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rojektudvikling er der, hvor pengene ofte for alvor kan tjenes i ejendomsbranchen. Men det 
er også der, hvor der er den største risiko. Det er helt evident, at man har den gode ide og 
forstår at agere med rettidig omhu overfor både offentlige og private samarbejdspartnere. 

Projektudvikling har mange flere ansigter end de mest traditionelle, hvor man køber en grund, 
finder en arkitekt og en entreprenør og får en dygtig projektmægler til at sælge lejlighederne. Det 
handler om den gode ide. 

Den går vi tæt på i denne udgave af Estate Magasin, hvor vi 
ser nærmere på fremtidens kontor gennem øjnene på en af de 
ganske få spekulative bygherrer i øjeblikket. KLP får om godt et 
år plads til 5.000 arbejdspladser i sine ejendomme i Ørestad, og 
det kræver mod at turde binde an med. Men også en vision for, 
hvad der skal gøre det hele anderledes og tiltrække lejerne. Den 
har Søren Risager-Hansen, og det kan du læse meget mere om i et 
stort, dybdegående interview på side 8. 

Hellebro er en anden slags projektudvikling, som egentlig opstod 
som en god ide til noget CSR hos Eva Riedel, der skulle finde den 
slags til Aberdeens investorer. I dag er hun blevet ”madmor” i 
Hellebro, som huser hjemløse unge og har fået skåret den skarpe 
ejendomshistorie, tiltrukket Core Property som investorer og 
rejst masser af kapital til at projektudvikle en hel ejendom til 
hjemløse. Estate Magasin har besøgt værestedet og herberget, og 
du kan læse hele historien om, hvordan casen er sat sammen på 
side 30. 

Over hele Danmark skyder nye byområder op, og den form for 
projektudvikling fra bar mark kræver noget andet end når, der 

skal kiles et projekt ned mellem eksisterende ejendomme. Midt imellem de to kategorier står Høje 
Taastrup C, der aldrig er kommet til at spille med sine brede boulevarder, og derfor bliver der nu 
bygget boliger på dem mellem de eksisterende bebyggelser.

Rådgivningen er i alle tilfælde essentiel, men det er svært for rådgiverne at finde deres platform 
og udgangspunkt. Svært er det også for retailerne, og det kan du læse meget mere om i Estate 
Magasins eksklusive reportagefra Europas største messe for retailejendomme, Mapic, på side 42.

Rigtig god læsning!
Kamilla Sevel

P

Foto: Wilfred Gachau

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 27/09/2019   10.00
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eg har hørt, at Prince ofte holdt after parties i 
forbindelse med sine koncerter. Lad os tænke os 
hvis Prince stadig levede, at han valgte at holde 

sit after party på Kay Fiskers Plads. Det ville være 
stort, siger adm. direktør Søren Risager, KLP, med glød 
i stemmen.

Små barer til en drink efter biffen eller arenaen, stedet 
hvor man får sålet sine sko, renset sin skjorte, klippet 
sit hår eller skåret en ny nøgle. Alle de ting, som vi alle 
sammen har brug for relativt ofte, og som sammen 
med det, vi alle sammen har brug for; nemlig mad, 
skaber liv i en by. 

Søren Risager taler gerne længe om KLPs seneste skud 
på stammen. Det 64.500 kvm store byggeri på Kay 
Fiskers Plads, som netop nu er på vej op af jorden med 
entreprenørfirmaet Hoffmanns hjælp, arkitektfirmaet 
Vilhelm Lauritzens tegninger og næsten-naboen 
Rambølls tekniske streg. 

- Det ville være rigtig, rigtig flot, hvis vi kunne få skabt 
en scene, som genererer det liv. Og det er jo ikke uden 
et kommercielt sigte for det er ikke nok, at vi tilbyder 
vores kunder en platform, der er attraktiv og skalerbar, 
hvis vi hører indvendingen ”Jamen der er jo ikke noget 
liv herude”. Hvis vi kan skabe det liv, så vores kunder 
kommer og ser, at det lever og blomstrer i Ørestad, så 

får vi ikke bare udlejet vores ejendomme men skabt 
den værdi, som vi gerne vil give.

Søren Risager-Hansen har taget en tur i ejendoms-
branchen som de færreste tager. Først var han i 13 år 
arkitekt i PLH Arkitekter, så blev han sektionschef i 
MT Højgaard, tog som en af de meget få en MBA Byg, 
som var en helt unik CBS uddannelse, og det førte 
ham til i 2008 at blive adm. direktør for den norske 
pensionskasse KLPs satsning i Danmark. I dag står han 
i spidsen for ejendomme for 4,2 milliarder kr.  

Nu binder han alle faserne i sit liv sammen i et 
transformerende kontorprojekt, der – hvis alt går vel 
– skal være med til at sætte scenen i Ørestad for alt 
det, som bydelen bliver kritiseret for, at den mangler.

RØDDER TILBAGE TIL DEN SPÆDE START
Den nye ejendom i Ørestad har rødder så langt tilbage 
som man næsten kan have i så ny en bydel som 
Ørestad. For KLP var en af de første modige udviklere, 
der så Ørestad som en fantastisk chance. Byggeretten 
på Kay Fiskers Plads blev købt sammen med to grunde 
på Arne Jacobsens Allé allerede i 2001. 

Og nu næsten 20 år efter bliver de tre ejendomme 
med mere end 130.000 kvm og plads til 5.000 arbejds-
pladser et fællesskab under navnet Hubnordic. 

NU SKAL ØRESTAD 
HAVE SIT EGET LIV

Søren Risager har arbejdet med design af 
ejendomme hele sit liv. Nu håber han at kunne 

skabe et markant sceneskifte i Ørestad

Af Kamilla Sevel
Foto Wilfred Gachau J-

- Ørestad styrkes i øjeblikket 
med stadig flere boliger, 
nye virksomheder, færre 
ledige kontorlejemål, Royal 
Arena, Bella kvarter, Nordisk 
Films Biografer og meget 
andet, der tilsammen skaber 
byens scene. Men byen 
mangler stadig livet på 
gaden, strøgbutikkerne og 
attraktive tilbud uden for 
Fields’ lukkede facader, siger 
adm. direktør Søren Risager, 
KLP Ejendomme.
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- Vi står med tre ejendomme, 
der selvom de ikke er fra tre 

forskellige generationer, så i 
hvert fald fra tre forskelige tider. 

Den ejendom, vi byggede i 2003 er helt 
anderledes i sit udtryk og atmosfære end 
den vi byggede i 2008. Og ikke mindst i 
forhold til den, vi bygger nu, 11 år efter. 
I mellemtiden er der kommet nogle helt 
andre krav til, at ejendomme åbner sig 
mod byen. Men dengang vi byggede i 2003, 
hvad skulle vi så åbne os imod. Der var 
jo kun en prærie rundt om ejendommen, 
siger Søren Risager. 

Men nu sker det. 

- På Kay Fiskers plads åbner vi op og skaber 
en randzone. Der kommer ikke for eksempel 
en Bog & Ide, for vi hverken kan eller skal 
konkurrere med Fields lige overfor. 

Hubnordic kommer til at introducere en 
helt ny måde at bo til leje på. Kun få store 
ejendomsbesiddere i Danmark har leget 
med variationer af nyskabende koncepter. I 
Hubnordic kan de 5.000 medarbejdere frit 
cirkulere mellem de tre ejendomme. 

- Den slags services, som vi tilbyder i 

gadebilledet er også det, der er efterspurgt af vores 
kommende lejere. Det kommer til at handle rigtig 
meget om mad. Tiden er forbi, hvor 1.000 mennesker 
bliver serviceret i en kantine og alle får tilbudt det 
samme måltid. Det produkt holder ikke. Der kan være 
nogle med gluten allergi, nogle spiser ikke kød og nogle 
vil have remoulade og ristede løg til deres mad hver 
dag. Vores valg består i stigende grad af individuelt 
tilpassede produkter, og det kommer også til at præge 
fremtidens kantiner. Derfor har vi også valgt en ny 
leverandør, der taler ind i den kontekst, og 1. februar 
starter Madkastellet i vores to eksisterende bygninger 
i Ørestad og overtager derefter Kay Fiskers Plads, når 
den åbner, siger Søren Risager.

MEGET MERE END KANTINEOPERATØR
Madkastellet er mere end en typisk kantineoperatør i 
KLPs optik. 

- Vi har søgt en leverandør, der kan levere en 
restaurant og et mødested, og det synes jeg, at 
Madkastellet har bevist i blandt andet Zoologisk Have 
og på Nationalmuseet. Vi vil iscenesætte et ”venue” 
og skabe en branding af produktet, der viser, at det er 
berettiget, at vi bygger den her store ejendom. 

Men det har også rejst nye problemstillinger. 

- På den rejse med udviklingen og forståelsen af, hvad 
Kay Fiskers Plads skulle være, har vi genbesøgt vores 
eksisterende ejendomme. En af de tanker, der opstod 
i den forbindelse var, at ”Hov, der er en risiko for, at vi 
kommer til at ligge og konkurrere med os selv”. Vi får 
ejendomme fra 2003 og 2021, og hvordan spiller det 
lige overens? Derfor investerer vi nu 45 millioner 

NU GIVER VI NOGET 
TILBAGE TIL BYEN, MEN VIL BYEN 

SÅ OGSÅ BRUGE DET?
Søren Risager

- Vi løber naturligvis en stor kommerciel risiko, 
men vi skaber også en betydelig markeds-

mæssig fordel i et marked, der er under 
forandring, siger Søren Risager.

HVORDAN TILFØJER MAN VÆRDI SOM PARKERINGSSELSKAB?
„Vores ambition er at være ejendomsbranchens foretrukne  
samarbejdspartner inden for parkering.

Vi tror på at bringe innovative tekniske løsninger til bordet, som 
gør parkering nemmere for alle parter – pladsejere såvel som 
brugere af pladserne. Derfor har vi produkter for digitale par-
keringstilladelser, som vores app APCOA FLOW, tabletløsning 
til receptioner, nummerplade genkendelses systemer mv. 
Dette er for at gøre parkering gnidningsfrit for brugere af  
p-pladser i hverdagen. Parkering er ikke noget, som man skal 
tænke for meget over, det skal bare fungere.

Men vores ambitioner stopper ikke her. Jeg tror på, udover 
en solid organisation, der kan levere til vores kunder, at det  
vigtigste er at skabe værdi for pladsejere og brugere på alle 
måder. Og hvordan skaber man værdi?

Vi mener, at der er potentiale for at gøre hverdagen endnu  
nemmere for brugerne - at gøre det til en specifik fordel at  
parkere på en APCOA-parkeringsplads. Derfor vil vi fortsat 
i fremtiden arbejde på at tilbyde pladsejere nye og værdi- 
skabende tiltag, som kan være til gavn for brugerne.“ 

Michael Christensen
Adm. Direktør APCOA PARKING Danmark A/S

Kontakt dak@apcoa.dk 
for at høre mere

Interesseret? 
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kr. i at opgradere vores to første ejendomme på Arne 
Jacobsens Allé. Stueetagerne kommer fremover til 
at fungere som hotellobby i stedet for et sted, hvor 
man taler ind gennem et hul i en glasmur og en skarpt 
skåret sikkerhedsagent allernådigst bevilger dig 
adgang til domicilet, - hvis du altså lige har udfyldt de 
her 17 sider med personlige informationer først. Den 
tid er forbi, og vi vil gerne levere en anden vare, siger 
Søren Risager. 

For at Hubnordic kommer til at fungere uproblematisk 
for lejerne investerer KLP massivt i teknologi.

- Teknologien skal spille, og det er også en del af 
vores reinvestering at gøre den til en grænseflade, 
som fungerer i hele vores produkt både når det 
gælder mødebooking, bestilling af mødeforplejning 
og alle andre services, der letter hverdagen og øger 
fleksibiliteten for lejerne.

HELE PAKKEN SKAL SPILLE
I 2021 åbner Kay Fiskers Plads, og der kommer hele 
pakken for alvor til at spille. KLP forbereder sig 
allerede nu. 

- Vi har haft en del ledighed efter Trafik-, Bolig- og 
Byggestyrelsen og Accenture er flyttet. Accenture 

- Vi føler, at vi som 
en af de betydeligste 
ejendomsudviklere i 
Ørestad City siden Ørestads 
fødsel, også har et ansvar 
for at give kvalitet tilbage 
til byen og fastholde og 
styrke den succes særligt 
Ørestad City har nydt godt 
af , siger Søren Risager, KLP 
Ejendomme.

valgte efter 13 år at flytte i Carlsberg Byen i et mere 
”stand alone” domicil. Men vi er ved at få styr på 
det nu og har blandt andet fået den Filippinske 
Ambassade, Nordic Suger og Signify ind som lejer. 
Ambassaden er ikke mindst interessant, fordi det er 
en helt anden type lejer end man tidligere har haft i 
Ørestad, hvor den oplagte målgruppe er virksomheder 
indenfor for eksempel fødevarer og life science, siger 
Søren Risager.

Målet er, at hylderne er fyldt, når Kay Fiskers plads 
skal udlejes. Colliers står for udlejningen. 

- Dem forventer vi at forlænge aftalen med i søgningen 
på især SMVer, - små og mellemstore virksomheder 
med cirka 50-200 medarbejdere. Det giver os en 
dynamik i ejendommen fremfor domicillejere, der 
måske tager 20.000-30.000 kvm. Men helt ærligt, de 
tider er forbi, hvor man bare kunne læne sig tilbage, 
når man fik dem ind. Domicillejerne flytter i dag lige 
så ofte som de andre. Så min tese er, at den lange 
kontrakt med den store virksomhed på et stort areal 
findes ikke længere. Det giver en falsk tryghed at gå 
efter den type, og man risikerer at falde lidt i søvn som 
udlejer.

SUNDHED ER DET NYE SORT
Blandt de nye services, som Hubnordic kommer til at 
indeholde er især tilbud indenfor sundhed. 

- Vi er af den overbevisning, at 1.450 kr. per kvm per 
år er en fin afstemt markedsleje for den service, vi 
leverer i vores to eksisterende ejendomme i dag. Og 
vi forventer, at lejen i Kay Fiskers Plads bliver 200 
kr. højere per kvm per år. Det er jo et fuldt opdateret 
projekt, der vil være ”state of the art” i 2021. Og vi 
vil hellere skalere op for servicen end ned for lejen. 
Derfor prøver vi at tilføre noget nyt. At der er en 
frisør i huset, er jo ikke noget særligt længere, – det 
er jo nærmest standard. Vi vil for eksempel satse 
på meget sundhedsrelaterede ydelser, så man 

Det norske pensionsselskab KLP var en af de første internationale investorer til at gå 
ind i Danmark efter krisen i 1992, hvor mange svenskere brændte fingrene. KLP valgte 
endda at være ”first mover” ved at købe massivt op i den dengang helt uudbyggede bydel, 
Ørestad. Et af de første nydesignede byområder i Danmark efter 60ernes og 70ernes 
bydelsudbygning. 

KLP købte tre grunde i Ørestad på det, der senere kom til at hedde Arne Jacobsens Allé 
og Kay Fiskers Plads. I 2021 kommer den sidste af de tre ejendomme på markedet i form 
af 65.000 kvm

KLP har ejendomme for 4,2 milliarder kr. i Danmark med en udlejningsgrad på 100 procent, 
når man ser bort fra Ørestad. Det drejer sig om:

T Christian Hansens kommende domicil i Carlsberg Byen – overtages april 2021 
T Scandic Kødbyen købt i 2018 - 23.450 kvm, 370 værelser
T En kontorejendom på 10.000 kvm i Sundkrogsgade købt i 2015. 
T Domicil for TDC i Sydhavnen på 82.200 kvm. købt i 2011. 
T Scandic Aarhus købt i 2012 - 17.000 kvm, 228 værelser
T Domicil for Simcorp m.fl. på Weidekampsgade købt i 2019

Men KLP Ejendomme vil gerne købe mere.

- Vi forventer, at vi kan komme igennem allerede i indeværende år med nye investeringer. 
Men vi har også været med i en række budrunder, hvor vi er blevet slået af banen af andre 
investorer, selvom vi har en kort beslutningsgang og typisk kan agere ekstremt hurtigt 
med closing indenfor 4-6 uger uden finansielle forbehold. Til gengæld har vi en ekstremt 
snæver profil på hovedparten af vores investeringer.  

KLP Ejendomme i Danmark har 11 medarbejdere i Danmark og trækker på de resterende 
kompetencer i det norske moderselskab. I alt har KLP ejendomme for godt 63 milliarder  
norske kr. i Oslo, Trondheim, Stockholm og København.

