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Salg af logistikportefølje i Norrköping, 
Jönköping og Nyköping, Sverige

Salg af logistik og lagerejendomme  
i Juvanmalmi, Finland

SEK 1,8 miliarder | 138.700 m²
Finansiel rådgiver for Pareto Securities (SE)

December 2019

61.000 m²
Finansiel rådgiver for J.P. Morgan (US)

January 2018

~72.400 m²
Finansiel rådgiver for 3C Groups (DK)

November 2019

Salg af stort moderne 
logistikcenter i Odense

Udvalgte logistiktransaktioner i Norden

Nordanö er en markedsledende 
rådgiver inden for logistiktransaktioner

Nordanö rådgiver på
årets største logistiktransaktion

Markedsandel af logistiktransaktioner i 
Norden, 2017-2019 ÅTD

Baseret på registrerede logistiktransaktioner i Danmark, Sverige 
og Finliand fra december 2017 til december 2019 

Nordanö, 21%

JLL, 18%

Cushman &
Wakefield, 14%

CBRE, 13%

Pangea, 11%

Andre, 23%

Unavngiven køber

Transaktionen er skelsættende i logistiksegmentet 
i Danmark og den største ejendomstransaktion i 
Odense siden salget af Rosengårdscentret

Nordanö faciliterede en struktureret salgsproces, 
hvor der var betydelig interesse fra investorer fra 
Asien, USA og det øvrige Europa, hvilket understreger 
den stigende internationale interesse for danske 
logistikaktiver

Transaktionen underbygger Nordanös position som 
markedsledende inden for både logistiksegmentet 
såvel som alle ejendomsrelaterede transaktioner i 
hele Norden

• Nordanö har rådgivet 3C Properties, et 100% ejet 
datterskab af 3C Groups, i salget af 3C Odense 
Erhvervspark til Coop

• 3C Odense Erhvervspark er et 72,400 m² stort 
moderne logistikcenter i Odense

• De primære dele af logistikcenteret blev opført 
i 2008-2010 med yderligere udvidelser i 2012 
og består bl.a. af et fuldt automatiseret højlager

• Foruden Coop er Roulunds Braking, Desmi Ro-
Clean, Roulunds Energy, Raunstrup og 3C Groups 
lejere i logistikcentret

• Ejendommen blev handlet til væsentligt over  
DKK 500 mio. 

Nordanö er en ledende nordisk transaktionsrådgiver 
og har seneste 12 måneder gennemført transaktioner 
inden for logistiksegmentet på mere end DKK 4 mia. 
og transaktioner på mere end DKK 45 mia. i Norden

Nordanö er 100% ejet af aktive partnere, med 
kontorer i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Vi 
har et omfattende internationalt investornetværk og 
stor erfaring i at skabe værdi for klienter gennem 
kompetitive og strukturerede salgsprocesser 
inden for porteføljehandler, selskabshandler samt 
enkeltstående ejendomshandler

NORDANÖ PARTNERS A/S
Jacob Kjær, Partner & Head of Denmark
Tlf.: 30 10 24 08
Email: jacob.kjaer@nordanopartners.dk

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Kategorien bedste M&A rådgiver i Norden blev ikke uddelt i 2019

Bedste Real Estate M&A rådgiver i Norden 
Frederiksborggade 15, 11. sal 
1360 København K
www.nordanopartners.com



Nordicals er erhvervsmæglere med internationalt netværk og landets stærkeste markedskendskab. Vi har som de eneste 
forretninger over hele Danmark; og tilbyder i samarbejde med vores internationale partner Savills rådgivning, analyse 
og investering på tværs af landegrænser. 

Tænk større. Tænk Nordicals.

Vi sætter din 
ejendomsinvestering 
i en lokal og global 
kontekst



Skal I være
synlige i 
Cannes?

I 2020 sætter Estate Media alle sejl til for at 
give den danske ejendomsbranche de bedste 
relationsskabende new business muligheder.

 
Vi har sammensat en unik palette af events, 

arrangementer og media, der tilsammen 
omringer branchen med både off- og online 

nyheder, digitale kontaktmuligheder og hyggeligt 
samvær, som du kan komme i kontakt med enten 

som partner, annoncør eller deltager.
 

Vælg mellem Scandinavian Property Magazine, 
Conference in the Sky, Conference on the Train, 
The After Dark Party, Nordic Lounge og Estate 

Connect App’en.

- Vi samler branchen

Conference
in the Sky

2020

Conference
on the Train

2020

after dark
 

THE

PARTY

Nordic
Lounge

2020

STADProjekt estate MEDIA
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eg er kapitalist, men jeg står for en ny og mere bæredygtig kapitalisme. Jeg vil bruge mere af 
min tid på at kæmpe for den skandinaviske model, som har gjort vores samfund til de bedste i 
verden. Vi som forretningsmænd kan faktisk være med til at løse samfundsudfordringer som 

i dag ellers fører til stærke polariseringer, som igen kan være destabiliserende for demokrati og 
samfundsmodeller.

Sådan sagde hotelinvestoren Petter Stordalen, da han talte på Estate Medias konference, HotCop, 
om hotelmarkedet i november 2019. 

Og det indkapsler meget fint noget af den læring, som den danske 
ejendomsbranche også måtte tage til sig i 2019. Ansvarligheden 
rækker langt udover den økonomiske bæredygtighed, og det 
kommer branchen til at arbejde videre med at forstå potentialet 
af, men især også udfordringerne i, i 2020. 

Det var markant, at projekter med en stærk bæredygtig profil vandt 
3 ud af 5 priser på Ejendomsdagene i august. Det var markant, at 
manglende fokus på netop det at passe ind i den skandinaviske 
samfundsmodel og forstå dens dynamikker, gjorde det svært for 
en stor international kapitalfond at gøre sit indtog. Og det var 
markant, at boliger på alles læber i løbet af året handlede om 
fællesskaber og bæredygtighed på ikke bare to, men på hele tre 
forskellige måder. 

Jeg er helt overbevist om, at det bliver et spændende årti, vi går 
ind i. Vi har i denne udgave sat fokus på, hvad det betyder for 
investeringerne i årene, der kommer. Det gør vi blandt andet med 
et interview med Nreps adm. direktør om, hvorfor han synes det 
er helt okay at tjene færre penge for til gengæld at kunne se en 
mening med at gå på arbejde. 

I 2019 lancerede vi på Estate Media podcasten Estate Podcast. Og det har overrasket mig i 
værtsrollen, hvor meget ovenstående fylder for branchens ledende aktører og har givet anledning 
til gode og inspirerende debatter. Det bliver spændende at følge i 2020.

Du sidder her med årets første udgave af Estate Magasin i hånden. Rigtig hjertelig velkommen til et 
nyt år og et nyt årti og til masser af nyheder og baggrundsartikler om branchens udvikling.

Rigtig godt nytår!

-J

Foto: Wilfred Gachau

I dag om et år er
bæredygtighed vigtigere 

end bundlinje 
i ejendomsbranchen 

The only global law firm in Denmark

Op mod 40 procent af den globale udledning af drivhusgasser stammer fra 
byggebranchen. Det ønsker både politikere og branchens aktører sænket. Hurtigt. 

 
At bygge bæredygtigt og favne den cirkulære økonomi kræver kompetent juridisk 
rådgivning. DLA Piper rådgiver både nationale og internationale aktører inden for 

bæredygtigt byggeri, og vi har stor erfaring med at forankre den grønne omstilling 
i den juridiske proces. 

Vi er Danmarks eneste globale advokatvirksomhed og til stede i mere end 
40 lande. Vores globale tilstedeværelse er forankret i et stærkt nordisk 

branchekendskab og lokal ekspertise. Vi er 50 jurister i Danmark, 100 jurister på 
nordisk plan og 500 på globalt plan med speciale i fast ejendom.  

dlapiper.dk

Estate media_annonce_230x290_det store årsnummer.indd   1Estate media_annonce_230x290_det store årsnummer.indd   1 03-12-2019   11:01:2703-12-2019   11:01:27
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Af Kamilla Sevel Sidste år var den danske kapitalfond Nrep 
kommet til en skillevej. Partnerne ville have et 
fælles svar på, hvad det egentlig er, Nrep bringer 

til verden. De oprindelige stiftere af virksomheden 
kunne se, at der var brug for mere struktur på vej mod 
200 medarbejdere, og med ejendomme og projekter 
for over 31 milliarder kr. under forvaltning. 

- Der var ikke en eneste, der sagde, at vi skal tjene så 
mange penge som muligt. Til gengæld kunne alle se 
sig selv i at berige folks liv. Så sådan blev det, og det 
ligger helt i tråd med den måde, som Nrep blev født 
på. Vi har en værdibaseret tilgang til ejendomme, og 
det er ikke en kritik af den eksisterende branche, men 
båret af en nysgerrighed efter en anden måde at tilgå 
ejendomsinvesteringer på, siger CEO Claus Mathisen, 
der i efteråret 2018 tog over på posten efter stifter 
Mikkel Bülow-Lehnsby.

Derfor blev virksomhedens ”why” til, at Nrep skal 
”forbedre det byggede miljø for at berige folks liv”. 

- Nrep har altid haft et perspektiv på at ville tilføre 
noget andet og mere til ejendomme. Vi har andre 
partshavere end bare vores investorer. Når vi siger, at 
vi vil berige folks liv, betyder det vores investorer, men 
det betyder også den by og de mennesker, der færdes 
rundt om vores bygninger. Så det blev det, og i det har 
vi fanget rigtig mange af de ting, vi går op i. 

Logistikejendomme i Logicenters, opbevaring i 
Pelican Self Storage, konceptboliger i Plushusene, 
Agorahaverne, Umeus, Noli Studios og Altura. 

Koncepterne står i kø i Nrep-universet – nogle af dem 
driver Nrep alene og andre i partnerskaber med andre 
aktører i markedet. Men fælles for dem er, at en bolig 
eller en kvm erhverv er en vare, man køber eller lejer 
hos Nrep, og man skal kunne stole på, hvad man får. 

- Vi ser ejendomme som et produkt, som har kunder, 
og hvis en kundegruppe har et problem, så skal vi løse 
det for dem. Hvis vi gør det, så skaber vi værdi, og hvis 
vi gør det mange gange, så skaber vi mere værdi. Hvis 
man sad i retail, ville man nok sige ”selvfølgelig ved 
du hvem dine kunder er, og hvad de gerne vil have”. 
Men vil de så alle sammen gerne have en 3-værelses 
lejlighed med et HTH køkken? Nej, det vil de nok ikke. 
Så hvad vil de så have? Det er der vores nysgerrighed 
skal finde den rigtige løsning, siger Claus Mathisen.

Den store udfordring for Nrep har været at definere, 
hvornår det så er, de skal gøre noget særligt. For hvis 
man hele tiden skal gøre noget ekstraordinært, kan 
man godt udmatte organisationen. 

- Derfor har vi besluttet en 90/10 ordning. 90 procent 
af det vi gør, skal vi gøre 10 procent bedre end 
gennemsnittet. Og på 10 procent af det vi gør, skal 
vi bruge 90 procent mere energi. Det bliver til vores 
fyrtårnsprojekter, som for eksempel UN17 i Ørestad 
og Ressourcerækkerne, og det motiverer os. I stedet 
for at gå efter den sidste krone, så går vi efter den 
bedste løsning. Det er lidt mere besværligt – for ikke at 
sige meget mere besværligt, og derfor tjener vi heller 
ikke helt så meget i vores managementselskab som 
sammenlignelige selskaber.

- Vi vil være frontløbere

- Vi er gået fra at ville levere 
nogle gode værdibaserede 
afkast til at ville forbedre 
det byggede miljø og berige 
folks liv gennem vores 
investeringer, siger CEO 
Claus Mathisen, Nrep.

Nrep har siden 2007 investeret i mere end 
240 ejendomme. Målet er hele tiden at gøre det 
bedre – også selvom det koster på bundlinjen
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I det almene område Tingbjerg i Københavns nord-
vestkvarter vil Nrep for eksempel bygge op mod 1.500 
boliger.

- Det er måske ikke jordens bedste forretningscase for 
os her og nu, men der er et kæmpe potentiale for os, 
hvis vi løser Tingbjerg-casen. Hele tilgangen til at tale 
med almene boligselskaber kan vi tage med videre, og 
for os at se er de en rammebetingelse for at få byen 
til at hænge sammen. Det er måske ikke den dialog, 
udviklere normalt synes er allersjovest. Men vi vil 
hellere se, hvordan vi kan løse det fremfor at gøre alt, 
hvad vi kan for at prøve at forhandle os ud af de her 25 
procents allokering i en lokalplan for eksempel.

VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE
Nrep har investeringsmandat til at gå udenfor Norden, 
og netop derfor er er det ekstra vigtigt, at projekterne 
er skalerbare. 

- Plejehjem, betalbare boliger, studerende, der ikke har 
råd til en bolig i København eller i Paris, og almene 
boligområder med sociale problemer. Udfordringerne 
er de samme i den vestlige verden, og hvis vi finder 
løsningen på dem, kan vi gøre det samme andre steder. 

Nrep har affundet sig med at skabe et overskud cirka 
hvert andet år og cirka hvert andet år bruge ind-
tjeningen på at ansætte nye mennesker. I grove træk.

- Vi er nødt til at ansætte nye mennesker for at sikre 
os, at vi hele tiden har kompetencerne til at kunne 
innovere. Vi sidder netop og laver Plushusene og en af 
de konceptændringer, vi kommer til at gøre er, at vi er 
nødt til at lægge kabler i jorden til el-biler på alle vores 
lokationer. Det koster 50 kr. per meter at gøre det nu, 

men hvis vi lægger det ned efterfølgende, kommer det 
aldrig til at hænge sammen. Hvis jeg var udvikler med en 
anden horisont, ville jeg måske tænke, at jeg skal have 
skudt det her af, og så ser du mig ikke igen, så hvorfor 
gøre det? Men jeg har en organisation og et brand og vil 
gerne gøre det samme mange steder, så jeg vil ikke være 
kendt som det sted, hvor du ikke kan lade din el-bil. Det 
er en unødig barriere. Vi skal have de kompetencer, der 
opdager sådan nogle ting, inden de sker. 

Og det tager tid. Faktisk så meget, at det udfordrer 
Claus Mathisens tålmodighed nogle gange, selvom han 
ved, at det er den rigtige vej at gå. 

- Det har taget os 2 år at skære konceptet på Plus-
husene rigtigt med brugerundersøgelser, fokusgrupper, 
antropologer, besøg i eksisterende fællesskaber i USA, 
Tyskland og England, og vi skal have volumen for at 
kunne drive dem fornuftigt.

Nrep er ikke de eneste, der satser på koncepter. Flere 
andre aktører i markedet er på vej især indenfor 
ungdomsboliger, seniorboliger og boliger med 
fællesskabsfaciliteter. 

- Vi har en målsætning om at rulle 2000 boliger ud 
på Plushusene-platformen og 1000 ”Agorahaver” via 
Tetris i første omgang. Det giver ikke mening at rulle 
konceptet ud, hvis vi kun tror, at vi kan afsætte 400. 

FYRTÅRNSPROJEKTER ER 10 PROCENT
Nrep bliver ofte omtalt i forbindelse med fyrtårns-
projekterne, men i den 28 milliarder kr. store portefølje 
er der mange typer investeringer. 

- Vi har tre investeringskategorier: Value Add, 

VORES TILGANG ER, AT 
BÆREDYGTIGHED IKKE MÅ VÆRE 

AFKASTUDVANDENDE.
Claus Mathisen
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platforme og byudvikling. I den første har vi blandt 
andet købt en række butikscentre, som er lidt trætte. 
De har en ret kort horisont og er en klassisk ejen-
domsdisciplin. Når det gælder det, vi kalder platforme, 
vores konceptbyggerier for eksempel, så kræver det 
noget helt andet og inkluderer både drift, branding og 
kundeforståelse. Og når det gælder byudvikling, så er 
horisonten meget længere. Vi er ikke udstyret til det 
hele i hele Norden. Vi er klart stærkest i alle discipliner 
i Danmark, mens vi i Sverige er stærkest på logistik, 
som ligger udenfor byerne og for eksempel sjældent 
hænger sammen med byudvikling. 

En af de næste store kategorier kan være plejehjem. 
De er på agendaen hos flere kapitalfonde i øjeblikket. 
Og det er de også hos Nrep. Faktisk var det Claus 
Mathisens drøm, da han startede i Nrep at bygge 
plejehjem. 

- Jeg kendte Mikkel (Bülov-Lehnsby og stifter af Nrep, 
red.), fra London, hvor vi nogle gange mødte hinanden 
hos fælles venner og delte vores utilfredshed med at 
være ansat i en international kapitalfond. Mikkel var 
hos Goldman Sachs, og jeg var hos J. P. Morgan. Og jeg 
kunne selvfølgelig have valgt at blive i J.P. Morgan eller 
i Boston Consulting Group, hvor jeg også har været. 
Der kender man systemet. Det er et anglosaksisk, ka-
pitalistisk orienteret performancesystem. Men jeg ville 
have en bedre balance mellem det, jeg brugte mit ar-
bejdsliv på, og det der kom ud af det inklusiv for mig 

selv. Jeg ville gerne bruge tid på min familie og være 
med til at skabe noget, jeg kunne være stolt af i en sam-
fundsmæssig kontekst, når jeg bruger min tid på det. 
For mig var det uforløst i BCG. I Nrep har jeg mulighed 
for at påvirke 1:1, hvad jeg står for, og det tror jeg driver 
mange af dem, der er her, siger Claus Mathisen.

VILLE GERNE BYGGE PLEJEHJEM
Plejehjemmene var højt på Claus Mathisens agenda, 
fordi han havde set et behov for at gøre det bedre, da 
hans egen mormor og morfar kom på plejehjem.

- Jeg havde til gengæld aldrig hørt om self-storage 
før. Så vi analyserede begge segmenter. Der var ikke 
nogen tvivl om, at der var og er et behov for begge 
dele. Der var heller ikke nogen tvivl om, at udbyderne i 
markedet kunne have gjort det bedre på begge fronter. 
Men konklusionen blev, at plejehjem - det er reguleret, 
det er politisk, og det er besværligt. Self Storage er ikke 
reguleret – det er ikke politisk, og det er ikke særlig 
svært. Så fint, så starter vi med det, og det blev til 
Pelican. Og nu er der så gået 10 år, og nu kan jeg faktisk 
få lov til at lave plejehjem, siger Claus Mathisen med et 
glimt i øjet og tilføjer:

- Det passer nok også bedre med vores evne til at 
håndtere det i dag. 

Men hvad enten det er plejehjem eller Self Storage, så 
skal målet om at berige folks liv gå igennem. 

DER ER MANGE 
GRUNDE TIL, 

HVORFOR 
LANGSIGTEDE 

INVESTERINGER 
GIVER MENING. 

DET ER VÆRDIGT 
AT BRUGE LANG 

TID, INDEN DU 
SÆTTER NOGET 
PÅ JORDEN, DER 

SKAL STÅ I 50 
ELLER 100 ÅR. 

Claus Mathisen

- Projektet fra NREP realiserer i 
høj grad de visioner, vi har haft for 
Skovlygrunden. En tryg bolig for 
ældre og samtidig et inviterende 
fællesskab for alle borgere, børn, 
unge og ældre, sagde borgmester 
i Rudersdal Kommune, Jens Ive, 
da han annoncerede vinderen af 
kommunens plejehjemsudbud. 
Fribo Holte er tegnet af Rubow 
Arkitekter.

Husen Advokater er specialister i fast ejendom
 

Vi rådgiver nationale og internationale ejendomsbesiddere om køb/salg, 
udvikling og strukturering af erhvervs– og boligejendomme, ligesom vi bistår 

rådgiverne indenfor forsikring og entreprise.
 

Hos os får ambitiøse ejendomsaktører sparring om potentialerne og den 
praktiske håndtering af deres ejendomme, ejendomsprojekter og –selskaber.

VI BANER VEJEN FOR 
BYENS UDVIKLING
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Nrep havde i 2018 en omsætning på 250 millioner kr., 
hvilket er en firedobling i løbet af de sidste 5 år. 

Resultatet før skat var 22 millioner kr. Det største år hidtil 
var i 2016, hvor resultatet landede på 44 millioner kr. 

Blandt de seneste store handler er købet af det 22.000 
kvm store Titan Hus på Titangade i København N. 
og salget af 152 ejerlejligheder i Vestervang nord for 
Botanisk Have i Aarhus samt Tunnelfabrikken i Nordhavn 
sammen med Unionkul og By & Havn. 

Desuden står NREP bag Danmarks første DGNB-
certificerede flex-byggeri i Nordhavn, hvor BIG Bio netop 
har åbnet biograf. Butik- og handelslivet i Nordhavn er 
ejet af Nrep i samarbejde med By & Havn. 

Nrep har dog det seneste år fået mest medieomtale for 
at vinde et udbud af et byggefelt i Ørestad, hvor 35.000 
kvm bolig skal bygges efter FNs 17 verdensmål samt 
opførelsen af Ressourcerækkerne, 29 rækkehuse og 
63 lejligheder, der er bygget i genbrugsmaterialer også 
i Ørestad. 

Endelig er første spadestik netop taget til opførelsen af 
Rudersdals nye plejehjem, Fribo Holte, der opføres i en 
rækkehus-lignende bebyggelse med NREP som bygherre 
og Jørgen Friis Poulsen som entreprenør. Plejehjemmet 
åbner i 2021 og skal drives af Altiden. Dermed har Nrep 
over de sidste to år investeret i 11 plejehjem. Det sidste 
blev købt lige inden jul af Skanska i Göteborg. Området 
er endnu Nreps mindste segment, men opbygningen er 
i gang blandt andet ved at ansætte folk med den rette 
know-how på området som for eksempel sygeplejersker.

PORTEFØLJE PÅ 
31 MILLIARDER KR.

- Så kan du sige, hvordan man gør det med Self Storage. 
Jeg ved godt, det ikke er noget, der redder verden. Men 
små ting giver en bedre oplevelse. For eksempel lagde 
vi gulvtæpper på gulvene i stedet for sådan en epoxy 
belægning. Det koster det samme, men det er en helt 
anden oplevelse, der kommer ud af det, og brugerne får 
sådan en wauw-oplevelse, når de kommer ind i Pelican. 

Danske kapitalfonde, der har formået at få 
international investorbevågenhed, kan tælles på én 
hånd, men hvorfor har lige Nrep klaret sig?

- Vi startede før finanskrisen, men vi nåede ikke at 
blive særlig store, og vi havde næsten ikke investeret i 
Danmark, som blev værst ramt i Norden. Men det var 
ikke nemt i starten. Jeg var ude hos flere pensionskasser, 
som bare så på mig og sagde: Hvad for noget - har du 
ikke nogen 10-årig lejekontrakt? Jamen så kan du bare 
gå. Og ja - det gjorde jeg jo så og fandt nogle andre, 
der dengang forstod konceptet. Den måde at tænke på 
kunne man ikke få ned i de rigtige kasser dengang. 

Nu skal Nrep videre. 

- Vi vil gerne have frigjort Nreps fulde potentiale. 
Bæredygtighed skal bæres ind i alt, hvad vi gør. Vi 
har kæmpet for at komme med og er nu det første 
ejendomsselskab i Norden, der er med i RE100, som 
betyder, at virksomheden og alle vores ejendomme 
skal køre på grøn elektricitet i 2025. Det bliver virkelig 
besværligt, men på den måde bliver vi ved med at 
holde os skarpe og være frontløber på, hvad den her 
branche kan i realiteten. Vi skal skubbe grænserne og 
vise, at det kan lade sig gøre. Ressourcerækkerne for 
eksempel skal i udgangspunktet koste det samme som 
et normalt boligbyggeri. Jeg tror på det private marked 
og på, at hvis du gør det rigtigt, så får du flere kunder. 
Du behøver faktisk ikke at lave et møgprodukt for at 
tjene penge, siger Claus Mathisen. 

Men for at gøre en forskel er det vigtigt for Nrep, at 
den holdning ikke gælder overfor investorerne. 

- Vi skal stadig levere et konsistent afkast i branchens 
øverste kvartil.

Claus Mathisen skal nu bruge erfaringerne fra arbej-
det i Pelican til at styre hele butikken Nrep. Han er i 
gang med en ”institutionalisering”, som han kalder det. 

- Vi investerer ret meget i at være en moderne 
virksomhed, hvor man træner sine medarbejdere og 
hvor du udvikler dine ledere og har en ledelsesstruktur. 
De fleste kapitalfonde er hurtigt køb og salg, hvor 
udviklingssamtaler ikke er det, der står øverst på listen. 
Sådan skal det ikke være her. Vi skal have struktur ind 
i alle processer. 

FAMILIEDREVET FIRMA
Men Nrep skal samtidig være et ”familiedrevet” firma 
i bred betydning. 

- Vi er mennesker, der går meget op i vores familier. 
Jeg har selv 4 børn i alderen 5-14. Mikkel har 4. Rasmus 
(Nørgaard red.) har 3. Og det at være en del af familien 
er noget, vi snakker om i Nrep. Der har også været 
en del af vores respektive partnere i det private, der 
har haft deres gang her. Vi kan godt lide følelsen, og 
mange – også nye ansatte – taler om, at man er en ”del 
af familien”. Jeg opfatter det som en god refleksion af 
vores kultur og værdier, at det er den følelse, vi skaber, 
for det er også det, vi gerne vil.

Nu kommer 2020. Claus Mathisen tror, der kommer 
noget godt ud af, at der måske er lidt afmatning på vej. 

- Egentlig ser jeg ikke nogen betydelig ændring i 
markedet i øjeblikket, men jeg kan konstatere, at 
markedet er lidt mere trægt. Der er flere udviklere, 
der har igangsat mange boliger, og de har lidt svært 
ved at få dem solgt. Vi ser også nogle af arkitekterne er 
påvirkede af mindre efterspørgsel, og vi ser også nogle 
af entreprenørerne begynder at have lidt lettere ved 
at finde kapacitet på deres betonfabrikker. Det virker 
meget, meget sundt. Det virker ikke som en krise eller 
en bobletilstand. 

Og måske bliver det kun godt for Nrep:

- Jeg tror, værdien af at differentiere sig, kommer til 
at stige. n

Claus Mathisen havde 
oprindeligt slet ikke set sig 
selv i ejendomsbranchen. 
Faktisk er det først bagefter 
gået op for ham, at han er 
ud af en byggefamilie. Hans 
far var i F.L. Schmidt og 
byggede cementfabrikker i 
blandt andet Iran, hans mor 
var i Velux og hans kone er 
arkitekt.



BYGGET TIL MENNESKER.
SKABT MED OMTANKE.

TAK FOR ÅRET 
DER GIK.

aggruppen.dk aggruppen.dk

2019 har været et spændende år. 
Vi har afleveret næsten 600 nye hjem, skiftet 

navn, sat bæredygtigt byggeri på dagsordenen og 
opnået prisnomineringer og priser. Vi glæder os 

til et nyt og innovativt 2020.  

TAK TIL ALLE DER HAR 
DELTAGET I LØBET AF ÅRET. 
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De ryddede nyhedsscenen i året, der gik

2019 blev et turbulent år, der startede stille og roligt, 
og blev mere og mere hektisk efterhånden som 
månederne skred frem. 

En ny regering med en ny dagsorden og en ny 
boligminister kom til at præge mange af nyhederne. 
Men også andre markante kursskifter endte blandt de 
mest læste nyheder som for eksempel, da Danbolig 
valgte at stoppe samarbejdet med Hald-koncernen. 

Året igennem har estatemedia.dk leveret nyheder 
fra hele branchen. Vi sorterer rigtig mange fra for 
at være sikker på, at det, vi publicerer, er med til at 
give et retvisende og interessant billede af aktører og 
sektorer i branchen. Vi har samlet de mest læste her 
og genopfrisker året, der gik, igennem 25 nyheder og 
overskrifter. Og man kan godt se, at der var mest travlt 
i årets sidste måneder for det er her, at de mest læste 
nyheder kommer fra.

