæisk. Det betyder blandt
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Efter en lind strøm af opkøb i en længere
periode har der været lidt mere stille fra
Patrizia. Men opkøbene er fortsat.
- Vi har i løbet af de seneste måneder både
købt en større ejendom på Amager Strand og i
slutningen af januar lukkede vi en handel kaldet
Projekt B. Vi er fortsat stærkt interesseret i at
købe ejendomme i København.
Men det er udfordrende.
- Vi køber gerne op både indenfor boligsegmentet, hvor vi er meget komfortable, men
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vi har mange forskellige fonde, og derfor er
der også mange typer ejendomme, der kan
være interessante. Det kan være kontorer og
andre erhvervsejendomme, men vi er også
interesseret i for eksempel ”healthcare”, som
typisk er hospitaler og plejehjem.
Patrizia understreger, at Danmark fortsat
er det mest interessante land at investere i i
Skandinavien.
- I Sverige ser vi på boligejendomme,
men det er både dyrere at finansiere og
samtidig skal man hedge. Norge er vi ikke
i endnu, - det er dyrt og meget lokalt styret.
Finansieringsomkostningerne er endnu højere
end i Sverige, så det er svært at få et godt
afkast. Så når man ser på det nordiske marked
er Danmark mest interessant lige nu.

Konferencer
og seminarer
Forår 2019

09.04

21.05

23.05

13.06

Erhvervslejeloven

Generationsskifte af
ejendomsselskaber

ABR 18 i praksis

Værdiansættelse af
investeringsejendomme

Afholdelsessted: Winsløw Advokatfirma
Gl. Strand 34, 1202 København K

Afholdelsessted: Redmark
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

Afholdelsessted: Skau Reipurth & Partnere
Amaliegade 37, 1256 København

Afholdelsessted: KPMG
Dampfærgevej 28, 2100 København Ø

På dette seminar vil de erfarne
undervisere gå tæt på de nyeste
afgørelser i erhvervslejeloven. De
ser også på nye tendenser som
kontorhoteller og på, hvordan den
bedste lejekontrakt udarbejdes, når
det ikke længere kun er mursten
som udlejes. Desuden vil retail og
regulering af lejeforhold i butikker
og centre inklusiv pop-up shops og
shop-in-shop blive gennemgået af
en specialist i retailudlejning.

Generationsskifte i
ejendomsbranchen er en stor
udfordring. Der findes dog en
række ting, man kan gøre for,
at generationsskiftet bliver
knap så kompliceret herunder i
forbindelse med skat og afgifter,
finansiering, bestemmelsesret
mv. På seminaret går vi tæt på
mulighederne.

En erfaren entrepriseadvokat,
gennemgår på dette seminar de
nye regelsæt, opbygningen og
systematikken og de vigtigste
ændringer, som man bør være
opmærksom på i ABR 18.
Dokumenterne er mere komplekse
end det gamle ABR 89, og derfor
er det vigtigere end nogensinde
at forstå og bruge mulighederne i
dokumenterne optimalt, inden de
lægges til grund for en aftale.

Seminaret gennemgår de
overvejelser og forhold, der
knytter sig til vurdering af
investeringsejendomme. Vi ser
på markedssituationen netop
nu og på hvilke rapporteringer,
der bør overvejes og indgå i
værdiansættelsen. Hør eksempler
på, hvordan der optimalt
rapporteres tilbage til investorer,
hvad enten det er private, fonde
eller institutionelle investorer.

Tirsdag kl. 9:00 - 13:30

Tirsdag kl. 13:30 - 18:00

11.04

09.05

Torsdag kl. 9:00 - 13:30

Tirsdag kl. 9:00 - 15:00

Finansiering af
ejendomme 2019

Udviklingsprojekter og
forsyningsledninger

Fremtidens kontor

Afholdelsessted: Nykredit
Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V

Afholdelsessted: KLAR Advokater
Indiakaj 12, 2100 København Ø

Afholdelsessted: Gottlieb Paludan
Architects, Orientkaj 4, 2150 Nordhavn

Flere nye finansieringsmuligheder
spirer i øjeblikket frem i markedet.
På denne konference går vi tæt på
en række af dem og ser samtidig på
de traditionelle finansieringskanaler
og på, hvornår man bør vælge
hvad. Konferencen byder også
på et finansieringsbattle med
Danmarks største udlånere ligesom
den giver et bud på, hvordan man
renteafdækker i et 0-rentemarked.

I mange projekter skal der flyttes
eksisterende forsyningsledninger
eller etableres nye. Der er ofte
tale om høje omkostninger.
På seminaret vil erfarne
advokater berøre en lang række
problemstillinger, der knytter sig
til ledningsret, gæsteprincippet og
udfordringerne i forbindelse med
udviklingsprojekter.

Få et indblik i en række nye trends
og tendenser i kontormarkedet.
På konferencen ser vi nærmere
på fremtidens kontorbehov og
ønsker for de fysiske rammer,
succeskriterier for medarbejderne,
den gode arbejdsplads,
samt hvordan man sikrer, at
fremtidens kontorejendomme
værdisikres og fremstår som sikre
investeringsmål.

Torsdag kl. 9:00 - 14:00

Torsdag kl. 09:00 - 13:30

14.05

Hør om mulighederne
for eksponering
overfor branchens
bedste publikum
De kreative muligheder er mange, så kontakt
kommerciel chef Adnan Mahmood
på +45 53 63 05 85 eller adnan@estatemedia.dk

Torsdag kl. 09:00 - 13:30

18.06

29.08 - 30.08
Torsdag kl. 11:30 - fredag kl. 13:30

Tirsdag kl. 9:00 - 14:00

Erhvervs- og boligmarkedet
i Odense

Ejendomsdagene 2019

Kommuneplan 2019

Afholdelsessted: Danske Bank & Realkredit
Danmark, Albani Torv 2-3, 5000 Odense C

Afholdelsessted: Marienlyst strandhotel
Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør

Afholdelsessted: Gorrissen Federspiel
Axeltorv 2, 1609 København K

Konferencen giver et overblik
over mulighederne i Odense
netop nu, og går tæt på de
konkrete investeringsmuligheder,
som Danmarks 3. største
by, tilbyder. Vi ser desuden
nærmere på en række af de store
udviklingsprojekter, deres status
og fremdrift, rammebetingelser
for områdets udvikling og så
giver vi plads og mulighed til
spørgsmål og debat.

Ejendomsdagene har udviklet
sig til den danske bygge- og
ejendomsbranches vigtigste
netværksbegivenhed på dansk
jord, og efter et totalt udsolgt
arrangement i 2018 glæder vi os til
igen at byde velkommen til 2 dage
med et mættet fagligt program
og suveræne muligheder for
netværk med beslutningstagere fra
branchen.

Forslaget til Kommuneplan
2019 kommer i offentlig høring
i efteråret 2019 og den endelige
Kommuneplan sættes til afstemning
i Borgerrepræsentationen
den 12. december 2019.
Estate Viden præsenterer de
væsentligste ændringer og sætter
kommuneplanen til debat i Axel
Towers i centrum af København.

Tirsdag kl. 9:00 - 13:30

24.09
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Få refunderet deltagergebyret på
konferencer og seminarer
Som medlem af Estate More Club vil du kunne følge udviklingen i bygge- og
ejendomsbranchen og løbende få ny viden om byudvikling, vækstområder, økonomiske
konsekvenser, spændende arkitektur og investeringsmuligheder.
Tilmeld dig i dag og få fordele med det samme – du har mulighed for årligt at deltage
i over 35 dagskonferencer og seminarer.
Pris for 12 mdr. kun 11.990,- eks. moms for et personligt kort.
Se mere på www.estateviden.dk/more eller ring til Adnan Mahmood på tlf. 53 63 05 85.

estate

MORE CLUB

70 27 77 28 | maxgruppen.dk
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Af Line Krogh, advokat og
Andreas Antoniades, advokat, partner,
Winsløw
likr@winlaw.dk, aa@winlaw.dk

Ordet er dit

De ”dyre” servitutter
Betaling af tillægskøbesum, pligt til etablering eller nedlæggelse af
parkeringspladser og fællesdrevet infrastruktur er forpligtelser i servitutter, som
ofte glemmes i den daglige drift, men som gang på gang vågner op i transaktioner
og bliver et tema i de kommercielle forhandlinger.
Vi har samlet et udsnit af de servitutter, som vi har oplevet har haft en
kommerciel betydning for transaktioner.

E

n servitutvariant kan være, at
kommunen (oftest Københavns
Kommune) som tidligere grundsælger har pålagt ejendommen en
specifik anvendelse, for eksempel til
erhverv eller grønt område, eller anført
et specifikt antal bruttoetagemeter.
Når en ny køber senere ønsker at
konvertere en ejendom til en boligudlejningsejendom eller inddrage et
gammelt tørreloft til tagbolig, så vil
servitutten vågne op. Selvom det
lyder forholdsvist tilforladeligt med
disse anvendelses- eller kvadratmeterbegrænsninger, så er det reelle
indhold af servitutten, at kommunen
kan forlange en tillægskøbesum
for at samtykke til konverteringen
eller ombygningen (ved siden af en
byggetilladelse) – ofte også selvom
servitutten i sig selv intet nævner om
tillægskøbesum.
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Tankegangen er, at den oprindelige ejer,
som pålagde ejendommen servitutten,
vil sikre, at en senere gevinst ved
(yderligere) udbygning eller konvertering af ejendommen kommer
borgerne til gode.
I Københavns Kommune vil en tilladelse til ændret anvendelse udløse en
tillægskøbesum, der udgør forskellen
mellem den aktuelle markedspris for
den oprindeligt aftalte anvendelse og
markedsprisen for den nye anvendelse.
Dette kan særligt blive dyrt, hvis den
oprindelige anvendelse var et grønt
område, og der er konverteret til
boligbyggeri.
Som køber bør man gennemlæse servitutten nøje, hvis man ønsker at udvikle
ejendommen efter overtagelse, men
man bør tillige sikre sig, at det allerede
opførte byggeri er afregnet for eventuel
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tillægskøbesum til rettighedshaveren.
Hvis dokumentation for afregning ikke
kan tilvejebringes, kan man i stedet
overveje et afslag i købesummen for
risikoen eller få en garanti om skadesløsholdelse fra sælger. Dog vil en garanti
fra sælger typisk være tidsbegrænset.
Servitutter om parkeringspladser kan
tilsvarende ende med afslag i købesummen. I Københavns Kommune er nogle
ejendomme pålagt en særlig parkeringsdeklaration. Ejendommen har typisk
ved opførelsen ikke kunne opfylde
parkeringsnormen i plangrundlaget, og
et vilkår i byggetilladelsen har været, at
ejeren på et senere tidspunkt enten skal
etablere parkeringspladser eller deltage
i en parkeringsfond.

holdet, da den kan indeholde en
forpligtelse til anlæg af parkeringsplads
på terræn eller i konstruktion. Anlæg
af én parkeringsplads i et underjordisk
parkeringsanlæg kan koste hen mod
700.000 kr. ekskl. moms pr. plads, og
det er en forholdsvis stor økonomisk
risiko for køber, som bør medføre et
afslag i købesummen. I flere handler
har vi set kontante afslag på op mod
200.000 kr. pr. parkeringsplads.
En anden type deklaration, som man
bør være opmærksom på i relation
til parkering, er deklarationer om
grønne gårde, som indeholder en pligt
til at indgå i fællesgård med øvrige
ejendomme i karréen. Etableringen
af en ”grøn” gård kan betyde, at
det er nødvendigt at nedlægge
parkeringspladser i gården, hvorved
der mistes en potentiel upside for
udlejningen heraf.
Det er ikke alene de tinglyste servitutter, som kan have en betydning for
de kommercielle forhandlinger.
Manglende deklarationer kan
tilsvarende forlænge en effektiv salgsproces og være omkostningstunge.

