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Tæt på strategien i Elf Development
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GLADE GÆSTER GIVER
TILFREDSE LEJERE

”Når vi skal sælge os
ind som virksomhed
og få folk til at joine
os her i København, så
siger vi, at: Kantinen
er noget af det bedste,
vi har at tilbyde.”
Daglig gæst i Fazer Food & Co-kantinen og
lejer i Castellums kontorhus, Havneholmen
Tower.

Hver morgen møder I og jeres lejere ind til friskbagt brød,
skyr med friske bær og hjemmelavet müesli samt forfriskende
smoothies. Smilet fra conciergen, der byder jer velkommen
i café-receptionen og duften af friskbrygget kvalitetskaffe
bekræfter følelsen af, at i dag bliver en god dag!

Fazer Food Services udfordrer den traditionelle kantine, så den
matcher det moderne arbejdsliv. Med Fazer Food Services i
køkkenet bliver det nemt og velsmagende at være lejer hos jer.

Den velsmagende frokost er lavet fra bunden af de bedste
råvarer, og I kan være sikre på, at det bliver lige så lækkert
dagen efter, men aldrig det samme. De delikate anretninger til
møderne giver idéerne rum til at spire, og jeres gæster får lyst
til at fortælle oplevelsen videre.

”Fazer er jo vores ansigt
over for kunderne.”

Efter arbejde kan I bruge tiden på det og dem, de holder af i
stedet for på indkøb og madlavning – vi står nemlig også gerne
for aftensmaden. Firmafesten, julegaven til lejernes medarbejdere, vin til jubilæer, friske blomster til særlige lejligheder og
meget mere hjælper vi også med.

Søren Risager, direktør hos KLP Ejendomme.

Smag på mere?
Kontakt os på: 63 11 33 10 / info@fazerfoodservices.dk
Læs mere på: www.fazerfoodservices.dk / www.fazerfoodco.dk
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Officehotel har nu afdelinger i både Valby, Brønshøj og snart også på Østerbro.
Konceptet er meget simpelt. Du lejer dig ind til en fast, lav pris hver måned
med alt inkluderet - og så er du helt automatisk en del af vores community,
hvor vi inspirerer hinanden og deler gode råd og sociale stunder.
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Vi præsenterer
et helt nyt Officehotel
på Østerbro.
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Og vinderen er…

R

ibe stations smukke bygninger fra
1887 bliver inden for de næste år
transformeret til Ribe Madstation,
hvor ventesalene i fremtiden skal bruges til
folkekøkken og til at sælge lokalt og regionalt
producerede fødevarer.”
Sådan lød en pressemeddelelse fra Realdania
her i maj måned. Det er en genial ide og en ide,
der oprindeligt fik sit udspring i forbindelse
med det beundringsværdige initiativ Colliers
Award, som Colliers med Peter Lassen som
primus motor var arrangør af i 2013-2016.
Prisen gik til studerende med nye ideer til,
hvad ejendomme kunne bruges til.
Og det er der brug for. Bæredygtighed er
i lang tid blevet målt ret ensidigt ud fra
energiforbrug, men den næste bølge i forhold
til at leve op til FNs verdensmål bliver ikke
bare at se på, hvad en ejendom forbruger
her og nu, men også hvad den samlet sætter
af aftryk. I den sammenhæng kommer vi til
at ændre fokus til at tænke cirkulært, og vi
kommer også til at ændre fokus fra at rive
ned og bygge nyt til også i højere grad at
finde nye måder at renovere og genanvende
eksisterende bygninger på.
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Colliers Award var et godt initiativ for at
fremme innovationen, og på Estate Media
valgte vi også i 2012 at indstifte 5 priser for at
hædre og belønne det forbilledlige i branchen.
Vi tror på, at man bliver inspireret til at
gøre det lidt bedre ved at se andre, der har
præsteret noget udover det sædvanlige.
I denne udgave ser vi tilbage på tidligere
modtagere af priserne og samtidig hører vi
meget gerne fra dig, hvis du har forslag til
hvem der skal nomineres i de 5 kategorier, som
du finder på side 51.
Skriv til chefredaktør Kamilla Sevel på sevel@
estatemedia.dk. Vi indsamler alle forslag og
vælger 5 i hver kategori, som det efterfølgende
bliver muligt at stemme på. De seneste år har
mere end 3.000 stemt, og priserne uddeles på
Ejendomsdagene i Helsingør den 29. august.
God læsning!
Med venlig hilsen
Kamilla Sevel
Chefredaktør

Læs mere på officehotel.dk

Forberedt
på alt
Med en baggrund i international banking driver Ludvig Find
og Andreea Kaiser i fællesskab ELF Development. Kom med
bag strategien i selskabet med 3-cifrede millionoverskud
Af Kamilla Sevel

N

år man sidder som portefølje
manager i globale finanskoncerner
som Credit Suisse eller MetLife, så er
der ikke plads til tilfældigheder. Alle scenarier
er gennemregnet og kalkuleret, så det blot er
et spørgsmål om at hente den rigtige plan ind
på det rigtige tidspunkt.
Sådan er det også i ELF Development, der i dag
har mere end 200.000 kvm under udvikling i
Danmark og Sverige og en egenportefølje på
1,2 milliarder kr. Nu har ELF Development
netop valgt at ekspandere i det aarhusianske
marked og indgået aftale med Fokus Asset
Management om at forvalte porteføljen, så
ELF kan koncentrere sig om udvikling af nye
projekter.

- Vi komplimenterer hinanden ret godt, siger CIO
Andreea Kaiser, 42, og CEO Ludvig Find, 40, om deres
partnerskab professionelt og privat siden 2006.
Her fotograferet i centrum af Irma Byen.

8
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– Aftalen skal styrke vores forretningsmodel.
Vores spidskompetence er udvikling af
boligprojekter og byområder og efter vores
opfattelse er Fokus blandt de bedste i
markedet indenfor asset management. Det er
en kraftfuld konstellation, som vi har store
forventninger til, sagde adm. direktør Ludvig
Find, da aftalen blev offentliggjort i maj og
lagde vægt på en anden vigtig detalje nemlig,
at Fokus er partnerejet og dermed lægger sig
tæt op af ELF, der er familieejet.

N° 3 2 019 |

estate MAGAS I N

Historien om ELF startede, da Ludvig Find og
Andreea Kaiser mødte hinanden på London
Business School, hvor de begge læste en
master i finansiering. Hun kom fra Texas og
han fra Aarhus. Hun var international banker
og han var ingeniør. Ret hurtigt dannede de
par og begyndte at tænke på, at det kunne være
sjovt at lave forretning sammen.
- Vi kunne se på det tidspunkt, at der var
et gab i markedet mellem grundpriser og
byggeomkostninger og salgspriser. Vi ville
gerne lave et internationalt koncept, men der
var store fordele i at starte i Danmark, hvor jeg
kendte markedet, siger Ludvig Find.
Andreea og Ludvig tog derfor på en 10-dages
rundtur til udvalgte byer i Danmark og
interviewede byggesagsbehandlere, så på
udbud og efterspørgsel og på prisstrukturer i de
enkelte markeder. Resultatet blev, at Aalborg
og Odense lå bedst i markedsundersøgelsen.
DYB RISIKOFORSTÅELSE
- Det var meget struktureret. Da vi havde
analyseret resultatet, satte vi mæglere i gang
med at finde grunde i de to byer, og sådan
endte vi med, at vores første projekt blev på
Lindholm Brygge i Aalborg, siger Ludvig Find.

9

Fra sin tid i equity portfolio management har
Andreea Kaiser en dyb risikoforståelse. Den
blev aktiveret, og Ludvig Find og Andreea Kaiser udarbejdede flere scenarier for sikringen af
boligbyggeriet på den aalborgensiske havnefront. Det overbeviste Danske Bank, som gav
lån til det nystartede firma. Planen var at eksekvere, når der var solgt 32 lejligheder i projektet med 50 enheder og sådan blev det. Men
kort efter stoppede markedet stort set fra dag
til dag.
- Vi havde 17 lejligheder tilbage, men vi gik
ikke i panik. Vi slog bare op på den side i
forretningsplanen, hvor de forskellige risikoscenarier var beskrevet, og så gjorde vi som
der stod. Løsningen var, at vi udlejede som
møblerede lejligheder, og det virkede. Til
gengæld sad vi tilbage med en mindre grund.
Der fik vi initieret en højhusdebat i Aalborg, og
det endte med, at Lindholm Brygge blev et af
de steder, hvor der kan bygges højhuse.
Projektet, Horisonten, blev sidste år solgt til
Aberdeen Asset Management, og lokalplanen endte med at blive den i Aalborg med
ubetinget højst bebyggelsesprocent på over
1000 procent.

Danske Bank havde dermed også set, at Andreea og Ludvig faktisk kunne eksekvere i en
krise. Derfor fik de også lov til at låne penge til
det næste projekt, som blev på Amager Strand.
- Vi havde en rigtig god forretningsplan, men
vi lavede også nogle fejl undervejs, som vi
lærte rigtig meget af. For eksempel at det ikke
kan betale sig at have samarbejdspartnere som
ikke står for de samme værdier som en selv, og
at det aldrig kan betale sig at hoppe over, hvor
gærdet er lavest.
Andreea og Ludvig havde besluttet,
at de ville opbygge en egen organisation, men de manglede udviklere, og derfor indgik de et samarbejde med NPV
om hjælp til projekterne. I dag styrer det 35 mand
store team på
kontoret i Hellerup det hele
selv, og resultatet før skat
på 212 mil-

lioner kr. i 2017 forventes at blive gentaget,
når 2018 regnskabet ligger klart lige efter
redaktionens slutning. I dag er der cirka 4-5
lokalplaner i gang svarende til 1.000-1.500
lejligheder i gang
KLAR ROLLEFORDELING
Rollefordelingen mellem Ludvig Find og
Andreea Kaiser ligger helt fast. Han tager sig
af udviklingsprojekter, lokalplaner og eksekvering, mens hun tager sig af porteføljen.
Men når forretningen skal udvides, tager de
begge stilling til nye projekter, og de arbejder
tæt sammen om strategien.

HVORDAN TILFØJER MAN VÆRDI SOM PARKERINGSSELSKAB?
„Vores ambition er at være ejendomsbranchens foretrukne
samarbejdspartner inden for parkering.
Vi tror på at bringe innovative tekniske løsninger til bordet, som
gør parkering nemmere for alle parter – pladsejere såvel som
brugere af pladserne. Derfor har vi produkter for digitale parkeringstilladelser, som vores app APCOA FLOW, tabletløsning
til receptioner, nummerplade genkendelses systemer mv.
Dette er for at gøre parkering gnidningsfrit for brugere af
p-pladser i hverdagen. Parkering er ikke noget, som man skal
tænke for meget over, det skal bare fungere.

- Vi går efter 50 procent erhverv og 50 procent bolig i vores portefølje, og det gør vi, fordi vi prioriterer diversifikation. Vi formoder,
at vi er på toppen af markedet, og vi forbereder os både på at
kunne agere i en langsom afmatning og i et hurtigt nedadgående
marked. Det er ikke mere end et år siden, at opadgående renter
så ud til at være branchens vigtigste risikofaktor, men nu er det
i højere grad den internationale opbremsning, der er den største
trussel, vurderer Andreea Kaiser og Ludvig Find.

Interesseret?
Kontakt dak@apcoa.dk
for at høre mere
10
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Men vores ambitioner stopper ikke her. Jeg tror på, udover
en solid organisation, der kan levere til vores kunder, at det
vigtigste er at skabe værdi for pladsejere og brugere på alle
måder. Og hvordan skaber man værdi?
Vi mener, at der er potentiale for at gøre hverdagen endnu
nemmere for brugerne - at gøre det til en specifik fordel at
parkere på en APCOA-parkeringsplads. Derfor vil vi fortsat
i fremtiden arbejde på at tilbyde pladsejere nye og værdiskabende tiltag, som kan være til gavn for brugerne.“
Michael Christensen
Adm. Direktør APCOA PARKING Danmark A/S

- Vi har bygget ELF Development op organisk
med et risikostyringsfokus som om, vi var
en bank, og det er da også en del af vores
forretningsplan, at vores långivere skal
kunne levere gode tal på vores projekter
også i et nedadgående marked. Konkret har
vi i dag lån hos Danske Bank og Jyske Bank,
og den projektavance, vi får ind, oparbejder
vi i selskabet for at kunne skabe en solid
international virksomhed på den lange bane,
siger Andreea Kaiser.
Ludvig Finds morfar startede medicovirksomheden Coloplast og nogle gange
bliver Ludvig Find i medierne betegnet som
”Coloplast-arvingen”.

- Det er min morbror, der er hovedaktionær
i Coloplast. Min mor har ganske vist en
minoritetsaktiepost i virksomheden, men det
har ikke haft noget med opbygningen af ELF
at gøre. Vi har bygget virksomheden op fra
bunden med hjælp fra bankerne og videreinvesterer det, vi tjener, siger Ludvig Find.
Derfor tager Andreea Kaiser også risikostyringen så alvorligt.
- Der er ikke plads til ikke at lave et grundigt
forarbejde. Vi tilstræber, at vores investeringer
risikomæssigt ligger på linje med en obligation,
siger Andreea Kaiser, og Ludvig Find supplerer:
- Andreea har en dyb
porteføljeforståelse, og det
er den tankegang vi har
brugt til opbygningen af
en struktur, der gør os ret
modstandsdygtige overfor
konjunkturudsving.

Horisonten i Aalborg var
ELF Developments første
projekt. Nu er det solgt
til Aberdeen Asset Management, der kommer til
at stå bag opførelsen af
det nye Horisonten, som
bliver på cirka 17.000 kvm
med erhverv og 166 boliger
fordelt på 31 forskellige
lejlighedstyper.
Øverste etage bliver en lejlighed på 230 kvm med tagterrasse af samme størrelse
- Horisonten bliver 66

Oprindeligt var tanken med ELF Development,
at det skulle være en international virksomhed.
Den ekspansion blev der taget hul på i 2017.
- Vi ser os selv som en international virksomhed
med dansk ejerkreds. Det maskineri, vi har
opbygget i Danmark, er vi klar til at kopiere
til Sydsverige, hvor vi har købt en 20.000
kvm grund i Limhamn, til Aarhus eller til
London. Men vi vil ikke nødvendigvis være
landsdækkende, men vurdere hvert enkelt
marked ud fra de underliggende væksttrends,
og vi tror slet ikke, at urbaniseringstendensen
er færdig, siger Ludvig Find.
KVALITET KAN VÆRE MANGE TING
Efter Horisonten i Aalborg og Amager
Strandvej tog ELF Development et stort
skridt med opkøbet af hele det tidligere Irmaproduktionsområde.
- Vi tror i høj grad på, at boligområder skal
have en identitet for at blive succesfulde.

meter højt, og det vil skabe et helt unikt
vartegn for bydelen og trække tydelige spor
tilbage til den lange historie, området har,
fortæller Michael Schumann fra Aberdeen.
ELF Development udviklede jorden i løbet
af 2008-2010 i forhold til både projekt og
lokalplan, og det giver mulighed for byggeri i
op til 22 etager. Projektet lå stille i en årrække,
mens markedet i Aalborg var underdrejet.
Da markedskonjunkturerne vendte i løbet af
2016-17, igangsatte Aberdeen og ELF en dialog
om projektet, som mundede ud i salget af
grund og projekt.
- Projektet bliver realiseret i store træk, som
det var tiltænkt, siger Ludvig Find.

Arkitema har tegnet og NCC bygger Horisonten, som var ELFs
første projekt og nu er overtaget af Aberdeen Asset Management.
FOTO: ARKITEMA
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MÆGLER MASKINE
ELLER ERFARINGS TEAM?

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.

- Da vi startede Amager Strand op var vi næsten alene i det
københavnske udviklingsmarked om at opføre luksusboliger. Men i
takt med, at efterspørgslen blev mættet, har vi valgt et strategiskifte
fra high-end til mid-market og går efter gode beliggenheder rundt
om København. Det gælder Irmabyen men også vores projekter i
Herlev, siger CIO Andreea Kaiser, ELF Development.