Andelsboligejere 
blev bange for indgreb

Mest læste i 2019
Af Kamilla Sevel

SEPTEMBER • Skrækken spredte sig, da det stod klart, 
at boligministeren på den ene eller den anden måde ville 
ændre §5 stk. 2 om renovering af udlejningslejligheder. 
Og i september kom Ejendomsforeningen Danmark 
med et notat om konsekvenserne for andelsboliger: 

Over 160.000 andelsboliger vil blive ramt negativt 
af et indgreb mod Boligreguleringslovens § 5 stk. 2. 
Konkret vil en ejer af en typisk andelsbolig på 80 kvm 
i København tabe cirka 280.000 kr. på sin andel, hvis 
muligheden for gennemgribende moderniseringer 
begrænses, og ejendommen falder 25 procent i værdi, 
men tabet kan også være væsentligt højere.

– Der er ingen tvivl om, at et indgreb vil gå ud 
over værdien af andelsboliger og give den enkelte 
andelshaver et stort tab, der vil kunne mærkes i 
privatøkonomien. Derfor er det meget vigtigt, at der 
ikke laves politiske indgreb, uden at konsekvenserne 
for blandt andre andelsbolighaverne står klare, sagde 
adm. direktør Jannick Nytoft, Ejendomdanmark.

ABF, som er en landsdækkende interesseorganisation 
for private andelsboligforeninger og andelshaveres, så 

også med stor bekymring på et indgreb mod § 5 stk. 
2, som i værste tilfælde vil forårsage teknisk insolvens 
for mange andelshavere. 

– Mister andelsboligerne værdi, risikerer vi, at folk 
bliver stavnsbundet og i værste fald får problemer med 
bankfinansieringen. Derudover vil det blive dyrere for 
foreningerne at belåne ejendommen, hvilket kan være 
nødvendigt, hvis ejendommen skal vedligeholdes, 
sagde direktør Jan Hansen, ABF.

Det er sandsynligvis de cirka 40.000 andelshavere, der 
har købt bolig de seneste fem år, som vil blive hårdest 
ramt af et indgreb. 

Der findes i alt 206.700 andelsboliger, 164.400 af dem 
er i ejendomme opført før 1992.

OG NU?  
Ekspertudvalget er kommet med en redegørelse. 
I januar 2020 forventes et nyt forslag til §5, 
stk 2 fremlagt.

Illustration: Plushusene
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Danbolig stopper samarbejdet 
med Hald-koncernen

Vinderne af 
Estate Media 
Prisen 2019

Stad og Paulun kom til verden

FEBRUAR • - Det gør ondt, sagde Torben Hald, da 
Danbolig meddelte, at de ikke længere ville samarbejde 
med ham via Hald-koncernens 15 forretninger i 
hovedstadsområdet. En beslutning, som Hald-
koncernen blev ked af, men tog til efterretning. 

– Vi er en familievirksomhed, der har været med i 
Danbolig siden kædens spæde start. Virksomheden 
bygger på de værdier, min far grundlagde butikkerne 
ud fra, og vi har altid arbejdet efter, at vores kunder 
oplever at blive mødt med troværdighed, engagement 
og evnen til at være sælgerens mand, siger Torben 
Hald.

Torben Hald henviste blandt andet til den sag, der 

kom frem, hvor en mægler i forretningen påstod, at 
der var sket reelle fremvisninger i forbindelse med et 
boligsalg, selvom det ikke var tilfældet.

– Det gør ondt, at vi har haft medarbejdere, der har 
brudt min tillid ved at agere på en måde, som ikke 
alene er meget kritisabel, men også kan medvirke 
til at tegne et billede af vores butikker, som hverken 
medarbejdere, samarbejdspartnere eller kunder kan 
genkende, sagde Torben Hald, der er medejer og søn 
af stifter Niels Hald.

AUGUST • - En af de nyheder, der næsten altid ender 
på årets top 10 er offentliggørelsen af de nominerede 
og de endelige vindere af Estate Media Prisen. Der 
var massive klapsalver til vinderne, da Estate Media 
Priserne 2019 blev uddelt torsdag den 29. august 
på Ejendomsdagene på Marienlyst Strandhotel i 
Helsingør, hvor mere end 225 deltagere på tværs af 
ejendomsbranchen var samlet.

Årets vindere fik alle en skulptur skabt af kunstneren 
Lina Murel Jardorf specielt til Ejendomsdagene. 

AUGUST • - I februar afbrød Danbolig ret pludseligt 
samarbejdet med den største aktør i kæden nemlig 
Danbolig Niels Hald. Et halvt år efter kom så løsningen 
på, hvordan koncernen kommer videre. Løsningen 
blev, at koncernen blev splittet op i tre.

Torben Hald solgte sin andel af Danbolig Projekt til 
den mangeårige frontfigur Alice Lotinga, som selv 
kører forretningen videre under det fremtidige navn 
Stad Projekt.

– Det har altid været mig, der reelt har drevet vores 
projektforretning, men nu får jeg i endnu højere grad 
hænderne på kogepladen, når jeg køber Torben ud, 
siger Alice Lotinga.

Majoriteten i Danbolig Erhverv blev samtidig solgt 
til Mads Roepstorff, men her er Torben Hald fortsat 

medejer. Denne del kører videre under navnet Stad 
Erhverv.

Torben Hald kommer selv til at fortsætte med 6 
boligbutikker. Alle de øvrige butikker blandt andet en 
række i Roskilde er frasolgt.

– Sagen med mæglerne viste, at ledelsen nok var kom-
met for langt væk fra medarbejderne, når sådan noget 
kunne ske. Jeg har skullet finde tilbage til at have tid 
til at komme ud i butikkerne og opleve det daglige liv 
med kunderne. Derfor har vi skåret ned på antallet 
af butikker og solgt fra, så der fremover er 6 butikker 
tilbage. Det hjælper også på den daglige drift, at vi ikke 
længere er med i et kædesamarbejde og dermed ikke på 
samme måde skal jagte den sidste handel for hele tiden 
at udvide vores markedsandel. Der kommer ikke til at 
være det samme pres, sagde Torben Hald.

OG NU?  Se årets 3. mest læste nyhed.

OG NU?  
Torben Halds nye rene 
boligmæglerkæde kom 
til at hedde Paulun, 
og de 6 butikker ligger 
alle i København.

OG NU?  
Emilie Møller var på forsiden af Estate Magasin i oktober. 
Hun vandt årets unge talent og blev forsidehistorien i et 
magasin, der gik tæt på en omskiftelig advokatbranche.

Fra venstre: Adm. direktør Lars Bernt fra Estate Media, Emilie Møller fra DLA Piper (vinder af Årsprisen - årets unge 
talent), Tony Christrup fra AG Gruppen (vinder af Projektprisen), Troels Bødker Feodor Nielsen og Rasmus Brohl 

fra Nybygget.dk (vinder af Velkomstprisen), Anders Lendager fra Lendager Group (Årets forbillede), Anne Skovbro 
fra By & Havn (vinder af Transaktionsprisen) og chefredaktør Kamilla Sevel fra Estate Media. Foto: Estate Media.

PROJEKTPRISEN
AG Gruppen og Nrep 
Som bygherre på Ressource-
rækkerne i Ørestad

TRANSAKTIONSPRISEN: 
By & Havn for udbud og salg 
af UN17 Village i Ørestad

ÅRETS FORBILLEDE: 
Anders Lendager, 
Lendager Group

VELKOMSTPRISEN: 
Nybygget.dk ved 
Rasmus Brohl og Troels 
Bødker Feodor Nielsen

ÅRSPRISEN 
ÅRETS UNGE TALENT 
Emilie Møller, DLA Piper
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Kristian Baatrup stopper 
i Landinspektørkontoret

Casa og Nrep vil bygge 2.000 boliger

SEPTEMBER • - Det var til stor overraskelse for mange, 
da Landinspektørkontoret Baatrup og Thomsen 
meddelte, at Kristian Baatrup var fratrådt sin stilling 
i virksomheden. Beskeden kom uventet og pludseligt, 
men partner og landinspektør Ulrik Thomsen ville 
ikke uddybe udmeldingen.

– I fratrædelsesaftalen er vi blevet enige med Kristian 
Baatrup om ikke at fortælle om baggrunden for, at 
han er fratrådt, så det kan vi naturligvis ikke komme 
nærmere ind på. Men vi kan godt sige, at ifølge aftalen 
må Kristian ikke have kontakt til vores kunder. En 
overtrædelse af dette vil få juridiske konsekvenser.

Landinspektørkontoret Baatrup og Thomsen landede 
i 2018 et overskud på 6,8 millioner kr. før skat med en 
bruttofortjeneste på henholdsvis 18,1 millioner kr.

SEPTEMBER • Ejendomsfonden Nordic Strategies 
Fund II, der er administreret af den nordiske ejen-
domsudvikler, investor og ejendomsoperatør NREP 
("NREP"), gik sammen med en investorgruppe 
primært relateret til CASA Group om et nyt selskab, 
Plushusene, hvor det er målet at opføre over 2.000 
boliger til cirka 3 milliarder kr. 

Byggeriet er gået i gang i udviklingsområdet 
NærHeden ved Hedehusene, og der er allerede sikret 
yderligere byggegrunde i blandt andet Ballerup og 
Aarhus. Det var advokatfirmaet Accura, der rådgav 
Nrep i forbindelse med investerings- og ejeraftalen 
med CASA og om Plushusenes efterfølgende køb af 
byggegrunde, herunder i NærHeden.

OG NU?  
Kristian Baatrup starter op for sig selv med 
virksomheden landinspektoren.dk

OG NU?  
De første Plushuse står 
klar i Hedehusene i 2020. 
Læs også artiklen side 15.
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VI SER RESSOURCER 
HVOR ANDRE SER AFFALD

U P

Lendager UP rådgiver om, udvikler samt leverer byggematerialer og -kom-
ponenter til alle interesserede bygherrer, arkitekter, ingeniører og entre-
prenører. Vores materialer og komponenter baseres på løsninger, hvor vi 
ikke trækker på jordklodens jomfruelige råstoffer, men i stedet understøtter 
og videreudvikler den cirkulære økonomi.

Foto: Tekstiler der omdannes til akustikfilt samt isoleringsbatts og -granulat
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7 advokater går fra Plesner 
til Accura

Nye kræfter til Birch Ejendomme

OKTOBER • Et af de helt store samtaleemner i ad-
vokatejendomsbranchen i efteråret blev, at advokat-
firmaet Accura kunne offentliggjorde, at 7 nye advo-
kater inklusiv de 4 kommende partnere Anders Friis, 
Jakob Schou Midtgaard, Luise Christensen og Rikke 
Maria Falck Jensen ville skifte fra Plesner.

– I Accura har vi altid haft en fokuseret strategi, og vores 
fælles ambition er, at vi vil være en advokatvirksomhed 
i vores egen liga inden for rådgivning om transaktioner. 
Optagelsen af de nye partnere er endnu et vigtigt 
skridt mod opfyldelsen af den ambition, siger partner 
og bestyrelsesformand Thomas Weincke, Accura.

Nyudnævnte Accura-partner Anders Friis sagde på 
vegne af de indtrædende partnere:

– Skiftet til Accura er udtryk for et stort ønske hos 
os alle om at arbejde på et advokatkontor, der er højt 
specialiseret i at rådgive om komplekse transaktioner. 

Vi deler Accuras ambitioner og det stærke fokus på 
transaktioner, som giver en helt særlig kultur, tilgang 
til rådgivningen og fokus i processer og ydelser, som vi 
glæder os til at blive en del af.

OKTOBER • Nyheden om, at udviklings-, bygge-, og 
udlejningsvirksomheden Birch Ejendomme fra Silke-
borg udvidede ejerkredsen, blev årets 7. mest læste 
nyhed.

Thomas Bertelsen, Kenneth Biirsdahl, Peder Østergaard 
og Thomas Bøgild-Jakobsen fra Deloitte og Advokat-
kompagniet har været rådgivere for Birch Ejendomme i 
en årrække, og de blev nu en del af virksomheden.

Birch Ejendomme beskæftiger cirka 1.000 personer hos 
underleverandører og har 130 ansatte, som sammen 
årligt bygger over 100.000 kvm udlejningsboliger og 
har planer om yderligere vækst i hele Danmark.

– Hvis vi skal forsætte udviklingen af virksomheden, er 
det afgørende, at der tilføres nye kompetencer, hvilket 
vi i høj grad tilfører med de fire nye partnere, sagde 
medejer og direktør René Birch, Birch Ejendomme.

OG NU?  
Ejerkredsen i Birch Ejendomme udgøres nu af direktør René Birch, Thomas Bertelsen, Kenneth Biirsdahl, Peder Østergaard og Thomas Bøgild-Jakobsen.

OG NU?  
Plesner reagerede ved blandt andet at 
sammenlægge afdelingerne for Fast Ejendom 
og Entreprise og udnævne Karina Brinch til ny 
partner i teamet for Fast Ejendom.
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www.exometric.com

Kontakt Nikolaj Pfeiffer og få 
en demonstration af Exobase.
Skriv til: npf@exometric.com

- og hvad vil de betale?

Hvert år gennemfører vi 30.000 interviews med 
danske husstande. Få adgang til vores store online 
database Exobase med resultaterne og data om 
boligmarkedet i hele landet fra 3.995 kr. pr. md.*

Hvor vil danskerne bo

*ekskl. moms
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JUNI • Det var en stor nyhed, da WeWork i juni kunne 
offentliggøre deres første placering i Danmark. Den 
internationale kæde af kontorfællesskaber startede 
op i Kødbyen i Skelbækgade 2-4, hvor Wework fra 
midten af 2020, kan tilbyde 7.500 kvm til fremtidige 
medlemmer. 

Wework er verdens største kontorfællesskab og 
ekspanderede frem til september aggressivt over hele 
verden. Skandinavien stod højt på ønskelisten.

Det konkrete projekt i Skelbækgade er udviklet i 
samarbejde med danske Over Byen Arkitekter. Ejen-
dommen i Skelbækgade vil blive forvaltet af Fokus 
Asset Management.

– Vi er sikre på, at denne lejekontrakt bidrager til 
en stærk investering, som skaber værdi for vores 
investorer og nedsætter risikoen, sagde CEO og 
partner i Fokus Asset Management, Tonny Nielsen ved 
kontraktindgåelsen. 

Wework fik hjælp 
til at komme til 
landet af Invest in 
Denmark. Desuden 
har Wework arbejdet 
tæt sammen med 
CBRE og DLA Piper. 
Lundgrens har re-
præsenteret udlejer. 

Wework åbnede deres første lokation i Norden den 
3. juni 2019 med en lokation i den ikoniske bygning 
Urban Escape i Stockholm.

OG NU?  
WeWork er kommet i problemer efter en 
mislykket børsnotering. Organisationen har 
dog understreget, at de skandinaviske aktivi-
teter fortsætter som planlagt.

OG NU?  Tetris’ igangværende projekter færdiggøres som planlagt og påvirkes ikke af transaktionen. Plesner og 
Catella medvirkede som Tetris’ rådgiver i transaktionen, og Accura og PwC bistod Nrep. Læs også artiklen side 15.

WeWork kommer 
til Danmark

Nrep køber 50 procent af Tetris
AUGUST • Nrep købte Stensdal Group ud af Tetris 
og Rasmus Friis, Tomas Jandorf og Michael Borchers 
solgte en del af deres anparter i projektudviklings- og 
entreprenørselskabet.

Investeringen skete for at gøre det muligt at udvikle 
mere end 1000 nye lejeboliger i seniorvenlige bolig-
fællesskaber over de kommende år. Det er blandt andet 
Tetris’ koncept for seniorbofællesskaber ’VoksenPlus’, 
der skal udbredes til mere end 15 lokationer i Danmark.

Nreps investering muliggør en ambitiøs 5-årig 
udviklingsplan, der blandt andet omfatter opførelse af 
1.000 nye lejeboliger i seniorvenlige boligfællesskaber.

De første 1.000 boliger får et samlet areal på over 
80.000 kvm fordelt på 15 lokationer, som Tetris 
allerede har identificeret. I første fase bliver det 
primært på Sjælland, i form af Ballerup, Slagelse, 
Næstved og Holbæk, men hos Nrep lægger man ikke 
skjul på, at potentialet er endnu større.

Foto: Wework

handel

Hos STAD Projekt arbejder vi målrettet med vores 
samarbejdspartnere om at skabe byggerier, der 
passer til markedets ønsker.

handel

Alice Lotinga
Direktør
www.stadprojekt.dk

Estate Bagside.indd   3 17/09/2019   16.12
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OKTOBER • Invesco Real Estate går ind i 
Danmark med køb af 91 lejligheder i Valby.

APRIL • Parken bygger 
nyt Lalandia ved Ringkøbing

JANUAR • Christian Fladeland 
bliver ny CIO i Heimstaden

JUNI • Blackstone udnævner 
Lars Pærregaard til ny CEO.

MAJ • Svenske SBB køber op for 
375 millioner kr. for første gang i Danmark

JANUAR • Nybolig Erhverv skifter 
navn til Nordicals

AUGUST • Colliers overtager 
Butikskompagniet i Aarhus

JUNI • Danmark får igen en boligminister

SEPTEMBER • HD Ejendomme 
bygger 51 boliger i Nyborg

MAJ • Blackstone køber 360 North
MARTS • Når Ikeas nye varehus åbner 
ved Dybbølsbro nær hovedbanegården i 
København, bliver det ikke som tidligere 
udmeldt med en butik på 37.000 kvm. Det 
bliver heller ikke i 2019-2020.

JANUAR • Kristian Krogh tiltræder 1. maj som 
adm. direktør/Managing Partner for Thylander 
Gruppen. Michael Bertelsen bliver ny adm. 
direktør for Niam.

JUNI • Pensionsselskabet PFA har i samar-
bejde med Thylander Gruppen som manager 
indgået aftale om at købe den velkendte 
Forum-ejendom på Julius Thomsens Plads på 
Frederiksberg.

AUGUST • For første gang blev det danske 
Proptech miljø kortlagt. Proptech Denmark 
har siden februar arbejdet på en oversigt over 
alle proptech-virksomheder, der opererer 
i Danmark, og kan nu publicere det første 
proptech overblik nogensinde i Danmark.

FEBRUAR • Kammeradvokaten flytter til et 
nytransformeret kontordomicil på Kalvebod 
Brygge, hvor advokatfirmaet bliver en væsentlig 
lejer af kontorarealerne på Kalvebod Brygge 32.

handel

STADErhverv

handel
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Flere topnyheder
 fra året der gik
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Af Kamilla Sevel D et er ikke ret mange år siden, at det var spild 
af tid og penge at få nogen til at udleje sine 
lejligheder. Det gik helt af sig selv og til den 

pris, der blev fastsat. Det er heller ikke ret mange 
år siden, at de allerfleste udbydere af projekter gik 
efter et detailsalg af enhederne i ejendommene. 
Men begrænsninger i adgang til finansiering og 
høje priser har betydet, at det er langt sværere at 
sælge boliger end for blot få år siden. Derfor vælger 
flere projektudviklere at sælge hele ejendomme 
til investorer, og flere investorer vælger at købe til 
udlejning fremfor til frasalg. 

Samtidig er tomgangen stigende. Det ved man 
godt i markedet, men nye tal fra EjendomDanmark 
underbygger fornemmelsen. Der er nu næsten 5 
procent tomme ejendomme, hvilket fortsat er en 
meget lav tomgang, men dog med en stigning på 1,1 
procent i løbet af det seneste år. Der er rift om de 
mindre boliger, mens større lejemål har det sværere 
på markedet.

Zoomer man ind på de danske storbyer, har Aalborg 
procentmæssigt flest boliglejemål at byde på, herefter 
følger Aarhus og København.

- Der er kommet mange nye lejemål på markedet, som 
gradvist overtages af nye lejere, men det går ikke så 
hurtigt mere, siger Jannick Nytoft, EjendomDanmarks 
adm. direktør.

Odense er den af storbyerne, der klarer sig bedst 
i øjeblikket. Her er der så godt som ingen ledige 
lejeboliger.

MÆGLERE PÅ BANEN
Volumen og tomgangen har betydet, at der er kommet 
mæglere på banen i udlejningsmarkedet. Og når det 
ikke kan gøres bare via en hjemmeside, men der skal 
egentlig salgserfaring til, så er der i dag 3 store aktører 
i markedet. Home Projekt og Lokalbolig Projekt 
foruden Stad Projekt, der dækker Hovedstadsregionen. 
Herudover er der en lang række lokale aktører og 
internetportaler.

- Der er ikke nogen tvivl om at i takt med at der bliver 
udbudt flere og flere lejeboliger, skal der gøres en 
større og mere serviceorienteret indsats, og derfor 
er udlejning blevet en ejendomsmægleropgave, siger 
indehaver og ejendomsmægler Thomas Høeg Mogen-
sen, Lokalbolig Projekt.

Det er især på grund af det voksende udbud, at priserne 
er kommet under pres. 

- Der er grænser for, hvad kunderne kan betale, og vi 
er da lidt bekymret for det meget store udbud, der er 
på vej, selvom der er befolkningstilvækst. Vi ser, at 
man er tilbøjelig til at klare sig med lidt mindre plads 
i lejelejligheder for en periode. Det kan godt være, at 
man bor på lidt færre kvm, men at det er okay i 

FRA EJE TIL LEJE
Stadig flere vil gerne leje i stedet for at eje deres bolig. 

Det har givet nye opgaver til mæglerne

DEAS-koncernen forvalter, administrerer og driver ejendom-
me i hele Danmark. Vi servicerer dagligt 77.000 virksomheder 
og familier. Vores over 900 medarbejdere stræber hver dag 
efter at sikre tilfredse kunder og lejere.

København • Aarhus • Aalborg 
70 30 20 20 • info@deas.dk • www.deas.dk

G O D T  N Y T Å R
Alle vores kunder, lejere og samarbejdspartnere ønskes et 
godt og succesfuldt nytår. 

2019 var et spændende år med masser af gode resultater 
for vores kunder og DEAS. På vegne af vores kunder har vi 
hjulpet 5.000 familier til et nyt hjem og fundet nye lokaler 
til 400 virksomheder. Det er vi rigtig stolte af.

Sammen med vores kunder har vi arbejdet målrettet for 
at tilføre værdi blandt andet gennem bæredygtige og 
effektive løsninger, der ultimativt skaber bedre hjem og 
forretningslokaler.

Tak for året, der er gået, og tak for tilliden. 

Vi ser nu frem mod et nyt år, hvor vi i DEAS-teamet glæder 
os til et fortsat godt samarbejde.

DEAS_Nytårshilsen_2020_EstateMedia-Højreside-AM-FINAL.indd   1 04-12-2019   09:40:18
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en periode, fordi det er en midlertidig løsning, mens 
man sparer op til at kunne købe en bolig, siger Thomas 
Høeg Mogensen.

Det er især mindre lejligheder, der er efterspurgt. Ikke 
mindst fordi, at der især i storbyerne bliver stadig flere 
singler. 

- Der er brug for en større indsats, når det gælder de 
projekter, hvor man ikke får lejet ud i samme tempo, 
som man gjorde før. Endnu har vi kun set få eksempler, 
men i det nye år vil vi formentlig se, at udlejerne 
vender tilbage til måneder med gratis husleje og andre 
incitamenter for at mindske tomgangen. 

FORSKEL FRA PROJEKT TIL PROJEKT
Der er dog stor forskel fra område til område. 

- Vi ser en tendens til, at udlejerne er blevet mere 
kræsne. De vil have stabile lejere ind. I det almene 
boligområde Tingbjerg for eksempel, hvor vi udlejer til 
nye boligprojekter, har vi en screeningsproces i gang 

for at sikre den rigtige lejersammensætning, siger 
Thomas Høeg Mogensen. 

Der er også flere, der gerne vil undgå at leje ud til 
delelejligheder. 

- Vi har samarbejdspartnere, som ikke er begejstrede 
for at leje ud til delelejligheder, men det vil være en stor 
indtægtskilde, man mister. Omvendt vil man jo også 
gerne have gode stabile lejere og minimere antallet af 
ind- og udflytninger, og det gør man typisk ikke med 
delelejligheder, hvor flere unge deler en lejlighed. 
Det er derfor en balancegang, og en dialog, man skal 
tage med udlejer både før og under udlejningen, siger 
Thomas Høeg Mogensen. 

LokalBolig Projekt blev etableret af Anette Uttenthal 
& Thomas Høeg Mogensen i 2015 og er en del af den 
landsdækkende LokalBolig ejendomsmæglerkæde. 
De to indehavere har udviklet forretningen fra 0 til 
at have 46 projekter til salg og udlejning i løbet af de 
sidste 5 år. n

1
- Især i forbindelse med 
lejelejligheder er det vigtigt, 
at prisen er skåret ind til 
benet, mens der er lidt mere 
albuerum på ejerlejligheder, 
siger indehaver og 
ejendomsmægler Thomas 
Høeg Mogensen, Lokalbolig 
Projekt. Her sammen med 
medindehaver Anette 
Uttenthal.

2
Flere nye boligprojekter er 
på vej i markedet. Blandt 
projekterne er Bygården 
i Tingbjerg med 19 nye 
rækkehuse udviklet af 
Innovater.

For mere information: Aberdeen Asset Management Denmark A/S +45 33 44 40 00

Verdensklasses Asset Management 
starter med lokal indsigt
Aberdeen Standard Investments er stærkt tilstede på verdens ejendomsmarkeder, hvor vores 
teams af ejendomseksperter finder de mest attraktive investeringsmuligheder.

Vores processer er globale og tilpasses lokalt. 
aberdeenstandard.com

ALTERNATIVES MULTI-ASSET QUANTITATIVE ACTIVE EQUITIES FIXED INCOME REAL ESTATE PRIVATE MARKETS 

121035977
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ÅRETS STØRSTE
transaktioner

ÅRETS STØRSTE
investorer

Type Adresse By Areal i m2 Pris i mio. kr Køber Sælger Pris pr. m2

Ørestads boulevard 106 m.fl. København S  84.000  2.300 Niam Solstra  27.381 

Hotel Admiral København K  17.893  Est. 1.400 Midstar Privat investor  Est. 78.243 

Fire boligejendomme København S  36.254  Est. 1.300 Axa Solstra  Est. 35.858 

Weidekampsgade 14 København S  26.104  1.085 KLP ejendomme Ejendomsselskab  41.565 

Gærtorvet 1 Carlsberg Byen  19.864  711 KLP Ejendomme Carlsberg Byen Ejendomme  35.793 

Sønder Allé 9 Århus C  12.199  542 Industriens Pension Aberdeen Standard Investments  44.430 

Bøge Allé 10-12 Hørsholm  23.000  Est. 540 PensionDanmark Chr. Hansen  23.478 

Hestehaven 51 Odense S  69.922  Est. 520 Coop Danmark Privat investor  Est. 7.437 

Nordre Strandvej 2A Helsingør  17.348  Est. 520 Midstar Artha Kapitalforvaltning  29.975 

Lathyrus Hus Grønttorvet Valby  16.000  520 Invesco FB Gruppen  32.500 

Investor Oprindelse Investor type Volumen (mio. kr) Transaktioner

Niam Sverige Ejendomsfond 3.177 6

Koncenton Danmark Ejendomsfond 2.343 14

Midstar Sverige Ejendomsselskab 1.920 2

KLP Ejendomme Norge Institutionel Investor 1.796 2

Axa Frankrig Institutionel Investor 1.554 6

Patrizia Tyskland Ejendomsfond 1.488 4

Heimstaden Norge Ejendomsselskab 1.303 6

PFA Ejendomme Danmark Institutionel Investor 995 8

Invesco USA Ejendomsfond 992 2

Pensiondanmark Danmark Institutionel Investor 775 3

Årets største transaktion 
var salget af Copenhagen 

Towers i Ørestad med 
54.000 kvm kontorer og 336 

hotelværelser. Det svarede 
til cirka 1,5 million kr. per 
hotelværelse inklusiv de 
tilhørende fællesarealer. 

Note: Handler til og med 6. december, hvor redaktionen sluttede. 

Note: Handler til og med 6. december, hvor redaktionen sluttede. 