Hvis en større ejendom, beliggende
på flere matrikler, har været ejet af
én grundejer, så har en række forhold
som veje, forsyning og service typisk
været drevet fælles uden problemer
og endda omkostningseffektivt. Da
ejeren har været den samme, har
behovet for deklarationer ikke været
til stede, og de deklarationer, som
forsyningsselskaberne har krævet, har
typisk behandlet alle matriklerne under
ét med solidarisk hæftelse.
Ved frasalg af de enkelte matrikler er
denne fælles infrastruktur derimod
pludselig et problem for køber, som
må sikre sig rettigheder til brug af veje
og forsyning og samtidig sikre sig, at
omkostningerne og hæftelsesforhold
er forsvarlige. Sikring af rettigheder
og forpligtelser bør ske ved lysning
af servitutter, så for eksempel vedligeholdelsesaftaler indgået med naboejendommen fortsætter,
når de resterende
matrikler er frasolgt til nye

ejere. Der kan desuden være behov for
fysiske ændringer af de tekniske anlæg.
Det kan blive en lang proces, hvis alle
disse rettigheder først skal sikres under
en presset forhandlingssituation, og
sælger bør derfor i god tid forberede de
enkelte matrikler til ”stand alone” drift.
Generelt kan sælger under salgsforberedelserne overveje at foretage en overordnet gennemgang af ejendommens
servitutter. Det kan spare sælger for flere
ærgrelser, herunder nervøse købere,
afslag i købesummen, indeståelser og en
forlænget salgsproces. Sælger kan – uden
tidspres og køberens bevågenhed – roligt
forholde sig til servitutterne, få dem
aflyst, tinglyst, ændret eller prissætte
risikoen korrekt. Køberen vil herefter
ikke kunne vende retur og presse sælger
på prisen på grund af en opdaget servitut
under due diligence. n

Den potentielle risiko ved en parkeringsdeklaration varierer efter ind-
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Af Susanne Aakjær Holst,
Director og momsrådgiver, Deloitte
suholst@deloitte.dk

Ordet er dit

Moms ved salg af gamle bygninger
– den berømte ”pakhus-sag”

E

n bygning er en bygning og ikke
en byggegrund. Så klar var talen,
da Generaladvokaten kom med
sit syn på dansk momspraksis den 19.
marts 2019.
Nu er Generaladvokatens indstilling
ganske vist ikke i sig selv udslagsgivende
for, hvordan en sag ender. Der er
imidlertid meget, der peger i retning
af, at EU-domstolen vil komme til
det samme resultat, når domstolen
forventeligt kommer med
den endelige dom i
løbet af 2019.

HVORFOR ER DET INTERESSANT,
OM EN BYGNING ER EN BYGNING
ELLER EN BYGGEGRUND?
Svaret er enkelt. Hvis en bygning
momsmæssigt omklassificeres til en
byggegrund, vil der normalt være tale
om en momspligtig transaktion, og
så skal der afregnes moms af salget.
Er bygningen derimod momsmæssigt
en gammel bygning, er salget normalt
fritaget for moms.
Hvis en køber skal anvende bygningen
(området) til momspligtigt formål,
eksempelvis opførelse og salg af
ejerlejligheder eller kontorudlejning,
spiller momsen en mindre rolle, for her
kan køber fratrække momsen. Momsen
er med andre ord neutral for parterne.
Skal køber derimod anvende bygningen
(området) til momsfrit formål, f.eks.
opførelse og udlejning af boliger, er
momsen en omkostning for køber, og
dermed en belastning.
DEN KONKRETE SAG
I den sag, som lige nu bedømmes af EUdomstolen, fandt myndighederne, at
salget af et ældre pakhus momsmæssigt
skulle behandles som en byggegrund.
Der var konkret tale om en havn, der
solgte et ældre pakhus til en entreprenør.
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Herefter videresolgte entreprenøren
pakhuset til en boligforening. Efter
overtagelsen nedrev boligforeningen
størstedelen af bygningen, hvorefter
entreprenøren opførte en stort set ny
bygning på arealet.
Skatterådet fastslog tilbage i 2014 i
et bindende svar, at såvel havnens
salg af pakhuset som entreprenørens
(videre)salg skulle betragtes som salg
af en momspligtig byggegrund. Dette
uagtet, at bygningen rent faktisk blev
overdraget i de to handler.

tentielt afgøres. Oftest vælger EU-domstolen at følge indstillingen helt eller
delvist. Nogle gange bliver udfaldet dog
det stik modsatte.
Generaladvokatens indstilling har i
sig selv ingen indflydelse på dansk
praksis. Det er ikke desto mindre
interessant og relevant at studere
Generaladvokatens indstilling, der
meget tydeligt tilbageviser muligheden
for at omklassificere gamle bygninger
til byggegrunde.

Skatteministeriet var langt fra enig i
Landsskatterettens afgørelse, og sagen
blev siden indbragt for Vestre Landsret,
der i foråret 2017 valgte at bede EUdomstolen om et fortolkningsbidrag.
Det er dette bidrag, der nu er på vej.

Mest interessant er det at fremhæve,
at Generaladvokaten i ualmindelig
høj grad understreger, at vurderingen
af, om der er tale om en byggegrund
eller en gammel bygning skal ske på
det tidspunkt, hvor ejendommen
overdrages til en køber og på
baggrund af, hvad det er, som sælger
rent faktisk overdrager til køber.
Det forhold, at køber vil nedrive
bygningen for egen regning, kan under
ingen
omstændigheder
medføre,
at der momsteknisk overdrages en
byggegrund. En holdning, der i øvrigt
deles af EU-kommissionen, der også
synes at finde den danske praksis
retssikkerhedsmæssigt betænkelig, idet
en sælger med den danske praksis reelt
kommer til at stå på mål for, hvad en
køber måtte anvende ejendommen til
efter købet.

HVAD BETYDER GENERALADVOKATENS UDMELDING?
Generaladvokatens indstilling er alene
et fingerpeg om, hvordan sagen po-

HVAD NU?
Selvom Generaladvokatens indstilling
kun er et fingerpeg om det endelige
udfald, er der god grund til allerede

Siden vurderede Landsskatteretten
sagen, og nåede i 2015 frem til det
modsatte resultat. Nemlig, at der var
tale om salg af en ikke nedrevet bygning,
og dermed var de to transaktioner
fritaget for moms.

nu at være opmærksom på, hvad der
vil ske, hvis EU-domstolen i sidste
ende tilsidesætter dansk praksis. Nås
dette resultat, skal en lang række
transaktioner justeres momsmæssigt,
og tilbagesøgningskrav skal fremsættes
over for Skattestyrelsen.
For nuværende vil det være fornuftigt at
påbegynde en screening af de handler,
der har fundet sted hidtil, og overveje,
hvad der skal ske med fremtidige
handler, indtil praksis er helt afklaret.
Elementer i den forbindelse kan blandt
andet være:
1. Få skabt et overblik over alle allerede indgåede handler, hvor der
indgik gamle bygninger – i hvilke
handler er der afregnet moms?
2. Få fastlagt, hvem der har krav på at
få momsen, hvis den udbetales af
Skattestyrelsen. Er det sælger eller
køber (kravet skal altid fremsættes
af sælger)?
3. Få vurderet, om det er helt sikkert, at Skattestyrelsen ville have
krævet moms af salget? Hvis ikke,
bør tilbagesøgningskrav fremsættes snarest for at minimere risiko
for forældelse. I andre tilfælde vil
kravet formentlig kunne påberåbes
senere som en direkte følge af dommen. Dog hellere fremsætte kravet
så hurtigt som muligt end at komme
for sent.
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4. Fortsæt opbevaring af relevant
regnskabsmateriale. Der er krav
om opbevaring af regnskabsmateriale i 10 år på fast ejendom. Vær
i den forbindelse opmærksom på,
at et momsfrit ejendomssalg kan
have indflydelse på virksomhedens
momsfradragsret på fællesomkostninger m.v. i salgsåret, og at udgifter til f.eks. ejendomsmægler ved et
momsfrit salg ikke kan fratrækkes
som købsmoms. Sådanne reguleringer skal kunne beregnes.
5. Find ud af, om der i aftalerne mellem sælger og køber er retningslinjer for, hvornår en køber kan
kræve momsen betalt fra sælger?
Det må påregnes, at der vil være
nogen sagsbehandlingstid, før Skattestyrelsen udbetaler et momskrav.
6. Overvej nye aftaler og hvilke bestemmelser om regulering, der skal
være i aftalerne, indtil praksis er
helt klar.
For købere kan det herudover blandt
andet være relevant at vurdere:
1. Findes sælger fortsat, så fejlagtig opkrævet moms kan kræves udbetalt?
2. Bør forhandling om håndtering af
momskrav indledes allerede nu?
Det anbefales at sætte i processen i
gang allerede nu, så der skabes det
fornødne overblik. n
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9.000
virksomheder

1.000
nye hvert år

Vi kender ejendomsbranchen
Ejendomsmarkedet er i konstant forandring og bliver stadig mere og mere komplekst. Redmark følger udviklingen i
branchen på tæt hold. Med et team bestående af skatte – og momsspecialister samt revisions – og regnskabseksperter til sikring af innovativ og effektiv opgaveløsning, står vi klar til at hjælpe dig.
Med særlig fokus på udviklingen indenfor det nordjyske ejendomsmarked giver Marian, Alex og Jørgen dig overblik
over ændringer og hjælper dig med at skabe muligheder i forandringerne. Du modtager løsninger, der matcher dine
finansielle, operationelle og strategiske mål.
Kontakt os på tlf. 98 18 33 33, hvis du er interesseret i et uforpligtende møde, hvor vi sammen kan skabe de bedste
forudsætninger for din succes på ejendomsmarkedet.
Marian Fruergaard

Alex Kristensen

Jørgen Jensen

Statsautoriseret revisor

Statsautoriseret revisor

Statsautoriseret revisor

+45 41 86 56 27
maf@redmark.dk

+45 41 86 57 24
ak@redmark.dk

+45 41 86 56 29
jj@redmark.dk

redmark.dk
Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomheder er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed. Vi er
landsdækkende og har kontorer i Aalborg, Aarhus og København. Mere end 200 medarbejdere arbejder hver dag på at skabe værdi
for vores kunder. Det er Redmarks ambition at markere sig som dem, der tilbyder den bedste rådgivning – baseret på stærke faglige
og forretningsmæssige kompetencer. Vi vil være markante. Gøre en forskel for vores kunder. Efterlade et tydeligt aftryk. Som dem,
der kombinerer topkvalificeret økonomisk rådgivning med menneskelighed og nærvær. Vi vil være lige så kompetente som de største
og lige så nærværende som de mindste. Vores kernekompetencer er revision, regnskab, rådgivning, skat og moms. Blandt vores
varemærker er et engagement ud over det sædvanlige. For os er du ikke blot et nummer i rækken. Som kunde hos Redmark har du
krav på den bedste løsning hver gang.

5,2

Aalborg Havn har containerkapacitet
på op til 100.000 containere om året
og

millioner

internationale
medarbejdere

Gennemsnitsindkomst
i DANMARK 2017

internationale
studerende

527.886

brugte Aalborg Lufthavn i 2018.
Det højeste antal nogensinde

214.000

arbejdspladser

461.034

1.609.965

11.000

107.000

Gennemsnitsindkomst
i AALBORG 2017

- Aalborgs placering på
New York Times liste over
”Places to go in 2019”

kvm erhvervsarealer.

1.700

Tal & fakta

nr.

4.500

Aalborg

indbyggere.

nye hvert år

Aalborg Havn investerer i
transportcenter, godsspor
og kajer, terminaler og
havneinfrastruktur for i alt

FAKTA: NORDICALS, AALBORG HAVN, AALBORG KOMMUNE, AALBORG ERHVERVSRÅD OG EXOMETRIC
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45.000

Aalborg som studieby boomer:

studerende i alt.

1,2

milliarder kr.

over de seneste 10 år.
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Aalborg

Byen vokser med
180 km i timen
Men udviklerne kører 240, konkluderer en af
de største aalborgensiske udviklere
Af Kamilla Sevel

Boligbyggeriet Sofiendal Enge,
der udvikles af Pensam, har
ikke ramt helt skarpt i det
aalborgensiske marked.

Aalborg har oplevet et reelt boligbyggeboom
de sidste 5 år. Så på trods af stor efterspørgsel
er der bygget for meget i Aalborg. Derfor er der
nogle steder tomgang på op til 10 procent i nye
rækkehuse og lejligheder.
I dag er de vigtigste udviklingsområder den

tidligere spritfabrik kaldet Spritten, havnefronten i Nørresundby, Stigsborg Havnefront
og Østre Havn, der alle ligger langs Limfjorden.
Desuden er Sygehus Nord i vest på vej i spil
foruden kvarteret omkring Gigantium og
Eternitten og det nye udviklingsområde
Sofiendal Enge i byens sydvestlige udkant.

- De vigtigste områder for boligudvikling
i Aalborg i dag er Spritten, Østre Havn,
Eternitten og Godsbanen. Men vi ser også en
efterspørgsel på omkringliggende landsbyer
som Vadum, Vodskov og Vestbjerg, siger
partner Steen Royberg, Nordicals.
Der er overalt i Danmark stor efterspørgsel på
boligudlejningsejendomme, og det er der også
i Aalborg. Nordicals har handlet ejendomme
med udviklingspotentiale det seneste år til
helt ned til 2,8 procent i afkast. Kvm. priserne
ligger typisk mellem 16.000 og 20.000 kr.