Derfor købte vi også navnet Irma af Coop for
en million kr. for at skabe et område forankret
i historien. Irma-byen er et godt eksempel på
vores langsigtede strategi, for der er tale om et
udviklingsområde, som minimum tager 10 år
at udvikle, siger Ludvig Find.
Derfor prioriterer ELF Development også
kvalitet.
- Så ved vi godt, at man kan have forskellige
syn på, hvad kvalitet er. For os handler det
blandt andet om at kende sit marked, så enten
skal man være tilstede eller alternativt skal
man blive partner med en lokal aktør, siger
Andreea Kaiser

PÅ VEJ IND I EN NY TID

En måde at fortolke kvalitet på, er at skabe
gode bykvarterer. ELF Development er ikke
skræmt over kravet om 25 procent almene
boliger i udviklingskvarterer.

ELF Development har involveret sig aktivt i
udviklingen af teknologi i bygge- og ejendomsbranchen. Ludvig Find sidder i bestyrelsen for
den nystiftede PropTech Danmark og har købt
sig ind i det finske PropTech-selskab Assetti.

- Tværtimod. Vi tror på, at velfungerende
bykvarterer rummer diversitet både hvad
angår boligtyper, beboere og boligformer. Et
eksempel er i den Grønne Fatning i Herlev,
hvor vi bygger 25.000 kvm boliger inkl almene
boliger. I Irma Byen var vi også i dialog med
kommunen, men her ønskede kommunen
ikke, at vi lagde det ind i projektet.

- PropTech kommer til at forandre branchen
på et strukturelt niveau på samme måde som
tidligere udviklingsbølger i vores samfund. Vi
kommer til at tilpasse os radikalt, og jeg tror
det er naivt at tro, at man kan lukke øjne og
ører og så vil branchen se ens ud om 20 år,
siger Ludvig Find, der sammen med Andreea
Kaiser prioriterer at følge udviklingen.

Kvalitet er også, at projektet bliver færdigt
uden fejl og mangler.

- Vi har lige været 14 dage i Kina for selv at se,
hvad man kan og hvad vi skal forvente i forhold
til ny teknologi og forandring af den måde, vi
gør tingene på i dag. Vi tror begge på, at både
i ledelse og i bestyrelseslokalet skal man være
forberedt på livslang læring, og vi bruger
meget tid på at forstå verden omkring os, siger
Andreea Kaiser.

14

- Vi har opfundet en rigtig god model, som vi
kan se virker. Vi udbyder ikke vores projekter
og forsøger at sqeeze priserne på et tidligt stadie, men indgår i stedet en samarbejdsaftale
med en entreprenør med en på forhånd fastlagt targetpris. De sidder så med ved bordet og
bidrager med deres kompetencer, mens vi udvikler projektet. Hvis entreprenøren efterfølgende når vores target pris, får de opgaven.
Pt. har vi sådan et samarbejde med HHM på
Trongården i Lyngby. Vi følger en model, hvor
alle rådgivere er direkte under os, indtil total-
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entreprisen bliver indgået, og de overgår til entreprenøren. Derfor bruger vi oftest heller ikke
bygherrerådgivere for at være så tæt på produktudviklingen som muligt, siger Ludvig Find.
ELF Development har en særlig strategi, der
skal nedbringe antallet af fejl og mangler.
- Vi lægger typisk en buffer på 1,5 måned fra
entreprenørens færdiggørelse til indflytning.
I perioden gennemgår vi flere gange for fejl
og mangler samtidigt med, at entreprenøren
i perioden sætter alle sejl til for at nedbringe
dem. Det er vigtigt for os at levere gode
byggerier, når vi har en langsigtet horisont,
og pt. leverer vi med gennemsnitligt 10
mangler per bolig og ofte 0-5. Det synes vi er
tilfredsstillende i det pressede marked, vi er i,
siger Ludvig Find.
REJSER VISER KLIMAFORANDRINGER
Men kvalitet er også flere andre ting for
parret, der arbejder meget, men også rejser
meget. Fritiden går sammen med de to børn
på 11 og 12 år ofte til eksotiske destinationer
som Sri Lanka eller Costa Rica, hvor hele
familien hiker og dykker. Det betyder også, at
klimaforandringerne kan ses på nærmeste hold,
og det har gjort indtryk på Andreea og Ludvig.
- I Trongården i Lyngby, hvor vi bygger i øjeblikket, bliver alle boliger Svanemærket lige fra
lokalplan til materialer. Men det er egentlig ikke

så nemt, som det lyder, for i praksis indbefatter
det mange 1.000 valg lige fra maling til gulve.
Den helt store udfordring for udviklerne lige
nu er, at en bæredygtighedscertificering er en
ren omkostning. Folk vil ikke betale ekstra for
det, siger Ludvig Find.
Irma-byen bliver i stedet bygget op efter
Nordic Built Charter, hvor man skal leve op til
bæredygtighed på 10 parametre.
- Vi har også valgt at melde os ind i DGNB, – i
øvrigt som en af meget få udviklere, – og er nu
ved at uddanne to medarbejdere in-house, så
vi fremover kan foretage de rigtige bæredygtige valg hele vejen gennem byggeprocessen.
Men det er vigtigt for os, at vi ikke certificerer
bare for at certificere – det skal gøre en forskel
fremfor kun at være et stempel. Derfor kan det
godt være, at vi ender med at indarbejde DGNB
principper i projektudviklingen uden nødvendigvis at certificere de endelige ejendomme.
Ludvig Find og Andreea Kaiser ser på hinanden
og bliver enige om, at det er vigtigt at få med
i artiklen:
- Vi går op i at være langsigtede. Og vi går op
i at overholde vores værdier, som vi har indkapslet i fire ord – tillid – kvalitet – passion –
professionalisme. Det skal alt, vi laver i ELF,
gennemsyres af. n

KAFFETÅRNET SKAL VÆRE FÆLLESHUS
Efterspørgslen på fællesskab og alternative boformer er stigende, og i Irma Byen forsøger Elf
Development at skabe et fælleshus til beboerne.
- Vi prøver at skabe et fælleshus i centrum af området i det tidligere kaffetårn i Irma Byen.
Modellen er, at vi giver 10-15 millioner kr. og søger fonde om yderligere midler, for projektet
kommer i alt til at koste 40-50 millioner kr. Modellen er derefter at give huset til en selvejende
fond drevet af beboerne i området, siger Andreea Kaiser.
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VI SES TIL

Conference
in the Sky
2020

Deltag i denne særlige tradition for
den danske ejendomsbranche, når
vi for fjerde gang fylder et fly med
beslutningstagere med kursen sat
mod Mipim i Cannes, marts 2020.
Undervejs får du interessante
indlæg fra ejendomsbranchen,
en god flyfrokost og drinks ad libitum.
Bestil din billet allerede nu, da antallet
af pladser er meget begrænset.
www.estateviden.dk
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Man skal føle sig
hjemme på kontoret
Loungeområder, cellekontorer, fællesområder og
kontorfællesskaber. Buzz-ordene er mange i branchen i øjeblikket
og dækker over, at kontoret er i forandring
Af Kamilla Sevel
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E

n kontorejendom er ikke længere
bare en kontorejendom. Kampen om
medarbejdere og fleksible arbejdssteder kommer til at præge udviklingen i
kontormassen i de kommende år både når det
gælder indretning og indhold.

- Hvis jeg skal nævne en enkelt trend, der går
igen i øjeblikket er det ”hospitality” – kontoret
skal have hjemlighed, siger Mette Gravergaard,
Aarstiderne Arkitekter, der blandt andet har
indrettet kontor for flere advokatkontorer og
IT-virksomheder de seneste år.

Med sin laptop kan man arbejde allevegne, så
for at gøre det attraktivt at være på kontoret,
skal det tilbyde noget andet end en fysisk
plads. Det gælder også kontorhoteller og
kontorfællesskaber, som nærmest eksploderer
i øjeblikket. Her kommer der i øjeblikket helt
nye aktører til.

- Vi indretter alt muligt andet end skrivebordspladser. Det er en virksomhed nødt
til at tilbyde, hvis man vil holde på sine
medarbejdere i hvert fald. Og når det gælder
kontorhoteller, så vil man gerne både have eget
kontor som de kan låse af plus fællesfaciliteter,
siger Mette Gravergaard.

Sirius ville gerne
have, at deres kontor
skulle udstråle, at de
er uformelle og tæt
på klienterne. Som
advokat for blandt
andet kunstnere
og for Roskilde
Festivalen skulle det
være en kombination
af kreativitet og ikke
kun den juridiske
professionalisme

Der kommer flere og flere aktører i markedet
for kontorhoteller, og de byder ind fra flere
fronter. En af de seneste er Accor Hotels, der
vil være førende indenfor co-working i Europa
inden 2020. I løbet af de kommende tre år vil
Accor åbne 1.200 nye arbejdszoner på sine
hoteller rundt omkring i verden. Varemærket,
der går under navnet WOJO, betyder samtidig,
at Accor vil ekspandere yderligere og i højere
grad smelte sammen med det lokale liv.
– Ekspansionen skal understøtte en langsigtet
vision om at være et naturligt mødested for
både rejsende såvel som lokalsamfundet, siger
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Jan Birkelund, Development & Operations for
Accor i Norden.
KONTORHOTEL ELLER HOTELKONTOR
WOJO er resultatet af et joint venture mellem
Accor og ejendomsselskabet Bouygues
Immobilier, der blev grundlagt i 2017 og
tidligere gik under navnet Nextdoor.
– Vi er dagligt i direkte kontakt med virksomheder og ansatte, og vi har forståelse for
deres behov og forventninger til en arbejdsvenlig atmosfære kombineret med personlig
service og premium-tjenester, siger adm.
direktør Stephane Bensimon, WOJO.
Mens Accor oprindeligt driver hoteller og
udvider med arbejdszoner, har ejendomsselskabet Castellum valgt at gå den anden
vej og købte sig i januar ind i et co-working
koncept under navnet United Spaces. På den
måde forsøger Castellum at springe direkte fra
ejendomsselskab til brugere fremfor at have
en trediepart inde over til driften. Men det tror
stifter og adm. direktør for det danske koncept
Ordnung ikke på bliver udbredt.
- Operatører af kontorhoteller lægger rigtig
mange timer i at skabe koncepter med
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- Hvis en virksomhed er større end et team på 2, så vil mere end 80 procent af virksomhederne gerne have en dør, de kan lukke. Og det gælder både
start-ups og scale-ups, siger Anders Andersen, Ordnung. Billedet er advokatfirmaet Lundgrens, som Aarstiderne har været med til at indrette.
services. Vi har typisk lejere med 3 måneders
uopsigelighed, mens vi den anden vej binder
os for 10-15 år. Det eneste vi så typisk beder
om er at starte op med en trappeleje, for vi
skal nå at løbe ejendommen i gang. Det har
nogle af pensionskasserne lidt svært ved at
forstå, og der kunne jeg godt savne lidt større
risikovillighed, siger Anders Andersen.
Generelt er der endnu ikke en udbredt ensartet forståelse af, hvad kontorfællesskaber
bidrager med.
- Vi bliver ofte spurgt, om vi kan tage et uudlejet hjørne på for eksempel 2000 kvm af en
ejendom, der ikke er lejet ud og lave et kontorhotel. Men det vil vi ikke. Hvis ikke vi har
hovednøglen til ejendommen, så skal vi ikke ind
og i princippet konkurrere mod ejendommens
primære lejere, siger Anders Andersen.
Verdens største kontorfællesskab WeWorks
maskine er også på vej ind i det danske marked,
hvor WeWork åbner sin første lokation i
Kødbyen i København i 2020.
- Tænk på Linkedin eller Facebook. Vores
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ambition er at skabe et ligeså omfattende
netværk men i mursten, siger strategisk konsulent Ronen Journo, WeWork
ÅBNER I KØDBYEN
WeWork vil gerne i kontakt med flere
ejendomsudlejere i Danmark. I Skelbækgade
samarbejder WeWork med Fokus Asset
Management.
- Vi kommer med noget som de færreste kan
byde ind med, for vi hjælper med at gøre en
ejendom til en destination. Vi bygger verdens
største fysiske sociale netværk, og nogle
måneder åbner vi godt 300.000 kvm. nye
lokaler. Når vi går ind i et marked starter vi
12 måneder før, og derefter identificerer vi
en række ejendomme og går så ind i salgsarbejdet for at være sikre på, at vi signer på de
rigtige, siger Ronen Journo.
I modsætning til, hvad mange tror, så har
WeWork mange større selskaber som lejere
- rundt regnet 40 procent. Det gælder også i
de danske kontorkoncepter, og selvom der
er meget snak om åbne kontorområder og
fleksibilitet, så er det ønske i virkeligheden
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mere et supplement end et alternativ.
På portalen Officehub kan man søge efter
kontorfællesskaber og her bekræfter cofounder Jannis Littman tendensen.
- Vi taler med mere end 4.000 virksomheder
på et år som er på udkig efter fleksible miljøer.
Og de fleste er faktisk mest interesseret i
funktionalitet og i mindre grad på at skabe
alle de her unge hippe iværksættermiljøer. Jeg
synes, der mangler helt almindelige fleksible
kvm, og jeg prøver at understrege, at det er
ikke så svært at komme ind i det, som mange
tror det vil være. Det der bliver råbt efter er
fleksibilitet og korte uopsigeligheder og ikke
nødvendigvis en masse smarte tilbud og for
eksempel en sushikok om fredagen, siger
Jannis Littmann.

DU KAN OUTSOURCE HELE
DIN KONTORPORTEFØLJE
Vores netværk med klargjorte kontorer, coworking og mødelokaler giver
vores kunder mulighed for hel eller delvis outsourcing af deres kontorportefølje.
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

Det er også erfaringen i Wilders Plads Ejendomme, hvor adm. direktør Casper Zelmer
har formået at skabe et fællesskab på tværs af
lejerne på trods af, at udlejningsmodellen er
helt traditionel.
- Vi har ikke noget egentligt koncept, men det

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

nordicals.dk

Opfylder din kontorejendom fremtidens behov?
skal være lækkert, det skal være gode lokaler,
og vi skal have Københavns lækreste kantine.
Det er rammerne, og så lægger vi så op til, at
lejerne skal møde hinanden. Vi screener ikke
direkte vores lejere, men vi er fokuseret på
mixet. Det skaber værdi for lejerne og for os,
at der i ejendommene er en række ressourcer,
som kan deles. I bund og grund handler det
om service, og det er der mange ejendomme,
hvor der ikke er så meget af, så snart man
har underskrevet lejekontrakten. Det betyder
mere end om man kan få vasket sit tøj og
andre smarte tilbud, som man dog ikke skal
underkende værdien af, siger Casper Zelmer.
FACILITETER ER AFGØRENDE FOR
STOLTHED
Det understøtter en undersøgelse fra Signal
Benchmark, der for nylig viste, at 50 procent
af millennials betragter det rette udvalg af
faciliteter, oplevelser og services på arbejdspladsen, som et afgørende kriterie for om de vil
føle sig stolte over at arbejde i en virksomhed.
Og det gælder på tværs af alle brancher.
Mette Gravergaard har for nylig designet nye
rammer til advokatkontorerne Lundgrens
og Sirius. Og selvom den fysiske ramme er
helt traditionel med hver mand sit kontor, så
ved advokatkontorer også, at kontoret skal
have nerve og hjemlighed for at virke både
innovativt og professionelt.
- Det kan man konkret gøre ved at lege med
forskellige elementer. Vi har for eksempel
indrettet et kontor med rå betonvægge strippet
for alt til Sirius på Dampfærgevej 12. Og så
har vi kombineret det rå rum med en høj grad
af forfinethed. Man skal kunne genkende
virksomhedens værdier i den fysiske indretning,
og selvom medarbejderne sidder i cellekontorer,
kan man godt skabe transparens. På tværs af
kontorer både i domiciler og fællesskaber, så
kommer den fysiske ramme i stadig stigende
grad til at blive et strategisk styringsredskab
med de konsekvenser, det så får for bygningens
indretning, siger Mette Gravergaard. n
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Mæglere
i forandring
En af de erhvervsmæglere, der har haft bedst fat i kontorudlejningsmarkedet er Newsec Advisory. Nu tilfører Newsec Advisory kompetencer fra
CC Property, så CC Propertys ni medarbejdere inklusive partnere
bliver en del af Newsec Advisory.
- Vi kommer sammen med vores nye kolleger til blandt andet at satse yderligere på rådgivning om
ejendomsudvikling, offentlige kunder og udlejning af kontorer og erhvervsejendomme, hvor både
CC Property og Newsec Advisory i dag står stærkt. Jeg er sikker på, at vi har fundet det helt rigtige
match, og at sammenlægningen bliver en gevinst for Newsec Advisory på det danske marked.
Samtidig vil det bidrage til, at vi i Norden får styrket Newsecs position som den største og førende
nordiske ejendomsrådgiver, siger adm. direktør Morten Jensen.
CC Property har med Peter Mahony blandt andet medvirket til en række nye måder at sælge og
udleje på. Det skete for eksempel i forbindelse med Cortex Park i Odense og nu i Høje-Taastrup,
hvor flere mæglere i et nyskabende samarbejde var tilknyttet samme opgave.