40 estate |  N°1  2020

Af Kamilla Sevel P ensionDanmark har købt 3 Comwell-hoteller 
og Copenhagen Marriott hotel, og i oktober 
2020 slår Scandic Nørreport dørene op som 

et af flere hoteller i ATP Ejendommes portefølje. 
Norske KLP Ejendomme har også købt hoteller i både 
København og Aarhus, og samtidig er flere private 
aktører aktive på hotelmarkedet. 

Den stærkt øgede kapacitet, der kommer på markedet 
i øjeblikket, har ikke dæmpet investeringslysten.  

I december købte PFA et hotel i Lyngby nord for 
København af Benjamin Capital. Hotellet skal stå klar 
i juli 2020, og det er det femte hotelprojekt, som PFA 
investerer i i Danmark. I forvejen har PFA investeret 
i Hotel Alsik i Sønderborg, Hotel Otillia i Carlsberg 
Byen og et hotel til Guldsmeden under opførelse på 
Gullfossgade i København. Herudover har PFA givet 
tilsagn om opførelse af et hotel i Hillerød med Zleep 
Hotels som operatør.
 
- Hotellet har en rigtig god beliggenhed tæt på 
motorvejen og i et område i kraftig udvikling med 
kommende letbane, DTU og internationale virk-
somheder som Cowi og Microsoft. Men hoteludbuddet 
i området er forholdsvis begrænset, og derfor forventer 
vi også en god efterspørgsel, når Zleep Hotel Lyngby 
åbner næste år, siger chef for Danske Ejendomme 
Mikael Fogemann, PFA.
 
Men det der også gør PFA komfortabel er, at konceptet 
er mere end bare et traditionelt hotel. 

 
- Jeg ser enormt meget frem til at introducere 
markedet for vores nye hotellejligheder; Zleep Living, 
der er værelser, du faktisk kan flytte ind i - det skal nok 
blive stort, siger CEO Peter Haaber, Zleep Hotels.

Bestyrelsesformand Petter Stordalen, Nordic Choice, 
er en af dem, der også nu forsøger sig i det danske 
hotelmarked, hvor koncernen bygger i både Køben-
havns Lufthavn og på Postgrunden. I forvejen er Skt. 
Petri i centrum af København en del af koncernen. 
Han var her også omkring 2010-2011. 

- Dengang havde vi set, at der ikke var sket så meget på 
hotelfronten i København de sidste 20 år, og vi tænkte, 
at vi havde en kæmpe mulighed, men det tænkte alle de 
andre også. Dengang havde vi ikke den rigtige lokation, 
og vi havde ikke et ”flagship” hotel. Det har vi nu. Vi 
har aldrig investeret større i København, aldrig haft 
mere spændende projekter, og aldrig haft større tro på 
København, men vi ser også det andre i markedet ser, 
sagde Petter Stordalen i forbindelse med, at han var 
hovedtaler til årets HotCop i København. 

Og det andre i markedet også ser er, at der er rigtig 
mange nye værelser på vej. Petter Stordalen forventer, 
at markedet vil blive konkurrencepræget de kommende 
år og ikke mindst, at belægningsprocenten vil falde. 

- RevPar vil falde, nogen siger 15 procent – andre siger 
25 procent. Der kommer mange nye hoteller, specielt i 
budget-markedet. Så ja, jeg er bekymret for den store 
kapacitet, der kommer på markedet, og derfor har 

MANGE FLERE GODE 
SENGE AT SOVE I

Op til 2.500 senge er på vej årligt i årene 2019-2021. 
Men hoteltransaktionerne fortsætter

Vælg en grøn finansiering
af jeres ejendomme
Skal I investere i en ny lavenergiejendom, eller planlægger I at 
gennemføre energibesparende forbedringer af en bestående 
ejendom? Så giver det rigtig god mening at tænke klima
venligt og vælge en finansiering baseret på grønne 
Realkredit Danmarkobligationer. 

Kontakt os på 55 85 02 11 og 
hør mere om finansiering med 
grønne obligationer.

Realkredit Danmark’s Green Bond Framework is aligned with  
the four core components of the Green Bond Principles

230x290 Greenbonds_Ann_grøn finansiering.indd   1 19/08/2019   16.28
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vi heller ikke mere på vej i København lige nu, sagde 
Petter Stordalen.

Petter Stordalen ser dog helt andre ting, man også skal 
være opmærksom på. 

– Brands, som vi kender det i dag, får mindre 
betydning. Det er helt andre ting, der bliver afgørende 
for, hvem der lykkes i hotelbranchen. I gamle dage 
kunne man sætte et Marriott-skilt på en bygning, og 
så kom succesen listende, men sådan er det slet ikke 
mere, sagde Petter Stordalen og fortsatte:

– Når jeg så siger, at brands bliver mindre vigtigere, 
virker det måske mærkeligt, når Clarion lige er blevet 
kåret til bedste hotel 8 år i træk. Men det er ikke desto 
mindre det, jeg tror.

Han understreger, at han taler om markedsudvik-
lingen på længere sigt.

– Det er den udvikling, jeg tror kommer om 10 år. På 
kort sigt er jeg i tvivl om, hvad der sker. Jeg er som sagt 
bekymret for antallet af hotelværelser, der kommer 
ind på markedet i løbet af de kommende 2 år, og det 
kommer vi til at holde meget nøje øje med. Vi kommer 
formentlig til at få lidt lavere afkast, end det vi havde 
regnet med, sagde Petter Stordalen på HotCop.

Nordic Choice er den næststørste hotelkoncern i 
Norden. Kun Scandic er større. Radisson er nr. 3 fulgt 
af Thon Hotels, Sokos, First, Elite Hotels, Arp Hansen, 
Ligula og Comwell ifølge tal fra Pangea Property 
Partners. n

Foto: citizenM

Spisekammeret er næsten tomt.
Vi har særligt fokus på erhvervelse af grunde, boliger 

og erhverv i Storkøbenhavn.
 

Vi er købelystne.Hotelmarkedet kommer til 
at boome i 2020 med flere 
nye hoteller. Her er det 
citizenM på Rådhuspladsen 
i København. Øverst Petter 
Stordalen.

Foto: Nordic Choice Hotels
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Kommentar til året 
der gik af chefredaktør 
Kamilla Sevel

A ccelerationen har været vild i ejendoms-
branchen i 2019. Men sådan så det ikke ud 
hverken, da nytårspropperne sprang eller i 

hele det første halvår. 

Der var bred enighed om, at markedet ville stoppe 
op, og aktiviteterne blive færre, så der blev gjort 
klar til at drosle mere permanent ned i budgetter og 
rekrutteringer. Og det holdt så meget stik til at begynde 
med, at nogle måske alligevel blev overrasket over 
nedgangen. Men så skete der noget i sommerferien, 
og mens august og september mange gange har været 
sløve måneder i ejendomsbranchen, så beviste de i år, 
at man aldrig kan regne med ”plejer”. Der blev hældt 
benzin på motorerne hos både købere og sælgere, 
og i andet halvår startede maskinerne op igen i en 
hæsblæsende acceleration.

"Jamen" siger du måske. Der er adskillige arkitekter og 
rådgivere, der har måttet afskedige og opstramme. Det 

er også rigtigt, men det var i et marked, der malet med 
den store pensel blev meget bedre end forventet. Til 
gengæld var der andre udfordringer.  

- Enhver investering i en ejendom skaber en konsekvens 
for dem, der bor eller arbejder der, og den giver arbejde 
til arkitekter, FM-medarbejdere, til administratorer 
og ingeniører, advokater, landinspektører, ejendoms- 
og erhvervsmæglere og finansielle institutioner. Det 
kunne være fedt, hvis 2019 blev det år, hvor branchen 
gik sammen om for alvor at brande sig som en samlet 
branche, der bidrager med noget og ikke bare er 
”spekulanter”. En branche, der skaber job, betaler skat 
og skaber værdi. For det er vi jo!

Sådan indledte jeg året i årsartiklen 2019. Og sådan 
vil jeg også indlede 2020. For ingen havde forudset, 
hvor udfordret hele branchen ville blive på netop den 
del. I en grad, der nu har fået boligministeren til at 
gribe ind. 

ÅRET DER GIK
i redaktørens optik
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2019 bød på mange - og 
måske for mange - nye 
boliger i Aalborg primært i 
den dyre ende. 

BEFOLKNINGEN VOKSER
Blackstones indtog på det danske marked og det 
højst uheldige valg af samarbejdspartner i form af 
det daværende 360 North betød, at hele branchen 
kom under pres og ved redaktionens slutning fortsat 
ikke kender konsekvenserne. Det har til gengæld også 
betydet, at flere toneangivende profiler i branchen er 
trådt i karakter med holdninger og visioner. I første 
omgang i forhold til det konkrete forslag. Det tror jeg, 
vi kommer til at se meget mere af i 2020. 

I 2019 lancerede vi på Estate Media en ny platform 
til indsigt i ejendomsbranchen; nemlig podcasts. 
I en af dem bliver der sagt, at for at klare sig i 
ejendomsbranchen handler det ikke længere kun 
om forstand på jura, økonomi og teknik men også 
om følelser og politik. Og det var klogt sagt. 

For man skal nemlig kunne formidle og understøtte 
den gode fortælling om boliger og arbejdspladser. 
Præcis det hænger nøje sammen med de 
udfordringer eller det wake-up call for branchen, 
som Blackstone-sagen kom til at fremkalde for det 
var netop den del, de havde glemt og det blev ris 
til egen r.., som kræver meget mere at reparere 
end at forebygge. 

BYGGET FOR MANGE BOLIGER
Befolkningen vokser i Danmark. I hele Danmark. 
Det betyder også, at boligmarkedet på trods af et 
kraftigt voksende udbud holdt skansen med god 
efterspørgsel i 2019. Over hele landet sker der en 
urbanisering med flytning fra land til by – ikke 
bare til de store byer, men også fra landsbyer 
til hovedbyer. Det betyder, at mindst 20 byer 
er identificeret som vækstbyer, og det betød 
igen, at flere både institutionelle investorer og 
private – kendte som ukendte – valgte at bygge 
boliger. 

Det eneste sted i landet, der kom lidt i problemer i året 
var Aalborg. Ikke på grund af manglende efterspørgsel, 
men fordi der er blevet bygget alt for mange boliger i 
den dyre ende på for kort tid. Udbuddet er blevet for 
stort, og det har ført til faldende priser. 

Nervøsiteten og den begyndende opbremsning i pro-
jektmarkedet blev til gengæld aldrig gennemgående. 
Nye skattevurderinger blev yderligere udskudt til 

Illustration: C.F. Møller Architects

NIKOLAJ 
ER ET 
HOLD

Det er ikke temposkift op ad bakke, der 
skræmmer vores Projektchef Nikolaj 

Møller Andersen og kollegerne nævner da 
også først hans store flid, skarpe fokus og 
faglige færdigheder, når man sammen skal 

skabe ekstraordinære løsninger. 

Kunderne påpeger energien, den store 
erfaring og relationerne, der gør Nikolaj til 
en betroet og langvarig samarbejdspartner. 
Men det, der gør Nikolaj til ekstraordinær, 

er evnen til at inkludere, lytte og skabe 
ud-af-boksen løsninger i fællesskab med 
Danmarks mest dynamiske mæglerteam, 

så opgaven bliver løst.

Kontakt Nikolaj på 33 33 03 05 
eller skriv til nian@home.dk

Sketch home - Lone Bøegh Henriksen.indd   2Sketch home - Lone Bøegh Henriksen.indd   2 09.12.2019   13.1109.12.2019   13.11
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nu 2024, og det havde nok den psykologiske effekt, 
at tidshorisonten taget i betragtning kan man ikke 
udskyde en så vigtig beslutning som at flytte, i så lang 
tid. Bankerne holdt ellers godt igen i løbet af 2019, og 
det betød, at selvom der måske var lyst og evne til at 
købe nyt, så endte stadig flere med at leje fremfor at 
eje. 

Boligmarkedet tog hul på en transformation, der 
kommer til at tegne fremtiden. De mange temmelig 
ens boliger med 3 værelser og cirka 90 kvm, der er 
blevet udviklet og bygget de sidste 5 år, har ikke samme 
kadence længere. Derfor blev flere nye koncepter født. 

Nye aktører som Ikano, Tetris - i ny alliance med 
Nrep -, Bovieran og Eco-Village er blot nogle af 
dem, der begynder at tage første spadestik på nye 
konceptbyggerier typisk med mindre boliger som 
omdrejningspunkt til fordel for større fællesarealer.

NY KOMMUNEPLAN
Det kommer til at blive understøttet af den nye 
kommuneplan for Danmarks største ejendomsmarked, 
København. Den kom til vedtagelse i december, og 

skal netop understøtte mindre boliger og alternative 
boformer, men fremfor alt større diversitet i 
boligmassen. Det har København brug for, for de 
stigende priser i hovedstaden betyder nemlig, at stadig 
flere boligkøbere også vender næsen den anden vej – 
udad – vestpå – nordpå - sydpå – væk fra København, 
hvor et rækkehus koster det samme – eller mindre – 
end en 90 kvm lejlighed i Københavns nye kvarterer. 

Københavns kommuneplan kommer også til at 
definere udbygningen af Hovedstaden. I starten af året 
kom Hvidovre kommune på banen med en ny plan for 
9 nye holme som supplement til Lynetteholmen ved 
Nordhavn. Men mere konkret og til at få øje på er nye 
masterplaner for Vejlandskvarteret og Stejlepladsen i 
København og Sydhavnskvarteret i Aarhus for bare at 
nævne nogle af de steder, hvor vores byer fortsætter 
udbygningen og fortætningen i de kommende år. 

Vejlandskvarteret er nu planlagt, og det betyder også, 
at det bliver liggende, hvor det ligger. Ovenpå en 
gammel losseplads og et godt stykke væk fra metroen 
for det var nu engang den løsning, der kunne nås 
enighed om, da den oprindelige masterplan for 

Ugen i Ejendom – februar 2019

LIGE NU HAR METTE FREDERIKSEN OG ANDRE, 
DER FANGER PARAGRAF 5 STK 2-SAGEN FRIT SPIL, OG KAN KUN 

GLÆDE SIG OVER, AT DER ER NOGLE, DER HAR LAGT BOLDEN LIGE 
FORAN MÅLET, OG MÅLMANDEN STÅR STADIG OG LÆSER EN BOG 

OM FODBOLD, MENS SPARKET FORBEREDES.

PER 
ER ET 
HOLD

Det er svært at være holdspiller, hvis du ikke 
har holdet med dig. Men vores Projektchef 

og Partner Per Mørkenborg er afholdt, 
bl.a. fordi han kan binde erfaringer og 

kompetencer sammen på højeste niveau 
og fordi han slet og ret er knald dygtig og 

er god til at gå forrest. 

Kunderne beskriver Per som en dedikeret, 
løsningsorienteret og tillidsvækkende 

professionel. Men det der gør Per til en 
særlig attraktiv samarbejdspartner, er 

evnen til at skabe velovervejede løsninger i 
fællesskab med Danmarks mest dynamiske 

mæglerteam, til værdifuld glæde for kunden.

Kontakt Per på 33 33 03 05 
eller skriv til perm@home.dk
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Ørestad faldt på jorden efter demonstrationer og 
protester. Til gengæld kommer det til at understøtte 
en ny – eller måske gammel – måde at bygge på, for det 
bliver nemlig et kvarter helt i træ. PensionDanmark, 
som ligesom mange andre pensionskasser nu selv er 
trådt helt frem i værdikæden, står bag udviklingen af 
bydelen sammen med By & Havn. 

Priserne fortsatte op i boligmarkedet i 2019, og netop 
prisstigningerne i centrum af byerne har gjort, at 
adskillige forstadskommuner rundt om København 
også kom med nye spændende byplaner. 

BALLERUP OG SILKEBORG
Høje Taastrup har allerede taget hul på udviklingen og 
har på rekordtid solgt hovedparten af grundene til et 

helt nyt bykvarter kaldet Høje-Taastrup C. Men 
også Ballerup og Albertslund har meldt sig på 
banen foruden Hillerød, Hørsholm og Helsingør. 
I Aarhus er udviklingen tilsvarende. For her er der 
kommet godt gang i den nye spydspids Aarhus Ø 
og nye områder som Lisbjerg. Selvom priserne 
også her har gjort, at blandt andet Silkeborg 
modtager en stabil strøm af unge aarhusianske 
børnefamilier. 

På infrastruktursiden var det i 2019, at Cityringen 
åbnede. Og det gik roligt med lidt manglende 
wifi og ikke meget andet galt. Åbningen har skabt 
overraskende lidt forandring i markedet, men 
måske skyldes det, at de fleste investorer havde 
regnet fordelene ind på forhånd. 

I starten af året spurgte vi deltagerne på Estate 
Medias konference Boligdagene om ”Hvad er vigtigst, 
når man udvikler boligprojekter i 2019? Økonomisk, 
social eller miljømæssig bæredygtighed?” Og her 
svarede mere end 50 procent, at social bæredygtighed 
er det vigtigste. At der skal tages valg i forhold til om 
afkast kommer før bæredygtighed eller bæredygtighed 
kommer før afkast. De kunne næppe vide i januar, at 
den diskussion ville blive rødglødende, når året var 
omme.  

MASSIVT PRES
En af dem, der var med i panelet i 2019 var Rune 
Kilden. Han var helt uenig, da flere i panelet var enige 
om, at brugerne ikke efterspørger bæredygtighed, men 
at det primært drives af branchen selv. 

– Der er et massivt pres. I ser det bare ikke. De, der er 
unge i dag, kommer til at kræve noget helt andet. De er 
optaget af klimaspørgsmålet, og hvis vi ikke ser det og 
reagerer på det, så bygger vi til nogle andre end dem, 
der skal bo i boligerne, sagde Rune Kilden.

Tidligere tiders boulevarder 
er blevet til et nyt kvarter i 
Høje Taastrup C. 

VI 
ER ET 
HOLD

Vi vil gå ekstraordinært langt for kundernes 
ønsker og står tidligt op for at yde den bedste 

service, og hvis det kræver, at en udlejning 
først kan indgås sent på dagen, arbejder vi til 
opgaven er løst. For vi ønsker at følge tingene 
helt til dørs, da det ofte er de små ting, som 
fleksibilitet, der i sidste ende gør forskellen. 
Vi er ikke som mange andre og det er vores 

resultater heller ikke. 

Oplev forskellen og ring til os på 
33 33 03 05, for det betyder mindre hvem 
du får i røret, for hos os er du sikker på at 

vedkommende vil gå ekstra langt, for at skabe 
resultater, sammen.
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af boligudlejningsejendomme. Men hvor Blackstone 
valgte en dansk administrator og mere af nød end 
af lyst måtte bygge en egentlig dansk organisation, 
så valgte Heimstaden at gøre det selv. Dermed blev 
en af årets første overraskende jobskifte i toppen af 
ejendomsbranchen, da Christian Fladeland tiltrådte 
som ny CIO med ansvar for hele Nordeuropa. 

DE NYE PÅ PINDEN
Christian Fladeland kom i selskab med andre skift 
på topposterne som Kristian Kroghs udnævnelse til 
ny adm. direktør i Thylander Gruppen, og Michael 
Berthelsen, der så blev ny adm. direktør i Niam. Jes 
Transbøl gik fra det nationale DSB Ejendomme, der 
ellers (endelig) fik lov til selv at udvikle på samme 
måde som man ser det i udlandet, og skal i stedet 
udvikle det københavnske Refshaleøen. 

Set i bakspejlet, så var Park Street Nordicom langt 
”heldigere” end Blackstone. Her gik flere ansatte 
også fra i foråret, og samarbejdspartnere stoppede 
samarbejdet, fordi de ikke syntes, at lejerne blev 
behandlet godt nok. 

Park Street Nordicom fik aldrig fulgt op på, hvordan 
man vil gøre lejerne glade, men kun hvordan 
ejendommene kan optimeres og lejen øges. Man skulle 
tro, at den form for ejendomsselskab er en uddøende 
race, men historierne om distanceret adfærd fra 
udlejeres side florerer stadig i markedet. Formodentlig 
kommer Blackstone-sagen til at give et skub i retning 
af en mere inkluderende og dialogpræget adfærd. 

På navnefronten kan man godt blive lidt forvirret, hvis 
man ikke har fulgt godt med i 2019. Nybolig Erhverv 
skiftede navn til Nordicals og Danbolig Erhverv 

skiftede navn til Stad Erhverv. Begge fordi de ikke 
længere er del af en finansiel koncern, men på meget 
forskellig baggrund. Nordicals blev købt ud og er i fuld 
gang med at etablere en ny koncern med aarhusianske 
Erik Andresen i spidsen, mens Hald-koncernen, der 
drev alle afskygninger af Danbolig i København, blev 
opsagt af Danbolig, der i øvrigt fortsætter driften 
under Danbolig navnet og nu har fundet nye partnere. 
Danske bank gik i Nykredits fodspor og valgte også at 
skille sig af med erhvervsdelen i 2019. Den blev købt 
af mægler i Helsingør, Hillerød og senest København, 
Mikkel Søby, i samarbejde med kollegaen Henrik 
Svane fra Odense. 

Prisstigningerne var også temaet, da 
FN’s efter sigende særlige udsending 
på boligområdet, Leilani Farha, kom 
til København med en film i 2019. Jeg 
må ærligt indrømme, at jeg anede ikke, 
at FN havde en særlig udsending, der 
interesserede sig for den sag. Men Leilani 
kom i foråret, og hendes films tese er, at en 
af de vigtigste faktorer, der får bymidter 
til at affolkes er, at kapitalstærke fonde 
opkøber ejendomme, hæver huslejen og 
dermed presser almindelige mennesker 
med gennemsnitlige indkomster ud af 
byerne. Det er sket i London, og det 
kunne måske ske i København. 

Det var en både nem og ligefor 
mærkesag at tage op for Social-
demokratiet, da der endelig blev 
udskrevet valg. Og det gjorde, at branchen igen 
fik en minister. Oven i købet én, der kender noget 
til branchen. Kaare Dybvad har nemlig været 
studentermedhjælper i By & Havn i tre år og kender 
altså rent faktisk ejendomsbranchen indefra. Den 
eneste anden politiker, der har haft den slags erfaring 
med i bagagen de seneste år er venstres Troels Lund 
Poulsen. Desuden har Kaare Dybvad undervist på 
Institut for Geografi på KU og været projektchef i 
Væksthus Sjælland.

– På bygge- og boligområdet er det glædeligt, at 
området atter får sin egen minister. Vi går ikke så meget 
op i regeringens politiske farve, men i om regeringen 
har ambitioner og den politiske vilje til at nå målene, 
sagde daværende formand for Byggesocietetet Tony 
Christrup.

ET STORT TILLYKKE
EjendomDanmark var også positiv:

– Der skal lyde et stort tillykke til Kaare Dybvad, der 
har solidt kendskab til sit fagområde og ved, hvor 
vigtige boliger er for den brede sammenhængskraft i 
Danmark, sagde direktør Jannick Nytoft.

Det er helt for egen regning, men mon ikke smilene 
er blevet lidt mere stive efter Kaare Dybvad valgte 
at fremstille ejendomsinvestorer med underliggende 
billeder af 80er-filmikonet Gordon Gekko. Det bør de 
dog ikke blive, for når branchen lige har sundet sig, så 
er der al mulig grund til at gå i dialog. 

I 2018 og ind i 2019 var Heimstaden og Blackstone 
nærmest ”lige gode” om at købe helt uhæmmet ind 

DANSKE 
ARKITEKTER SKAL 

GENOPFINDE SIG 
SELV OG FINDE PÅ 
NYE INNOVATIVE 

DESIGNS
Ole Schrøder 

Estate Podcast – september 2019
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Ugen i Ejendom – april 2019

LOVEN SKAL KUNNE 
TO TING: 

BEVARE LYSTEN TIL AT 
INVESTERE OG RENOVERE 

OG BEGRÆNSE LYSTEN 
TIL AT RENOVERE 

UDELUKKENDE FOR 
EN KORTSIGTET 

KAPITALGEVINSTS SKYLD. 
DET FØRSTE ER LIGE SÅ 

VIGTIGT SOM DET SIDSTE, 
OG DEN BALANCE MÅ 

POLITIKERNE IKKE TIPPE.

Det blev første år i 2019, at 
Byggesocietetet stod for den 

danske stand på Mipim. Arbejdet fik meget 
ros og samme set-up følger i 2019. Men så kom Mipim 
til at spille en større rolle end den plejer mellem marts 
og marts. Mipims salgschef arrangerede nemlig møder 
med en række danske organisationer og foreninger for 
at håndhæve bestemmelsen om, at Mipim har ret til 
at nægte deltagere på messen at udøve konkurrerende 
virksomhed som for eksempel at arrangere sociale 
events udenfor messeområdet. 

HÅNDHÆVER BESTEMMELSER
Det har resulteret i en del postyr og forvirring, men 
også en øget opmærksomhed på, at hvis man betaler 
15.000 kr. eks moms som et badge koster, så bliver 
Mipim nødt til at levere noget mere end de gør i dag. 

Hvad det bliver og om det bliver, er en af de spændende 
ting, som den danske delegation forhåbentlig får mere 
klarhed over i de kommende måneder. Ikke desto 
mindre er det vigtigt, at ejendomsbranchen støtter op 
om den danske stand. Her kunne man godt ønske sig 
mere offentlig støtte til at løfte opgaven med at skabe 
opmærksomhed om at investere i Danmark – ikke i 
så høj grad for at tiltrække udenlandske investorer i 
ejendomme, - men for at tiltrække de virksomheder og 
aktører, der skal investere i arbejdspladser. 

Der er naturligvis flere andre ejendomsmesser i 
Europa. Årets glædelige overraskelse var på Expo Real, 
hvor Copenhagen Capacity for første gang siden 2007 

havde en stand. Den var ikke lige så stor som sidste 
gang, men det var absolut en god start, og interessen 
var da også betydelig. Årets kedelige overraskelse 
var til gengæld på retail-ejendomsmessen Mapic, 
hvor færre danskere end normalt var med, og hvor 
promoveringen af København som retaildestination, - 
hvilket er vigtigt for byens kommercielle udvikling og 
tiltrækningskraft, - var ikke-eksisterende. 

PROPTECH BLEV BUZZWORD
PropTech blev ”buzzword of the year” i 2019. 
Christian Melgaard og Nadim Stub, der begge forlod 
netop ParkStreet Nordicom, forfulgte en dagsorden 
om, at ejendomsbranchen ikke har formået at tage den 
teknologiske udvikling til sig. 

Resultatet blev Proptech Denmark og fra juli-
december rejste Nadim Stub 3,7 millioner kr. hos 

LokalBolig Projekt  ·  Strandvejen 62F  ·  2900 Hellerup  ·  Tlf: 3253 2222 ·  www.lokalboligprojekt.dk

Thomas Høeg Mogensen  ·  thm@lokalbolig.dk   //   Anette Uttenthal  ·  aut@lokalbolig.dk

VI ER MED, HVOR DER SÆLGES OG UDLEJES

Vi dækker Danmark – med én projektafdeling, ét kædekontor  
og et landsdækkende net af 52 mæglerbutikker

 
Som vores navn mere end antyder, er vi specialister i salg og udlejning af projektboliger.  

Men navnet vidner også om, at vi er en kæde med stærk lokal forankring. Hos LokalBolig Projekt  
har vi de faglige muskler der skal til, for at lægge den rigtige strategi for jeres projekt.

S E  R E F E R E N C E L I S T E  P Å  L O K A L B O L I G P R O J E K T . D K
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medlemsvirksomheder, som nu 
skal omsættes i blandt andet at introducere nye 

digitaliserede løsninger til branchen. Der er dog et 
godt spring mellem det, som mange beslutningstagere 
tænker: Nemlig, at de ting, de gør i forvejen, skal gøres 
smartere med en app, og så det som man har set i 
FinTech, hvor løsningerne decideret gøres digitale. 