FOTO: PENSAM

Nye ejendomme kan sælges for mellem
21.000-29.000 kr. per kvm afhængigt af, om de
kan udstykkes til ejerlejligheder eller ej.
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- Vi har et fornuftigt marked i Aalborg i
øjeblikket, men det gælder om at ramme det
rigtigt. Der er 100 igangværende lokalplaner i
Aalborg kommune indenfor boligområdet, og
der er også stor efterspørgsel på mange typer
boliger, men vi er nok ved at være mættet, når
det kommer til boliger i luksusklassen. Der er
pt. et overudbud af store lejligheder på over

100 kvm og nogle steder ser vi tomgang på op
til 10 procent, siger Steen Royberg.

Der er stor efterspørgsel på
boligudlejningsejendomme i Aalborg.

Til gengæld er der fortsat stor efterspørgsel på
2-3 værelses lejligheder på 60-90 kvm.

Nielsen, Calum, der er glad for, at Calum ikke
har et stort lager af usolgte eller uudlejede
lejligheder i Aalborg pt.

- Desuden er der både købere og lejere til små
lejligheder på 35-49 kvm. Og så er der ved at
være et behov for flere seniorboliger.
Det aalborgensiske ejendomsselskab Calum
udvikler i øjeblikket i alt 23.000 kvm fordelt
på fire boligprojekter i Aalborg herunder
cirka 200 boliger på Lindholm Brygge samt i
Nørresundby og Aalborg midtby, hvor Calum
totalrenoverer Strøybergs Palæ på cirka 2.000
kvm til nye, herskabelige lejeboliger. Calum
satser primært på at udvikle i København nu.
- Der bliver bygget for meget i Aalborg i
øjeblikket. Markedet er ikke usundt, men
udviklingen er bare gået lidt for hurtigt. Vi
kan ikke sige, at det går dårligt, for det gør
det ikke. Men hvis byen kører med 180 km i
timen, så er der bare nogle developere, der har
kørt med 240, siger adm. direktør Jakob Axel
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Calum oplever til gengæld, at der fortsat bliver
bygget for lidt i København og Aarhus og har
derfor øget aktiviteterne der.
Et af de områder, hvor det har været svært at
matche udbud og efterspørgsel er i Sofiendal
Enge, hvor Pensam bygger op til 427 boliger
fordelt på rækkehuse og lejligheder. I den
første etape, Hasseris Enge, har der været
eksempler på, at kommende beboere er blevet
lokket med lejefri perioder.
Andre steder i Alborg er det prispunktet, der
ikke matcher efterspørgselen.
- Boligpriserne er steget hurtigere i Aalborg
end husstandsindkomsten, og det er nok en af
udfordringerne i boligmarkedet, siger direktør
Nikolaj Pfeiffer, Exometric. n
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5 teams konkurrerer
om Artcenter Spritten
Fem rådgiverteams er udpeget til at levere
bud på et nyt kunstcenter på i alt 3.200 kvm,
hvoraf cirka 1.000 kvm bliver tilbygning til
det, der tidligere var De danske spritfabrikkers
produktion i Aalborg, - området bliver også
kaldt Spritten.

monumentalværket Cloud City. Samtidig skal
forslagene udforme en helhedsplan for området, der blandt andet omfatter byrummet omkring det nye artcenter og klimatilpasning mod
Limfjorden, siger bestyrelsesformand Peter
Spøer, Ejendomsfonden Artcenter Spritten.

Den fredede værkstedsbygning og kedelhal
skal transformeres til et kunstcenter, hvor
kunstværket Cloud City af den argentinske
kunstner Tomás Saraceno er planlagt. Artcenter Spritten er en del af en plan, som gør
det historiske industriområde til en ny bydel
i Aalborg.

Realdania og Aalborg Kommune samarbejder
om udarbejdelse og finansiering af projektet til
cirka 100 millioner kr.

– Vi går nu ind i en spændende fase i realiseringen af Artcenter Spritten, hvor fem
rådgiverteams skal give konkrete bud på et
udstillingscenter, der indgår i samspil med

– Når vi skaber nyt liv i nedlagte industriområder, er vi ikke blot med til at bevare en
vigtig fortælling om identitet og arbejdsfællesskab – vi kan også skabe nye muligheder
for byudvikling i helt unikke rammer. Men
det kræver blik for arkitektonisk kontekst og
respekt for historien. Det bliver en interessant udfordring at forene Cock-Clausens nyklassicistiske industriarkitektur med Tomás
Saracenos ekspressive kunstværk, siger filantropidirektør Nina Kovsted Helk, Realdania.

172 lejligheder
i Aalborg til
især unge

– V-husene rummer lejligheder på 28-265
kvm, så størrelserne på boligerne er meget
varieret og henvender sig til både unge,
familier og seniorer. Flest af dem er dog 1eller 2-værelses på 28-88 kvm, og de skulle
gerne give yngre aalborgensere mulighed for at
investere i bolig ved vandet eller måske åbne
op for forældrekøb, siger projektchef Anton
Hessellund, A. Enggaard.

estate M AGAS IN

– Simon Bjerre og Søren Birch har aldrig
prøvet selv at drive virksomhed. Men de er
virkelig anerkendte restaurantfolk og kunstnere på deres felt med store evner, passion
og vilje til at forfølge deres drøm. Det skal de

Conny Lindholdt (tv) står bag
Valhal Estate. Hun er tidligere stifter
og medejer af Skovly Ejendomme.

Valhal Estate ejer ejendomme med cirka 200
lejemål i Aalborg og Hjørring med en balance
på 400 millioner kr. Porteføljen består af alt fra
ungdomsboliger til herskabslejligheder samt
erhvervslejemål i en del af stueetagerne.
– Vi vil i forhold til ambitiøse, nye forretninger også gerne kendes som business angels,
der hjælper unge, nye, ambitiøse virksomheder i gang med rådgivning og eventuelt med
finansiering. Et eventuelt nej fra bankerne,
der ofte fremstår unødigt strikse i disse år,
er ikke nødvendigvis et nej fra os, hvis vi kan
få indblik, indflydelse og fornemme potentialet, siger indehaver Conny Lindholdt,
der selv oprindeligt er bankuddannet med
erhvervskreditgivning som speciale.

Tallene leveres af

1.400 kr.
1.300 kr.
1.200 kr.
1.100 kr.
1.000 kr.
900 kr.
ILLUSTRATION - C.F. MØLLER ARCHITECTS
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Udover at være udlejer af restaurationslokalerne er Valhal Estate medinvestor med
rådgivning, bogholderi og startkapital. Indehaver og stifter Conny Lindholt og direktør
Martin Verwohlt så en konkret mulighed, da
Simon Bjerre og Søren Birch forhørte sig om
det 100 kvm snart ombyggede grillbar-lokale i
ejendommen, hvor Valhal Estate i øvrigt også
selv har til huse. Alimentum er et af de første
konkrete eksem-pler blandt flere projekter
med medinvolvering i støbeskeen for Valhal
Estate.

koncentrere sig om med Alimentum. Valhal
Estate kan så – udover lokalerne – hjælpe med
det, der netop ikke er deres kernekompetence:
økonomistyring, siger Conny Lindholdt,
Valhal Estate.

PRISPUNKTER FOR UDBUD OG EFTERSPØRGSEL I BOLIGMARKEDET I AALBORG

De fem forhåndsinviterede teams er ledet
af henholdsvis BIG, Praksis, Bertelsen &
Scheving Arkitekter, Schmidt Hammer Lassen
Architects og norske Snøhætta.
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I januar åbnede de to tidligere Tabu-chefer,
Simon Bjerre og Søren Birch, gourmetrestauranten ”Alimentum” i den nordjyske
hovedstad.

A. Enggaard står bag et projekt med 172
nye lejligheder på Østre Havn i Aalborg. De
kommende boliger ned til vandet henvender
sig til yngre, der ønsker at få en fod inden
for på boligmarkedet. Byggeriet er tegnet af
C.F. Møller Architects og navngivet V-husene
med reference til de to ejendommes V-form,
der blandt andet giver mulighed for altan til
samtlige lejligheder.

Konkurrencen er todelt, hvor deadline for
fase 1 var 28. marts. Fase 2 – udbud med forhandling – går efter planen i gang i efteråret.
Det endelige vinderprojekt forventes at blive
offentliggjort i slutningen af 2019.

Foreningen Realdania og Aalborg kommune giver henholdsvis 80 millioner kr. og 25 millioner kr. til
renoveringsprojekt og nybyggeri. Det vil koste cirka 100 millioner kr. at realisere Saracenos Cloud
City. Værket bliver finansieret af Det Obelske Familiefond, Ny Carlsbergfondet, Spar Nord Fonden,
Entreprenør A. Enggaard, Augustinus Fonden, Salling Fondene og Wagner Ejendom.

Valhal Estate kaster sig ud
i gourmetrestaurant-sats

Lejlighederne forventes klar til
indflytning i sommeren 2020, og det
er Thorkild Kristensen, som står for
salget, der begyndte i januar.

800 kr.

2016 K4

2017 K2

2017 K4

2018 K2

Udbudspriser (Gns. kvm.)

Gns. søgepris øverste kvartil

Gns. søgepris

Udbudspriser øverste kvartil (Gns. kvm.)
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En af grundene til, at der
er udfordringer med at
udleje og sælge lejligheder og
andre boliger i det dyreste
segment i Aalborg er, at der er
forholdsvis stor forskel på det
prispunkt, som købere og lejere
efterspørger og de priser, der
udbydes til.
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Ny strategi
skal skaffe
20.000 flere
job til Aalborg

BOLIGEFTERSPØRGSEL
- AALBORG
Udvikling i efterspørgsel på boliger
2. kvartal 2017 - 2. kvartal 2018
257
Midtbyen

-129
Nørresundby

Tusindvis af kontorkvm kan blive konsekvensen, hvis Aalborgs nye erhvervsstrategi
bliver en succes. 12.000 virksomheder og
20.000 flere job i 2030 er målet. Under
overskriften ”Aalborg bygger bro” sættes
scenen for de prioriteringer og indsatsområder,
som Aalborg Kommune fokuserer på for at
skabe bedst mulig erhvervsudvikling i Aalborg
og Nordjylland.

- 649
Vest Aalborg

353
Øst Aalborg

1
Nord-området

Det overordnede formål med erhvervsstrategien er at skabe flere job, mere
vækst og flere virksomheder, som enten
etableres eller flytter til Aalborg. Derfor har
erhvervsstrategien tre måltal, der skal fungere
som pejlemærker for erhvervsindsatserne.

- 103
Sydvest-området

- 122
Sydøst-området

-129

P
P
P

Sejlflod-området

19
Hals-området

- 17

600

400

200

0

-200

-400

-600

Nibe-området

Efterspørgselen i Aalborg er vokset mest i
Aalborg Midt og i Aalborg Øst. Den er til gengæld faldet markant i Vestaalborg, hvor nogle
af de nye kvarterer har været under udvikling.
Tallene leveres af
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20.000 flere job i Aalborg i 2030
12.000 virksomheder i Aalborg i 2030
Højere tilfredshed blandt virksomheder i
Aalborg

På nuværende tidspunkt er der cirka 9.000
virksomheder med base i Aalborg Kommune,
hvor målet er at vokse med 3.000 frem mod
2030.
– Det kan godt være, at vi ikke kan blive ved
med at sætte den ene jobrekord efter den
anden, men vi sætter barren højt, fordi vi
tror på, at Aalborg har et solidt fundament
for vækst blandt andet i kraft af vores unikke
styrkepositioner i for eksempel IKT og
energi, vores innovative og internationale
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– 20.000 flere job på 11 år er et ambitiøst
mål, når man tænker på, at der de seneste
fire år i højkonjunkturer er skabt 7.000
nye job, og vi i dag har en beskæftigelse på
over 108.000, siger borgmester Thomas
Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune.
virksomheder og Aalborg Universitet, som
sætter standard for international forskning
og er anerkendt for deres tætte bånd og
samarbejde med erhvervslivet, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen.
Udover digitalisering og bæredygtighed som
essentielle vækstskabere lægger erhvervsstrategien vægt på at styrke især turisme og
detailhandel.
Det er Aalborg Erhvervsråd, der har
udarbejdet den nye erhvervsstrategi, hvor
der sidder repræsentanter fra erhvervslivet
i kraft af Erhverv Norddanmark, DI,
Dansk Erhverv, Dansk Byggeri og Aalborg
Haandværkerforening samt repræsentanter
fra arbejdstagerorganisationer, uddannelsesinstitutioner og Aalborg Byråd.
Udviklingen kan mærkes på efterspørgslen på
erhvervsejendomme.
- Vi har netop bygget en række haller på
havnen i spekulation, og de var udlejet før
de var færdige, siger salgschef Kjartan Roos,
Aalborg Havn.

