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Den 10.-11. september blænder Estate Media op for 
Ejendomsdagene 2020, der i år afholdes for 9. gang,
og hvor vi igen glæder os til at samle branchen på 
Hotel Marienlyst i Helsingør.
 
Ejendomsdagene er den vigtigste faglige netværks-
begivenhed for den danske bygge- og ejendoms-
branche. Efter et populært og udsolgt arrangement 
i 2019, byder vi velkommen til 2 dage spækket med 
nyt fagligt indhold, spændende debatter, inspirerende 
perspektiv, en underholdende festmiddag, et nyt 
prisoverrækkelseskoncept og ikke mindst suveræne 
muligheder for at skabe relationer til relevante 
beslutningstagere i dejlige omgivelser.
 
Programmet offentliggøres ultimo april 2020,  
men du bør allerede tilmelde dig nu, hvis du vil sikre  
dig en plads til dette års forbedrede arrangement.
 
Læs mere på www.ejendomsdagene.dk

Logik vil få
dig fra A til Z;
fantasi vil få 
dig overalt

Albert Einstein

ejendoms
dagene

Marienlyst 2020
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state Magasin udkom første gang i maj 2008, og i 12 år har vi derfor leveret et kvalitetsprint-
magasin til alle i Danmark, der har investeret professionelt i ejendomme. Få måneder efter vi 
udkom første gang kom finanskrisen, og det var med nød og næppe, at vi kom gennem den. 

Nu står vi der igen. Mediemarkedet og ikke mindst konferencemarkedet er kollapset. Derfor skylder 
vi annoncørerne i denne udgave en stor tak. Tak fordi I vil være med til at bringe jeres egne bud-
skaber og samtidig understøtte, at vi på Estate Media med kvalitetsjournalistik og dybdeborende 

analyserende artikler er med til at bære ejendomsbranchen frem. 

I denne udgave har vi lanceret et nyt projekt, hvor vi som altid 
forsøger at kortlægge og beskrive ejendomsbranchen fra en ny 
vinkel. Vi afdækker, hvem branchen opfatter som dem, der sidder 
med magten, og hvem det er, der har indflydelse, til at ændre 
branchens udvikling. Vi har efter en omfattende afdækning og 
med hjælp fra en jury på 7 af branchens ledende profiler kogt 
listen ned til 50 navne, som vi afslører i denne udgave af maga-
sinet. Nu er det op til læserne at rangliste de 50 navne. Listen er et 
værdifuldt stykke researcharbejde, som også i fremtiden vil kunne 
afdække, hvordan magten udvikler sig i ejendomsbranchen. Og 
med magten følger som bekendt også ansvaret. 

Vi har også gennemført den store kommuneundersøgelse, hvor 
vi har spurgt alle landets kommuner om deres jordsalg i 2019, 
om priserne på jord og ikke mindst, hvor meget jord de har til 
salg i 2020. Næsten halvdelen af alle Danmarks kommuner har 
svaret, og vi ser nærmere på en række af dem, der har tiltrukket 
de allerstørste investeringer i 2019. 

Vi er som nævnt dybt taknemmelige for den tillid, som annoncørerne 
i denne udgave viser os ved at fremme deres egne budskaber på magasinets annoncesider. Vi har brug 
for mange flere af jer. Vi håber derfor, at du vil være med til at formidle dine budskaber i en tid, hvor 
flere og flere efter mange timer foran skærmen igen nyder at have et trykt magasin i hånden. 

Estate Magasin udkommer igen 15. juni. Der er annoncedeadline fredag den 29. maj, og vi hører 
gerne fra dig allerede nu. Rigtig god læsning!

Med venlig hilsen 
Kamilla Sevel 

E

Foto: Wilfred Gachau

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

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

Vores processer er globale og tilpasses lokalt. 
aberdeenstandard.com
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Af Kamilla Sevel Der er nok ikke så mange, der kender dem 
endnu. Morten Hansen og Martin Solberg.

- Vi er nok lidt afdæmpede eksternt. Vi har været 
meget fokuseret på intern ledelse. 

Den har der været så rigeligt brug for. MT Højgaard 
har gang på gang de seneste år gået i markedet med 
nedslående budskaber om negative resultater. Først 
blev Torben Biilmann hentet fra NCC for at kurere 
patienten, men efter 6 år stod det klart, at det ikke 
lykkedes. Så overtog Anders Heine Jensen i knap 
et år, før bestyrelsesmedlem Morten Hansen blev 
konstitueret i november. 

Han startede samarbejdet med CFO Martin Solberg, 
der selv kom til MT Højgaard i august, og det viste 
sig at være en god kombination, hvor Morten Hansen 
kommer med jysk sindighed og erfaring på egen krop 
som entreprenør og projektudvikler, mens Martin 
Solberg kommer fra en international karriere i FLS. 

 - Morten Hansen har siden konstitueringen fastholdt 
stabiliseringen og gennemført den strategiproces, der 
blev igangsat af bestyrelsen i efteråret. Desuden har 

Morten Hansen med sin stærke baggrund i bygge- og 
anlægsbranchen og CFO Martin Solberg udviklet et 
forbilledligt og stærkt samarbejde. Derfor er Morten 
Hansen den helt rigtige til at stå i spidsen for en 
langsigtet, bæredygtig udvikling af MT Højgaard-
koncernen, lød det fra bestyrelsesformand Carsten 
Dilling. 

UKOMPLICERET SAMARBEJDE
Morten Hansen og Martin Solberg er ret sikre på, at 
det er deres fokus på ikke at komplicere tingene, der 
gør, at de arbejder godt sammen. 

- Vi har samme værdisæt. Vi kommer fra projekt-
baserede organisationer og samarbejde og åbenhed 
præger vores tilgang. Det har man ikke haft i samme 
grad fokuseret på i MT Højgaard. Nu sender vi et signal 
til den øvrige organisation om, at vi forlanger, at der 
hverken er suboptimering eller benspænd undervejs i 
processerne. Det lyder helt banalt, men man forbryder 
sig faktisk mod det i mange organisationer, siger 
Morten Hansen.

MT Højgaard blev Danmarks største entreprenør i 2001, 
hvor den overvejende anlægsentreprenør Monberg 

MT Højgaard har haft det svært i mere end et årti. 
Danmarks engang største entreprenør har de seneste år 
været præget af turbulens både i ledelse og regnskaber. 

Nu skal et friskt makkerpar vende den udvikling

VI HAR FÅET EN STOR 
BANE AT SPILLE PÅ

- Vores fornøjelse er at 
skabe værdi. Vi har ikke så 
meget brug for synlighed 
i front. Vi afløser en stor 
direktion og er nu kun 2 
til at lede selskabet. Til 
gengæld har vi fået en stor 
bane at spille på for at få 
koncernen på ret kurs, er 
Morten Hansen (th) og 
Martin Solberg enige om. 
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& Thorsen blev fusioneret med byggeentreprenøren 
Højgaard & Schultz, der også købte masser af jord op 
med henblik på projektudvikling. Ejerskabet med de 
to holdingselskaber førte ikke altid til fælles fremdrift, 
og i 2016 kom det frem, at de to selskaber ikke kunne 
blive enige om en fusion. Først i foråret 2019 blev det 
en realitet, og i dag er ejerskabet klart, ledelsen er 
skiftet ud med folk med mere hands-on og nu skal der 
eksekveres. 

- Vi er to nye ansigter, der kommer til i en situation, 
hvor der er nogle ting, der skal laves om. Derfor har vi 
fået en stor bane at spille på, så vi kan selv være med til 
at definere relativt frit, hvad der skal til. Det giver nogle 
gode muligheder, hvor vi ikke skal spørge i øst og vest 
for at gennemføre ting. Det er klart, at vi skal være på 
linje med bestyrelsen, men det er ikke en begrænsende 
faktor, - tværtimod, - der har vi en fantastisk god 
sparring, og det giver et godt udgangspunkt for at 
rykke. For hvis du nu kom ind i en ny organisation og 
skulle prøve at få det til at køre med resten på samme 
niveau, som måske havde siddet der i mange år, og som 
måske ikke var enige i beslutningerne, så ville du bruge 
lang tid på at afstemme hele vejen rundt, siger Morten 
Hansen.

NEJ TIL SELVSTÆNDIGE ØER MIDT I KONCERNEN
Det er der ikke brug for nu. Den nye strategi handler om 
endnu mere integration og transparens. Martin Solberg 

og Morten Hansen skal have styr på forretningen i en 
butik, hvor organisationen  i deres optik havde vokset 
sig alt for stor og administrativ tung. Med modersel-
skaber og datterselskaber, der mere fungerede som selv-
stændige øer og resultatcentre, end som del af en fælles 
koncern og en intention om at trække i samme retning. 

- Ingen af os har en lang historik i butikken. Men vi 
kender jo MT Højgaard som et foretagende med et 
vældig godt og kendt brand med en historie bag sig 
med masser af spændende projekter. Vi bygger i MT 
Højgaard på fornuftig vis, og vi gennemfører nogle 
flotte byggerier, men vi får ikke selv nok ud af det. Det 
skal vi ændre ved at sænke omkostningsniveauet, og 
det har vi så gjort ved at gennemføre en sparerunde 
i november. Det var ganske væsentligt, for vores 
omkostningsniveau var for højt, og vores processer var 
for tunge, siger Morten Hansen. 

Det er blandt andet gjort ved at eliminere den sindrige 
konstruktion af moderselskaber og datterselskaber. 
Fremover er der ét holdingselskab og 6 sidestillede 
selskaber.

- Jo mere udfordret projekterne bliver i en klassisk 
matriceorganisation, jo mere giftigt bliver det at 
være den, der træffer beslutningen. Så i stedet for at 
fremvise agilitet og beslutningsstyrke, så fryser det. 
Det kunne man især se i denne her konstruktion 

MT Højgaard har gennem 
flere årtier opkøbt jord 
og udviklet både erhverv 
og boliger. Her er det en 
rendering af et kommende 
boligbyggeri ved Flintholm 
station på Frederiksberg. 
Projektet på 8.900 kvm blev 
i januar solgt til Capman 
Real Estate. 

BYGGESOCIETETET
– VI SKABER RAMMERNE OM DIN NÆSTE FORRETNING

Byggesocietetet er Danmarks stærkeste 
netværk inden for bygge- og ejendoms-
branchen. Vi har siden 1937 været mødested 
for engagerede medlemmer fra hele landet. I 
dag mødes vores mere end 1.600 medlemmer 
i både lokalområder, fagudvalg og i vores 
populære netværksgrupper.

Vi samler bygge- og ejendoms- branchen og 
giver udvikleren, entreprenøren, ingeniøren, 
arkitekten, advokaten og mange andre 
mulighed for at møde hinanden og lære af 
hinanden.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os:

Lars Sønderskov
Sekretariatschef
E-mail: ls@byggesoc.dk 
Telefon: 26 27 37 54

Signe Langeberg Pedersen
Event Manager
E-mail: sp@byggesoc.dk 
Telefon: 28 60 22 17

Pernille Skytte Brøste
Office Manager
E-mail: pb@byggesoc.dk 
Telefon: 60 71 32 21

Birita Johannesen
Projektleder
E-mail: bj@byggesoc.dk 
Telefon: 22 17 50 09

Som medlem
• får du adgang til et landsdækkende netværk 
• med 1.600 medlemmer med repræsentanter 
• fra 600 forskellige virksomheder.

• har du mulighed for at udvikle dit netværk 
• både forretningsmæssigt, fagligt og personligt. 
• For eksempel via vores populære netværk – 
• vi kalder dem BS-grupper.

• bidrager du til at skabe bedre rammer for 
• den danske bygge- og ejendomsbranche.

• bliver du inviteret til Byggesocietetets 
• mange faglige arrangementer.
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Martin Solberg er 45 år. Han bor i dag i et 
fredet hus i Lyngby, men qua sin ansættelse 
i FLS gennem 23 år har familien boet i blandt 
andet Indien i over 5 år ligesom styringen af 
flere projekter i Qatar ofte har bragt ham til de 
forenede arabiske emirater. 

- Coronaen har slået os hårdt på den front, for 
vi elsker at rejse og helst til eksotiske steder. 

Det er ikke tilfældigt, at han bor i et fredet hus, 
for når familien er ude kommer han ofte hjem 
med en ordentlig stak billeder af gamle huse. 

- De fascinerer mig, siger Martin Solberg, der 
ellers bruger sin tid i sommerhuset på Røsnæs 
i nærheden af hjemegnen Kalundborg. 

Hans største betænkelighed ved at sige ja til 
jobbet i MT Højgaard var, at han skulle slå sig 
lidt mere til ro. 

- Jeg har været vant til at leve i en lufthavn i 
mange år, og nu skal jeg selvfølgelig lære at slå 
mig lidt mere ned, siger Martin Solberg, der 
selvom han er uddannet cand.merc.aud. beteg-
ner sig som en lidt atypisk økonomimand, der 
også har dyb indsigt i både customer service og 
supply service; en forretningsorienteret CFO.

- Vi supplerer hinanden godt temperaments-
mæssigt. Som man kan se, er jeg rødhåret, og 
der er nok lidt mere temperament hos mig end 
hos Morten, siger Martin Solberg. 

Morten Hansen er 57 år og har en lidt 
atypisk baggrund som CEO i MT Højgaard. 
Han er nemlig egentlig projektudvikler i 
eget regi i firmaerne Omnia Invest, Tirsbæk 
Bakker og Juulsbjerg Ejendomme foruden 
ledelseserfaring fra en række virksomheder i 
byggebranchen. 

Han har både haft et projekt i Irmabyen i 
Rødovre, i Valby, i Esbjerg og i Søborg og senest 
har han udviklet en række boligprojekter i 
Tirsbæk Bakker ved Vejle, hvor han også bor 
med sin hustru og nogle af de 4 piger i alderen 
16-25 år. 

Udover sit nye job, sin private virksomhed og 
familien, så står han på ski, når man ellers kan 
rejse, spiller golf, får løbet lidt, cyklet lidt, og så 
nyder han at komme ud i naturen ikke mindst i 
sommerhuset i Nordjylland. 

- Og så er jeg sjovt nok ret optaget af arkitek-
tur. Det interesserer mig, hvordan vi bygger og 
hvad det bringer med sig, siger Morten Hansen. 