EN TUR I CENTRIFUGEN
En kæmpe forskel på de to brancher er, at i bund og 
grund kan alt gøres digitalt i finansbranchen. Det 
kan det ikke i ejendomsbranchen, for her bliver der 
handlet med et fysisk produkt. Og selvom mange 
måske tænkte, at penge var et fysisk produkt, der 
ikke kunne gøres digitalt blot for få år siden, så tvivler 
jeg alligevel på, at vi får tag over hovedet digitalt. 
Det bliver superspændende at se, hvordan hele den 
dagsorden foldes ud i de kommende år. 

En af de virksomheder, der virkelig har 
været igennem en tur i centrifugen i 2019 
var en af Danmarks tidligere mest omtalte 
og største projektudviklingsselskaber, TK 
Development. TK mødte finanskrisen 
flere år efter de øvrige, og den brød først 
for alvor igennem offentligt i 2019. Søren 
Kempf Holm skiftede fra Topdanmark 
Ejendomme for at blive adm. direktør, 
men måtte sande, at udviklingsopgaverne 
var så få og de økonomiske tøjler så 
stramme, at det ikke gav mening at 
fortsætte. Det mente bestyrelsen heller 
ikke, og han blev skiftet ud. Det gjorde 
også navnet, så TK nu hedder Agat 
ejendomme. 

Desuden skiftede Arkitektgruppen 
navn til AG Gruppen, og ja, så var der 

jo 360 North, som det nok ikke forbigik nogens 
opmærksomhed, at de skiftede navn til Kereby. 

Arkitektbranchen har udover, at det har været 
nødvendigt med tilpasninger i medarbejderantallet, 
været igennem flere overraskende medieture. For 
eksempel stod BIG, der på mange måder har langt 
nemmere ved at bryde igennem i udlandet end i 
hjemlandets hovedstad, helt målløse tilbage, da 
deres kommende domicil i Nordhavn, blev afvist af 
borgerrepræsentationen.  

DRØMMEN BRAST FOR HØJHUSET
BIG er som tegnestue blevet et brand, og det er en 
attraktion i sig selv, at firmaets hovedkontor ligger 
på en synlig beliggenhed i havnen. Og den fangede 
kommunen da også efter at have set lidt flere skitser og 
blevet overbevist om, at et efterhånden verdensberømt 

arkitektfirma ikke ville bygge deres eget domicil og 
ypperste fodaftryk som et designmæssigt makværk. 

Anderledes gik det for Kurt Immanuel Pedersen, der 
hele foråret havde store forhåbninger til, at der var 
taknemmelighed på Københavns Rådhus over hans 
ide om at skabe et 280 meter højt tårn for enden af 
Nordhavn med H.C. Andersen forlystelsespark og 
mange andre trækplastre. Men i juni blev tæppet 
trukket væk under tårnet. 

Et andet tårn, som også fik megen omtale, var 
Bestseller-tårnet i Brande. I modsætning til Kurt 
Immanuels tårn, så gled det direkte igennem byrådet 
i Brande, men til gengæld slog Bestseller-ejer Anders 
Holch Povlsen, bremserne i og påpegede, at der ikke 
var noget hastværk med at få det bygget.

Hotelmarkedet var generelt i solid udvikling i 2019. 
Omkring 7.500 nye værelser fra 2019-2021 kommer 
der i det københavnske hotelmarked. Det er alligevel 
en del. På trods af den store tilgang har især de 
udenlandske kæder været efterlyst, og her blev der 
sat navn på flere i 2019. 25hours kunne offentliggøre 
hele 2 nye beliggenheder, Accor kommer tilbage til 
Danmark, CityHub er på vej i det tidligere WestMarket 
på Vesterbro og Ruby Hotels sonderer terrænet. 

Men hotelmarkedet så også store handler og en af 
dem, der har været på størst indkøb er Midstar, der 
både har købt Marienlyst i Helsingør og senere fulgte 
efter med en anden megahotelhandel; nemlig købet af 
Admiral Hotel i centrum af København. 

Solstra kom af med Crowne Plaza, og det styrkede 
Niam yderligere i det danske marked. Det er nok de 
færreste, der er opmærksomme på det, men Niam og 

Newsec er uafhængige selskaber i samme koncern, og 
der er ingen tvivl om, at moderkoncernen Stronghold 
på få år har fået et meget stærkt afsæt i det danske 
marked med både investeringsarmen Niam, den ene 
af Danmarks største administrationsselskaber og en 
ledende erhvervsmægler. Er Stronghold objektivt set 
mere indflydelsesrig end for eksempel Blackstone? 
Formentlig. Lagde de anderledes ud i det danske 
marked og tog udgangspunkt i danske værdier? Så 
absolut. 

MÆGLERBRANCHEN I FORANDRING
Mæglerbranchen har udover navneskiftene også 
været i transaktionsvælten. Newsec valgte at sætte sig 
yderligere på magten i det, der engang hed Egeskov & 
Lindquist og dermed stoppede Henrik Lyngskjold 

JEG HAR BRUGT 
FORMIDDAGEN TIL AT TALE OM 

PRISER PÅ TO EJENDOMME, SOM 
JEG EGENTLIG GERNE VILLE KØBE, 

MEN SOM VI IKKE KUNNE BLIVE 
ENIGE OM PRISEN PÅ

Lars Thylander 
Estate Podcast – oktober 2019

Illustration: Bestseller - Dorte Mandrup.
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til fordel for Morten Jensen. Konstellationen 
blev hurtigt udvidet med opkøbet af CC Property. 
En anden frontfigur blev også udskiftet, da Niels 
Cederholm offentliggjorde, at han ønskede at forlade 
CBRE for at fokusere på sine investeringer. 

Når man taler opkøb, så blev rådgiverbranchen 
yderligere konsolideret i året. Moe blev købt af franske 
Artelia og Henning Larsen blev, efter rygterne længe 
havde svirret om, at selskabet var til salg, solgt til 
Rambøll. Orbicon blev købt af amerikanske WSP og 
Norconsult købte KHS Arkitekter. 

Der var flere nye internationale investorer, der endelig 
fandt deres platform ind i Danmark i 2019. Det gjaldt 
for eksempel Aviva, Axa, SBB og Invesco Real Estate. 
Og skandaler var der også flere af. Den største blev 

nok ledelsen af Teknik- og Miljøforvaltningen. Her 
følte borgmester i Teknik- og Miljøforvaltningen 
Ninna Hedeager Olsen sig nødsaget til at indlede en 
afskedigelsessag mod direktør Pernille Andersen i 
foråret og flere fulgte efter, inden den øverste chef 
selv i form af borgmesteren gik på orlov på grund af 
en speget voldtægtssag i hendes hjem. Til gengæld ser 
der udadtil ud til at være kommet mere ro på i Aarhus, 
og nu har Aalborg også netop fundet sin nye Teknik- og 
miljødirektør. 

WEWORK OG FLERE SKANDALER
En slags skandale var det også, at kontorfælles-
skabsvirksomheden WeWork alligevel ikke kunne 
børsnoteres i efteråret 2019. Til gengæld holder den 
indtil videre fast i, at den snart åbner i København. 
Det bliver i Kødbyen som lejer hos Fokus Asset 
Management. WeWork havde for længe prioriteret 
ekspansion over indtjening, og de 600 lokationer 
rundt om i verden imponerede ikke investorerne i høj 
nok grad.

Hvis der er et tema, der kommer til at trække tråde ind 
i 2020, så er det billige boliger - eller rettere - manglen 
på samme. Over hele Europa arbejder ledelsen af 
storbyerne på at finde løsninger på, at flere mennesker 
med almindelige indkomster også kan bo i byerne. 
Hvis vi i Danmark kan finde et system – teknisk, 
juridisk eller administrativt, – der skaber billige eller 
billigere boliger uden at skabe ny slum, så vil det helt 
sikkert kunne eksporteres.

MEN BYG NU DET 
RIGTIGE, FOR ELLERS FÅR 

DET IKKE SUCCES
Kirsten Link Søren og Peter Lassen 

Estate Podcast – november 2019

NÅR 
GLOBALT 

BLIVER 
LOKALT

Vores eksperter inden for ejendoms-

investeringer trækker på omfattende 

markeds- og kundekendskab for at 

udvikle og forbedre deres rådgivning.

Uanset om du leder efter ekspert- 

vejledning ifm. salg af investerings-

ejendomme, økonomisk omlægning 

eller strategisk porteføljerådgivning, 

kan vi samle teams af fremragende 

fagfolk lokalt, regionalt, nationalt og 

internationalt. Vi er din strategiske 

partner fra gnisten af en idé til levering 

af det endelige produkt og trækker på 

vidensdeling på tværs af landegrænser.

KØBENHAVN  |  AARHUS  |  CBRE.DK 

SALG  |  INVESTERING  |  UDLEJNING  |  ANALYSE  

RÅDGIVNING  |  VURDERING   |  ADMINISTRATION  | DRIFT 
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Men problemet er ikke bare at bygge billigere. Det er 
også en politisk og økonomisk kompleks situation. En 
af de store fondsforvaltere i Europa er tyske Patrizia, 
der netop udgav en ny rapport på Expo Real i oktober. 
Her advarer fonden om at fokusere for ensidigt på 
at bygge billigt, for det gik ikke særlig godt sidste 
gang, man forsøgte det. Over hele Europa står der 
nu Corbusier-inspirerede betonkopier fra 60erne og 
70erne, som blev opført hurtigt og billigt, men som i 
de allerfleste lande giver enorme problemer både fordi 
de ikke kan holde rent bygningsmæssigt, men også 
fordi de ikke understøtter og inspirerer beboernes liv.

Det er en dialog, der kommer til at præge branchen i 
2020. 

Der kom også gang i domicilhandlerne i 2019. Deloitte 
solgte deres domicil for 1,4 milliard kr., og nabo-
ejendommen blev også solgt til KLP for 1,1 milliard kr. 
Afkastet er helt nede på 3,5 procent og viser dermed, at 
der er invstorer i markedet, der er villige til at betale en 
høj pris for ejendomme, der passer ind i strategien. EY 

solgte deres domicil til Deka og flyttede i nye rammer, 
og Accura og DFDS får nyt domicil i Nordhavn. 

Alt i alt er der kommet godt gang i både domicilbyggeriet, 
men også i opførelsen af nye logistikejendomme, hvor 
PFA i marts kunne melde ud, at nu gik de i gang med 
omkring 50.000 kvm spekulativt byggeri i det nye 
logistikknudepunkt Taulov i Trekantområdet.

VIGTIG BRIK I BYGGERIET
En del af branchen, som ikke har fået megen positiv 
bevågenhed i 2019, er entreprenørerne. Flere af dem er 
dybt udfordret, og kulminationen blev, at MT Højgaard 
nu igen forsøger med ny adm. direktør, afskaffelse af et 
helt ledelseslag og meget andet for at få butikken op 
at køre. 

Entreprenørerne er underligt fraværende som 
ideologiske spydspidser – måske fordi de slås med 
flere interne udfordringer. Forhåbentlig finder de 
tilbage til noget af fordums storhed og indflydelse i 
2020 for de er en vigtig brik i at få bygget både billigt 
og bæredygtigt. 

Samlet set, så blev 2019 uforudsigeligt. Det var 
uforudsete omstændigheder som Blackstone, folke-
tingsvalg og nye aktører, der gjorde, at branchen blev 
vækket af sin Tornerosesøvn og i skrivende stund ser 
ud til at komme meget mere på banen, hvad enten det 
gælder billige boliger, PropTech eller bæredygtighed. 

Proaktivitet, transparens og langsigtet omhyggelighed 
bliver nøgleord for 2020. Hvorfor? Fordi vi ikke 
længere kan, bør eller tør lade være! Nu skal der 
nemlig tages en ny grad af ansvar for at udvikle det 
utrolig vigtige område, som ejendomsbranchen er 
omdrejningspunkt for: Vores allesammens boliger og 
arbejdspladser. n

Med håbet om et frugtbart 
2019 i ejendomsbranchen!

Kamilla Sevel

Sund økonomi, bæredygtighed, fællesskaber og æstetik er 
nøgleelementer, når vi udvikler boliger og byområder.

Denne tilgang har sikret vores byggerier flere arkitektoniske priser og anerkendelser 
gennem årene - senest for Amaryllis Hus på Grønttorvet. Anerkendelser, som både

arkitekterne, beboerne, håndværkerne og vi er stolte af.

Når vi forlader 2019 er det ikke alene et hektisk år, men et travlt årti, vi lægger bag os.
Gennem tiden har vi opført nye hjem til 10.000 beboere. Alene i 2019 leverede
FB Gruppen flere end 1.000 boliger til en samlet værdi af godt 2,5 mia. DKK.

 
Vi ser frem til at fortsætte aktivitetsniveauet og indsatserne

- og ikke mindst til at overrække nøglen til endnu flere tilfredse beboere!

Tillid. 
Troværdighed. 

Stabilitet. 

FB Gruppen A/S arbejder sammen med en fast kreds af samarbejdspartnere og er anerkendt for at aflevere projekter til den aftalte 
tid, hvilket skaber tillid og troværdighed hos myndigheder og politiske beslutningstagere. I 2019 afleverede FB Gruppen flere end 1.000 
boliger til en samlet værdi af ca. 2,5 mia. DKK. Med færdiggørelsen af en række boliger på Grønttorvet i Valby samt aflevering af andre 
projekter forventer koncernen at levere på samme niveau i 2020.

www.fbgruppen.dk

LIN
D

SKO
V.CO

M

Adm. direktør i Newsec 
Morten Jensen trykker 
stifter af CC Property Peter 
Mahony i hånden ovenpå 
købet af CC Property. 
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Tallene leveres af mæglerfirmaet Cushman Wakefield RED 
Info om handler kan mailes til sevel@estatemedia.dk

Type Adresse By Areal i m2 Pris i mio. kr Køber Sælger Pris pr. m2

Munkeengen 4 Hillerød  7.118  203 Core Bolig Wihlborgs  28.519 

Ålekistevej 36 Vanløse  2.539 Est. 54 HL Management Andelsboligforening  Est. 21.268 

Hotel Admiral København K  17.893 Est. 1.400 Midstar Privat investor  Est. 78.243 

Weidekampsgade 14 København S  26.104  1.085 KLP ejendomme Ejendomsselskab  41.565 

Hestehaven 51 Odense S  69.922 Est. 520 Coop Danmark Privat investor  Est. 7.437 

Boliger i det centrale Jylland Jylland  30.600 Est. 490 Niam Bach Gruppen  Est. 16.013 

Gammel Køge Landevej 22A Valby  12.598  Est. 480 Patrizia Keystone Investment Management 
& Europa Capital  Est. 38.101 

Njalsgade 181 København S  11.408 Est. 473 Invesco Bach Gruppen  Est. 41.462 

Aalholm Gods og Slot Nysted  13.247 Est. 230 Bruger Bruger  Est. 17.362 

Brummersvej 1A Vejle  3.073 Est. 60 Kirkbi Invest Privat investor  Est. 19.525 

&Tal & tendenser

TRANSAKTIONER I DANMARK
(udvalg af største transaktioner i det danske marked i de seneste måneder)

3C Odense Erhvervspark 
er et 72,400 kvm stort og 
moderne logistikcenter i 
Odense. De primære dele 
af logistikcenteret blev 
opført i 2008-2010 med 
yderligere udvidelser i 2012 
og består blandt andet af et 
fuldt automatiseret højlager. 
Foruden Coop er Roulunds 
Braking, Desmi Ro-Clean, 
Roulunds Energy, Raunstrup 
og 3C Groups lejere i 
logistikcentret.

Nordanö har ageret 
eksklusiv finansiel rådgiver 
i forbindelse med salget af 
3C Odense Erhvervspark til 
Coop. Den præcise salgspris 
ønsker parterne ikke at 
oplyse, men der er tale om 
en handel til væsentlig over 
en halv milliard kr., og det er 
en skelsættende transaktion 
i logistiksegmentet i 
Danmark og den største 
ejendomstransaktion i 
Odense siden salget af 
Rosengårdscentret.

Mød os på realestate.deloitte.dk

Bygger du på et solidt fundament?
I Deloitte Real Estate Services tilbyder vi en bred vifte af integrerede services inden for 
revision, moms, skat, consulting og M&A, som vi skræddersyr efter dine behov. Så uanset 
om du er administrator, investor, developer, entreprenør, udlejer eller på anden vis 
beskæftiger dig inden for ejendomsbranchen, kan vi hjælpe dig med vores specialistviden.

Note: Handler til og med 6. december, hvor redaktionen sluttede. 
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Informationer til graferne 
herunder er leveret af&Tal & tendenser

Over de seneste år har det danske kontorlejemarked 
oplevet en solid aktivitet. Hovedstadsområdet fast-
holder et højt niveau, som er solidt funderet på stor 
forretningsaktivitet og voksende beskæftigelse. Det har 
medført en høj efterspørgsel efter kontorfaciliteter i stort 
set alle byens centrale områder. I hovedstadsområdet er 
særligt centralt beliggende lejemål på mere end 2.000 
kvm stærkt efterspurgte, og udbuddet er begrænset. 
Flere konkrete kontorprojekter er i pipeline og derfor 
forventer vi, at den samlede kontormasse herunder 
udbuddet af denne type store faciliteter vil stige.
 
I Aarhus fortsætter de seneste års intense lejeaktivitet, 
hvor en massiv efterspørgsel skaber god omsætning 
i lejemarkedet. Udbuddet i kontorlejemarkedet er 
dog karakteriseret af en tvedeling. Den voksende 
lejeinteresse reducerer løbende mængden af udbudte 
moderne kontorlejemål, og den massive efterspørgsel 
har stort set absorberet udbuddet af attraktive lejemål. 
Kontorbyggeri med udlejning for øje har over en 
længere årrække stået stille, hvilket efterlader et udbud, 
der i høj grad består af utidssvarende ejendomme, der 
ikke kan imødekomme lejernes ønsker. 
 
Vi ser en tendens til, at mindre virksomheder og start-
ups søger mod kontorhoteller og kontorfælleskaber. De 
går typisk efter denne kontortype, fordi de søger et miljø, 
hvor de kan vokse sig større. Her er fælleskontorer ofte 
et godt match for de lejesøgende virksomheder, idet de 
typisk er beliggende i nyopførte kontorbygninger og 
samtidig tilbyder en bred pallette af fællesservices og 
fleksibilitet i aftalevilkår og fysiske rammer.
 
Interessen for investering i moderne og velbeliggende 
kontorejendomme fra både danske og udenlandske 
investorer er stor i hovedstadsområdet. Således ser vi 
aktuelt faldende markedsafkast på ejendomme, der kan 
tilbyde lav tomgang kombineret med lang uopsigelighed 
blandt lejerne.

STABIL UDVIKLING 
I KONTORLEJEMARKEDET

København Roskilde Odense Kolding Aarhus Aalborg

KoldingKøbenhavn Roskilde Odense Aarhus Aalborg
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Hvordan skaber vi lykkelige nabolag?
Bonava er én af Nordeuropas førende boligudviklere, 
og har skabt hjem og nabolag siden 1930’erne. Bonava 
er aktiv i otte lande, og havde en omsætning på SEK 14 
milliarder i 2018. Bonava’s aktier er noteret på Nasdaq 
børsen i Stockholm.

Bonava skaber ikke bare huse, vi skaber hjem og 
nabolag, hvor mennesker lever deres liv. Nabolag er 
der, hvor mennesker tilbringer det meste af deres fritid. 

Hvis lykken blomstrer der, vil det sprede sig til andre 
dele af livet. Derfor forsøger vi at udvikle verdens 
lykkeligste nabolag. 

Vi har spurgt omkring 8.000 mennesker, på tværs 
af vores otte markeder, om hvad lykke og livskvalitet 
betyder for dem. Du kan læse resultaterne i vores 
Happy Neighbourhood Rapport, som du finder på 
bonava.dk 
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&Tal & tendenser

De boligsøgendes villighed til at blive ved med at 
betale højere priser er stagneret eller faldende. Det 
kan man se ud af en national boligundersøgelse, 
som analysefirmaet Exometric har gennemført de 
sidste 3 år, hvor over 10.000 interviews årligt om 
befolkningens flytteadfærd og flyttemønstre, viser, en 
faldende tendens. Med 3 års tal er det muligt at se på 
udviklingen over tid på flere parametre, der relaterer 
sig til boligudvikling og boligsalg.
 
De boligsøgendes forventninger til prisen på deres 
næste bolig indikerer således, hvordan prisudvik-
lingen vil blive i de næste kvartaler. Hele 17 procent 
af danskerne svarer København, når de bliver spurgt, 
hvor de vil lede efter bolig næste gang, de flytter. 
Og hele 10 procent overvejer tilsvarende at flytte 
til Aarhus. Søgeprisen til København er faldet siden 
midten af 2018, og det viser sig derfor i statistikken i 
slutningen af 2018 og her frem til 4. kvartal 2019.
 
Tendensen i Aarhus er lidt mindre markant end i 
København. I både Aalborg og Odense er der mere 
tale om en stagnerende udvikling af priserne på mar-
kedet. Da søgepriserne er en gennemsnitsberegning 
indikerer de blandt andet, at en mindre andel af de 
boligsøgende, der søger mod de fire byer, kan eller 
vil honorere de gældende prisniveauer på boligerne, 
der er til salg på markedet. Dermed er der altså 
et potentielt fremtidigt mismatch mellem udbud 
og efterspørgsel, som kan sætte sig i et prisfald af 
udbudspriser i de kommende år.

&

1 
Priserne på boliger stagnerer i 
alle Danmarks største byer med 
det største fald i Aalborg og 
svagt stigende priser i Odense. 

2 
Søgepriserne i Aalborg og 
Odense er blevet næsten 
identiske efter Aalborg er steget 
i pris og Odense er faldet lidt. 
Søgepriserne i København er 
faldet med cirka 2 procent siden 
2018 og indikerer, at der er 
forventning om prisfald. 

3
Der er lidt færre, der nævner 
København som det sted, de vil 
flytte til næste gang i forhold til 
tidligere. En anden interessant 
observation er, at der er flere, 
der søger Odense end Aalborg. 
Aalborg har de seneste år opslugt 
en stor del af det potentielle 
marked i nye byggerier. 

Søgepriser på boliger i Danmarks største byer  i kr. per kvm

Søgepris København Søgepris Odense Søgepris Aarhus Søgepris Aalborg
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25.000 kr

20.000 kr

15.000 kr
2016 K2 2016 K4 2017 K2 2017 K4 2018 K2 2018 K4 2019 K2

2

Søgning til kommunerne
(antal der inkluderer byen i forhold til, hvor de vil flytte hen næste gang, de skal flytte, i procent)

København Odense Aarhus Aalborg
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3

Prisudvikling i Danmarks største byer  i kr. per kvm

København Odense Aarhus Aalborg
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1

Tallene leveres af

PRISFORVENTNINGERNE 
ER PÅ VEJ NED
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Af Kamilla Sevel A Alene i Nordeuropa er der 7 millioner 
mennesker over 75 år, og der kommer 
210.000 mere ind i gruppen hvert år. 

- Men der er ingen balance mellem udbud og efter-
spørgsel i forhold til seniorboliger og plejehjem, 
siger stifter og bestyrelsesformand Lars Ohnemus, 
Northern Horizon. 

Derfor har Northern Horizon stiftet en række 
”healthcare funds”, hvoraf den største stiftet i 2015, nu 
har købt 55 plejehjemsprojekter i Sverige og Finland. 

- Nu er vi i gang med den tredje fond med en investe-
ringskapacitet på €600 millioner eller 4,5 milliarder 
kr., som er fuldinvesteret i 2020. Det svarer til cirka 60 
plejehjem, siger Lars Ohnemus.

Det er i praksis Investment Manager Kasper Wehner, 
der sidste år kom til Northern Horizon fra Carlsberg 
byen og også har erfaring fra Sadolin & Albæk, som 

skal stå for investeringerne ikke mindst i forhold til 
den fjerde fond, der nu er på vej. 

- Som udgangspunkt vil vi investere et beløb i Danmark 
svarende til 5-8 projekter, siger Lars Ohnemus. 

Han ser et kæmpe behov, som lige nu ikke bliver 
opfyldt og endnu mindre vil blive det i fremtiden. 
Ikke mindst fordi et stigende antal borgere har 
pensioner, der kan betale for den bolig og behandling, 
de foretrækker, men som ikke nødvendigvis kan få del 
i de tilbud, der findes i dag. 

- Vi vil investere i koncepter, der tilgodeser de behov, 
som man rent faktisk har som seniorborger. Der 
er en række investorer i øjeblikket, som investerer 
i seniorboliger, men vi går den anden vej og køber 
plejehjem, som så tilføres boliger. På den måde kan 
den ene for eksempel bo på plejehjem, mens den anden 
bor i en seniorbolig i nærheden. Det vil også give en 
række fordele som for eksempel, at boligerne kan 

PLEJEBOLIGER 
BLIVER DET 

NYE SORT
Flere investorer ser på muligheden for at 

investere i plejehjem og plejeboliger Står din næste investeringsejendom klar til køb – eller er den stadig på tegnebrættet? Er den til porteføljen eller 
hurtigt videresalg? Uanset svaret, så kan investeringen typisk optimeres med kvalifi ceret rådgivning og strategisk 
sparring. Og en individuelt tilpasset fi nansiering.

Ved investering i bolig-, kontor- og forretningsejendomme kommer vi hele vejen rundt, så du kan træff e dine 
beslutninger på et kvalifi ceret grundlag.

Meget mere end fi nansiering
Vi tilbyder dig et stærkt hold af kompetente, branchekendte specialister med god erfaring – og er klar til at rådgive, 
udfordre og styrke dine investeringsplaner og fi nansiering. Fra renterådgivning og risikostyring til en overordnet 
tilpasning af porteføljen efter virksomhedens strategiske målsætninger.

• Du får en fl eksibel, fi nansiel partner, der er klar til hurtig handling

• Du får tryghed for at gældende love og regler bliver overholdt

• Du får individuelt tilpassede løsninger på realkredit og bank

• Du får strategisk rådgivning og fi nansiering i én værdifuld relation

Er du klar til udfordrende rådgivning 
– så kontakt Flemming Olesen på 24 29 15 25 eller på fl o@jyskebank.dk. 

Skal dine planer udfordres og styrkes 
– og finansieres?

Professionel investering i ejendomme og byggeprojekter:

230x290_annonce_EstateMedia.indd   1 30-11-2018   12:13:28
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- Vi oplever, at de er ret 
pragmatiske i kommunerne 
i forhold til nye modeller, 
for de har brug for ydelsen 
og nye løsninger, siger 
bestyrelsesformand Lars 
Ohnemus og Investment 
Manager Kasper Wehner, 
der nu er på vej med den 
fjerde fond med fokus på 
plejehjem og seniorboliger. 
Her fra nogle af de Northern 
Horizons eksisterende 
plejehjem i Norden.

få tilbudt services fra plejehjemmet. Det kunne være 
madlevering, tøjvask eller måske mulighed for at tale 
med en sygeplejerske, siger Lars Ohnemus. 

De store indskud i fondene har flere årsager. 

- Der er en renomérisiko i forbindelse med driften af et 
plejehjem, og derfor er det ikke optimalt for de fleste 
institutionelle investorer at gå ind i selv. Der kan vi som 
asset manager skabe en fond, der investerer, og på den 
måde virke som bindeled mellem pensionsselskabet 
og operatørerne. Mange plejehjem vil også være så 
forholdsvis små investeringer i sig selv, at de ikke vil 
passe til en institutionel investor. Vi har så til gengæld 
samlet en række ejendomme, som enten er i pipeline 
eller identificeret og qua vi nu er i gang med fond nr. 
4, så kender vi de fleste operatører i Danmark, siger 
Kasper Wehner. 

Northern Horizon tror på, at investeringerne i 
seniorsegmentet bliver understøttet af en større 
underliggende trend.  

- Vi ser, at den danske model er under forandring. Der 
bliver krav om bedre service, og flere vil gerne betale 

for det, men stiller til gengæld også større krav til for 
eksempel fællesarealer, fitness, sociale fællesskaber 
eller spa. Samtidig er beliggenheden vigtig, fordi 
den moderne seniorborger gerne vil være tæt på en 
station og tæt på byliv vel vidende, at man kun skal 
rykke få meter, hvis man på et tidspunkt skal skifte 
seniorboligen ud med en mere plejekrævende plads. 