I dag kan de fleste kontorejendomme tibyde:
•

Tag over hovedet

•

Beliggenhed

•

Parkeringspladser

•

Arealeffektivitet

•

Fælles møde- og kantinefaciliteter

I morgen skal en kontorejendom kunne tilbyde:

Godt indeklima

Skalerbarhed i
lejearealerne

Oplæg til en effektiv spaceplanning

Fællesfaciliteter, som
virksomheden kan
identificere sig med

Et rart sted at være

Miljøvenlig
energistrategi

- Vi kommer til at tage det bedste fra begge virksomheder og sammen bringe de vigtige kompetencer
til bordet. Med vores stærke netværk, ekspertise og årelange erfaring kan vi bidrage positivt til
udviklingen af Newsec Advisory. Der er ingen tvivl om, at de to virksomheder lagt sammen vil åbne
op for udvidelse og udvikling af forretningsområder, og vi komplementerer hinanden godt med
vores forskellige erfaringer, siger Peter Mahony.
Peter Mahony, Birger Grubbe, Henrik
Lumholdt og Lars Westall bliver nye
partnere i Newsec Advisory. Morten
Jensen og Brian Tretow-Loof vil
fortsat udgøre den daglige ledelse.
CC Property blev stiftet af Peter
Mahony i 2013, da han udtrådte
som partner i Colliers. Newsec har
i alt 1.800 medarbejdere i Norden.

Kontakt Nordicals, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan fremtidssikre din kontorejendom.

Adm. direktør Morten Jensen
og Peter Mahony, der nu begge er
partnere, vil fremover arbejde side om
side på at udbygge Newsecs markedsposition.
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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.

Udvalgte branchetal

Afkast på 1. klasses kontorer

Cellekontorer i forhold til det
samlede kontorareal

(i procent)

(i procent af nye projekter, USA)
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Estate Media samler her en række tal
om branchens udvikling på tværs af
lande, segmenter og tid.

7,0%

Aberdeen Standard Invest

- aktuelle fakta
fra nær og fjern

Tallene på disse sider er udvalgt blandt en række af
ejendomsbranchens førende aktører og analyseinstitutter. Tal og
relevante rapporter kan sendes til redaktion@estatemedia.dk

KILDE: CUSHMAN & WAKEFIELD | RED DYNAMISK ANALYSEVÆRKTØJ

Trends for byggebranchen Q1 2019
I Danmark bygges
der for 92,8 mia. kr.
Sådan fordeler
byggeriet sig på
hovedgrupper

-8%

2019 ift. 2018

-

Butik og kontor: 15 mia.

-5%

Energi & renovation: 3,2 mia.

-12%

Sport, fritid & hotel: 5,7 mia.

-31%
-60%

Anlæg: 8,9 mia.

+86%

Sundhed: 9,4 mia.

+29%

Offentlige bygninger: 0,8 mia.

+11%

Boliger: 40,4 mia.

+8%

Skoler og uddannelse: 9,5 mia.

+

KILDE: BYGGEFAKTA A/S - WWW.BYGGEFAKTA.DK
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Stor efterspørgsel gør
fortsat Berlin interessant
Boligmarkederne i Europas store byer er udfordrede.
Urbaniseringen er høj, og boligbyggeriet kan ikke følge
med. Det fører til stigende priser
Af Kamilla Sevel
FOTO: ESTATE MEDIA

Hovedparten af boligerne i Berlin ejes af private boligudlejere. Kun 15 procent er ejerlejligheder, mens bare 10 procent er en pendant til andelsboliger.
Her er det et af investeringsselskabet Patrizias helt nye boligkomplekser tæt på Alexanderplatz.

Boligmarkedet i Berlin er kun gået op siden

28

- Det har fået lejepriserne til at stige til det
dobbelte. Men Berlin er i forhold til andre
tyske byer stadig forholdsvis billig at leve i i
sammenligning med for eksempel Hamburg
eller München, siger Senior Director Michael
Schlatterer, CBRE.

er ved at komme op især båret af, at flere
IT-virksomheder ser Berlin som den mest
internationale tyske by, og derfor lægger deres
kontor her. Det gælder for eksempel Facebooks
kontor for indholdskontrol, der i dag har 600
ansatte i Berlin, siger Michael Schlatterer.

Lejemarkedet i Europa
Leje af en 4-værelses lejlighed i USD

5000
4500
4000

HALVT NIVEAU AF LONDON OG PARIS
Mens London og Paris har over 30 millioner
årlige ankomster til byen, så er Berlin i dag
vokset til 13,5.

3500
3000
2500

- I takt med, at flere virksomheder lægger
deres hovedsæde her, vil efterspørgslen på
boliger blive stimuleret yderligere. Og det
gør samtidig, at det er udfordrende at finde
kontorer i centrum.

2000
1500

Mere end 4,5 millioner nye indbyggere i
Tyskland i løbet af de seneste år understøtter
boligefterspørgslen.
- I en årrække gik investeringsfondene ikke
efter Berlin, men det har fuldstændig ændret
sig i takt med byens udvikling. Hvis man ser på
købekraften, så er München nærmest udenfor
konkurrence med en PPP på 134, men Berlin
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Efterspørgslen er fortsat høj på grund af en
massiv urbanisering, men konkurrencen om
de gode grunde er også blevet intensiveret.
Samtidig oplever boligmarkedet i Berlin
nøjagtig de samme problemstillinger som store
byer over hele Europa – og over hele verden nemlig, at urbaniseringen får folk til at flytte
til byerne, efterspørgslen stiger, boligpriserne
stiger, og det tvinger almindelige mennesker
ud af byen. Og så kommer politikerne på
banen for at se på, hvordan man kan skabe et
mere diversificeret boligudbud.

finanskrisen, men det er for alvor eksploderet
siden 2012. I takt med befolkningstilvæksten
er BNP også vokset, og arbejdsløsheden falder,
så det efterhånden ses som en fjern fortid
dengang den efter murens fald og i årene
fremover lå på 22 procent og var den højeste
i Tyskland.
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erlin har de sidste 30 år været et af
Europas mest spændende men også
uforudsigelige boligmarkeder. Da
Berlinmuren faldt ændrede byens kvarterer
sig og den dynamik fortsætter med nye
kvarterer, der oplever stærkt stigende priser,
og grundområder, der kommer til salg, bliver
udviklet og er med til at skabe nye attraktive
mikro-beliggenheder.

Det er ikke kun i Berlin, at antallet af færdiggjorte boliger ikke kan følge med efterspørgslen.
- Der er i dag 42.920 enheder under opførelse,
og det kommer til at betyde, at vi har cirka
15.000 færdiggjorte boliger årligt på markedet

de kommende 4 år. Men efterspørgslen er
estimeret til at blive på op mod 70.000.
Det tyske boligmarked i de store byer er
strukturelt meget anderledes end i Danmark. I
de store byer er det kun 15-25 procent, der ejer
deres egne boliger, mens det i hele Tyskland
er 50 procent. Til sammenligning er det 80
procent i Spanien, der ejer deres egen bolig
og 65 procent i Storbritannien. Og selvom
urbanisering er et globalt fænomen, så er der
stor forskel på i hvor høj grad den er slået
igennem. I Belgien er der for eksempel en
meget høj grad af urbanisering, mens Polen
fortsat har en stor befolkning på landet.
LEJENIVEAU UNDER KØBENHAVN
Lejemarkedet er altså altafgørende for boligmarkedet i Berlin, og ligesom i de fleste
andre europæiske byer, så slås bystyret med
at holde priserne nede. Men på trods af flere
indgreb og indførelse af yderligere regulering er de steget markant i årene fra 20122018.
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I dag ligger en typisk lejlighed på det almindelige marked på €12-13 per måned, hvilket svarer
til cirka 1.100 kr. per kvm., men der begynder
at komme et luksusmarked med lejepriser på
op til 1.600-1.800 kr. per kvm. Mindstetimelønnen i Tyskland er kun €10 eller 75 kr., mens
den i Danmark i gennemsnit er 110 kr.
Den store efterspørgsel gør det svært for
investorerne at finde egnede projekter.
- De fleste grunde, der udbydes har mellem
25-35 interesserede bydere. Så stor interesse
er der for at bygge boliger i øjeblikket, siger
Michael Schlatterer.
Det manglende udbud kan betyde, at færre
investorer går ind i Berlin simpelthen,
fordi de ikke kan finde egnede projekter.
Investeringsfonden Patrizia er en af de
professionelle investorer, der har flere
projekter i gang.
- Berlin er et attraktivt investeringsmarked i

29

Berlin - stigning i beskæftigelse per branche
(2009-2018)

IT og medie
Hotel og restaurant
Andet
Undervisning og kultur
Virksomhedsrådgivning
Social og sundhed
Jura, skat og konsulenter
Butiksansatte
Logistik
14%
Forarbejdning
10%
Offentlig administration
Banker og forsikring 4%
-19%
Offentligt ansatte

64%
54%

39%
39%
30%
27%

I alt beskæftiget 33%

Købekraftsindeks 2019
(100 = tysk gennemsnit)
134,2

125
114,4

Arbejdsløshed 2018
(i procent)

10%
8,1%

100

110,3

106,0

93,2

75

5,4%

50
3,8%

4%

25

2%

0

0%
Berlin Frankfurt Hamborg

Köln

München

Berlin Frankfurt Hamborg

Köln

München

KILDE: CBRE |TURNING POINT 2019

30

- Investeringssucces består i dag ikke af om
det er Tyskland eller Sverige, men mere
hvordan den bymæssige ramme er, som man
køber ind i. Vi ser i Patrizia på en række
faktorer som patent-ansøgninger, lufthavnspassagerer, antallet af unge og meget andet
udover de sædvanlige indikatorer, som
man normalt anvender i forbindelse med
ejendomsinvesteringer. Vi ser også på infrastrukturforbindelser for vi tror på, at det
stadigvæk er vigtigt at kunne holde face-toface møder. De kommer ikke til at blive afløst
af videokonferencer, når sager skal forhandles
og afsluttes, siger cheføkonom Magnus
Cieleback, Patrizia Investment Management.

Med platformen slipper du for at sidde
med data i flere forskellige regneark.
I stedet kan du, på interaktive kort få
overblik over alle de parametre som er
vigtige for din kunde - eksempelvis:
• Afstanden til nærmeste
busstoppested
• Kvadratmeterpris
• Udbudspris
• Areal og fælles faciliteter
• Hvor mange kaffebarer ligger der
indenfor 5 minutters gang
• Medarbejderes ændrede transporttid
til den nye lokation

- Det gør de både på grund af deres befolkningsstruktur og deres generelt innovative
kapacitet, siger Marcus Cieleback, der analyserer mere end 120 byer til brug for Patrizias
investeringer.

6,3%

6%

Vi og vores partner Esri, hjælper nogle af
verdens førende firmaer i retail- og real
estate-branchen med hurtigt at finde de
bedste erhvervslokaler for deres kunder.
Vi udbyder nemlig verdens førende
Location Intelligence-platform, der gør
site selection hurtigere og nemmere.

Når man ser på alle de faktorer i en europæisk
kontekst, så scorer de nordeuropæiske
hovedstæder højt.

7,9%

8%

øjeblikket, og derfor er det meget likvidt. Der
er masser af købere til ejendommene i takt
med, at lejepriserne er fordoblet de seneste
8-10 år.
LIKVIDITET ER VIGTIGST
Netop likviditet er en af de vigtigste faktorer
for internationale investorers investeringsbeslutninger. Det skal være sikkert at gå ind
i et marked, men også at man kan komme ud
igen. Til gengæld betyder det i stigende grad
mindre, hvilket land man investerer i.
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Find hurtigT
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München, Köln, Hamburg og Frankfurt
er væsentligt rigere byer end Berlin, når
det kommer til købekraft. Det er ikke
mindst en afspejling af, at arbejdsløsheden
er højere i Berlin. Til gengæld er der
tydeligvis en erhvervsmæssig forandring
i gang, der betyder, at blandt andet flere
tech-virksomheder slår sig ned i den tyske
hovedstad.

Vi løser dine forretningsmæssige udfordringer ved hjælp
af teknologi og geografisk viden. Med vores løsninger,
baseret på verdens førende lokationssoftware ArcGIS, kan
du visualisere data på kort, lave avancerede analyser på
en enkel måde og nemt dele dine resultater.

At finde de optimale beliggenheder med
Location Intelligence er vores speciale
og det er vi verdensførende i - også
ifølge en nylig offentliggjort analyse fra
Forrester.
Vil du vide hvordan vi kan hjælpe dig, er
du velkommen til at kontakte os på
+ 45 39 96 59 00.
Læs mere på www.geoinfo.dk.

UNDERVURDERET POTENTIALE
Alligevel mener han ikke, at analytikerne
generelt har været gode til at vurdere Berlins
potentiale.
- Berlin er ved at være et af de største byområder i Europa, selvom byen fortsat ikke er
tilbage på niveauet fra 1920erne og – 30erne.
Men den er samtidig nok en af de mest under-

vurderede byer af os analytikere. Jeg tror blandt
andet, det har bundet i, at vi så på de store
tyske og internationale virksomheder og få af
dem havde deres tyske hovedkontor i Berlin.
Desuden fejlede de første beregninger efter
sammenlægningen og flytningen af regeringshovedkontoret fra Bonn. Vi forventede, at der
ville bo 6 millioner i byen i løbet af en kort
årrække, og det holdt slet ikke stik. Men der

De 10 mest likvide markeder i Europa
(antal transaktioner de sidste 4 år)
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har været vækst - bare ikke på det niveau.
Den største forhindring for investeringer
i Berlin i øjeblikket er, at der er stigende
usikkerhed i forhold til, hvilke indgreb
regeringen kan finde på.
- Der er rigtig meget støj i øjeblikket, fordi
mange mennesker i Berlin er desperate. Flere
initiativer fra regeringen giver usikkerhed, men
reelt har de ikke givet så meget konkret hjælp
til boligmarkedet, siger Marcus Cieleback og
fortsætter:
- Samlet set kan man sige, at vi ser en fortsat
stigning i priserne, og vi forventer ikke en
væsentlig bedre balance mellem udbud og
efterspørgsel før tidligst i 2021/2022. n

I dag om et år er
blockchain en bredt
anvendt teknologi.
Fremover skal en
koder kunne sin jura
og en jurist sin kode.
Det hedder sig, at det er svært at spå og især om fremtiden.
Men hvis man ikke prøver, er man allerede på bagkant af udviklingen.
DLA Piper er Danmarks eneste globale advokatvirksomhed.
Vores globale tilstedeværelse er forankret i lokal ekspertise, og med
over 4500 jurister i mere end 40 lande har vi en unik indsigt i verden
omkring os. Sammen kan vi ruste din virksomhed til virkeligheden,
som den ser ud lige nu – og et godt stykke ud i fremtiden.
dlapiper.dk

Wien

TOMMELFINGERREGEL:

HER VENDER
BOLIGSTRØMMEN

Hamburg
Amsterdam

En tommelfingerregel i boligpolitik siger,
at når man når op på, at cirka 35 procent
af husstandsindkomsten går til bolig,
begynder folk at flytte ud af centrum
igen. Så sparer man nemlig så meget ved
at tage udenfor byen og købe eller leje et
hus, selv efter pendleromkostningerne,
at den samlede pris stadig er lavere end
at bo i byen. Det får pt. priserne til at
stige udenfor Berlin.

Paris
Stockholm
Frankfurt
Düsseldorf
München
København
KILDE:PATRIZIA, RCA
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I en undersøgelse fra Momentum i 2018
viste tallene, at knap hver 4. indbygger
i de danske storbyer bruger over 40
procent af deres disponible indkomst på
at betale husleje eller boliglån.