Alene i 2018 bespiste Madkastellet 80.000 
gæster i forskelligt regi. Madkastellets spisesteder 
tæller både caféer, bistroer og restauranter, og 
forpagtningen af to af Danmarks mest populære 
kulturinstitutioner, Nationalmuseet og Den Blå 
Planet. 

Begge steder står Madkastellet for al møde- 
og eventforplejning. I april 2019 rykkede 
Madkastellet også ind som forpagter i ZOO, 
hvor de slog dørene op til tre nye spisesteder, 
Restaurant FOLK, Café Botanika og Bistro 
panpan i BIGs pandaanlæg, foruden at drive 
medarbejderkantinen samt stå for møde- og 
eventforplejningen. 

Primo 2020 går Madkastellet også i luften med 
nyt koncept i caféen på Eksperimentarium.

KLP ER MARKANT 
EJENDOMSSPILLER 

I DANMARK

MADKASTELLET 
EKSPANDERER

STØRRELSESMÆSSIGT 
BLIVER HUBNORDIC DEN 126. 

STØRSTE BY I DANMARK
Søren Risager
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kan gå til lægekontrol, få taget blodtryk, finde den 
rette arbejdsstilling eller blive vaccineret i huset. Alt 
sammen noget, der skal øge servicen for kunderne, 
siger Søren Risager. 

Men hvem er det egentlig, der er kunderne? Det er 
endnu en af de ting, som branchen oplever er under 
forandring. 

- I princippet er det jo den virksomhed, der 
tegner lejekontrakten, men i praksis er det jo de 
medarbejdere, som i sidste ende er helt afgørende 
og kritiske for virksomheden. Derfor skal vi sørge 
for, at de føler sig set og godt hjulpet i hverdagen. Vi 
får 120.000 kvm kontor, 3 restauranter og caféer og 
3 avancerede mødecentre indenfor en radius på 200 
meter med cirka 5.000 arbejdspladser. For at få fyldt 
dem, så er vi nødt til at strække os lidt længere frem, 
og det er det, vi gør nu. n

ARNE JACOBSENS ALLE 15-17
33.700 kvm opført i 2003. Lejerne tæller DNB 
Bank, Medtronic, Dell, Elgiganten, Zacco, Signify, IFS, 
Handelsbanken, Atkins samt KLP Ejendommes Co-
working tilbud “New Corporate Community” med 
flere mindre lejere.

ARNE JACOBSENS ALLE 13
30.500 kvm opført i 2008. Lejerne tæller Novartis, 
Sandoz, Alcon, Bayer, Dibs, Entercard, UCB og Den 
Filippinske Ambassade. 

KAY FISKERS PLADS
64.500 kvm åbner i 2021 og opføres spekulativt 
uden forhåndsudlejning. Aktuel udlejningsgrad i 
Ørestad samlet er 93 procent pt.

KLP I ØRESTAD

1
Det nye byggeri på Kay 
Fiskers Plads kommer til at 
ligge lige nord for Ørestads 
allerførste byggeri, Ferrings 
tidligere domicil, og lige 
overfor Fields. 

1

2

Sund fornuft har til tider svære vilkår. Både når den rig-
tige pris skal fastsættes eller når man bliver testet på 
sin erfaring og de værdier, der altid ligger til grund i 
vores samarbejde med vores kunder. 

Erfaring har derfor altid været én af de afgørende kva-
liteter, når størstedelen af vores gode kunder konverte-
res til særlige relationer, hvilket er hele grundlaget for 
vores positive udvikling, udover de 100 medarbejdere, 

fordelt på 10 butikker, som vi synes er det stærkeste 
team i branchen. 

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

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

MÆGLER MASKINE 
ELLER ERFARINGS TEAM? 
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KLP Eiendom købte i slutningen af november Weidekampsgade 12-16 på Amager.

Købsprisen på ejendommen fra 2008 var 1.085 milliard kr., og det svarer til godt 40.000 
kr. per kvm.

Bygningen er på seks etager plus en kælder og har et udlejeareal på 27.100 kvm med 
Simcorp, VP Securities og Gen Re som lejere. Ved KLP Eiendoms overtagelse er der en 
vis ledighed i ejendommen. Den forventede årlige lejeindkomst, når bygningen er fuldt 
udlejet er cirka 38 millioner kr. og dermed et afkast på cirka 3,5 procent.

Området omkring Weidekampsgade er del af et større grundområde, som blev købt 
af Halgrimm Thon i begyndelsen af 20’erne. Inden Halgrim Thon nåede at opføre 
domiciler på alle grundene på Amager Boulevard, solgte han i 2003 en del videre til 
det daværende Deloitte & Touche, der gerne ville samle sine fire domiciladresser på 
matriklen til indflytning i 2005.

Deloitte & Touche valgte dengang selv at eje ejendommen, ligesom selskabet ejede det 
daværende domicil på H.C. Andersens Boulevard, der blev solgt til ATP Ejendomme, og 
fraflyttede en glasbygning bygget til Arthur Andersen på Tuborg Nord. Deloitte Fonden 
satte for nylig deres ejendom til salg. 

KLP Ejendomme er blevet rådgivet af Kromann Reumert, mens sælger blev rådgivet af 
Cushmann Wakefield RED og Accura.

WEIDEKAMPSGADE SOLGT 
FOR KNAP 1,1 MILLIARD KR.

Søren Risagers inspiration til KLP Ejendommes nye 
koncept Hubnordic kommer fra et langt arbejdsliv med 
ejendomme angrebet fra flere forskellige vinkler. Men 
også fra mange gode diskussioner med ægtefællen Gitte 
Andersen, stifter og i dag Global Head of Workplace 
Management i det ISS-ejede Signal Arkitekter. 

- Vi benytter ikke Signal som rådgiver hos KLP på grund 
af vores “armslængdeprincip”, som ikke harmonerer med 
vores privatliv. Men jeg er naturligvis meget inspireret 
af de projekter, Signal arbejder med, og den viden, der 
ligger bag. Megen inspiration kommer naturligt den vej 
ikke mindst fra London og New York, hvor kontor- og 
arbejdsmarkedet er i en udvikling, som har et andet tempo 
end det skandinaviske marked. Min oplevelse er, at vi 
faktisk er lidt længere fremme i Danmark end man er i for 
eksempel Norge eller Sverige, og det tror jeg blandt andet 
skyldes, at vi i Danmark har rådgivere som for eksempel 
Signal, der arbejder både lokalt og globalt, siger Søren 
Risager.

I det professionelle liv har Søren Risager fulgt Ørestads 
udvikling tæt i 19 år. 

- Da jeg i 2000 startede i MT Højgaard, var vi ude og snakke 
med det daværende Ørestadsselskab, fordi de havde 
brug for nogle, der kunne iscenesætte virkeligheden for 
de kommende grundejere. Vi var i øvrigt også med til at 
bygge Ferring, og det kommer mig da klart til gode, at jeg 
har siddet som entreprenør, i forhold til vores vurdering 
af ejendomme. 

Søren Risager ved, hvad der sker i Ørestad – og i regionen 
– for han er både formand for det tværregionale 
Øresundsinstituttet og for grundejerforeningssamarbejdet 
i Ørestad samt bestyrelsesmedlem i Ørestads fælles 
samarbejde, ØICC.

Og selvom det trods alt ikke er noget Søren Risager har 
haft indflydelse på, så giver navnet Kay Fiskers Plads ham 
formentlig masser af associationer. Den arkitektuddannede 
Søren Risager bor nemlig selv i en ejendom i centrum af 
København tegnet af selvsamme Kay Fisker. 

HER KOMMER 
INSPIRATIONEN FRA

Det Italienske succes køkken Dada 
stormer fremad i metro polerne, 
New York, Miami, London m.fl. 
Med køkken designs til nogle af de 
mest omtalte ejendomsudviklinger. 
Særkendet er den høje kvalitet til 
særlige projektpriser.

Kender du ikke allerede Dada, så 
afsæt en time til at blive præsen-
teret for udvalgte designforslag 
i prisklasser fra kr. 30.000 og 
opad. Mulighederne er mange og 
INTERSTUDIO tegner gerne det 
projektkøkken, I har behov for.

Udover konkrete designforslag 
byder vi naturligvis på at se, føle og 
røre eksisterende køkken designs 
i showroomet samt fremvisning af 
de mange materiale muligheder.

Velkommen

Book en time med Dada hos  
Marie Louise Mangor 
telefon: 2232 7834 
email: mlm@interstudio.dk

INTERSTUDIO 
Business

Kristen Bernikows  
Gade 6, 1. sal

1105 København K 

interstudio.dk

Skab merværdi på dit projekt
KØKKEN
LUKSUS ØKONOMI

interstudio.dk

Det Italienske succes køkken Dada 
stormer fremad i metropolerne, 
New York, Miami, London m.fl. 
Med køkken designs til nogle af 
de mest omtalte ejendomsud-
viklinger. Særkendet er den høje 
kvalitet til særlige projektpriser.

Kender du ikke allerede Dada, så 
afsæt en time til at blive præsen-
teret for udvalgte designforslag 
i prisklasser fra kr. 30.000 og 
opad. Mulighederne er mange og 
INTERSTUDIO tegner gerne det 
projektkøkken, I har behov for. 

Udover konkrete designfor-
slag byder vi naturligvis på at se, 
føle og røre eksisterende køkken 
designs i showroomet samt frem-
visning af de mange materiale 
muligheder.

Velkommen

LUKSUS ØKONOMI

KØKKEN
Skab merværdi på dit projekt
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VI SER RESSOURCER 
HVOR ANDRE SER AFFALD

U P

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

BÆREDYGTIG

INNOVATIVT

DE STORE 
ARMBEVÆGELSER

HVOR GÅR BRANCHEN HEN?

Stort og småt fra måneden der gik.

Citater fra estatemedia.dk

Branche MATRIX

UDFORDRENDE

PropTech 

Denmark har rejst 

3,7 millioner kr. i 

startkapital.

Nyt 
studieboligkoncept på vej – unge skal ikke flytte efter endt uddannelse.

AKF i 
milliardprojekt på Københavns Vestegn – vil bygge over 470 boliger

Totalentreprenør 
vinder skolebyggeri 
til 771 millioner kr. i 

Ørestad.

Et stigende antal 

beboere vælger i dag 

at leje fremfor at ejePetter 
Stordalen: 

Denne gang 
lykkes det

Basecamp 
lancerer aarhusiansk 

højhusbyggeri med 
projektsum på over 600 

millioner kr.

Midstar køber 
Admiral Hotel i 

København

300.000 kvm stort 

militærområde skal 

konverteres til boligområde 

i hovedstadsområdet. 

Danmark 
skal gøre Mipim 

bæredygtigt.

Schmidt Hammer Lassen Architects lukker Aarhus-kontor og satser på USA.

Skanska 
udlejer 9.250 kvm 
på Havneholmen

Newsec 

overtager 

administrationen af 

Sampensions danske 

ejendomsportefølje fra 

Deas

Propstreet 

indgår første 

aftaler med danske 

mæglerfirmaer.

Heimstaden er 

nu størst i Danmark 

med 800.000 kvm 

udlejningsboliger
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Udviklere og investorer søger mod Københavns omegn. Det har 
eskaleret udviklingen af Høje Taastrup C. og kommer til at skabe et byggeboom 

det kommende år. Nu har andre kommuner set ideen 

Boligpriserne stiger i København, og det får 
flere boligkøbere til at søge ud i forstæderne. 
Men for at kunne tiltrække dem, er det vigtigt 

at have et attraktivt alternativ. Både når det gælder 
udviklingen af en byplan, der virker appetitlig for de 
investorer, der skal bygge boligerne, og naturligvis for 
de kommende beboere og virksomheder. 

Flere kommuner i omegnen af København byder derfor 
nu ind med markante nye byudviklingsprojekter. Nogle 

kommer fra bar mark eller ved at omdanne nedslidte 
industriområder, mens Høje Taastrup har taget nogle 
solide greb for at skabe en egentlig by, og nu bygger 
ovenpå de nu nedlagte boulevarder. 

- Høje Taastrup blev anlagt fra bunden på et tidspunkt, 
hvor man troede, at der ville blive brug for 6-sporede 
veje gennem byen, fordi den skulle rumme en række 
statslige funktioner. Det har den lidt under lige siden, 
fordi de brede og stort anlagte boulevarder efter 

parisisk forbillede skærer byen op på tværs, og de 
mange arbejdspladser kom aldrig. Så nu nedlægger vi 
dem og sælger grundene for at byfortætte og på den 
måde skabe en egentlig by, siger direktør Lars Bloch, 
Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C.

En af køberne af de nye grunde er investeringsfonden 
Core Property Management, der netop har investeret 
i endnu et byggefelt i Høje Taastrup C. Denne gang 
drejer det sig om byggefeltet A13 med en byggeret på 
8.400 kvm. Tilbage i maj måned købte Core Property 
Management byggefeltet A12 med 10.000 kvm. 
byggeret. 

5.000 NYE BEBOERE PÅ VEJ
Core Property Management investerer i Høje 
Taastrup C gennem sin nye investeringsfond, Core 
Bolig X, som har fokus på ejendomsprojekter i det 
storkøbenhavnske område herunder Høje Taastrup 
C, der i alt er ved at udvikle 262.000 kvm. i området 
mellem shopping centret City 2 og trafikknudepunktet 
Høje Taastrup Station. Bydelen vil komme til at bestå 
af cirka 1.600 nye boliger og cirka 5.000 nye beboere, 
og de nye erhvervsejendomme skal rumme op mod 
4000 nye arbejdspladser.

- Vi vil gerne investere i boligprojekter, der henvender 

sig til almindelige danskere, og som har en husleje, 
der er til at betale. Det bliver muligt i begge vores 
boligprojekter i Høje Taastrup C, siger adm. direktør 
Niels Lorentz Nielsen, Core Property.

Det er Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C, 
som er en ret unik konstruktion bestående af Høje-
Taastrup Kommune, Danske Shoppingcentre og 
Ejendomsselskabet ATPFA II P/S, der er ejet af ATP og 
PFA, som står for salget af grundene.

Omdrejningspunktet er en masterplan udviklet af 
arkitektfirmaet Cobe tilbage i 2011, hvor de vandt den 
oprindelige arkitektkonkurrence om en helhedsplan for 
området. Den plan er nu blevet opdateret, så den lever 
op til de nuværende krav om en sammenhængende, 
attraktiv og bæredygtig bydel.

- Vi havde sat en fornuftig tidshorisont på 10 år til at 
gennemføre projektet. Men efter de seneste måneders 
store salg er forventningen, at realiseringen vil være 
sket allerede i løbet af cirka fem år, siger Lars Bloch.
 
SALG PÅ OVER 300 MILLIONER KR.
Det samlede salg af byggefelter beløber sig allerede nu 
til over 325 millioner kr. Det er selskabets ejere, der 
finansierer hele udviklingen. Og det nye rådhus, 

Af Kamilla Sevel

Høje Taastrup C med de 
brede boulevarder og City 2 
til venstre. Og Høje Taastrup 
C med 1.600 nye boliger, en 
ny bypark og en fortætning, 
der skaber en egentlig by. 

FLEST KRANER 
PER KVM

FØR EFTER

HØJE TAASTRUP C
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som Høje Taastrup Kommune vil opføre, forventes at 
stå færdigt i 2023.  

Lars Bloch har været involveret i flere store 
byudviklingsprojekter for flere kommuner. 

- Jeg tror, at det utraditionelle partnerskab i 
Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C, hvor 
grundejerne er gået sammen med kommunen, har 
vist sig at være den helt rigtige måde at få forenet 
kræfterne og få bragt projektpotentialet i spil. Det ville 
ikke have været muligt, hvis parterne havde opereret 
hver for sig. Den sikkerhed, det har givet, har betydet, 

at investorerne har været trygge ved, at 
området bliver udviklet på 

en måde, så 

det bliver attraktivt, og i løbet af de seneste 16 måneder 
er der blevet solgt 14 ud af de 16 boligbyggefelter, siger 
Lars Bloch. 

Blandt investorerne er Calum, Balder, Høje-Taastrup 
Kommune, der bygger rådhus, Reka Gruppen og Eco-
Village i samarbejde med Svanen Gruppen. 

Vilhelm Lauritzen og Mangor & Nagel er nogle af dem, 
der tegner boligerne, mens advokatfirmaerne Viltoft, 
Plesner og Accura samt Winsløw har rådgivet om, 
hvordan det hele kunne sættes sammen, så det kom til 
at fungere optimalt. 