BAG OM MARTIN OG MORTEN

med moderselskab, datterselskaber og  holdingselskab. 
Nu er alle, Enemærke & Petersen, Scandibyg, Ajos, MT 
Højgaard Projektudvikling, MT Højgaard International 
og MT Højgaard Danmark på linje. Vi står lige midt 
i, at det bliver implementeret. Det er en ret voldsom 
simplificering, siger Martin Solberg.

INTERN OG EKSTERN BÆREDYGTIG I 2022
Strategien går ud på, at MT Højgaard skal være 
bæredygtig i 2022 - både internt og eksternt. 

- Det betyder, at vi bliver nødt til at tage noget stærk 
medicin. Der skal spises nogle kameler undervejs.  De 
seks linjer skal fremover selv drive deres forretning. 
Det er ikke bagvedliggende stabe, der driver det, og 
der er ikke alle mulige vetorettigheder mellem de 
forskellige niveauer. Der skal være et klart ejerskab 
og ikke den her usikkerhed om, hvem der tager 
beslutningerne, siger Martin Solberg. 

En af gevinsterne ved det er, at den nye ledelse håber 
at skabe synlig værdi. 

- Beslutningskraften skal tilbage til projekterne. 
Det har været lidt omvendt før, at det var centrale 
enheder, der havde stor indflydelse. Vi havde fået en 
organisation, som var ude af trit med vores omsætning. 
Hvis man skal tage beslutninger domineret af alt for 
store stabe, så betyder det, at man ikke rigtig kan 
agere optimalt ude på projekterne, og det er vi ved at 
vende på hovedet, kan man sige. Altså i stedet for, at 
beslutningerne bliver taget centralt, så skal de tages 
ude på byggepladserne, hvor de hører til, og hvor man 
også er tæt på kunden. 

Men for at skabe den værdi skal ledelserne i de for-
skellige dele af selskabet også arbejde bedre sammen. 

- Det er nyt, men vi kommer til at måle på, hvor godt 
vi arbejder på tværs, så det skaber yderligere værdi 
for virksomheden. I byggebranchen skaber vi et nyt 

produkt hver gang, og det stiller særlige krav til, at 
man kan arbejde sammen – måske mere end i så 
mange andre brancher. Det er jo ikke lego-klodser, vi 
producerer, siger Morten Hansen. 

IKKE SELVSTÆNDIGT FOKUS PÅ VÆKST
Strategien handler til gengæld ikke specifikt om vækst. 

- Vi ser MT Højgaard som en klassisk dansk full-service 
entreprenør. Det spor skal vi fortsætte i. MT Højgaard 
har stået stille, men det er fordi, man har spildt tid 
på interne ting, og det er et godt eksempel på, hvor 
skadevoldende det er ikke at arbejde sammen. Jeg er 
sikker på, at når vi har et godt samarbejde, så kommer 
væksten af sig selv. Vi har valgt ikke at skrive side op 
og side ned om det i strategien, for vi tror egentlig, at 
det kommer af sig selv, når vi får de andre ting til at 
fungere. Det lyder igen banalt, men man forbryder sig 
mod det i mange organisationer, siger Morten Hansen 
og bliver suppleret af Martin Solberg:

- Vi skal have et fundament at stå på, inden vi snakker 
vækst. Vi skal i minimum 2-4 kvartaler vise, at vi 
faktisk kan tjene penge. 

Strategien skal både give mere plads til projektudvikling 
og dels også til de internationale aktiviteter, der for 
mange år siden skabte grundlaget for de to hæder-
kronede danske virksomheder. Og netop det med den 
lange historik har den nye ledelse fået med. 

- Vi har opdaget, at der er rigtig mange, der vil MT 
Højgaard det godt. Derfor har vi også en pligt til at 
gøre det godt. 

GODT IGENNEM CORONA INDTIL VIDERE
Corona-krisen står ikke i vejen for den nye strategi. 

- Corona har naturligvis påvirket vores byggepladser 
og flere steder har vi kørt i 2-holdsskift. Men jeg 
oplever, at vi har set et nyt normal indfinde sig. Folk 

på byggepladser er i virkeligheden vant til at arbejde 
fleksibelt og udvise en utrolig agilitet. Når det er sagt, 
så er det ikke min mening at få det til at lyde for nemt, 
for folk knokler altså for at få det til at fungere. Der er 
en ret stor interesse fra både kunder og leverandørers 
side for at finde løsninger. Nogle af løsningerne ville 
man nok have haft lidt flere diskussioner om tidligere, 
men man er indstillet på at rykke tættere sammen - 
i overført betydning, - fordi man godt ved, at det er 
arbejdspladser, det handler om. Og de bliver hjulpet af, 
at blandt andet kommunerne er opmærksomme på, at 
de også har et ansvar for, at det hele kører videre, siger 
Morten Hansen og skynder sig at tilføje:

- De timelønnede skal også fremhæves. Hvis de ikke 
havde stemplet ind på ideen, så havde vi haft et kæmpe 
problem. 

Spændingen går især på, hvad der så sker fremadrettet. 

- Det er klart, at hvis der ikke bliver indgået nye ordrer 
de næste 3-6 måneder, så bliver vi ramt. Byggebranchen 
går ikke i knæ fra dag 1, som visse andre brancher har 
gjort, men vi håber selvfølgelig på, at kommunerne får 
udnyttet fjernelsen af anlægsloftet og får sat gang i nye 
ordrer, siger Martin Solberg. 

Den slags kan godt trække ud, hvis der først skal 
udbydes projekter.

DET ER VIGTIGT FOR OS AT 
BEGYNDE AT TJENE PENGE BÅDE 
FOR IKKE AT SKUFFE MARKEDET 

- MEN OGSÅ FOR VORES EGEN 
SELVFORSTÅELSES SKYLD

Martin Solberg 
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NÅR MAN HAR 
VÆRET RAMT 

AF DÅRLIGE 
RESULTATER, SÅ ER 

MAN MÅSKE IKKE 
SÅ UDADVENDT. 

MEN INTERNT 
ER DER STOR 

STOLTHED OVER 
VIRKSOMHEDEN

Morten Hansen

- Derfor er det en stor fordel for os, at vi har 
rammeaftaler med flere kommuner. Det betyder, at 
vi har et ret godt udgangspunkt. Samtidig viser det 
også en værdi ved rammeaftaler, at man kan rykke 
hurtigt, og det havde man måske ikke lige tænkt på i 
det offentlige, da man satte det i gang. 

MT Højgaard har som nævnt valgt at kalde den nye 
strategi for Bæredygtig 2022. Navnet er to-delt, for 
det henviser ikke bare til, at virksomheden skal være 
bæredygtig. Det skal produkterne også. 

- Bæredygtighedsagendaen skubber også til, at vi skal 
arbejde mere sammen i byggeriet. Det er drevet af 
bygherrerne, men vi kan få en central funktion. Derfor 
har vi også et klart internt fokus og en afdeling på 5 
mand, der beskæftiger sig med det, så vi har et godt 
udgangspunkt. Det er vigtigt, at alle medarbejdere 
fremover tænker i bæredygtighed. Og der giver det 
rigtig god mening, at vi har egenproduktion lige fra 

beton til tømrerforretning, for det giver viden om, 
hvordan man skaber løsningerne fra materialer til 
design. 

PROJEKTER KØRER SKÆVT HELT FRA STARTEN
Når vækst i sig selv ikke er en del af strategien, så 
betyder det også, at man ikke kommer til at se MT 
Højgaard forfølge opgaver for enhver pris. 

- Vi kommer til at byde på noget, når risikoen er til 
at overskue. Men vi skal ikke byde på alt. Vi lægger 
vægt på, at der er lagt op til et godt samarbejde. 
Rigtig mange projekter kører skævt helt fra starten. 
Udbuddet er simpelthen designet forkert, og hvis man 
kan udvælge sine projekter rigtigt, så slipper man for 
mange fejlskud. I den sidste tid har vi vundet relativt 
mange projekter på andet end pris. Det kan være på 
samarbejdsløsninger eller på bæredygtige tiltag, hvor 
vi på pris er kommet ind som nummer 2 eller 3. Men 
hvis det kun kører på pris, så skaber man vindere og 

2019 2018 2017 2016 2015

Omsætning 6.864 6.758 7.648 6.796 6.531

Resultat før skat 24 -559 72 370 40

RESULTATOPGØRELSE
(beløb i mio. kr.)

2020 -     Morten Hansen

2018 - 2019    Anders Heine Jensen

2012 - 2018   Torben Biilmann

2002 - 2012   Kristian May 

2002       Jørgen Vorsholt

I dag har MT Højgaard projekter i Danmark og fokuserede aktiviteter i 
udvalgte lande. Koncernen har 3.900 medarbejdere. 

Koncernen bygger i hoved-, total- og fagentrepriser for private og 
offentlige kunder, organisationer og boligselskaber, primært i Danmark 
og Nordatlanten. Byggeaktiviteterne ligger i MT Højgaard, Enemærke & 
Petersen og Scandi Byg. 

tabere, og vi udvikler heller ikke vores medarbejdere, 
siger Morten Hansen.

Martin Solberg ser en fordel i at trække risiko ud af 
projektet ved at fokusere på andet end pris. 

- Nu kan jeg jo ikke sidde og sige, at jeg er dansk 
byggemand, for jeg kom først ind i den her branche 
1. august. Men jeg har siddet med projekter overalt i 
verden de sidste 23 år. Og det har overrasket mig at 
se, at det virker som om nogle offentlige byggeudbud 
bliver skrevet af advokater, som næsten ikke sætter 
nogen grænse for, hvor langt man vil gå. Villigheden 
til at komme i tvist med hinanden er noget af det, der 
har overrasket mig mest. Det er helt vildt. Derfor er 
det også en fornøjelse at kunne starte en byggeplads 
op, hvor vi sammen med en bygherre havde opsat 5 
fælles mål. Og en af målsætningerne var, at vi ville 
køre projektet igennem uden, at nogen af os havde 
brug for at kontakte en advokat, siger Martin Solberg. 

Det med advokaterne er de ret enige om. 

- Der er masser af dårlige eksempler fra byggebranchen. 
For mig handler det om, at man fra ledelsens side 
bliver enige om at samarbejde, og hvis det tager 
forkert retning, så griber man ind. Men det sker i 
mange tilfælde ikke. Al respekt for advokatfaget, men 
når først man når til at have advokater med, så kører 
værdiskabelsen i forkert retning. Hvis de enkelte 
aktører i byggeprocessen søger samarbejdet, vinder 
alle parter. Der vil i ethvert projekt opstå situationer, 
hvor der er optræk til konflikter, men de skal lukkes 
af, inden de kommer for langt, siger Morten Hansen. 

De to er enige om, at der skal ske noget nu. 

- Nøgleordene er agilitet og omstillingsparathed, og 
det tror jeg, at vi begge står for. Frihed under ansvar 
og ikke mere system end højst nødvendigt. Vi bruger 
ikke så meget tid på politik. Der skal ske noget. Det 
er faktisk også det vi går efter i vores rekrutteringer. 
Folk skal stå på en strategi om, at det her bliver et 
langt sejt træk, hvor man ikke skal have individuelle 
målsætninger. Solopræstationer er aflyst, siger Morten 
Hansen. n

LEDELSE I MT HØJGAARD
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Siden regeringen på et pressemøde den 11. marts 
2020 startede nedlukningen af Danmark for at 
begrænse effekterne af COVID-19 med at lukke 

skolerne og sende offentligt ansatte hjem, er meget, 
som vi har taget for givet i vores samfund, blevet 
grundlæggende ændret. Et uhyggeligt stort antal virk-
somheder fik over natten hevet tæppet væk under sig, 
da deres forretning forsvandt.

Regeringen har med en række hjælpepakker forsøgt 
at afbøde effekterne af COVID-19 indgrebene, men 
økonomisk er det umuligt at foretage en 1:1 udfyldning 
af det gigantiske hul, som nedlukningen af samfundet 
og den manglende omsætning efterlader både i 
Danmark og udlandet. Derfor ligger der nu en kæmpe 
opgave i at få samfundet på fode igen.

Nogle af de væsentlige kilder til det er at få nor-
maliseret erhvervslejeforhold, transaktioner med fast 
ejendom og få det offentlige byggeri i gang hurtigt og 
i stort omfang.

ERHVERVSLEJEFORHOLD POST COVID-19
For mange erhvervslejere blev situation uden kun-
der i butikken helt forståeligt uoverskuelig. Derfor 
var det nærliggende at påberåbe sig overfor ud-
lejer, at der ikke kunne betales leje, men hverken 
erhvervslejeloven eller force majeure reglerne giver 
et juridisk grundlag, som berettiger til at stoppe leje-
betalinger. Det er grunden til, at regeringen med en af 
hjælpepakkerne giver statsstøtte til lejernes betaling 
af faste omkostninger. 

Det er nærliggende at antage, at der post COVID-19 
vil komme markedslejereguleringssager efter Er-
hvervslejeloven § 13 for at få lejen permanent ned. 
Men det kræver, at lejer skal bevise, at eksisterende 
sammenlignelige lejekontrakter har en væsentligt 
lavere leje. Det bevis vil først kunne løftes, hvis en 
krise for alvor bider sig fast, og der bliver indgået 

nye sammenlignelige lejekontrakter med lavere leje, 
eller eksisterende lejekontrakter bliver ændret, så 
parterne aftaler en permanent lejenedsættelse. Hvis 
det sker, er det udtryk for en mere dybtliggende krise i 
ejendomsmarkedet. 

Der er stor sandsynlighed for, at vores forbrugsmønstre 
er blevet påvirket af COVID-19. Det indebærer, at 
butikkerne skal omstille sig for at få omsætning. Vi har 
under nedlukningen set, hvordan butikker har fundet 
supplerende salgskanaler som curbside pickup, drive-
thru pickup, on-demand delivery/take away og derved 
kunnet nå kunderne på nye måder. 

I det omfang lejer og udlejer kan bidrage til at få 
normaliseret erhvervslejeforholdene ved at lave mid-
lertidige aftaler om henstand med lejen i en periode, 
eventuelt mod lejers bidrag med andre vilkår for 
eksempel forlænget uopsigelighed eller optrapning af 
leje på et senere tidspunkt, kan det være en løsning. 
Men det forudsætter, at udlejer har de økonomiske 
muskler til det, og at låneaftaler ikke er en forhindring.