Selvom plejehjemmene drives privat, skal man fortsat 
visiteres af kommunen, som så betaler en døgntakst. 

- Udover selve ejendommen bruger vi lang tid på at 
finde operatører, der er attraktive samarbejdspartnere, 
for det er også et parameter for investeringernes 
succes, siger Kasper Wehner. 

Det er udbudsprisen også.

- Udgangspunktet er ikke at bygge luksusboliger. 
Det skal kunne betales af alle borgere. Vi er jo 
ikke interesseret i at prissætte et produkt, der 
ikke kan afsættes i markedet. Det er den form for 
ejendomsprojekter og løsninger, vi har brug for i 
fremtiden i det moderne velfærdssamfund, siger Lars 
Ohnemus. n

GRUNDAREAL 

PRIS

280.407 M2

KR. 25.000.000

KONTAKT 

TLF 

MAIL

+45 3373 0800

FREJA@FREJA.BIZ

Ejendommen har tidligere været anvendt af Hjemmeværnet og består af en admini-
strationsbygning, gymnastiksal, mindre administrative enheder, 11 værelsesblokke 
med hver 12 værelser, et uopvarmet garageanlæg med hegnet og befæstet uden-
omsareal samt en nyere selvstændig administrations- og lagerbygning.

Plangrundlaget tillader i dag anvendelse af militære eller offentlige formål, men er 
oplagt til bl.a. logistik, oplag, distribution, mindre produktion eller institutioner som 
efterskole eller højskole. Ny anvendelse kræver ny lokalplan.

Ejendommen er beliggende tæt ved Gadstrup erhvervspark. Der er gode til- og 
frakørselsforhold ad Køgevej, 5 km til motorvej, 15 km til Køge og blot 7,6 km til 
Roskilde centrum.

„En ejendom med mange 
muligheder.“
——  Besøg freja.biz

ADRESSE

FLYVESTATION SKALSTRUP

KØGEVEJ 167, 4621 GADSTRUP



EJENDOMSBRANCHENS ÅRSKAVALKADE  •  EJENDOMSBRANCHENS ÅRSKAVALKADE  •   EJENDOMSBRANCHENS ÅRSKAVALKADE  •  EJENDOMSBRANCHENS ÅRSKAVALKADE  •  EJENDOMSBRANCHENS ÅRSKAVALKADE  •

Hvis medlemmerne i 
More Club fandtes sejere, 
skulle de have rygmærker

estate
MORE CLUB

Meld dig ind i klubben på estatemedia.dk/moreclub

Som More Club medlem vil du kunne udvide dine 
relationer i ejendomsbranchen ved at deltage i 
vores 35-40 konferencer og seminarer om året. 
Vælg mellem et platin-, guld- eller sølvmedlemskab 
online eller ring til Jonas Linke på tlf. 51 53 83 50.
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EJENDOMSBRANCHENS 
ÅRSKAVALKADE

En række virksomheder i bygge- og ejendomsbranchen 
giver her deres eget bud på, hvordan året er gået og 

ikke mindst, hvad de forventer af 2020. De indrykkede 
indlæg er leveret af virksomhederne selv. Årskavalkaden 

er et kommercielt tillæg, der kommer med Estate 
Magasin det store årsnummer - årets første udgivelse.
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KERNEKOMPETENCER
Husen Advokater er
specialister i fast ejendom.
Vi rådgiver ejendomsejere
om køb/salg, udvikling og
strukturering af erhvervs- og
boligejendomme, ligesom vi
bistår byggebranchens aktører 
indenfor forsikring, erstatning 
og entreprise.

MILEPÆLE 2019
Flytningen til Carlsberg Byen
har givet nye rammer for
virksomheden. Vi har som
vanligt bidraget med afklaring
af retstilstanden indenfor
branchen, bl.a. vedrørende
tekniske rådgiveres ansvar for
forsinkelser og muligheden for
at gennemføre forbedringer i
uopsigelige lejemål.

FORVENTNINGER 2020
Fokus i det kommende år vil
være på generationsskifter,
etablering og drift af
servicerede fællesskaber
inden for beboelses- og
kontorejendomme samt
den forestående ændring af
boligreguleringslovens § 5,
stk. 2.

Katja Paludan
Partner, advokat (L)
Husen Advokater
T: 33 32 26 26
M: kpa@husenadvokater.dk
www.husenadvokater.dk

KERNEKOMPETENCER
Storkunder Ejendomme betjener 
Danske Bank`s og Realkredit 
Danmark´s største kunder blandt 
ejendomsselskaber, almene 
boligselskaber og professionelle 
ejendomsadministratorer. 

MILEPÆLE 2019
Vi har konverteret masser af RD 
lån med store rentebesparelser 
til glæde for vores kunder. 
Vi lancerede – som de første 
i Danmark – det grønne 
realkreditlån, som vores kunder 
har taget positivt imod. Og sidst, 
men absolut ikke mindst, er vi 
meget stolte over, at vi også i 
2019 har finansieret en række 
af årets mange spændende 
transaktioner. Tusind tak for 
tilliden.

FORVENTNINGER 2020
Det meget lave renteniveau 
ser ud til at fortsætte. Så vi 
forventer, at efterspørgslen efter 
attraktive ejendomsinvesteringer 
fortsætter i 2020. Vi ser frem 
til at bistå både bestående og 
nye kunder med sparring og 
finansiering. Godt nytår og god 
vind i det nye år.

Bjarne Jørgensen
Vicedirektør
T: +45 20 70 48 02
M: bjj@rd.dk

KERNEKOMPETENCER
Scanrate er den førende 
uafhængige ekspert i dansk 
realkredit. Vi har i over 
30 år leveret finansielt 
software, data og services 
til obligationsinvestorer og 
låntagere.

MILEPÆLE 2019
Lima, vores online system 
til låneadministration og 
gældspleje, har opbygget 
en stadig voksende kunde-
portefølje med plads til endnu 
flere. Årets kraftige rentefald 
skabte stor interesse for 
Limas omlæg-ningsrapporter, 
som viser omlægningens 
konsekvenser på tværs af lån 
og ejendomme. Lima blev også 
udvidet med nye rapporter 
om løbetid og rentebinding, 
som direkte kan indgå i 
årsregnskabet.  

FORVENTNINGER 2020
Vi vil fortsat fokusere på at 
aflaste vores kunder i det 
daglige og på at støtte de 
strategiske beslutninger om 
finansiering og låneomlægning.

Svend Jakobsen
CEO, Partner, Ph.d. 
Scanrate Financial Systems A/S 
Åbogade 15
8200 Aarhus N
T: 86 20 52 08
M: svend@scanrate.dk
www.lima.scanrate.dk

KERNEKOMPETENCER
Forankret i Deloittes 
ejendomsgruppe tilbyder 
vi vores kunder integreret 
rådgivning inden for 
ejendomssektoren, 
herunder M&A, finansiering 
af driftsejendomme og 
udviklingsprojekter, 
digitalisering og data, revision 
samt skat og moms. 

MILEPÆLE 2019
Flere revisions- og 
skattekunder inden 
for sektoren, herunder 
nogle centrale aktører. 
Fortsat stigning i vores 
transaktionsbaserede ydelser, 
hvor vi styrket vores position 
indenfor bl.a. domiciler, 
hoteller og store komplekse 
udviklingsprojekter.

FORVENTNINGER 2020
Vi forventer en generel 
stagnering inden for nybyggeri, 
men fortsat en underliggende 
efterspørgsel efter bolig-, 
kontor- og logistikejendomme. 
En stagnering af afkast 
og lejeniveauer på 
boligejendomme, og en 
fortsat søgende mod 
kvalitetsejendomme indenfor 
logistik og kontor

Tinus Bang Christensen Partner
Deloitte Financial Advisory

KERNEKOMPETENCER
Exometric er specialiseret 
i strategisk by- og 
ejendomsudvikling baseret 
på datadrevne analyser og 
indsigt i borgeres ønsker til by, 
bolig og erhverv. Vi afdækker 
efterspørgslen og hjælper med 
at klarlægge og planlægge 
udviklingen med afsæt i et 
stærkt analytisk fundament.

MILEPÆLE 2019
I 2019 valgte endnu flere at få 
adgang til vores analyseværktøj 
Exobase Online, der giver vores 
kunder opdaterede data fra 
over 50.000 markedsinterviews 
med husstande i hele landet. 
Vi er meget glade for, at så 
mange vælger at understøtte 
deres beslutningsproces med 
data fra Exobase og vores 
projektspecifikke analyser. 

FORVENTNINGER 2020
I 2020 forventer jeg en fortsat 
stigning i interessen for at 
investere i provinsbyer over 
hele landet, og vi ser frem til at 
arbejde med markedsanalyser, 
forbrugerinterviews og 
rådgivning over hele landet.

Nikolaj Pfeiffer
Direktør 
Exometric ApS 
Ellebjergvej 52
2450 København  SV
T: 29 38 74 80
M: npf@exometric.com
www.exometric.com

KERNEKOMPETENCER
Global kapitalforvalter med 
teams af lokale eksperter inden 
for risikoanalyse, strategisk 
rådgivning samt asset 
management, udvikling og 
udlejning af ejendomme. 

MILEPÆLE 2019
Aberdeen Standard 
Investments bidrog igen i år til 
transaktionerne på det danske 
ejendomsmarked med køb af 
bolig- og logistikejendomme 
samt salg af ejendomme uden 
for den langsigtede strategi.

Lancering af ny europæisk 
fond, der investerer i 
ejendomme med lange 
lejekontrakter.

FORVENTNINGER 2020
Fortsat stor aktivitet på køb 
og salg af ejendomme og 
strategisk asset management. 
Fortsat bistand til Danica 
Pension med portefølje-
omlægning og optimering af 
investeringer inden for kontor- 
og boligejendomme. 
Lancering af mindst en ny 
paneuropæisk fond.

Bjarke Bendix Cloos
Head of Direct Real Estate, 
Denmark
bjarke.cloos@
aberdeenstandard.com
aberdeen.dk 
www.aberdeenstandard.com

KERNEKOMPETENCER
Vi udvikler nye hjem og 
sammenhængende bydele; 
gerne i stærke partnerskaber 
og joint ventures. Vi favner 
hele værdikæden – fra 
grundkøb, ideudvikling og 
dialog med myndigheder til 
byggestyring og aflevering af 
det nøglefærdige byggeri.

MILEPÆLE 2019
Vi fik sat bæredygtigt byggeri 
på dagsordenen og modtog 
flere priser og nomineringer 
for byggeri med upcyclede 
materialer. Vi har haft fokus 
på social bæredygtighed og 
sammenhængskraft i vores 
ejendomme og sidst med 
ikke mindst skiftet navn til 
AG Gruppen efter 33 år som 
Arkitektgruppen.

FORVENTNINGER 2020
I 2020 fortsætter vi den 
positive udvikling med nye, 
spændende klimavenlige 
projekter med fokus på 
mennesker og miljø. Vi glæder 
os til igen at bygge i Aarhus 
med udvikling af 18.685 m2 
boliger og erhverv – sammen 
med mange andre spændende 
projekter i hovedstadsområdet 
og på Fyn.

Robin Feddern
Adm. direktør
T: 66 13 33 32
M: rf@aggruppen.dk

KERNEKOMPETENCER
Markedsledende rådgiver inden
for ejendomstransaktioner.
Teamet består af 45 personer
i Norden, hvor det danske
kontor udgør 7 personer.
Nordanö er 6 år i træk
blevet kåret som den førende
transaktionsrådgiver i Norden
af Euromoney.

MILEPÆLE 2019
Vi har markeret os med et
antal større transaktioner.
Vi fastholdt vores
markedsledende position
inden for byudvikling
bl.a. ved strukturering af
JV mellem By & Havn og
PFA på Stejlepladsen. Vi
har haft som målsætning at
øge vores tilstedeværelse
i logistikmarkedet. Det
er lykkedes via markante
transaktioner i vores
hjemmemarkeder, hvilket
har givet os den største
markedsandel i Norden. I
Danmark rådgav vi på den
største logistiktransaktion
år-til-dato.

FORVENTNINGER 2020
Vi har i 2019 oplevet en
stor og stigende interesse fra
globale investorer, og vi har
introduceret et antal nye
aktører. Vi forventer, at denne
tendens vil fortsætte, og at vi
vil introducere yderligere nye
aktører i 2020.
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KERNEKOMPETENCER
Hortens team for fast ejendom 
er et af Danmarks mest 
specialiserede med solid 
erfaring inden for transaktioner 
og developerprojekter. I 2019 
har vi yderligere styrket teamet 
med en række nyansættelser.

MILEPÆLE 2019
2019 har været præget af 
mange transaktioner på niveau 
med 2018 for såvel danske som 
udenlandske aktører. Horten 
har ydet juridisk rådgivning i 
transaktioner for institutionelle 
investorer, kapitalfonde, 
ejendomsselskaber og rådgivet 
om developerprojekter.

FORVENTNINGER 2020
2020 forventes at blive 
præget af fortsat stor aktivitet 
inden for transaktioner og 
developerprojekter, herunder 
stor aktivitet i forbindelse 
med den store udvidelse af 
hotelværelseskapaciteten.

Michael Neumann
Partner, Advokat

Horten Advokatpartnerselskab
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
Tlf. +45 33 34 42 67
www.horten.dk

KERNEKOMPETENCER
Med afsæt i stærke værdier 
og skarpt fokus på kvalitet 
udvikler FB Gruppen A/S 
boliger og byggerier, der 
engagerer lokalsamfundet og 
bidrager positivt til moderne 
byudvikling.

MILEPÆLE 2019
Udover et stort antal rejsegilde 
og spadestik har FB Gruppen 
i 2019 færdiggjort over 1.000 
nye boliger. På koncernens 
store bydelsprojekt i Valby 
har FB Gruppen i årets løb 
indviet Grønttorvsparkens 
plantage og en daginstitution 
samt åbnet bydelens første 
dagligvarebutik. Også 2019 har 
budt på priser og anerkendelse 
af koncernens byggerier. Senest 
for Amaryllis Hus, der har 
opnået to priser.

FORVENTNINGER 2020
FB Gruppen starter det nye 
årti ud med samme høje 
aktivitetsniveau. Udover 
aflevering af boliger på 
Grønttorvet byder 2020 på 
opstart og udvikling af nye 
boliger i Hovedstadsområdet.

Hans-Bo Hyldig
Adm. direktør
FB Gruppen A/S
Tlf. 33 86 20 20
mail: hbh@fbgruppen.dk
www.fbgruppen.dk

KERNEKOMPETENCER
Med fokus på værdier som 
innovation, digitalisering og 
kundetilfredshed, stræber 
vi altid efter at finde nye 
parkeringsløsninger, som er til 
gavn for både parkanter såvel 
som pladsejere.

MILEPÆLE 2019
I 2019 købte vi 
parkeringsselskabet ONEPARK, 
og vi forudser at denne 
sammenlægning vil forbedre 
serviceniveauet yderligere 
overfor parkeringsområdernes 
ejere og brugere, ved at 
samle den største viden, de 
bedste parkeringssystemer 
og den største erfaring fra 
parkeringsdrift. 

FORVENTNINGER 2020
I 2020 ser vi frem til et år, 
hvor vi som tillæg til vores 
kerneforretning især vil 
undersøge hvordan vi som 
parkeringspartner kan være 
med til at skabe merværdi for 
eksisterende kunder og deres 
brugere på de pladser, som vi 
administrerer.

Michael Christensen
Adm. direktør

APCOA PARKING Danmark
T: 70 23 13 31
M: info@apcoa.dk

KERNEKOMPETENCER
CBRE er verdens største 
erhvervsejendomsrådgiver, 
men også en af de mest lokale. 
I Danmark har vi kontorer i 
både København og Aarhus. Vi 
yder rådgivning med vægt på 
høj faglig viden, et indgående 
markedskendskab og en tæt 
personlig dialog.

MILEPÆLE 2019
I 2019 har vi oplevet vækst 
inden for udlejning og i særlig 
grad inden for rådgivning og 
ejendomsadministration. Vores 
milepæle inkluderer bl.a. salg 
af større boligporteføljer og 
projekter i Jylland samt en række 
salg for BRF. 

FORVENTNINGER 2020
Vi starter året med den største 
pibeline i CBRE’s historie, 
hvorfor vi forventer øget 
fremgang i vores Capital Market. 
Udenlandske investorer vil 
fortsat dominere markedet og 
efterspørge et højt niveau af 
markedsindsigt og rådgivning 
på tværs af landegrænser. 2020 
vil således blive præget af stor 
aktivitet inden for alle CBRE’s 
forretningsområder, og vi 
forventer en fortsat organisk 
vækst.

Per Weinreich, Adm. Direktør, 
CBRE A/S
per.weinreich@cbre.com
+45 3544 0914
cbre.dk

KERNEKOMPETENCER
Med over 50 jurister i vores 
team for fast ejendom, rådgiver 
vi inden for komplekse 
ejendomstransaktioner, 
udvikling og entreprise, 
plan- og miljøret, lejeret 
samt finansiering. Vi er 
Danmarks eneste globale 
advokatvirksomhed, og vi har 
over 100 jurister på nordisk 
plan og 500 jurister globalt.

MILEPÆLE 2019
2019 var et år med fortsat 
vækst og fremgang. Vores 
globale platform medfører 
fortsat stigende tilgang af 
internationale kunder, og 
vi har i år samarbejdet om 
flere grænseoverskridende 
transaktioner med vores 
internationale kolleger end 
nogensinde før.

FORVENTNINGER 2020
Vi forventer et travlt 2020, 
hvor vi fortsat vil styrke 
vores position inden for 
transaktioner, projektudvikling 
og entreprise med et klart 
mål om at vinde yderligere 
markedsandele.

Emilie Møller, Partner
T: 51 43 49 49

Thomas Høj Pedersen, Partner
T: 61 65 41 65

DLA Piper Denmark 
Advokatpartnerselskab

KERNEKOMPETENCER
Vores stærke faglige 
og datadrevet indsigt i 
ejendomsmarkedet sikrer, at 
vi til enhver tid tilbyder vores 
kunder professionel rådgivning 
inden for salg, udlejning og 
værdiansættelse af erhvervs- 
og investeringsejendomme.

MILEPÆLE 2019
Nybolig Erhverv blev 
til Nordicals. Vi har 
opnået fremgang på 
andre segmenter end 
boligudlejningsejendomme, 
bl.a. på kontorsegmentet og 
indenfor køberrådgivning. 
Samtidig har vi taget vigtige 
skridt i vores data- og 
digitaliseringsarbejde.

FORVENTNINGER 2020
Takterne fra 2019 fortsætter 
i 2020, med et stigende 
antal opgaver indenfor 
køberrådgivning og en 
politisk afgørelse omkring 
§5, stk. 2, som kan få store 
konsekvenser for aktiviteten i 
investeringsmarkedet for ældre 
boligudlejningsejendomme. 
Vi forventer, at de øvrige 
investeringssegmenter og 
udlejningsmarkedet fortsat 
viser gode takter.

Jacob Lund
CEO, Partner
E-mail: jlu@nordicals.dk
T: 33 64 65 43
E.mail: flo@jyskebank.dk

KERNEKOMPETENCER
FOR DEM DER BYGGER OG 
UDVIKLER LANDET
 
Vi er et ambitiøst advokatfirma 
for ejendomsbranchen og 
andre aktører inden for byggeri 
og vedvarende energi

MILEPÆLE 2019
2019 har været et travlt 
år, særligt indenfor 
områderne transaktioner og 
entrepriseretslige forhold.  
Det var også året hvor vi 
med stor succes udgav den 
første Gangsted Rapport, 
hvilket vi forventer bliver en 
tilbagevendende begivenhed.

FORVENTNINGER 2020
I 2020 vil vores fokus 
særligt være at vækste vores 
forretningsområde indenfor 
vedvarende energi, idet dette 
område har tæt sammenhæng 
med vores øvrige specialer 
indenfor fast ejendom. Vi 
forventer ligesom i 2019 at 
udvide medarbejderstaben 
yderligere.

Gangsted Advokatfirma
Borgergade 24B
1300 København K
gangsted.dk

KERNEKOMPETENCER
By & Havn udvikler nye 
bykvarterer i København og 
driver havnen. Ambitionen er 
at skabe sunde, bæredygtige og 
sammenhængende bykvarterer 
af høj kvalitet med plads til 
fællesskaber, det gode liv i byen 
og en levende havn i samspil 
med københavnerne.

MILEPÆLE 2019
Vi har igangsat forarbejdet 
til Lynetteholm, der skal 
klimasikre hovedstaden 
og skabe plads til mange 
nye københavnere og 
arbejdspladser i fremtiden, 
og vi har fundet vinderne 
af arkitektkonkurrencerne 
for Vejlands Kvarter og 
Stejlepladsen, så vi kan 
begynde næste skridt i 
udviklingen af områderne.

FORVENTNINGER 2020
Vi glæder os til at søsætte 
vores nye forretningsstrategi, 
der sætter kursen for de 
næste fire års arbejde, hvor 
vi bl.a. vil udvikle vores 
udlejningsportefølje og i 
endnu højere grad arbejde med 
bæredygtighed i byudviklingen.

By & Havn
Nordre Toldbod 7
DK-1259 København K
www.byoghavn.dk
info@byoghavn.dk
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KERNEKOMPETENCER
Storkunder 
Erhvervsejendomme 
rådgiver, udfordrer og styrker 
kundernes investerings- 
og finansieringsplaner. Vi 
understøtter kundernes 
individuelle strategiske 
målsætninger.

MILEPÆLE 2019
I et faldende 
transaktionsmarked har vi set 
investorerne søge længere 
ud på risikokurven fsva. 
beliggenhed og ejendomstyper, 
ligesom vi ser historisk 
lave afkast på ejendomme 
motiveret af TINA – There 
Is No Alternative. Vi er 
stolte over at have vundet 
finansieringen af mange gode 
ejendomsprojekter, også 
med byggefinansiering og 
integrerede renteløsninger for 
realkreditlånet.

FORVENTNINGER 2020
Vi ser frem til et nyt 
spændende år, med rygvind 
i form af økonomisk stærke 
og velkonsoliderede kunder 
kombineret med god 
efterspørgsel efter ejendomme.

Flemming Olesen
Afdelingsdirektør
Storkunder Erhvervsejendomme
T: 23 29 15 25
M: flo@jyskebank.dk

KERNEKOMPETENCER
• Vi holder, hvad vi lover.
• Vi stiller altid med det 

bedste hold til opgaven.
• Vi leverer på højeste 

kompetanceniveau på 
vurderinger af leje- og 
projektsalgsboliger.

• Vi er en seriøs og troværdig 
samarbejdspartner. 

MILEPÆLE 2019
Vi satte nye standarder for 
udlejning af boliger med 
mere end 250 udlejninger 
pr. måned. Vi har formået at 
holde ejendommene helt nede 
i tomgang og til markedets 
bedste huslejer. Vi har arbejdet 
dygtigt og målrettet med vores 
salgsprojekter og er kommet 
i mål med salgene på højeste 
niveau.

FORVENTNINGER 2020
Vi vil fortsætte indsatserne på 
højeste niveau med fokus på 
at skabe merværdi for vores 
kunder. Vores fokus ligger på 
at løse opgaverne som aftalt 
– både på tid og økonomi. Vi 
sætter en ære i at levere den 
højeste kvalitet, så alle kan føle 
sig trygge og tilfredse igennem 
alle processer.

home Projekt
Lone Bøegh Henriksen A/S
Teglholmsgade 66A
2450 København SV.
T: 33 33 03 05

KERNEKOMPETENCER
Vi er branchens stærkeste 
netværk med mere end 1600 
medlemmer. Vores største 
styrke er vores medlemmer 
som kommer fra hele branchen 
og hele landet. Vi skaber 
rammerne om din næste 
forretning, skaber debat og 
bidrager til videndeling i 
branchen.

MILEPÆLE 2019
Vi stod for MIPIM alene i 
2019. Vi synes, vi fik skubbet 
til konceptet og vi gør det igen 
i 2020. Og så fik vi på bedst 
mulig vis overdraget stafetten 
som landsformand fra Tony 
Christrup til Ole Schrøder.

FORVENTNINGER 2020
I 2020 vil vi sætte gang i 
en række ting på tværs af 
branchen og på tværs af landet. 
Vi vil øge vores fokus på den 
grønne dagsorden, teknologi/
digitalisering og så vil vi tage 
endnu flere emner op til debat. 
Også de lidt ømme emner i 
branchen.

Læs mere om Byggesocietetet 
på: www.byggesocietetet.dk

KERNEKOMPETENCER
Med Danmarks måske 
mest varierede og unikke 
ejendomsportefølje tilbyder 
vi salg, projektudvikling og 
udlejning af ejendomme 
og arealer med en central 
beliggenhed over hele 
Danmark.

MILEPÆLE 2019
Den 1. maj 2019 trådte en 
ændring af DSB-loven i 
kraft, som gav DSB lov til 
at arbejde med kommerciel 
ejendomsudvikling. Dermed 
træder vi et skridt længere ind 
i værdikæden og får mulighed 
for at udvikle vores portefølje 
sammen med eksterne 
samarbejdspartnere.

FORVENTNINGER 2020
Vi har store forventninger 
til de første projekter 
indenfor kommerciel 
ejendomsudvikling, hvor vi 
bl.a. arbejder med projekter 
på Grønttorvet i Valby, Project 
Down Town på Carsten 
Niebuhrs Gade i København, 
Banekvarteret i Aarhus og 
Jernbanebyen i København. 

Søren Beck-Heede
Direktør
DSB Ejendomsudvikling A/S
T: 24 68 79 87
M: sbec@dsb.dk

KERNEKOMPETENCER
Freja skaber samfundsmæssig 
merværdi ved at udvikle og 
sælge statens og regionernes 
ejendomme. Vi bidrager 
til et stærkt arkitektonisk, 
kommercielt og juridisk 
grundlag for den videre 
udvikling, med respekt for 
den fælles kulturarv og det 
omgivende miljø, og med fokus 
på bæredygtighed.

MILEPÆLE 2019
Vi har påbegyndt udviklingen 
af Vridsløselille Fængsel 
- et kæmpe område med 
uanede muligheder, samt 
Jonstruplejren der bliver et 
grønt, attraktivt boligområde. 
I Frederiksberg Kommune er 
en lokalplan sendt i høring, 
der muliggør udviklingen af 
Rolighedsvej Bycampus - et 
fantastisk område med boliger, 
skole, park og sporthal.

FORVENTNINGER 2020
Vi ser frem til at fortsætte 
vores tætte og produktive 
samarbejde med landets 
kommuner. I København 
ser vi særligt frem til en ny 
kommuneplan, der baner 
vejen for udviklingen af 
Jernbanebyen - hovedstadens 
nye bydel.

Karen Mosbech
Adm. direktør 
Carsten Rasmussen
Direktør

KERNEKOMPETENCER
Det er snart et år siden at 
Nybolig Erhverv blev til 
Nordicals. Det var startskuddet 
på en fantastisk udvikling. En 
udvikling, hvor vi kombinerer 
den lokale indsigt, de stærke 
relationer med unikke 
markedsdata og internationale 
samarbejder. Det giver en helt 
særlig synergi til gavn for vores 
kunder. Store som små.

MILEPÆLE 2019
I 2019 har vi fået flere nye 
kunder, to nye forretninger i 
Hillerød og Køge har set dagens 
lys, vores Capital Markets 
koncept udvides og vi har fået 
flere dygtige ansatte i Nordicals. I 
2019 har vi fået flere nye kunder, 
to nye forretninger i Hillerød og 
Køge har set dagens lys, vores 
Capital Markets koncept udvides 
og vi har fået flere dygtige ansatte 
i Nordicals.

FORVENTNINGER 2020
Vores branche er for alvor 
kommet på dagsorden. Sjældent 
før har så mange snakket 
om ejendomsinvestering, 
byudvikling, digitalisering 
og bæredygtighed. Det 
stiller nye krav til os alle i 
ejendomsbranchen.