The only global law firm in Denmark

Ejendomsbranchen giver
økonomisk rygstød til
proptech-virksomheder
FOTO: SARA GALBIATI

Der efterlyses fortsat risikovillig
kapital til start-up virksomheder
herhjemme, hvis proptech-skibet
skal sejle under danske faner.
Af Martin Burlund

F

lere af ejendoms branchens aktører er
begyndt at se potentialet i PropTech,
som er en sammentrækning af Property
og Technology og et begreb, der dækker over
tusindvis af måder at bruge teknologi på i
ejendomsbranchen.
Administrationsselskabet Cobblestone og udviklingsfirmaet ELF er nogle af dem, der har
givet 50.000 kr. hver til udviklingen af netværket PropTech Denmark og opfordrer andre
til at gøre det samme.
Men indtil videre er det overvejende udenfor
den etablerede ejendomsbranche, at der
bliver lagt store beløb i at udruge fremtidens
digitale aktører med kurs mod det voksende og
lovende PropTech-marked.
Preseed Ventures er en af de investorer, der
har investeret i en PropTech-virksomhed.
Tesen bag forventningerne om et fornuftigt
afkast er, at da danskerne i forvejen har en
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relativt digitaliseret hverdag og dermed ikke
er teknologiforskrækkede, men der fortsat er
et stort udviklingspotentiale inden for digitalisering af ejendomssektoren, så er der et potentielt gap. Og netop fordi de store spillere i
ejendomsbranchen ikke rører nævneværdigt
på sig, bliver der plads til de unge startup-virksomheder, som med kapitalfondene i ryggen
kan skabe en markedsposition med baggrund i
branchens generelle tilbageholdenhed.
– Boligmarkedet og byggesektoren er som
udgangspunkt gigantiske markeder. Og det
er markeder, hvor de eksisterende spillere
ikke rører på sig, så vi ser store muligheder
for PropTech. Der findes specialiserede
fonde, som kun investerer i PropTech, netop
fordi potentialet er så stort, siger Investment
Manager Alexander Viterbo-Horten, Preseed
Ventures.
Han har stået for investeringen i den digitaliserede administrationsvirksomhed og som
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– Det er helt fantastisk
hvad der kan ske, når man
arbejder på data med henblik
på, at datakraften udvikler
sig eksponentielt – nærmest
med en fordobling hvert
år. Det kommer til at løfte
ejendomsudviklingen til et nyt
niveau, siger seniorøkonom
hos EjendomDanmark,
Mikkel Alsø.

bestyrelsesmedlem personligt sat sig med
om bordet for at bidrage med viden. Selvom
Preseed Ventures ikke kender branchen indefra, tror de på succes med Propermanaged.
– Vi har været på mere end 300 startup-rejser
de sidste 19 år. Og både fra de succesfulde
og knap så succesfulde har vi opbygget en
masse erfaringer med, hvordan den slags unge
virksomheder starter som et frø og vokser sig
store for så at lave en exit. Ikke mindst har vi
skabt et stærkt netværk, vi samarbejder med
og kan trække ind i de forskellige startups.
Proptech er et investeringsområde, hvor man
skal sørge for at få branchekendskab med om
bord og kende til processerne for at kunne
agere i det, siger Alexander Viterbo-Horten.
Ejendomsbranchen er på mange måder mere
kompleks end mange andre brancher for
venturekapital at begive sig ind i.
– Man skal være bevidst om, at det er et

reguleret område. Man kan ikke bare lave
en app og så begynde at sælge ydelser. Men
markedet er der allerede. Det skal ikke skabes
– det skal transformeres. Og det tager tid,
fordi branchen stadig er gammeldags, og man
mødes ofte med mistillid, siger han.
SÆTTER STRØM TIL ADMINISTRATION
Propermanaged har som mål netop at
sætte strøm til processerne indenfor
ejendomsadministration. Her har man
digitaliseret alt fra kontraktstyring og
huslejeopkrævning over huslejeregulering
og overdragelse til advokat. Og det er en
fremgangsmetode, som kommer til at spare
kunderne, som indtil videre er udlejere af
mindre porteføljer, penge.
– Ved at gøre som vi gør, kan vi dramatisk
reducere udgifterne. Mange af disse processer
er nogle, hvor mennesker skal ind og røre
ved tingene, så vi skærer ned på behovet
for mandskab, og det reducerer risikoen

for fejl, siger medstifter og daglig leder hos
Propermanaged, Morten Krarup.

det her, så kommer de også til at anerkende
det, siger Morten Krarup.

Propermanaged så dagens lys i oktober 2017,
men er ikke en virksomhed med overskud
endnu. Kunderne er 25 betalende udlejere
med lige under 500 lejemål. Opgaven for den
nystartede virksomhed er at få mange flere
lejemål under administration. Til at starte
med er målgruppen primært mindre udlejere,
da de har nemmere ved hurtigt at tage en vigtig
beslutning.

EN KÆMPE ROLLE I FREMTIDEN
Hos brancheorganisationen EjendomDanmark
har seniorøkonom Mikkel Alsø blandt andet
PropTech som ressortområde. Han mener
bestemt, at forskellige aspekter af PropTech
kommer til at spille en central rolle i
ejendomsbranchen.

Præmissen for PropTech-virksomhederne
er, at de kan tilbyde noget nyt og flytte en
branche, som kommer til at se konservativ og
gammeldags ud, fordi de gør som de plejer.
– De fleste af de spillere, der har indflydelse i
ejendomsbranchen i dag, har været en del af
branchen i mange år, og man kigger måske lidt
skævt til de nye. Men jeg er ikke i tvivl om, at
når de kan se den værdi, som andre får ud af
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I Danmark er tilgængeligheden af store
mængder af data et væsentligt udgangspunkt.
Offentlige registre med ejendomsdata, geodata
og et væld af åbne datakilder bliver processeret
af for eksempel DinGeo og automatisk
genereret i en rapport på nettet. Næste skridt
bliver formentlig, at branchens data i højere
grad vil blive udnyttet kommercielt.
Også EjendomDanmark samler oplysninger
ind og udarbejder løbende rapporter, analyser
og detaljeret markedsstatistik, som dermed
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For vores medlemmer
kommer det til at spille en
kæmpe rolle i fremtiden
Mikkel Alsø, EjendomDanmark

gør organisationen til en af spillerne på
PropTech-området.
– For vores medlemmer kommer det til at
spille en kæmpe rolle i fremtiden, når man
med hjælp fra komplekse automatiserede
systemer kan trække viden ud og udvide
beslutningsgrundlaget så investeringsejendomme kan udnytte et større potentiale, siger
Mikkel Alsø.
Han fremhæver den finske dataindsamlingsvirksomhed SkenarioLabs som et eksempel på
en PropTech-virksomhed, som branchen skal
lægge mærke til. SkenarioLabs bruger
big data og kunstig intelligens
til at vurdere en ejendoms
markedsværdi. Det kan
købere bruge til at se, om
en ejendom er udbudt
under markedsværdien eller sælgere
kan bruge det til at
se, om det er et godt
tidspunkt at sælge
på.

– Her er der på baggrund af mange data
udarbejdet en model som værdiansætter
helt automatisk. De påstår, at de rammer 92
procent nøjagtigt på markedsprisen. Det er
rigtig højt, og bedre end hvad de finske banker
formår, men det her er altså forudsigelser fra
machine learning, siger Mikkel Alsø.
SkenarioLabs er blevet et investeringsmål for
den tyske kapitalfond Innogy Innovation Hub.
Men USA og Kina er foran, når det gælder
investeringer i PropTech i forhold til Europa
og herhjemme, mener Mikkel Alsø.
– Helt overordnet i internationalt perspektiv
er vi på et tidligt stadie. Teknologien vil ikke i
sig selv skabe udviklingen, før efterspørgslen
driver i den retning. Det kræver, at folk kan
se nye muligheder for at optimere deres
virksomhed. Nogle vil investere i en digital
strategi tidligere end andre og kan skille sig
ud på området. Andre vil følge efter og lære
af branchens erfaringer. Men villigheden til
at afsætte kapital, tage risiko og investere i
PropTech-udvikling skal være til stede, også
fra andre kanter end ejendomsbranchen, siger
Mikkel Alsø.

PreSeed Ventures har ikke kun investeret i Propermanaged, men
også i Brickshare og Good Monday. – Den danske ejendomsbranche
er et godt sted at investere, for branchen har haltet bagefter, og
det giver plads til at andre kan komme med løsninger, når de
ikke kommer fra de etablerede spillere, siger investeringschef hos
PreSeed Ventures Alexander Viterbo-Horten.
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AT MINIMERE FRIKTION
Proptech Denmark er netop blevet stiftet
for at understøtte PropTech-udviklingen i
Danmark.
– Når man gerne vil have hængt et billede op,
så vil man ikke have boremaskine og skruer.
Man vil bare have sit billede op og hænge,
så hvis man kan ordne det for en kunde,
skaber man ny værdi. EasyPark har gjort, at
man ved et klik kan betale og forlænge sin
P-billet uden at skulle rende frem og tilbage
til P-automaten, og på den måde udrydder de
en masse "friktion" og gør sig dermed meget
aktuel for brugerne, siger næstformand i
PropTech Danmark, Nadim Stub.
Men det største og mest relevante eksempel
er Airbnb, som har revolutioneret hospitalityverdenen ved at gøre overnatningsmarkedet
bredere, billigere og på sin egen måde meget
mere personlig.
– Og Blockbuster døde, fordi folk ikke gad at
hente deres film fysisk i en butik. Det er den
tankegang, som ejendomsbranchen bliver
nødt til at forstå. Branchen skal forvandle sig,
for kunder vil have service-baserede løsninger
og ikke bare produkter. Det handler om at
minimere friktion for slutbrugeren, siger
Nadim Stub,
Inden for ejendomsmægling ser man allerede
store ændringer. Sælgere vil af med deres

bolig hurtigst muligt og med færrest mulige
omkostninger. PropTech kan revolutionere
den måde boliger handles på i fremtiden.
– Blockchain og tokenisering af ejendomme
vil betyde at disse udstedes og handles
ligesom aktier. Man kommer til at kunne sidde
i Tokyo og købe 1 promille af en ejerlejlighed i
Nansensgade. Mægling vil derfor i større grad
ske på platforme og derfor vil mæglerne være
nødsaget til at tænke helt anderledes. Det sker
langsomt – derfor ved de det ikke endnu, siger
Nadim Stub.
En variant af denne måde at investere på
eksisterer allerede hos Brickshare, der har
adresse på Vesterbrogade i København. Her
kan alle med minimum 10.000 kr på lommen
blive en del af et ejerskab af en ejendom uden
at skulle bruge tid og energi på udlejning og
administration.
Normalt skal man have 750.000 kr. for at gå
ind i ejendomshandel, men Brickshare har
fået lov af Finanstilsynet til at opdele en andel
i mindre bidder, så flere kan være med.
Og det er ikke amatører, der styrer Brickshare.
CTO Jacob Avlund har været ansvarlig for at
udvikle Danske Banks investeringsplatform
june.dk fra bunden, og COO David Svante har
været hos Kammeradvokaten og Saxo Bank.
Som investeringschef har Brickshare hentet
Jens Christian Berner, som har 17 års erfaring
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med ejendomsinvestering blandt andet fra
Danske Bank og Nordea.
Brickshares forretningsmodel virker - med 10
mindre fuldtegnede projekter - efter hensigten
indtil videre. Det seneste udbud har ændret
karakter fra at være enkelte lejligheder til en
hel boligblok i Nordvest og er godt på vej til at
blive fuldtegnet.
– Kort sagt er det en fuldstændig demokratisering af ejendomsinvestering, som tidligere
kun har været for mere velhavende investorer.
Normalt, når du investerer i fast ejendom, er
du gift med den ejendom i en længere periode,
men på den her måde kan du sprede din
investering ved at lægge pengene i forskellige
ejendomme, siger Nadim Stub.
At ejendomsmæglerne dermed skulle være
på vej til at uddø er dog ikke et scenarie, som
Mikkel Alsø fra EjendomDanmark tror på.
– Det er klart, at hvis man ikke følger med
udviklingen, så ryger man i svinget. Jeg tror
dog på ingen måde, at der er en del af branchen,
der dør som sådan. Branchen kommer til at
ændre sig, og jeg tror, at mæglerne såvel som
branchens øvrige aktører vil komme til at
anvende nye digitale løsninger, der optimerer
den måde de arbejder på, siger Mikkel Alsø. n
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Af Nadim Stub,
Cofounder og næstformand, PropTech Danmark
ns@proptechdk.dk

O

Ordet er dit

EJENDOMSBRANCHENS
VÆRKTØJER ER FORÆLDET

S

tørstedelen af de teknologiske
værktøjer som ejendomsbranchen
læner sig opad i dag er forældet!

Det postulat holder jeg fast i, selvom
man lige har betalt for "den seneste
nye version". Det betyder ikke på nogen
måde, at det man i branchen har købt
ind, er ubrugeligt. Det betyder blot,
at man igen i år vil levere omtrent
det samme som sidste år, justeret
for målsætninger. Men det er en
bekymrende og regressiv indstilling,
som bør tages alvorligt.
Historisk set har ejendomssektoren
altid haft en træg, hvis ikke apatisk,
tilgang til ny teknologi. Hvorfor? Det
bunder i høj grad i branchens konservative psykologi. Som udgangspunkt har
branchens teknologier haft til hensigt
at standardisere og optimere processer.
Altså systematiseringstiltag målrettet
effektivisering af hovedsageligt administrative og driftsrelaterede processer.
Tiltag hvis værdiskabende aftryk
hovedsageligt bunder i optimering af
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de forretningsmæssige behov. Og i
sammenligning med andre brancher
har vi oven i købet set meget lidt
udvikling og innovation på den front i
snart to årtier.
Det er ikke længere et blot et spørgsmål
om blot udbud og efterspørgsel - men
rettere kan/kan ikke og vil/vil ikke levere.
Og det bør give branchen alvorlig
hovedpine, for denne type KPI'er
bruger vi ikke i PropTech - hvis man
overhovedet ved, hvilke det drejer sig
om.
Ydermere er det i ejendomsbranchen
ofte kunden, der skal tilpasse sig en
model, og ikke en model, der skal
tilpasses kunden. Det gælder for
eksempel i administrationsbranchen.
Men i den nye virkelighed kommer
det til at ændre sig. Med konstante
forandringer, med meget større
forventninger og krav - som branchen
reelt set ikke lever op til, - og som
kunder i dag i høj grad er nødsaget til
at acceptere af mangel på alternativer.
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Det er branchen nødt til at erkende
og tilpasse sig - ligesom alle andre har
måttet gøre før dem.
Her er Proptech et modsvar til branchens stædige brug af forældet teknologi og "friktionsskabende" aktiviteter.
Det er manifestationen af en forståelse
for den globale markedsplads, og at
nutidens markedsforventninger er
betydeligt mere dynamiske og komplekse end nogensinde før.
Hvis man laver en hurtig gennemgang
af Proptech-stiftere og start-ups vil man
se, at størstedelen af dem ikke har nogen
erfaring indenfor ejendomsbranchen.
De kommer med helt andre baggrunde.
Og hvis man kigger bagom deres
tilgang ser man, at deres motivation
er drevet af en kombination af dårlige
brancheoplevelser, design-drevet innovation og værdiskabelse - men i mindre
grad profit.
Her er en skare af meget motiverede

og intelligente mennesker, der rider
på en global Silicon Valley-bølge af
progressiv og entreprenant indstilling
og innovation med teknologi som
affyringsrampe. En global bevægelse af
vidensdeling, vækst og værdibaserede
serviceydelser.
Sidst men ikke mindst, en bevægelse
der i de seneste 2 år har indhentet mere
end 250 milliarder kr. i højrisikovillig
kapital.

Teknologien har fået til opgave at gøre
livet smartere for dem, der arbejder
og interagerer med den - ikke bare
mere effektivt. Denne nye æra af
ejendomsteknologi er møntet på at
skabe værdi for mennesker, så de kan
skabe værdi for hinanden.
Derfor er det vigtigt at tage
alvorligt. n

Altså kan man hermed udnævne industrien til at være en antitese af den
traditionelle ejendomsbranche.
Proptech bør ikke anskues med skepsis,
frygt eller nogen anden form for negativ
tilgang. Derimod bør den omfavnes
med åbne arme.
Proptech er en værktøjskasse med
kæmpe potentiale, som kan supportere
branchen i dens kommende og nødvendige anstrengelser for at tilpasse sig
en helt ny type marked.
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Ny app skal samle
hele projektkøbet

July 1-2, 2019
LE CENTQUATRE
Paris, France

En ny PropTech løsning udspringer af
et helt konkret behov hos en køber.
Nu mangler Hococo bare ”en sandkasse”
Af Kamilla Sevel

D

Prisen for den digitale platform
er tænkt til at skulle afholdes af
køber via en marginalt højere pris
på boligen.