AALBORGS
NYE VARTEGN
I Aalborgs gamle industriområde på Lindholm Brygge finder man i dag et helt nyt
boligområde, som er omgivet af vidtstrakte
rekreative naturområder med direkte adgang
til Lindholm Å, Fjordparken og Lindholm
Strandpark. Centralt i området og på
den grund, hvor der i 1982 blev bygget to
cementsiloer, skyder der nu en helt særlig
boligejendom op, tegnet af arkitektfirmaet
Arkitima. Arkitektonisk er den nutidens
bæredygtige fortolkning af fortidens siloer.
Bygningen udgøres af tre sammenhængende
søjler, som med sine 63 m over vandet vil
kunne ses helt fra Aalborg centrum og være
et vartegn for den nye bydel.
Bygherren kalder ejendommen Horisonten
med henvisning til den 360˚ udsigt, der er fra
bygningen, og hvor alle beboerne fra deres
altan, som følger bygningens runding, får et
udsyn “i vidvinkel” så langt øjet rækker.
”Horisonten bliver Aalborgs højeste bygning
og et fantastisk hjem for både unge og ældre,
singler og børnefamilier - og de får alle den
vildeste udsigt”, udtaler Michael Schumann,
fund manager hos bygherren Aberdeen
Standard Investments.
Bygningen, som står klar til indflytning i

2020, kommer til at indeholde 166 Boliger på
22 etager. Lejlighedernes størrelse varierer
fra den mindste studiolejlighed på 49 m2 til
den store penthouse lejlighed på 236 m2.
“Købernes behov er ikke de samme, og de
skifter igennem livets faser. Det forsøger
vi at imødekomme ved at gennemtænke de
mange forskellige krav”, uddyber Michael
Schumann, som gerne vil skabe rammerne
for et hjem til enhver smag og behov. Han
giver som eksempler, det unge par der skal
finde deres første fælles hjem, det modne
par der er flyttet fra villaen og drømmer om
noget nyt med komfort og luksus, singlen og
den studerende, som vil være tæt på byen og
selvfølgelig børnefamilien, som værdsætter
at have naturen lige uden for døren.
Byggeriet af Horisonten er i fuld gang, og
det er ikke for tidligt at se nærmere på de 31
forskellige lejlighedstyper, hvis man vil sikre
sig sin drømmebolig i Horisonten.
Projektsalget står ejendomsmægler Nybolig
Palle Ørtoft for, og i butikken i Nørresundby
kan man opleve de enkelte lejlighedstyper
1:1 i virtual reality. Så det er bare på med
VR-brillen og gå rundt i hele lejligheden og
opleve den flotte udsigt.

Se mere på horisontenaalborg.dk
For mere information:
Projektsalg /Nybolig Palle Ørtoft Nørresundby
Tlf.: 98 19 44 66 eller 9400@nybolig.dk
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Stærkt år for boligejendomme i Aalborg
PFA ombygger
kontorbygning
til kollegium
med 220 værelser
PFA bygger et kollegium med 220 boliger
på Lindholm Brygge 35 i Nørresundby. PFA
forventer, at det kommende kollegium er klar
til indflytning i april 2020. Alle værelser får
eget bad og toilet, men der er fælles køkkener.
PFA besluttede i 2017 at investere over 1
milliard kr. i fire nye kollegier i landets største
studiebyer – København, Odense, Aalborg og
Aarhus. I 2018 begyndte byggeriet af det første
kollegie i Odense, og nu er turen kommet til
Aalborg, hvor Arkitema Architects har tegnet.

Der er stor efterspørgsel på boligudlejningsejendomme i Aalborg. De 10 største handler
i 2018 havde en transaktionsvolumen på i alt
cirka 1 milliard kr. og altså 100 millioner kr. i
gennemsnit.

Byggeriet i Aalborg har taget fart de seneste
år, og Colliers forventer, at mængden af
boligbyggeri betyder, at udbuddet i år og i 2020
forventes at overstige efterspørgslen, hvilket
kan få konsekvenser for priserne.

– I 2018 fortsatte investorernes søgning
mod Aalborg, hvor især boligejendomme er
efterspurgte. Investorerne søger blandt andet
mod Aalborg, fordi befolkningen vokser. De
seneste prognoser viser en stigning på 10,9
procent frem mod 2045, siger direktør Claus
Sondrup, Colliers Aalborg.

Udover boligejendomme er kontorejendomme
populære, hvilket skyldes både den generelle
fremgang i økonomien og vækst i erhvervslivet
i Aalborg. Men ikke alt kan udlejes.

Colliers formidlede årets største transaktion –
161 millioner kr. – i Aalborg. Det drejer sig om
Beddingen 5, et areal på Østre Havn, hvor der
opføres boliger.

Det er bestemt ikke alle boliger, det er svært
at sælge i Aalborg. ”The Residence” i indre
Hasseris, som er opført på den tidligere HK
grund, indeholder kun 20 ejerlejligheder
og kom til salg i efteråret 2018. Byggeriet er
tegnet af Arkitema Architecs, og projektets
eneste penthouselejlighed på 210 kvm blev
solgt for et rekordbeløb på 9.500.000.
- Der er aldrig tidligere solgt en ejerlejlighed
i Hasseris i nærheden af denne pris. Og
handlen bliver også blandt de højeste i
Aalborg overhovedet, siger indehaver Jesper
Skovsgaard, 2E Bolig Projektsalg.

64

N °2 201 9 |

estate M AGAS IN

– Kontorejendomme er meget efterspurgte, vel
at mærke moderne ejendomme i høj kvalitet.
Det er dem, der investeres i, og det er også
dem, der er klart nemmest at udleje. Brugerne
vil have fleksible og tidssvarende lokaler, siger
Claus Sondrup.

BRANCHEGUIDE

Oversigt over virksomheder i bygge- og ejendomsbranchen
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Administratorer - Advokater

Advokater

CEJ EJENDOMSADMINISTRATION A/S

LEA EJENDOMSPARTNER AS
Kobbervej 8, 2730 Herlev			

Meldahlsgade 5, 1613 København V
Tlf.:
33 33 82 82
Kontakt: Anne Marie Oksen, administrerende direktør
Email:
amo@cej.dk
Web:
www.cej.dk				
Vi er specialister i skræddersyet ejendomsadministration af alle typer ejendomme
og rådgiver både om teknik, økonomi og jura. Vi dækker hele Danmark fra vores
kontorer i København og Aarhus.

Tel.:
44 57 03 40		
Kontakt: Bent Kandborg Kristensen, Director
Email:
bkk@lea.dk
Web:
www.lea.dk
LEA Ejendomspartner tilbyder ejendomsadministration samt drift af alle typer af
ejendomme. Vi er repræsenteret i Herlev, Næstved og Kolding.

COBBLESTONE A/S

NEWSEC DATEA

Gl. Køge Landevej 57, 3., 2500 Valby		
Kontakt: Rasmus Juul-Nyholm, adm. direktør
Tlf.:
30 26 50 08		
Email:
rjn@cobblestone.dk
Web:
www.cobblestone.dk

Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.:
45 26 01 02
Kontakt: Lars Brondt, markeds- og udviklingsdirektør
Email:
lab@newsec.dk
Web:
www.newsec.dk
Vi tilbyder ejendomsejere, investorer, lejere og foreninger et komplet udvalg af
services inden for Property Asset Management, rådgivning og administration af
ejendomme.

Vi er en full service ejendomsforvalter, og løser opgaver inden for alle områder af
property management - administration, ejendomsdrift, byggeteknisk rådgivning og
finansiering.

DEAS 			

TAURUS EJENDOMSADMINISTRATION

Skovvejen 11, 8000 Aarhus C
Tlf.:
86 12 20 20
Kontakt: Thomas Windtberg, adm. direktør
Email:
tw@taurus.dk
Web:
www.taurus.dk
Taurus Ejendomsadministration er en landsdækkende virksomhed, der tilbyder
ejendomsadministration, ejendomsservice og boligudlejning med fokus på
samarbejde, fleksibilitet og høj kvalitet.

Advokater

Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg
Tlf.:
39 46 60 35
Kontakt: Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør
Email:
hdj@deas.dk
Web:
www.deas.dk
Vi tilbyder ejendomsadministration, bygherrerådgivning, udlejning samt Facility
Services af alle typer ejendomme. Vi er landsdækkende med kontor i København,
Aalborg og Aarhus.

EJENDOMSVISIONER.DK

Hejrevej 33, 2400 København NV
Tlf.:
71 99 40 30
Kontakt: Ian Winther Høiland, direktør
Email:
Ih@ejendomsvisioner.dk
Web:
Ejendomsvisioner.dk

JORDAN | LØGSTRUP		

Vesterbrogade 33, 1620 København V
Tlf.:
33 25 54 00
Kontakt: Henriette Jordan, advokat & partner
Email:
hj@stenohus.dk
Web:
www.stenohus.dk
Tilbyder professionel ejendomsadministration af alle typer ejendomme. Vi ser
udviklingspotentialer og udøver en professionel og helhedsorienteret rådgivning i
alt, hvad vi gør.
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ACCURA			

BRUUN & HJEJLE

Nørregade 21, 1165 København K
Tlf.:
33 34 50 00
Kontakt: Karsten Kristoffersen, Managing Partner
Email:
kk@bruunhjejle.dk
Web:
www.bruunhjejle.dk
Bruun & Hjejle yder kvalificeret rådgiving inden for alle områder af fast ejendom.

DLA Piper Denmark
København

Aarhus

Rådhuspladsen 4
1550 København V
Kontakt: Line Marie Pedersen
line.marie.pedersen@dlapiper.com

DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus
Kontakt: Jakob Nielsen
jakob.nielsen@dlapiper.com

Indiakaj 12, 2100 København Ø
Tlf.:
72 28 91 00
Kontakt: Søren Plomgaard, advokat, partner
Email:
sp@klaradvokater.dk
Web:
www.klaradvokater.dk
KLAR Advokater rådgiver såvel små som store aktører inden for alle områder
relateret til fast ejendom.

DLA Piper er specialister inden for alle områder, der vedrører fast ejendom og entreprise.

Brancheguide_DLA Piper Denmark_2019.indd 1

GORRISSEN FEDERSPIEL		

23-01-2019 08:58:57

Kalvebod Brygge 39-41
1560 København V
Tlf.:
33 30 02 00
Kontakt: Steen Raagaard Andersen, advokat (H)
Email:
sra@lundelmersandager.dk
Web:
www.lundelmersandager.dk
Vi yder specialistrådgivning inden for fast ejendom, development og
entreprise.

HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

LUNDGRENS
ADVOKATPARTNERSELSKAB

BECH-BRUUN

HUSEN ADVOKATER

Havnegade 29, 1058 København K
Tlf.:
33 32 26 26
Kontakt: Finn Hasselriis, advokat (H), partner
Email:
fh@husenadvokater.dk
Web:
www.husenadvokater.dk
Specialister i lejeret, entrepriseret, køb/salg, rådgiveransvar og projektudvikling.

ADVOKATER
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LUND ELMER SANDAGER

Axeltorv 2, 1609 København V
Tlf.:
33 41 41 41
Kontakt: Merete Larsen, advokat, partner
Email:
mel@gorrissenfederspiel.com
Web:
www.gorrissenfederspiel.com
Rådgivning om alle aspekter af fast ejendom,
finansiering, udbud, projekter m.v.			

ADVOKATER

Langelinie Alle 35, 2100 København Ø
Tlf.:
72 27 34 35
Kontakt: Steen Puch Holm-Larsen, partner
Email:
shl@bechbruun.com
Web:
www.bechbruun.com
Bech-Bruun rådgiver inden for alle områder, der vedrører fast ejendom og entreprise.

Vesterbrogade 33, 1620 København V
Tlf.:
33 25 54 00
Kontakt: Henriette Jordan, advokat & partner
Email:
hj@stenohus.dk
Web:
www.stenohus.dk
Jordan | Løgstrup tilbyder professionel og helhedsorienteret rådgivning inden for
både bolig- og erhvervslejeret, entrepriseret og køb af erhvervsejendomme.

KLAR ADVOKATER		

dlapiper.dk

Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup
Tlf.:
33 34 40 00
Kontakt: Michael Neumann, advokat, partner
Email:
mn@horten.dk
Web:
www.horten.dk
Horten tilbyder målrettet rådgivning inden for fast ejendom, erhvervslejeret og
entrepriseret.

Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup
Tlf.:
39 45 28 00
Kontakt: Henrik Groos, partner / Jon Dyhre Hansen, partner
Email:
hgr@accura.dk / jdh@accura.dk 		
Web:
www.accura.dk
ACCURA er et af Danmarks førende advokatfirmaer inden for fast ejendom.