- Vi har fået synliggjort, at de kommende beboere 
kommer til at få et attraktivt område med et stort 
opgraderet butikscenter, en park og tingene indenfor 

relativ kort afstand, siger Lars Bloch. 

Der er niveauforskelle i den 
nye bydel i Høje Taastrup 
C. Nogle steder skal der 
tilføres 2,5 meter jord, 
men jordbalancen går op, 
så der bliver ikke tilført 
noget udefra. Til gengæld 
vil der nogle steder blive 
brugt nedknust beton fra 
de blokke i boligområdet 
Taastrupgaard, der på grund 
af ghetto-pakken, er ved at 
blive revet ned. 

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

Ambitionen er at designe byområder og boliger, hvor alle involverede er stolte af 
resultaterne. Denne tilgang har sikret vores byggerier flere anerkendelser. I år modtog 

Amaryllis Hus på Grønttorvet således to priser ved Københavns Kommunes årlige 
bygningspræmiering. Især Årets Publikumspris er vi stolte af.

Mange af koncernens ejendomsprojekter bliver til i samarbejde med danske 
pensionskasser, øvrige investorer og brugerne. I 2019 afleverer vi byggerier til en 

samlet værdi af ca. 2,5 mia. DKK.
 

Vi ser frem til at fortsætte det høje aktivitetsniveau i 2020 sammen med vores gode 
samarbejdspartnere - og at overrække nøglen til endnu flere tilfredse beboere!

Tillid, troværdighed og stabilitet 
- gennem hele byggeprocessen

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. FB Gruppen-koncernen omsatte i 2018 for 1,7 mia. 

DKK og leverede et resultat efter skat på 252 mio. DKK. Koncernen afleverer i 2019 godt 1.000 boliger til danskerne.

www.fbgruppen.dk
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erhvervsområde med op til 1.000 boliger og 10.000 
nye arbejdspladser i det såkaldte Kildedal-område. 
Målet her er at udvikle bydelen indenfor 8-10 år. 

Her er tanken, at Kildedal kommer til at udgøre 
262.000 kvm og indebærer opførelse af 1.000 
bæredygtige boliger samt faciliteter, der kan rumme 
10.000 arbejdspladser. 

MASTERPLAN I HØRING I ALBERTSLUND
Og i Albertslund har borgmester Steen Christiansen 
medio november besluttet at sende en masterplan 
i høring om det, som kommunen selv kalder for et 
af de største byudviklingsprojekter udenfor selve 
København. 

Planerne er 12.000 nye boliger, 24.000 ny borgere og 
flere tusinde nye arbejdspladser i området, der har 
et areal på 160 ha. En ambitiøs masterplan, der skal 
gøre området, der er på størrelse med Nordhavn, til 
fremtidens bæredygtige bydel lige ved den kommende 
letbane. 
 
Bag masterplanen, som Urban Creators er rådgiver 
på, ligger et arbejde, hvor blandt andet en lang række 
grundejere, borgere og samarbejdspartnere er blevet 
inddraget. Derfor sætter kommunen allerede nu 
gang i lokalplanarbejdet med det første konkrete 
udviklingsprojekt i Hersted Industripark, der skal 
omdanne det tidligere erhvervsområde til boliger. Og 
som i de øvrige kommuner er forventningerne høje. 

- Masterplanen lægger op til at skabe fremtidens bydel. 
Jeg forventer mig meget af planen, som skal sørge 
for en bæredygtig udvikling og ende ud i fremtidens 
bæredygtige by, siger borgmester Steen Christiansen, 
Albertslund Kommune. n

Lige i nærheden af den nye bydel ligger Nærheden, 
som også er et udviklingsområde i Høje Taastrup 
kommune, men forskellen er, at Nærheden i højere 
grad bliver et nyt tæt-lavt villaområde med landligt 
snit, mens Høje Taastrup C får bymæssig karakter og 
strukturer i op til 14 etager.

- Infrastrukturelt er det et helt andet projekt, siger 
Lars Bloch. 

PARKEN SKAL HAVE EN FORENING
Blandt de opgaver som Lars Bloch sidder med, er også 
dannelsen af en forening, så den store bypark i midten 

af det nye udviklingsområde kommer til at fungere 
fra Dag 1. Her tilfører de fremtidige ejere 750.000 
kr. om året til byliv og kulturevents. 

- Vi har taget nogle greb, som måske er lidt unikke 
som privat udvikler, men det betyder, at der er 
stor tillid til, at området kommer til at fungere, 
siger Lars Bloch. 

Køge Kyst, Ullerupbyen, Nærheden og Vinge 
er alle navne på nogle af de udviklingsområder, 
der ligesom Høje Taastrup C er sat i søen 
med større eller mindre succes de seneste 
år. Men flere omegnskommuner med plads 
har meldt sig på banen og set mulighederne 
i at tiltrække investorer til forstæderne af 
København. 

Derfor kommer der også flere nye 
områder i spil nu. Alene i løbet af de 
sidste måneder har Ballerup Kommune 
og PensionDanmark offentliggjort, at de 
har indgået et partnerskab om at skabe 
et banebrydende og bæredygtigt by- og 

1

3

2

1
- Under hele boulevarden 
ligger en ledning, der fører 
fjernvarme fra Roskilde 
til København. Det var et 
godt sted at lægge den, da 
man anlagde bydelen, men 
det giver os en del besvær 
nu. Sådan er der mange 
udfordringer, når man bygger 
i et bymiljø, siger direktør 
Lars Bloch, Høje Taastrup C.

2
- Vi ser store perspektiver i 
planerne om et samarbejde 
med Ballerup Kommune. 
Kildedal kan forene socialt 
ansvar og målsætninger om 
at bidrage til innovation og 
vækst, siger adm. direktør 
Torben Möger Pedersen, 
PensionDanmark om den nye 
bydel i Ballerup, der skal blive 
til et 262.000 kvm by- og 
erhvervsområde og huse en 
blanding af nye life science- 
og tech-virksomheder.

3
En ny masterplan i 
Albertslund kommune skal 
skabe mulighed for, at de 
eksisterende brede veje 
indsnævres, så der kan 
etableres cykelstier, fortove 
og parker. Udviklingen af 
Hersted Industripark skal 
ske i tre faser og forventes 
tidligst færdigt i 2045. I første 
fase forbindes området 
med den nye letbane via en 
ny bygade. Så kommer der 
rekreative områder og et 
bydelscenter i området ved 
stationen, og først senere 
kommer udviklingen af de 
skovnære områder.

HØJE TAASTRUP C
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Af Kamilla Sevel M ens omegnskommunerne af både Køben-
havn og Aarhus relativt let får nye, 
spændende byudviklingsområder i spil, så 

er det langt mere kontroversielt, når der skal udvikles 
i eksisterende kvarterer i de store byer. 

I september 2018 blev en udviklingsplan sat i spil for 
Sydhavnskvarteret i Aarhus, der skulle bane vejen for 
et nyt erhvervskvarter med op mod 6.500 arbejds-
pladser samtidig med, at det skulle være en levende 
bydel, der også tager hensyn til de socialt udsatte, som 
er en del af det eksisterende byliv. Det har krævet en 
massiv borgerinddragelsesproces at få den plan på 
plads, og nu har Københavns Kommune lige lanceret 

en ny udviklingsplan også for et kvarter i Sydhavnen – 
blot i Danmarks største by.

Området ved Stejlepladsen i Københavns Sydhavn 
har udsigt ud til Fiskerhavnen og er kendt for 
sit særlige, selvgroede havnemiljø med sejl- og 
bådklubber, træskure og boliger nær kajkanten, og 
her har et konsortie bestående af Christensen & Co 
Arkitekter og Urban Creators, Kragh & Berglund, 
Urban Power og MOE lige vundet en konkurrence om 
bebyggelsesplan. 

Selskabet bag udviklingen af Stejlepladsen er et samar-
bejde mellem By & Havn og pensionsselskabet PFA. 

BYKVARTER PÅ VEJ
Christensen & Co. vandt konkurrencen om en 

bebyggelsesplan for Stejlepladsen i Københavns Sydhavn

Visualisering: Christensen & Co Arkitekter og Urban Creators, Kragh & Berglund, Urban Power og MOE

Forud for arkitektkonkur-
rencen har borgere og 
interesseorganisationer 
haft mulighed for at komme 
med input. Et synspunkt 
har været, at hvis der skal 
bygges, så byg noget, der 
ikke ligner alt andet byggeri 
i København. 

Hos HUBNORDIC i Ørestad City er der højt til himlen 
og plads til at vokse. Vores kontorleje mål er fleksible, 
så I nemt kan skalere efter jeres behov.

Derudover tager vi som udlejer et ansvar for, at jeres 
virksomhed kan trives. Ikke bare med vores mange 
services og fællesfaciliteter, men også i miljørigtige 
rammer med et konsekvent fokus på bæredygtighed 
- fra energieffektiv drift til vores sunde frokosttilbud.

Tænker jeres virksomhed også større? 
Så læs mere om KLP Ejendommes nye tilbud på 
hubnordic.dk, eller ring til markeds- og ejendom  s   chef 
Stig Fermi-Erichsen på tel. +45 2844 2661.

hubnordic.dk

Tænk større, 
vælg rigtigt
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– Vi har store forventninger til boligprojektet, og vi ser 
frem til at udvikle planen for området sammen med By 
& Havn, hvor udviklingen af et rationelt byggesystem 
bliver centralt for at kunne opnå vores fælles 
ambition om betalbare boliger til københavnerne. 
Da to tredjedele af boligerne samtidig bliver med et 
gennemsnit på 65 kvm, er vi også inde og imødekomme 
behovet for mindre boliger i Hovedstaden, siger 
ejendomsdirektør Michael Bruhn, PFA.

Vinderforslaget skal nu kvalificeres og bearbejdes frem 
mod Københavns Kommunes lokalplanproces. Det 
forventes, at byggeriet af kvarteret kan begynde, når 

lokalplanen for området er vedtaget, og der foreligger 
en godkendt byggesag.

- Vi er helt opmærksomme på, at ikke alle er enige 
i, at det er en god idé at opføre et nyt bykvarter på 
Stejlepladsen, som er en del af et helt særligt broget 
og selvgroet miljø med en stærk autenticitet. Men 
med dette forslag, rammer vi den særlige stemning, 
der er vital for området. Og samtidig bliver det 
nye kvarter bæredygtigt med forskellige former 
af genbrugsmaterialer og forholder sig bevidst til 
områdets maritime kulturmiljø og til Tippens natur, 
siger adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn. n

For at sikre ambitionerne 
om en bæredygtig 
udvikling af Stejlepladsen 
er arkitektfirmaet Lendager 
Group blevet tilknyttet 
projektet som proces- og 
bæredygtighedskonsulenter, 
og det er et krav, at det 
kommende byggeri kan 
bæredygtighedscertificeres 
til DGNB-guld.

Visualisering: Christensen & Co 
Arkitekter og Urban Creators, Kragh 
& Berglund, Urban Power og MOE

70 27 77 28  |  maxgruppen.dk
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R
EUROPAS STØRSTE KÆMPER 

OGSÅ PÅ DANSK JORD
Afskedigelser og konsolidering har præget såvel 

ingeniører som arkitekter det seneste år. Og flere ændringer 
er på vej i et konsoliderende marked

D e rådgivende ingeniørvirksomheder oplever 
en opbremsning i væksten, og det gør, at flere 
overvejer deres position og konsoliderer 

sig. Ikke mindst i den absolutte top, hvor Sweco, 
Afry, der netop har skiftet navn fra ÅF, og Rambøll 
konkurrerer om at være Nordens – og Europas - 
største rådgivervirksomheder i størrelsesordenen 
15.000-17.000 medarbejdere. 

På det danske marked er en konsolidering også i fuld 
gang samtidig med, at markedet er vigende. Det viser 
den seneste konjunkturmåling fra FRI, Foreningen af 
Rådgivende Ingeniører. Ordrebogen er blevet tyndere, 
og mens der fortsat er en positiv samlet udvikling 
i Østdanmark, så balancerer Vestdanmark mellem 
vækst og tilbagegang. Det kan mærkes i markedet. 

- Det er blevet mærkbart, at nogle af de store søger 
længere ned i markedet i øjeblikket. Der er blevet 
rift om opgaverne, selvom vi fortsat oplever vækst i 
ordretilgangen, så er der en stagnering på traditionelle 
boliger, siger bestyrelsesformand Nabil Chaykh, AB 
Clausen, der er et mindre rådgivningsfirma, der har 
specialiseret sig i konstruktioner og projektledelse for i 
praksis at kunne levere bæredygtige helhedsløsninger.

Ordreudviklingen for boligbyggeri er markant negativ 
i hele landet, og tilsvarende er der tilbagegang 
indenfor energi. I erhvervsbyggeriet har branchen en 

styrket ordrebog på begge sider af Storebælt. Men 
hvor 40 procent af virksomhederne i Vestdanmark 
oplever en fremgang i opgaver indenfor miljø, ses der i 
Østdanmark kun en svag fremgang i miljøopgaver, men 
til gengæld en markant fremgang indenfor offentligt 
byggeri, viser tallene fra FRI. Og det passer også med 
AB Clausens oplevelse.

- Vi mærker tydeligt, at boligbyggeriet har drevet 
væksten, men vi ser en drejning nu fra store 
familieboliger og traditionelle boliger til nichebyg-
gerier som seniorboliger, ungdomsboliger og kontor-
fællesskaber samt offentlige projekter, siger Nabil 
Chaykh.

ORDREINDGANG PÅ 60 MILLIONER  KR.
AB Clausen har en kraftigt stigende ordreindgang på 
cirka 60 millioner kr., hvoraf 25 procent drives via 
underrådgivere, og satser ikke på hverken opkøb eller 
bredde i ydelserne.

- Vi går nok lidt imod strømmen. Vi tror mere på, at 
fagligheden kommer af specialisering, og man skal 
skræddersy fagligheden til kunden i samspil med andre 
specialiserede virksomheder – det væsentligste er den 
overordnede styring af kundernes mål, og at kunden 
fortsat kun har én kontrakt, og kun skal forholde sig 
til den ledende virksomhed i konstellationen som har 
aftalen. Vi ser det som en afgrænsning, hvis man kobler 

sig til et bestemt arkitektfirma alene, og vi vil ikke låse 
os fast. Vi hører flere arkitektfirmaer i markedet, der 
er blevet varsomme med at koble sig til de ingeniører, 
der har deres eget arkitektfirma, siger Nabil Chaykh.

Dermed er AB Clausen netop et udtryk for en af de 
to veje, som rådgiverne følger i øjeblikket. Enten 
størrelse, bredde og konsolidering - herunder blandt 
andet ved at tilføre arkitektkompetencer - eller også 
forsøger de at specialisere sig, så fagligheden bliver 
endnu mere fokuseret og synlig for kunderne. Begge 
dele er også et middel til at tiltrække arbejdskraft for 
på trods af opbremsningen er der fortsat stor mangel 
på kvalificerede medarbejdere. 

- Den opbremsning, vi ser på boligbyggeriet, kan ikke 
undgå at påvirke rådgiver- og ingeniørvirksomhederne. 
Vi kan se, at forventningen til årets bundlinje er 
markant reduceret, og lige nu sigter vi hen mod den 
ringeste indtjening i mere end fem år. Samtidig er 
der langt færre virksomheder, der melder om mangel 
på ingeniører og kvalificerede medarbejdere, men 
det er fortsat en kæmpe udfordring. Vi er blot gået 
fra en situation, hvor næsten 100 pct. af branchens 
virksomheder manglede medarbejdere, til at det 
”blot” er 59 pct. af virksomhederne, siger direktør 
Henrik Garver, FRI.

Blandt de største konsolideringer på det danske 

Af Kamilla Sevel

Tema
Rådgivere

- SELVOM DET 
SER DRAMATISK UD, 

SÅ ER VI IKKE LIGE 
NU I EN SITUATION, 

HVOR DER ER 
OPBREMSNING I 
ALLE SEKTORER. 

DERMED KAN 
SITUATIONEN IKKE 

SAMMENLIGNES 
MED ÅRENE OP MOD 

FINANSKRISEN
Direktør Henrik Garver, FRI

Flere af Danmarks største 
rådgivere som for eksempel 
Afry er involveret i et af de 
pt. største byggeprojekter 
på Posthusgrunden i 
København. Netop det, at 
flere arkitekter og rådgivere 
er involveret har også 
været årsag til skuffelse hos 
blandt andet Lundgaard & 
Tranberg, der er koblet af på 
dele af projektet til fordel 
for det Cowi-ejede Arkitema, 
mens Afry har taget over 
efter Cowi. 
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marked de seneste år har været Swecos køb af 
Årstiderne Arkitekter, og Cowis overtagelse af 
Danmarks største arkitektfirma, Arkitema. 

