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VI VIL MED VORES SOLIDE ERFARING og præcise viden give tilbage

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

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

få nomineret årets bedste potentielle modtager af STAD LEGATET 2020.

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

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

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

STAD LEGATET 2020 offentliggøres på Ejendomsdagene på Marienlyst

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

i september 2020.

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.

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

10.000.- til et værdigt projekt eller person.

velse og motivation. Nominer din kandidat her: www.staderhverv.dk/legat/
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HOLD
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Men det, der gør Nikolaj til ekstraordinær,
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Kontakt Nikolaj på 33 33 03 05
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Velkommen til
sommerudgaven af
Estate Magasin

ANSVARSHAVENDE
CHEFREDAKTØR:
Kamilla Sevel
sevel@estatemedia.dk
+45 42 76 00 20

E

jendomsbranchen går på dansk sommerferie. Vi har i denne udgave haft den store fornøjelse
at fange branchen på et lidt andet ben end vi plejer. Mange profiler fra branchen har nemlig
deltaget i vores sommerserie og med udsigten til en ferie i det danske har de delt deres
bedste tips om oplevelser fra det byggede miljø.

ANNONCESALG:
Michael Mortensen
mortensen@estatemedia.dk
+45 28 34 03 19

Der var formentlig ingen af os, der kunne forudse, hvad det var for
et fuldstændig crazy forår, vi gik i møde, da vi stod ved indgangen
til marts. Det har været et forår med mange højde- og lavpunkter,
hvor man nogle gange kan føle, at det var et helt andet liv, vi
forlod den 11. marts. Ejendomsbranchen har været igennem flere
markante begivenheder, og vi giver dig overblikket i en helt unik
tidslinje, som du finder på side 36.

ABONNEMENT OG KUNDESERVICE:
estatemedia.dk/abonnement
info@estatemedia.dk
+45 29 16 05 36
LAYOUT OG DESIGN:
Sarah den Iseger
iseger@estatemedia.dk
+45 53 67 62 10

På forsiden af denne udgave finder du Frank Jensen. Han blev
udnævnt til den mest magtfulde i ejendomsbranchen i analysen
Magthaverne, som vi på Estate Media brugte noget af nedlukningen
på at afdække. Det blev en grundig debat om, hvad det egentlig
er at have magt og ikke mindst, hvordan man bruger den og det
ansvar, den fører med sig. I et sjældent åbenhjertigt interview
fortæller Frank Jensen om sit forhold til ejendomsbranchen,
magten, byudviklingen og den næste store dagsorden, han vil have
gennemført i den tid, han sidder solidt i borgmesterstolen.
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+45 52 17 06 44
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Jeg kan lige så godt indrømme, at jeg selv røg hundrede procent
med på fascinations-galejen, da jeg i forbindelse med Mipim
Proptech besøgte Weworks lokationer i Paris sidste år. Endda
selvom jeg også har oplevet IT-boblen i 2001. For Wework viste sig at være en inkarnation af de
tech-selskaber, der var pumpet op til et regulært hype på trods af, at enhver klassisk finansanalytiker
ville have afskrevet dem som varm luft. Men det er ikke tilfældet med kontorhotelmarkedet som
sådan, og det kan du læse meget mere om på side 58.
Vi håber, at du får inspiration til en god dansk sommer med
masser af læsestof fra og med branchen.
Rigtig god sommer!

Med venlig hilsen
Kamilla Sevel
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PER
ER ET
HOLD
Det er svært at være holdspiller, hvis du ikke
har holdet med dig. Men vores Projektchef
og Partner Per Mørkenborg er afholdt,
bl.a. fordi han kan binde erfaringer og
kompetencer sammen på højeste niveau
og fordi han slet og ret er knald dygtig og
er god til at gå forrest.
Kunderne beskriver Per som en dedikeret,
løsningsorienteret og tillidsvækkende
professionel. Men det der gør Per til en
særlig attraktiv samarbejdspartner, er
evnen til at skabe velovervejede løsninger i
fællesskab med Danmarks mest dynamiske
mæglerteam, til værdifuld glæde for kunden.
Kontakt Per på 33 33 03 05
eller skriv til perm@home.dk
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Hver eneste uge året rundt kredser vi om ejendomme på Estate Media.
Her er nogle af vores bedste tips til #staycation.