JORDAN | LØGSTRUP		

N° 2 2 019 |

Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup
Tlf.:
35 25 25 35
Kontakt: Tobias Vieth, advokat, partner
Email:
atv@lundgrens.dk
Web:
www.lundgrens.dk
Vi har en dyb kommerciel forståelse for ejendomsmarkedet og et meget bredt
netværk i branchen. Ud over juridisk bistand på højeste niveau får du også adgang
til et stærkt netværk i branchen og en kommerciel tilgang til den konkrete sag.

MAZANTI-ANDERSEN KORSØ JENSEN
ADVOKATPARTNERSELSKAB

Amaliegade 10, 1256 København K
Tlf.:
33 14 35 36
Kontakt: Claus Høxbro, partner / Bjarke Sanbeck, partner
Email:
clh@mazanti.dk / bsa@mazanti.dk
Web:
www.mazanti.dk
Vi rådgiver alle dele af ejendomsbranchen, herunder investorer, developere,
entreprenører, rådgivere og finansieringskilder.
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Advokater - Analyse - Arkitekter

Arkitekter - Asset management - Bygherrerådgivere - Corporate finance/M&A - Ejendomsselsskaber

Østbanegade 55, 2100 København Ø
Tlf.:
35 44 70 00
Kontakt: Knud-Erik Kofoed, advokat (H), partner		
Email:
kek@ntadvokater.dk
Web:
www.ntadvokater.dk
Specialistrådgivning inden for fast ejendom, projektudvikling, transaktion,
finansiering, udbud og opførelse samt drift.

Carl Jacobsens Vej 20, 2500 Valby
ARKITEKTER
Tlf.:
36 46 58 54
Kontakt: Dorte Friis & Bjørn Sommer
Email:
mail@spacelab.dk
Web:
www.spacelab.dk
Forvandling, optimering og udvikling af ejendomme - vores spidskompetence.

AI ARKITEKTER & INGENIØRER
Refshalevej 147, 1432 København K
Tlf.: 32 68 08 00
Kontakt: Jan Bruus Sørensen, adm. dir.
Email: ai@ai.dk
Web: ai.dk

ÅRSTIDERNE ARKITEKTER A/S

Ørestads Boulevard 41, 2300 København S
Tlf.:
70 24 21 00
Kontakt: Mikkel Westfall, partner
Email:
mw@aarstiderne.dk
Web:
www.aarstiderne.dk
Vi skaber innovative og bæredygtige løsninger inden for LIVING, WORKING og
SHOPPING

KUNSTNER LINA MUREL JARDORF

SIRIUS ADVOKATER

Atelier Æbleblomst Gård, Kollerød Bygade 36, 3450 Allerød
Tlf.:
Kontakt:
Email:
Web:

23 99 18 99
Lina Murel Jardorf
Lina@LinaArt.dk
www.LinaArt.dk

Skulptur til Deloitte

Frederiksberggade 11, 1459 København K
Tlf.:
88 88 85 85
Kontakt: Liv Helth Lauersen, partner, advokat (L)
Email:
lhl@siriusadvokater.dk
Web:
www.siriusadvokater.com
SIRIUS advokater har en løsningsorienteret og 360-graders tilgang til alle juridiske
aspekter i relation til bygge- og anlægsopgaver, udbud, erhvervslejeret og køb og
salg.

Unikke bronzeskulpturer og malerier til store og små
virksomheder og domiciler. Kendt fra udstillinger
hos Sjælsøe Gruppen, Nordania Leasing, Deloitte mf.

Asset management

Vi tegner skoler, boliger og hoteller.
Vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål
og er bevidste om vores aftryk på klimaet,
brugerne og materialevalget.

Aberdeen Asset Management

Tuborg Havnevej 15, 2. 2900 Hellerup
T +45 33 44 40 00
K Bjarke Bendix Cloos
Head of Asset Management, Denmark
E bjarke.cloos@aberdeenstandard.com
W aberdeenstandard.com og aberdeen.dk

SIGNAL ARKITEKTER APS		

Århusgade 88, 2. sal, 2100 København Ø
Tlf.:
35 29 30 70
Kontakt: Gitte Andersen, Global Head of Workplace Management
		
& Design og Head of SIGNAL UK
Email:
gitte.andersen@signal.issworld.com
Web:
www.signal.issworld.com
Vi rådgiver om proces- & rumdesign, og udformer rum, der befordrer trivsel.

SKALA Arkitekter A/S

WINSLØW ADVOKATFIRMA

Gammel Strand 34, 1202 København K
Tlf.:
33 32 10 33
Kontakt: Iben Mai Winsløw, advokat (L), partner
Email:
imw@winlaw.dk
Web:
www.winlaw.dk
Omsætning af fast ejendom, erhvervslejeret, entrepriseret og planret.

København K - Horsens
TLF:
72 48 82 22
KONTAKT: Kurt Ankjær
E-MAIL:
ka@skala-ark.dk
WEB:
skala-ark.dk

SKAL A

ARK

Trondhjems Plads 3, 4., 2100 København Ø
Tlf.:
70 26 02 64
Kontakt: Tina Grønning, advokat (H)
Email:
tg@vincitlaw.com
Web:
www.vincitlaw.com
Speciale i fast ejendom i Norden og Tyskland, byggejura, forsikringsret og voldgift.

LANDSKAB

SKALA skaber merværdi med innovative og bæredygtige løsninger.
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Aberdeen Standard Investments er et brand
for Aberdeen Asset Management og Standard Life
Investments

NORDANÖ PARTNERS A/S

Frederiksborggade 15, 11. sal, 1360 København K
Tlf.:
30 10 24 08
Kontakt: Jacob Kjær, Partner & Head of Denmark
Email: jacob.kjaer@nordanopartners.dk
Web:
www.nordanopartners.com
Nordanö er alene fokuseret på at yde transaktionsrådgivning
inden for fast ejendom. Del af et førende nordisk setup.

ATP Ejendomme

Gothersgade 49, 1123 København K
Tlf.: 33 36 61 61
Kontakt: Martin Vang Hansen, direktør
E-mail: atpe@atp-ejendomme.dk
Web: atp-ejendomme.dk
Vi investerer i erhvervsejendomme, som vi lejer ud til primært kontor og detail.
Vi driver og udvikler vores ejendomme og bygger nyt i samarbejde med kunder
og entreprenører.

09/04/18 09.35

DEAS ASSET MANAGEMENT A/S

Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg
Tlf.:
70 30 20 20
Kontakt: Benny Buchardt Andersen, direktør
Email:
bbu@deas.dk		
Vi er FAIF-godkendt af Finanstilsynet og øger ejendommens værdi for vores kunder
ved proaktivt at udvikle og optimere drift og afkast.

FOKUS ASSET MANAGEMENT A/S
MUTOPIA

Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg
Tlf.:
70 30 20 20
Kontakt: Kristian Kongstad, afdelingsdirektør
Email:
ksk@deas.dk
Web:
www.deas.dk
Vi tilbyder bygherrerådgivning, byggeteknisk rådgivning og projektstyring af alle
typer ejendomme, så kunden opnår den optimale løsning på kort og langt sigt.

Vi skaber øget værdi for vores kunder gennem aktiv forvaltning med fokus på udvikling,
operationel effektivitet og høj udlejningsgrad.

Guideannonce.indd 1

VINCIT ADVOKATER		

DEAS

Corporate finance/M&A

NT ADVOKATER

SPACELAB ARKITEKTER		

EXOMETRIC			

Ellebjergvej 52, 2450 København SV
Tlf.:
29 38 74 80
Kontakt: Nikolaj Pfeiffer, direktør
Email:
npf@exometric.com
Web:
www.exometric.com
Vores analyser forudser udvikling og adfærd gennem arbejde med big data og
avanceret datafusion.

Arkitekter

Pilestræde 58, 1112 København K
Kontakt: Søren Egstrand Thoms, advokat, partner
Direkte:
77 40 10 13
Mobil:
29 64 23 22
Email:
lmh@njordlaw.com
Som førende advokatvirksomhed inden for fast ejendom og entreprise rådgiver
vi om entrepriseret, miljø- og planlovgivning og erhvervs- og boliglejeret lokalt,
internationalt og på tværs af hele Norden.

Ejendomsselskaber

NJORD LAW FIRM

Bygherrerådgivere

BRANCHEGUIDE

Analyse

BRANCHEGUIDE

CALUM A/S		

Vestre Havnepromenade 21, 9000 Aalborg
Tlf.:
29 31 00 00
Kontakt: Jakob Axel Nielsen
Email:
jax@calum.dk
Web:
www.calum.dk
CALUM udvikler fast ejendom med fokus på god arkitektur, kvalitet og beliggenhed.

CASTELLUM

Bomhusvej 13, 1. 2100 København Ø
Tlf.:
70 10 00 75
Kontakt: Tonny Nielsen, CEO/Partner
Email:
tonny.nielsen@fokusasset.dk
Web:
www.fokusasset.dk		
Aktiv og værdiskabende ejendomsforvaltning med vægt på investeringsstrategi
herunder udvikling og optimering af ejendomme, transaktioner og

Kay Fiskers Plads 9,5, 2300 København S
Tlf:
40 11 66 15
Kontakt: Bettina Lange, regionschef
Email:
bettina.lange@castellum.dk
Web:
www.castellum.dk
Castellum ejer, forvalter, udlejer og udvikler industri-, kontor- og butikslokaler i
ekspansive områder i øresundsregionen. Velkommen til at kontakte os.

ejendomsadministration.
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Ejendomsselskaber - Energioptimering - Entreprenører

Erhvervsejendomsmæglere

WIHLBORGS A/S

C.W. OBEL EJENDOMME A/S

Mileparken 22, plan 3, 2740 Skovlunde
Tlf.:
50 93 09 64		
Kontakt: Katrine Ildal Nielsen, markedsansvarlig
Email:
Katrine.nielsen@wihlborgs.dk
Web:
www.wihlborgs.dk
Wihlborgs A/S er et ejendomsforvaltningsselskab, der ejer, forvalter og udlejer
kontorer i hele Øresundsregionen.

Energioptimering

Vestergade 2C, 1456 København K
Tlf.:
33 33 94 94
Kontakt: Torben Black, direktør		
Email:
tbl@cwobel.dk
Web:
www.cwobel-ejendomme.dk
Bedre rammer. Bedre resultater.

DE FORENEDE EJENDOMSSELSKABER A/S

Entreprenører

Vestagervej 5, 2100 København Ø
Tlf.:
39 29 56 56
Kontakt: Henrik Jensen, adm. direktør
Email:
hj@dfe.dk
Web:
www.dfe.dk
Vi udvikler og udlejer ejendomme til bolig og erhverv.

CBRE A/S

Rued Langgaards Vej 6-8, 2300 København S
Tlf.:
70 22 96 01
Kontakt: 	Niels Cederholm, adm. direktør, advokat,
LL.M., MRICS, ejendomsmægler, valuar
Email:
niels.cederholm@cbre.com
Web:
www.cbre.dk
Investering, Udlejning, Vurdering, Corporate Services, Building Consultancy, Asset
Management.

DANBOLIG NIELS HALD
PROJEKTSALG KØBENHAVN

Østerfælled Torv 10, 2100 København Ø
Tlf.:
32 83 06 10
Kontakt: Alice Lotinga, partner, projektdirektør
Email:
alice.lotinga@danbolig.dk
Web:
www.danbolig.dk
Vi har mange års erfaring i projektsalg, aptering, materialer/valg, indretning mm.

DEAS ERHVERV			

DEAS

CITY & CENTER PROPERTY A/S

Østergade 4, 1100 København K
Tlf.:
70 70 72 42
Kontakt: Peter Mahony, CEO, partner,
		
Certified Real Estate Agent, valuar, cand. geom.
Email:
pm@cc-p.dk
Web:
www.cc-p.dk
City & Center Property er et uafhængigt erhvervsejendomsmæglerfirma,
som leverer ydelser inden for: salg, udlejning, udvikling, og vurdering af
erhvervsejendomme i city- & centerområder.

Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg
Tlf.:
70 30 20 20
Kontakt: Annett Norén Beckert, udlejningsschef
Email:
ano@deas.dk
Web:
www.deaserhverv.dk
Vi sikrer vores kunder den bedste rådgivning i forbindelse med udlejning, vurdering
samt køb og salg af erhvervs- og investeringsejendomme.

ENEMÆRKE & PETERSEN A/S

Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg
Tlf.:
70 30 20 20
Kontakt: Hans Andersen, afdelingschef
Email:
haan@deas.dk
Web:
www.deas.dk
Vi rådgiver bygningsejeren om mulighederne for energibesparende initiativer samt
leder og udvikler energirenoveringer af ejendomme og centre.

Ole Hansens Vej 1, 4100 Ringsted
Tlf.:
57 61 72 72
Kontakt: Rasmus Karkov, relations- og markedschef
Email:
rka@eogp.dk
Web:
www.eogp.dk		
Mennesker, der bygger for mennesker.