Sweco har valgt at nedlægge firmaet Årstiderne 
og fusionere det ind i organisationen, mens 
Cowi indtil videre har bibeholdt selskabet, men 
udskiftet hele bestyrelsen med ledelse fra Cowi 
som CEO Lars-Peter Søbye, Vice President Rasmus 
Ødum og CFO Tomas Bergendahl. 

For nylig kom det frem, at arkitektfirmaet Lundgaard 
& Tranberg følte sig vraget i udviklingen af Posthus-
grunden, hvor Cowi blandt andet var involveret, og 
hvor det Cowi-opkøbte Arkitema i stedet skal gøre 
designet færdigt på dele af projektet. Men Afry har til 
gengæld taget over på rådgiverdelen fra Cowi. 

Afrys navneskifte kommer ovenpå et enkelt år med 
ÅF-navnet, som måske ikke har bundfældet sig hos 
ret mange. Svenske ÅF kom til Danmark for en række 
år siden ved opkøb af Hansen & Henneberg og siden 
Benima, men væksten i Danmark tog for alvor fart, da 
ÅF i 2017 købte Midtconsult og efterfølgende Gottlieb 

Paludan Architects. 

BYGGERI ER STØRST I DANMARK
I Danmark tæller ÅF – nu Afry – cirka 550 

medarbejdere inden for byggeri, anlæg og 
infrastruktur. De knap 300 medarbejdere 
fra det tidligere Midtconsult i Herning 
og Aarhus udgør - sammen med den 
nyopstartede afdeling for byggeri i 
København - byggeridivisionen, som er 
det markant største forretningsområde 
i Danmark.

AFRY-koncernen ejer dog også Gottlieb 
Paludan Arkitekter, som vil fortsætte 

under samme navn og CVR. 

 - Gottlieb Paludan er købt som en specialist 
inden for infrastruktur-området, og fokus vil fortsat 
ligge der - og så på vækst i især Norge og Sverige. I 
Norden er vi mere end 7.000 medarbejdere, der 
arbejder med infrastruktur, og i det lys giver det rigtig 
god mening, at Afry har købt Gottlieb Paludan, som 
er førende på netop infrastruktur-området. Vi har de 

senere år i branchen set flere ingeniørvirksomheder 
foretage opkøb af store og markante arkitektfirmaer, 
men vi har ingen planer om at købe arkitektfirmaer i 
Danmark – tværtimod ser vi fortsat et stort behov for, 
at vi samarbejder bredt med alle. Der er sikkert fordele 
og ulemper ved begge dele, og i bund og grund er det jo 
kunderne, der afgør, hvad behovet er – og vi glæder os 
til at følge udviklingen i branchen, siger Martin Kjær. 

Til gengæld ser Martin Kjær frem til øget konsolidering 
på anden vis. ÅF’s opkøb og nu navneskiftet giver 
byggeridivisionen mulighed for fortsat at udvikle og 
styrke kerneforretningen, samtidig med at divisionen 
kan tilbyde endnu flere ydelser. 

- Vi synes, at vi fastholder det bedste fra begge 
verdener. Vi er lokalt forankrede – solidt plantet i den 
jyske muld - men med et globalt udsyn. Vi bringer 
noget nyt til markedet – funderet på det gamle 
Midtconsult – med en ledelse, som fortsat er tæt på 
projekterne og kunderne. 
 
Efter 17 år i rådgiverbranchen er det ikke første gang, 
Martin Kjær har været en del af en virksomhed, der 
har været gennem fusioner og opkøb. Han startede i 
Carl Bro, der via Grontmij nu er blevet til Sweco. 

- I 2001 startede jeg i en virksomhed med 2.500 
ansatte, og da jeg forlod den, var vi 15.000. For mig at 
se handler det om at gøre store virksomheder ’små’ og 
have fokus på det lokale og det nære uanset størrelse 
globalt. Det er virksomhedens kultur og værdier, der 
afgør, om virksomheden bliver en succes eller ej og 
ikke virksomhedens størrelse, siger Martin Kjær. n

1
- Det er evnen til at 
samarbejde og tænke på 
tværs af fagligheder og være 
smidige og omstillingsparate, 
der er afgørende for succes 
i rådgiverbranchen. Det 
kræver en stærk ledelse og 
projektledelse – og at man 
måler på det rigtige, nemlig 
på om projekterne går 
godt og ikke på ligegyldige 
KPI’er i fagafdelinger. I 
bund og grund er det ikke 
sværere, siger direktør for 
byggeridivisionen Martin 
Kjær, Afry.

2
- Vi ser, at dem, der 
konsoliderer sig, også 
afskærmer sig fra nogle 
opgaver eller kan risikere at 
kannibalisere sig selv på sigt. 
Vi vil ikke låse os fast, siger 
bestyrelsesformand Nabil 
Chaykh, AB Clausen.

1

2

Work 
your way 

Kontorplads, coworking, mødelokaler, virtuelt kontor
og � eksible arbejdsmuligheder, der alle er klar til brug
regus.dk  |  +45 33 37 72 10

Hvis du er erhvervsmægler,
Ring til os på +45 89 87 17 86 for at modtage 10 % provision

Arbejd fleksibelt.
Vi mener, at virksomheder skal virke uden begrænsninger.
Derfor kan du op- og nedskalere din arbejdsplads, i takt med at dine behov ændrer sig.



34 35estate |  N°6 2019 estate |  N°6 2019

35 MILLIONER KR. EJENDOM 
TIL ET GODT FORMÅL

En nedslidt ejendom er med en god portion professionelt 
knofedt blevet til et herberg for unge hjemløse. Eva Riedel og 
Core Property Management har sat projektet sammen, så det 

både er blevet til en investering og en redningsplanke

tadig flere investorer ser på CSR-profilen i 
deres investeringer - også når det gælder ejen-
domme. Det var en af de opgaver, som kom-

munikationschef Eva Riedel sad med i Aberdeen Asset 
Management. Hun skulle blandt andet finde på, hvad 
der kunne opfylde investorernes behov for socialt 
bæredygtige aspekter af investeringer uden at påføre 
en uforholdsmæssig stor risiko. 

Dengang var der på 4. år en tomgang på 700 kvm 

i en ejendom på Haydnsvej lige ved Sjælør Station i 
Sydhavnen. Huslejen burde være 1 million kr. om året, 
men den var 0. 

Eva Riedel havde hørt om, at der kom flere unge 
hjemløse, og hun fik den ide, at man kunne bruge 
lejemålet til værested. Dels ville det give de unge 
et sted at holde til, og samtidig ville det både 
nedbringe tomgangen og tilføre CSR-kontoen i 
investeringsfonden positive point.

S

Det blev til, at forvalteren Aberdeen Asset Management 
stillede et tomt lejemål til rådighed for et værested for 
hjemløse unge. 

- Der er nok trods alt et begrænset antal unge boligløse, 
tænkte Eva Riedel. 

BLEV KLOGERE
Men hun blev klogere. For høje boligpriser især gør, 
at det er svært for mange unge at finde en bolig, 
hvis de ikke kender en vej ind på det københavnske 
boligmarked. 

- 82 procent af de unge, der bliver hjemløse, er endt 
i misbrug eller har oplevet overgreb efter bare et år. 
Når det gælder vores brugere, der er mellem 18-29 år, 
har stort set alle været udsat for overgreb, siger Eva 
Riedel. 

Konsekvenserne er alvorlige, og i dag er det sådan, at:

T  Antallet af unge hjemløse er støt stigende.
T  Boliger er dyre og svære at finde. 
T  Hver 5. hjemløse i Danmark er ung, hvilket vil sige 

mellem 18 og 29 år. 
T  Unge fra hele landet søger efter nye muligheder, 

mange ender i København. 

Det er en særlig lejekontrakt, der er tale om, 
når der lejes ud til et projekt, der er båret 
af ildsjæle. 

Derfor står der da også blandt andet 
følgende i lejekontrakten: Lejen er samlet 
2.062.000 kr. per år, når alle arealer er 
færdigindrettet og i drift. Og kontrakten er 
meget ”moderne” for udlejer er faktisk med 
til at tage en del af risikoen ved at regulere 
lejen efter indtægterne i kontorhotellet.  

Til gengæld står der også, at det lejede kun 
må benyttes til ”Hellebro”, og at hvis Eva 
Riedel fratræder som leder af ”Hellebro” 
kan udlejer ophæve lejekontrakten 
med 6 mdr. varsel til enhver tid - også i 
uopsigelighedsperioden.

Af Kamilla Sevel
Foto Wilfred Gachau

EN SPECIEL 
LEJEKONTRAKT

- Jeg har aktiveret hele 
mit netværk. Jeg ringede 
til Bastian Prakke fra 
Maxtension og sagde til 
ham, at jeg skulle bruge 
nogle skilte. Deloitte bød ind 
med revisionskompetencer, 
og sådan har det været 
hele vejen rundt. Jeg er 
så taknemmelig for den 
velvillighed, vi har mødt, siger 
direktør Eva Riedel. Her i 
tagetagen, hvor der kommer 
6 udslusningsboliger.
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T Der er cirka 1.800 unge hjemløse i Københavns-
området. 

T  Én tabt ung koster 20 millioner kr. i løbet af hans 
eller hendes livstid. 

Både med det første og det sidste in mente gav det god 
mening for Eva Riedel at skabe et værested for unge, og 
derfor stiftede hun i april 2015 den private velgørende 
forening Hellebro, og hun har selv lagt mange timer i 
at få det til at fungere.

- Tanken var jo, at lejemålet skulle være økonomisk 
bæredygtigt efter to år, og man kan da kun sige, at 
investorerne i fonden skal have stor ros for at være 
positive overfor udlejningsstrategien.
 
LEJEMÅL MED UDLØBSDATO
Men med det erklærede mål om, at pro bono udlej-
ningen skulle medvirke og resultere i en lejekontrakt 
på markedsvilkår, betød det også, at der var en 
udløbsdato. I første omgang fulgte ejendommen 
ved Sjælør Station med, da Tonny Nielsen forlod 
Aberdeen Asset Management og stiftede Fokus Asset 
Management. Eva Riedel stoppede selv i Aberdeen og 
i 2017 udløb aftalen.

Så hvis projektet Hellebro skulle fortsætte var det 
nødvendigt at finde en ny løsning. Og i stedet for 
bare at skabe endnu et værested, gik hun efter at 
kunne tilføje et egentligt herberg i en ”social impact 
investment” indpakning.

- Jeg har et stort netværk, og dem tog jeg fat i. Første 

skridt var at tage kontakt til Peter Lassen fra Colliers og 
høre, om han kunne holde øjne og ører åbne i forhold 
til en ejendom, der kunne passe til formålet. Og det 
lykkedes. Han kom med den her på Mosedalvej 15, som 
tidligere husede Scleroseforeningen, og som blandt 
andet havde den fordel, at den kunne konverteres til 
bolig, siger Eva Riedel.

Det blev starten på den næste fase af CSR-projektet, 
der kulminerede med den officielle åbning af det nye 
Hellebro den 21. november i år. En ejendom, der med 
masser af frivillige donationer og kræfter, og ikke 
mindst projektering og forvaltning uden beregning, nu 
står klar med værested, herberg til 31 unge og et socio-
økonomisk kontorhotel. 

SOCIAL BÆREDYGTIG INVESTERING
Afkastet er endt på 4,3 procent, og samtidig kan ejeren 
Core Property Management opfylde et ønske fra flere 
investorer, som gerne vil deltage i en investering som 
også skal generere et socialt og/eller miljømæssigt 
afkast. Formålet med investeringen er således ikke 
at maksimere et økonomisk afkast for investor, 
men at facilitere etableringen af ejendommen til 
Hellebro og samtidig få et afkast, der ikke er helt 
markedsukonformt. 

- Vi har lavet en 10-årig lejekontrakt og option på at 
købe ejendommen efterfølgende. Og så giver den jo 
desuden både et økonomisk men også et menneskeligt 
afkast. Og der er virkelig mange, der har budt ind med 
alt muligt lige fra senge, som vi har fået foræret af SAS 
Radisson, til materialer til en skønhedsklinik med 

Værestedet flyttede ind 
på Mosedalvej i januar 
2019, herberget i august. 
Foreningen Hellebro er lejer 
af ejendommens kælder-2. 
sal. Herberget finansieres af 
kommunale tilskud efter §110 
om midlertidige bosteder. 
Hellebro er selvvisiterende, 
og der er 23 ansatte og 35 
frivillige. 

Ordentlighed er én af de afgørende kvaliteter, ud-
over mere end 30 års erfaring, der har medvirket at 
en betydelig del af al projektudlejning og salg i ho-
vedstadsregionen fandt sted med vores medvirken i 
2018.

Nu kan tal jo være taknemmelige, men det kan kun-
der heldigvis også være og vi er stolte over, ikke at 

kunne huske, hvornår at vi sidst har mistet en kunde.

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

Oplev forskellen og kontakt home, Lone Bøegh Hen-
riksen på tlf. 2019 7788 eller send en sms med beske-
den; #ringmigop, så ringer Lone.

NÅR TILLID BLIVER BRUDT, 
HJÆLPER ET UNDSKYLD SJÆLDENT
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make-up fra L’Oreal til de unge, der kommer her, og et 
helt værksted, hvor man kan lave forskellige ting. 

Udover selve afkastet ville Core Property Management 
også normalt have et honorar for forvaltningen, men 
den bliver leveret pro bono for forvaltning af både 
ejendom og investeringsselskab. Tilsvarende gælder 
for selve byggeriet, hvor der er leveret klækkelige 
rabatter fra entreprenøren Logik & Co, ingeniørfirmaet 
Sirius og designet af Henning Larsen Architects.

- Hjemløshed er et voksende problem i Danmark, 
særligt blandt unge. Det problem vil vi gerne være 
med til at finde en løsning på. Vi bidrager med vores 
viden og erfaring fra mange typer af byggerier – fra 
kollegieboliger til kontorfællesskaber – i forsøget på at 
skabe en tryg og velfungerende base for de hjemløse 

og de mange frivillige, som driver Hellebro, siger 
partner og arkitekt Peer T. Jeppesen, Henning Larsen 
Architects.

Og der forestod en stor opgave.

- Der var cyklamenfarvet og 80eragtigt alle vegne, siger 
Eva Riedel. 

UDSLUSNINGSLEJLIGHEDER PÅ TOPPEN
Huset får udslusningslejligheder på toppen, der skal 
stå klar i februar 2020 på 75-85 kvm. På den måde skal 
de unge, der bor i herberget lære at bo for sig selv. For 
som Eva Riedel siger, ”det eneste de unge drømmer 
om, er i virkeligheden at ligne alle andre”. 

- Vi har forsøgt at skabe et fællesskab, der er så 
attraktivt, at de kommer af sig selv, inden de ryger 
ud over kanten. Det, de gerne vil have, er voksentid, 
ture ud af huset, længere åbent om fredagen. Helt 
almindelige behov for kontakt, uddannelse og accept.  

I virkeligheden er det ifølge Eva Riedel ikke så meget, 
der skal til for, at man kommer på ret køl igen, men 
uden de fysiske rammer går det ikke. 

- Vi vil gerne medvirke til at opbygge deres tro på 
sig selv og deres kompetencer gennem Hellebros 
kultur, værdier, konstruktive fællesskab, empati og 
voksenkontakt. Derfor har vi også helt faste regler 
for, at man ikke må have stoffer på Hellebro, man 
må ikke have bandetilknytning, og vi vil sikre en 
repræsentativ fordeling af mænd og kvinder, muslimer 
og homoseksuelle. 

I ejendommen bliver der et kontorhotel på 1. sal, og 
det er med til at betale huslejen i ejendommen. Men 
det er også med til, at nogle af de virksomheder, der 
lejer sig ind – måske – kan bruge nogle af de unge til 
forefaldende arbejde, piccoloopgaver etc.

- 50 procent af dem, der 
kommer her er af dansk 
herkomst, mens resten er 
af anden etnisk herkomst. 
70 procent er mænd, og 
30 procent er kvinder. 
Over halvdelen kommer fra 
ikke-belastede hjem, siger 
Eva Riedel om de unge, der 
søger tilflugt i Hellebro i 
kortere eller længere tid. 

1
Kontorfællesskabet er 
udelukkende møbleret med 
doneret inventar.

2
Ejendommen på Mosedalvej 
15 kostede 35 millioner kr. 
og blev sat til salg af en 
privat investor fra Hvidovre. 
Den bliver ombygget for 16 
millioner kr. 