- Jeg købte selv en bolig på Islands Brygge i
2014 og selvom forløbet for så vidt var godt
nok, sad jeg tilbage 2,5 år efter, da jeg overtog
boligen, og tænkte ”Hold da op, jeg har 100
mails, og en bunke fysiske dokumenter om
købet, som jeg selv skal arkivere”. Det er godt
nok uoverskueligt.

-De fleste udviklere oplever de
samme udfordringer. De har et
enormt tilbageløb på håndtering
af reklamationer, fejl og mangler
både efter aflevering og efterfølgende
gennemgang, og det kræver ressourcer
internt i organisationen. Men hvis køberne
fik en bedre og mere transparent oplevelse,
så ville der dels være mindre adminstration
og dels ville det give en bedre oplevelse, siger
Katrine Larsen.

a Katrine Larsen skulle købe projektlejlighed på Islands Brygge var der
mange ting, hun gerne ville have haft
anderledes. Det har givet hende inspiration til
at starte op for sig selv med Hococo.io, Home
for transparent construction communication,
som er en start-up, der samler alle papirer og
informationer om projektkøbet ét sted.

Efter overtagelsen var der også mange informationer, som hun manglede at få samlet.
- Hvis jeg i dag står og skal bruge et bilag, er
der ingen transparens. Jeg har for eksempel
fået et fysisk ringbind, som står på hylden
med information om, hvordan mine hårde
hvidevarer skal håndteres. Jeg ville også gerne
vide, hvilken farvekode malingen har, ikke
mindst, fordi jeg går ind for bæredygtighed og
gerne vil forlænge levetiden på mine ting, siger
Katrine Larsen.
Derfor har hun opfundet en app, hvor køberne
får samlet al relevant data for boligen.
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Hun ser Hococo som et supplement, der ikke
konkurrerer med eksisterende processer,
og ikke ændrer ved forretningsmodellerne
eller udkonkurrerer mæglerne, men tilfører
merværdi. Alle andre brancher er gået ind i
en digital tidsalder, men på trods af den høje
omsætning i byggebranchen, så er det den
branche, der nok er mindst digitaliseret.
Generelt er der ikke mange kvindelige
udviklere i Tech-branchen. Katrine Larsen
håber, at andre vil tage udfordringen op.
- Det var kun, fordi jeg fik denne her ide, at
jeg har bevæget mig i den retning. Det er
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MIPIM PropTech Europe powers the real
estate industry’s digital transformation
- Essensen i produktet er at give køber
adgang til al relevant data om boligen,
så man kan se for eksempel hvornår
gulvet skal have olie, hvem der bor i ens
ejerforening, overblik over dokumenter,
og så videre, siger Katrine Larsen, der
er en af meget få kvindelige iværksættere
indenfor PropTech.

hårdt at starte op for sig selv og ikke mindst
nervepirrende – man skal virkelig have et
drive, is i maven og ikke mindst viljen på
plads – specielt når man skal overbevise en
konservativ branche om, at det er på høje tid
at tilpasse sig den digitale transformation,
siger Katrine Larsen. n

The only international 2-day event that gathers
key real estate and technology decision makers
to make business deals.
Join us www.mipim-proptech.com

: @MIPIM PropTech

: MIPIM PropTech

&

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
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Adresse

By

Kirkegårdsvej 8B m.fl.

Aarhus C

DFDS Domicil

København Ø

Vestergade 73

Areal i m2

Pris i mio. kr

Køber

Sælger

Pris pr. m2

6.681

240

Formuepleje Ejendomme

Privat investor

12.500

438

Pensiondanmark

By og Havn (Udviklingsselskabet By & Havn I/S)

Aarhus C

1.853

74

Formuepleje Ejendomme

Privat investor

40.000

Sønder Allé 9

Aarhus C

12.199

537

Industriens Pension

Aberdeen Standard Investments

44.000

Niels Juels Gade 9-13

København K

7.650

321

Aviva

Gefion Group

41.961

Sundbyvester Plads 1

København S

6.556

190

Blackstone

Privat investor

29.000

Ågades Passage

Aalborg

8.662

166

Calum

Sampension

19.187

Retortvej 8

Valby

23.100

116

Bonava

Lejer

5.000

Cortex Park 12

Odense M

4.895

106

3C Holding

Privat investor

21.655

Vestre Strandallé 54,
Agerbæksvej 13, 15-17, 21

Risskov

18.865

94

Arkitektgruppen A/S

Privat investor

5.000

Amagerbrogade 197

København S

3.076

91

Blackstone

Privat investor

29.665

Industrivej

Nordhavn

10.000

80

AP Pension

By og Havn (Udviklingsselskabet By & Havn I/S)

8.000

Engtoftevej 1

Frederiksberg C

1.766

59

Ejendomsselskabet Vest

Privat investor

33.550

Gamle Carlsberg Vej 3

Carlsberg Byen

6.729

55

Capman

Carlsberg Byen Ejendomme

Strandvejen 272a-278b

Charlottenlund

12.919

233

Thylander gruppen

Private investor

18.000

Roskildevej 160D

Frederikssund

6.300

143

Andelsboligforening

Bovieran AB

22.698

Rygårds Allé 131

Hellerup

5.545

121

Jeudan A/S

Privat investor

21.821

Fabriksvej 13

Hurup Thy

33.744

112

Niam

Privat investor

3.328

Wildersgade 2C, kælder

København K

3.870

85

Jeudan A/S

Privat investor

21.964

Ringager 4

Brøndby

Fast Ejendom Danmark A/S

Privat investor

3.792

22.716

85
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36.000
8.000

„Freja ejendomme
udvikler og sælger
ejendomme over hele
landet, og forvandler
statens og kommunernes
udtjente industriområder
og tomme bygninger til
levende og aktive
lokalmiljøer.“

8.174

—— Læs mere på freja.biz

&

Tal & tendenser

Informationer til graferne
herunder er leveret af
Nordicals København.

KONTOR - DANMARK

( )

PRIME BRUTTOLEJE

DKK/kvm/år
2.750
2.500
2.250
2.000
1.750
1.500
1.250
1.000
750

7

00

2.

2
t.
kv

8

2.

9

2.

2
t.
kv

0

01

00

00

2
t.
kv

2.

2
t.
kv

1

01

2
t.

v
.k

2

01

2
t.

v
.k

2

4

01

2
t.

v
.k

2

2

Roskilde

København

3

01

2
t.

v
.k

5

01

2
t.

v
.k

2

2

Odense

6

01

2
t.

v
.k

8

01

2
t.

v
.k

2

2

Kolding

7

01

2
t.

v
.k

2

Aarhus

9 )
01 se
.2 o
vt rogn
k
2. (p

Aalborg

PRIME NETTOSTARTAFKAST

Procent/år
8
7
6
5
4
3

7

00

2.

k

.2
vt

8

2.

k

9

2.

.2
vt

k

København

0

2.

2
t.
kv

1

01

01

00

00

.2
vt

2.

2
t.
kv

Roskilde

2

2.

2.

2
t.
kv

Odense

Solid aktivitet i lejemarkedet - Aktiviteten i kontorlejemarkedet udvikler sig positivt med et stigende antal
udlejninger samt et større samlet lejeoptag flere steder i
landet. Fremgangen er kraftigst i regionernes storbyer, men
der er også øget aktivitet i de mellemstore byer.
Efterspørgslen efter kontorer i lejemarkedet trækkes af
virksomheder, der de seneste år har oplevet vækst og
øget medarbejdertilgang, hvorfor de har behov for flere
kvadratmeter. De senere år har adskillige co-workingvirksomheder desuden kunnet etablere sig i markedet. Deres
forretningsmodel består i at leje sig større lejemål, hvorefter
de indfører fællesfaciliteter og udlejer ejendommen i
mindre enheder – en slags lejeaarbitrage.
Pres på udbuddet - På udbudssiden har den intensiverede
efterspørgsel absorberet en betydelig del af de ledige
kontorlejemål i markedet. Ejendomsbesidderne giver i
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stigende grad også udtryk for visse forbehold, når det
kommer til co-working-lejere. Det skyldes, at de betragtes
som aggressive, prisfølsomme lejere, der stiller større krav
end normale lejere. Dette kan ved transaktioner påvirke
prissætningen, da visse investorer fravælger ejendomme,
der er præget af co-working-lejere.

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

Fortsat fin handelsaktivitet - Handelsaktiviteten med
kontorejendomme er fortsat stor i København. Både danske
og internationale investorer viser interesse, og det geografiske fokus udvides til også at inkludere omegnsbeliggenheder.
Den positive situation på kontorlejemarkedet med øget
lejeefterspørgsel har – sammen med lave lånerenter og
markant investeringsinteresse - skærpet konkurrencen på
opkøbssiden. Derved presses afkastniveauerne ned. Samme
investeringsaktivitet ses i andre af landets storbyer som
Aarhus og Aalborg.
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Silkeborg hitter
København taber terræn

Igennem 4 år har Exometric fulgt udviklingen
i de danske kommuner i forhold til at kunne
vurdere, hvordan boligmarkedet udvikler sig
ud fra de boligsøgendes efterspørgsel.
I den periode har der specielt været interesse
for søgningerne til de store metropoler, hvor
de store investeringer er foretaget.
I de seneste målinger er der set en faldende
søgning til København, hvilket vi vil give en lidt
fladere udvikling i antallet af borgere i årene
fremover end de daværende fremskrivninger
har lagt op til. I den nylige fremskrivning fra
Danmarks Statistik er der da også lavet en
korrektion frem mod 2025, der er 5.177 borgere
mindre end fremskrivningen fra 2018.

I den anden ende af skalaen ligger blandt andet
Silkeborg Kommune, der har en meget høj
søgning i forhold til kommunens størrelse i
Exometrics målinger. Kommunen udgør således kun 1,6 procent af Danmarks befolkning,
men hele 4,8 procent overvejer at flytte dertil.
Exometrics forventning var derfor, at der ville
ske en befolkningstilvækst, der var større end
tidligere. I den seneste fremskrivning er der
da også 1.244 flere borgere frem mod 2025 end
fremskrivningen fra 2018 – og der er kommet
over 1.000 nye borgere fra 2018 til 2019.
Søgninger til kommunerne kan således give en
tidlig indikation af den faktiske udvikling på et
tidligere tidspunkt end de traditionelle fremskrivninger. At en kommune har en stor søg-

Tallene leveres af

ning gør det naturligvis ikke i sig selv, hvis der
ikke bliver foretaget investeringer i boliger som
folk kan tilflytte, men det giver en indikation
af, hvor man kan forvente, at der er et behov
for udbygning af den eksisterende boligmasse.
København

Silkeborg

677.089

95.565

671.912

96.809

-5.177

1.244

Søgning 2016

17,1%

3,6%

Søgning 2019

16,6%

4,8%

Fremskrivning
2018-2025
Fremskrivning
2019-2025
Ændring i
fremskrivning

Konferencer
og seminarer
2019

2018 har været et travlt år. Vi har formået at markere os inden for rådgivning til markedet
for fast ejendom og har således rådgivet i årets to allerstørste transaktioner. Vi har også
rådgivet i de fem største retail-transaktioner og de fire største office-transaktioner.
Det er vi rigtig stolte af.

+ BESØG OS PÅ WWW.BRUUNHJEJLE.DK

13. juni

18. juni

29. - 30. august

10. september

Værdiansættelse af
investeringsejendomme

Erhvervs- og
boligmarkedet i Odense

Ejendomsdagene 2019

ABR 18 i praksis

Afholdelsessted: KPMG
Dampfærgevej 28, 2100 København Ø

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

Afholdelsessted: Marienlyst Strandhotel
Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør

Afholdelsessted: Skau Reipurth &
Partnere, Amaliegade 37, 1256 København

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.

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.

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.

Torsdag kl. 09:00 - 13:30
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Tirsdag kl. 9:00 - 13:30

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

Tirsdag kl. 9:00 - 13:30

Alternative boformer og bofællesskaber

STAD Erhverv

90 beslutningstagere deltog i april på årets finansieringskonference hos Nykredit på Kalvebod Brygge

18. september

24. september

Alternative boformer
og bofællesskaber

Kommuneplan 2019

Afholdelsessted: DSB Ejendomme, "Vingehjulet" Otto Busses Vej , 2450 København SV

Afholdelsessted: Gorrissen Federspiel
Axeltorv 2, 1609 København K

Københavns overborgmester
Frank Jensen åbner den 18.
september konferencen
om alternative boformer og
bofællesskaber. Efterspørgslen
er stigende, men i lige så høj
grad har kommuner over hele
landet brug for større mobilitet i
boligmassen.

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.

Onsdag kl. 9:00 - 13:30

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

Tirsdag kl. 9:00 - 14:00

Se det fulde
program for
Estate Medias
konferencer og
seminarer på
estateviden.dk

12. november

Tirsdag kl. 09:00 - 15:00

Tirsdag kl. 09:00 - 14:00

26. november

11. december

HotCop - udviklingen
i hotelmarkedet

Erhvervs- og boligmarkedet i København

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus

Afholdelsessted: PWC
Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Afholdelsessted: Deloitte
Weidekampsgade 6, 2300 København S

Afholdelsessted: DLA Piper,
DOKK1, Hack Kampmanns

For 10. år i træk afholder Estate
Media konference om det danske
hotelmarked. HotCop sætter fokus
på udviklingen i hotelmarkedet og
inviterer investorer, rådgivere og
operatører til et eksklusivt indblik i
aktuelle markedsdata, holdninger,
cases og debat om udviklingen i
hotelmarkedet.

På Erhvervs- og boligmarkedet
i København mod 2020 sætter
vi fokus på, hvilke områder der
kommer til at få den mest markante
udvikling, og på hvordan priserne
udvikler sig på kontorer, butikker
og boliger. Vi ser ligeledes på, hvilke
nye områder, der er på vej i spil - og
hvad de kommer til at tilføre byen.

Aarhus er på flere fronter en by i
rivende udvikling og flere steder
i Aarhus er der nye udviklingsområder på vej. Vi ser nærmere
på eksisterende og nye udviklingsområder som Godsbanearealerne,
Lisbjerg, Indre Aarhus Ø,
Bispehaven og Sydhavnskvarteret,
og hvad de kommer til at betyde
for byens dynamik.

Onsdag kl. 09:00 - 13:30

5 priser til
branchens bedste
Om få måneder bliver Estate Media Prisen for 8. gang
uddelt på Ejendomsdagene på Marienlyst
Af Kamilla Sevel

E

state Media Prisen bliver i år uddelt
for 8. gang. 35 modtagere har nu fået
æren af at blive fremhævet for at være
forbilledlige og bidrage med noget særligt til
branchen. Estate Media prisen blev indstiftet
i 2012.

Få refunderet deltagergebyret på
konferencer og seminarer

Estate Media prisen uddeles efter en åben
afstemning blandt alle branchens aktører.

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 Media vil gerne hylde de af branchens
aktører, der gør en forskel. Vi tager vores
ansvar for at samle branchen ret alvorligt
og til den opgave er det os en stor glæde at
have været afsender på Estate Media prisen
igennem så mange år, siger adm. direktør Lars
Bernt, Estate Media.

estate

MORE CLUB

- Prisuddelingen viser over en årrække,
hvem det egentlig er, der er branchens mest
markante profiler. Afstemningen viser, hvem
branchen selv synes er de rigtige vindere, siger
Lars Bernt.
Gennem årene er der kommet både søde, sjove,
skæve og toprelevante nomineringsforslag,
og i år opfordres branchen igen til at sende
forslag til nomineringer. Det kan være alt lige
fra bare et navn til en begrundet nominering.
Blandt de nominerede udvælger redaktionen
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på Estate Media herefter 5 kandidater, der
bliver scannet for at fastslå om de lever op til
kriterierne i de enkelte kategorier.
Selve afstemningen foregår anonymt via et
afstemningssystem på nettet, og der kan kun
stemmes en gang fra hver IP-adresse. Godt
3.000 deltog i afstemningen i 2018.
Estate Media prisen er også en fysisk skulptur,
som kunstner Lina Murel Jardorf har skabt.
Skulpturen viser et gennemgående symbol
hos Lina Murel Jardorf i form af moder jord,
der i netop denne udgave specielt skabt til
Estate Media priserne, er fundamentet for
en række bygninger, der kan fortolkes som
alt fra moderne kontorejendomme til ældre
boligudlejningsejendomme og som bryder op
af jordens overflade. Skulpturen kom til i 2013
og står i dag hos i alt 30 prismodtagere.
Estate Media Priserne består af 5 priser
Projektprisen, Transaktionsprisen, Årets forbillede, Velkomstprisen og Årsprisen, der
skifter hvert år. I 2019 går årsprisen til ”Årets
unge talent”.