COLLIERS INTERNATIONAL DANMARK

Gammel Kongevej 11, 1610 København V
Tlf.:
70 23 00 20
Kontakt: 	Peter Winther, CEO
Email:
peter.winther@colliers.com 		
Web:
www.colliers.com
Rådgivning, salg, udlejning, investering, vurdering, analyse. Fem afdelinger i
Danmark.

DN ERHVERV A/S			

JEUDAN A/S

HHM A/S

CUSHMAN & WAKEFIELD | RED

EDC ERHVERV POUL ERIK BECH

PARK STREET NORDICOM A/S

HOFFMANN A/S

DANBOLIG ERHVERV KØBENHAVN		

FREJA EJENDOMME A/S			

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

Bredgade 30, 1260 København K
Tlf.:
70 10 60 70
Kontakt: Morten Aagaard, underdirektør
Email:
maa@jeudan.dk
Web:
www.jeudan.dk
Jeudan A/S er et børsnoteret ejendomsselskab, som investerer i og driver kontor-,
bolig- og detailejendomme i København og omegn.

Svanevej 12, 2400 København NV
Tlf.:
33 33 93 03
Kontakt: Pradeep Pattem, CEO
Email:
nordicom@nordicom.dk
Web:
www.nordicom.dk
Nordicom A/S er et selskab inden for ejendomsbranchen.
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Erhvervsejendomsmæglere

BRANCHEGUIDE

Bragesvej 4, 3400 Hillerød
Tlf.:
22 70 70 11
Kontakt: Svend Pedersen
Email:
sp@hhm.dk
Web:
www.hhm.dk		
Nybyg og renovering i en effektiv proces der realiserer kundens behov.

Fabriksparken 66, 2600 Glostrup
Tlf.:
43 29 90 00
Kontakt: Torben Bjørk Nielsen, adm. direktør
Email:
tbn@hoffmann.dk
Web:
www.hoffmann.dk
Den løsningsorienterede partner.
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Strandvejen 60, 5.sal, 2900 Hellerup
Tlf.:
70 26 82 62
Kontakt: Thomas Ruhoff, cand. silv. og ejendomsmægler MDE
Email:
tr@dn-erhverv.dk
Web:
www.dn-erhverv.dk
Erhvervsmægler med speciale i rådgivning vedr. køb og salg af
investeringsejendomme.

Amaliegade 3, 5. sal, 1256 København K
Tlf.:
33 13 13 99
Kontakt: Bjarne Jensen, ejd. mægler, MRICS
Email:
bj@red.dk
Web:
www.red.dk
Cushman & Wakefield | RED er mæglere og rådgivere inden for
erhvervsejendomme, hvor de primære kompetenceområder er danske
investeringsejendomme, retail services, udlejning, vurderinger og analysearbejde.

Bremerholm 29, 1069 København K
Tlf.:
33 30 10 00
Kontakt: 	Poul Erik Bech, adm. direktør
Email:
peb@edc.dk
Web:
www.poulerikbech.dk/erhverv
EDC Erhverv Poul Erik Bech er specialister inden for salg, udlejning, vurdering og
rådgivning vedrørende erhvervsejendomme. Vi er landsdækkende repræsenteret
med 16 erhvervscentre.

Østerfælled Torv 10, 2100 København Ø
Tlf.:
32 83 06 10
Kontakt: 	Mads Roepstorff, direktør		
Email:
mads.roepstorff@danbolig.dk		
Web:
www.danboligerhverv.dk
Salg, vurdering, udlejning, rådgivning, ejendomsoptimering, og
investeringsejendomme
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Erhvervsejendomsmæglere - Facility management - Finansiel rådgivning - Ingeniører

Inventar - Landinspektører - Medie og kommunikation - Parkeringsløsninger - Projektudviklere

Hirsemarken 3, 3520 Farum
Tlf.:
44 34 21 20
Kontakt: Bent Amsinck, adm. direktør
Email:
ba@ejendomsvirke.dk
Web:
www.ejendomsvirke.dk
Facility Management. Vi driver, styrer og forbedrer ejendomme. Individuelle driftsog serviceløsninger tilpasset den enkelte kunde.

Teglholmsgade 66A
2450 København SV
Tlf.: 33 33 03 05
projekt.teglholm@home.dk

Vingårdstræde 13, 1070 København K 		
Tlf.:
33 30 10 34 / 20 33 02 08
Kontakt: Kristian Hartmann, partner & erhvervsdirektør
Email:
krh@LL.dk
Web:
www.LL.dk
Erhvervsmæglerfirmaet LA COUR & LYKKE er synonym med en tryg og
kompetent formidling af erhvervsejendomme i københavnsområdet. Specialister i
udlejning, salg og vurdering af kontor og detail. Formidler hvert år mere end 200
transaktioner.

Totale finansieringsløsninger og
rådgivning til ejendomskunder

Jens Kofods Gade 1, 1268 København K
Tlf.:
70 23 63 30
Kontakt: 	Stig Lintrup, partner & ejendomsmægler, MDE
Email:
sl@linor.dk
Web:
www.linor.dk
Udlejning og salg af kontor-, lager-, liebhaver-, udviklings- og
investeringsejendomme.

Ingeniører

Storkunde Erhvervsejendomme · Klampenborgvej 205 · Lyngby
Flemming Olesen · Tlf. 24 29 15 25 · flo@jyskebank.dk

THORKILD KRISTENSEN

Hasserisvej 143, 9000 Aalborg
Tlf.:
96 31 60 00
Kontakt: Peter Fredberg, partner
Email:
pf@thorkild-kristensen.dk
Web:
www.thorkild-kristensen.dk
Uafhængig mægler MDE. specialister i salg af investeringsejendomme.

Facility management

Dr. Tværgade 4A, 1302 København K
Tlf.:
24 82 98 74
Kontakt: Jens Erik Gravengaard, direktør og partner
Email:
jeg@magnipartners.dk
Web:
www.magnipartners.dk
Finansielt rådgivningshus som er eksperter inden for ejendomme og finansiering
generelt.

NIRAS A/S

Sortemosevej 19, 3450 Allerød
Teknikerbyen 34, 2839 Virum
Tlf.:
48 10 42 00 / 88 19 10 00
Kontakt: Dennis Olsen, markedsdirektør / Peter Nielsen, markedsdirektør
Email:
dol@niras.dk / ptni@niras.dk
Web:
www.niras.dk
NIRAS - en skandinavisk rådgiver med alle ydelser i et hus.

Energivej 34, 2750 Ballerup
Tlf.:
77 33 22 86
Kontakt: Lars Vognsen Christensen, landinspektør, partner
Email:
lvc@le34.dk		
Web:
www.le34.dk
Ejendomsdannelsen, 3D skanning, opmåling og ekspropriation.

Nøjsomhedsvej 31, baghuset,
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.:
70 27 77 28
Kontakt: Bastiaan Prakke, direktør
Email:
bas@maxgruppen.dk
Web:
www.maxgruppen.dk
Specialist i print og montering af reklameprojekter til ejendomsbranchen.

APCOA PARKING DANMARK

Lanciavej 1A, DK-7100 Vejle
Tlf.:
70 23 13 31
Kontakt: Michael Christensen, adm. direktør
Email:
info@apcoa.dk
Web:
www.apcoa.dk
Parkering med kunden i fokus - Innovative og brugervenlige parkeringsløsninger.

ParkZone A/S
LANDINSPEKTØRKONTORET A/S
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Tlf.:
Kontakt:
E-mail:
Web:

+45 30 63 65 51
Kim Kyst Kristensen, Salgschef
ky@parkzone.dk
www.parkzone.dk

VI SKABER PLADS

Vi er et danskejet parkeringsselskab, der tilbyder unikke
		

digitale parkeringsløsninger tilpasset jeres behov. Vi har
		
mange års erfaring med administration for boligforeninger,
hoteller og uddannelsesinstitutioner mv.

MØLBAK LANDINSPEKTØRER A/S

Q-PARK OPERATIONS DENMARK A/S		

Østerbrogade 125, 1. sal, 2100 København Ø
Tlf.:
70 20 08 83
Kontakt: Lars Gjøg Petersen, landinspektør, partner
Email:
lgp@molbak.dk
Web:
www.molbak.dk
Vi udfører og rådgiver om matrikulære forhold, lokalplaner, opmåling og afsætning.

Gladsaxevej 378, 2860 Søborg
Tlf.:
7025 7212		
Kontakt: Nils Christian Hansen, salgschef
Email:
NilsChristian.Hansen@q-park.dk
Web:
www.q-park.adk
Parkeringsløsninger med kvalitet og kundefokus. Opsyn samt drift, leje og køb af
parkeringsanlæg.

Ramsingvej 7, 1. sal, 2500 Valby
Tlf.:
33 32 19 00			
Kontakt: Ejnar Flensborg
Email:
ef@skel.dk
Web:
www.skel.dk
Vi rådgiver om opgaver, der vedrører ejendomsdannelse og udfører alt inden for
bl.a. opmåling, beregning, optimering og 3D scanning. Certificeret efter ISO 9001.
medie, reklame og kommunikation

Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg
Tlf.:
70 30 20 20
Kontakt: Peter Blomgreen, afdelingschef
Email:
pbl@deas.dk
Web:
www.deas.dk
Vi garanterer en sikker drift af alle typer ejendomme gennem ydelser som renhold,
pasning af grønne områder og tekniske anlæg, snerydning samt receptions- og
kantinedrift.

Valhøjs Allé 174-176, DK-2610 Rødovre

Helsingør – Gilleleje – København
Tlf.:
49 22 09 86			
Kontakt: Kristian Baatrup, landinspektør, adm. direktør
Email:
kb@lspkon.dk
Web:
www.lspkon.dk
Vi rådgiver om opgaver inden for ejendomsdannelsen og skaber merværdi for din
ejendom.

SKEL.DK LANDINSPEKTØRER

DEAS FACILITY SERVICES
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LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 A/S

MAXGRUPPEN		

DVOKATER

LINTRUP & NORGART A/S
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MAGNIPARTNERS		

Mesterlodden 42, 2820 Gentofte
Kontakt: Ditte-Marie Cozens
Email:
dm@quooker.dk
Tlf.:
26 59 63 00
Quooker - Den kogende vandhane, skandinavisk leverandør af vandhaner med
kogende vand.
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Projektudviklere

LA COUR & LYKKE

Finansiel rådgivning

Vi er din samarbejdspartner på projektsalg og
udlejning. Vi leverer indsatser på højeste niveau
med fokus på at skabe merværdi for vores kunder.

QUOOKER SKANDINAVIEN A/S 		

Parkeringsløsninger

EJENDOMSVIRKE A/S		

Landinspektører

home Projekt
v/Lone Bøegh Henriksen A/S

Medie og kommunikation

BRANCHEGUIDE

Inventar

BRANCHEGUIDE

DEAS OPP			

Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg
Tlf.:
70 30 20 20
Kontakt: Lars Olaf Larsen, afdelingsdirektør
Email:
lol@deas.dk
Web:
www.deas.dk
Vi tilbyder kvalificerede, langsigtede og totaløkonomiske helhedsløsninger i drift og
anlæggelse af OPP-projekter samt administration af OPP-selskabet.
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BRANCHEGUIDE

Grønttorvet 6, 2500 Valby
Tlf.:
33 86 20 20
Kontakt: Hans-Bo Hyldig, direktør
Email:
hbh@fbgruppen.dk
Web:
www.fbgruppen.dk
FB Gruppen udvikler, bygger og sælger boliger. Vi håndterer projektudvikling,
projekt- og byggestyring, samt salg og udlejning.

INNOVATER A/S

Marselisborg Havnevej 56, 2.
8000 Aarhus C		
Tlf.:
70 26 70 10		
Email:
info@innovater.dk
Web:
www.innovater.dk
Projektudvikling af ejendomme, udlejning og salg af erhvervs- og retailprojekter til
lejere og investorer. Fokus er på dagligvarebutikker samt lokal- og bydelscentre med
både dagligvarer, øvrige butikker, erhverv samt boliger.

KUBEN MANAGEMENT A/S

Ellebjergvej 52, 2450 København SV
Tlf.:
70 11 45 01		
Kontakt: Ulf Christensen, adm. direktør
Email:
ulf@kubenman.dk
Web:
www.kubenman.dk
Landsdækkende rådgivning til udvikling og gennemførelse af byggeri. Specialister i
boligbyggeri og kombinationsbyggerier fra tidlig idéudvikling til 5-års gennemgang –
herunder økonomisk, juridisk og teknisk rådgivning.

MAYCON -EJENDOMSUDVIKLING

Gedebjergvej 5, 4700 Næstved
Tlf.:
55 77 01 00
Kontakt: Anders Mayland, direktør / Bjarne Mayland, projektudvikler
Email:
amo@maycon.dk / bmo@maycon.dk
Web:
www.maycon.dk
Maycon – ejendomsudvikling. Med alsidige kompetencer. Et solidt netværk samt
mere end 40 års erfaring inden for byggeri og projektudvikling, kan vi varetage hele
projekt- byggefasen fra køb af grund til salg af færdigt projekt til investor/bruger.