1

2
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- Nu udlejer vi et kontorhotel på 1. sal til helt 
almindelige virksomheder, og der kan vi være med 
til at skabe jobs til de unge. Desuden kommer vi til at 
have en nyttehave, høns og meget andet. Det er nemlig 
sådan, at når man har været hjemløs i et år, bliver 
man nemt lidt apatisk. Det bliver svært at overskue 
ret meget andet end jagten på det næste sted, hvor 
man kan sove. Der skal vi prøve at hjælpe med til at 
reetablere en hverdag med faste opgaver, der bliver 
løst, siger Eva Riedel og fortsætter: 

- Når man kommer her betyder det, at man er boligløs 
og måske har følger af det. Men det betyder ikke, at 
man er skør, siger Eva Riedel. n

Core Property Management er ejet af Nykredit, Sydbank og Spar Nord med hver 20 
procent, mens partnergruppen Niels Lorentz Nielsen og John Bødker ejer de sidste 40 
procent. 

Selskabet forvalter ejendomme for godt 23 milliarder kr. med 14.100 lejemål fordelt på 9 
ejendomsfonde.

HAR 9 EJENDOMSFONDE

Der er i alt 29 værelser i herberget, hvor der kan bo 31 unge og 12 unge i udslusningsboligerne. I 
gennemsnit bor de unge på herberget i 6 måneder. Alt i ejendommen er ejet af foreningen og eventuelt 
overskud må kun bruges til arbejdet for unge hjemløse. 

Om Geoinfo
Vi og vores partner Esri, hjælper nogle af de største firmaer i Real 
Estate-branchen med deres forretningsmæssige udfordringer. 
Det gør vi med løsninger, der er baseret på verdens førende 
lokationssoftware ArcGIS. Her kan du visualisere data på kort, 
lave avancerede analyser på en enkel måde og nemt dele dine 
resultater. 

KOM I GANG MED DIGITALISERINGEN 
AF DIN VIRKSOMHED

Location Intelligence er det nye sort
Se, hvordan du med interaktive kort kan visualisere dine egne data og analyser

Visualisér din egen portefølje
Vil du se, hvordan du kan supplere regneark med interaktive 
kort, der visualiserer dine egne data og analyser? 

Lån os dine data - og vi viser dig hvor megen ny indsigt du opnår 
og hvor stor en værdi det vil give at føje ‘Location Intelligence’ 
til dine data. Optimér din forretning, nedbring tomgangen og få 
mere tid til kunderne. Besøg www.geoinfo.dk og se mere.

Kontakt for mere information 
Søren Tollund: +45 61 55 39 25 / sorent@geoinfo.dk.

Dynamisk og interaktiv 
analyse af din portefølje
Med Geoinfo’s løsning, der er baseret på verdens stærkeste 
lokationssoftware, kan du:

• Kombinere interne og eksterne data i ét system 
• Få overblik og se nye sammenhænge i data
• Foretage markedsanalyser med inddragelse af køretider,  
   demografiske data og forbrugeradfærd
• Hurtigt finde den mest optimale lokation
• Registrere og dele data og billeder
• Have hele ejendomsporteføljen lige ved hånden
• Lave køretidsanalyser
• Overvåge dine KPI’er.

www.geoinfo.dk

SE
 WEBINARET 

‘FIND GULDET MED 
LOCATION INTELLIGENCE’
Hør hvordan du bedst hjælper 

dine kunder med at finde 
den optimale lokation for 
deres kontor, butik eller 

investering.
www.geoinfo.dk
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1

2

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

Borupvang 1 Ballerup 36.166 450 Ekistics Property Advisors SDC Ejendomme 12.443

Sydhavnsgade 16 København SV 8.472 Est. 144 ELF Development Aberdeen Standard Investments Est.16.997

Titangade 9A København N 23.325 314 NREP Dreyers Fond 13.441

Vestervang 25A Århus C 11.800 Est. 210 Privat investor Nrep Est. 17.797

Strandpromenaden 3 Køge 7.000 Est. 189 SamPension Calum Est. 27.000

Borgdalsvej 11B Silkeborg 8.000 162 Koncenton Birch Ejendomme 20.250

Nordre Højmarksvej 21 Silkeborg 7.749 Est. 152 Crescendo Birch Ejendomme Est.19.615

Gammel Køge Landevej 84 Valby 7.065 Est. 141,3 Capman Privat investor Est. 20.000

Sdr. Havnegade 2 Kolding 5.651 66 Danske Boligejendomme Privat investor 11.679

Bryghusvej 30 Svendborg 5.857 Est. 50 SBB Ejendomsgruppen Danmark Est. 8.537

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

Saltholmsgade 22 Århus C 8.700 Est. 315 Patrizia Privat investor Est. 36.207

Spotorno Allé 14 Taastrup 12.000 Est. 300 Koncenton KPC Ejendomsudvikling Est. 25.000

Hack Kampnmanns PL.2 Århus C 8.363 Est. 259 HL Ejendomme Public institution Est. 30.970

Bøgildhøjen 15, m.fl. Silkeborg 5.847 Est. 121 Crescendo Birch Ejendomme Est. 20.694

Gl Banegårdsvej 29b Middelfart 11.750 100 Middelfart Kommune ADP A/S 8.502

Stavangergade 6 København Ø 2.546 75 Copenhagen Capital A/S Private investor 29.537

Kalkbrænderihavnsgade Nordhavn 8.000 Est. 64 KPC By og Havn Est. 8.000

&Tal & tendenser

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

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

2
Europa Capitals fond Europa Fund 
V og danske Keystone Investment 
Management har solgt 127 lejligheder 
i Valby til den tyske investeringsfond 
Patrizia. DFE solgte ejendommen til 
Europa Capital i 2016.  Ejendommen 
består af 1-, 2- og 3-værelses 
lejligheder.

1
Britiske Ekistics Property Advisors har købt sin første ejendom 
i Danmark. Der er tale om en flerbruger kontorejendom og 
et datacenter i Lautrupparken i Ballerup, 15 km nordvest for 
København. Prisen er 450 millioner kr. for de 37.000 kvm 
svarende til godt 12.000 kr. per kvm.  

Købet af Ballerup-ejendommen er Ekistics 17. investering og den 
tredje i 2019. De to første er to udviklingsprojekter i Tyskland, 
som er under færdiggørelse. 

Den 37.000 kvm store ejendom er købt af SDC selv i en “Sale-and-
lease-back” transaktion. Udover SDC er IBM Danmark også lejer 
i ejendommen. Både SDC og IBM har haft domicil i ejendommen 

i en årrække, og det har bekræftet Ekistics i troen på, at 
ejendommen har strategisk betydning for begge virksomheder. 
SDC har været ejer af ejendommen siden den blev opført, og IBM 
har været lejer i en del af ejendommen i mere end 17 år. 

Ekistics har i hele processen fået rådgivning af NCAP Denmark 
med Niels Keergaard Christiansen, der har medvirket til at 
etablere den direkte kontakt mellem Ekistics og SDC som 
muliggjorde, at begge parter kunne indgå et samarbejde baseret 
på goodwill og tillid. 

Lundgrens har været juridisk rådgiver på den aktuelle handel, og 
Nykredit har finansieret transaktionen. Fo
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Priserne i København ligger i snit for de bedste 
ejendomme på 28.000-33.000 kr. per kvm.
 
For hovedstaden er transaktionsvolumen i første 
halvår 2019 opgjort til 14,6 milliarder kr., hvilket er 
det laveste niveau siden 2015. Dertil kommer, at vi 
har set en betydelig tilbagegang i antallet af handler 
med ældre, klassiske byejendomme til beboelse. Cirka 
44 procent af transaktionsvolumen i hovedstaden 
udgøres af salg af boligudlejningsejendomme, 
men nyere boligudlejningsejendomme og nybyg af 
etageboligprojekter udgør klart størstedelen.
 
Internationale investorer har de seneste år fyldt godt 
op på købersiden i transaktionsstatistikken, hvor især 
hovedstaden har været mål for opkøb fra udenlandske 
investorer. I 2018 stod udenlandske investorer for cirka 
50 procent af transaktionsvolumen i Danmark. Over de 
seneste 8 år har vi set en løbende udskiftning i feltet af 
de mest aktive udenlandske investorer i Danmark. I de 
seneste 12 måneder har vi identificeret en interessant 
udvikling, hvor flere asiatiske investorer, herunder 
især koreanske, har fået øjnene op for Danmark og 
Norden generelt. Det er nyt, da deres fokus hidtil har 
hovedsageligt været på kontorejendomme.
 
Nyere boligejendomme i hovedstadsområdet handles 
til nogenlunde stabile markedsafkastniveauer, der 
typisk ligger i spændet 3,85-4,25 procent, afhængig af 
kvalitet og beliggenhed. Når det gælder kvadratmeter-
priser på de nyere etageboligejendomme kan vi se, 
at handelsprisen ofte ligger i niveau med prisen som 
ejerlejlighedssalg. Det er en ændring i forhold til 
tidligere, hvor prissætningen som udlejningsejendom 
typisk var med en upside i forhold til prisen som 
ejerlejligheder. Denne VPV-upside (vacant possession 
value) har været vigende de senere år, og er i dag ofte 
omkring nul, og udgør således ikke længere en magisk 
prisgrænse.

Informationer til graferne 
herunder er leveret af

MARKEDET FOR BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME

Priser på boligejendomme 
(i kr. per kvm)

Afkast 
(i procent)

&Tal & tendenser
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med udviklingspotentiale

HOVEDSTADEN
København

HOVEDSTADEN
København

FYN
Odense

FYN
Odense

MIDTJYLLAND
Aarhus

MIDTJYLLAND
Aarhus

NORDJYLLAND
Aalborg

NORDJYLLAND
Aalborg

SYDJYLLAND
Esbjerg

SYDJYLLAND
Esbjerg

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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Tekst og foto 
Kamilla Sevel For rigtig mange i ejendomsmarkedet er det 

vigtigt at være i trit med retailmarkedet. Dels er 
der allerede mange i ejendomsmarkedet, der har 

investeret i butikscentre og andre butiksejendomme. 
Men i mange bolig- og erhvervsejendomme er 
der også krav om, at stueetagen skal rumme 
publikumsorienterede aktiviteter. Og endelig så er der 
god grund til at holde øje med retail-udviklingen, fordi 
de forskellige ejendomssegmenter bliver stadig mere 
integrerede i det, der i branchen kaldes ”multi-use” 
ejendomme. 

Retailmarkedet er samtidig pt. den mest udfordrede 
del af ejendomsmarkedet. Større onlinesalg har 
betydet, at omsætningen er faldet gennem en årrække, 
og det er blevet sværere at trække kunderne ind i 
butikkerne. 

Hvert år i november mødes over 8.000 ejendomsfolk og 
retailere i Cannes for at finde nye samarbejdspartnere, 
høre om det nyeste i retailmarkedet og drøfte nye 
trends og tendenser. Det gjorde de også i år. 

- Vi er hernede for at finde operatører til Carlsberg 
Byen. Vi har identificeret 50, som vi gerne vil tale 
med og invitere på besøg i Carlsberg Byen, sagde 
salgs- og udlejningschef Tom Nedergaard, der var på 
Mapic sammen med udviklingschef Henrik Norup, 
Carlsberg Byen og partner og kreativ direktør Peter 
Bur Andersen, Briq. 

De skal indenfor kort tid implementere strategien for 
retail i Carlsberg Byen. 

- Vi vil gerne have nogle Food & Beverage koncepter, 
som man ikke ser andre steder, og som er alt andet end 
mainstream, så det er vi hernede for at se, om vi kan 
finde inspiration til, siger Tom Nedergaard.

OPLEVELSER SKAL TILTRÆKKE KUNDER
En af de ting, der er stærkt fokus på blandt stort 
set alle retailere, er oplevelser. Og oplevelserne, 
der skal tiltrække kunderne, skal skabes både i den 
enkelte butik, men også ved at mikse forskellige 
butikskoncepter under samme tag og ikke mindst ved 
at sørge for, at retail, boliger og erhverv i højere grad 
bliver integreret fremadrettet.

– Det handler om at skabe en helt særlig oplevelse, 
som kunden ikke får bag skærmen. For 10 år siden 
var etablerede kæder ikke interesserede i at gå 
sammen med andre ukendte butikskoncepter. Men 
det har ændret sig markant de seneste år, da mange 
mainstream-brands er blevet bevidste om, at en lokal, 
innovativ blomsterbutik eller kaffebar kan give deres 
brand noget kant, siger retailchef i EDC Erhverv Poul 
Erik Bech, Frank Heskjær, der deltog på årets Mapic.

For at sikre det er man nødt til at skabe så meget 
mere end retail, og derfor består sektoren nu også af 
biografer, Food & Beverage også kaldet F&B, og meget 
andet. 

Det er noget af det, som adm. direktør og ejer Jesper 
Andreasen arbejder meget med i Danmarks største 
familieejede butikscenter, Rødovre Centrum. Derfor 
var han også på Mapic. 

VEJEN TIL EN 
GOD HANDEL

1
Oplevelser skal tiltrække 
kunder til butikscentre, 
men mange i branchen 
giver udtryk for, at 
de er i tvivl om, hvad 
det helt præcist er, at 
kunderne vil have. Her 
hilser gigantsmølfer på et 
debatpanel på Mapic. 

2
Første fase af American 
Dream Mall – et nyt 
amerikansk butikscenter 
med 450 butikker, 
Nickelodeon temapark 
og det næststørste 
vandland i verden – åbnede 
25. oktober og blev 
præsenteret på Mapic.

3
Udlejningschef Grith 
Isbrandtsen, Deas, og 
Laurent Salama, Area Retail, 
der nok mest er kendt i 
branchen for sin tid i Ikea, 
men i dag er selvstændig 
ejendomsrådgiver, var 
nogle af de danskere, der 
mødtes på Mipim.

4
Director of Asset 
Management Julie Helweg, 
Hines, afviste rygterne om, 
at det er svært at udleje 
i Strøggaderne. Hines 
oplever god interesse 
for deres lejemål på 
Købmagergade.

Flere danske aktører prøver at knække 
koden til fremtidens retailstrategi

1

2

3

4

MAPIC
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– En observation fra min side er den megen snak om 
mix-use, multi-use eller hvad det ellers bliver kaldt. 
Der bliver talt meget om at skabe en by i byen med 
alle relevante funktioner, som kunder og borgere har 
brug for i dagligdagen. Det er et tema, der opstår på 
grund af stigende tomgang, men selvfølgelig også for 
at skabe en større kundestrøm i det hele taget, siger 
Jesper Andreasen. 

FOOD & BEVERAGE ER FLYTTET TIL MILANO
Centrenes tiltrækningskraft handler især om at 
skabe en god oplevelse eller tilbyde oplevelser, der 
gør, at man kommer i centret for at se eller deltage i 
aktiviteter. 

– Det er i øvrigt den tankegang, som vi nu har haft i 
mere end 53 år i Rødovre Centrum, og som nu - måske 
tvunget af omstændighederne - bliver mere udbredt. 
På Mapic var jeg inde og høre en debat om retail i USA, 
hvor man talte en del om eksperimenterende tiltag og 
om at blande nye ting ind i centrene, herunder kunst, 
musik og så selvfølgelig alle former for leisure, siger 
Jesper Andreasen.

På grund af det stigende fokus på F&B skilte Reed 
Midem, der er firmaet bag både Mipim og Mapic, 
sidste år hele F&B området ud som en særskilt 
udstilling, der bliver afholdt i Milano. I 2020 kommer 
der desuden i tilknytning til Mapic en særlig del af 
udstillingen dedikeret til Leisure, som kommer til at 
hedde LeisurUp og begge dele afspejler den stigende 
interesse for områderne.

DATA, DATA, DATA 
Stifter af Vemco Anel 
Turkanovic og  teknisk 
chef Jimmi Poulsen var 
det eneste danske firma 
med en stand på Mapic.

Data er et af de buzzwords i PropTech genren, der blev mest brugt på Mapic i år. Og en af de 
udstillere, der præsenterede løsninger på, hvordan man følger antallet af besøgende i for eksempel 
butikscentre, var danske Vemco Group. Med sine 14 år er Vemco Group en erfaren spiller inden 
for PropTech.

– Det er tydeligt, at der er mange på vej med lignende løsninger, men de har ikke samme software 
som os, der har været i markedet i mange år, siger Anel Turkanovic, der blandt andet også har 
aftaler med hackere, der forsøger at bryde gennem systemet:

– I og med, at vi laver løsninger, der indbefatter registrering af personers færden, så er det også 
helt grundlæggende vigtigt, at vi har sikkerheden i orden. Så det sørger vi for hele tiden at blive 
udfordret på, så vi sikrer os, at der ikke er huller, siger Anel Turkanovic.