Frist for indsendelse af nomineringer
er 26. juni.
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Hvem skal have priserne i år?
Nominér din kandidat
send en mail til sevel@estatemedia.dk

Projektprisen

Transaktionsprisen

Velkomstprisen

Årets Forbillede

Årsprisen

Prisen går til det bedste og mest bemærkelsesværdige nye projekt i det pågældende
arbejdsår. Prisen kan gives for energirigtighed,
for en nyskabende projekttype eller mest
sandsynligt for projektet som helhed, for
den arkitektoniske udformning eller for en
særlig beliggenhed. Der er mange priser også
i Danmark, der belønner og priser arkitekter.
Projektprisen vil derfor oftest gå til den
bygherre/team, der har stået bag et projekt
og været ham eller hende, der har valgt at
bevilge pengene.

Prisen går til en aktør, der har gennemført
årets mest spektakulære transaktion. Transaktionen kan være spektakulær i form af
størrelse, karakter, sammensætning eller på
grund af de involverede aktører. Prismodtageren vil oftest være en rådgiver i form af
en advokat eller erhvervsmægler men kan
også være køber eller sælger.

Prisen går til en ny virksomhed eller initiativ
i branchen, som er bemærkelsesværdig og
interessant for branchens udvikling på den
ene eller anden måde på forbilledlig vis.

Prisen går til en aktør i branchen, der på
forbilledlig vis har talt for eller iværksat tiltag
til at forbedre branchens udvikling og/eller
image. Årets forbillede har været et eksempel
på best practice enten inden for sit felt eller
for branchen som helhed.

Prisen gives til en aktør i en del af branchen, der er særlig aktuel, og hvor det netop nu er ekstra
vigtigt at sætte fokus på den specielle indsats for branchen. I 2019 bliver kategorien igen "Årets
unge talent".

Prismodtagere:
2018 Basecamp
2017 Axel Towers
2016 By & Havn for Papirøen
2015 Aarhus Kommune for Dokk1
2014 Twister
2013 FN Byen
2012 Torvehallerne

Prismodtagere:
2018 DSB Ejendomme
2017 M7 Real Estate
2016 Mærsk Group
2015 Blackrock og Danica Ejendomme
2014 Thylander Gruppen for 		
SAS porteføljen
2013 RED Property Advisers for salget
af Rosengårdscentret
2012 Nordens køb af Scala i København

Den første prismodtager i kategorien var det
dengang nystartede Green Building Councils
Mette Qvist, der i 2012 netop var tiltrådt som
direktør for foreningen.
- Det gav os virkelig et afsæt at modtage den
anerkendelse som nye i markedet. Det var på
et tidspunkt, hvor en pris for alvor kan gøre
en forskel. Jeg deltog også i middagen, og det
gav mig nogle gode kontakter, som stadigvæk
holder. Og så tror jeg da også, at det var lidt
af en lakmusprøve for mig som ny direktør,
at jeg satte mig i bilen og uden tøven kørte
til Vejle, da det blev klart, at vi måske kunne
vinde, siger Mette Qvist.

Prismodtagere:
2018 Trust - partnerskab
2017 Rasmus Juul-Nyholm
2016 Robert Neble Larsen
2015 Gitte Andersen
2014 2Move
2013 Rasmus Friis, Tetris
2012 Signe Kongebro

- Jeg ville ønske, at flere af de erfarne succesfulde mænd i branchen
ville tage den opgave op at hjælpe de unge kvindelige talenter, at
dele ud af deres erfaringer og deres netværk og gøre dem til
en i klubben. Altså at lære dem de uskrevne regler –
hvem-er-hvem – og hvor er magten. Alt det, der er
det sværeste, når man ikke er medlem af klubben,
siger Iben Winsløw.

- Det var virkelig meget nyskabende for man
havde ikke før på den måde haft flere mæglere,
der alle arbejdede på samme sag. Det sjove er,
at vi nu er ved at gøre det samme i Nærheden
i Høje-Taastrup, og jeg er helt sikker på, at det
også kommer til at give et godt resultat, siger
partner Peter Mahony, Newsec/CC Property.

ICT OR
FO TO : KIE V.V
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- Ejendomsbranchen er en branche med få kvinder, og derfor er det vigtigt, at et stærkt medie som
Estate Media vedholdende bringer emnet op og fastholder en dialog om at styrke vores branche
også på det punkt. Jeg ser heldigvis en masse unge kvinder i mange grene af branchen, og jeg ser
også en del fra den etablerede del af branchen, der hjælper kvinderne frem.
Det er vigtigt, at vi rekrutterer sådan, at branchen indeholder diversitet,
for vi ved, at man opnår de bedste resultater med diversitet blandt
medarbejderne og i ledelsen, siger Iben Winsløw.
Estate Media prisen er med til at sætte fokus på, hvem der er
forbilleder i branchen. Og det gælder også det gode eksempel for
andre kvinder.

I 2015 fik Freja Ejendomme og CC Property
prisen for en ny måde at strukturere
mæglerarbejdet på i Cortex Park i Odense.

Prismodtagere:
2018 Balder
2017 Pihl & Søn
2016 Signe Steen Risager
2015 Freja Ejendomme og CC Property
2014 Anne Skovbro – Københavns Kommune
2013 EDC og Robert Neble Larsen
2012 Danish Green Building Council

I 2017 gik prisen til advokat og navnepartner i Winsløw, Iben Winsløw, som årets kvindelige
forbillede. Det var hun personligt glad for, men hun synes også, at det er vigtigt for branchens
udvikling.

Modtagerne af Estate Media Prisen 2018.

Prismodtagere:
2018 Årets PropTech selskab - Brickshare
2017 Årets kvindelige forbillede 			
– Iben Winsløw
2016 Årets unge talent – Maria Brunander
2015 Årets projektudvikler – Carlsberg Byen
2014 Årets særlige indsats - Kristian Baatrup
og Danske Landinspektører
2013 Årets financier – Det danske 								
realkreditsystem/RD
2012 Årets investor Pension Danmark
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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
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Af Max Jacob Stubkjær Jensen,
partner, Kromann Reumert
mje@kromannreumert.com

Ordet er dit

Istandsættelse
og erstatningskrav
Erhvervslejemål - hvornår kan udlejer kræve betaling for
manglende istandsættelse, hvis arbejderne ikke udføres?

U

dgangspunktet i erhvervslejeloven er, at lejemål skal afleveres i samme stand som
ved overtagelsen med undtagelse af
(i) forringelse, der skyldes slid og
ælde, og som ikke er omfattet af lejers
vedligeholdelsesforpligtelse, samt (ii)
mangler, som det påhviler udlejer at
udbedre.
Det sker imidlertid ofte, at lejemål ikke
afleveres i den aftalte stand.
I den forbindelse opstår ikke sjældent
spørgsmålet om, hvorvidt udlejer
kan rejse et erstatningskrav mod
lejer grundet lejers manglende
istandsættelse, selvom udlejer ikke
udfører istandsættelsen.
Situationen kan eksempelvis opstå,
hvis udlejer - sammenfaldende med
lejemålets ophør - sælger ejendommen.
Udlejer kan i den situation have en
interesse i at konvertere sit istandsættelseskrav mod lejer til et økonomisk krav.
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Den overordnede linje i retspraksis på
området er, at udlejer alene er berettiget
hertil, såfremt udlejer kan dokumentere,
at lejers manglende opfyldelse af
istandsættelsesforpligtelsen har påført
udlejer et tab (for eksempel i form af en
lavere købesum for ejendommen).
Højesteret har for nyligt
afgørelse i en sådan sag:

truffet

NY HØJESTERETSDOM
(U2019.724H)
Et selskab ("U") ejede en ejendom,
som var udlejet til en lejer ("L"). Ved
købsaftale solgte U ejendommen til en
køber ("K").
Det var aftalt i købsaftalen mellem
U og K, at L skulle være fraflyttet på
overtagelsesdagen, og at ejendommen
skulle overtages i den stand, som den
var på tidspunktet for købsaftalens
underskrift.
Det fremgik af lejekontrakten mellem U og L, at lejemålet skulle afle-
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veres i samme stand som ved overleveringen, og det var præciseret, at
lejemålet ved L's indflytning var
velvedligeholdt. Det fremgik endvidere
af lejekontrakten, at en kapitalisering af
L's istandsættelsesforpligtelse kunne
aftales efter en nærmere bestemt
procedure.
L havde i forbindelse med fraflytningen ikke opfyldt sin istandsættelsesforpligtelse, og U rejste derfor et
krav mod L på cirka 1,8 millioner kr.
Kravet var baseret på, hvad det ville
koste at få istandsættelsesarbejderne
udført (arbejderne blev de facto ikke
udført).
L afviste kravet med den begrundelse,
at U ikke havde lidt et tab som følge
af den manglende istandsættelse, da
U havde solgt ejendommen inden L's
fraflytning.
Højesteret udtalte - i tråd med tidligere
Højesteretspraksis - at lejers forpligtelse
til at betale for istandsættelse ved

fraflytning ikke bortfalder, blot fordi
udlejer ikke lader arbejderne udføre,
men efterfølgende sælger ejendommen
uden istandsættelse. Udlejer vil således
have krav på erstatning for lejers
manglende istandsættelse, hvis udlejer
kan bevise et tab.

Det samme princip vil gælde i andre
situationer end salgssituationen, for
eksempel hvor lejemålet efter lejeforholdets ophør nedrives eller genudlejes.
Hvordan den juridiske vurdering
falder ud fra sag til sag, afhænger af de
konkrete fatiske omstændigheder.

Da L fraflyttede lejemålet, var
ejendommen allerede videresolgt til
en fast pris, uden at K havde krav på
istandsættelse, og en istandsættelse
ville derfor ikke have nogen værdi for
U. Højesteret fandt ikke, at U havde
bevist, at prisen for ejendommen ville
have været højere, hvis lejemålet var
blevet istandsat, inden ejendommen
blev solgt.

Hvis ejendommen skal nedrives, vil det
som udgangspunkt være vanskeligt for
udlejer at bevise, at lejers manglende
istandsættelse har påført udlejer et tab.

På den baggrund konkluderede Højesteret, at U ikke havde lidt et tab som
følge af L's manglende istandsættelse,
hvorfor U ikke fik medhold i sit krav
mod L.
SAMMENFATNING
Med Højesterets dom fastholdes den
linje, som er udstukket i tidligere
retspraksis. Resultatet afspejler i
øvrigt almindelige erstatningsretlige
principper: Lejer har misligholdt lejekontrakten ved ikke at istandsætte
lejemålet, men da misligholdelsen ikke
har påført udlejer noget tab, kan udlejer
ikke kræve erstatning.
Det udslagsgivende i sådanne sager
bliver følgelig, om udlejer er i stand
til at løfte bevisbyrden for, at lejers
manglende istandsættelse har påført
udlejer et tab.

Ved genudlejning kan aftalevilkårene
herfor få betydning for udlejers tabsdokumentation og dermed muligheden for at rejse et krav mod den fraflyttende lejer ("L1"). Hvis der ved
genudlejningen er ydet den nye lejer
("L2") kompensation for den manglende istandsættelse i form af f.eks.
lejefrihed, lejerabat eller lignende, vil
det understøtte, at udlejer har lidt et
tab.
Hvis lejemålet genudlejes i den
ikke-istandsatte stand, som L1 har
efterladt lejemålet i, vil udlejer nok
som udgangspunkt lide et tab. Udlejer
taber det kvalitetsmæssige 'spænd',
der ligger mellem lejemålets stand per
L1's overtagelse og standen per L2's
overtagelse (spændet afspejler L1's
misligholdelse) - og L2 vil sædvanligvis
alene skulle aflevere lejemålet i samme
(uistandsatte) stand, som L2 har
overtaget lejemålet i.

mere tvivlsomt, om L1's manglende
istandsættelse påfører udlejer et tab.
Bemærkningerne ovenfor vedrører lejeforhold, hvor lejers forpligtelser ved
fraflytning i det væsentlige afspejler
bestemmelserne i erhvervslejelovens
kap. 13. Bestemmelserne i erhvervslejelovens kap. 13 er imidlertid deklaratoriske, og reglerne kan derfor fraviges
ved aftale.
Fra et udlejersynspunkt vil jeg anbefale,
at man i sine lejekontrakter søger at
få indarbejdet, at udlejer har ret til
at kapitalisere lejers istandsættelsesforpligtelse og kræve beløbet betalt af
lejer, selvom istandsættelsesarbejderne
ikke udføres. Det bør præciseres, at
dette gælder uanset årsagen til den
manglende udførelse, hvilket for eksempel kan skyldes, at lejemålet skal
indrettes til et andet formål eller
nedrives.
Fra et lejersynspunkt bør man søge at
fastholde reguleringen fra erhvervslejelovens deklaratoriske regler.
Hvor 'snittet' endeligt lægges afhænger
af den konkrete forhandling og styrkeforholdet mellem parterne. Uanset hvilken løsning parterne når frem til, vil
deres konkrete stillingtagen til teamet
og en regulering heraf i lejekontrakten
reducere risikoen for en efterfølgende
tvist. n

I en genudlejningssituation, hvor
lejemålet skal forandres/ombygges
væsentligt til brug for L2, er det nok
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Af Asger Engvang,
Associate Partner, EY
Asger.engvang@dk.ey.com

Ordet er dit

Moms på fast ejendom
- overraskende praksisændring

L

andsskatteretten har fastslået, at
en lejlighed, der er opført med
boligudlejning for øje, kan sælges
uden moms. Det gælder også, selv om
lejligheden er ”ny”.

P

Denne praksis bør overvejes i relation
til fremtidige projekter, og der er
ligeledes mulighed for genoptagelse.
SKAT og Skatterådet fastslog i 2014
reelt, at en særlig momsfritagelsesbestemmelse ikke finder anvendelse på
fast ejendom. Det tog lidt tid at få det
i en form, der var holdbar nok til et
styresignal, men det kom i januar 2017
i forlængelse af flere konkrete bindende
svar.
Flere af disse bindende svar blev
indbragt for Landsskatteretten, der
nu har trukket en (foreløbig?) streg i
sandet og klart tilsidesætter tidligere
bindende svar.
Da reglerne om moms på fast ejendom
blev indført, var der allerede to andre
bestemmelser i momsloven.
P

58

Den ene fastslår, at en ”virksomhedsoverdragelse” altid er momsfri
– og det har vi nu også fået endeligt
bekræftet i forhold til overdragelse
af nyopført fast ejendom (= mindre

end 5 år gammel). ”Virksomhedsoverdragelse” trumfer således ”ny
bygning”.
Den anden (og relevante i denne
sammenhæng) fastslår, at salg af
varer, der alene har været anvendt
til momsfritaget virksomhed (fx
boligudlejning) – eller hvis anskaffelse ikke har givet ret til momsfradrag – skal sælges uden moms.

Det er denne bestemmelse, som SKAT
og Skatterådet reelt ikke har ønsket at
anvende på nyopført fast ejendom.
LANDSSKATTERETTEN ER KLAR
Landsskatteretten slår klart fast, at når
en ejendom udelukkende har været
anvendt til momsfritaget boligudlejning
– og der ikke er taget momsfradrag i
forbindelse med opførelsen – så skal
ejendommen sælges uden moms.
EY: HVORNÅR ER
”UDELUKKENDE” SÅ OPFYLDT?
EY har gennem de seneste mange
år gentagne gange fastholdt, at følgende situation opfylder kravet om
”udelukkende”:
P
P

Ejendommen er opført med boligudlejning for øje
Der er ikke taget momsfradrag for
omkostninger relateret til byggeriet
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Lejlighederne har været lejet ud på
sædvanlige - uopsigelige - vilkår
Lejer fraflytter af egen drift
Lejligheden sælges ikke til den
tidligere lejer

Hvis ovenstående er opfyldt, er der set
med en bygherres briller reelt tale om
en lejecase. Hvis lejer efterfølgende
fraflytter, kan bygherren vælge at leje
ud igen eller sælge. Hvis det konkret er
bedst med et salg, kan det nu ske uden
moms.
HVAD KOMMER DER TIL AT SKE
NU?
Det er ikke afklaret, om Skattestyrelsen
ønsker at indbringe sagen for domstolene. Den risiko er der selvfølgelig,
men det er EY’s klare vurdering, at
sagen også dér falder ud til samme
resultat.
Hvis Skattestyrelsen IKKE indbringer
sagen, kommer der et nyt styresignal
om ændring af praksis og muligheder
for genoptagelse. Udfordringen er her,
at mange har undladt at sælge, fordi
momsen i sig selv gjorde det mere
interessant at fortsætte udlejning.
Afgørelsen er ved redaktionens slutning
endnu ikke offentliggjort. n
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Advokater

CEJ EJENDOMSADMINISTRATION A/S

NEWSEC

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.

Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.:
45 26 01 02
Kontakt: Lars Brondt, kommerciel direktør
Email:
lab@newsec.dk
Web:
www.newsec.dk
Som Full Service Property House tilbyder vi alle typer af services inden for
ejendomsforvaltning og Property Asset Management. Vi administrerer og
udvikler ejendomme med et fælles mål om at øge værdien af vores kunders
ejendomsportefølje.

COBBLESTONE A/S

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.

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

DEAS 			

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

Advokater

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

ACCURA			

DLA Piper Denmark

KLAR ADVOKATER		

dlapiper.dk

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		
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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

ADVOKATER

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.

BECH-BRUUN

HUSEN ADVOKATER

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.

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.

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

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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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.
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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.			

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.

NJORD LAW FIRM

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
Jordan | Løgstrup tilbyder professionel og helhedsorienteret rådgivning inden for
både bolig- og erhvervslejeret, entrepriseret og køb af erhvervsejendomme.
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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.
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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.

ÅRSTIDERNE ARKITEKTER A/S

KUNSTNER LINA MUREL JARDORF
23 99 18 99
Lina Murel Jardorf
Lina@LinaArt.dk
www.LinaArt.dk

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

WINSLØW ADVOKATFIRMA

SKAL A

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
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SPACELAB ARKITEKTER		

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.

estate M AGAS IN

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.

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.

ejendomsadministration.

Bygherrerådgivere

Analyse

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.

NORDANÖ PARTNERS A/S

CALUM A/S		

FOKUS ASSET MANAGEMENT A/S

SKAL A

Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.:
45 26 01 02
Kontakt: Henrik Jagd Nissen, afdelingsdirektør Building Performance Management
Email:
hjn@newsec.dk
Web:
www.newsec.dk
Bygherrerådgivning i Newsec har kommercielt fokus på udvikling og optimering af
vores kunders ejendomme. Vi gennemfører ca. 1.000 byggeprojekter årligt, og vi
tager hånd om alle aspekter af en ejendom fra vedligeholdelse og drift til udvikling
og projekt

09/05/19 09.15

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.

SKALA Arkitekter er en full-service arkitektvirksomhed.
Bolig|Erhverv|Læring|Kultur|Pleje og omsorg|By og Land

EXOMETRIC			

Aberdeen Standard Investments er et brand
for Aberdeen Asset Management og Standard Life
Investments

DEAS ASSET MANAGEMENT A/S

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.

Kontakt
Kurt Ankjær
72 48 82 22
ka@skala-ark.dk
skala-ark.dk
Find og følg os på LinkedIn og Instagram

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.

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

Guideannonce_2019.indd 1

SIGNAL ARKITEKTER APS		

SKALA Arkitekter
København - Horsens - Oslo

Aberdeen Asset Management

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

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.

Tlf.:
Kontakt:
Email:
Web:

ARK

VINCIT ADVOKATER		

Atelier Æbleblomst Gård, Kollerød Bygade 36, 3450 Allerød
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.

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.

SIRIUS ADVOKATER

NEWSEC

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

Corporate finance/M&A

NT ADVOKATER

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

Ejendomsselskaber

Arkitekter

BRANCHEGUIDE

DEAS

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.
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CASTELLUM

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.
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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.

FREJA EJENDOMME A/S			

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.

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

COLLIERS INTERNATIONAL DANMARK

DN ERHVERV A/S			

HHM A/S

CUSHMAN & WAKEFIELD | RED

PARK STREET NORDICOM A/S

HOFFMANN A/S

DANBOLIG ERHVERV KØBENHAVN		

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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DEAS' ERHVERVSUDLEJNING			

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.

JEUDAN A/S

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.

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.

CITY & CENTER PROPERTY 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.

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.

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.

DANBOLIG NIELS HALD
PROJEKTSALG KØBENHAVN

DEAS

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.

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.
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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.

home Projekt
v/Lone Bøegh Henriksen A/S

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

Teglholmsgade 66A
2450 København SV
Tlf.: 33 33 03 05
projekt.teglholm@home.dk
Vi er din samarbejdspartner på projektsalg og
udlejning. Vi leverer indsatser på højeste niveau
med fokus på at skabe merværdi for vores kunder.
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Erhvervsejendomsmæglere - Facility management - Finansiel rådgivning - Ingeniører - Landinspektører

Landinspektører - Medie og kommunikation - Parkeringsløsninger - Projektudviklere

Totale finansieringsløsninger og
rådgivning til ejendomskunder

LINTRUP & NORGART A/S

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.

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

DEAS FACILITY SERVICES

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.

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.

LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 A/S

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.

Medie og kommunikation

NIRAS A/S

Parkeringsløsninger

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.

Landinspektører

Ingeniører

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

THORKILD KRISTENSEN

Facility management

SKEL.DK LANDINSPEKTØRER

MAXGRUPPEN		

Projektudviklere
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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.

FB GRUPPEN

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.

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.

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.

DVOKATER

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.

ParkZone A/S
EJENDOMSVIRKE A/S		

Finansiel rådgivning

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.
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MAGNIPARTNERS		

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.
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LANDINSPEKTØRKONTORET A/S

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.

MØLBAK LANDINSPEKTØRER 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.

KUBEN MANAGEMENT A/S

Valhøjs Allé 174-176, DK-2610 Rødovre

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
Vi
er
et
danskejet
parkeringsselskab,
der
tilbyder
unikke
		
boligbyggeri og kombinationsbyggerier fra tidlig idéudvikling til 5-års gennemgang –
digitale parkeringsløsninger tilpasset jeres behov. Vi har
		
herunder økonomisk, juridisk og teknisk rådgivning.
mange års erfaring med administration for boligforeninger,
hoteller og uddannelsesinstitutioner mv.

Tlf.:
Kontakt:
E-mail:
Web:

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

VI SKABER PLADS

Q-PARK OPERATIONS DENMARK A/S		

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.
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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.
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BRANCHEGUIDE

NPV A/S

Jægersborg Allé 1A, 2920 Charlottenlund
Tlf.:
70 21 01 13		
Kontakt: Kim Lang Sørensen, COO & partner
Email:
kls@npv.as
Web:
www.npv.as
NPV udvikler bolig-og erhvervsejendomme og står bag projekter som Engholmene,
BIG Herlev og Amager Strand.

Revisorer

Projektudviklere - PropTech - Rekruttering - Revisorer

SKANSKA A/S

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.

EY

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.

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

C

PropTech

M

Y

DLA Piper Denmark

		
KPMG
The only global law firm in Denmark

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.

Vi har specialister inden for
alle områder, der vedrører
fast ejendom og entreprise.
Kontakt:
København: Line Marie Pedersen
line.marie.pedersen@dlapiper.com

CM

MY

CY

CMY

K

Aarhus: Jakob Nielsen
jakob.nielsen@dlapiper.com

ProPtech.indd 1

Gratis Gå-Hjem-Møde 13. juni

23-05-2019 13:23:56

FIND HURTIGT DE BEDSTE EJENDOMME
FOR DINE KUNDER

REDMARK STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg
Tlf.:
39 16 36 36

Vi tilbyder verdens førende Location Intelligence-platform,
Kontakt: Søren Kristiansen Bünger, partner, stat. aut. revisor
		
der gør site selection hurtigere og nemmere - og det vil vi
Email:
sb@redmark.dk
Web:
www.redmark.dk
gerne vise dig. Læs mere og tilmeld
Vi sætter kunden i centrum og arbejder altid for at skabe merværdi i de opgaver, vi
på www.geoinfo.dk.

Rekruttering

løser i samarbejde med vores kunder. Vi tilbyder revision, regnskabsassistance og
rådgivning til ejendomsbranchen.

AMALIE SEARCH & SELECTION APS

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.

70 27 77 28 | maxgruppen.dk
68

N °3 201 9 |

estate M AGAS IN

Dubai vil have
middelklassen med
Efter en massiv udbygning af hoteller og
boliger i luksusklassen skal næste fase vindes
ved at satse på middelklassen
Af Kamilla Sevel

Det nye resort får 7
restauranter og barer,
3 pools, et fitness
center, en klub for børn
og et vandland. To
nye projekter er under
udvikling i nærheden
– The Night Market
og Deira Mall. Deira
Islands tilføjer 40 km
kystlinje til Dubai og
forventes med tiden
at få plads til 250.000
turister og beboere og
skabe 80.000 jobs.
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1999 åbnede det ikoniske hotel Burj AlArab i Dubai og i 2002 fik udlændinge
mulighed for privat ejerskab. De to
begivenheder fulgt af en række ambitiøse
byggeprojekter og ikke mindst påbegyndelsen
af verdens højeste tårn og mere end 200
menneskeskabte øer i farvandet ud for
Dubai har for alvor fået det arabiske emirat
til at blive en international turistmagnet og
voksende forretningscenter.

området en handelsstation mellem Oman
og nutidens Irak, og i det 16. århundrede
influerede portugisiske interesser. Men alt
det er ikke det fremherskende i området i dag.
Det er det til gengæld at blive en international
turistdestination. I første omgang har det
været mere luksuriøst, men nu vil blandt
andet en af Dubais største projektudviklere
satse mere på familiesegmentet og dermed
middelklassen.

Og alt sammen er det altså skabt på godt 20
år, selvom Dubais historie egentlig er meget
længere, for allerede i det 5. århundrede var

Dubai er allerede lykkedes på de 20 år med at
vende økonomien fra primært at være baseret
på olie til at være baseret på blomstrende
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Det er spanske RIU Hotels & Resorts’,
der kommer til at drive det 800
værelser store standhotel og vandland
på det kommende Deira Islands, der
i modsætning til Palm Jumeirah skal
appellere mere til middelklassen.
Facade og installationsarbejde er på
vej på det 9 etager høje 4-stjernede
strandhotel, der bliver det første
egentlige all-inclusive hotel i sin
klasse rettet mod familier. Det bliver
et af emiraternes største målt på
antal værelser.

handels- og turismeindtægter. Men væksten i
BNP er for nedadgående og luksussegmentet
ser ud til at være mættet, og det gør, at næste
udbygningsfase nu bliver i boliger til middelklassen. Håbet er at tiltrække internationale
turister og boligkøbere fra andre grupper end
det hidtidige byggeri primært har genereret.
Et af Dubais største projektudviklingsselskaber er Nakheel, der på Mipim i marts
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havde reserveret et helt telt til sig selv for at
præsentere udviklingsprojekter til en samlet
pris på godt 100 milliarder kr.
- Vi kan tilbyde op til 10 procent i afkast,
siger bestyrelsesformand Ali Rashid Lootah,
Nakheel, der uden at ville nævne navne
oplyser, at danske investorer har skudt cirka
150 millioner kr. i udviklingsprojekter i
emiratet.
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Nakheel er udvikleren bag Palm Jumeirah,
som de fleste nok kender som det første
store ø-projekt i Dubai, der karakteristisk er
anlagt som en palme ud i Den Persiske Golf
med private villaer, ferieboliger, hoteller og
resortaktiviteter.
Det største igangværende byggeprojekt her
er pt Palm360, som bliver 260 meter høje
ikoniske tvillinge-tårne på Palm Jumeirah

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.

I en liga
for sig selv

med et hotel i Raffles-kæden, en række
boliger under Raffles-brandet og verdens
største sky-pool.
Mens Palm Jumeirah fortsat udbygges som
luksus-destination bliver det 15,3 km2 store
Deira Islands målrettet middelklassen og
tilføjer 40 kilometer kystlinje til Dubai,
hvoraf 21 kilometer bliver strande. Det skal
være med til at underbygge Dubai som turistdestination.

mennesker, et 250 værelsers hotel og en stor
marina, der kan tage imod yachts.

overordnede udvikling samt byggemodning
af hele området og i alt bygge 5 hoteller.

- Det nye område 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.

I alt har 30.000 investorer fra hele verden
investeret i Dubai indtil videre og af dem
kommer 3.500 fra Europa. De internationale
investorer har tilsammen sat over 230
milliarder kr. i projekterne.

Nakheel kommer desuden til at styre den

- Vi håber at tiltrække flere investorer til
området, herunder danske, siger Ali Rashid
Lootah. n

77.600 kubikmeter beton, 46.000 kvm
glas og 17.000 tons hærdet stål er der
brugt på det 2,2 milliarder kr. dyre og
52 etager høje Palm Tower, som bliver
et vartegn for Palm Jumeirah og snart
står færdigt.
930.000 liter vand kommer der i den
775 kvm store infinity pool på toppen,
der bliver i forlængelse af en restaurant
med plads til 300 gæster i det 240 meter
høje hotel. 22 elevatorer kommer til at
fragte gæsterne mellem de 3 swimming
pools, 4 restauranter, og 2 tunneler
kommer til at forbinde hotellet med
Marina Residences.

De nye boliger på tegnebrættet bliver til
omkring 800.000 kr. med en udbetaling på
5 procent med lave renter og lang løbetid.
Desuden bliver der sat grunde til salg til
kontorer, boliger og hoteludvikling, og det
bliver også på attraktive vilkår, lover Nakheel.
Projektet, der indeholder 4 nye øer skal
kunne huse hundredevis af nye huse,
hotellejligheder, mixed-use bygninger og
udviklingsprojekter i vandkanten.
Nakheel udvikler selv den sydligste ø på 4,5
millioner kvm, hvor der også skal bygges
endnu en mall, et amfiteater til 30.000

Hotellet Palm Tower bliver direkte
forbundet med Nakheel Mall, der
er under opførelse, med mere end
350 butikker, restauranter og andre
attraktioner. Nakheel Mall har sin
egen station på Palm Monorail som
forventes færdiggjort i 2019.
Palm Towers pool bliver med sine 210
meter over jorden på det 52 etager
høje Palm Jumeirah i Dubai en af de
højestliggende i verden.
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Nyt om navne

ARKITEKTFIRMA OPTAGER FIRE NYE PARTNERE

KAREN MOSBECH
BLIVER MEDLEM AF
AGAT EJENDOMMES
BESTYRELSE
TK Development har skiftet navn
til Agat Ejendomme, som skal
etablere sig som ejendomsudvikler
og -investor med det formål at
drive et ejendomsselskab i Danmark og at udvikle attraktive og
relevante ejendomme i Danmark
og i Sverige.

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

Karen Mosbech.

INDUSTRIENS
PENSION HENTER
PORTEFØLJEMANAGER
HOS ATP
Industriens Pension har ansat
Michael Dalsgaard som ny senior
porteføljemanager til unoterede
investeringer. Han kommer fra
en stilling som senior investment
manager i ATP Global Direct
Investments og skal arbejde med
investeringer i infrastruktur,
private equity og ejendomsfonde i
Industriens Pension.
I alt udgør investeringsaktiverne
i Industriens Pension cirka
174 milliarder kr., hvoraf over
50 milliarder kr. – omkring 30
procent – er placeret i unoterede
aktiver.

– Development-projekter igangsættes på baggrund af en grundig
analyse af projektets relevans for
ejere og lejere samt en grundig
vurdering af projekternes risici,
påpeger Agat Ejendomme, der
med udgangspunkt i den nordjyske
ejendomsmægler Thorkild Kristensens ejendomsvirksomheder
har mere end 50 års erfaring inden
for ejendomsbranchen og har
specialistkompetencer inden for
alle faser af en ejendoms liv – fra
opførelse til udlejning og drift.

Anders Gottfred Petersen, Andreas Kops, Morten Bluhm og Konrad Wojcik.
Erik Arkitekter optager fire yngre nøglemedarbejdere, der i deres nye
roller som associerede partnere skal være kulturbærere og bidrage til den
fortsatte udvikling af tegnestuen.
Der er tale om Anders Gottfred Petersen, Andreas Kops, Morten Bluhm
og Konrad Wojcik. Valget er faldet på de fire, da de besidder faglige
kompetencer på et højt specialiseret niveau og en udpræget forståelse for
kundernes behov og ønsker.
– De bidrager hver eneste dag med stort engagement, som er med til
løfte kvaliteten af Erik Arkitekters arkitektoniske signatur samt sikre
realiseringen af vores strategiske målsætninger, siger adm. direktør Sine
Juul Praastrup.