Senior projektleder Mia Skjoldstrand
- Skovtårnet i Rønnede skal besøges. Det er
arkitektonisk flot, ligger i et skønt naturområde, man
får motion og kan nyde den mest fantastiske udsigt.

CTO Jacob Bøegh
– Jeg kommer i år til at blive i centrum af København, men jeg
vil hente ramen i Nansensgade og drømme mig tilbage til den
smukkeste bygning, jeg har besøgt, på øen Shikoku i Japan.
At gå svedende med sin rygsæk og vandrestav op af et 800
meter bjerg med det næste tempel som sit mål er en fantastisk
oplevelse.
Onlineredaktør Søren Duran Duus
Oplev det nyåbnede hotel- og konferencecenter
Alsik i Sønderborg med 190 værelser, spa og tre
restauranter. Henning Larsen Architects har tegnet
og fra udsigtsplatformen er der en fabelagtig udsigt
over Sønderborg, Als og grænselandet.

Chefredaktør Kamilla Sevel
- Besøg Hellebæk nord for Helsingør. Gå en tur fra klædefabrikken langs de stokroseklædte tidligere arbejderboliger
og få en forfriskning på Hammermøllen – en arkitektonisk
afspejling af flere epoker i Danmarks udvikling.

Kommerciel chef Jonas Linke
BIGs multifunktionelle Copenhill er en innovativ og
interessant måde at skabe nye rammer for noget så
”usexet” som et forbrændingsanlæg, så den skal jeg
have set med familien.
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Markedschef Michael Mortensen
- Mit bud på en storslået sommeroplevelse er det
nye Københavns Bymuseum, der er flyttet ind i
smukke restaurerede lokaler i Overformynderiet
i København. Borgernes hus i Odense, der er et
moderne forsamlingshus pakket ind i gul, er også et
godt bud.

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.

Grafisk koordinator Sarah den Iseger
Danmark har mange fine øer. Det må være i
år, det er tid til at få besøgt dem. Samsø bliver
mit førstevalg.

Konferenceredaktør Kim Plesner
En af mine favoritter i Nordhavn, hvor jeg bor, er CF
Møllers Copenhagen International School, der i mine
øjne passer helt utroligt godt ind, selvom det også
er en”rodet” bygning. Tag den nye Metrolinje 4, der
kører dig næsten hele vejen (Orientkaj).

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.

Office Manager Elisabeth Brahe
Besøg Hammershus og det nybyggede
besøgscenter; naturen med mange vilde dyr
er vanvittig smuk og det nye besøgscenter er
meget interessant.

Adm. direktør Lars Bernt
- Det er altid en kæmpe fornøjelse at være i Aarhus,
men at opleve byen oppe fra cirkel-konstruktionen
øverst på Aros er noget alle bør unde sig selv, hvis de
endnu ikke har besøgt museet.
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Magthaveren
Mød Frank Jensen om magt og ansvar
og hans ambition om at bruge den til at præge
fremtidens København
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Magthaverne
Af Kamilla Sevel
Foto Wilfred Gachau

-J

eg ved godt, at jeg har magt. Vi kalder det
indflydelse, når vi skal iklæde det en mere urban
måde at kommunikere på, men jeg har magt, og
derfor er jeg også ydmyg i anvendelsen af den.
Københavns Rådhus ligger øde den dag i slutningen
af maj, hvor jeg har fået presset et interview ind i
overborgmesterens travle kalender. Frank Jensen
arbejder stadigvæk en stor del af tiden hjemmefra,
men de dage, hvor han er på rådhuset, er der travlt, og
møderne ligger ryg mod ryg. Minuttet inden, der bliver
åbnet til borgmesterkontoret, er socialborgmester Mia
Nyegaard og et følge af tre embedsfolk trådt ud af
møde med overborgmesteren.
Anledningen er, at Frank Jensen blev nr. 1 i Magthaverne.
En analyse af magten i ejendomsbranchen, som Estate
Media kunne afsløre resultatet af efter en jury valgte
de 50, der skulle på listen og Estate Medias læsere
rangordnede dem. Lige efter Frank Jensen kom
Colliers’ Peter Winther, Thylander Gruppens Lars
Thylander, PFAs ejendomstopchef Michael Bruhn og
PensionDanmark-direktørerne Torben Möger Pedersen
og Marius Møller i selskab med boligminister Kaare
Dybvad, By & Havns Anne Skovbro, Jeudans Per Hallgren
og Nreps Rasmus Nørgaard. Alle mennesker, der tager
beslutninger med konsekvenser i milliardklassen.

investeringer, som har været med til at udvikle byen,
siger Frank Jensen.