Vemco blev stiftet allerede i 2005 og har siden forfinet sine løsninger, der indsamler og holder 
styr på oplysninger om kundernes flow. Det er en ægte proptech-løsning fra før begrebet blev 
opfundet. Vemco Group er samtidig den eneste danske udstiller på Mapic.

– Vi har dels haft besøg af en lang række potentielle internationale kunder – især italienere og 
kinesere, men vi har også fået hilst på mange af vores danske kunder som Deas, Newsec og 
Søstrene Grene, sagde Anel Turkanovic.

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

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

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

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

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

USOLGT ELLER UDSOLGT? 

2019
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Industrien står ikke stille, selvom antallet af nye 
projekter lader til at være blevet lidt færre. Men på trods 
af, at næsten hvert 5. butikscenter i USA for eksempel 
lukker i disse år og efterlader spøgelsesejendomme, så 
er der også helt nye enorme centre på vej. Det kan man 
blandt andet se i det nye butikscenter, The American 
Dream Mall, der er på vej i New Jersey til 30 milliarder 
kr., og hvor indholdet bliver 55 procent entertainment 
med blandt andet en Nickelodeon temapark og kun 45 
procent reelle butikker. 

SEX AND THE CITY OG OVERSHOPPING
Og at der skal meget mere til end tidligere for at 
tiltrække kunder til fysiske butikker er der udbredt 
enighed om. Internethandel er en af forklaringerne, 
men ikke hele forklaringen.

– Vi er jo gået fra de mange indkøbsposer i hænderne 
som symbolet på succes i “Sex and the City” til, at det 
i stigende grad er skamfuldt, hvis man overshopper. 
Formuerne har nærmest aldrig været større, men 
danskerne holder på pengene, og det går udover 
detailhandlen, siger advokat Rasmus Skov, Bruun 
& Hjejle, som i år også var på Mapic for at lodde 
stemningen.

Det kan komme til at betyde noget for de juridiske 
rammer, når tomgangen i butiksmarkedet stiger. 

- Markedet er midt i en brydningstid. Det kan være 
svært for nogle udlejere, som er nødt til at gå i 
forhandling om lejen, og den største risiko tror jeg er, at 
man forfalder til at tage lejere ind, som ikke bidrager til 
ejendommens værdi på den lange bane. På den anden 
side af bordet ser vi en del ejere af retailejendomme, 
som gerne vil optimere deres lejekontrakter og beder 
os se på mulighederne. Det hænger sammen med, at 
transaktionsmarkedet er blevet lidt mere usikkert, og 
så vil man gerne optimere. Når det er sagt, så oplever 
vi, at meget af den usikkerhed, der indledte året i trans-
aktionsmarkedet, er væk nu, siger Rasmus Skov. 

Sammen med advokat Camilla Hee Wille ærgrede han 
sig over, at København ikke er markedsført i Cannes 
på Mapic. 

- Det må vi gøre bedre næste år. Der er ingen retailere 
hernede, der får øje på fordelene ved at placere sig i 
København, siger Rasmus Skov. 

Fremtidens retail kommer til at være afhængigt af, 
at man kan skabe den gode oplevelse. Men hvad den 
så er og om den især omfatter teknologi, larmende 
forlystelser, den hyggelige gamle købmandsgård, 
eller verdens største bølgemaskine og vandland, er 
spørgsmålet.

- Alle ved, at leisure er der vi skal hen, men jeg har ikke 
set nogen hernede, der for alvor har knækket koden til, 
hvordan man så gør, siger Rasmus Skov. 

JAPANSKE OG KINESISKE BRANDS PÅ VEJ
Blandt de brands, der faktisk søger nye lokationer i 
øjeblikket er flere fra Kina, Japan og Australien, 

1
Carlsberg Byen skal i gang 
med næste fase af butiksud-
lejningen med udgangspunkt 
i en retailstrategi udarbejdet 
i samarbejdet med Briq. 
Her er det salgs- og udlej-
ningschef Tom Nedergaard, 
udviklingschef Henrik Norup 
og kreativ direktør Peter Bur 
Andersen, Briq. 

2
MediaMarktSaturn var 
blandt de retailere, der 
fortalte om ekspansionsstra-
tegien på Mapic. 
MediaMarktSaturn driver 
1.022 butikker i 14 lande med 
mere end 62.000 ansatte. 

3
- Vi er her for at snuse 
op, hvad vores klienters 
væsentligste udfordringer 
er, siger advokat og 
Senior Director Camilla 
Hee Wille og associeret 
partner Rasmus Skov fra 
advokatfirmaet Bruun Hjejle. 

4
Der er en nordisk pavillon 
på Mapic, men den består 
primært af svenske 
retailaktører. Der er ingen 
markedsføring af Danmark 
som retaildestination. 

5
Partner Stig German 
Mathiasen, Scandinavian 
Shopping Center Partners, 
der ejer Horsens Bytorv, er 
på udkig efter yderligere 
investeringer i form af 
butikscentre på over 
10.000 kvm i Danmark og 
Sverige. Her sammen med 
partner og advokat Claudia 
Mathiasen, Winsløw, og adm. 
direktør Jesper Andreasen, 
Rødovre Centrum.
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men også italienske brands, der hidtil ikke har været 
i de nordiske lande, ser på ekspansionsmulighederne. 

Blandt de ekspanderende kæder er for eksempel 
det kinesiske sportsmærke 361°, japanske Adastria, 
Hare.jo, Enfold og Baroque, australske brasNthings, 
italienske Incanto, Labbra og Eleganzza, amerikanske 
NBA og polske Sinsay.

En af de erhvervsmæglere, der var i Cannes for at 
spotte nye mærker, var stifter af Absalon & Co., Stig 
Birk Dørler. 

Sidste år kunne han i forbindelse med Mapic offent-
liggøre, at han var gået med i mæglersamarbejdet 
International Retail Network. I år kunne han offent-
liggøre, at han og den mangeårige erhvervsmæglerprofil 
Claus Hald i fællesskab stifter Absalon Investment 
Partner, som Claus Hald kommer til at fronte. 

- Vi har kendt hinanden i mange år, og så opstod 
muligheden for, at vi kunne lave noget sammen. I 
en årrække har jeg siddet med kunder, der efter en 
udlejning har ønsket at sælge deres ejendom, fordi 
den er blevet værdiforøget. Indtil nu har jeg kontaktet 
en af mine kolleger og givet dem ejendommen til salg, 
men fremover vil Claus hjælpe dem videre, siger Stig 
Birk Dørler. 

Claus Hald ser fortsat mange muligheder i 
butiksejendomme. 

- Nu kan vi i det nye regi sætte pris på aktiverne og 
hjælpe dem med at sælge det efter Absalon & Co. har 
hjulpet med udlejningen, siger Claus Hald, der også vil 
indsamle data og lægge et nyt lag på analyserne af high 
street ejendomme. 

Og selvom der er mange bekymrede miner i retailmar-
kedet, så er der altså også positive takter. Den oplevelse 
havde for eksempel Hines, der har opkøbt en række 
ejendomme på især Købmagergade i de seneste år. 

- Vi har oplevet en virkelig stor interesse, siger direktør 
for asset management i Norden, Julie Helweg, Hines. 
og fortsætter: 

- Vi tager til Cannes for at få inspiration og møde nye 
potentielle retailere til vores 12 ejendomme på Strøget 
og Købmagergade. Jeg ser meget optimistisk på vores 
muligheder. Der er rigtig stor interesse for København, 
siger Julie Helweg der arbejder ud af København med 
danske brands internationale interesser for andre 
Hines-lokationer, mens hendes internationale kolleger 
henviser retailere fra resten af verden til hende. n

1
Senior Director Ole 
Hammershøj, CBRE, har 
senest repræsenteret 
Levis i deres søgen efter 
det rette sted at lægge en 
Levis Studio Store. Valget 
faldt på Kronprinsensgade 
6 i centrum af København. 
Han er en af dem, der har 
travlt med at bemande de 
store internationale stande 
på Mapic.   

2
Forlystelserne bliver stadig 
vildere, og udbuddet 
af interaktive spil og 
butiksvinduer er stort. 
Men er det det, kunderne 
vil have? Det er der stor 
usikkerhed om. På messer 
som Mapic tilbyder en lang 
række udbydere af indhold 
til centre og butikker et 
stort udvalg af forlystelser.  

3
Partner Claus Hald (tv) og 
erhvervsmægler Stig Birk 
Dørler præsenterede et 
nyt investeringskoncept på 
Mapic. 

1

2

3

Det populære område Ørestad Syd er i rivende udvikling. Vi er med til at bringe liv 
til fremtidens bydele, når vi rådgiver en klient som TopDanmark Ejendom A/S om 
købet af ca. 8.300 etagemeter, svarende til omkring 100 boliger fordelt på rækkehuse 
og etageboliger.     
     

     BESØG OS PÅ WWW.BRUUNHJEJLE.DK+
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Regelsættet findes i Boligreguleringsloven (BRL), som 
gælder for næsten alle kommuner, herunder de større 
kommuner. Reglerne indebærer, at når en lejlighed i en 
"større ejendom", hvor lejen fastsættes efter reglerne 
for omkostningsbestemt husleje, bliver ledig, vil 
udlejer kunne genudleje lejligheden efter "det lejedes 
værdi", hvis der er foretaget en gennemgribende 
forbedring. Der er en række krav, der skal være opfyldt, 
blandt andet skal ejendommen have et energimærke 
på mindst D (eller udlejer skal have foretaget 
rene energiforbedringer for et mindstebeløb), 
forbedringerne skal være udført indenfor en periode 
på 2 år, forbedringsudgifterne skal mindst udgøre 
kr. 2.255 pr. kvm (2019) eller kr. 257.894 (2019) for 
lejemålet; idet der her ikke medregnes omkostninger 
til vedligeholdelseselementet i arbejderne. Derudover 
er det et krav, at forbedringerne væsentligt har 
forøget det lejede værdi, hvilket der dog baseret 
på Højesteretspraksis er en formodning for, hvis 
beløbsgrænserne er overholdt. 

Det er værd at bemærke, at regelsættet gælder 
ved genudlejning. Eksisterende lejere kan således 
ikke blive mødt med en § 5, stk. 2- leje, ligesom 
eksisterende lejere heller ikke kan blive opsagt af 
udlejer med det formål, at udlejer ønsker at foretage 
en gennemgribende forbedring. Noget andet er, at 
parterne kan indgå aftale om lejers fraflytning, hvor 
der ses eksempler på at sådanne aftaler indgås mod 
lejers modtagelse af et større beløb fra udlejer. 

EKSPERTGRUPPEN - FORSLAG 
I foråret 2019 blev der nedsat en ekspertgruppe til 
belysning af BRL § 5, stk. 2, og som ligeledes skulle 
komme med anbefalinger til eventuelle justeringer. 
Baggrunden var netop den længere tids offentlig 
debat om udenlandske fondes opkøb af danske 
udlejningsejendomme og markante huslejestigninger 
som følge af § 5, stk. 2-ordningen. 

Ultimo oktober 2019 blev ekspertgruppens rapport 
offentliggjort. Ekspertgruppen kom ikke med én klar 
anbefaling, men derimod en beskrivelse af en række 
modeller for mulige indgreb, som kan danne grundlag 
for den videre politiske drøftelse. Ekspertgruppen 
anfører da også, at der ikke synes at være én model, 
som tilgodeser de (modsatrettede) hensyn og 
interesser, som ligger bag BRL § 5, stk. 2. Det bliver 
således op til det politiske system at vælge den rette 
model eller kombination af modeller - afhængig af, 
hvor intensivt et indgreb, man fra politisk hold, ønsker 
at foretage.

DET VIDERE POLITISKE ARBEJDE
De politiske forhandlinger er netop igangsat af 
Boligministeren. Forhandlingerne har endnu ikke ført 
til et lovforslag. Senest er det dog kommet frem, at 
Boligministeren ikke ønsker en afskaffelse af ordningen 
- som ellers ønsket af lejerorganisationer - men i 
stedet "nøjes" med øgede krav til energimærkning i 
kombination med andre af ekspertgruppens forslag 
til modeller. Efter sigende er der blandt andet tale om 
en fjernelse af ordet "væsentlig" fra bestemmelsens 
ordlyd, hvorefter lejen således ikke må fastsættes til 
et beløb, der overstiger det lejedes værdi. En ændring, 
der på nuværende tidspunkt allerede har mødt kritik 
fra såvel lejer- som udlejerrepræsentanter. Andre 
indspil har været forøgelse af beløbsgrænserne 
for forbedringerne, ligesom et indspark har været 
indførelse af krav til længden af ejertiden. 

Der er mange interesser på spil i forhold til ændring 
af regelsættet; og det bliver særdeles spændende at 
følge de politiske forhandlinger, og se, hvor det hele 
lander. En ting er sikkert - der vil komme ændringer 
til regelsættet - og dermed endnu et bidrag til 
"kludetæppet" af lovregler på området, der næppe 
vil bidrage til det generelle ønske om forenkling af 
lejelovgivningen. n

Lejefastsættelse i boliglejemål har sammen med 
den øvrige (bolig)lejelovgivning ofte skabt 
debat; og har gennem tiderne medført et "klude-

tæppe" af ændringer i lovgivningen. Debatten kører 
også på de høje nagler i øjeblikket, hvor der nærmest 
har rejst sig en storm af orkanstyrke om mulighederne 
for de såkaldte "5, stk. 2" forbedringer og deraf 
følgende muligheder for at løfte lejefastsættelsen ud 
af regelsættet for omkostningsbestemt husleje og i 
stedet over i regelsættet for det lejedes værdi.

Debatten startede for alvor i kølvandet på 
udenlandske ejendomsselskabers indtog på særligt det 
københavnske ejendomsmarked, hvor der blev opkøbt 
boligudlejningsejendomme, netop med henblik på 
løbende i takt med lejernes fraflytning at foretage 
"gennemgribende forbedringer" af lejlighederne 
og dernæst genudleje efter "det lejedes værdi". 
Særligt for ejendomme beliggende i København, 
Frederiksberg, Aalborg, Aarhus og Odense kan dette 
indebære en væsentlig stigning i huslejen; hvorimod 
huslejen i mindre byer ikke nødvendigvis er højere 
efter "det lejedes værdi" end når huslejen fastsættes 
efter reglerne for omkostningsbestemt husleje (evt. 
med tillæg for forbedringer). 

Fra lejerorganisationer som LLO gøres det gældende, 
at de høje huslejer indebærer, at det kun er folk med 
høje indtægter, der har råd til at bo i lejlighederne; 
hvorfor man har et ønske om helt at afskaffe mulig-
heden for BRL § 5, stk. 2. Et indgreb, eller eventuel en 
hel afskaffelse af regelsættet, vil imidlertid indebære, 
at private udlejere ikke har nær det samme incitament 
til at forbedre lejlighederne og dermed sikre en høj 
og tidssvarende kvalitet af lejlighederne. Dernæst vil 
andelsforeninger kunne opleve uheldige virkninger 
i form af ejendomsværdinedskrivninger og i sidste 
ende tab, lyder kritikken fra andelsboligrepræsen-
tanterne. 

NUVÆRENDE REGLER - BRL § 5, STK. 2
Regelsættet blev oprindeligt indført i 1996 med det 
formål at tilskynde til, at den ældre boligmasse blev 
forbedret med private midler; netop ved at sikre at 
lejen - efter en gennemgribende forbedring af lejlig-
heden - kunne fastsættes efter "det lejedes værdi" 
og ikke "kun" som en beregnet husleje efter reglerne 
om omkostningsbestemt husleje med et forbedrings-
tillæg. Samtidig skulle det sikres, at de foretagne 
forbedringer netop var reelle og "gennemgribende", 
hvorfor der blev indført beløbsgrænser. 

Af Ieben Christensen, 
advokat og partner
ich@kromannreumert.com 
og Anne-Cathrine 
Søegaard Tolsøe, 
senioradvokat , 
acs@kromannreumert.com
Kromann Reumert 

PÅ VEJ MOD MERE 
KOMPLEKSE REGLER OM 

LEJEFASTSÆTTELSE 



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.

Oversigt over virksomheder i bygge- og ejendomsbranchen
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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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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.
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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
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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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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:  Henrik Jagd Nissen, afdelingsdirektør Building Performance Management
Email:  hjn@newsec.dk  
Web: www.newsec.dk 
Bygherrerådgivning i Newsec har kommercielt fokus på udvikling og optimering af 
vores kunders ejendomme. Vi gennemfører ca. 1.000 byggeprojekter årligt, og vi 
tager hånd om alle aspekter af en ejendom fra vedligeholdelse og drift til udvikling 
og projekt

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.