TRANSAKTIONSMARKEDET POST COVID-19 
Alle er klar over, at massiv uro om renterne påvirker 
transaktionsmarkedet. Det bliver sværere for inves-
torerne at sikre afkastet fra ejendommene, ligesom 
risikoen for illikvide ejendomme vokser. Investorerne 
bliver bange for at købe for dyrt. I skrivende stund er 
”pennen midlertidigt lagt” i mange igangværende og 
påtænkte transaktioner, idet køberne meget naturligt 
vil se tiden an.  

Hvis den globale krise aftager relativt hurtigt, vil 
mange transaktioner blive genoptaget, og investorerne 
vil samtidig se på mulighederne for at få en ændret 
sammensætning og fordeling mellem aktivklasser 
og inden for de enkelte aktivklasser, herunder fast 
ejendom. Dette kan betyde, at transaktionsmarkedet 
vil genfinde et niveau som før Corona-krisen. 

Af Claudia Mathiasen, 
advokat og partner
csm@winlaw.dk,
Trine Bøgelund-Kjær, 
advokat og partner
tbk@winlaw.dk
og Andreas Antoniades, 
advokat og partner
aa@winlaw.dk
Winsløw 

HER ER FØLGERNE AF COVID-19
BAJSE 
ER ET 
HOLD

Der er ingen ridser i lakken hos vores 
Servicecenter- & administrationschef Bajse Louise 
Becker Sjøgreen og kollegerne lader sig ofte smitte 

af Bajses faglige begejstring og professionelle 
attitude, samtidig med de imponeres over 

med hvilken disciplin, høje kvalitetsniveau og 
vedholdenhed at opgaverne bliver løst. 

Kunderne beskriver Bajse som empatisk og 
løsningsorientering med en befriende glæde over, 

at en spade trods alt er en spade. Men det helt 
ekstraordinære ved Bajse er, den altid positive og 

energiske tilgang til at stædigt at komme i mål med 
opgaverne og altid i samarbejde med Danmarks 

mest dynamiske mæglerteam.

Kontakt Bajse på 33 33 03 05 
eller skriv til Isjo@home.dk
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Hvis krisen derimod bliver langvarig og dyb, vil 
transaktionsmarkedet svinde ind, og man må 
forvente kontrollerede nedlukninger, tvangssalg og 
desværre også konkurser. Selv almindelige, sunde 
ejendomsinvesteringer vil blive ramt, hvis lejerne ikke 
kan betale leje. 

Kommerciel due diligence vil få stor betydning for 
beslutningsprocesserne, herunder lejernes bonitet. 
Det kan tænkes, at NDA’er i nogle tilfælde vil indeholde 
omkostningsdækning for køber, hvis transaktioner 
falder på grund af væsentlige fejl og mangler ved 
lejekontrakterne.

”Corona”-klausuler er allerede blevet en del af 
transaktionsbilledet – køberne vil have mulighed for 
at træde ud mellem signing og closing, hvis forhold-
ene ikke har bedret sig, eller der for den konkrete 
ejendom er indtrådt væsentlige begivenheder som 
for eksempel, at ankerlejer har opsagt. For udviklings-
sagerne er usikkerheden størst, da der bygges i tillid 
til, at forbrugere flere år ude i fremtiden vil leje eller 
købe de udviklede boliger, eller erhvervsvirksomheden 
vil ibrugtage det nye domicil. Dette stiller krav til en 
fair fordeling af den samlede risiko mellem køber og 
sælger, og dette vil få en fremtrædende plads i de 
kommercielle forhandlinger. 

Der vil naturligt komme et øget fokus på trans-
aktionssikkerheden, herunder sikkerhed for, at køber 
og sælger kan opfylde betingelserne for gennem-
førelsen af transaktioner, særligt at køber kan betale 
købesummen. 

Garantikataloger i kombination med omhyggelig due 
diligence vil fortsat være i centrum, og forskellige 
W&I-forsikringer kan komme i spil - måske også på 
mindre transaktioner for på den måde at få fordelt og 
begrænset risikoen mellem parterne. 

Køberne vil måske også genbesøge allerede afslut-
tede handler og f.eks. søge afklaring af potentielle 
garantibrud, som en køber post COVID-19 ville have 

levet med, og muligheder for at genforhandle udskudte 
aftaleelementer som tillægskøb, byggepligt mv.

Folketinget kan hjælpe til gennem en konstruktiv 
finanspolitik, og ved ikke at vedtage lovgivning som 
hæmmer væksten og f.eks. lægge det politiserede 
indgreb overfor § 5, stk. 2-forbedringerne i mølposen – 
pensionskunderne og andelshaverne har taget tab nok 
allerede under krisen.

ENTREPRISEFORHOLD POST COVID-19
Der er ingen tvivl om, at COVID-19 også har økonomi-
ske konsekvenser i byggeriet, og vil have det på længere 
sigt, særligt fordi mange, både private og erhvervsvirk-
somheder, tøver med at sætte byggerier i gang.

Med aftalen mellem regeringen, KL og Danske Regioner 
om at suspendere anlægsloftet, har regeringen banet 
vejen for igangsætning af ventende anlægsprojekter til 
renovering af skoler, veje, idrætsfaciliteter, ældrecentre 
mm. Fremrykningen af disse anlægsarbejder vil fremme 
byggeriet med investeringer for op til 21,5 milliarder kr.

En anden mulighed for at imødekomme det trængte 
byggeri, er at bringe de opsparede midler i Lands-
byggefonden på 18,4 mia. kr. i spil. Her er der pt. 453 
godkendte renoveringssager klar til igangsætning. 

Disse tiltag vil også kunne fremme den grønne 
omstilling, hvis en del af pengene fra det suspende-
rede anlægsloft og fra Landsbyggefonden anvendes 
til energirenoveringer i ejendommene, hvor en reno-
vering af klimaskærmen ofte vil medføre en reduktion 
på 30-40 procent af både energiudgifterne og CO2. 

Og som det sidste ønske på ønskelisten kan man håbe, 
at staten også vil lempe på de nationale udbudsregler, 
hvor tærskelværdier i Tilbudsloven kunne øges med 
henblik på at få mindre anlægsarbejder, f.eks. under 10 
mio. kr. igangsat med det samme. Derved undgås den 
tid, der går med planlægning af udbud, der ofte varer 
flere måneder, og opgaverne kan i stedet igangsættes 
hurtigt. n

LONE 
ER ET 
HOLD

Når kollegerne skal beskrive vores CEO, 
Lone Bøegh Henriksen, understreges det 

høje kompetenceniveau, ordentligheden og 
handlekraften i alt, hvad Lone engagerer sig i, 
fra det helt nære, til det store og komplekse. 

Kunderne fokuserer mere på resultaterne, 
30 års erfaring og tilgangen til at få løst 
opgaverne. Men det, der gør Lone særlig 
attraktiv som samarbejdspartner, er det 
faktum at Lone er vores passionerede 

direktør for knap 100 medarbejdere, der alle 
har sat sig for, at sammen skabe Danmarks 

mest dynamiske mæglerteam, hvilket der skal 
komme kunderne til gode.

Kontakt Lone på 33 33 03 05 
eller skriv til lobh@home.dk
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Informationer til graferne 
herunder er leveret af&Tal & tendenser

VIGTIGSTE TENDENSER I KONTORMARKEDET
De første to måneder af 2020 startede med høj mar-
kedsaktivitet. COVID-19 situationen i Danmark og 
resten af Europa har i løbet af få uger sat ejendoms-
markedet i en ukendt ’pause situation’ fra et robust 
udgangspunkt. Ejendomsmarkedet har rigtig gode 
forudsætninger for hurtigt at komme i gang igen, når 
samfundet åbner. En væsentlig retningspil her er 
renteudviklingen, der stille og roligt ser ud til at rette sig 
efter den indledende uro som blev skabt på markedet 
som reaktion på COVID-19 situationen.
 
LEJERMARKEDET – HENSTAND OG FORHANDLING
Før COVID-19 situationen, i 4. kvartal 2019 og de 
første par måneder af 2020, så vi en tydelig tendens til 
stigning i de gennemsnitlige udlejningsprisniveauer. 
COVID-19 situationen har skabt en likviditetsmæssig 
udfordring på lejersiden, hvor manglende indtjening 
hos virksomhederne presser dem på den løbende lik-
viditet. Det har på kort tid givet anledning til forhand-
lingsaktivitet mellem lejere og udlejere om indgåelse 
af midlertidige aftaler, der skåner virksomhedernes 
likviditetstræk. Det er vores forventning, at eventuelt 
vidtgående forhandlinger om lejebetaling mellem lejer 
og udlejer vil blive kædet sammen med forhandling om 
andre lejevilkår som for eksempel lejers uopsigelighed, 
hvor en forlængelse alt andet lige vil styrke værdi-
ansættelsen til gavn for ejer.
 
INVESTERINGSMARKEDET
I investeringsmarkedet er der to tendenser i øjeblikket. 
Hovedtendensen er, at potentielle købere vælger at 
sætte, hvad der var i gang af forhandlinger på pause, og 
således afvente markedsudviklingen. Det er en klassisk 
forsigtighedsreaktion, som også er fremherskende på 
aktie- og obligationsmarkedet. Den anden tendens er, at 
handler bevæger sig fremad i transaktionsprocessen og 
holder sig på sporet i forhold til det aftalte udgangspunkt. 
Kontormarkedet i København oplevede hen over års-
skiftet afkastkomprimering på især core ejendomme, 
som efterfølgende har forplantet sig til det meste af pris-
sætningen i København efterfølgende, og det danner 
udgangspunkt for den aktuelle markedssituation. I lyset 
af, at COVID-19 situationen har stået på i cirka 4 uger 
nu, har ejendomsmarkedet på nuværende tidspunkt ikke 
indpriset, at COVID-19 kommer til at give anledning til 
en større priskorrektion på kontorejendomme.

København Roskilde Odense Kolding Aarhus Aalborg

KoldingKøbenhavn Roskilde Odense Aarhus Aalborg

Lejepriser på 1. klasses kontorer
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VI 
ER ET 
HOLD

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

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

resultater heller ikke. 

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

vedkommende vil gå ekstra langt, for at skabe 
resultater, sammen.

Sketch home - Lone Bøegh Henriksen.indd   9Sketch home - Lone Bøegh Henriksen.indd   9 09.12.2019   13.1309.12.2019   13.13



24 25estate |  N°3  2020 estate |  N°3  2020

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

Blegdamsvej 124 København Ø  5.762  142 Real Danmark A/S Børne og Ungdomspæda-
gogernes Landsforbund  24.644 

Sigurdsgade 27 & 31 København N  2.675  Est. 115 Formuepleje Ejendomme Mäckler  Est. 43.000 

6. julivej 67 Fredericia  6.335  69 SBB Holmsberg  10.852 

DSV Domicil Hedehusene  150.000  Est. 1.500 Savills Investment 
Management DSV  Est. 10.000 

Dam Holme 15 Stenløse  10.864  Est.300 NREP 2E Group  Est. 27.614 

Fuglebakkekollegiet København NV  4.279  198 Privat investor Gefion Group  46.272 

Ved Amagerbanen 39 København S  9.136  166 Quadoro Doric Real Estate Gefion Group  18.169 

Tagenshave København N  5.136  117 Erik Olesens Ejendomsselskab Andelsboligforening  22.780 

Strandgade 108 København K  1.762  Est. 94 Thylander Gruppen Strandgade 108  Est. 53.348 

Englandsvej 51 København S  2.997  71 Ejendomsselskab ABL Properties ApS  23.707 

Albanigade 30 Odense C  4.612  69 Bygningsstyrelsen Privat investor  14.961 

Erik Husfeldts Vej 2 Taastrup  9.531  60 SBB Freja Ejendomme  6.295 

Danske Bank Hovedsæde København K  49.000  Est. 2.100 Ärzteversorgung 
Westfalen-Lippe

Aberdeen Standard 
Investments  Est. 42.857 

Litauen Alle 13 Taastrup  64.643  Est. 705 Blackstone NREP  Est. 10.906 

Logistikparken 1, 3, 7 & 9 Brabrand  58.496  Est. 435 Blackstone NREP  Est. 7.436 

Tirsbæk bakker Vejle Øst  23.000  Est. 403 Niam Omnia Invest  Est. 17.500 

Mimersvej 5 Køge  24.100  Est. 175 Blackstone NREP  Est. 7.261 

Egeskovvej 19 Horsens  28.174  Est. 160 Blackstone NREP  Est. 5.679 

Frederiksværksgade 155B Hillerød  8.900  154 Pareto Securities Skanska AB  17.303 

Ammendrup Bygade 193 Helsinge  70.000  Est. 130 Stensdal Group A/S Developer  Est. 1.857 

Mimersvej 3 Køge  14.588  Est. 125 Blackstone NREP  Est. 8.569 

Smedeland 8 Glostrup  15.523  Est. 57 AG Gruppen & 
Alma Property Partners Privat investor  Est. 3.698 

Emiliehaven Vallensbæk Strand  7.799  49 K-Fastigheter Privat investor  6.283 

Egegårdsvej 53 Rødovre  16.200  Est. 120 Topdanmark Rådhuskontorerne ApS  Est. 7.407 

Børkop Huse fase 2 & 3 Børkop  5.800  Est. 105 Niam Nissen Group  Est. 18.103 

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

Thylander Gruppen har i partnerskab med den tyske pensionskasse 
Ärzteversorgung Westfalen-Lippe repræsenteret af Kanam Grund Group 
købt Danske Banks historiske hovedkontor på Holmens Kanal i København. 
Sælger er Aberdeen Standard Investments, som købte ejendomskomplekset 
i 2016 for 1,4 milliard kr. og altså nu har solgt det for cirka 2,1. 

&Tal & tendenser

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

Type Adresse Areal i kvm

1 Danske Bank Hovedsæde  2.100  5.762 

2 Galleri K  1.600  2.675 

3 NREP Portefølje (5 ejendomme)  1.600  6.335 

4 DSV Domicil  1.500  150.000 

5 Tirsbæk bakker  402,5  10.864 

TOP 5 - 1. kvartal

Estimeret pris  i mio. kr
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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.

en 11. marts lukkede Danmark ned. Det skabte 
stor forvirring. Så stor, at mange danskere tog 
ud for at hamstre fødevarer og toiletpapir. 