Virksomheden er inde i en
turnaround-periode og har forventning om et underskud på 140150 millioner kr. i regnskabsåret
2018/2019.
Karen Mosbech, adm. direktør hos
Freja Ejendomme er netop valgt
ind i bestyrelsen, som udover
hende består af bestyrelsesformand Peter Thorsen, Henrik
Heideby, Michael Bruhn og Arne
Gerlyng-Hansen.
Anne Skovbro udtrådte i efteråret
2018 efter udnævnelse til adm.
direktør for By & Havn.
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CBRE GWS
ANSÆTTER JURIDISK
PROBLEMKNUSER TIL
NORDISK TOPPOST
Søren Voss er tiltrådt som
nordisk Commercial Director
hos CBRE Global Workplace
Solutions, der er CBREs FMben.
Søren Voss er uddannet
jurist og har de sidste 12
år arbejdet i forskellige
dele af A.P. MøllerMærsk.
Søren Voss.
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NYT JYSK INVESTERINGSSELSKAB PÅ VEJ
Phelix er en helt ny investeringsvirksomhed, men folkene bag er erfarne
profiler fra branchen. Jesper Larsen og Hasse Larsen fra Property Partners
og direktør Carsten Lykke fra Difko har hver især over 20 års erfaring med
udbud, salg og administration af investeringsprojekter.
Den nye virksomhed Phelix har allerede to projekter på hånden, der skal
videresælges til eksterne investorer. Et projekt i Aalborg og et projekt i
Horsens.
Projekterne er især boligejendomme – både bestående ejendomme
og nybyggede. Det er det første projekt i Horsens et eksempel på.
Ejendomsselskabet Horsnæs består af 21 eksisterende lejligheder og 12
nybyggede. Ejendommene kan også være en kombination af eksempelvis
en dagligvarebutik i stuetagen med boliger i etagerne over.

ARKITEKTGRUPPEN SKIFTER NAVN
På selskabets 33-års fødselsdag
skiftede Arkitektgruppen navn
til det tidligere AG Gruppen.
Navneskiftet er et led i en proces,
hvor selskabet vil arbejde mod at

være en spiller, der favner hele
værdikæden, og dermed skaber
højere afkast for selskabets
samarbejdspartnere.
Navnet Arkitektgruppen har
gennem
tiden
givet
visse
udfordringer og sender signalet
om, at selskabet primært består af
arkitekter og er et arkitektfirma.
Men da Arkitektgruppen altid har
været projektudvikler, så skal det
nye navn, AG Gruppen, nu favne
den palet af ydelser bedre, som
selskabet tilbyder samtidig med,
at det bygger bro mellem det
veltjente og stærke brand, som
Arkitektgruppen er, og har været
siden 1986.
– Med forkortelsen til AG
Gruppen bygger vi bro mellem
vores gamle navn og fremtiden
uden at give køb på de værdier,
vi har oparbejdet gennem
årene, siger adm. direktør
Robin Feddern, AG Gruppen.

78

N °3 201 9 |

SCHMIDT HAMMER LASSEN
FÅR NY ADM. DIREKTØR
Arkitektvirksomheden SHL har
udnævnt tre nye partnere udover
den nye adm. direktør, der også
bliver partner i virksomheden.
Det internationale arkitektfirma
Schmidt
Hammer
Lassen
Architects, der blev en del af det
globale arkitektur- og designfirma
Perkins+Will i 2018, har udnævnt
Sanne Wall-Gremstrup til ny adm.
direktør.
– Sanne bringer et fornyet miks
af omfattende ledelseserfaring til
jobbet som adm. direktør. Med
Sanne i spidsen har vi det optimale udgangspunkt for fortsat at
kunne udvide vores internationale profil og samtidig styrke vores
rødder herhjemme i Danmark,
siger Kristian Ahlmark, partner
og designdirektør i København
og medlem af Schmidt Hammer
Lassens bestyrelse
Sanne Wall-Gremstrup har mere
end 15 års erfaring som adm.
direktør, senest for Arkitektens
Forlag, en kommerciel fond, der
blandt andet gennem udgivelsen
af fagbladet Arkitekten har
promoveret dansk arkitektur
i udlandet. Inden da var hun
gennem syv år landeansvarlig og
administrerende direktør i Danmark og Finland for den globale
kommunikations- og marketingkoncern McCann WorldGroup.

Sanne Wall-Gremstrup.
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Sanne Wall-Gremstrup bliver også
partner hos Schmidt Hammer
Lassen, og SHL udnævner yderligere Elif Tinaztepe til partner
efter 14 år hos Schmidt Hammer
Lassen, og Jake Spruit, der er
nuværende forretningsdirektør,
bliver associeret partner. Philip
Brinch Sørensen, der er direktør
for kontoret i Aarhus, indtræder
også i gruppen af associerede
partnere.

KURT BARDELEBEN BLIVER NY FORMAND
FOR MEDIATIONSINSTITUTTET

Anne Aage.

Kurt Helles Bardeleben afløser
Lars Svenning Andersen som
formand for Mediationsinstituttet.

By & Havn ændrer organisationen for at sikre øget fokus på salg og
udlejning. Formålet med organisationsændringen er at styrke arbejdet med
at opfylde målsætningerne i selskabets kommende forretningsstrategi,
hvor der er udpeget en række områder, der skal sættes endnu mere fart
på i de kommende år.

– Vi har med Lars på posten
gennem de sidste år opnået
rigtig mange landvindinger på
mediationsområdet, siger direktør
Thomas Samsø Bloch.

Salg- og udlejning bliver i fremtiden to selvstændige afdelinger. Ny chef for
Udlejning & Ejendomme er Nicolai Irminger Axholm, som fremover skal
udvide og styrke By & Havns udlejningsportefølje og ejendomsselskaber.

På bygge- og ejendomsområdet
har mediation især stor betydning,
fordi der er så mange tvister.

Den nuværende chefjurist i By & Havns salgs- og udlejningsafdeling,
Anne Aage, bliver chef i salgsafdelingen, der får ansvaret for at drive og
kvalificere salgsprocesserne i By & Havn.

– Mediation er for eksempel
nu blevet en integreret del
af de nye AB regler, og vi har
kunnet konstatere en mærkbart
øget interesse for mediation
som konfliktløsningsredskab i
erhvervslivet og erhvervslivets
organisationer.

BY & HAVN FÅR NY SALGSCHEF

– Den kommende forretningsstrategi fordrer, at vi øger vores bevidsthed
og fokus på salgs- og udlejningssiden, og vi har rygende travlt. Derfor er
jeg glad for, at vi nu har to forretningsområder, som for alvor kan tage fat
og drive processerne frem både på salgs- og udlejnings- og ejendomssiden,
siger adm. direktør Anne Skovbro.
Der vil i nær fremtid blive opslået en ny direktørstilling med ansvar for
Ejendomme & Byliv, som skal være med til at skabe endnu bedre rammer
for både udvikling af faciliteter og at skabe liv i udviklingsområderne og
havnen.
By & Havns afdeling for Bæredygtighed & Byliv kommer i samme
ombæring til at skifte navn til Byliv & Byrum, som under udviklingschef,
Per Schulze, fortsat skal have fokus på at udvikle partnerskaber, nye
rammer for fællesskaber og sikre et aktivt byliv i havnen og byens rum.
Bæredygtighed rykkes, som konsekvens af selskabets store ønske
om DGNB-certificering i alle led af byudviklingen, nærmere på
Planlægningsafdelingen under chef for Planlægning & Bæredygtighed,
Rita Justesen.
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Kurt Helles Bardeleben er
advokat (H) og har erfaring
som partner både i DLA Piper
og hos Kammeradvokaten. Han
er uddannet mediatoradvokat
i både Danmark og England og
certificeret mediator ved Centre
for Effective Dispute Resolution
(CEDR) i England.
Kurt
Bardeleben
underviser
endvidere på Danske Advokaters
mediatoruddannelse og derudover
er han formand for Fonden for
Socialt Ansvar.
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Kurt Bardeleben.
– Med Kurts store engagement
og praktiske erfaring med
mediation er jeg sikker på, at vi
har fundet en formand, som kan
gøre en markant forskel og bringe
mediation i Danmark i førersædet
som erhvervslivets foretrukne
førstevalg, når der skal løses
konflikter.
Mediationsinstituttet er en selvejende og almennyttig institution
stiftet af Advokatsamfundet og
støttet af brancheforeningen,
Danske Advokater. Bestyrelsens
medlemmer er udpeget af Advokatrådet, Danske Advokater og
Danske Mediatoradvokater.
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KAMMERADVOKAT ER NY BESTYRELSESFORMAND I BLUE CAPITAL
Efter 6 år som bestyrelsesformand
for Blue Capital er advokat Kaj
Andreasen fratrådt Blue Capitals
bestyrelse. Han bliver afløst af
den nytiltrådte partner i Kammeradvokaten Henrik Puggaard.

Henrik Puggaard.

Blue Capital har omsat ejendomme
for mere end 1,5 milliarder kr. og
har aflagt årsregnskab for 2018
med et resultat efter skat på 9,1
millioner kr.

ejendomsprojekter blev set på med
en vis skepsis, siger Blue Capitals
direktør og hovedaktionær Martin
Kibsgaard Jensen.
Blue Capitals bestyrelse består
efter formandsskiftet tillige af Jens
Thomas Lange, som er managing
partner i Trust Forsikring og
Pension samt Martin Kibsgaard
Jensen.

HANS VESTERGAARD STOPPER

NINA GRUNOW
GÅR TIL P+

Colliers i Sverige er blevet solgt til Colliers International, og Hans
Vestergaard vil efter 31 år drosle ned og fokusere på sine egne
ejendomsprojekter. Hans Vestergaard solgte sine tilbageværende dele af
Colliers i Danmark i januar 2017.

Nina Grunow skifter
fra Legal Counsel
i ATP ejendomme
og tiltræder i en
nyoprettet stilling
som Legal Counsel
– head of transaction and tax i P+.

Hans Vestergaard grundlagde virksomheden i Danmark i 1988 under
navnet ’Ejendomsmæglerfirmaet Hans Vestergaard
Erhvervsejendomme’, og i 2004 fulgte etableringen
i Sverige.

Hos P+ skal hun
blandt andet bistå
investeringsafdelingen
i forbindelse med køb,
salg og projektudvikling af
Nina Grunow.
ejendomme, men hun får også ansvar
for at bidrage juridisk ved investeringer i
blandt andet private equity-, infrastruktur-, kreditog ejendomsfonde samt et stigende antal co-investeringer.
– I min nyoprettede stilling skal jeg arbejde bredt med investering i tæt
samarbejde med de ansvarlige porteføljemanagere og vores eksterne
rådgivere. Den store berøringsflade giver nogle spændende muligheder,
som jeg glæder mig til at udforske sammen med resten af teamet, siger
Nina Grunow, der har en MA i Real Estate Investment and Finance fra
European Business School (EBS) i Wiesbaden.
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– Kaj Andreasen har været
selskabets bestyrelsesformand i
mere end 2/3 af virksomhedens
virke og været en uundværlig
del af selskabets vækst fra start
til slut. Det var et stort fagligt
løft for Blue Capital, at Kaj
Andreasen i 2013 takkede ja til
posten som bestyrelsesformand
i en på daværende tidspunkt kun
tre år gammel virksomhed på et
tidspunkt, hvor offentligt udbudte

N °3 201 9 |

– Det har været 31 gode og sjove år i Colliers,
men jeg har besluttet mig for, at tiden nu er
moden til at slutte som ejendomsmægler
og rykke over på ejersiden, siger Hans
Vestergaard.
Det gør han så endegyldigt.
– Det er min egen beslutning at forlade Colliers,
men det er da ikke uden vemod, for jeg har gennem
årene arbejdet sammen med mange gode mennesker,
og jeg har elsket mit job. Min hverdag har
været præget af dynamik, spontanitet og et
højt tempo. Jeg er 62 år og vil nu skrue en
anelse ned for tempoet, så må vi jo se om
det lykkes, siger Hans Vestergaard.
Hans Vestergaard.
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CHRISTIAN WITTRUP GÅR
FRA AB CLAUSEN TIL
LENDAGER

ELF DEVELOPMENT
UDVIDER I AARHUS

Arkitektfirmaet Lendager Group
henter Christian Wittrup som
Head of Commercial i Lendager
UP.

ELF Development har ansat Henrik Meding som regionsdirektør med
ansvar for at etablere selskabet som permanent aktør i Aarhus. Henrik
Meding har mange års erfaring fra ejendomsbranchen blandt andet hos
MT Højgaard, Moe og senest Aarhus-virksomheden Bricks.

Han kommer til at referere til teknisk
direktør i Lendager UP Conny Wagner
Christophersen.

– ELF Development har store ambitioner inden for projektudvikling i
Aarhus, og de ambitioner skal Henrik være med til at indfri. På den korte
bane er det Henriks opgave at varetage investeringen i forbindelse med
kommende udviklingsprojekter i Aarhus-området og ikke mindst finde
nye investeringsprojekter. På sigt er målet at etablere ELF Development
som en permanent aktør i Aarhus, siger Ludvig Find, adm. direktør i ELF
Development.

Christian Wittrup.

Christian Wittrup er uddannet civil ingeniør og har både erfaring fra
entreprenør- og leverandørleddet – senest fra AB Clausen Rådgivende
Ingeniører.
– Byggebranchen efterspørger bæredygtighed. Men udfordringen indtil
nu har blandt andet været, at materialerne er svære at få adgang til. Det
problem har vi løst. Vi grundlagde i 2015 Lendager UP med det formål
at producere bæredygtige materialer, og nu er virksomheden klar til at
levere til hele byggebranchen. Vi er derfor utrolig glade for, at Christian
Wittrup har sagt ja til at hjælpe os med at få budskabet ud. Christian er
en kæmpe kompetence med et enormt netværk i branchen – kort sagt et
scoop for os, siger Anders Lendager.

Hos ELF Development er ambitionen at udvikle og forvalte kvalitetsbyggeri og levende byrum, hvor mennesker bor, arbejder og lever.
– Udvikling af urbane områder og
bymiljøer er vores hjerteblod, og
vi ønsker at stå for udvikling af
attraktive og fremtidssikrede
projekter, hvor kvalitet er hjørnestenen. Henrik kommer med
en solid og mangeårig erfaring
og ikke mindst et stærkt lokalt
netværk, og vi er rigtig glade for,
at han slutter sig til holdet, siger
Ludvig Find. Læs også artiklen på
Henrik Meding.
side 8.

Christian Wittrup er uddannet civilingeniør indenfor byggeri og miljø fra
DTU i Lyngby og har suppleret med HD i Organisation og Ledelse. Han
har tidligere arbejdet 3 år i entreprenørleddet, 9 år i leverandørleddet, 2 år
som selvstændig og senest i AB Clausen Rådgivende Ingeniører, som han
efter eget udsagn egentlig ikke var på vej væk fra, men bare ikke kunne
sige nej til tilbuddet fra Lendager.

JOHAN GOTTSCHALCK BLIVER DIREKTØR I KPC
Johan Gottschalk tiltræder som
projektdirektør hos KPC Ejendomsudvikling 1. august 2019 og
får udviklings- og byggeprojekter i
Jylland og på Fyn, herunder særligt Aarhus-området, som arbejdsområde.

Han har været ansat hos erhvervsmæglerfirmaet Colliers International i 21 år, heraf de sidste
5,5 år som direktør og partner.
Johan Gottschalk kommer til at
indgå i KPC’s projektudviklingsorganisation i Aarhus.
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– KPC ekspanderer, og ikke mindst
området i og omkring Aarhus
kommer til at udvikle sig yderligere
i de kommende år. KPC har
allerede flere store, igangværende
projekter i Østjylland, herunder
Bindesbøll Byen i Risskov, og vi
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ser flere muligheder for at gøre
os yderligere gældende, når det
drejer sig om bydelsudvikling i
Aarhus-området. Her kommer
Johan Gottschalk til at udgøre en
vigtig brik i KPC-organisationen,
siger Henrik Hoffmann.
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ALT DER GLIMTER
ER IKKE GULD
Shakespeare

Den 29.-30. august blændes der op for Ejendomsdagene,
der i år 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
at byde velkommen til 2 dage mættet med et forbedret,
fagligt program, nye fantastiske rammer, en større
festmiddag, udvidet prisoverrækkelse og unikke muligheder
for at skabe relationer til relevante beslutningstagere.
Hvis du vil sikre dig en plads, så tilmeld dig snarest på
www.ejendomsdagene.dk

ejendoms
dagene
Marienlyst 2019
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