Erik Andresen
Adm. direktør, partner og 
erhvervsmægler
Nordicals
T: 28 15 74 95
M: eas@nordicals.dk

KERNEKOMPETENCER
Vi vil være den fortrukne 
partner inden for salg og 
udlejning af erhvervs-og 
boligudlejningsejendomme i 
Storkøbenhavn og de større 
handelsSTADER i Danmark 
og den primære partner 
indenfor salg af byggeretter og 
Projektsalg.

MILEPÆLE 2019
2019 har været et fantastisk 
år, med en øget omsætning og  
flere store handler og STAD´s 
valuar team har vurderet 1.3 
mio. m² andelsboliger til en 
værdi på +29 mia. Største 
milepæl er dog skiftet fra 
danbolig Erhverv til vores nye 
brand STAD, hvilket har været 
en stor fordel for stadig at 
kunne handle agilt i markedet.

FORVENTNINGER 2020
Vi forventer fortsat vækst i alle 
kerneområder og forventer at 
lancerer vores 3. STAD center 
i Q1 Vi er allerede i gang med 
forberedelserne til Mipim 
2020 og ser frem til at mødes 
med en masse fra branchen 
og byde velkommen til både 
Conference in the sky, vores 
brunch og ikke mindst Nordic 
Lounge.
Mads Heinrich Roepstorff
Adm. Direktør
Østerfælled Torv 10
2100 København Ø
T: 38 83 06 10
www.staderhverv.dk

KERNEKOMPETENCER
Redmark er en af landets 
største revisions og 
rådgivningsvirksomheder med 
mere end 200 medarbejdere. 
Vi er specialiserede indenfor 
rådgivning omkring køb 
og salg af både bolig og 
erhvervsejendomme, 
samt rådgivning indenfor 
ejendomsudvikling, herunder 
optimering af moms og 
skattemæssige forhold.

MILEPÆLE 2019
2019 har været et spændende 
år med høj aktivitet og 
mange opgaver indenfor 
ejendomstransaktioner, 
herunder særligt omkring skat 
og momsmæssige forhold i de 
enkelte handler.

FORVENTNINGER 2020
Vi forventer at øge vores fokus 
på kundernes risikostyring og 
risikoafdækning, således vi sikrer, 
at der er grundlag for en stabil og 
lønsom vækst i de kommende år.
Herudover forventer vi også, at 
2020 vil være præget af en lang 
række spændende transaktioner 
i markedet og derfor vil der også 
i det kommende år være behov 
for en økonomisk, skatte og 
momsmæssig due diligence.

Marian Fruergaard
Statsautoriseret revisor, Partner
M: maf@redmark.dk
Direkte tlf.: +45 41 86 56 27
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I 2019 får 
du hele otte 

muligheder for 
at få branchens 

stærkeste 
branding 
i Estate 

Magasin og 
Scandinavian 

Property 
Magazine 

Ring til Michael 
Mortensenpå 

+45 28 34 03 19 

KERNEKOMPETENCER
Bonava er én af Nordeuropas 
førende virksomheder 
indenfor boligudvikling. Vi har 
skabt hjem og nabolag siden 
1930’erne. Bonava udvikler 
og bygger rækkehuse og 
ejerlejligheder i Storkøbenhavn 
til B2C- og B2B-markedet.

MILEPÆLE 2019
I 2019 har Bonava sat punktum 
for udviklingen af Havnevigen 
på Islands Brygge. Over 400 
hjem har vi skabt – hvoraf 
mange er prisbelønnede og 
miljøcertificerede. Vi har 
investeret i nye byggeretter 
i København, og ikke mindst 
publiceret vores store analyse 
af nabolagslykke i Europa 
– Happy Neighbourhood 
Rapporten.

FORVENTNINGER 2020
Vi har fokus på at udvikle 
hyggelige nabolag, digitalisere 
byggeriet, og fortsætte arbejdet 
med bæredygtighed, herunder 
Science Based Targets.

Kristina Olsen
Adm. direktør
Bonava Danmark A/S
T: 24 40 80 54
M: kristina.olsen@bonava.com
Bonava.dk

KERNEKOMPETENCER
Vi vil være den fortrukne 
samarbejdspartner for salg 
og udlejning af boliger i 
hele Danmark. Vi leverer et 
professionelt arbejde og er med 
fra start til slut. STAD Projekt 
er en uafhængig projektmægler 
der har frihed til at samarbejde 
med bedste lokale mægler i 
den forSTAD, hovedSTAD eller 
KøbsSTAD opgaven ligger uanset 
hvad logo de har, det giver værdi 
for dig.

MILEPÆLE 2019
2019 har været et godt og 
solidt år, med både projektsalg 
og udlejning i hele Danmark. 
Vores udtræden af Danbolig 
kæden har vist sig som et stærkt 
træk, der har givet os og vores 
kunder en endnu bredere vifte af 
salgskanaler.

FORVENTNINGER 2020
Vi forventer en stadig stigning i 
antallet af lejeboliger og har et 
dedikeret team netop til dette. 
Vi er allerede i gang med 
forberedelserne til boligdagene 
og Mipim 2020 og ser frem til 
at mødes med en masse fra 
branchen og byde velkommen til 
både Conference in the sky, vores 
brunch og ikke mindst Nordic 
Lounge.

Alice Lotinga
Adm. Direktør
40 58 29 30
AL@stadprojekt.dk
www.stadprojekt.dk

KERNEKOMPETENCER
Lendager UP udvikler og 
forhandler byggematerialer 
som er produceret af ikke-
jomfruelige råvarer. Vi ser 
ressourcer hvor andre ser 
affald.

MILEPÆLE 2019
Vi har konsolideret og 
opsamlet erfaringer fra Upcycle 
Studios, Ressourcerækkerne, 
EPIC i Malmö samt Tetrep 
Woods Ørestad. Vi har 
udviklet akustikfilt og 
isoleringsmaterialer af 
upcyclede tekstiler, samt 
udviklet nye facadepaneller til 
let ventileret facade af upcyclet 
plastic. Vi kommunikerer mere 
tydeligt til branchen, at alle 
arkitekter og ingeniører kan 
foreskrive Lendager UP og 
indkøbes af alle entreprenører.

FORVENTNINGER 2020
Skaleringen/
kommercialiseringen af 
bæredygtige byggematerialer 
skal lykkedes i 2020. Snak skal 
omsættes til handling. Alle har 
et ansvar!

Christian Wittrup
Head of Lendager UP
T: 24 90 80 10 
M: csw@lendager.com

KERNEKOMPETENCER
DFE køber, udvikler og driver 
ejendomme i egen portefølje, 
ligesom enkelte bolig- og 
erhvervsejendomme sælges til 
investorer.

MILEPÆLE 2019
Vi nærmer os nu afslutningen 
af udviklingen i Valby 
Maskinfabrik og glæder os 
over, at det er blevet så fin 
en bydel. Vi har i 2019 også 
fastlagt udviklingsplanerne 
for vores byggeri i Brønshøj, 
der skal dække både 
bolig og erhverv. Kort før 
sommeren åbnede vi det 
totalt istandsatte kontorhotel 
Officehotel, som der bliver 
stadig større efterspørgsel på. 
Derudover har vi i 2019 købt 
to erhvervsejendomme på 
Østerbro og i Valby.

FORVENTNINGER 2020
DFE har i 2020 fokus på 
opkøb af ejendomme, gerne 
med udviklingspotentiale. 
Derudover ser vi frem til for 
alvor at sætte skub i byggeriet i 
Brønshøj.

Henrik Jensen
Adm. Direktør
De Forenede 
Ejendomsselskaber A/S
M: +45 21 46 56 24
T: +45 39 29 56 56

KERNEKOMPETENCER
DEAS er en samarbejdspartner 
med skarpt fokus på at øge 
værdien af porteføljen, og som 
kan eksekvere professionelt 
på tværs af værdikæden 
i ejendomsforvaltning 
- fra aktiv asset 
management over klassisk 
ejendomsadministration til den 
daglige drift. 

MILEPÆLE 2019
Vi har hjulpet over 5.000 
familier til et nyt hjem og 
fundet nye lokaler til 400 
virksomheder. Sammen med 
vores kunder har vi skabt bedre 
boliger og erhvervslokaler 
gennem byggesager og 
energirenoveringer. Og så 
er vores team i DEAS Asset 
Management for alvor begyndt 
at vise kvalitet og resultater for 
kunderne.

FORVENTNINGER 2020
Også i 2020 vil vores over 
900 medarbejdere arbejde 
fokuseret med kundeorienteret 
service til både kunder og 
lejere. Vi har i 2019 bl.a. budt 
velkommen til nye, spændende 
kunder, hvilket danner 
grundlaget for, at forretningen 
også vil vokse i 2020.

Henrik Dahl Jeppesen 
CEO/adm. direktør 
DEAS A/S 
T: 39 46 60 35
M: hdj@deas.dk

KERNEKOMPETENCER
Newsec er det største Full 
Service Property House i 
Nordeuropa. Vi tilbyder 
ejendomsinvestorer alt inden 
for ejendomsforvaltning – fra 
administration og udlejning 
til udvikling og drift af 
ejendomme.

MILEPÆLE 2019
Vi har i 2019 fokuseret på at 
tilbyde flere samlede løsninger 
til nye og eksisterende kunder. 
Derfor er indgåelsen af 
vores samarbejdsaftale med 
Sampension en milepæl for os, 
hvor vi ser frem til at bringe 
vores mange kompetencer i 
spil.

FORVENTNINGER 2020
Mulighederne for, hvad vi kan 
bruge data til, når nye højder 
hver dag. I 2020 sætter vi 
kurs mod stærkere digitale 
løsninger samt at rådgive 
vores kunder om realiserbare 
strategier for at sænke CO2-
aftrykket på deres ejendomme.

Thomas Kempf
Adm. direktør
Newsec
T: 45 26 01 02
M: tke@newsec.dk
www.newsec.dk 

KERNEKOMPETENCER
Som vores navn mere end 
antyder, er vi specialister i 
projektboliger, både salg og 
udlejning. Men navnet vidner 
også om, at vi er en kæde med 
stærk lokal forankring.
Vi er en ejendomsmægler kæde 
med 52 forretninger fordelt i 
Danmark.
Vi yder altid professionel og 
ærlig rådgivning

Vi rykker hurtigt på opgaven
Vi sætter realistiske priser 
sammen med den lokale 
mægler Vi er med fra første 
tegning til sidste salg/udlejning

MILEPÆLE 2019
Vi voksede ud af vores kontor, 
og er derfor flyttet i nye og 
større lokaler. Ændret navn 
til LokalBolig Projekt, da vi 
varetager både projektsalg og 
projektudlejning.
Vi er stolte af, vi fortsat 
vækster og den tillid som vores 
samarbejdspartnere viser os. 
Vi er en af branchens fortrukne 
projektmæglere.

FORVENTNINGER 2020
Vi forventer at projektudlejning 
vil vækste, samt at salg 
af projektboliger også vil 
fortsætte de salgstakter 
vi har set i anden halvår 
af 2019. Derudover har vi 
nye spændende projekter i 
pipelinen som vi glæder os til 
at i gang sætte i 2020.
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Randers har længe haft 
svært ved at tiltrække 
investorer, men de seneste 
år er der kommet mere gang 
i byens ejendomsmarked, og 
efterspørgslen er stigende. 
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Af Kamilla Sevel Flere pensionskasser, internationale investorer 
og ikke mindst helt almindelige formuende 
danskere investerer i Jylland end nogensinde 

før. Det er byer med befolkningstilvækst, der trækker, 
og det kan de godt gøre selvom det område, de ligger i 
generelt ikke er i vækst. 

- Vi ser, at der er en markant befolkningsvækst flere 
steder. Men der er også flere steder, hvor der er 
beskæftigelsesfremgang, og det giver også muligheder, 
siger cheføkonom Mikkel Høgh, Jyske Bank. 

Over hele Danmark sker der i øjeblikket en urbani-
sering. Flytningen fra land til by er mest tydelig, 
når det gælder de store byer, men også lokalt er der 
søgning fra mindre byer til større byer.

- Ud af de 28 milliarder kr., som blev omsat i 
ejendomstransaktioner i første halvår lå de knap 10 
i Jylland. Det er tankevækkende, at vi nu har så stor 
en andel for sådan var det ikke tidligere. Rigtig mange 
investorer har fået øjnene op for, at afkastet er meget 
højere i dele af Jylland end det er i København. Nu 
spørger flere investorer sig selv, om prisniveauet har 
toppet i de største byer, og det betyder, at de ser på 
potentialet i de øvrige provinsbyer, siger partner Peter 
Bauer Mols, Nordicals Trekantområdet. 

Blandt de byer, som er vokset de seneste år og derfor 
er blevet interessant for flere investorer er Randers og 
Horsens. Også en by som Vejle er vokset så meget, at 
byen nu er blevet Danmarks 5. største, da den fornylig 
overhalede Esbjerg i indbyggertal. 

- Trekantområdet er landets nye storby. Vi har en solid 
købekraft med et BNP per indbygger på 352.000 kr., 
og det er kun København, der overgår det, siger Peter 
Bauer Mols. 

VIBORG, HERNING OG AARHUS
Calum har udviklet mere end 2.000 boliger og er 
i øjeblikket i gang både i Jylland og i København. I 
øjeblikket har firmaet projekter på vej i blandt andet 
Viborg, Herning og Aarhus. Men adm. direktør Jakob 
Axel Nielsen påpeger, at der er andre afgørende 
faktorer end befolkningstilvækst. 

- I Randers er vores holdning, at det generelle husleje-
niveau er for lavt til, at det kan betale sig for os at 
udvikle boliger. I Herning derimod kan man godt få en 
case ud af det for betalingsvilligheden er faktisk højere 
end gennemsnitsprisen. Generelt kan man altså sige om 
flere jyske byer, at der er forbrugere, der efterspørger 
produktet, – spørgsmålet er om man kan skabe det til 
den pris, de vil betale, siger Jakob Axel Nielsen. 

FLERE OG FLERE 
KØBER IND I JYLLAND

Stigende priser, lavt udbud og behov for diversitet 
trækker flere investorer til jyske byer
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Højt til himlen, tæt på vandet.
Attraktive placeringer i hele Danmark.

Grund til salg på godsbaneterrænet i Horsens

I Horsens har DSB Ejendomsudvikling A/S 10 hektar centralt be-
liggende grund til salg, som forventeligt kan bruges til etagebyggeri 
som kontor, bolig eller butikker. 

Den gode beliggenhed muliggør udsigt til å, park og fjord, mens 
bymidten og stationen ligger i gåafstand. Horsens er i rivende ud-
vikling med nye børneinstitutioner, kulturtilbud, kollegier og ud-
dannelsescampus, og med kun en halv time til Aarhus og Fredericia 
er Horsens perfekt for pendlere.

Kontakt projektudvikler Jeppe Vejlby Brogaard på jevb@dsb.dk

Læs mere på dsbejendomme.dk 

Det gamle færgeleje i Nyborg

Godsbaneterrænet i Horsens 

Byggeretter til salg på det gamle færgeleje i Nyborg

På det gamle færgeleje i Nyborg udbyder DSB Ejendomsudvikling A/S 23.500 m2 byggeretter til salg. Området er endnu ikke lokalplanlagt,
men kommuneplanen giver mulighed for at opføre rækkehuse, etagebebyggelse i 2-4 etager samt enkelte punkthuse i op til 5 etager.

Med nem adgang til tog og motorvej kommer du hurtigt til arbejdspladserne i Odense og København om dagen, og om aftenen slapper 
du af med smuk udsigt til Storebælt.

Kontakt chefprojektudvikler Jette Juhl Nielsen på jejn@dsb. dk
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Calum har blandt andet købt jord i nærheden af det 
kommende sygehus i Gødstrup nordvest for Herning. 

- Det er en langsigtet investering. Vi har byggerettig-
heder, og det skal nok blive godt, når sygehuset står 
færdigt. Jorden belaster ikke balancen nævneværdigt, 
for den er ikke købt dyrt ind. Vi forventer til gengæld 
heller ikke, at et projekt på den beliggenhed kan 
sælges videre til pensionskasser eller internationale 
investorer, men der kan sagtens være danske 
investorer, der finder det interessant ligesom vi har 
en forhåbning om, at det måske bliver muligt at få 
kommunen med på at bygge nogle almene boliger der, 
siger Jakob Axel Nielsen. 

I flere jyske byer mangler der ikke nødvendigvis flere 
boliger, men de rigtige boliger. 

- Der er stort fokus på København, og der bor da rigtig 
nok også mange mennesker. Men man skal huske, at 
der bor ligeså mange i Jylland, og her er der et kæmpe 
behov for at udvikle boliger til de mange mennesker, 
der allerede nu eller om få år ikke længere kan se sig 
selv i parcelhuset. Det gælder både fordi de er blevet 
ældre, men det kan også være, fordi de er enlige. 
Vi forventer, at der kommer et væsentligt større 
behov for boliger blandt andet, fordi beboerantallet 
i gennemsnitshusstanden falder i øjeblikket, siger 
direktør Nikolaj Pfeiffer, analysefirmaet Exometric. 

Prisniveauet på boliger i 
Aalborg har været stigende 
gennem de seneste år. 
Det nye er, at bunden af 
prisniveauet er faldende. 

Ældre boligejendomme
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FOR DEM DER 
BYGGER OG 

UDVIKLER LANDET
VI ER ET AMBITIØST ADVOKATFIRMA FOR 

EJENDOMSBRANCHEN OG ANDRE AKTØRER INDEN 
FOR BYGGERI OG VEDVARENDE ENERGI
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REELT BEHOV FOR FLERE BOLIGER
Der er et reelt behov for flere boliger – og af andre 
typer end det, der typisk er blevet bygget tidligere, hvor 
mange kommuner har fokuseret på parcelhusbyggeri.

- Alene i de 12 byer, vi har undersøgt, bliver der 70.000 
flere borgere i løbet af de kommende år. Derfor er der 
reelt et behov for flere boliger. Samtidig vil mange 
af de mennesker, der i dag bor i et parcelhus, gerne 
flytte til en lejlighed. Mange af dem er endda i dag 
ejere af et parcelhus, men det er kun 20 procent, der 
gerne vil flytte til en ny ejerbolig. I stedet efterspørger 
de lejeboliger som lejligheder eller rækkehuse, siger 
Nikolaj Pfeiffer. 

Ofte er der et marked i byer, som måske ikke ligger 

øverst på listen hos investorerne. 

- Haderslev har for eksempel en negativ befolknings-
udvikling, men søgningen til kommunen er stigende. 
Silkeborg er også en vækstdynamo, og de fleste af 
tilflytterne er unge familier i den fødedygtige alder 
fra Aarhus, der ikke har kunnet finde den bolig, de 
gerne vil have til prisen i selve Aarhus. Så Silkeborg 
er egentlig ikke deres førstevalg, men det bliver det på 
grund af prisniveauet, siger Nikolaj Pfeiffer. 

På trods af befolkningstilvækst er det ikke alle jyske 
byer, der opfattes lige positivt hos investorerne. På 
grund af et stort udbud er priserne i ejendomsmarkedet 
i Aalborg under pres. Men det er ikke helt retfærdigt 
ifølge partner Matthias Manstrup, Nordicals.
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Kilde: Jyske Bank

Der forventes at ske en 
yderligere urbanisering i 
de kommende år. Vinderne 
bliver derfor de større 
byer samt byerne omkring 
Trekantområdet. Samlet er 
Østjylland den del af Jylland, 
der får størst vækst. 
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BOECK-HANSENS VEJ 13-19
9000 AALBORG

Salgspris 153.455.000

Boligareal 6.530

Erhvervsareal 0

Pris (DKK/m2) 23.500

Startafkast 4%

CERESBYEN
8000 AARHUS

Salgspris 42.995.000

Boligareal 1.128

Erhvervsareal 0

Pris (DKK/m2) 38.116

Startafkast 3,73%

ROKKEVÆNGET 2-24
5500 MIDDELFART

Salgspris 29.000.000

Boligareal 1.894

Erhvervsareal 0

Pris (DKK/m2) 15.312

Startafkast 5,19%

HERLUF TROLLES VEJ 200-242 
5220 ODENSE SØ

Salgspris 32.000.000

Boligareal 1.815

Erhvervsareal 0

Pris (DKK/m2) 17.631

Startafkast 4.67%

EMMA GADS VEJ 6
2300 KØBENHAVN S

Salgspris 24.000.000

Boligareal 6.386

Erhvervsareal 0

Pris (DKK/m2) 37.582

Startafkast 4%

AFKASTFORSKELLE

Afkastet er over dobbelt 
så højt i byer som Odense 
og Fredericia i forhold til 
i København

Kilde: Nordicals

1

2

3

4

5

udtryk i den ældre boligmasse. Det er en efterspørgsel, 
vi generelt ser i rigtig mange jyske byer, siger Mattias 
Manstrup. 

Et at de steder i Jylland, hvor der for alvor bliver satset 
på nye investeringer i de kommende år er i Kolding. 
Lige nu er der boligbyggerier i gang eller i udbud for 
4,3 milliarder kr. og snart starter udviklingen af en helt 
ny bydel på cirka 30.000 kvm direkte ud til Kolding Å, 
som udbydes til salg. 

- Vi kom ikke med før finanskrisen, så vi har ikke ret 
mange nye byggerier. Kun 2 procent er ejerlejligheder, 
hvilket slet ikke kan dække behovet, siger borgmester 
Jørn Pedersen, Kolding Kommune. 

For at sikre den bedste udvikling af byen har Kolding 
valgt at læne sig op ad udbudsformen fra Aarhus i 
arbejdet med blandt andet Aarhus Ø. Her har man 
valgt at vælge ud fra pris i første omgang, men derefter 
udvikle selve projektet sammen, og først derefter låser 
man prisen. 

- Vi må sige, at der er enorm interesse, nu hvor det 
lige er kommet i udbud. Men jeg er også bevidst om, 
at selvom det er attraktivt at investere i Kolding lige 
nu, så er 45.000 kvm en mundfuld, og derfor bliver der 
også mulighed for at etapeopdele det. n

- I Aalborg er markedet geografisk segmenteret i 
øjeblikket. Der er strukturelle forskelle med høj 
tomgang enkelte steder, og andre steder er der stort 
set ingen tomgang -  og det betyder, at der er lavere 
afkast på de attraktive steder. Jeg tror, vi lander blødt 
og flot i Aalborg, men det kan sagtens være, at lejen 
kommer til at sætte sig lidt på de beliggenheder, hvor 
der opleves tomgang. Aalborg er præget af en række 
store lokale og økonomisk solide aktører, som bygger 
uanset, om projekterne er solgt inden opførelse – 
det er en prisstabiliserende faktor i markedet, idet 
udviklerne er så økonomisk solide, at de kan bygge til 
egen beholdning. Derfor tror vi ikke på reduktioner i 
prisniveauerne i Aalborg. Man skal dog nok lige vende 
sig til, at vi ikke kan leje alle lejligheder ud til samme pris 
længere, men er i et marked, hvor hver enkelt lejlighed 
må prisfastsættes individuelt. Nyere boligejendomme i 
Aalborg begynder også at have en lavere bund. 

Der er stadig positiv befolkningstilvækst i Aalborg. 

- Vi tror på, det fortsætter. Men nok også, at man 
skal bygge noget lidt andet end det, der er bygget 
indtil videre. Der er et behov for rækkehuse, for vi vil 
gerne bo moderne, men ikke binde for mange penge i 
boligen. Jeg er ikke utryg omkring nybyggeri i Aalborg, 
men jeg tror, at når flere af de nuværende projekter 
bliver færdiggjort, så kommer tomgangen nok mere til 

T Stor efterspørgsel efter 
moderne lejligheder i de 
fleste jyske hovedbyer.

T Betalingsvillighed i 
forhold til det aktuelle 
marked de fleste steder.

T Byggeretter er markant 
billigere, og planforhold 
er mere fleksible.

T Udfordringer med afkast 
kræver stor fokus på 
byggeomkostninger. 

T Risiko er større i ”tynde” 
markeder og kræver lokal 
markedsforståelse.

T Stort potentiale for 
langsigtede investeringer 
med fornuftigt afkast 
med den rigtige model.

6 KENDETEGN 
FOR 

INVESTERINGER 
I JYSKE BYER
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Betalingsvillighed og lejepriser- Lejlighed
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BOLIGMARKEDET I HERNING

I flere jyske byer er 
der faktisk større 
betalingsvillighed end de 
priser, som eksisterende 
boliger bliver udbudt til. 
Her for eksempel i Herning. 
Det skyldes primært, at de 
boliger, som efterspørges 
ikke findes i markedet. 

Søgepris øverste kvartil Udbudspriser
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bolig
dagene

2020 

Boligmarkedet
 forstås baglæns, men 

bygges forlæns
Frit efter Søren Kierkegaard

Deltag på årets vigtigste konference for alle 
professionelle i boligmarkedet den 23.-24. januar 

2019 på Comwell Kellers Park i Børkop. 
Mød branchen, få ny inspiration og bliv opdateret 

på den seneste viden.

Læs programmet og tilmeld dig på 
boligdagene.dk

STADProjekt estate MEDIA
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Andalucias regionale 
myndigheder har netop 
givet ok for igangsættelse af 
Intu Costa del Sol. Intu har i 
alt 400 millioner besøgende 
i sine centre årligt og knap 3 
procent af alle butiksansatte 
i UK arbejder i et af Intus 
centre.

SHOPPING SKINNER 
I SYDSPANIEN

Dunkle skyer trak op over butiksmarkedet i 2019. 
Men gigantshoppingcentre er alligevel på vej 

R etailmarkedet kom under massivt pres i 2019 
i den vestlige verden og især i Danmark. 
De største investorer i shoppingcentre i 

Danmark kæmper mod tomgang flere steder i landet, 
og kreativiteten er stor for at finde på nye koncepter, 
der kan trække shopping til. 

Derfor er planerne for nye butikscentre også lagt på 
hylden de fleste steder. Men sådan er det ikke over 
hele verden. I de arabiske emirater og i USA er helt nye 
butikscentre på 200.000 kvm  på vej. Hemmeligheden 
er at trække kunder fra de ældre, nedslidte centre, der 
er svære at reparere på, og i stedet bygge et helt nyt 
forlystelsescentrum. 

I Europa er der faktisk også steder, hvor der stadigvæk 
øjnes en chance for omsætning. Det gælder for 
eksempel lige udenfor Malaga, hvor britiske Intu er 
på vej med et butikscenter på hele 235.000 kvm. Til 
sammenligning er Danmarks største butikscenter, 
Fields, knap 80.000 kvm. 

Britiske Intu, der har 17 butikscentre, inklusiv 8 af de 
20 største i UK, og 3 af de 10 største i Spanien, forventer 

byggestart i 2020 på Costa del Sol. Lokalplanen kom 
på plads i efteråret, og centret kommer til at forene 
restauranter, oplevelser og butikker. 

FORVENTER 23 MILLIONER 
BESØGENDE ÅRLIGT
- Intu Costa del Sol bliver et resort, som det ikke er 
set før. Det kommer til at samle internationale brands 
og besøgende fra hele verden i en atmosfære af 
oplevelser og underholdning. Vi er nu i fuld gang med 
at tale med brands, som kunne have lyst til at blive en 
del af det, siger CEO Matthew Roberts. 

Intu Costa del Sol forventes at åbne i 2023 og ligger 
strategisk på en grund nord for Torremolinos med 
adgang fra den sydgående motorvej kun 3 km fra 
Malagas internationale lufthavn. 

Forventningen er, at mere end 23 millioner be-
søgende årligt vil besøge centret, der kommer til at 
bestå af 8 kvarterer fordelt på 142.000 kvm retail, 
20+ underholdningsoperatører, 70+ restauranter, 
2 hoteller og et koncertsted til 5.000 mennesker 
foruden Spaniens største urbane landsted. n

Af Kamilla Sevel
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 TENDENS NUMMER 1:
Nye mobilitetsløsninger og villighed til at pendle
Med stigende huslejepriser i centrale og historiske 
områder af byerne har udvandringen været længe 
undervejs, men i takt med, at mobilitetsløsningerne 
bliver endnu mere automatiserede i fremtiden er der 
risiko for, at de bliver mindre søgte. 