Men da de første par timer var gået, begyndte der at 
tegne sig en helt ny virkelighed. 

En virkelighed, hvor de fleste skulle arbejde hjemme, 
og hvor boligen blev beboet 24/7, mens arbejdspladser 
over hele landet stod mere eller mindre øde hen. Så 
udover sundhedsvæsenet var ejendomme og brugen af 
dem nok det, der blev mest berørt af nedlukningen. 
Alle typer organisationer blev udfordret – også 
ejendomsbranchen.

- Hvis man havde spurgt mig for en måned siden, 
om det var muligt at gøre det, vi har gjort, så ville jeg 
have sagt, at det tror jeg faktisk ikke. Selvom vi var 
en organisation, der har brugt hjemmearbejde som 
en integreret del af vores arbejdsform i 15 år, så har 
det været i mindre grad, og at den omstilling kunne 
gennemføres på få dage, var en imponerende bedrift, 
siger adm. direktør Rasmus Juul-Nyholm, Cobblestone. 

Han er en af de aktører, der har delt ud af sine 
overvejelser i Estate Podcasten, Hjemmekontoret. 
Cobblestone havde lavet en nedlukningsplan på 
opfordring af flere udenlandske kunder uden at tro, at 
den skulle bruges. 24 timer efter blev den virkelighed. 

Derfor var de parat og kunne eksekvere fra dag 1. Men 
hele branchen har flyttet sig på rekordtid.

- Vi har spolet tiden 2-4 år frem i branchen, og der er 
ikke nogen tvivl om, at branchen er blevet teknologisk 
modnet. Jeg tror, en af de positive konsekvenser, der 
kommer ud af det her er, at det bliver meget nemmere 
at sælge teknologiske løsninger til ejendomsbranchen, 
siger Rasmus Juul-Nyholm. 

REVURDERER HÅNDTERING
Ejendomsvirksomheder, men også det enkelte men-
neske, kommer også til at revurdere deres håndtering 
af flere ting. 

- Indtil nu har vi håndteret en sundhedsmæssig krise, 
men nu forbereder vi hele virksomheden på at hånd-
tere en økonomisk krise som den næste bølge. Usik-
kerheden er stor, men corona har ramt kernen i vores 
branche. Vores ejendomme er jo påvirket på flere 
måder. Det gælder vores kontorer, men det gælder 
sandelig også vores bolig og forståelsen af, hvad den 
skal kunne. Vi kommer til at se mange indrette både 
deres bolig og deres kontorer anderledes end før. 
Også i detailhandlen kommer der til at ske væsentlige 
ændringer for dem, der ikke købte online før, de har 
prøvet det nu. Vi har de seneste år set mange butiks-
lokaler blive fyldt af restauranter og cafeer. Spørgs-

Covid-19 har vendt op og ned på samfundet. Når alle vores rutiner 
bliver brudt op, står ejendomsbranchen flere steder i front

Af Kamilla Sevel 

DEN NYE VIRKELIGHED
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I København marts 2020: 
Mennesketomme gader og 
lukkede butikker.
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Corona-tidens aftryk begynder nu at vise sig i tal. Og nogle af dem er nærmest vanvittige i 
al deres åbenlyshed. Regeringens nedlukning af Danmark har for eksempel ikke overraskende 
ført til store fald i antallet af besøgende på de københavnske strøggader. Nye tællinger fra 
erhvervsmægleren Cushman & Wakefield RED viser en nedgang på mellem 82 og 92 procent i 
forhold til gennemsnittet for samme dag for de seneste fire år. 

De få mennesker som fortsat bevæger sig rundt på strøggaderne er hverken familier, turister 
eller grupperinger af unge. I stedet er størstedelen af fodgængerne hundeluftere og slendrende 
par.

På trods af, at der nok er mange, der føler, at markedet er bremset op, så startede året faktisk 
godt. Transaktionsvolumen i 1. kvartal 2020 lå mellem 15 og 16 milliarder kr. Det er en stigning på 
mellem 20-30 procent sammenlignet med 1. kvartal 2019. 

- Påvirkningen af COVID-19 slår først rigtigt igennem i 2. kvartal, hvor vi forventer et betydeligt 
fald i investeringsvolumen. De fleste investorer er gået i ’vent-og-se mode’ – men vi oplever øget 
interesse fra kontant-købere og kapitalfonde, som forventes at være særligt aktive i de næste 
par måneder. Fleksibilitet og likviditet er et stærkt konkurrenceparameter, siger Head of Capital 
Markets Christian Bro Jansen, CBRE.

CORONAS 
KØLVAND

I dag om et år er
bæredygtighed vigtigere 

end bundlinje 
i ejendomsbranchen 

The only global law firm in Denmark

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

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

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

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

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

dlapiper.dk
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målet er om det fortsætter eller om vi kommer til at se 
en opbremsning i lysten til at gå ud blandt mennesker. 
Jeg håber det ikke, siger Rasmus Juul-Nyholm. 

Selvom vi kommer til at bruge det anderledes, så kommer 
kontoret fortsat til at være omdrejningspunktet, 
forudser Global Head of Workplace Management 
Gitte Andersen, Signal/ISS. 

- Værdien af den fysiske arbejdsplads, og det fælles-
skab vi har der, betyder rigtig meget for mange men-
nesker. Men vi kommer til at se en gentænkning af 
arbejdspladserne med mere fleksible arbejdstider og 
mere fokus på vores adfærd på arbejdspladsen, siger 
Gitte Andersen. 

VI KOMMER HURTIGERE TILBAGE
Byudvikler Rune Kilden tror til gengæld på, at vi er 
hurtigere tilbage end mange andre regner med. 

- Jeg er ikke så bange for, at aktiviteten bliver bremset. 
Renterne steg også under finanskrisen, og der skal 
man huske på, at de kom ned igen. Indtil videre er 
flere af mine institutionelle samarbejdspartnere meget 
interesseret i at arbejde videre med nye projekter, og 

jeg er overbevist om, at så snart der bliver lukket op, 
så er vi hurtigt tilbage, siger Rune Kilden, der har en 
række store bolig- og erhvervsprojekter i gang i Aarhus. 

Herunder også et hotelprojekt, og selvom han godt 
ved, at det pt er udfordret, så er han ikke bekymret på 
den lange bane.

- Vi var nogle af dem, der havde held med at sætte pro-
jekter i gang under finanskrisen, før mange andre gjorde 
det. Det bygger ikke mindst på, at jeg mener, at hvis man 
kan, så skal man, når tingene stopper lidt op. Samtidig 
giver det god mening for hele urbaniseringen stopper 
jo ikke, fordi branchen er kortvarigt sat ud af spil. Det 
kan til gengæld godt være, at vi kommer til at se nogle 
forandringer. En af dem er måske, at nogle projekter 
kommer til at skifte hænder. Det er muligt, at nogle af 
de institutionelle kan regne en sag hjem, som de ikke 
kunne for kort tid siden, siger Rune Kilden og påpeger: 

- Mange af os, der sidder i branchen i dag var her også 
under finanskrisen, og vi kan godt huske overvejelserne 
om, hvorvidt det her nogensinde skulle blive godt igen? 
Men vi kan også huske, at der kommer en dag, hvor det 
så bliver godt igen. Og når man sidder med projekter, 
der tager 3-4 år, så fylder det her øjebliksbillede faktisk 
ikke sindssygt meget, for man ved, at det retter sig 
igen, siger Rune Kilden. 

EKSPONERET I EJENDOM ELLER EJ
I finanskrisen stoppede de fleste op og genovervejede, 
om man overhovedet skulle være eksponeret i ejendom. 

- Det tror jeg ikke kommer til at ske denne gang. 
Ejendomme som aktivklasse bliver ikke mindre popu-
lært, siger Rune Kilden.

Han ser det som nævnt som et samfundsansvar at 
sætte noget i gang i krisetid. 

- Vi er mange, der har haft nogle rigtig gode år og kunnet 
polstre os lidt. Nu skal vi også være villige til at inves-
tere lidt af den polstring og få noget gang i samfundet 
igen. Det gælder både i forbindelse med nye projekter, 
men det er også min oplevelse, at mange ejendoms-
ejere sidder og kigger på, hvordan de kan hjælpe deres 
lejere igennem det her, siger Rune Kilden. n
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Af Kamilla Sevel “Det er en magtfuld post”. “Han har stor magt”. 
“Hun har stor indflydelse”. “Med magten 
følger pligten”. 

Når vi bruger ordet magt, er det ofte belagt med et 
særligt tonefald. For ordet magt indgyder både respekt 
og ærefrygt. Magt kan være godt, når det bliver brugt 
på den rigtige måde. Når man er sig sin magt bevidst 
og husker, at man med sine handlinger er et eksempel 
til efterlevelse og ikke en figur, der skaber frygt. 

Magt kan ændre verden, og magt er med til at forme 
vores liv. Magt er noget en diktator udøver, men 
det er også det Mette Frederiksen bruger, når hun 
iscenesætter sig selv som landsmoder for at sikre sig, 
at vi gør som hun siger, når hun lukker landet ned. 

Magt er også den magt, der ikke er italesat. Det er den 
magt, som medier og andre meningsdannere har. Det 
er den magt, der ubemærket skubber os i en bestemt 
retning. Man kan være meningsdanner på mange 

måder. Det kan være den åbenlyse som, at du nu sidder 
og læser, hvad redaktøren har skrevet, og på den måde 
danner dig en opfattelse af, hvad magt er. Eller det kan 
være den indirekte, hvor du gang på gang ubemærket 
bliver udsat for et budskab, der i sidste ende former 
din mening. 

Der er en anden talemåde, som de fleste nok har 
haft i deres tanker før eller siden. ”Penge er magt”. 
Det er helt direkte, som når potentielle amerikanske 
præsidenter køber sig vej til vælgernes kryds. Eller 
det er mere indirekte, når en stor del af den aktivitet, 
vi ser i et marked bliver afgjort af nogle få med store 
beføjelser og økonomisk råderum.. Helt konkret er der 
ikke nogen tvivl om, at penge giver magt. I sig selv kan 
det være den, der har flest penge, der giver det højeste 
bud og dermed overtager en bestemt ejendom. Men 
det kan også være den, der har penge, der dermed 
har mulighed for en mere langsigtet strategi, som 
ændrer den generelle opfattelse af, hvad der er en god 
investering. Og måske inspirerer andre til at gøre det 

samme. Ser man på magt mere politisk, så er magt 
indflydelse. Det er muligheden for at få andre til at 
blive præget af det, man selv gør eller siger. 

Og hvorfor har det så betydning? For det første udgør 
bygge- og ejendomsbranchen 12-14 procent af BNP 
afhængigt af, hvordan man opgør det. Og samtidig er 
den fysiske udvikling af et samfund betydningsfuld. 
For hvordan skal vores byer udvikle sig, hvordan skal 
vores infrastruktur være, hvad skal vores bygninger 
kunne, og hvordan skal det være at bo og arbejde i 
Danmark? Hvem bestemmer egentlig alt det, og hvem 
viser vejen, når branchen skal drive udviklingen?

Estate Media har besluttet at afdække, hvem der har 
magten i ejendomsbranchen. Eller i hvert fald, hvem 
der bliver opfattet som dem, der har magten. Er det 
politikerne, er det investorerne, er det de advokater, 
der sætter aftalerne sammen, er det mæglerne, der 
finder køber og sælger, eller er det arkitekterne, der 
bestemmer, hvordan byggerierne skal se ud? Er det 
dem, der bestiller projekter, køber ind hos leverandører 
eller er det dem, der via tillidsposter i organisationer 
og foreninger har politisk indflydelse? 

For bedst muligt at få de rigtige i spil har vi på Estate 
Media på forhånd udvalgt en jury på 7 mænd og 
kvinder fra den danske ejendomsbranche med vidt 
forskellig baggrund. Fælles for dem er, at de selv vil 
kunne opfattes som nogle af dem, der har 
stor indflydelse. De 7 har ikke vidst, hvem 
hinanden var og finder først ud af det, når 
den endelige rangliste ligger klar. På den 
måde har jurymedlemmerne ikke været 
påvirket til enten at sætte hinanden på eller 
undgå hinanden. Til gengæld har de haft 
helt frie hænder. Opgaven var at foreslå 20 
navne som må anses som dem i Danmark, 
der har ”mest indflydelse på branchens 
udvikling”.

Efterfølgende har vi listet alle indkomne bud, 
sendt listen til de 7 og bedt dem om at give 
alle på listen point fra 1-7. På den måde 
har vi skåret listen ned til 50 navne, som 
ud fra de 7 jury-medlemmers opfattelse 
er de mest magtfulde i den danske 
bygge- og ejendomsbranche. 

Nu kommer vi så til ranglistningen af 
de 50 bud. Her spørger vi læserne. På 
www.estatemedia.dk/magthaverne 
er det muligt at gå ind og stemme 
på de 50 navne, og vi håber, at du vil 
være med til at give din mening om, 
hvem der er de mest indflydelsesrige. 

Der er allerede en ting, der står helt klart på 
listen, og det er, at en stor del af de inkluderede 
navne er mennesker, der flytter rundt på store 
millionbeløb og er med til at gennemføre 
de største transaktioner i markedet. 

Halvdelen af navnene på listen 
er således investorer på den 
ene eller den anden 

Magten i 
ejendomsbranchen

Hvem er de 50 mest magtfulde i den danske 
ejendomsbranche? Nu kan du være med til at rangliste 

de mest indflydelsesrige

Magthaverne
EJENDOMSBRANCHENS 50 MEST MAGTFULDE PERSONER
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måde. To på listen er arkitekter, to er 
erhvervsmæglere og to er politikere. 