SKANSKA A/S

Nyt om navne

Slotsmarken 16, st. th, 2970 Hørsholm
Tlf.:
33 34 30 30		
Kontakt: Torben Rønsov, Managing Partner
Email:
tr@amaliesearch.dk
Web:
www.amaliesearch.dk
Rekruttering og udvælgelse af ledere og specialister til bygge- og ejendomsbranchen.

DELOITTE			

Weidekampsgade 6, 2300 København S
Tlf.:
36 10 20 30
Kontakt: Thomas Frommelt, partner
Email:
tfrommelt@deloitte.dk
Web:
www.deloitte.com
Deloittes eksperter yder uafhængig, forretningsorienteret rådgivning om fast
ejendom.

Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg
Tlf.:
73 23 30 00
Kontakt: Henrik Reedtz, partner, stat. aut. revisor
Email:
henrik.reedtz@dk.ey.com				
Web:
www.ey.com/DK/da/Home

KPMG

Dampfærgevej 28, 2100 København Ø 		
Tlf.:
52 15 00 25
Kontakt: Michael Tuborg, Director		
Email:
m.tuborg@kpmg.com
Web:
www.kpmg.com/dk/en/pages/default.aspx
KPMG’s branchegruppe for ejendomme – vi kan meget mere end revision.
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COLLIERS ROKERER
I LEDELSEN I
KØBENHAVN OG
AARHUS

ESTATE MEDIA OPRUSTER
MED TRE NYE PROFILER
Konferenceafdelingen
bliver
styrket med Kim Plesner, der
tiltræder som konferenceredaktør
og får ansvar for programskrivning
og invitation af talere i samarbejde
med chefredaktør Kamilla Sevel.

EY

Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg
Tlf.:
39 16 36 36
Kontakt: Søren Kristiansen Bünger, partner, stat. aut. revisor
Email:
sb@redmark.dk
Web:
www.redmark.dk
Vi sætter kunden i centrum og arbejder altid for at skabe merværdi i de opgaver, vi
løser i samarbejde med vores kunder. Vi tilbyder revision, regnskabsassistance og
rådgivning til ejendomsbranchen.
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AMALIE SEARCH & SELECTION APS

REDMARK STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Havneholmen 25, 1561 København V
Tlf.:
44 68 05 65		
Kontakt: Elo Alsing, markedschef
Email:
elo.alsing@skanska.dk
Web:
www.skanska.dk
Udvikling af ejendomme til bolig og erhverv i Storkøbenhavn.
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Revisorer

FB GRUPPEN

Rekruttering

Projektudviklere - Rekruttering - Revisorer

Kim Plesner.
Estate Media oplever stærk
interesse for såvel de redaktionelle
produkter
som
konferencer
og events og nu skal flere nye
ansigter være med til at bidrage til
Estate Medias fremtidige vækst.
Derfor tiltræder Kim Plesner,
Rikke Kristine Have og Jacob
Bøegh for at være med til at styrke
strategien om på alle platforme at
blive den videnvirksomhed, der
understøtter ejendomsbranchens
udvikling bedst muligt.
– Med de nye ressourcer, der nu
bliver tilført Estate Media, står vi
stærkt rustet til at øge positionen
som det stærkeste medieselskab
i ejendomsbranchen og kan
skabe endnu mere værdi for
vores konferencedeltagere og
annoncører, siger adm. direktør
Lars Bernt, Estate Media.

Kim Plesner har stor journalistisk
indsigt i at analysere og
rapportere fra en helt anden
boldgade; nemlig cykelsporten.
Han har erfaring i opbygningen af
events af mange forskellige slags
ligesom han er vant til at have
fingeren på pulsen og forholde
sig kritisk og konstruktivt til
informationer og input. Privat har
han samtidig interesseret sig for
ejendomsbranchen og vil i den
kommende tid omsætte interesse
og erfaring til research og gode
konferencer og seminarer.

Jacob Bøegh.
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Rikke Have.
Rikke Kristine Have bliver ny
konference- og marketingkoordinator på Estate Media. Det
bliver fremover Rikke Kristine
Have, der kommer til at have
den direkte kontakt til alle
deltagere og talere i forbindelse
med afviklingen af Estate Medias
konferencer og seminarer. Rikke
Kristine Have kommer fra en
position som konsulent i PwCs
Executive Education. Hun har
tidligere været konsulent i
Nykredit og har en kandidat i
læring og forandringsprocesser
med sig.
Endelig har Estate Media valgt
at ansætte Jacob Bøegh til at
understøtte
virksomhedens
digitale transformation. Jacob
Bøegh kommer senest fra en
stilling som teknisk udviklingschef
i JP/Politikens Hus og har også
erfaring med fra Berlingske Media
og Nordisk Film. Han skal sammen
med adm. direktør Lars Bernt
sørge for, at ejendomsbranchen
fortsat får tilgang til både nyheder
og konferencer på de mest
tidssvarende platforme.

estate MAGAS I N

Tidligere Colliers-direktør Jeppe
Schønfeld er udtrådt af direktionen i mæglerfirmaet. Fremadrettet kommer direktionen til at
bestå af Peter Winther og Carsten
Gørtz, mens de samlede aktiviteter
i København ledes af partnerne
Peter Winther og Peter Lassen og i
Aarhus af Carsten Gørtz Petersen
og Jan Nickelsen.
I forbindelse med ledelsesændringerne udtræder partner
Johan Gottschalk af ledelsen i
Aarhus, hvor han har bidraget til
afdelingens vækst og markedsposition de seneste fem år. Med
mere end 20 års anciennitet i
Colliers overgår Johan Gottschalk
til en position som senior advisor.
Colliers er netop flyttet sammen
i Palægade, hvor alle 60 medarbejdere i København nu sidder,
mens der ledes efter et mere
moderne domicil.
Colliers’ ledergruppe består nu af:
P CEO og partner –
Peter Winther (direktion)
P Direktør og partner – Carsten
Gørtz Petersen (direktion)
P CMO – Lisbeth Kempel
P CFO – Flemming Michelsen
P HR Manager – 		
Charlotte Bendix
P COO – nyansættelse
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JESPER-MAX LARSEN BLIVER
DIREKTØR I COBBLESTONES PLAN1

CEJ FINDER NY
AARHUS-LEDER
LINTRUP & NORGART FÅR
BESTYRELSESFORMAND FRA LEGO
Den københavnske erhvervsmægler Lintrup & Norgart får Niels
Jørgensen fra Lego-koncernen
og tidligere topchef for spiludvikleren IO Interactive som ny
bestyrelsesformand.

Christian Jessen og Peter Heinrich, Place2Live Nordsjælland.

siger Niels Jørgensen, der har en
fortid som elitespiller i håndbold
og har fremhævet tidligere håndboldlandsholdstræner Ulrik Wilbek som et ledelsesforbillede.

I IO Interactive-tiden mødte Niels
Jørgensen Lintrup & Norgart, da
den voksende spiludvikler skulle
have nye lokaler.

Niels Jørgensen er opvokset i
Brønshøj, men bor i dag med sin
hustru og parrets to børn i Paris
som del af Lego-jobbet, hvor han
er landechef for Frankrig, Spanien
og Portugal.

– Som ny formand ser jeg frem
til vores strategiproces; den nuværende strategi løber til og med
2019, men vi har nået de langsigtede omsætningsmål flere år før tid,
blandt andet i kraft af en udvidet
palet af ydelser og rådgivning,

Mikkel Primdal Kæregaard er
samtidig indtrådt i bestyrelsen.
Han er både partner og bestyrelsesformand for advokatselskabet
Horten.

LEA
EJENDOMSPARTNER
HENTER NY ADM.
DIREKTØR

adm. direktør vil arbejde på at
knytte Lea Ejendomspartner
tættere til EDC Erhverv Poul Erik
Bechs værdikæde.

Efter tre måneders jagt har
det EDC Poul Erik Bech-ejede
administrationsselskab LEA Ejendomspartner fundet rutineret
kapacitet til at overtage stillingen
efter Troels Riis Poulsen, som
stoppede i november.

Lea Ejendomspartner beskæftiger i alt cirka 60 medarbejdere i
henholdsvis Næstved, Odense,
Kolding og på hovedkontoret
i Herlev. EDC Poul Erik Bech,
moderselskab i koncernen og
landets største mæglervirksomhed, beskæftiger flere end 500
medarbejdere.

Det bliver Lars Ismiris. Den nye
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NORDICALS OVERTAGER
PLACE2LIVE NORDSJÆLLAND
Erhvervsmæglerkæden Nordicals overtager Place2Live Erhverv og får
dermed dækket Nordsjælland. Christian Jessen fortsætter som partner i
forretningen, der i alt tæller 5 ansatte.
Det er kun godt to måneder siden, erhvervsmæglerkæden Nybolig Erhverv
effektuerede en rebranding og ny vækststrategi under det nye Nordicals
Erhvervsmægler-navn. Allerede dengang nævnte Erik Andresen, at der
var en udvidelse på vej, og det er altså nu sket i form af overtagelsen af
Place2Live Erhverv.
Dermed udvider Nordicals fra 22 til 23 forretninger fordelt over hele
Danmark.
– Christian Jessen har drevet en sund erhvervsmæglerforretning i
Nordsjælland siden 2010, og han kender området indgående. Nordsjælland
er i en positiv udvikling og har både lokale og større investorers interesse.
Vi har haft en ambition om at stå endnu stærkere i Nordsjælland, og det
kommer vi til med overtagelsen af Place2Live Erhverv i Hillerød, som
bliver til Nordicals Nordsjælland, siger Erik Andresen.

Danmarks tredje største ejendomsadministrator, CEJ Ejendomsadministration, har ansat
Anni Frandsen i en nyoprettet stilling som leder af CEJ Ejendomsadministrations Aarhus-kontor.
Det sker som led i et voksende
aktivitetsniveau vest for Storebælt, oplyser CEJ.
Det betyder, at Anni Frandsen
forlader en stilling som teamleder
i Newsec Datea for at blive leder af
CEJ’s jyske aktiviteter og samtidig
blive en del af virksomhedens
ledergruppe.
Før Newsec Datea var Anni
Frandsen i 10 år i Salling Ejendomsadministration, som i efteråret 2018 blev solgt til Newsec
Datea.

Særligt forventer den nordsjællandske erhvervsmægler, at samarbejdet
i Nordicals omkring de større kunder kan være med til at løfte hans
forretning.

I forbindelse med ansættelsen af
Anni Frandsen fremhæver adm.
direktør Anne Marie Oksen, at
selskabets vækststrategi det seneste år har givet en ”markant”
kundetilgang i både investor, ejerforening og andelsboligforeningssegmentet.

– Vi arbejder med flere større ejendomme i Nordsjælland. Vi har dog
oplevet, at nogle kunder har været nervøse for, om vores Place2Liveforretning har haft størrelsen til at kunne løse opgaver i 100 millioner
kroner-klassen. Den bekymring bliver gjort til skamme, når vi nu kommer
ind under Nordicals, som har netværket og ressourcerne til at løse alle
typer af opgaver, siger Christian Jessen.

– CEJ Aarhus får en meget dygtig
leder, der både kan bidrage med
stærke strategiske kompetencer
og menneskelige kvaliteter, der
er altafgørende i forhold til vores
kunder, siger direktøren.
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Plan 1 Cobblestone Architects, der
er det tekniske ben af ejendomsadministrationsselskabet Cobblestone, får ny direktør. Nuværende
direktør og medejer Martin Yde
overlader tøjlerne til Jesper-Max.
Jesper-Max Larsen vil fremover
få det samlede ledelsesansvar for
arkitektfirmaet og være ansvarlig
for strategi og drift. Samtidig

Jesper-Max Larsen.

kommer han til at repræsentere
Plan 1 Cobblestone Architects
i Cobblestones koncernledelse.
Stifter Martin Yde bliver arbejdende bestyrelsesformand med
fokus på forretningsudvikling og
udvikling af selskabets eksterne
relationer.
– Efter fusionen mellem ARI
Byggerådgivning og Plan 1 i 2017
sætter vi nu en ny ledelsesstruktur, som bliver endnu mere
professionel og strømlinet i sin
tilgang til markedet og selskabets
strategiske udvikling. Vi kombinerer et stærkt teknisk team
af arkitekter, ingeniører og bygherrerådgivere med en solid kommerciel ledelse. Martin Yde er
ingeniør og en skarp idégenerator,
mens Jesper-Max bliver den

strategiske og operationelle leder,
der eksekverer opgaverne konsekvent. Med rokaden får vi aktiveret
markant flere kompetencer og står
stærkere rustet til fremtiden, siger
adm. direktør hos Cobblestone
Rasmus Juul-Nyholm.
Oprindeligt er Jesper-Max Larsen
bankuddannet og har arbejdet
mere end 17 år i bankverdenen. I
2009 blev han business manager
hos Philip Advokater, der senere
fusionerede med Bech-Bruun,
hvor han blev direktør. Efterfølgende har han bl.a. været
administrerende direktør i Gaihede, ekstern lektor i organisation og ledelse på CBS samt
direktør og ledelsestræner i rådgivningsfirmaet Ledelse 360.