Ideen om den selvkørende bil er ikke længere taget 
ud af science fiction, men kan meget vel blive til 
virkelighed inden for få år. Studier viser, at vi allerede 
nu er villige til at pendle længere end nogensinde før, 
og der er snart kun flere fordele end ulemper med et 
ekspanderende og langt mere koordineret kollektivt 
transportnet, flere forbundne supercykelstier og 
digitalt drevne ”last mile”-transportmidler som el-
løbehjulene, der har indtaget alle de større byer. 

Selvkørende biler, som afhænger af netop sådan et 
velfungerende datanet, vil ændre byen radikalt og gøre 
den langt mere tilgængelig. 

Store dele af byens borgere vil til den tid være villige 
til at bosætte sig i de voksende forstæder, da man vil 

kunne arbejde eller sove på farten, og vi vil ikke have 
det samme behov for parkeringspladser, som i mange 
år har ledt til fler-etagers parkeringshuse og nøje 
markerede parkeringszoner centralt i byerne. 

Selvkørende biler kan meget vel blive til fremtidens 
taxi-service, som kunder kan betale sig til gennem 
deres personlige data. Måske du som passager 
kunne spare penge, hvis du tilkøbte den mindre 
populære omvej, for på den måde at bidrage til færre 
trafikpropper og forsinkelser i gadebilledet. 

Selvkørende biler kan få afgørende betydning for 
fremtidens byer, men det afhænger af fremtidens 
internet og den politiske opbakning til at anvende 
netværk af sensorer og forbundne enheder. Nok er 
netværket, som du streamer film i bussen på vej til 
arbejde tilfredsstillende, men hvis byens borgere skal 
få gavn af smarte og automatiske løsninger, skal der 
væsentligt mere til. 

Velvilligheden til at anvende smartteknologi er der. 
Kigger vi bare få år tilbage, ser vi, at vores tilbøje-
lighed til at adoptere nye ”forbundne” teknologier 

Fremtidens by? Nye bydele 
er planlagt flere steder i 
Danmark fra bar mark.  

5 TENDENSER DER 
GØR BYEN SMARTERE 

I FREMTIDEN
Sensorer og sundhed 

– sådan kommer vores dagligdag 
til at ændre sig

5 tendenser kommer til at få stor betydning for 
byers udvikling både på den korte og den meget 
lange bane. Nogle er mere sandsynlige end andre, 

og med kortere eller længere tidshorisont, men her 
kommer et bud fra Instituttet for Fremtidsforskning.

De 5 tendenser er:

1. Nye mobilitetsløsninger og villighed til at pendle
2. Store spring inden for Smart-by-teknologi
3. Stadigt stigende fokus på bæredygtighed og klima
4. Stadigt voksende fokus på befolkningssundhed
5. Paradigmeskift i detailhandel giver nye måder at 

bruge byen på

Vores stigende behov for information, ukompliceret 
forbrug og ikke mindst bæredygtige løsninger vil 
ikke alene ændre måden vores byer ser ud, men den 
grundlæggende måde, de fungerer på. Data har aldrig 
været mere værdifuldt end netop nu, og vi står på 
tærsklen til at løse big datas børnesygdomme og 
få konkrete løsninger ud af de store, indsamlede 
datamængder. Men ikke kun fornyet brug af data vil 
forandre byerne. 

Fra tid til anden beder din iPhone dig om at give 
tilladelse til, at en app må bruge dit kamera eller måske 
lokalitetsfunktionen - med andre ord dine data - men 
antallet af opkoblede og informationsdelende enheder 
vil vokse drastisk over de næste årtier, og her vil kun 
en lille del af de enheder reelt set være personlige 
computere, smartphones, smartwatches og andre 
”wearables”. 

I virkeligheden vil vi se en langt større tilgang af 
forbundne teknologier som biler, vejrstationer, luft-
kvalitetsmålere, trafikmålere, overvågningskameraer, 
biometriske scannere og indbyggede sporingsenheder 
i byens eksisterende infrastruktur. 

Der findes allerede bleer, der fortæller dig, når de 
skal skiftes og endda piller, der fortæller lægen, 
om patienten tager dem eller ej. Hvis vi forlænger 
dette blot 5 eller 10 år ind i fremtiden, er det svært 
at forestille sig noget som helst, der ikke vil være 
udstyret med internet-opkoblede sensorer.

Der er især 5 stærke tendenser, der vil forandre byerne, 
som vi kender dem, i løbet af de næste par årtier. 

Af Anne Dencker Bædkel, 
Thor Gustavfson 
og Adam Nordlund, 
Instituttet for 
Fremtidsforskning
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Hvis man i fremtiden køber bolig eller erhverv i Nord-
havn, Ørestad, Vejlands Kvarter eller på Stejlepladsen  
køber man også en garanti for bæredygtighed. Som 
grundejere af store dele af Københavns byudviklings- 
områder bærer vi i By & Havn et stort ansvar for den  
bæredygtige byudvikling. Det ansvar tager vi på os. 

Vi bæredygtighedscertificerer alle nye byområder 
med DGNB til platin og stiller krav til grundkøbere 
om at byggeri skal certificeres til guld. Vi afprøver 
nye modeller for salg af grunde for at få de bedste og 
mest bæredygtige projekter. Senest har det resulteret 
i UN17 Village på spidsen af Ørestad, som bliver det 
første byggeprojekt i verden, der omsætter FN’s 17 
verdensmål til konkret handling. Projektet indeholder 
også fællesfunktioner til glæde for hele Ørestad, så 
flest muligt kan få glæde af den gode beliggenhed ud til 
naturen. 

For når vi udvikler bydele sætter vi også aftryk på 
fællesskabet i bydelene – og når vores bæredygtige 
ambitioner vokser falder vores CO2-aftryk.

Vi bygger bæredygtigt

er steget og at skarpere og nyere netværk er blevet 
taget i brug. 

 TENDENS NUMMER 2:
Store spring inden for Smart-by-teknologi
Ejendommen, som du bor i, eller bygningen, du 
arbejder i, vil inden længe blive intelligent i en kom-
bination af energidistribuering, bygningsautomation, 
brandsikkerhed og sikkerhedsovervågning i et og 
samme system. 

Det kan potentielt betyde besparelser på admini-
strationsomkostninger og måske endnu vigtigere - 
energiforbrug. I dag står bygninger for 40 procent af 
verdens energiforbrug. 

En hvidbog fra Siemens har undersøgt Europas 
infrastruktur og konkluderet, at 95 procent af den 
energi, der bruges til varme, varmt vand, klimaanlæg, 
belysning og ventilation i bygninger, forbruges af 
strukturer bygget før 1980. Lykkes det at installere 
smarte målere i bygningskonstruktioner som disse, 
så man kan afmåle energiforbrug og omkostninger i 
realtid, vil det potentielt formindske byernes (enorme) 
CO2-fodaftryk. 

- Med noget så statisk som en storby, er der få ting, der 
ændrer sig meget på kort sigt. Dog ser vi, at den digitale 
transformation af data åbner nye døre på daglig basis. 
Nok vil gader, bykvarterer, ja selv hele byer, være årtier 
om at ændre sig i en praktisk forstand, men måden vi 
som borgere anvender og opfatter disse kan ændre sig 
drastisk, blot ved den næste softwareopdatering af din 
telefon, siger Lasse Jonasson, direktør for Instituttet 
for Fremtidsforskning.

 TENDENS NUMMER 3:
Stadigt stigende fokus på bæredygtighed og klima
Visionen om den ”intelligente by” er i høj grad 
drevet af et stort behov for en større kontrol over 
byernes enorme sociale, økonomiske og klima-
mæssige udfordringer. Faktisk har vi i de senere år 
set et politisk skifte fra at bæredygtig byudvikling 

understøttes af smart byudvikling, som indikerer at 
det er i digitaliseringen og effektiviseringen af byer 
at byerne kan ”repareres”. Et stort potentiale ligger 
i, at de-industrialisere byerne og de omkringliggende 
områder for først og fremmest at gøre byen mere grøn, 
men også i at styrke byens attraktivitet og position i 
konkurrencen om kapital, forretning og kompetent 
arbejdskraft. 

I et skifte til en smart-infrastruktur, hvor services af 
funktioner hovedsageligt er automatiserede, vil der 
hurtigt være ”tabere”, som ikke ville være i stand til 
at begå sig. Ældre borgere, som føler sig usikre over 
for moderne teknologi, kan være ude af stand til at 
bruge automatiserede services, og derfor vil de blive 
mere isolerede og fremmedgjorte i deres egne byer. 
Der ligger derfor et enormt pres på den offentlige 
sektor i byerne og dens evne til at rumme og inkludere 
svagtstillede.

Et centralt element i den bæredygtige og smarte 
byudvikling er, at befolkningens stemme har mere 
vægt. Et eksempel på dette er platformen ”Better 
Reykjavik”, som gør det muligt for borgere at foreslå 
og stemme på ideer til forbedring af byens funktioner 
og services, som på baggrund af platformen modtager 
offentlig finansiering og støtte. Den moderne borger 
har adgang til digitale teknologier, og det udnytter 
byudviklingen til at skabe større borgerinddragelse i 
demokratiske beslutningsprocesser.

 TENDENS NUMMER 4:  
Stadigt voksende fokus på befolkningssundhed
I USA overlevede en mand tilbage i september måned 
et styrt på cykel, fordi hans Apple-ur registrerede, at 
han faldt og ringede 911. 

Effektiviseringen af byerne ved hjælp af smartteknologi 
vil gøre byen mere bæredygtig, men udviklingen kan få 
konsekvenser for befolkningssundheden. Forskellige 
dele af den smarte infrastruktur kan nemt modarbejde 
hinanden. Er målet at reducere trafikken og tilskynde 
til motion, er det for eksempel kontraproduktivt 

I 2016 leverede Domino 
Pizza sin første pizza 
med flyvende drone, og 
Amazon er nu på niende 
generation prototype af 
sin leveringsdrone. I 2016 
tog Amazon patent på 
et flyvende varelager, der 
forventes at skulle flyve i 
15.000 meters højde. 

Målet er, at droner skal 
flyve frem og tilbage fra 
et flyvende varelager. En 
barriere kan være at få 
tilladelse af myndighederne 
til at flyve med dronerne 
over bymæssig zone og at 
krydse op og ned gennem 
luftlag, der benyttes af 
rutefly. 

Om ikke andet beviser det 
præcis, hvor visionære 
globale aktører er, når 
det kommer til at udnytte 
potentialet i en mere 
forbundet verden.

DOMINOS 
OG DRONER
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Godt nytår
Til alle vores kunder og kolleger. I er toppen.

2019 blev endnu et godt og begivenhedsrigt år for Lundgrens’ afdeling for Fast Ejendom & Enterprise.
I et konkurrencepræget marked er vores personlige rådgivning og værdiskabende løsninger kommet 

eksisterende kunder til gavn – og tiltrukket nye. Samtidig har vi budt flere dygtige og skarpe kolleger 
velkommen på holdet. Kolleger som skal hjælpe os med fortsat at sikre stærke og personlige kunderelationer.

 Vi er nu klar til at tage fat på opgaverne i 2020 og ser frem til at yde vores kunder den rådgivning de 
fortjener, nemlig branchens bedste.

Vi hos Lundgrens vil gerne ønske alle vores kunder og kolleger et rigtigt godt nytår.
I er toppen af kransekagen.

LUNDGRENS.DK

at indføre smart infrastruktur til at lette trafikstrøm-
men ind i og rundt i byen, fordi flere så får incitament 
til at vælge bilen - selvkørende eller ej.

Vores sundhed er allerede koblet til biosensorer, 
smartphones eller anordninger om håndleddet. 
I fremtiden vil disse teknologier i samarbejde 
med smarte infrastrukturer åbne op for større 
selvmonitorering og sundhedssystemer. Enhver, der 
ønsker denne viden, vil blive gjort opmærksom på 
mulige sygdomsrisici og diagnosticeret inden de første 
symptomer for alvor har vist sig.

 TENDENS NUMMER 5:  
Paradigmeskift i detailhandel forbedrer nye måder 
at bruge byen på
Internethandel er medskyldig, når emner som 
butiksdød og tomme lokaler tager nyhedsoverskrifter i 
landets medier, og senest har vi set, at ejendomsaktører 
investerer massivt i danske shoppingcentre med 
udgangspunkt i flere oplevelser, kulturelle mødesteder 
og langt mere underholdning. 

Amazon eksperimenterer allerede med lastbilslevering, 
hvor 3D-printer produkter transporteres til kunden, 
hvis forbrugshistorik anvendes til at forudse, hvad han 

eller hun kunne finde på at købe som det næste. 

Hvis vores personlige indkøb og shopping ikke 
længere kræver planlægning og handling efterlader 
det en masse fritid til andre aktiviteter. I fremtiden 
vil byrum, som tidligere var optaget af handel med 
varer, og virksomhederne som holder til i dem, skulle 
konkurrere om forbrugernes opmærksomhed gennem 
oplevelser og nye måder at udtrykke sig på. 

Allerede nu har intelligente teknologier vist sig at have 
indflydelse på vores måde at bruge byerne på i vores 
fritid, som med augmented reality, der for alvor viste 
sig, da horder af mennesker vandrede byen tynd på 
jagt efter den næste og mere sjældne Pokémon. 

Langsomt, som disse nye måder at have adgang 
til teknologi og underholdning udbredes, vil 
byerne blive til fritidsrum. Væk er midtbyens 
køkken- og møbelbutikker, posthuse og måske 
snart også cykelmekanikere. I stedet har cafeer, 
restauranter og specialbutikker med højværdivarer 
og historiefortælling taget over. En udvikling, der 
indikerer, at markedet har indset dets begrænsninger 
i forhold til internettets tilsyneladende uendelige 
rækkevidde. n

Nye måder at bygge på og 
forbundne teknologier kan 
være med til at ændre vores 
byers udtryk. 
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– det får du med Lima
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Se den korte video på
lima.scanrate.dk

Lima giver os veldokumenterede rapporter, som blandt andet bruges i vores bestyrelsesarbejde  samtidig 
sikrer Lima, at vores låneportefølje altid er opdateret, hvilket letter os for mange timers manuel tastearbejde.
Palle Jensen, Adm. Direktør, Løvbjerg Ejendomme A/S

Lima er et godt simuleringsværktøj til omlægning af lån og køb af nye ejendomme.
Med rapporterne fra Lima får vi overblik over vores risikoprofil og likviditeten i vores låneportefølje på tværs 
af selskaber og ejendomme. 

Morten Lambæk Jensen, CEO, Trifina Koncernen
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Se det fulde 
program for 

Estate Medias 
konferencer 

og seminarer på 
estatekonference.dk

Erhvervs- og 
boligmarkedet i Aalborg
Afholdelsessted: Redmark
Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg

På denne konference ser vi 
på den overordnede udvikling 
i Aalborg og går i dybden 
med en række konkrete 
udviklingsområder og tendenser, 
som kommer til at præge 
markedet i de kommende år. 
Flere investorer har etableret sig 
med investeringer i både bolig 
og erhverv i de senere år.

Onsdag kl. 09:00 - 13:30
26. februar

Erhvervs- og 
boligmarkedet i Aarhus
Afholdelsessted: DLA Piper, DOKK1, 
Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

Aarhus er midt i en af byens 
største forandringer gennem 
tiderne og efterspørgslen er 
fortsat høj. Nye byggerier 
præger byen mange steder, 
og på trods af den markante 
udvikling er der fortsat mange 
kvm under udvikling og 
planlægning. 

Fredag kl. 09:00 - 13:30
31. januar
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Standardpris: 2.995,-
Pris More Club: 0,-

Standardpris: 2.995,-
Pris More Club: 0,-

Sikring af ejendomme

Afholdelsessted: ZESO Architects 
Lergravsvej 57, 2300 København S

Både erhvervs- og 
boligejendomme skal i dag sikres 
helt anderledes end blot for få 
år siden. Dels er der skærpede 
myndighedskrav til brandsikring, 
men adgangskontrol, terrorisme, 
spionage og organiseret 
kriminalitet er også med til at øge 
kravene til sikkerhed i både nye og 
ældre ejendomme. 

Torsdag kl. 09:00 - 13:30
27. februar

Standardpris: 2.995,-
Pris More Club: fra 0,-

Investering i lager- & 
logistikejendomme
Afholdelsessted: Newsec
Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs Lyngby

Lager- og logistikejendomme 
er et af de mest efterspurgte 
ejendomssegmenter i øjeblikket. 
Investorerne jagter de relativt 
høje afkast og den stigende 
efterspørgsel, som har gjort det 
attraktivt at investere i moderne 
lager og logistik, der opfylder 
kravene til fleksibilitet, loftshøjde 
og tilgængelighed. 

14. januar
Tirsdag kl. 9:00 - 13:30

Retail 2020

Afholdelsessted: BigBio
Hamborg Plads 6, 2150 Nordhavn

På Retail 2020, der afholdes 
i den nye BigBio i Nordhavn, 
stiller vi skarpt på den 
gode retailejendom, og det 
bæredygtige butikscenter. Vi 
ser på et utroligt spændende 
marked i forandring og går tæt 
på, hvilke forventninger centrale, 
internationale aktører har til 
udviklingen. 

Torsdag kl. 09:00 - 15:00
16. januar

Standardpris: 3.995,-
Pris More Club: 0,-

Standardpris: 2.995,-
Pris More Club: 0,-

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.estatekonference.dk/more eller ring til Jonas Linke på tlf. 51 53 83 50.

Få refunderet deltagergebyret på 
konferencer og seminarer

estate
MORE CLUB

Boligdagene 2020

Afholdelsessted: Comwell Kellers Park 
H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop

Boligdagene er en årlig 
begivenhed for den 
professionelle ejendomsbranche 
i Danmark med fokus på alle 
aspekter af køb, salg, udvikling og 
investering i boliger. Konferencen 
holdes over to dage med 
overnatning og festmiddag på 
det naturskønne og luksuriøse 
spahotel Comwell Kellers Park.

Torsdag kl. 12:00 - fredag kl. 13:00
23. januar

estate MEDIA

Standardpris: 11.495,-
Pris More Club: fra 0,-



Komplekse problemstillinger kræver præcise svar. Men selv om djævlen ofte ligger i 
detaljen, behøver svaret ikke være djævlens detaljeret. Hos Horten ser vi altid tingene 
i en større sammenhæng. For kun ved at se det store billede kan vi levere præcis 
rådgivning, der er til at forstå. Og som flytter dig videre og fremad.

Find din advokat på www.horten.dk

SE SKOVEN.

Conference in the Sky

Afgang fra: Københavns Lufthavn

Hvert år drager mere end 1.000 
bygge- og ejendomsfolk til Cannes for 
at deltage på MIPIM-messen. Nu bliver 
der igen mulighed for at flyve derned 
på en fantastisk tur med kolleger fra 
branchen med efterfølgende transfer 
i særligt bestilte busser direkte til 
Rådhuspladsen i Cannes. Der er 148 
pladser i det direkte fly, der afgår fra 
Københavns Lufthavn

Mandag kl. 10:00
9. marts

Conference on the Train

Afgang fra: Københavns Hovedbanegård

Som noget helt nyt arrangerer 
Estate Media et grønt og 
bæredygtigt alternativ til vores 
populære Conference in the Sky. 
Nu lancerer vi således Conference 
on the Train, hvor du tager toget 
med andre folk fra branchen til 
MIPIM i Cannes.

Søndag kl. 15:26 
8. marts

Standardpris: 6.995,-
Pris More Club: 6.495,-

Standardpris: 3.495,-
Pris More Club: 2.995,-

De kreative muligheder er mange, så kontakt 
kommerciel chef Jonas Linke 
på tlf. 51 53 83 50 eller linke@estatemedia.dk

Hør om mulighederne 
for eksponering 
overfor branchens 
bedste publikum

estate MEDIA

estate MEDIAestate MEDIA

Træbyggeri

Afholdelsessted: 
Vilhelm Lauritzen Arkitekter 
Pakhus 48, Sundkaj 153, 1.tv.2150 Nordhavn

I Ørestad er en hel bydel på vej i træ, 
og det er bestemt ikke det eneste 
sted, hvor byggeri i træ udforskes i 
øjeblikket. Træ er både et miljøvenligt 
og energirigtigt byggemateriale, og 
derfor ser flere og flere arkitekter og 
ingeniører det som ideelt til at bygge 
fremtidens boliger af. Nu diskuteres 
det i stigende grad om det også er 
optimalt, når der skal bygges højt.

3. marts
Tirsdag kl. 13:00 - 17:00

Standardpris: 2.995,-
Pris More Club: 0,-
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segmenterne kontor, logistik og “light-industrial” på 
langtløbende lejekontrakter. For første gang i mange 
år har transaktionsvolumen inden for boligsegmentet 
været vigende, og det er primært et resultat af 
den politiske usikkerhed omkring de regulerede 
boligudlejningsejendomme, siger Jacob Kjær.

INCITAMENTSSTRUKTUR SKABER 
INTERESSE FOR EJENDOMSKØB
Men én investorgruppe har for alvor ekspanderet 
sin tilstedeværelse i markedet. Det er sydkoreanske 
investorer. Men hvorfor er netop de pludselig blevet 
så aktive?

- I 2019 har de globale investorer i stigende grad 
domineret transaktionsmarkedet generelt. Men 
kapitalbevægelsen fra Sydkorea til Norden er særlig, 
fordi den sydkoreanske regering har ønsket at fremme 
investeringer i udlandet. Det har de gjort ved at skabe 

en række incitamentsstrukturer som for eksempel 
skattefradrag på hjemtagelse af dividende og en række 
andre lempelser, der alt i alt gør det meget attraktivt. 
Men det kræver så også, at der bliver investeret i 
kontor eller lager og logistik, siger Jacob Kjær. 

Samtidig er der nogle valutakursforventninger, der 
gør, at sydkoreanerne ser det som særligt attraktivt. 

- De sydkoreanske investorer er i den situation, at 
den nuværende kurs på sydkoreanske won forventes 
at stige mod euro. Det betyder, at de lige nu har en 
valutahedgingpræmie på 70 - 150 basispunkter, og det 
kan man lægge oveni som et årligt tillæg til afkastet, 
siger Jacob Kjær. 

HEDGINGPRÆMIEN UNDERSTØTTER
Hedgingpræmien understøtter de sydkoreanske in-
vestorers prissætning i de euro-dominerede lande 

Investeringstrafikken 
mellem Sydkorea og 
Danmark er steget 
markant i 2019. Her 
Gangnam Square i Seoul.

SYDKOREANSKE 
INVESTORER 

GIVER DEN GAS 
Koreanske pensionskasser er blandt de nye investorer, som 

lige nu ser meget interesseret på mulighederne i Norden

Det var overraskende for de fleste, da sydko-
reanske AIP Asset Management på en af de 
sidste dage af 2018 købte Novo Nordisks 

domicil i Søborg for 1,2 milliard kr. Investeringen 
var AIPs første i Danmark og i Norden, og den blev 
samtidig begyndelsen på en massiv interesse fra 
koreanske investorer. Så sent som i december 2019 
købte andre sydkoreanske investorer hele det svenske 
ejendomsselskabs Bråviken Logistiks portefølje på 
3 logistikejendomme for knap 1,3 milliarder kr., og 
sydkoreanerne dukker op stadig flere steder. 

Først og fremmest er de drevet af de samme meka-
nismer som alle de andre internationale investorer, der 
er kommet til landet siden slutningen af finanskrisen, 
hvor Danmark og de øvrige nordiske lande fik en 
status som “Safe Haven”-økonomier med attraktive 
finansieringsforhold, effektiv finanspolitisk styring, 
realkreditfinansiering og et stabilt politisk klima. 

Lige det sidste er på det seneste blevet udfordret med 
diskussionerne om paragraf 5 stk. 2. 

- Internationale investorer har de seneste år udgjort 
i gennemsnit 50 procent af transaktionsvolumen. Det 
har især været investorer fra de øvrige nordiske lande, 
der har præget transaktionsmarkedet, hvor svenske 
selskaber har stået for i alt 25 procent og altså halvdelen 
af den internationale transaktionsvolumen, siger Head 
of Denmark og partner Jacob Kjær, Nordanö.

I 2019 var det forventet, at der kom en nedgang i 
markedet, og det er da også sket.

- Selvom det danske transaktionsmarked startede lidt 
afventende, og den samlede transaktionsvolumen 
forventes at falde til cirka 60 milliarder kr., så har året 
været præget af stærkt stigende interesse fra globale 
investorer. Det har været mest tydeligt inden for 

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

ERFARINGERFARING
Ejendomsmarkedet er i konstant forandring og bliver stadig mere og mere komplekst. Redmark følger udviklingen i 
branchen på tæt hold. Med et team bestående af skatte- og momsspecialister samt revisions- og regnskabseksperter 
til sikring af innovativ og effektiv opgaveløsning, står vi klar til at hjælpe dig.

Vi kan tilbyde at give dig overblik over ændringer og hjælpe med at skabe muligheder i forandringerne. Du modtager 
løsninger, der matcher dine finansielle, operationelle og strategiske mål.

Redmarks ejendomsspecialister:

Vi kender ejendomsbranchen

r e d m a r k . d k

Marian Fruergaard
Statsautoriseret revisor

+45 41 86 56 27
maf@redmark.dk 

Alex Kristensen
Statsautoriseret revisor

+45 41 86 57 24
ak@redmark.dk 

Aalborg
Jørn Munch
Statsautoriseret revisor

+45 41 96 58 63 
jmu@redmark.dk 

Søren Bünger
Statsautoriseret revisor

+45 41 96 58 71
sb@redmark.dk 

København
Lars Christensen
Statsautoriseret revisor

+45 41 96 59 35
lc@redmark.dk 

Aarhus

eller i de lande, der har en fastkurspolitik overfor 
euroen som for eksempel Danmark. 

- Sverige er også et interessant investeringsmarked 
for dem, men det er mere fordi det er et modent og 
likvidt ejendomsmarked, for det er ikke på samme 
måde understøttet af valutahedgingpræmien. Til sam-
menligning er Norge mindre interessant i øjeblikket, 
fordi der er større omkostninger til valutahedging, et 
mindre likvidt transaktionsmarked og et ejendoms-
marked, hvor prissætningen nogle gange påvirkes af 
udsving i olieprisen. 

Det er nyt, at sydkoreanske investorer ser på Norden. 
Men det er ikke nyt, at de investerer udenfor landets 
grænser. De har både været aktive i USA, det centrale 
Europa og i UK tidligere. 

BRUG FOR PROAKTIVITET
- Sydkoreanske investorer har deltaget i flere 
processer for kontor- og logistikejendomme og har 
sikret sig en række større transaktioner i Norden både 
i strukturerede processer og i off-market processer. 
Vi har haft processer i Danmark, hvor halvdelen af 
de indikative bud var sydkoreanske. I Finland har vi 
haft en salgsproces, hvor ni ud af 22 indikative bud var 
sydkoreanske, siger Jacob Kjær. 

En del af kontakterne kommer proaktivt. 

- Vi har i haft teams blandt andet Sydkorea og Mellem-
østen i 2019 for at skabe personlige relationer til de 
centrale investorer. Hvis man skal kunne forstå de 
sydkoreanske asset managers, investeringsbankerne, 
de investorer, der sætter penge i dem, og især dyna-
mikkerne mellem de forskellige parter og deres inves-
teringsstrategier, så har vi oplevet det som helt centralt 
at skabe nære relationer til dem, siger Jacob Kjær. 

Selvom det ikke er i Danmark, så fandt PFA i 2019 også 
sammen med sydkoreanske investorer. I december 
indgik PFA, der er Danmarks største kommercielle 
pensionsselskab, en aftale med den sydkoreanske 
pensionskasse The Public Official Benefit Association, 
Poba, via Patrizia Asset Management, om at købe 
1,4 million kvm logistikejendomme fordelt på 42 
ejendomme i Frankrig, Holland, Italien og Spanien. Og 
Poba har da også appetit på meget mere. 