Blandt de politikere, der har 
størst indflydelse på den danske 
bygge- og ejendomsbranche er 
Kaare Dybvad og Frank Jensen 
sat i spil. 4 embedsmænd eller 

spidser for offentlige selskaber 
er med på listen. Det er By & 

Havns adm. direktør Anne 
Skovbro, Bygningsstyrelsens 
Rasmus Brandt Lassen, 
Københavns stadsarkitekt 
Camilla Van Deurs og 
Freja Ejendommes Karen 
Mosbech. Og samlet er 

der 6 kvinder på listen ud af 
samtlige 50 navne. 3 Jesper, 4 

Lars, 4 Michael/Mikael, 3 Peter, 
3 Rasmus og 3 Torben, hvilket 

vel også siger noget om, at magt 
kommer med alderen, for det er navne, der 
kendetegner generationen 45+. 

En række organisationers ledere er også 
på listen både i form af direktører og 

formænd. Flere af jurymedlemmerne 
har reflekteret over opgaven:

- Virkelig en interessant opgave 

for branchen har godt nok ændret karakter – før 
var advokater, entre-prenører mv. dem, der satte 
dagsordenen. Nu er det investorer og nye typer af 
rådgivere som asset managers for eksempel.

Og et andet jurymedlem bemærker: 

- Der er jo uanede definitioner på magt og indflydelse, 
når vi ser på ejendomsbranchens mange vertikaler – og 
hvordan det har forandret sig over de senere år. Var jeg 
blevet spurgt for bare 5 år siden havde listen nok set lidt 
anderledes ud. Magtcenteret har ændret sig fra rådgivere 
såsom advokater og arkitekter mv. til ejere, asset mana-
gers samt nogle få toneangivende fra mæglerbranchen 
– og mange af de ”magtfulde” lever efter devisen ”den 
der lever stille, lever bedst”. For mig er man magtfuld i 
dagens marked, hvis man har indflydelse på markedets 
udvikling, skaber transparens samt er med til at sætte 
dagsordenen - og så skal man have et stærkt netværk. 

Profilerne indenfor investering er for flere af jury-
medlemmerne nogle, der enten er meningsdannere 
indenfor markedsudviklingen eller er toneangivende 
på investeringsområdet og går nye veje. Men det kan 
også være udviklere, der er med til at sætte deres præg 
på København eller Aarhus, og tænke nye muligheder. 
 
Bolden er nu givet op. Hjælp os med at rangliste de mest 
magtfulde. Den samlede liste bringes på estatemedia.dk 
og offentliggøres 10. maj. n
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LAD OS HYLDE DET SÆRLIGE
OG GIVE ET LEGAT TIL DE SEJE

LAD OS ROSE
OG DEM DER GÅR EGNE VEJE

STAD GIVER TILBAGE TIL BYEN

2020
STAD LEGAT

VI VIL MED VORES SOLIDE ERFARING og præcise viden give tilbage 

til de områder, som vi opererer i. Vi kalder det at give tilbage til byen.  

Konkret manifesterer det sig ved, at vi for eksempel  forsøger at optimere  

en bygherres projekt, så det er skabt til de mennesker, som skal bo i det 

og til nærområdet, så der er de udfoldelsesmuligheder, som efterspørges. 

Derfor vil vi gerne hylde dem, som har gjort sig ekstraordinært umage 

og givet noget tilbage til byen ved at udlodde STAD LEGATET 2020 på kr. 

10.000.- til et værdigt projekt eller person.

Vi ser meget, men vi ser næppe alt. Så derfor har vi brug for din hjælp til at 

få nomineret årets bedste potentielle modtager af STAD LEGATET 2020.

De nominerede identificeres i løbet af 1. halvår 2020 og modtageren af 

STAD LEGATET 2020 offentliggøres på Ejendomsdagene på Marienlyst  

i september 2020. 

Send dit bud eller bidrag inden d. 1. september 2020 med en kort beskri- 

velse og motivation. Nominer din kandidat her: www.staderhverv.dk/legat
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NAVN FIRMA TITEL

Anne Skovbro By & Havn Adm. direktør 

Bjarke Ingels BIG Arkitekt og partner

Bjarne Jørgensen RealkreditDanmark/Danske Bank Vicedirektør, Storkunder ejendomme

Boris Nørgaard Kjeldsen DADES Adm. direktør 

Camilla Van Deurs Københavns Kommune Stadsarkitekt

Carsten Toft Boesen NIRAS Adm. direktør 

Christian Fladeland Heimstaden CIO

Claus Klostermann Capital Investment Partner, bestyrelsesformand

Frank Jensen Københavns Kommune Overborgmester

Hans-Bo Hyldig FB Gruppen Adm. direktør og partner

Henning Arp-Hansen Arp-Hansen Group Bestyrelsesformand

Henrik Dahl Jeppesen DEAS Adm. direktør og formand for Ejendomdanmark

Jannick Nytoft EjendomDanmark Adm. direktør 

Jesper Damborg Capital Investment Partner 

Jesper Nygård Realdania Adm. direktør 

Jesper Bo Hansen Catella Head of Corporate Finance

Karen Mosbech Freja Ejendomme Adm. direktør 

Kaare Dybvad Socialdemokratiet Boligminister

Lars Sandahl Sørensen Dansk Industri CEO

Lars Storr-Hansen Dansk Byggeri Adm. direktør 

Lars Thylander Thylander Gruppen Indehaver og bestyrelsesformand

Lars Peter Søbye COWI President & CEO

Lene Espersen Danske Arkitektvirksomheder Direktør

Magnus Nordholm Heimstaden CEO  

Marius Møller PensionDanmark Ejendomme Direktør

Martin Vang Hansen ATP Ejendomme Adm. direktør 

Mette Kynne Frandsen Henning Larsen Group CEO & partner

Michael Bruhn PFA Ejendomme Direktør

Michael Mortensen CASA Group Grundlægger

Michael Nielsen DSC/Danica Ejendomme CFO

Mikael Goldschmidt Goldschmidt Holding Stifter og ejer

Mikkel Bülow-Lehnsby NREP Stifter og partner

Nicholas Thurø Cushmann Wakefield - RED Managing Partner

Nikolaj Stampe PKA Head of Property Investment

Per W. Hallgren Jeudan Adm. direktør 

Peter Mering Danica Ejendomme Senior Advisor

Peter Olsson AP Ejendomme Direktør 

Peter Winther Colliers International CEO, Danmark

Rasmus Brandt Lassen Bygningsstyrelsen Direktør

Rasmus Juul-Nyholm Cobblestone Adm. direktør og partner

Rasmus Nørgaard NREP Stifter og partner

Rikke Lykke Patrizia European Head of Asset Management

Robin Feddern AG Gruppen Adm. direktør og partner

Rolf Andersson KAB Byggedirektør

Søren Risager-Hansen KLP Ejendomme Adm. direktør 

Tonny Nielsen Fokus Asset Management Co-founder, partner & CEO

Torben Black C.W. Obel Adm. direktør 

Torben Modvig CASA Group CEO  

Torben Möger Pedersen PensionDanmark Adm. direktør 

Ib Enevoldsen Rambøll Adm. direktør og formand for FRI
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TIL SALG
——  Læs mere på freja.biz

Freja ejendomme udvikler og 
sælger statens og regionernes 
ejendomme over hele landet. 

Vi har gennem årene udviklet og 
solgt over 500 ejendomme og på 
Danmarkskortet ses de 
ejendomme vi har på markedet 
netop nu.

Ring på 33730800 eller besøg os 
på freja.biz for at læse mere om 
ejendommene.

1 VASBYGADE 10-22
2450 København SV

18 STENSVED KASERNE
4773 Stensved

10 CARLSBERGVEJ
3400 Hillerød

27 PALÆVEJ 7 OG 9A
6440 Augustenborg

36 OVER HADSTENVEJ 78
8370 Hadsten

4 JONSTRUPLEJREN
2750 Ballerup

13 FÆGYDEN 1
3500 Værløse

7 FOLEHAVEVEJ 13 OG 17
2870 Hørsholm

2 FØLAGER
2500 Valby

11 FRUEBJERGVEJ 5
3400 Hillerød

5 KALVEBODVEJ 250
2791 Dragør

14 SKOVLØBERVANGEN 63
3500 Værløse

8 HELSINGØR HOSPITAL
3000 Helsingør

3 VRIDSLØSELILLE FÆNGSEL
2620 Albertslund

12 TJÆREBYVEJ 19
3400 Hillerød

6 MØRKHØJ BYGADE 19
2860 Søborg

39 SCHÜTTESVEJ 15-21
8700 Horsens

42 B-827 IMERSUARMUT 2
3950 Aasiaat

37 MARIESMINDEVEJ 1
8400 Ebeltoft

40 FOLDBJERGVEJ 16
9760 Vrå

38 VESTRE SKOVVEJ 1
8500 Grenaa

41 HIMMERIGVEJEN 3
9940 Læsø

9 KRIGSAGERVEJ 44
3250 Gilleleje

21 FAABORG SYGEHUS
5600 Faaborg

24 GIGT SANATORIET
6300 Gråsten

19 ISLANDSGADE 2
5000 Odense

22 KIRSTINEBJERGVEJ 10
5792 Odense S

25 FLENSBORGVEJ 22
6360 Tinglev

20 CORTEX PARK
5230 Odense

23 HADERSLEV SYGEHUS
6100 Haderslev

26 PALÆVEJ 1
6440 Augustenborg

15 RISØ HUSE 11-43
4000 Roskilde

16 FLYVESTATION SKALSTRUP
4621 Gadstrup

17 FLYVERVEJ 10
4750 Lundby

30 HUSBY KLITVEJ 5
6990 Ulfborg

33 VESTERGADE 56
7770 Vestervig

28 ADGANGSVEJEN 3
6700 Esbjerg

31 GIVE SYGEHUS
7323 Give

34 NØRREPORT 20
8000 Aarhus C

29 KVORUPVEJ 21
6800 Varde

32 AARESTRUPVEJ 128
7470 Karup

35 LANGDALEN 23
8305 Samsø
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Magthaverne
EJENDOMSBRANCHENS 50 MEST MAGTFULDE PERSONER

SÅDAN 
GJORDE VI
Estate Media har bedt 7 markante 
profiler i ejendomsbranchen om 
at give et bud på maksimum 20 
aktører, som de opfatter som de 
mest magtfulde. Efterfølgende 
er juryen blevet bedt om at rang-
liste dem med point fra 1-7. De 50 
med højest point udgør listen, 
som vi nu beder dig om at rang-
liste. 

Det kan du gøre på 
estatemedia.dk/magthaverne

Her er de 50 mest magtfulde i ejendomsbranchen i alfabetisk rækkefølge, 
som du kan stemme på på estatemedia.dk/magthaverne.
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OOrdet er dit

Mange virksomheder i ejendomsbranchen har 
de seneste år italesat, at den teknologiske 
udvikling i branchen går for langsomt. Men 

samtidig har de seneste års fokus på digitalisering 
også vist, at ejendomsbranchen måske ikke har haft 
det samme behov for revolutionerende teknologisk 
udvikling, som mange andre brancher.

Ejendomsbranchen er hverken finansbranchen, sund-
hedsbranchen eller medicinalindustrien og branchens 
overliggende forretningsgrundlag ændres næppe ved 
introduktionen af digitale overførsler, 3-D print eller 
ansigtsgenkendelse. 

Dermed ikke sagt, at teknologi ikke er en væsentlig og 
vigtig del af ejendomsbranchen, for det er indlysende. 
Men teknologi er allerbedst, når man ikke lægger 
mærke til, at det er til stede, og introduktionen af for 
eksempel nye sensorer, kameraer, robotter, koder og 
skærme er blevet naturlige værktøjer og elementer, 

som i stigende grad tænkes ind i tidens løsninger. 
Internetrevolutionen er for længst overstået og blot 
blevet en logisk hygiejnefaktor i vores hverdag. 

Mange i ejendomsbranchen har ganske givet fået en 
bedre forståelse og indsigt i teknologiens fordele i 
forbindelse med arbejdsrytmen under corona-krisen 
og med brugen af hjemmearbejdspladser. For pludselig 
kom teknologien tæt på, og fordelene var indlysende 
værdiskabende. Funktionaliteterne blev hurtigt en del 
af de flestes hverdag og på nær de sociale afsavn har 
det til gengæld afstedkommet større effektivitet og 
koncentration. Teknologien er blevet afgørende for 
at holde hjulene i gang, hvilket formentlig kommer til 
at fjerne noget af den berøringsangst, man har kunne 
sporet i ejendomsbranchen tidligere. 

Selvom alle i ejendomsbranchen har skullet omstille 
sig til hjemmearbejde, så er den teknologiske omfav-
nelse, der er fulgt med, naturligvis blevet tacklet 

Af Lars Bernt, 
adm.direktør, 
bernt@estatemedia.dk, 
Estate Media

CORONA SKABTE DIGITAL 
TRANSFORMATION 

I EJENDOMSBRANCHEN

70 27 77 28  |  maxgruppen.dk
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forskelligt. På Estate Media har vi forsøgt at under-
støtte branchen bedst muligt, ved at flytte vores off-
line aktiviteter online. Som de fleste andre benyttede 
vi blot den teknologi, som allerede var tilgængelig, - og 
forsøgte at matche vores produkter og indhold op mod 
markedets og vores kunders nye adfærd. 

For det var nemlig ikke bare os, men hele ejen-
domsbranchen, der kom online. Således blev vores 
seminarer og konferencer til webinarer, og vores 
netværksmuligheder til ’virtuelle kaffemøder’ via 
vores app, mens Magasinet kunne læses online. 

På vores øvrige online nyhedsflade har vi produ-
ceret endnu flere artikler til udgivelse bag vores 
betalingsvæg i et forsøg på at få økonomien til 
at følge med, samt udgivet en podcast, vi kaldte 
’Hjemmekontoret’.

Med andre ord, så kunne vi i grove træk fortsætte 
med at tilbyde branchen vores kerneydelser, men 
nu online. Bevares, fredagsbar på Teams er sjovt, 
men vittighederne flyver lidt hurtigere i baren på 
Ejendomsdagene over et glas vin, og den hyggelige 
stemning udestår stadig at blive digitaliseret. 

Men med en naturlig forståelse af teknologiens 
muligheder, fik vi accelereret nogle udviklingsområder, 
qua branchens nye adfærd, som har givet os mod på 
mere, og vi skal naturligvis have udviklet et nyt site, få 
digitaliseret vores gode markedsplads, Brancheguiden, 
ligesom vi skal have etableret digitale netværksgrupper, 
vi skal blive endnu bedre til webinarer, og så skal vi 
blive mere visuelle og bedre til at kommunikere med 

levende billeder og meget andet. Så det er vi naturligvis 
i fuld gang med.