OVER BYEN ARKITEKTER FÅR NY DIREKTØR
Over Byen Arkitekter vil gerne opgradere virksomhedens
kompetencer inden for projektering og udførelse og har
ansat Martin Dahlerup, der kommer fra Gröning Arkitekter,
til den nye afdeling Over Byen Projekt, der skal fokusere på
de finansielle og byggetekniske aktiviteter, der findes i et
udviklingsforløb.
Over Byen Arkitekter har specialiseret sig i at håndtere
problemstillinger forbundet med omdannelse og renovering
af bygninger, herunder bevaringsværdige og fredede
ejendomme.
– Over Byen Projekt skal udvikle og styrke de forretningsområder,
der naturligt underbygger Over Byens kernekompetencer, som er
i det eksisterende byggeri. Ved at styrke fagligheden hele vejen
rundt, herunder at ansætte Martin Dahlerup, vil vi skabe
endnu mere kvalitet og værdi i vores projekter, siger
partner Ida Lindberg, Over Byen Arkitekter.
Martin Dahlerup.
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VI GØR BRANCHENS
PASSIVE KANDIDATER
TIL AKTIVE SØGENDE…
Prøv vores nye jobmarked og få konverteret branchens
bedste talenter fra passive kandidater til aktive jobsøgende.
Læs mere på estatemedia.dk/jobmarked
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NREP UDNÆVNER
NORDISK
TRANSAKTIONSCHEF
Nrep har de seneste år oplevet en
markant vækst, hvilket har ført til
flere strategiske ændringer i selskabets ledelse. Nu er partner Rune
Højby Kock trådt ind i den øverste
ledelse som transaktionschef for
Norden, mens Toke Clausen er
udnævnt til investeringschef med
ansvar for Danmark.

JON LARSEN TIL
KØBENHAVNS
LUFTHAVNE

MORTEN JENSEN BLIVER
ADM. DIREKTØR I
NEWSEC ADVISORY

Erhvervsmægleren Jon Larsen
siger efter 15 år hos EDC Poul
Erik Bech tak for nu og fortsætter
i Københavns Lufthavne som
Business Development Manager.
Her skal han være med til at
sikre udvikling og udlejning
af lufthavnens ejendomme og
tomme arealer.

Henrik Lyngskjold siger
farvel og tak til ejendomsmæglerbranchen i
denne omgang efter 12 år
som topchef for Newsec
Advisory. Direktør og
partner Morten Jensen
tager i stedet over.

Jon
Larsen
startede
som
boligmægler, men har de seneste 6
år fungeret som erhvervsmægler,
hvor han blandt andet har været
med til at formidle ejendomme i
København K.
Tidligere på året skiftede Jørgen
Jensen Københavns Lufthavne
ud med en position som projektudviklingschef i Arkitektgruppen.

NIRAS FÅR NY FORRETNINGSCHEF
Bygningsingeniør Andrew Ferguson
Dunn er udnævnt til forretningschef
i Niras med ansvar for Byggeri og
Design Midt, som ligger i Aarhus.
Afdelingen tæller 130 rådgivere
og leverer ydelser inden for
projektering i byggeri vest for
Storebælt.

sdf

Andrew Ferguson Dunn har
et indgående kendskab til
Niras’ forretning, da han har
været ansat 18 år i firmaet. De
seneste fire år har han været en
del af forretningsledelsen som
teamchef og projektdirektør.
Andrew Ferguson Dunn.
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Da Newsec Advisory
i november fremlagde
2017/18-regnskab,
viste
det, at bruttofortjenesten
faldt med 27 procent til 26,6
millioner kr. fra 36,3 millioner i
2016/17. Og at årets resultat faldt
med 79 procent til 1,5 million kr.
fra et overskud på 7,1 millioner.
Netto-omsætningen
oplyser
Newsec Advisory ikke, men
ledelsen i selskabet anser årets
resultat for ”utilfredsstillende”.
Henrik Lyngskjold og partner
Louis Kjærgaard solgte for et
år siden en del af deres aktier
i selskabet til Morten Jensen
og partner Brian Tretow-Loof
samtidig med, at Newsec købte
sig ind med 33 procent af det
daværende Newsec Lindquist og
Egeskov.
Morten Jensen har været direktør
hos Newsec Advisory i Danmark
siden 2015 og har tidligere haft
en række ledende stillinger inden
for ejendoms- og finansbranchen.
Han har arbejdet inden for ejendomsbranchen siden år 2000, og
han var bestyrelsesformand for
RICS Danmark i årene 2011-2017.
Han er født i 1973 og har en cand.
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DEAS FÅR KUNDECHEF FRA ABSALON
Lars Hvidsteen er tiltrådt som ny
kundechef i Deas, hvor han skal
sikre et optimalt samarbejde med
kunderne og bidrage til vækst
i kundeporteføljen af private
investorer samt andelsbolig- og
ejerforeninger.
Lars Hvidsteen har i de sidste 16 år
arbejdet med ejendomsudvikling
og salg. Han kommer fra en
stilling som erhvervsmægler

i Absalon & Co., hvor han har
haft ansvaret for udvikling,
håndtering
og
strukturering
af store ejendomsprojekter i
København K i tæt samarbejde
med internationale brands, som
han har hjulpet med at etablere og
udvikle sig i Danmark.
Lars Hvidsteen bliver del af
Deas’ salgsteam og vil referere til
salgschef Lisbeth Sandgaard.

JESPER GEMMER SKAL UDVIKLE TAULOV
Jesper Gemmer, som siden 2013, har været by- og havneudviklingschef i
Horsens Kommune bliver projektdirektør for Taulov Dry Port, som er det
nystartede transport- og logistikcenter ejet af havneoperatøren ADP og
pensionsselskabet PFA.
Morten Jensen.
merc. i Business Economics and
Auditing fra Copenhagen Business
School og blev statsautoriseret
revisor i 2006. Han har også
en Executive MBA fra Henley
Management College.
– Jeg er beæret over at få lov til at
lede en virksomhed med passion
og så stærke kompetencer. Vi
ser et stort udviklingspotentiale
i det danske ejendomsmarked
generelt med øget interesse fra
internationale investorer, og
i særlig grad for Newsec med
vores position som førende
rådgiver på det nordiske marked.
Jeg glæder mig til at samarbejde
med Newsecs medarbejdere,
bestyrelse og kunder om at skabe
innovative løsninger og tage det
næste skridt i Newsecs udvikling,
siger Morten Jensen.

Jesper Gemmer har arbejdet med udviklingen af nordhavnen i Horsens,
som er i gang med at blive omdannet til et nyt stort boligområde med
7-800 boliger. Derudover har Jesper Gemmer været
involveret i en række andre større og mindre
udviklingsprojekter herunder at styrke
fokus på salg af erhvervsjord.
– Jeg har haft nogle fantastiske
år i Horsens, og det gør
selvfølgelig ondt at sige farvel
til et spændende job som
by- og havneudviklingschef
i en kommune, der er inde
i en rivende udvikling, og
som for alvor er kommet
i søgelyset hos masser
af store investorer og
projektudviklere. Der er virkelig gang i by- og havneudviklingen, og vi er slet ikke i
mål endnu, men jeg har fået et
super tilbud, som jeg har valgt at
sige ja til, siger Jesper Gemmer.

AMIR NUSPAHIC
BLIVER
DIREKTØR
I V2C
UDVIKLING
Amir
Nuspahic
bliver partner og
direktør i en nyoprettet
stilling
i V2C Udvikling.
De sidste tre år har
Amir Nuspahic været
udviklingschef i FB
Gruppen. Han har tidligere
været 12 år i Spæncom,
senest som salgsleder for det
sjællandske marked.
Amir Nuspahic skal med sin
erfaring og store byggetekniske
kendskab være med til at
videreudvikle V2C Udvikling.
– I V2C Udvikling får jeg
mulighed for at udleve en drøm
om at udvikle projekter på en
ny, økonomisk og bæredygtig
måde. Kvaliteten af byggeriet i
alle henseender skal være i top,
hvor miljømæssig bæredygtighed
prioriteres, og forbrugs- og
driftsomkostninger minimeres. I
et tæt samarbejde med V2C har
jeg her et bagland af alle de rigtige
og nødvendige kompetencer, siger
Amir Nuspahic.
Valget på Amir Nuspahic som
direktør for det nye initiativ i V2C

Jesper Gemmer.
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Amir Nuspahic.

er sket, fordi han kommer med
det netværk, viden og erfaring, der
skal til for at løfte opgaven.
– Amir imødekommer de
ambitioner for V2C Udvikling,
som vi har søgt i længere tid.
Med sin energi og kendskab til
branchen tror vi på, at Amir er
den rette til at drive og udvikle
projekter, fra ideen opstår til
projektets realisering. Amir har et
usædvanligt drive, vi tror på kan
være med til at folde nogle af de
gode tanker og visioner ud, der
styrker byggeriet, siger partner og
direktør i V2C og partner i V2C
Udvikling, Lars Blaabjerg.
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ALT DER GLIMTER
ER IKKE GULD
Shakespeare

Den 29.-30. august blændes der op for Ejendomsdagene,
der i 2019 afholdes for 8. gang.
Ejendomsdagene har udviklet sig til at være en af
de vigtigste faglige netværksbegivenheder for den danske
bygge- og ejendomsbranche. Efter et totalt udsolgt
arrangement i 2018, glæder vi os til igen at byde velkommen
til 2 dage mættet med et forbedret fagligt program, større
festmiddag, ny prisoverrækkelse
og suveræne muligheder for at skabe relationer til
relevante beslutningstagere.
I år har vi rykket arrangementet til Hotel Marienlyst i
Helsingør. Selve programmet offentliggøres ultimo april
2019, men du kan allerede tilmelde dig nu, hvis du vil sikre
dig en plads. Læs mere på www.ejendomsdagene.dk

ejendoms
dagene
Marienlyst 2019

LÆS MER E
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CC PROPERTY INDTRÆDER I INTERNATIONAL
ALLIANCE MED GERALD EVE

CC Property bringer alliancen på 22 medlemmer
Gerald Eve har igen styrket sin internationale alliance af
uafhængige ejendomsrådgivere med tilføjelsen af en ny
dansk partner CC Property A/S.
Med CC Property’s deltagelse bringer antallet af virksom
heder inden for Gerald Eves internationale alliance op på 22.
CC Property er den første nye ankomst i alliancen siden det
italienske firma Gabetti Property Solutions tilsluttede sig
sidste år.
Med tilslutning til alliancen er CC Property en fullservice ejen
domsrådgiver med nøglekompetencer inden for ejendoms
investering, udlejning, udvikling, finansiering og værdiansæt
telse. CC Property blev grundlagt i 2013 og er et partnerskab
hjemmehørende i København med professionelle kunder,
herunder førende pensionsfonde, investorer og udviklere.
Simon Prichard, senior partner hos Gerald Eve, udtaler: ”Fast
ejendom er en stadig mere global forretning, og kunder fra
hele verden kræver ekspertrådgivning i en række lande og
landsdele. Den internationale alliance, vi har opbygget, er et
direkte svar på dette behov, og ankomsten af CC Property
– en af Danmarks førende ejendomsrådgivningsfirmaer –
giver kunderne adgang til endnu større ekspertise.”

Peter Mahony, administrerende direktør for CC Property
tilføjede: ”Vi ser frem til at være en del af en international
alliance med en bred international base. Vi er overbevist om,
at CC Property’s tilslutning til Gerald Eve vil være til gavn for
alliancens klienter. Ejendomsmiljøet er blevet en international
forretning, og vi ser en stigende interesse blandt udenlandske
investorer for det danske marked ligesom vores danske pro
fessionelle investorer, der ser på de udenlandske markeder.”
For yderligere information kontakt:
PETER MAHONY
CEO, PARTNER
CERTIFIED REAL ESTATE AGENT
VALUAR, CAND.GEOM, MRICS.

+45 91 11 14 45
pm@ccp.dk
SIMON PRICHARD
SENIORPARTNER GERALDEVE

+44 (0)20 7653 6827

sprichard@grenadier.com

Simon Prichard,
CEO GERALDEVE
og Peter Mahony,
CEO CC Property
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