– Denne aftale udgør ikke alene hjørnestenen i 
introduktionen af Poba på det europæiske marked 
som en betydelig aktør, men den er også et forbilledligt 
eksempel på et samarbejde mellem globale investorer. 
Denne co-investering vil gøre det muligt for Poba og 
PFA sammen at udnytte vækstpotentialet i europæiske 
logistikejendomme, og den markerer starten på et 
vedvarende strategisk partnerskab mellem de to 
selskaber, sagde adm. direktør Kyong Ho Han, Poba i 
forbindelse med offentliggørelsen af købet. n
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11 af de ejendomme, som 
PFA og koreanske Poba har 
investeret i, ligger i Spanien. 
Her udenfor Madrid. Blandt 
de største lejere i porteføljen 
er i Frankrig Carrefour, 
Easydis, Geodis, i Italien DHL 
og ALDI, i Spanien Logifrio, 
Mediapost og Leenbakker i 
Holland.
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En kvartalvis markedsupdate 
Vi giver dig den nyeste viden og data 
om erhvervsejendomsmarkedet. 

Modtag den nyeste Q-update? 
Tilmeld dig på:

nordicals.dk/koebenhavn/q-update

Nordicals Vester Farimagsgade 7, 3. · 1606 København V
1606@nordicals.dk · Tlf. 3364 6500  
CVR 34093466
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Advokater

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

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

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

DLA Piper Denmark
dlapiper.dk

Brancheguide_DLA Piper Denmark_2019.indd   1 23-01-2019   08:58:57
GORRISSEN FEDERSPIEL  
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.   

HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 
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.

HUSEN ADVOKATER 
Bryggernes Plads 17, 2. sal, 1799 København V  
Tlf.:  33 32 26 26 
Kontakt:  Katja Paludan, advokat (L), partner  
Email:  kpa@husenadvokater.dk 
Web: www.husenadvokater.dk 
Vi er specialister i rådgivning og førelse af retssager inden for lejeret, fast 
ejendom, foreningsret, entrepriseret, forsikringsret, erstatningsret, selskabsret, 
rådgiveransvar, medier og entertainment samt inkasso.

KLAR ADVOKATER  
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.

 

LUND ELMER SANDAGER 
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. 

LUNDGRENS 
ADVOKATPARTNERSELSKAB 
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. 

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.

 

NJORD LAW FIRM 
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.

Administratorer  -  Advokater

CEJ EJENDOMSADMINISTRATION A/S   
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. 

COBBLESTONE A/S   
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

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

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 

NEWSEC  
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.

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.

ACCURA   
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.

ADVOKATER

BECH-BRUUN 
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.

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.

 

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

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

 
 

Aberdeen Standard Investments
Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup 

Bjarke Bendix Cloos, Head of Direct Real Estate 
bjarke.cloos@aberdeenstandard.com
+45 33 44 40 00
aberdeenstandard.com og aberdeen.dk

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

Guideannonce_okt_2019.indd   1 14/10/2019   14.06
DEAS ASSET MANAGEMENT A/S 
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt: Benny Buchardt Andersen, direktør 
Email: bbu@deas.dk  
Vi er et dedikeret og fagligt stærkt team, der via aktiv og målrettet forvaltning 
tilfører vores kunder værdi – ejendom for ejendom, lejemål for lejemål. Vi er FAIF-
godkendt af Finanstilsynet. 

 

FOKUS ASSET MANAGEMENT A/S 
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 

ejendomsadministration.

NEWSEC  
Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby 
Tlf.:  45 26 01 02 
Kontakt:  Thomas Hejde, afdelingsdirektør for Building Performance Management
Email:  the@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, hvor vi 
tager hånd om alle aspekter af en ejendom fra vedligeholdelse og drift til udvikling 
og projekt. 

NORDANÖ PARTNERS A/S
Frederiksborggade 15, 11. sal, 1360 København K
Tlf.:  
Kontakt:  
Email:  
Web:

Nordanö er alene fokuseret på at yde transaktionsrådgivning 
inden for fast ejendom. Del af et førende nordisk setup.

30 10 24 08
Jacob Kjær, Partner & Head of Denmark
jacob.kjaer@nordanopartners.dk
www.nordanopartners.com

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.

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

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.

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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Advokater  -  Analyse  -  Arkitekter

NT ADVOKATER 
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. 

 

SIRIUS ADVOKATER
Dampfærgevej 10, 2. sal, 2100 København Ø
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. 

VINCIT ADVOKATER  
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.

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

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

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

Atelier Æbleblomst Gård, Kollerød Bygade 36, 3450 Allerød

Tlf.: 23 99 18 99
Kontakt: Lina Murel Jardorf
Email: Lina@LinaArt.dk
Web: www.LinaArt.dk

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

KUNSTNER LINA MUREL JARDORF

Skulptur til D
eloitte

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

SKALA Arkitekter
København - Horsens - Oslo

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

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

A
RKSKA AL

A
RKSKA AL

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

SPACELAB ARKITEKTER  

ARKITEKTER

Carl Jacobsens Vej 20, 2500 Valby
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.
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CBRE A/S 
Rued Langgaards Vej 6-8, 2300 København S  
Tlf.:  70 22 96 01 
Kontakt:  Per Alexander H.G. Weinreich,  
  Cand.merc.aud., MDE, MRICS 
Email:  per.weinreich@cbre.com 
Web: www.cbre.dk
Investering, udlejning, vurdering, ejendomsadministration, rådgivning, m.m.

COLLIERS INTERNATIONAL DANMARK 
Palægade 2-4, 1261 København K
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.

CUSHMAN & WAKEFIELD | RED
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.

DEAS' ERHVERVSUDLEJNING   
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt:  Torkild Bang Jensen, afdelingschef 
Email:  tobj@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.

 
R Å D G I V N I N G K O N C E P T

S A L G U D L E J N I N G

Førende erhvervsmæglere med speciale i investerings- og boligudlejningsejendomme, 
kontorudlejning, rådgivning og konceptudvikling.

Jens Kofods Gade 1, 1268 København K
Kontakt:   Adm. direktør Stig Lintrup
Tlf.: + 45 7023 6330
Email: sl@linor.dk  |  Web: linor.dk

E R H V E R V S M Æ G L E R E

LINTRUP
NORGART

NORDICALS A/S   
Gammel Kongevej 60, 18. etage, 1850 Frederiksberg C 
Tlf.:  70 20 41 10 
Kontakt:  Kristoffer Soelberg, marketing- og kommunikationschef 
Email:  kso@nordicals.dk 
Web: www.nordicals.dk 
Nordicals giver adgang til de bedste handler, de rette lejere og de største afkast.

  

STADErhverv

  

STADProjekt

 
  

home Projekt
v/Lone Bøegh Henriksen A/S

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.

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

C.W. OBEL EJENDOMME A/S 
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
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   
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.

JEUDAN A/S 
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.

WIHLBORGS 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.

DEAS 
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.

ENEMÆRKE & PETERSEN A/S 
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. 

HHM A/S 
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.

PARK STREET NORDICOM 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.

HOFFMANN A/S 
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.

Ejendomsselskaber  -  Energioptimering  -  Entreprenører
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ParkZone A/S
Valhøjs Allé 174-176, DK-2610 Rødovre

Tlf.: +45 30 63 65 51
Kontakt:  Kim Kyst Kristensen, Salgschef
E-mail: ky@parkzone.dk
Web: www.parkzone.dk

VI SKABER PLADS

Vi er et danskejet parkeringsselskab, der tilbyder unikke 
digitale parkeringsløsninger tilpasset jeres behov. Vi har 
mange års erfaring med administration for boligforeninger, 
hoteller og uddannelsesinstitutioner mv.

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.

 

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
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. 

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

 

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

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. 

SKANSKA A/S
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. 

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.

FIBERBY
Otto Busses Vej 5, bygning 048, 2450 København SV   
Tlf.: 33 23 00 99  Internet til byens folk
Kontakt:  Alexander Nørgaard-Madsen, salgschef
Email:  anm@fiberby.dk 
Web: www.fiberby.dk 
Fiberby tilbyder boligfællesskaber bedre og billigere internet via ejerskab.
Hvilket ofte er ejendomsudviklernes vigtigste grunde for at kontakte Fiberby.

Parkeringsløsninger  -  Projektudviklere  -  Proptech
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DEAS FACILITY SERVICES 
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt:  Dan Landt, COO 
Email:  dlt@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.

EJENDOMSVIRKE A/S  
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 drifts- 
og serviceløsninger tilpasset den enkelte kunde.

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.

 

 
  

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.

SKEL.DK LANDINSPEKTØRER
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

 

MAXGRUPPEN  
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. 

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.
 

DVOKATER

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.

Facility management  -  Finansiel rådgivning  -  Landinspektører
Medie og kommunikation  -  Parkeringsløsninger
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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. 

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.

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

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

ESTATETOOL  
Gothersgade 11, 1123 København K 
Tlf.:  70 20 11 90    
Kontakt:  Nicolaj Bror Eriksen, direktør
Email:  nbe@estatetool.dk 
Web: www.estatetool.dk 
Vi er specialister i digitale onlineløsninger til alle dine ejendomsbehov! 
Med Estatetool kan du hente, samle, kontrollere, integrere, administrere og 
markedsføre alle faserne af ejendomssalget og -udlejningen.

Rekruttering  -  Revisorer  -  Software
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SKAL DIN 
VIRKSOMHED 
STÅ HER?
Kontakt Michael Mortensen på 
mortensen@estatemedia.dk eller tlf. 28 34 03 19 
eller Jonas Linke på linke@estatemedia.dk eller 
tlf. +45 51 53 83 50 og få mere at vide om, 
hvordan du kommer med i branchens mest 
eksklusive opslagsværk.

10.-13. marts 2020
Cannes, Frankrig

Kontakt os
og hør mere

Sekretariatschef 
Lars Sønderskov
ls@byggesoc.dk
2627 3754

Projektleder
Birita Johannesen
bj@byggesoc.dk
2217 5009
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MØD DEN INTERNATIONALE BYGGE- 
OG EJENDOMSBRANCHE
MIPIM er verdens førende ejendoms-
messe med over 27.000 deltagere fra 
mere end 100 lande. Messen er en unik 
netværksplatform, hvor de mest 
indflydelsesrige spillere fra den interna-
tionale bygge- og ejendomsbranche 
mødes, netværker og udveksler viden.

BAK OP OM DEN DANSKE 
REPRÆSENTATION PÅ MIPIM 2020
BLIV SPONSOR ELLER PARTNER OG OPNÅ EN RÆKKE FORDELE

FORDELE SOM PARTNER 
ELLER SPONSOR
- Eksponering på standen
- MIPIM billetter til halv pris
- Adgang til netværksarrangementer
- og meget mere

Læs mere om mulighederne på 
www.danmark-mipim.dk
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31-ÅRIG NY ADM. DIREKTØR FOR ADEPT
Adept har ansat arkitekt Camilla 
Klingenberg som adm. direktør. 
Hun er rekrutteret internt i arki-
tektfirmaet. Camilla Klingenberg 
er 31 år.

– Med Camilla Klingenberg ved 
roret for tegnestuens administrative opgaver kan vi 
frigive ressourcer til at fokusere endnu mere på den 
arkitektoniske udvikling. Det er et meget bevidst 
valg at vælge en kandidat, som allerede kender 
tegnestuen så indgående, som Camilla gør. Vores 
rådgiveransvar bliver stadigt større med opgaver 
som eksempelvis den nye arkitektskole i Aarhus, og 
det er derfor vigtigt for partnergruppen at fokusere 

endnu mere på at drive en sund forretning og at 
fastholde en organisation, som kan tilfredsstille en 
bred vifte af bygherrekrav, siger Martin Krogh.

Ansættelsen af en adm. direktør sker på grund af 
en række større projekter i Danmark og Tyskland.

– Det er et af tegnestuens mål at sætte et endnu 
større aftryk på det tyske marked, hvor både by-
udviklingsopgaver og kulturbyggeri allerede fylder 
godt i ordrebogen, siger Martin Krogh.

Adept ejes af partnerne Martin Krogh, Martin 
Laursen og Anders Lonka Nis-Hansen. Simon 
Poulsen er associeret partner.

Kanalbyen i Fredericia og Naturbydelen er søster-
projekter, fordi de begge udvikles i et partnerskab 
mellem Realdania By & Byg og de to respektive 
kommuner. Derfor får direktør for Kanalbyen Tim 
E. Halvorsen nu også ansvar for Naturbydelen i 
Ringkøbing. 

– Vi har valgt at ansætte Tim E. Halvorsen, fordi 
Naturbydelen efter opstarten af de første byggerier går 
ind i en ny fase. Vi vil gerne udnytte erfaringerne fra 
Kanalbyen i udviklingen af Naturbydelen, siger Uffe 
Steiner Jensen, bestyrelsesformand for Naturbydelen 
i Ringkøbing.

Tim E. Halvorsen overtager projektdirektørposten fra 
Peter Kjølby. Med ansættelsen af Tim E. Halvorsen får 

Peter Kjølby igen mulighed for at varetage sin stilling 
som vicedirektør i Realdania By & Byg på fuld tid.

Tim E. Halvorsen har tidligere været kommunal-
direktør i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2009-2014 og 
med til at starte den strategiske byudviklingssatsning 
Vidensbyen. Han har også været direktør i Køge 
Kommune, hvor han var involveret i at skabe det 
strategiske grundlag for udviklingen af den nye bydel 
Køge Kyst.

Aktuelt er der solgt byggegrunde til opførelsen 
af i alt 139 boliger fordelt på 40 ejerboliger, 85 
almene lejeboliger og 14 lejeboliger i et anderledes 
seniorbofællesskab. Fuldt udbygget kan der opføres 
cirka 1.000 boliger i Naturbydelen.

TIM E. HALVORSEN BLIVER DIREKTØR I RINGKØBING
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Aart udvider partnerkred-
sen med Mads Nygaard 
og Nanna Flintholm som 
nye partnere. De har hidtil 
været associerede partnere. 
Det sker som led i arki-
tektvirksomhedens vækst og 

fortsatte fokus på at etablere sig som en af de 
førende arkitektfaglige rådgivere i Skandinavien.

– De seneste år har vi oplevet en fantastisk 
udvikling med fortsat flere samarbejder med 
ambitiøse bygherrer i hele Skandinavien. Det er 
derfor et naturligt skridt i vores vækst og faglige 
fundering at udnævne Mads Nygaard og Nanna 
Flintholm til partnere, siger stiftende partner og 
adm. direktør Torben Skovbjerg Larsen, Aart.

Der sker dog ikke en udvidelse af kapital-
partnerskabet. 

– Der medfølger ikke en ejerandel med part-
nertitlen, men de to nye partnere kommer 
nu helt tæt på den tværfagligere ledelse. I 
Aart har vi vurderet, at et andet mere agilt 
og incitamentsbåret aftalesetup med over-
skudsandele mv., og ikke et traditionelt aktiekøb, 
tjener virksomheden såvel som de nye partnere 
bedre, forklarer Torben Skovbjerg Larsen.

Mads Nygaard og Nanna Flintholm, som er 
tiltrådt som partnere, får deres virke på tværs 
af Aarts kontorer i Aarhus, København og Oslo. 

Aart har 150 ansatte på kontorer i Aarhus, 
København og Oslo.

TO NYE PARTNERE 
I AART 

TEMPERATUREN 
I JOBMARKEDET
Termometeret er baseret på den viden 
om ejendomsmarkedet, som Amalie 
Search & Selection ApS har gennem 
deres dialog med klienter og netværk.
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Kilde Amalie Search & Selection

Jes Transbøl bliver adm. direktør 
i Refshaleøens Ejendomsselskab, 
hvor han efterfølger Christian 
Herskind, der har siddet 11 år på 
posten.

Refshaleøen står over for en 
markant transformation og skal på sigt udvikles til at 
blive en ny, attraktiv bydel for landets hovedstad. Man 
regner med, at der med udviklingen skal gøres plads til 
15.000 nye indbyggere og 15.000 nye arbejdspladser. 
I regeringens og Københavns Kommunes såkaldte 
principaftale indgår etablering af Lynetteholmen 
mellem Nordhavnen og Refshaleøen, og ifølge 
planen skal de tre områder knyttes sammen med ny 
infrastruktur.

– Vi er utrolig glade for og stolte over at kunne byde Jes 
Transbøl velkommen i organisationen. Jes har haft en 
række topposter i ejendomsbranchen og kommer med 
en solid ballast og erfaring med udvikling og salg af 
ejendomme, siger bestyrelsesformand Kim Simonsen, 
Refshaleøens Ejendomsselskab.

Jes Transbøl har i de seneste knap seks år i DSB 
Ejendomme stået i spidsen for en af Danmarks 
største ejendomsporteføljer, og som adm. direktør for 
DSB Ejendomsudvikling har han haft ansvaret for at 
udvikle og sælge ejendomme og arealer hos DSB. Han 
kom til DSB fra Finansiel Stabilitet og har tidligere 
blandt andet været i Københavns Ejendomme, 
Ejendomsinvest, KPC og TK Development. 

JES TRANSBØL BLIVER 
NY ADM. DIREKTØR 

I REFSHALEØENS 
EJENDOMSSELSKAB

Foto: Aart
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Vicedirektør Nikolaj Jensen, der 
er ansvarlig for ejendomsområdet 
i Slots- og Kulturstyrelsen, havde 
sidste arbejdsdag før jul. Hans aflø-
ser på posten er nu fundet. Således 
bliver Gerti Axelsen ny vicedirek-
tør med ansvar for ejendomsområ-
det. Hun kommer fra en stilling som bygge- og 
udviklingschef hos Administrationsselskabet Lejerbo.

– Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for at drive, 
vedligeholde og udvikle en lang række af statens slotte, 
haver og kulturejendomme, der besidder nogle helt 
unikke, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. 
Samtidig er styrelsen ansvarlig for en række store 
restaurerings- og byggeprojekter rundt omkring i 
landet, hvilket kræver solid erfaring fra byggebranchen 
med sikre kompetencer inden for strategiudvikling, 
drift og vedligehold, forhandling og med et skarpt 
øje for politik. Det er alle sammen kompetencer, 
som Gerti Axelsen besidder, siger direktør Jesper 
Hermansen, Slots- og Kulturstyrelsen.

49-årige Gerti Axelsen er uddannet arkitekt. Hun har 
de sidste 20 år arbejdet inden for byggeområdet, blandt 
andet som bygningschef i Frederiksberg Kommune, 
byggechef i Københavns Ejendomme og senest som 
bygge- og udviklingschef i Administrationsselskabet 
Lejerbo. Inden da var Gerti Axelsen afdelingschef 
i 3XN og Arkitema Architects, og hun har desuden 
erfaring som arkitekt fra blandt andet Henning Larsen 
Architects og som underviser på Kunstakademiets 
Arkitektskole.

Slots- og Kulturstyrelsen står bag blandt andet 
Frihedsmuseet i København, Nyborg Slot i Nyborg, 
Den Kongelige Køkkenhave ved Gråsten Slot i 
Sønderjylland, restaureringen af Hofteatret i Køben-
havn og Himmelhaven ved kunstmuseet Ordrupgaard 
i Charlottenlund nord for København.

Anja Whittard Dalberg er ny områ-
dechef for Teknik og Miljø i Ruders-
dal. Hun efterfølger nuværende om-
rådechef Allan Carstensen, der går 
på pension ved udgangen af januar.

Anja Whittard Dalberg er 46 år og 
uddannet cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet. 
Hun har desuden en master i offentlig ledelse (Public 
Governance) fra CBS.

– Anja Whittard Dalberg har mangeårig erfaring som 
leder inden for natur, klima og miljø i Miljøministeriet 
og senest i kommunalt regi. De seneste tre år har 
hun haft stillingen som centerchef for Plan og Miljø 
i Hvidovre Kommune, oplyser Rudersdal Kommune.

NY CENTERDIREKTØR TIL HORSENS BYTORV
Scandinavian Shopping Center Partners, SSCP, har fundet en ny leder til selskabets 
første centerindkøb, Horsens Bytorv. Det bliver Anette Vestergaard som overtager 
stillingen efter Pernille Perigaard.

Butikscentret Bytorv Horsens, som ejes af Scandinavian Shoppingcenter Partners 
(SSCP) sammen med Jesper Andreasen og familie fra Rødovre Centrum, ligger på 
gågaden, Søndergade 14, i Horsens. 

Anette Vestergaard har mange års erfaring inden for både retail- og 
shoppingcenterbranchen. Hun har været Retail Brand Manager i Bestseller i 13 år for 
henholdsvis Vero Moda og Selected, og kommer nu fra en stilling som Retail Director 
hos Btx. Hun har desuden været Center Manager for Kolding Storcenter og City Vest 
i Aarhus med drifts- og budgetansvar for de to centre med i alt 185 lejemål og med 
ansvar for den kommercielle udvikling af centrene, herunder butiksmiks, lejerdialog 
og centrenes overordnede profil.

Bytorv Horsens blev for nogle måneder siden opkøbt af Jesper Andreasen og familie 
fra Rødovre Centrum samt partnerkredsen bag selskabet SSCP. SSCP-partnerne 
er Claus Tüchsen, Lars Johansson, Søren Brogaard, Henrik Duhn, Stig German 
Mathiasen og Lars Backemar.

RUDERSDAL HENTER NY 
OMRÅDECHEF I HVIDOVRE

GERTI AXELSEN 
TIL SLOTS- OG 
KULTURSTYRELSEN
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De sidste 3 år har jeg hvert år skabt 7 unikke bronzeskulpturer til Hempel. 
Det er en spændende opgave.

De 7 bronzeskulpturerne bruges til at hædre de bedste salgsteams og 
dygtigste CEOs med flere over hele verden i det forgangende. Udover disse 
7 skulpturer der uddeles, har jeg også skabt en stor vandreskulptur, som 
tildeles til det land, der har performet bedst i løbet af året.

Alle skulpturere er helt unikke, skabt og støbt på Æbleblomst gård i Allerød.

Unikke skulpturer til Hempel

WWW.LINAART.DK

Besøg Kunstbutik på Gentoftegade 33 & Lyngby Torv 5

ISS
For the 2014 Top Management Conference, ISS 
commissioned Danish artist Lina Murel Jardorf 
with the assignment of developing 20 unique 
bronze sculptures specifically designed for the 
company.

Each individual piece of art is seen as a tribute 
to the more than 530.000 frontline employees 
working for ISS illustrating the character, 
diligence and commitment of the ISS Service 
Professional in a beautiful and respectful way.

In each sculpture, Lina had crafted an apple 
as a base. In our 50 country operations, ISS 
are currently implementing an Apple Awards 
Program.

At ISS, we are extremely pleased with Lina’s 
work - it’s solid structure and yet ethical and 
feminine expression fits very well with the 
respect and admiration we wish to illustrate 
in rewarding our most successful and talented 
leaders and leadership teams, who has received 
these stunning awards.

Peter Ankerstjerne
Head of Group Marketing
ISS World

Det bliver den 40-årige Kenneth 
Winther, der overtager posten som 
investeringsdirektør i den filan-
tropiske forening Realdania efter 
Peter Johansen, der i oktober med-
delte, at han vil være selvstændig.

Kenneth Winther har siden 2010 været ansat i 
Tryg-koncernen. Fra 2010 til 2017 var han Senior 
Vice President i Tryg Forsikring, og siden 2017 
har han været investeringschef i Tryg Invest. Han 
har tidligere været ansat som finansanalytiker, 
aktieanalysechef, porteføljemanager og strateg. I 
Realdania skal Kenneth Winther stå i spidsen for 
Realdanias kommercielle investeringer og foreningens 
investeringsteam – og blandt andet implementere 
den nye investeringsstrategi, der er gældende fra 
den 1. januar 2020. Samtidig skal han sammen med 
filantropidirektør Nina Kovsted Helk og adm. direktør 
Jesper Nygård i Realdanias direktion varetage den 
samlede ledelse på tværs i foreningen.

Investeringsteamets vigtigste opgave er at skabe et 
højt afkast med en kalkuleret risiko og at passe på 
pengene, så Realdania også eksisterer om 25 år.

Afkastet fra de kommercielle investeringsaktiviteter 
skaber grundlaget for de filantropiske aktiviteter og 
for forenings- og medlemsaktiviteter. Derfor bliver 
formuen ifølge Realdania også investeret med henblik 
på at få det størst mulige afkast på lang sigt med en 
kalkuleret risiko og samtidig beskytte Realdanias 
egenkapital. Realdanias formue var ved udgangen 
af 2018 på 21,4 milliarder kr. fordelt på 7 forskellige 
aktivklasser, hvoraf ejendom er en af dem.

NY INVESTERINGSDIREKTØR 
I REALDANIA

TIVOLI ANSÆTTER 
UNDERDIREKTØR 
I BYGGEAFDELING 

Christian Dahl Melchiorsen 
er ny underdirektør i 
Tivoli-enheden Byg. Byg 
varetager store bygge- og 
anlægsprojekter som for 
eksempel færdiggørelsen af 
Tivoli Huset, H.C. Andersen 

Hotellet og større forlystelser som Mælkevejen.

37-årige Christian Dahl Melchiorsen er ingeniør 
og har beskæftiget sig med byggeri de seneste 12 
år – senest som direktør i Middelgrundsfonden, 
hvor han som idémand og ildsjæl har stået 
i spidsen for transformationen af det gamle 
søfort Middelgrundsfortet til ungdomsø.

Christian Dahl Melchiorsen erstatter Rikke 
Lindberg på posten, der ’har valgt at søge nye 
udfordringer’. Hun tiltrådte 1. juni.
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43-årige Uffe Andreasen er  Domeas 
nye regionsdirektør i Østdanmark. 
Han har et indgående kendskab til 
den almene branche, senest som 
chef for Københavns Kommunes 
tilsyn med almene boliger, nybyg-
geri, renovering og udsatte byom-
råder. Den nye regionsdirektør har desuden en fortid 
i Boligministeriet, og så har han selv boet alment og 
været næstformand i en boligorganisation.

Uffe Andreasen har som chef for almene boliger i 
Københavns Kommune de seneste fem år i Teknik- og 
Miljøforvaltningen været ansvarlig for kommunens 
opgaver på området for almene boliger og byudvikling 
– blandt andet i forhold til nybyggeri, renovering, 
tilsyn og udsatte boligområder.

NY DIREKTØR I DOMEA.DK KOMMER FRA 
CHEFSTILLING I KØBENHAVNS KOMMUNE

Henrik Klinge, der måske er bedst kendt for sin mangeårige karriere som topfigur ad to 
omgange hos ingeniørvirksomheden Alectia og derudover direktør både i Kuben Byg, 
Niras og Orbicon, skifter til Plan1 Cobblestone Architects. Her skal Henrik Klinge, der var 
udviklingsdirektør i Gaihede frem til slutningen af 2017, hjælpe med at udvikle virksomhedens 
kommercielle netværk inden for bygherrerådgivning og opbygge rådgivningskompetencerne 
rettet mod de professionelle bygherrer. I forhold til rådgivning af bygherrer indgår Henrik 
Klinge i et team med markedschef for bygherrerådgivning Kasper B.B. Rasmussen.

HENRIK KLINGE 
SKIFTER TIL PLAN1 COBBLESTONE ARCHITECTS



26,800 real estate professionals

100+ countries

22,000 sqm exhibition area

6,380 investors

130+ conferences

THE WORLD’S LEADING 
PROPERTY MARKET

10-13 MARCH 2020
PALAIS DES FESTIVALS - CANNES, FRANCE

REGISTER NOW ON WWW.MIPIM.COM

OR CONTACT OUR SALES TEAM

MYLENE.BILLON@REEDMIDEM.COM
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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

Nogle synes vores 
nyhedsbreve giver 
et bedre udsyn



NEWSEC ER DANMARKS
STØRSTE ERHVERVSUDLEJER

Skal vi også hjælpe dig?

33 14 50 70
newsec.dk/udlejning

Mere end 240.000 m2 erhverv udlejet pr. årUDLEJET