Dermed har vi i den seneste tid lært meget nyt 
på Estate Media og ikke mindst set, at branchens 
forandringsparathed har været større end de fleste 
havde spået for kun kort tid siden. Det er lidt pudsigt 
at tænke tilbage på, da musiktjenesten Spotify for 
nogle år siden løftede sløret for, hvorfor de var så 
dygtige og ikke mindst hurtige til digital udvikling. 
De arbejdede nemlig i såkaldte ”squads”, ”tribes” og 
”guilds” baseret på medarbejder autonomi, daglige 
check-ins, optimal kompetencedeling og stakeholding. 
Den arbejdsform gav pludselig indlysende god mening 
på Estate Media, da vi alle blev ”grounded”, og det har 
det formentlig også gjort mange andre steder. 

Derfor er det også fristende at citere den schweiziske 
dramatiker Max Frisch, der har skrevet, at  ”krise er en 
produktiv tilstand, hvis man blot fjerner bismagen af 
katastrofe”. På Estate Media blev vi i hvert fald enormt 
produktive, og det er jeg sikker på, at mange andre i 
ejendomsbranchen også er blevet med eller uden 
bismag og uagtet, hvor tilbagestående branchen end 
har været digitalt tidligere. 

Det efterlader et kæmpe håb, og jeg tror, at ejen-
domsbranchen under krisen har lært, at man ikke 
skal være helt så distanceret i forhold til teknologi 
og fremtiden, for fremtiden er her allerede og 
teknologierne findes. For det viste sig med corona-
krisen, at ejendomsbranchen sagtens kan rykke med 
lynets hast. Det kræver bare en virkelig god grund, og 
da den kom, så gik det stærkt. Og det er godt gået. n

Oversigt over virksomheder i bygge- og ejendomsbranchen
BRANCHEGUIDE

Ordet er dit
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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. 

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.

 

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.

 

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.

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

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.

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
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.

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.   
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Advokater

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.

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.

 

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. 

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. 

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.

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. 

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. 
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Analyse  -  Arkitekter  -  Asset management  -  Bygherrerådgivere

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. 

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. 

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.

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.

 
 

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.
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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.

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.

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

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
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Corporate finance/M&A  -  Ejendomsselsskaber

  

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

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

CASTELLUM
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.

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.

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.

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.

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.
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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.

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.

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:  Hanne Poulsen, afdelingschef 
Email:  hapo@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.

 
  

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.

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.

 
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

Energioptimering  -  Entreprenører  -  Erhvervsejendomsmæglere

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

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. 

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.

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:  Rasmus Rask Søndergaard, landinspektør, adm.dir. 
Email: rs@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.

DEAS FACILITY SERVICES 
Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg 
Tlf.:  70 30 20 20 
Kontakt:  Morten Clausen, afdelingsdirektør 
Email:  moc@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.

 

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. 

Erhvervsejendomsmæglere  -  Facility management  -  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.

  

P R O J E C T
Housing Denmark A/S har erfaringen og ekspertisen til at varetage alle opgaver, som fører til en 

succesfuld projektudlejning. Tøv ikke med at kontakte os for et uforbindende møde.

www.housingdenmark.com +(45) 70 20 04 70

 

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. 

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.

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. 

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.

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  -  Projektudlejning  -  Projektudviklere

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. 

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.
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rundpriserne er altafgørende, når der skal 
udvikles boliger. Men meget andet end 
udbud og efterspørgsel afgør, hvordan 

priserne fastsættes. Selvom potentielle jordsalg mange 
steder i Danmark bruges til at regulere budgetterne 
med, så falder priserne sjældent, hvis grundene ikke 
bliver solgt. 

Estate Media har spurgt alle landets kommuner om 
en række oplysninger om kommunernes jordsalg. 40 
af landets 98 kommuner har deltaget i undersøgelsen. 
Målet har været at kortlægge væsentlige udsving og 
tendenser og fastslå om kommunerne på grund af den 
store efterspørgsel på boligjord har ændret priserne. 

Samtlige kommuner pånær én forventer at bibeholde 
prisniveauet fra 2019 i 2020. 

- Vi sælger efter politisk beslutning og ikke efter-
spørgsel, siger direktør for by og erhverv Ole Stilling, 
Hørsholm kommune nord for København.  

Hørsholm har få relevante grunde til byudvikling og 
derfor også nogle af de højeste priser i undersøgelsen 
blandt landets ikke-største kommuner. I Hørsholm 
kan boligjord koste op mod 10.000 kr. per kvm. 
byggeret, men prisen er også afhængige af samspillet 
med udviklerne. Prisen er markedskonform, og 
prisniveauet i Hørsholm med en af Danmarks højeste 
gennemsnitsindkomster, er højt, hvilket også gør, at 
Hørsholm ønsker at opføre flere almene boliger for 
også at tiltrække yngre familier. I Hørsholm er der 
ligesom andre steder forskel på om kommunen blot 
sælger en grund eller indgår i udviklingsprocessen.

- Vi er selv aktive i udviklingen og stiller store krav. 
Det kan for eksempel være krav om, at der skal være 
parkering i konstruktion under terræn, hvilket gør 
priserne svært sammenlignelige, siger Ole Stilling.

I den anden ende af skalaen ligger flere jyske 
kommuner, hvor jorden i højere grad sælges som 
individuelle parceller til private. Her ligger prisen 
i spændet mellem 45 og 800 kr., mens jord til 
boligudvikling koster i spændet 2.000-4.000 kr. i 
en stor del af Københavns omegnskommuner som 
Ballerup, Furesø og Brøndby. 

LAV PRIS PÅ JORD SKAL TILTRÆKKE INVESTORER
I den modsatte ende ligger kommuner som Ærø, 
Struer, Thisted, Bornholm, Varde, Randers og 
Langeland. Alle kommuner, der har svært ved at 
tiltrække boligudvikling og prioriterer, at grundprisen 
på kommunal jord i hvert fald ikke skal blokere for 
investorers interesse for den pågældende kommune. 

- Vi har haft et stort salg i 2019, men det er primært 
solgt som landbrugsjord. Desuden har vi solgt 19 
sommerhusgrunde på cirka 1.000 kvm. hver, siger chef 
for køb og salg Ann Nielsen, Bornholms kommune.

I Rønne blev der i januar i år solgt en grund til PL 
Entreprise, Bornholms største entreprenørfirma med 
135 ansatte. Her vil direktør Jens Koefoed bygge 12 
andelsboliger, og den slags projekter tror Ann Juel 
Nielsen på, at der kommer flere af. 

- Der er en meget stor efterspørgsel på nybyggede 
boliger. Boligpriserne er steget, og det har betydet, 

De seneste år er boligpriserne steget i Danmarks største byer, 
og det har betydet, at flere udviklere har søgt mod de mindre byer. 

Estate Media har kortlagt jordsalget i Danmarks kommuner

GAf Kamilla Sevel 

BOLIGBOOM
GIVER JORDSALG

Flere steder i Danmark har 
kommuner købt centrale 
hospitalsgrunde af regionerne. 
I Hørsholm skal der skabes 
en ny bydel på den tidligere 
hospitalsgrund med sølandskab 
og offentlig park. Udviklere som 
EcoVillage, Svanen og Calum har 
købt byggeretter på grunden.

Inden for de seneste seks 
måneder har erhvervsmægler-
firmaet Nordicals på vegne 
af Gribskov Kommune blandt 
andet formidlet en tidligere 
daginstitution, en tidligere skole, 
en boligejendom og store og små 
grundsalg i Græsted og Helsinge 
– herunder det store projekt, 
Troldebakkerne. Alt sammen 
grunde, der er købt med henblik 
på at udvikle nye boliger.



52 estate |  N°3  2020

at det er blevet for dyrt at sætte en eksisterende bolig 
i stand i forhold til at bygge selv. Så der er kommet 
et markant fokus på grunde især i Rønne, og indenfor 
de sidste uger har jeg alene solgt 3 grunde, siger Ann 
Nielsen. 

GENERATIONSSKIFTE DRIVER EFTERSPØRGSEL
Adskillige steder i Danmark er der gang i et genera-
tionsskifte. Førstekøberne af parcelhus- og rækkehus-
udbygningen i 60erne og 70erne vil gerne flytte til 
noget mindre, men samtidig vil mange gerne blive i 
lokalområdet. Og det tilbud findes ikke. Det har blandt 
andet fået flere investorer som Nrep og PFA til at 
udvikle landsdækkende boligkoncepter, der kan møde 
netop efterspørgslen fra seniorerne. 

- Her på Bornholm vil mange gerne sælge deres 
store hus og flytte ned i noget mindre. Projektet på 
Christians Plads opfylder præcis det behov med 12 
sammenbyggede og ældrevenlige boliger i 1 plan, siger 
Ann Nielsen. 
 
Et andet sted, hvor det i øjeblikket går forrygende 
med jordsalget er i Herning. Her udbyder man i 

øjeblikket blandt andet 70 grunde uden mindstepris i 
14 udstykningsområder i 12 af kommunens landsbyer. 
Men kommunen har også solgt store arealer til 
udvikling til projektudviklere. I 2019 blev der solgt i 
alt godt 176.000 kvm i 2019, hvoraf knap halvdelen var 
til boliggrunde. Herudover blev der i alt solgt 15.731 
kvm storparceller til professionelle byggefirmaer eller 
projektudviklere som vil udvikle boliger til videresalg 
eller udlejning. Kommunen har allerede forberedt 10 
gange så meget til salg. Sammen med Randers og Vejen 
er Herning således den kommune i undersøgelsen, der 
har flest ledige kommunale kvm til salg.

- Det har udviklet sig helt vildt. Vi bliver kimet ned 
af bygherrer, der gerne vil købe grunde til udvikling 
af tæt-lavt boligbyggeri. Og vi har da også solgt to 
storparceller på hver 10.000 kvm, siger Anne Mette 
Skjærlund, Herning Kommune. 

Blandt køberne er Ikast-firmaet K2 Huse, der udvikler 
typehuse. Og der kommer meget mere jord til 
udvikling i Herning, hvor det eksisterende sygehus 
for 60 procents vedkommende er solgt til udvikling til 
entreprenørfirmaet KPC. 

HER VIL FOLK GERNE BO
Over hele Danmark forsøger 
kommunerne at tiltrække investorer 
til at bygge bolig-byggeri og 
dermed nye skatteydere. Men 
der er nogle kommuner, der er 
langt mere efterspurgt end andre. 
Analysefirmaet Exometric har 
gennem interviews med mere 
end 30.000 husstande over hele 
Danmark kortlagt, hvor danskerne 
gerne vil bo. Analysen går på, 
hvormange der siger, at de søger 
en bolig det pågældende sted til 
en pris over 1.200 kr. per kvm. som 
typisk er det niveau, der skal til for 
at professionelle boligudviklere kan 
regne et projekt hjem. Der er ikke 
helt overraskende flest, der søger 
mod de større byer som København 
og Frederiksberg. 

Og ser man generelt på det, så 
er det byer i Vestjylland, der trækker 
færrest.

BYER MED STØRST SØGNING

BYER MED MINDST SØGNING

Kommuner Antal lejelejligheder 
opført  2014-2018 i kommunen

Ikke 
beboet

Total Private Almen Andet

Boligpotentialer

Leje vol. v/1.200 kr./m2 - 5 år
lejelejligheder 30-140 m2 . 

Antal søgere.

Ikke medtaget: Fanø, Langeland,  Ærø, Morsø og Læsø

KØBENHAVN 16.188 9542 7966 757 819 2455

FREDERIKSBERG 10.376 410 53 0 357 26

AARHUS 9.182 5044 4228 353 463 639

ODENSE 4.673 1442 1056 356 30 382

LYNGBY-TAARBÆK 4.376 107 94 0 13 55

GENTOFTE 4.309 179 110 0 68 8

ROSKILDE 4.266 150 74 59 17 9

RØDOVRE 4.049 170 147 0 23 12

AALBORG 3.873 3447 1327 2116 4 498

HVIDOVRE 3.293 6 0 0 6 0

MARIAGERFJORD 461 38 18 20 0 6

VARDE 459 46 5 0 41 2

JAMMERBUGT 440 22 5 17 0 5

VEJEN 437 12 12 0 0 0

STRUER 392 153 0 153 0 1

VESTHIMMERLAND 362 60 15 45 0 12

BRØNDERSLEV 341 83 7 76 0 3

LEMVIG 290 0 0 0 0 0

SAMSØ 287 1 1 0 0 1

THISTED 279 32 0 0 32 18

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? 

Tallene leveres af
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Bornholm er en anden kommune, der har solgt aller-
mest til erhvervsformål i 2019 blandt de medvirkende 
kommuner. Ud af de knap 250.000 kvm var det kun de 
knap 24.000, der blev solgt til boligudvikling. 

- Det er fordi, vi har solgt store arealer til landbrugs–
jord, siger Ann Nielsen. 

Men selvom der er solgt store arealer til reelle er-
hvervsvirksomheder, så vidner det ikke nødvendig-
vis om, at der er en stigning i antallet af erhvervs-
virksomheder i en kommune. Tværtimod kan der nemt 
opstå et lidt skævt billede ifølge Herning Kommunes 
Anne Mette Skjærlund. 

- Vi har for eksempel solgt et stort antal kvm til 
erhvervsudvikling, men oftest afspejler det virksom-
heder, der flytter internt i kommunen, og det får vi 
jo ikke nogen nye virksomheder til Herning af, siger 
Anne Mette Skjærlund. n

- Vi har lukket to skoler, Hammerum skole og Gjellerup 
skole, og på de to grunde er der ved at blive udviklet 
nogle virkelig spændende projekter med både erhverv 
og bolig. Vi beholder noget af grunden ved Gjellerup 
Skole både til parcelhusudstykninger men også til tæt-
lav. 

Efterspørgslen kommer især fra de lokale. 

- Vi ser oftest, at hvis man kommer udefra og for 
eksempel flytter hertil fra København, så køber man 
noget eksisterende. Dem, der giver sig i kast med 
selv at bygge, er stort set altid borgere, der bor her i 
forvejen, siger Anne Mette Skjærlund. 