A
ss

et
 m

a
n

a
ge

m
en

t

C
o

rp
o

ra
te

 f
in

a
n

ce
/M

&
A

E
je

n
d

o
m

ss
el

sk
a

b
er

B
yg

h
er

re
rå

d
gi

ve
re



BRANCHEGUIDE BRANCHEGUIDE

62 63estate |  N°6 2019 estate |  N°6 2019

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

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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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.

 

 
  

Totale finansieringsløsninger og 
rådgivning til ejendomskunder

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

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

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

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

 

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. 

Facility management  -  Finansiel rådgivning  -  Ingeniører
Landinspektører  -  Medie og kommunikation
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APCOA PARKING DANMARK 
Lanciavej 1A, DK-7100 Vejle 
Tlf.:  70 23 13 31 
Kontakt:  Michael Christensen, adm. direktør 
Email:  info@apcoa.dk 
Web: www.apcoa.dk 
Parkering med kunden i fokus - Innovative og brugervenlige parkeringsløsninger.

  
  

ParkZone A/S
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.

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

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

 

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

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. 

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. 

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. 

Parkeringsløsninger  -  Projektudviklere
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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.

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.

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

Konferencer 
og seminarer

 2019/2020



Værdiansættelse af 
investeringsejendomme

Investering i lager- & 
logistikejendomme

Afholdelsessted: KPMG
Dampfærgevej 28, 2100 København Ø

Afholdelsessted: Newsec
Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs Lyngby

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

På denne konference går vi tæt 
på lager- og logistiksegmentet og 
ser både på, hvor i Danmark, der 
er størst udvikling i gang, hvor 
efterspørgslen kommer fra og hvorfor 
lager- og logistik er så interessant 
netop nu. Vi ser også på, hvordan 
transportmønstrene udvikler sig, og 
hvor stor efterspørgslen bliver på 
henholdsvis mikrolagre og traditionelle 
logistikejendomme.

9. december 14. januar
Mandag kl. 9:00 - 13:30 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 - 13:30
16. januar

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

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

Få refunderet deltagergebyret på 
konferencer og seminarer

estate
MORE CLUB

Se det fulde 
program for 

Estate Medias 
konferencer og 

seminarer på 
estateviden.dk

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

Estate Media holder konferencen 
Erhvervs- og boligmarkedet 
i Aalborg for ottende gang i 
samarbejde med Redmark, og 
det er en stor fornøjelse at kunne 
invitere til en konference om 
ejendomsmarkedets udvikling i en 
af Danmarks største byer. 

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

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

På denne konference ser vi nærmere 
på den generelle udvikling i det 
aarhusianske marked for boliger 
og på efterspørgslen på erhverv. Vi 
dykker også ned i en række aktuelle 
cases og hører om investorernes 
overvejelser i forbindelse med 
aktuelle projekter og fremadrettede 
engagementer i markedet.

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,-

Boligdagene 2020

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

Boligdagene giver det nødvendige 
overblik over køb og salg af boliger 
i Danmark og sætter fokus på 
boligmarkedets udfordringer og 
muligheder. Konferencen holdes 
over to dage med overnatning og 
festmiddag på det naturskønne og 
luksuriøse spahotel Comwell Kellers 
Park og er det årlige mødested 
for professionelle aktører i 
boligmarkedet.

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

estate MEDIA

Standardpris: 11.495,-
Pris More Club: fra 0,-
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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 mulighed for at flyve 
derned på en fantastisk tur med 
kolleger fra branchen. Der er kun 
148 pladser i flyet, så tilmeld dig i 
dag og vær sikker på en plads på 
Conference in the Sky.

Mandag kl. 12:00
9. marts

Ejendomsdagene 2020

Afholdelsessted: Marienlyst Strandhotel 
Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør

Ejendomsdagene har udviklet 
sig til den danske bygge- og 
ejendomsbranches vigtigste 
netværksbegivenhed på dansk 
jord, og efter et totalt udsolgt 
arrangement glæder vi os til igen at 
byde velkommen til to dage med et 
mættet fagligt program og suveræne 
muligheder for netværk med mere 
end 200 beslutningstagere fra 
branchen.

Torsdag kl. 12:00 - fredag kl. 13:00
10. september

estate MEDIAestate MEDIAestate MEDIA

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 til Cannes og MIPIM.

Søndag kl. 15:26 - mandag 13:33
8. marts

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

Standardpris: 12.995,-
Pris More Club: fra 0,-

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

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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DEAS OPRUSTER PÅ 
CENTERADMINISTRATION
Hans Skovaa bliver ny afdelings-
chef i ejendomsforvaltningssel-
skabet DEAS’ afdeling for center 
management.

Hans Skovaa kender ejendoms- og 
detailbranchen særdeles godt fra 
stillingen som udviklingschef hos 
Agat Ejendomme, som har været blandt Danmarks 
mest aktive centerudviklere, og hvor han har været 
siden 2004 med ansvar for blandt andet etableringen 
af shoppingcentrene Sillebroen i Frederikssund og 
Broen i Esbjerg.

UDLEJNINGSDIREKTØR I 
C.W. OBEL FINDER NYT JOB
Tidligere underdirektør i Jeudan Tine 
Cederholm Bemberg bliver chef for Asset 
Management i ATP Ejendomme. Hun kommer 
fra en stilling som udlejningsdirektør i C.W. 
Obel Ejendomme.

Tine Cederholm Bemberg har i perioden 2002-
2014 haft forskellige stillinger i ejendoms- og 
servicevirksomheden Jeudan som blandt andet 
underdirektør, markedsdirektør og kundechef 
og har desuden en baggrund som advokat.

KARINA BRINCH BLIVER NY 
PARTNER I PLESNER

Plesner har udnævnt Karina Brinch 
til ny partner. 

Karina Brinch er oprindeligt fra 
Vejle og blev master i jura fra 
Aarhus Universitet i 2012. Hun 
har siden suppleret med en HD i 

finansiering og rådgiver i dag klienter inden for flere 
områder, herunder pensionskasser, nationale og 
internationale ejendomsbesiddere og -fonde samt 
ejendomsudviklere.

NNyt om navne
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Marc J. Jørgensen, der 
blandt andet har været kon-
stitueret planchef, bliver ny 
chef for lokalplanlægning i 
indre København efter et år 
på udebane i metroselskabet. 
Han bliver nu enhedschef 

i Center for Byplanlægning i Københavns 
Kommune og får nogle tunge udviklingsområder 
under sig.

– Mit ansvarsområde er Byplan Øst, hvilket vil 
sige lokalplanlægning i Indre By, Christians-
havn og Østamager inklusiv Lynetteholm og 
byggesager i nye lokalplaner i hele byen. Fagligt 
og geografisk kunne det bare ikke være bedre, 
siger Marc J. Jørgensen om de nye udfordringer.

I metroselskabet har han siddet med strategi-
udvikling i et forandringsprojekt for selskabets 
samarbejde med omverdenen om integration af 
by og bane og kommercielle potentialer og været 
projektleder for byudvikling af Ny Ellebjerg 
området samt leder af en arbejdsgruppe i 
Lynetteholmsprojektet. 

Der er 20 medarbejdere i den enhed, som Marc 
J. Jørgensen nu kommer til at stå i spidsen for.

– Jeg er nu rykket helt ind i byudviklingsmaskinen 
i København igen, og jeg glæder mig til at være 
med til at skabe den gode by og sikre rammerne 
for, at medarbejderne i Byplan Øst kan have en 
værdiskabende dialog med grundejere, bygherrer 
og developere, siger Marc J. Jørgensen.

Marc J. Jørgensen er oprindeligt uddannet 
jurist og arbejdede 3 år som advokat i det 
daværende Kromann & Münter, inden han kom 
til Københavns Kommune. 

LARS WINTHER GÅR 
TIL ALDI DANMARK

Tyske Aldi ser et stort potentiale i 
at udvide på det danske marked og 
har ansat 52-årige Lars Winther i en 
nyoprettet stilling som ejendoms- 
og udviklingsdirektør.

Lars Winther kommer fra en stilling 
som udviklingsdirektør og leder af projektudviklings-
afdelingen hos NCC Property Development. Han er 
uddannet cand.polit fra Københavns Universitet og 
har en HD i regnskab og økonomistyring. Han har 
også blandt andet tidligere været ejendomschef hos 
Skanska Danmark, underdirektør i ATP Ejendomme 
og ejendomsdirektør i Dagrofa-koncernen. 

Lars Winther får ansvaret for al ejendomsudvikling, 
byggeri og vedligehold i Aldi. 

CASA HENTER DIREKTØR 
I GEFION – HAR MILLIARDMÅL

Casa vil være Danmarks 
største udviklingsentreprenør 
og ansætter Camilla Drach-
mann Gram som direktør 
for udvikling i Østdanmark. 
Samtidig trækker Casa Claus 
Schougaard tilbage fra AG 
Gruppen. 

Camilla Drachmann Gram 
kommer fra en stilling som 
udviklingsdirektør i Gefion.

I 2019 er Casas omsætning 
steget med 45 procent og 
lander på 2,6 milliarder kr. 

for året samtidig med, at Torben Modvig er 
blevet adm. direktør. 

– Camilla Drachmann Gram skal styrke vores 
udvikling øst for Storebælt. Hun skal opbygge 
en udviklingsafdeling, booste de strategiske 
initiativer og generere omsætning for 1 milliard 
kr. Hun skal etablere og udvikle vores samarbejde 
med pensionskasser, ejendomsfonde og kapital-
fonde, siger adm. direktør Torben Modvig, Casa.

Samtidig vender Claus Schovgaard Rasmussen 
retur til Casa som projektudviklingschef. 
Claus Schovgaard Rasmussen har i flere år 
været senior developer i Casa, inden han blev 
projektudviklingschef i AG Gruppen – tidligere 
Arkitektgruppen – i begyndelsen af 2018. 

Nu vender han tilbage for at styre udviklingen af 
Casa-projekter, primært i det jyske.

Når Claus Schovgaard Rasmussen begynder, 
bliver han den 11. i rækken af tidligere med-
arbejdere, der vender hjem til Casa-koncernen.

NNyt om navne

Anne Crone overtager en række Danbolig-boligbutikker i Køben-
havn. Hun skifter fra Danbolig til Home, hvor hun har stået i 
spidsen for seks boligbutikker i Københavns forstæder. Med de 
nye butikker og en erfaren ejerkreds vil Danbolig ’sætte sig på 
markedet for bolighandel i hovedstaden’.

– Jeg glæder mig enormt meget til at tage konkurrencen op. Med 
mig har jeg flere medarbejdere, som jeg har arbejdet sammen med i mange år, så jeg 
er ikke et sekund i tvivl om, at vi med skiftet til Danbolig og Københavnsområdet kan 
bygge en fantastisk forretning op sammen, siger Anne Crone.

De nye Danbolig-boligbutikker kommer til at dække København City-Christianshavn, 
Kastrup-Tårnby-Dragør, Østerbro og Amager. Anne Crone bliver indehaver af alle 
forretninger, mens fire af hendes tidligere medarbejdere – Joakim Nordstrøm, 
Michala Moore, Thomas Kristensen og Brynjar Bjarnfoss – bliver medindehavere.

MASSIVE AFSKEDIGELSER 
I MT HØJGAARD 

Adm. koncerndirektør Anders 
Heine Jensen fratræder sin stilling 
som adm. direktør i MT Højgaard 
samtidig med, at det, der engang 
var Danmarks største entreprenør, 
skærer nærmest et helt ledelseslag 
væk og afskediger 140 medarbejdere 

på funktionærniveau. Søgningen efter en ny adm. 
koncerndirektør er nu i gang.

- Bestyrelsen er i gang med en grundig koncern-
strategiproces og har i den forbindelse vurderet, at der 
er brug for en anden profil til at videreføre arbejdet, 
siger formand for bestyrelsen Carsten Dilling.

Anders Heine Jensen kom fra en position som 
bestyrelsesformand i Monberg & Thorsen og trådte 
til som adm. direktør, da bestyrelsen for godt et år 
siden valgte at opsige den mangeårige direktør Torben 
Biilmann.

ANNE CRONE I SPIDSEN FOR 
DANBOLIGS NYE BOLIGBUTIKKER 

ANNETTE MUNKHOLM SKAL 
LEDE HOME I HELSINGØR
Annette Munkholm er ny leder af 
Homes erhvervscenter i Helsingør. 
Hun kommer fra et job i Jyske Bank, 
men er uddannet ejendomsmægler 
og valuar. Hun overtager ledelsen 
af kontoret efter Morten Bådstorp, 
der samtidig stopper i kæden, 
oplyser indehaver Mikkel Søby, 
Home Erhverv.

Annette Munkholm begyndte sin karriere hos John 
Ulrich, Home, som senere solgte forretningen til 
Mikkel Søby. I 2018 afsluttede hun uddannelsen som 
diplomvaluar med henblik på at blive erhvervsmægler.

– Vi er glade for at få en profil som Annette Munkholm 
med på holdet, dels fordi at hun er dygtig, og dels 
fordi at vi på den måde er med til at rokke lidt ved 
kønskvoteringen i branchen, siger Mikkel Søby.

MARC J. JØRGENSEN BLIVER NY CHEF 
FOR LOKALPLANER I KØBENHAVN
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KIRSTEN ANKER SØRENSEN NY SKANDINAVISK KONCERNCHEF I LINK 
Kirsten Anker Sørensen bliver koncernchef for 
arkitektursegmentet i det norske rådgiverfirma  
Multiconsult.

Kirsten Anker Sørensen har siden september 2017 
været adm. direktør for den danske del af den 
skandinaviske tegnestue Link.

– Kirsten Anker Sørensen er en dygtig leder, og jeg 
er meget glad for, at hun har takket ja til at blive 
skandinavisk koncernchef for Link Arkitektur. 
Hun har en lang erfaring med at lede arkitekter 
og kender branchen indgående. Kirsten er meget 
respekteret i hele organisationen på tværs af alle 
lande, og hun er meget vidende og reflekteret – 
ikke mindst på områder, der er essentielle for vores 

samlede ingeniørvirksomhed fremover. Derfor 
vil hun være et stærkt bidrag til koncernledelsen 
i Multiconsult, siger koncernchef Grethe Bergly, 
Multiconsult.

Multiconsult er en af Skandinaviens ledende 
virksomheder inden for arkitektur, teknisk råd-
givning og projektering. Multiconsult har 2.850 
medarbejdere.

Kirsten Anker Sørensen er uddannet cand.merc. 
i industrielt design og international økonomi ved 
Handelshøjskolen i København. 

Link Arkitektur har 15 kontorer i Danmark, Norge 
og Sverige.

NNyt om navne

ANETTE KRARUP
 GÅR SELVSTÆNDIG

Efter 2,5 år i NPV som 
ejendomsudvikler har Anette 
Krarup besluttet at starte for 
sig selv som selvstændig i 
udviklingsbranchen. Netop 
i den rolle er hun på ingen 
måde på bar bund. Anette 

Krarup har været ejendomsudvikler siden 1997. 
Hun er uddannet ingeniør og har suppleret med 
en HD i finansiering.

Før tiden hos NPV var hun knap 4 år i ELF 
Development, hvor hun blandt andet stod for 
udviklingen af Irma Byen. Hun har også været 
partner i Engsø og Nordkranen ligesom hun i 
6 år har været selvstændig udvikler fra 2002-
2008.

Den kasket samler hun nu op igen.

– Jeg er klar til at gå ind og tage risiko, men er 
naturligvis klar over, at det finansielle marked 
er udfordrende for en nystartet virksomhed i 
denne branche. Jeg vil derfor satse på at indgå 
strategiske samarbejder, der kan være med til 
at bygge virksomheden op, så den på sigt kan 
investere i mindre projekter på egne bøger, siger 
Anette Krarup.

Det er ikke en ambition at bygge en stor 
organisation op.

– Det har været en god, lærerig periode hos NPV. 
Mit fokus vil fortsat være boliger og byudvikling, 
hvor jeg kan bruge alle de erfaringer, jeg har gjort 
mig gennem de sidste knap 30 år i branchen. 
Tryghed, tillid, respekt og ordentlighed i hele 
værdikæden og i alle relationer er vigtigt for 
mig. Jeg glæder mig til at have fod under eget 
bord, siger Anette Krarup.