STORPARCELLER TIL TÆT-LAV GÅR GODT
I Gribskov Kommune har mæglerfirmaet Nordicals 
lige solgt et jordstykke på cirka 97.000 kvm i den lille 
by Blistrup. Det er det syvende i rækken af kommunens 
ejendomssalg siden efteråret. Grundstykket ved 
Udsholtvej i den nordlige ende af Blistrup er solgt 
til Planet Huse, som vil bygge blandede bolig- og 
ejerformer i tæt, lav bebyggelse. Og i Gribskov er det 
nøjagtig den samme type efterspørgsel, der gør sig 
gældende 

- Der bliver tale om blandede, attraktive boliger for 
en bred målgruppe. Projektet åbner muligheder for 
egnens ældre, som både ønsker at blive boende heroppe 
og flytte i noget nyt, lækkert og vedligeholdelsesfrit, 
siger den ansvarlige mægler Simone Holm, Nordicals. 

Gribskov ligger tilpas tæt på København til også at 
kunne være mål for tilflyttere, der ser alternative 
muligheder til de høje priser tættere på city.

- Vi har oplevet stor interesse fra investorer på alle de 
udbudte ejendomme, og samtlige handler er endt med 
tilfredsstillende salgspriser. Her er en lille befolknings-
tilvækst, som ser ud til at fortsætte. På kommuneplan 
er Gribskov vokset med cirka 1,25 procent siden 2010, 
og ifølge Danmarks Statistik vil der være en vækst på 
1,9 procent frem mod 2045, siger Simone Holm.

STORE UDSVING I ERHVERVSJORDSSALG
Estate Media har også undersøgt salget af erhvervsjord. 
Her er der meget store udsving i tallene. Det skyldes 
blandt andet, at en kommune som Norddjurs, der 
har haft det absolut største salg af erhvervsjord har 
solgt et stort areal til et rekreativt vådområde til 
Landbrugsstyrelsen. 

Køge

Kolding

Faxe

Billund

Herning

Silkeborg

Vejen

Aalborg

Sønderborg

Randers

STØRST JORDSALG TIL ERHVERV (i kvm)

Historisk set ligger salget af boligjord langt under erhverv, da salg 
til erhverv typisk inkluderer større grunde. Men de seneste år i 
takt med, at boligefterspørgslen er steget og projektudviklere og 
investorer bevæger sig videre ud fra de store byer, er der solgt 
mere boligjord, selvom erhverv stadig udgør hovedparten. 
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STØRST JORDSALG TIL BOLIG (i kvm)

Estate Media har kontaktet samtlige Danmarks kommuner i 
marts 2020 og stillet samme spørgsmål om deres jordsalg i 
2019, deres ledige arealer samt om prisen på kommunal jord til 
udvikling. 40 ud af 98 kommuner har svaret.
 
Vi har efterfølgende sammenstillet alle besvarelser og dykket 
ned i en række kommuner og tendenser. Mangler der tal eller 
nyheder fra din kommune? Du er meget velkommen til at maile 
eller ringe til os med nyheder, så sørger vi for at dække dem 
enten i magasinet eller på estatemedia.dk 

DEN STORE JORDUNDERSØGELSE 
– SÅDAN HAR VI GJORT

92 NYE BOLIGER PÅ VEJ 
I HERNING+-BYDELEN

Ejnar Kristiansen har via Ejendomsselskabet af 
1998 købt det sydøstlige hjørne af den kommende 
Herning+-bydel for 24 millioner kroner. I området vil 
blive opført 92 nye boliger.

Dermed er 2. etape af Herning Kommunes byom-- 
dannelses-projekt klart til at blive realiseret. For 
halvandet år siden solgte kommunen de første 60 
procent af sygehusgrunden til KPC for 113,9 millioner kr.

- Vi er i gang med at byudvikle en central og historisk del 
af Herning, og med Etape 2 på vej får det kæmpestore 
udviklingsprojekt rigtig god fremdrift. Det er naturligvis 
meget tilfredsstillende, siger borgmester Lars Krarup, 
Herning Kommune.

Baggrunden for hele Herning+-arbejdet er, at Region 
Midtjylland inden længe flytter sine sygehus-aktiviteter 
til det kommende supersygehus i Gødstrup. Dermed 
sættes en hel bydel, centralt i Herning, i spil.

Plusset i Herning+ henviser både til, at to gadeforløb 
centralt i det store område vil danne et stort plus. 
Det vil udgøre et centralt, nyt byrum for hele det 
nye kvarter. Samtidig skal +'et signalere, at bydelen vil 
tilføre Herning noget helt nyt og attraktivt.

Næste etape i Herning+-projektet rummer blandt 
andet det areal i den sydvestlige del af området, hvor 
VIA afsøger mulighederne for at etablere sig, hvis 
ønsket er en mere bynær placering end i Birk.

I Herning samarbejder Ejnar 
Kristiansen med Timring-
selskabet JCN Bolig og 
det Cowi-ejede Arkitema 
Architects. Nybyggeriet 
forventes at være klar til 
at blive taget i brug august 
2023.

Jord solgt
til erhverv

Jord solgt
 til bolig

FORDELING AF JORD SOLGT TIL ERHVERV OG BOLIG (i kvm)
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Køge solgte 415 procent mere jord i 2019 end i 2018 fulgt af 
Kolding, Faxe, Billund og Herning. 

Silkeborg, Thisted og Herning er fulgt af Kolding og Favrskov de 
kommuner, hvor der er solgt mest jord til boligudvikling i 2019. 
Parceller er typisk medtaget som værende 800 kvm i gennemsnit. 
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KAMPEN OM INVESTORERNE I MIDTJYLLAND (i kvm)
I april købte ejendoms-
selskabet Niam 238 rækkehuse 
på 23.000 kvm i Vejle Øst. 
Boligerne i området kaldet 
Tirsbæk Bakker i Bredballe 
er moderne og bygget i 
høj kvalitet. Det er den 
nyudnævnte direktør for MT 
Højgaard Morten Hansens 
udviklingsselskab Tirsbæk 
Bakker, der har købt jorden og 
bygger boligerne i to etaper.

Der er hård kamp om investorerne i det midtjyske både, hvad angår bolig og erhverv. Men der er også stor efterspørgsel både 
fra lokale, der gerne vil flytte til noget mindre, men i flere byer også fra for eksempel børnefamilier, der flytter fra større byer.

HERNING 66 81 19.463 M2 95.318 M2

IKAST-BRANDE 20 31 71.242 M2 36.411 M2

SKIVE 16 13 115.800 M2 190.400* M2

HOLSTEBRO 59 57 9.912 M2 22.836 M2

VIBORG 93 84 5.000 M2 15.000 M2

SILKEBORG 46 38 210.547 M2 220.000 M2

RINGKØBING-SKJERN 19 12 10.000 M2 5.000 M2
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JORD TIL SALG (i kvm)
Mange jyske kommuner 

har store kommunale 

arealer til salg. 10 ud af 

de 15 kommuner med 

størst arealer til salg til 

udvikling ligger i Jylland. 

Esbjerg havde en mindre 

vækst i solgt erhvervsjord 

i 2019, mens boligsalget 

oplevede et marginalt 

fald. 
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Konferencer 
og seminarer

 2020



Areal og 
ejendomsdannelse
Afholdelsessted: Husen Advokater, 
Bryggernes Plads 17, 2. sal, 1799 København V

På seminaret gennemgås de forskellige 
arealtyper og deres anvendelse ligesom 
reglerne for, hvordan arealerne opmåles 
anskueliggøres.

Tirsdag kl. 09:00 - 13:30
23. juni

Erhvervs- og boligmar-
kedet i Trekantområdet
Afholdelsessted: ADP, Porthouse, 
Vendersgade 74, 7000 Fredericia

Omkring en tredjedel af transaktions-
volumen i Danmark kom i 2018 fra Jylland. 
Flere større aktører i markedet har 
udarbejdet strategier for investeringer i 
top 20 byer, og hovedparten af disse ligger 
i Jylland og ikke mindst i Trekantområdet. 
 

Onsdag kl. 09:00 - 13:30
27. maj

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

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

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

På denne konference ser vi på den 
overordnede udvikling i Aalborg og 
går i dybden med en række konkrete 
udviklingsområder og tendenser, som 
kommer til at præge markedet i de 
kommende år.

Tirsdag kl. 09:00 - 13:30
26. maj

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

Få ubegrænset adgang til mere end 
40 årlige seminarer- og dagskonferencer 

for kun kr. 999.- pr. md. 
 

Scan koden og tilmeld 
dig More Club online eller ring blot til 

Jonas Linke på 51 53 83 50.

estate
MORE CLUB

estatekonference.dk/estate-more-club 

Se det fulde 
program for 

Estate Medias 
konferencer 

og seminarer på 
estatekonference.dk

Erhvervs- og bolig-
markedet i Roskilde
Afholdelsessted: Danske Bank 
Stændertorvet 5, 2. sal, 4000 Roskilde

Et af de steder, hvor efterspørgslen er 
størst er vest for København i Roskilde, 
hvor indbyggertallet er i markant 
vækst, og stadig flere både private og 
institutionelle investorer har valgt at 
bygge både bolig og erhverv.

Torsdag kl. 09:00 - 13:30
13. august

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

Erhvervslejeloven

Afholdelsessted: Winsløw Advokater, 
Gammel Strand 34, 1202 København K

På dette seminar underviser nogle 
af branchens mest erfarne eksperter 
i erhvervslejelovens vigtigste 
bestemmelser og ikke mindst i, hvordan 
den nyeste retspraksis påvirker dem.

Torsdag kl. 09:00 - 13:30
20. august

Standardpris: 2.995,-
Pris More Club: 0,-
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Paragraf 5, stk. 2

Afholdelsessted: 
Plesner Advokatpartnerselskab 
Amerika Plads 37, 2100 København Ø

På dette seminar vil juridiske eksperter 
fortælle mere om, hvad konsekvenserne 
af det nye regelsæt kan forventes at blive 
og hvad branchen skal være specielt 
opmærksom på i de kommende år.

Tirsdag kl. 09:00 - 13:30
25. august

Standardpris: 2.995,-
Pris More Club: 0,-
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Afholdelsessted: Marienlyst Strandhotel, 
Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør

Ejendomsdagene har udviklet sig til den 
danske bygge- og ejendomsbranches 
vigtigste netværksbegivenhed på dansk 
jord. Vi glæder os til 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

Ejendomsdagene 2020

10. -11. september

Standardpris: 12.995,-
Pris More Club: 6.495,-

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

Hør om mulighederne 
for eksponering 
overfor branchens 
bedste publikum

estate MEDIA

estate MEDIA

Fremtidens kontor

Afholdelsessted: KLP Ejendomme, 
Arne Jacobsens Allé 15-17, 2300 København S

På konferencen Fremtidens kontor ser vi 
nærmere på kontormarkedet generelt, på 
krav til kontorarbejdspladsen anno 2020, 
og på hvad der skal til for at skabe en god 
investering i en kontorejendom.

Torsdag kl. 09:00 - 15:00
27. august

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

Copenhagen 
Future Arena
Afholdelsessted: København K

Som deltager på konferencen 
får du en grundig indsigt i trends 
og trusler serveret af branchens 
førende keynote speakers. Innovative 
workshops giver dig hands-on 
erfaring med de nyeste teknologier.

7.-8. oktober
Onsdag kl 9.30 – torsdag kl. 13.30

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

Mette Hyrup Vilsen bliver bygge- og udviklings-
chef i Lejerbo. Hun kommer fra en stilling som 
afdelingschef for bygherrerådgivning i rådgivnings-
virksomheden Sweco, hvor hun har været siden 
april 2017. Tidligere har Mette Hyrup Vilsen blandt 
andet været afdelingschef for bygherrerådgiv-
ning i Alectia, som i 2017 fusionerede med Niras, 
samt styrings- og udviklingschef i Frederiksberg 
Kommunes ejendomsafdeling.

Lejerbo administrerer cirka 35.000 boliger over 
det meste af landet.

JACOB U. SACHSE FÅR 
ANSVAR FOR EJENDOMME 
I REGION HOVEDSTADEN

Jacob U. Sachse får ansvar for ejendomme som chef 
for Region Hovedstadens Center for Ejendommes 
enhed Byg og Renovering.

– Det bliver spændende at komme om på den anden 
side af bordet og være med til at udvikle Region 
Hovedstadens meget store ejendomsportefølje. Jeg 
har i 20 år arbejdet som leverandør af rådgivning 
og entreprise til især den offentlige sektor, siger 
Jacob U. Sachse.

Center for Ejendomme varetager regionens ejen-
domsportefølje på cirka 2 millioner kvm med alt fra 
fredede ejendomme til nybyggeri. Centrets opgave 
er at skabe, drive og optimere de fysiske rammer for 
Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og 
centre. 

Jacob U. Sachse stoppede som adm. direktør 
for Gaihede i efteråret 2019. Han er uddannet 
diplomingeniør og har karriere bag sig i rådgivende 
ingeniørvirksomheder. Inden han var adm. direktør 
for Gaihede, var han frem til 2017 divisionsdirektør 
i det daværende Alectia, der nu er fusioneret med 
Niras. 
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NY CHEF FOR DEAS’ 
ERHVERVS-

UDLEJNING
Hanne Poulsen er ny chef 
for Deas’ afdeling for er-

hvervsudlejning. Hun kommer 
til Deas fra en position som udlej-

ningschef i NCC Property Development 
og tidligere har hun blandt andet været udlejningschef 
i Nordicom.

Hanne Poulsen bliver chef for afdelingens ni med-
arbejdere, der dagligt arbejder for at udleje en bred 
vifte af erhvervsejendomme. Deas styrkede i 2019 
forretningsområdet erhvervsudlejning i forbindelse 
med overtagelsen af Nordea Ejendomme, der var 
blandt Danmarks største udbydere af erhvervslejemål.
Tidligere afdelingschef for erhvervsudlejning Torkild 
Bang Jensen har valgt at gå på pension.

Michael Mikkelsen, finansdirek-
tør, bliver medlem af direktio-
nen i udviklingsselskabet Tetris. 
Michael Mikkelsen kom til Tetris 
i 2015 fra Finansiel Stabilitet, 
hvor han havde ansvaret for 
afviklingen af en låneportefølje 
på knap 11 milliarder kr.

MICHAEL MIKKELSEN 
BLIVER MEDLEM AF 

DIREKTIONEN I TETRIS

NNyt om navne

Kilde Amalie Search & Selection

Barometeret er baseret på den viden 
om jobsituationen i ejendomsmarkedet, 
som Amalie Search & Selection har 
gennem dialog med klienter og netværk.

PROJEKTCHEFER/
PROJEKTLEDER 

I BYGGERIET

80%

PROJEKT-
UDVIKLERE

90%

TRANSAKTIONS-
KOMPETENCER

75%

METTE HYRUP 
VILSEN BYGGE- OG 
UDVIKLINGSCHEF 
I LEJERBO

Foto: DEAS
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Med udsigten til kraftigt forøget projektudvik-
lingsaktivitet i porteføljen har ATP Ejendomme ansat 
40-årige André Scharf som investeringsdirektør. 

Han skal i tæt parløb med Kenneth Olsson, 
nuværende investeringsdirektør i ATP 

Ejendomme, sikre fokus på investering 
og udviklingen af de eksisterende 
ejendomme og uudnyttede byggeretter.

André Scharf får ansvar for udvikling 
af asset management og udenlandske 

investeringer, mens Kenneth Olsson er ansvarlig 
for transaktioner og projektudvikling i Danmark.

– Væksten i udviklingsporteføljen gør, at vi har behov 
for at udvide organisationen. Med André Scharf, 
som har erfaring med ejendomsinvesteringer i både 
ind- og udland, styrker vi vores fokus på både asset 
management og projektudvikling, som vil fylde meget 
fremover. Vi bygger en robust organisation til de 
opgaver, vi står over for, siger adm. direktør Martin 
Vang Hansen, ATP.

André Scharf har været otte år i Danica.

Robert Neble Larsen, tidligere 
adm. direktør i EDC Erhverv Poul 
Erik Bech, bliver ny bestyrelsesfor-
mand for lejerrådgiveren 2Move, der 
hjælper virksomheder med at finde kontorlejemål.

2Move startede i det danske marked som den første 
uafhængige rådgiver med de to tidligere Skanska-
profiler Jacob Garder og Maibritt Christensen i front i 
2013. Siden er Maibritt Christensen trådt ud, og Jacob 
Garder kører 2Move videre og er nu ved at etablere 
en professionel bestyrelse, som Robert Neble Larsen 
kommer til at stå i spidsen for.

I 2Moves nye bestyrelse sidder udover Robert Neble 
Larsen tidligere adm. direktør i Ejendomstorvet Simon 
Birch Skou og Thomas Ulrik, advokat og partner i 
advokatfirmaet Gangsted.

– Det gælder om at gribe en chance.

Gennem 17 år var han adm. direktør i ATP 
Ejendomme, og der var mange, der blev 
overraskede, da Michael Nielsen skiftede til en 
stilling som CFO i Danske Shoppingcentre. 1. maj 
tiltræder han nu i stedet som adm. direktør i Danica 
Ejendomme. Nuværende direktør i Danica André 
Scharf bliver til gengæld investeringsdirektør i 
ATP Ejendomme.

– Det har ikke været en aftalt køreplan eller skrevet 
i nogle historiebøger. Men muligheden dukkede 
op, da André Scharf fortalte, at han skifter til 
ATP Ejendomme. Og man skal da være et skarn, 
hvis man ikke kigger på gode muligheder for 
et spændende job, siger Michael Nielsen, 
der fortsætter i bestyrelsen for Danske 
Shoppingcentre.

ANDRÉ SCHARF GÅR TIL ATP 

2MOVE FÅR NYE 
PROFILER I 
BESTYRELSEN 

MICHAEL NIELSEN BLIVER ADM. 
DIREKTØR I DANICA EJENDOMME

NNyt om navne

Den danske ejendomsforvalter Fokus Asset Mana-
gement har ansat Carl-Johan Collet i en nyoprettet 
stilling som Chief Investment Officer (CIO). Han bliver 
ansvarlig for investeringer i ejendomme på vegne af 
Fokus’ både eksisterende og nye klienter, og han skal 
også være med til at udvikle nye fondsprodukter.

Carl-Johan Collet har en MBA fra Insead, en HA fra University of Virginia og mere end 18 
års erfaring fra ejendomsbranchen og investment banking i såvel Danmark som i udlandet. 
Han har blandt andet tidligere været ansat som Associate Director i Catella Corporate 
Finance i København og som Head of Nordic Region i Blackrock, det tidligere MGPA, i 
London, der i Danmark mest er kendt for købet af Illum-bygningen i København i 2011 og 
senest Næstved Storcenter i 2017.

FOKUS ASSET MANAGEMENT ANSÆTTER CIO 
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Få overblik over dine lån  
Automatisk opdatering

+1%

+1.5%

B Y  S C A N R A T E

Se den korte video på
lima.scanrate.dk

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

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

Morten Lambæk Jensen, CEO, Trifina Koncernen

lima.scanrate.dk - tlf. 86 205 260

Scanrate Financial Systems A/S
Åbogade 15 
8200 Aarhus N+1.5%

Det siger vores kunder
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Direktør og indehaver i Nordicals Odense, Bent 
S. Jensen, sælger sin del af Nordicals Odense til 
Morten Nielsen. 

Bent S. Jensen, der i 20 år har stået i spidsen for 
den dominerende erhvervsmæglerforretning i 
Odense, fratræder ved årets udgang. 50-årige 
Morten Nielsen kommer fra konkurrenten EDC 
Erhverv Poul Erik Bech på Fyn.

Nordicals Odense har en markedsandel på 
mellem 60 og 70 procent af det fynske erhvervs-
ejendomsmarked, ifølge Bent S. Jensen selv, 
der efter at have været ejendomschef i Sydbank 
og afdelingschef i Datea i 1999 blev ansat i det 
daværende Nybolig Erhverv Odense hos ejerne 
Hanne og Morten Blomberg. Et år senere var han 
medejer, og i 2001 overtog han forretningen.

Bent S. Jensen er fra Sønderjylland og han havde 
sat sine ben i Odense en enkelt gang tidligere, 
da han i 1999 begyndte i sit nye job. Siden 2001 
har han og resten af det 12 mand store hold hos 
Nordicals Odense tidoblet omsætningen.

Bent S. Jensen, Morten Rasmussen og Mads L. 
Henriksen ejer hver en tredjedel af Nordicals 
Odense I/S.

BENT S. JENSEN TRÆKKER 
SIG FRA NORDICALS

Juridisk direktør i EjendomDanmark Morten 
Østrup Møller skifter til pensionsselskabet P+, 
hvor han skal være chef for asset management. 
Morten Østrup Møller skiftede til Ejendom-
Danmark i marts 2017 efter knap 10 år i Deas.

– Jeg har haft en rigtig spændende tid i 
EjendomDanmark, hvor vi blandt andet har 
formået at tage et stort skridt i forhold til at blive 
en mere moderne erhvervsorganisation. Det 
er med et vist vemod, at jeg forlader min post 
som juridisk direktør, men stillingen i P+ var så 
spændende et tilbud, at jeg ikke kunne sige nej, 
siger Morten Østrup Møller.

P+ er pensionskasse for akademikere og er tæt på 
100.000 medlemmer, der ejer P+ med tilsammen 
125 milliarder kr. 

NNyt om navne

Industriens Pension har ansat 50-årige Peter Juhl Nielsen i en 
specialiststilling som Director i afdelingen Unoterede investeringer. 

Peter Juhl Nielsen kommer til at indgå i et team, der har ansvar for 
investeringer for over 50 milliarder kr. i en række unoterede aktivklasser. 

Peter Juhl Nielsen har de seneste 10 år arbejdet i Realdania, hvor han har haft ansvar for 
investeringer i infrastruktur, private equity og unoteret kredit.

I Industriens Pension kommer Peter Juhl Nielsen som Director inden for unoterede 
aktivklasser til at referere til Jan Østergaard, chef for unoterede investeringer. De samlede 
investeringsaktiver i Industriens Pension udgør omkring 189 milliarder kr.

INDUSTRIENS PENSION FÅR DIRECTOR 
FOR EJENDOMSINVESTERINGER
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Forhenværende stadsarkitekt i 
Københavns Kommune arkitekt 
Tina Saaby bliver Gladsaxe 
Kommunes første stadsarkitekt. 

Tina Saaby er uddannet arkitekt og var i godt otte 
år – fra 2010-2018 - stadsarkitekt i Københavns 
Kommune og har været partner i tegnestuen Witraz 
Arkitekter + Landskab. Hun har været næstformand 
i Akademisk Arkitektforening og er en anerkendt 
foredragsholder nationalt og internationalt. 

Fra 1. april skal hun sammen med Gladsaxes nye 
Bystrategisk Råd styrke det bystrategiske fokus i 
de politiske processer og udvikle byen og revidere 
Gladsaxes præmierede arkitekturpolitik.

Tina Saabye valgte ikke at søge om fornyelse og i 
stedet tage et sabbatår suppleret af forefaldende 
foredrags-virksomhed, da hendes ansættelse i 
København udløb. Hun blev afløst af Camilla van 
Deurs.

TINA SAABY BLIVER GLADSAXES 
FØRSTE STADSARKITEKT

Michael Byrgesen Hansen bli-
ver ny landechef i Danmark for 
det svenske ejendomsselskab 
Heimstaden. Dermed følger 

han efter Leif Boje Espesen, 
som stoppede i januar.

53-årige Michael Byrgesen Hansen kom til 
Heimstaden i april 2019 som chef for Heimstaden 
Danmarks Asset Management. Han har knap 
30 års erfaring fra ejendomsbranchen, senest 
14 år i Ingka-gruppen (Ikea), som blandt andet 
udviklingsdirektør i Europa, Managing Director i 
Spanien og Regional Asset Manager, Europe.

I Danmark består Heimstadens portefølje aktuelt 
af 136 ejendomme og 10 nye udviklingsprojekter 
med i alt cirka 10.000 boligenheder og 165 
erhvervsenheder. Den danske organisation tæller 
125 ansatte, der arbejder fra kontorer i København 
og Horsens.

NY DANSK CHEF 
FOR HEIMSTADEN

Daniel Kraft er ansat som 
Divisional Finance Direc-
tor for Danmark og Norge 
i CBRE Global Workplace 
Solutions (GWS), der er 
førende inden for Facilities 
Management og strategisk 
ejendomsrådgivning.
 
39-årige Daniel Kraft har 
de seneste otte år arbejdet 
som leder i Grundfos i 
flere forskellige stillinger. 

CBRE FÅR 
NY FINANCE 
DIRECTOR 
FOR 
DANMARK 
OG NORGE

Jonas Graves Basse kommer til Stad Erhverv fra en stilling 
som partner hos Danbolig Erhverv København.  

– Vi har længe ønsket at blive stærkere på Vestegnen, og vi 
har søgt efter den rette profil igennem et stykke tid. Den 
profil har vi fundet i Jonas. Her får vi en medarbejder, der er 
meget målrettet, og som skaber resultater for kunderne. På 
den måde passer Jonas perfekt ind hos Stad Erhverv, siger adm. direktør Mads Roepstorff.

Det har været et turbulent år for Jonas Graves Basse. Han kom til Danbolig i oktober som 
den tredje del af et partnertriumvirat fra EDC Erhverv Poul Erik Bech. Partnerskabet 
fungerede ikke. 

Til gengæld kender han Stad Erhverv indefra. Jonas Graves Basse har tidligere været ansat 
5 år i det daværende Danbolig, der dengang var ejet af Torben Hald og Alice Lotinga. Stad 
Erhverv ejes i dag primært af Mads Roepstorff og Torben Hald. 

– Jeg ser frem til at kunne koncentrere mig om kunderne og være et sted, hvor der er en 
administrativ afdeling, der tager sig af alt det administrative. Det havde jeg hos Poul Erik 
Bech, og det ser jeg også frem til at få hos Stad Erhverv, der er en rodfæstet erhvervsmægler, 
der har afdelinger til både administration, markedsføring, flere sagsbehandlere og meget 
andet, siger Jonas Graves Basse.

TILBAGE TIL STADMORTEN 
ØSTRUP 
MØLLER 
GÅR TIL P+



Copenhagen Future Arena er et nyt spændende  
konferenceformat, der giver deltagerne en to-dages  
tour de force i ejendomsmarkedets udvikling, fordelt  
på branchens væsentligste nedslagspunkter inden for: 
 

Konferencen tager udgangspunkt i centrum af 
København med break-outs til flere andre spændende 
lokationer, hvor førende keynote speakers, innovative 
workshops og sociale events vil give dig dyb indsigt 
og brugbare værktøjer, når du skal navigere i urbane 
områder og fremtidens ejendomsbranche. 

Fremtiden begynder her – tilmeld dig på 
WWW.FUTUREARENA.DK

Akklimatisering
eller afkast?

Vi ses d. 7.-8. oktober 2020

FUTURE
DEVELOPMENT

FUTURE
TECH

FUTURE
INVESTMENT

ESTATE MEDIA & COPENHAGEN WINDOWS PRÆSENTERER



“Jeg er utrolig stolt af mine medarbejdere, 
hvilket kan være svært at kommunikere eksternt, 

uden at det bliver for rørstrømsk eller irrelevant for 
andre. Derfor har jeg været glad for den kommunikative 

og kreative sparring, som Estate Media har bidraget med i 
udarbejdelsen af vores seneste kampagne.”

– Lone Bøegh Henriksen, 
adm. direktør, 

home Projektsalg 

Ejendomsbranchens største interesse er ikke overraskende ejendomme, hvor markedsføring af egne kvaliteter 
sjældent står øverst på to-do-listen, selvom evnen til at kommunikere aldrig har været vigtigere. 

Derfor tilbyder Estate Media nu at udarbejde kommunikationsstrategier, kreative oplæg og markedsførings-
kampagner henvendt til ejendomsbranchens aktører til meget konkurrencedygtige priser, hvis opgaven kan 
løses in-house og afvikles på Estate Medias platforme. 

Kontakt Lars Bernt på bernt@estatemedia.dk eller ring på 52 17 06 44 for en uforpligtende snak om jeres 
kommunikation og hør, hvordan Estate Media vil gribe opgaven an. 

estate MEDIA