Anette Krarup bor privat sammen med stifter 
af NPV, Jens Schaumann, og det bliver hun ved 
med, selvom deres professionelle veje nu skilles.

PARTNER I HORTEN 
SKIFTER TIL INNOVATER 
Kristoffer Westberg er ny juridisk 
direktør i det aarhusianske ejen-
domsudviklingsfirma Innovater. 
Han kommer fra en stilling som 
partner i Horten Advokatpartner-
selskab i København med speciale i 
fast ejendom og med særligt fokus på 
transaktioner samt rådgivning af ejendomsinvestorer 
og pensionskasser i forbindelse med køb og salg 
af erhvervsejendomme, ejendomsporteføljer og 
udviklingsprojekter.

Innovater har ofte brugt Kristoffer Westberg gennem 
tiden. Før Horten-tiden var Kristoffer Westberg syv år 
i advokatfirmaet Accura fra 2006 til 2013.

NICOLAI IRMINGER 
AXHOLM STOPPER 
I BY & HAVN
By & Havns udlejningschef, Nicolai 
Irminger Axholm, har opsagt sin 
stilling, fordi bestyrelsen netop har 
vedtaget en ny udlejningsstrategi. 
Den nye udlejningsstrategi har mere 
fokus på udlejningsforretningen og 
en ny organisering, som Nicolai 
Irminger Axholm ikke har kunnet se sig selv i og derfor 
søger han nye udfordringer.

Direktør for Ejendomme og Byliv i By & Havn, 
Henrik Steenstrup, og tidligere vicedirektør i Nordea 
Ejendomme, tiltrådte for nylig i By & Havn, hvor 
han som direktør for Ejendomme og Byliv har fået 
det strategiske og kommercielle ledelsesansvar for 
tre forretningsområder – Udlejning & Ejendomme, 
Parkering og Byliv & Byrum.

Udviklingsselskabet By & Havn ejes 95 procent 
af Københavns Kommune og 5 procent af Staten. 
Selskabet udvikler nye områder i København og driver 
Københavns Havn.

NY DIREKTØR FOR BY- OG 
LANDSKABSFORVALTNINGEN 
I AALBORG

Anders Fokdal bliver ny 
direktør for By- og Land-
skabsforvaltningen i Aalborg 
kommune. Dermed bliver 
han øverste chef for den for-
valtning, der er drivkraften 
i udviklingen af de fysiske 

rammer i Aalborg Kommune.

Anders Fokdal er uddannet cand.oecon. fra 
Aarhus Universitet. Han har været økonomichef 
i By- og Landskabsforvaltningen siden 2017 og 
afdelingsleder i samme forvaltning siden 2008. 
Før det var Anders Fokdal økonomisk konsulent 
i Løgstør Kommune og efterfølgende i Aalborg 
Kommune, hvor han blev ansat i 2001. 

Der er i ansættelsen af Anders Fokdal, 56 år, lagt 
vægt på, at den nye direktør har både de faglige 
og personlige kompetencer, der er nødvendige 
for at kunne håndtere jobbet.

HENRIK KØHN 
FÅR UDVIDET 

DIREKTØROMRÅDE 
I THYLANDER 

GRUPPEN

Investeringsdirektør og partner Henrik 
Køhn er udnævnt til direktør med ansvar 
for investering og asset management-
aktiviteterne i Thylander Gruppen.

Henrik Køhn kom fra mæglersiden, hvor han 
sad med investeringer i Lintrup & Norgart, 
da han i 2013 blev investeringsdirektør i 
Thylander Gruppen.

Samtidig skifter Michael Fynbo Hansen til 
Thylander Gruppen, hvor han tiltræder en 
stilling som Investment Manager. Michael 
Fynbo Hansen er 27 år, uddannet cand.merc. 
og kommer fra en stilling som Investment 
Analyst hos Crescendo, der udbyder inves-
teringsprojekter, i Aarhus. I forbindelse med 
jobskiftet flytter han til København. 
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så vi selv går ind i hele værdikæden, siger direktør for 
ejendomme Marius Møller, PensionDanmark. 

PensionDanmark har derfor udviklet en række 
koncepter for forskellige typer byggerier som kontorer, 
seniorboliger, ungdomsboliger, familieboliger og er nu 
også på vej med plejehjem. 

- Vi har flere koncepter, vi kan hive ned fra hylden 
for at skabe værdi i vores investeringer afhængig af 
beliggenhed og efterspørgsel. Vores platform med 
koncepter er udarbejdet ud fra analyser og interviews 
om, hvad fremtiden efterspørger, hvad der er bedst og 
giver værdi i dag og i fremtiden. Vi går allerede ind i 
værdikæden fra ide og programmering og platformen 
betyder, at vi har en holdning til det, der skal udvikles 
og bygges, så det også giver en klar branding af 
produktet, siger Marius Møller. 

PensionDanmark har udviklet både et værdiprogram, 
et bæredygtighedsprogram og et teknisk program. 

- Det gør det meget nemmere for os at starte 
nye projekter op og samarbejde med de bedste 
samarbejdspartnere, og jeg tror det er medvirkende til, 

at der er så mange, der gerne vil samarbejde med os. 

Boligerne i Livsstilsbolig 50+ er beboere over 50, der 
er uden hjemmeboende børn. Mange af beboerne 
kommer fra større boliger, men ønsker noget mindre 
og mere overkommeligt samtidig med, at de har en 
drøm om mere fællesskab.

Boligfællesskabet disponerer typisk over 15-20 
procent af det samlede areal til fællesareal, der skal 
opleves som hjemlige for beboerne i modsætning 
til upersonlige og institutionsagtige. Målet er, at 
fællesrummene fungerer som en direkte forlængelse 
af boligen og bruges dagligt.

PensionDanmark er blandt andet i gang med konceptet 
med bæredygtighedscertificerede 50+ Livsstilsboliger 
i Køge Kyst, og i Kildebjerg Ry mellem Aarhus og 
Silkeborg er et tilsvarende byggeri på vej. Derudover 
er der flere nye 50+ projekter på vej i kommende 
byudviklingsområder som Trælasten i Aarhus og 
Vejlandskvarteret i Ørestad.. Koncepterne sikrer, at 
forarbejdet kan gøres grundigt. 

- Vi har for eksempel spurgt næsten 1.000 studerende 

Tanken bag Plushusene er 
at skabe positiv energi og 
fællesskab for alle aldre 
og typer af beboere og 
sigte mod at imødekomme 
efterspørgslen efter en ny 
og moderne måde at leve 
sammen med andre på samt 
udlejning af rækkehuse i 
udkanten af eksisterende 
større byer i naturskønne 
områder.

Visualisering: CASA

Af Kamilla Sevel D er er både arkitekter, kritikere og brugere, 
der synes, at ejendomsbranchen bygger for 
ens i disse år. Og der er nogen, der er bange 

for, at deres investeringer er truet, hvis de bygger mere 
af det samme. Samtidig er der en stor gevinst i at bygge 
i koncepter. Dels kender man byggeriet og ved, hvad 
der kommer op ad jorden, og dels er det billigere for 
bygherren, når man en gang for alle kan analysere 
markedet og indrette sit koncept efter det. 

- Så aldrig har det været mere relevant at skabe nye 
boligfællesskaber for alle dem på over 60, siger partner 
Rune Kock, Nrep, som har investeret i to koncept-
byggerier på boligområdet, Voksenplus og Plushusene. 

En stor del af koncepterne taler ind i segmentet 50+ 
eller 60+. Det er der flere gode grunde til. Hver dag 
året rundt fylder 180 danskere 65 år og i 2040 vil hver 
fjerde dansker være 65+, viser tal fra Realdania, der 
også viser, at 104.000 ældre føler sig ensomme, og 
tallet vokser. 

Omvendt oplever 91 procent af beboerne i seniorfæl-
lesskaber, at de får øget livskvalitet. Tallene viser også, 
at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofælleskab inden 

for de næste 5 år og i dag er der 6.992 af den type boliger. 

– En ny rapport fra Vive viser, at 25 procent af alle 
52-62-årige danskere overvejer at flytte indenfor de 
næste fem år. Og af dem ser helt op mod 40 procent 
seniorbofællesskaber som attraktivt. Mange seniorer 
bor i dag i en bolig, som de synes er blevet for stor, 
men de reelle alternativer er få. Der findes simpelthen 
ikke nok boliger, der matcher seniorernes ønsker. Med 
tanke på, at en tredjedel af Danmarks befolkning vil 
være over 55 år i 2030, er her et betydeligt potentiale, 
siger Rune Kock.

Fra 1993-2004 blev der opført 160 nye seniorbo-
fællesskaber og fra 2005-2016 blev der opført 38. Der 
er altså et stort potentiale, som flere udviklere har 
spottet. Og det har betydet, at flere store bygherrer 
er begyndt at rulle konceptbyggerier ud over hele 
eller dele af Danmark. En af dem er PensionDanmark, 
der investerer for cirka 3,5 milliarder kr. årligt i både 
nybyggerier og færdige ejendomme. 

- Vi har et løbende investeringsbehov og vi søger selv 
at skabe investeringerne. For ikke kun at blive tilbudt 
det, der nu er i markedet, så har vi lavet en platform, 

KONCEPTERNE 
KOMMER

Over hele landet er der ved at blive rullet koncepter ud. 
Estate Magasin ser nærmere på nogle af dem
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ECO VILLAGE 
EcoVillage etablerer rammen, der gør det lidt lettere at 
komme fra start, hvis man gerne vil bo i et bofællesskab. 
Konceptet udsprang af, at stifter Rikke Søndler ikke selv 
kunne finde et bofællesskab i 2016. I dag er der boliger 
på vej 8 steder i Danmark herunder Lejre, Roskilde, Vejle, 
Ørestad, Ballerup, Hørsholm, Aalborg, Nørrebro.  

FÆLLESHEDEN – PROPRECO 
Propreco har sammen med Zeso Architechts og arkitekt 
Jan Utzon udviklet senioregnede boformer. Proprecos 
seniorboligkoncept hedder Fællesheden og grundstenen 
er vedligeholdelsesfri boliger, der er til at betale for alle, 
videreudviklet og tilpasset de enkelte beboergrupper og 
lokalområder. Propreco har netop igangsat de første 82 
Fællesheden seniorboliger i samarbejde med Albertslund 
Kommune.

BOVIERAN 
Bovieran er patentbeskyttet i 22 EU-lande og i Norge og 
er et svensk koncept, hvor der indrettes boliger rundt 
om en vinterhave. I 2017 indgik Bovieran Holding AB et 
samarbejde med danske Sjælsø Management om at rulle 
konceptet ud. Projekter på vej i Hedehusene og Frederiks-
sund. Lokalplaner afventer i Helsingør og Frederiksværk. 

PFA SENIORBOLIGSTANDARD 
Pensionsselskabet PFA har i samarbejde med Statens 
Byggeforskningsinstitut udviklet PFA Seniorboligstan-
dard, der giver en række anvisninger på, hvad den gode 
bolig skal indeholde. PFA bygger seniorvenlige boliger 
efter PFA Seniorboligstandard i Hillerød, Horsens, Køge 
og Odense. Byggerierne forventes færdige i 2020/2021, 
og bliver de første boliger, som bygges efter PFA Senior-
boligstandard. 

PLUSHUSENE 
Via selskabet Plushusene vil Nrep og Casa Group bygge 
Danmarks største boligfællesskabskoncept. Målet er at 
rulle 2.000 huse ud over de kommende år. Plushusene vil 
bygge boligfællesskaber i områder med god infrastruktur, 
hvor ældre og børnefamilier får let adgang til butikker og 
transport. Det gælder blandt andet udviklingsområdet 
Nærheden i Høje-Taastrup Kommune, hvor Plushusene 
allerede bygger. Desuden er der sikret byggegrunde i 
Ballerup, Aarhus og Nordjylland.  

VOKSEN+/AGORAHAVERNE 
Agorahaverne er et boligfællesskab med bæredygtige og 
overskuelige seniorvenlige boliger. Boligerne bygges rundt 
om en atriumhave med fællesskab som mål. De første 76 
bæredygtige lejeboliger forventes at åbne på Elmesvinget 
i Slagelse med to eller tre værelser i november 2020. 
Agorahaverne bliver bygget i træ. Tetris er udvikler.

LIVSSTILSBOLIGER 50+ 
PensionDanmark bygger Livsstilsboliger 50+, hvor 
medlemmerne har fortrinsret til at blive lejere. 
Pensionsselskabet er i gang med at udvikle og opføre 
Livsstilsboliger 50+ både i Køge Kyst og i Kildebjerg Ry. 
Boligfællesskabet disponerer typisk over 15-20 procent 
af det samlede areal til fællesareal, der skal opleves som 
hjemlige for beboerne i modsætning til upersonlige og 
institutionsagtige. 

HER ER NOGLE AF 
DANMARKS 
KONCEPTBYGGERIER 

- de vigtigste 
overvejelser for 

udvikler og 
investor

Der er en lang række forhold, 
der skal tages i betragtning, når 

man skaber et konceptbyggeri og 
ikke mindst, når det er et bofællesskab. 

PwC har undersøgt markedet og herfra stammer 
denne figur, der viser de overordnede overvejelser, der 
bør inkluderes i overvejelserne.

2
LOKATION(ER)

3
BEBOERE/

MÅLGRUPPE

4
SERVICERET VS. 

IKKE SERVICERET

5
PRIVAT VS. 

FÆLLES

6
BYGGERI

1
ANTAL ENHEDER

KONCEPT

om, hvad der er de bedste studieboliger, mens vi med 
50+ har sat brugere sammen og spurgt, hvordan man 
laver de bedste boliger til dem. De bedste erfaringer fra 
projekterne vil blive gentaget i nye projekter sammen 
med nye individuelle undersøgelser. Alle koncepterne 
går under den samlede fane ”PensionDanmark 
Livsstilsboliger”. Vi tror så meget på den måde at bygge 
på, at vi er på vej ind i flere nye konceptbyggerier og 
byområder, som jeg forventer falder på plads her i løbet 
af det næste kvartal, siger Marius Møller. n

BOFÆLLESSKABER

Kilde: PwC
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Der ses i øjeblikket en meget stor interesse for 
fællesskabsorienterede boliger til seniorer. Der bliver 
udarbejdet mange forskellige løsningsmodeller og 
koncepter. Exometric har i længere tid adspurgt 
seniorerne  rundt om i Danmark om deres interesse for 
at flytte ind i seniorfællesskaber. Et af spørgsmålene 
prøver at vurdere i hvilken grad 3 former for 
"fællesskab" er interessant.

Som det ses er "for meget fællesskab" absolut ikke 
interessant. Kun 1 procent synes, at ansvaret ved at 
stå for fællesskabet selv, er interessant. Et mere "løst 
fællesskab" er meget mere interessant for mange. 
Men mindst ligeså interessant er "det serviserede 
fællesskab", hvor der mere er tale om godt naboskab, 
med muligheden for at købe sig til forskellige servises. 
Resultatet viser ud over de regionale forskelle, at det 
skal overvejes, hvor meget og hvilken type fællesskab 
man tilbyder, og at der er plads til flere forskellige 
former for seniorfællesskaber på markedet.  

Kollektivt: 
Med lejligheden følger adgang til flere fælles arealer, 
faciliteter og arrangementer - og alle hjælper til 
sammen.

Fællesskab: 
Med lejligheden følger adgang til flere fælles arealer, 
faciliteter og arrangementer. Du kan, når du vil, tage 
del i fællesskabets aktiviteter og arrangementer

Service: 
I bebyggelsen har du mulighed for at tilkøbe en række 
ydelser så som for eksempel rengøring, indkøb og 
spisning i de fælles områder
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FÆLLESSKAB ELLER EJ
Så mange vil gerne bo sammen med andre 

&Tal & tendenser

Estate Podcast præsenteres i samarbejde med

Samtaler 
om ejendoms- 

branchen

Lyt med på Soundcloud eller Apple Podcast

Tallene leveres af
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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



The only global law firm in Denmark

I dag om et år er
blockchain en bredt 
anvendt teknologi. 
Det gør komplekse 

internationale ejendomshandler 
mindre komplekse.

Det hedder sig, at det er svært at spå og især om fremtiden. 
Men hvis man ikke prøver, er man allerede på bagkant af udviklingen. 

DLA Piper er Danmarks eneste globale advokatvirksomhed. 
Vores globale tilstedeværelse er forankret i lokal ekspertise, og med 
over 4500 jurister i mere end 40 lande har vi en unik indsigt i verden 
omkring os. Sammen kan vi ruste din virksomhed til virkeligheden, 

som den ser ud lige nu – og et godt stykke ud i fremtiden.

dlapiper.dk
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