Godt 1.000 Estate Media-brugere, læsere og lyttere har stemt på Magthaverne i den
danske ejendomsbranche.

HYLDEN FULD AF PRISER
Det er Frank Jensens 11. år. Han sidder erfarent i
stolen ved mødebordet i borgmesterkontoret og kan
betragte en hylde fyldt med priser og anerkendelser
for Københavns udvikling i hans borgmestertid.
Han ved, hvad han gerne vil huskes for, når det
kommer til byens udvikling, og han har fået ”styr”
på ejendomsbranchen. Forstået på den måde, at han
i dag føler magten er ligeværdig. Og selvom hylden
er fyldt med hædersbevisninger fra hans tid som
overborgmester, så er han stolt af – men også ydmyg
over - at blive udnævnt til den mest magtfulde i
ejendomsbranchen. Og han er ikke blevet hærdet i
forhold til at modtage anerkendelse eller respekt.

Magthaverne har givet en debat i store dele af branchen om, hvad magt og indflydelse
egentlig er, om der er forskel på de to begreber og ikke mindst, hvordan man måler
hvor stor magt en enkelt person har?
Magthaverne er et årligt tilbagevendende artikelserie på Estate Media, som fremover
bliver branchens mulighed for at kigge indad. Ved at måle opfattelsen af magt
fremadrettet bliver det muligt at se udviklingen og dermed overveje og debattere
opfattelsen og forståelsen af tendenser i, hvem der har indflydelse i den danske
ejendomsbranche og ikke mindst antallet af kvinder og mænd, af geografiske forskelle
og faglige tilgange.
Magthaverne er udarbejdet for at initere debatten, og der er derfor ikke nogen kåring,
og der er heller ikke nogen præmie for at indtage de øverste pladser på listen.

MAGTHAVERNE TOP 10

- Nej, man bliver ikke hærdet. Jeg gør ikke i hvert fald.
Jeg ved jo, hvor afhængig jeg har været i de sidste 10
år af den branche, der har lavet den her ranking. Jeg
har virkelig været dybt afhængig af, at der var investorer, der ville være med på den rejse, som København
har gennemlevet, og derfor har jeg respekt for, at det
netop er ejendomsbranchen, der har givet mig den
nominering og placering, siger Frank Jensen.

(i venstre side gennemsnitligt antal point fra 1-7 )

4,67
4,57
4,52
4,50
4,45
4,40
4,36
4,17
4,12
3,99

Men han er – naturligvis – ikke blåøjet.
Men hvorfor kommer Frank Jensen ind på en
førsteplads?
- Nu ved jeg jo ikke, hvad deltagerne i den her rating
har lagt vægt på, men hvis jeg skulle give mit eget bud
på det, så hænger det selvfølgelig sammen med, at
København har været igennem en kæmpe udvikling
igennem det sidste årti. Der er blevet foretaget mange
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- Når nogle siger, at jeg har magt, så kan det jo godt
være fordi de synes, at jeg har for meget magt. Jeg har
måske været i forhandlinger og har sat min indflydelse
igennem, fordi jeg har villet noget med København, og
jeg har villet noget på københavnernes vegne.

Frank Jensen, overborgmester, Københavns Kommune
Peter Winther, adm. direktør, Colliers International Danmark
Lars Thylander, indehaver og bestyrelsesformand, Thylander Gruppen
Michael Bruhn, direktør, PFA Ejendomme
Torben Möger Pedersen, adm. direktør, Pensiondanmark
Kaare Dybvad Bek, boligminister, Socialdemokratiet
Anne Skovbro, adm. direktør, By & Havn
Per W. Hallgren, adm. direktør, Jeudan
Marius Møller, direktør, Pensiondanmark Ejendomme
Rasmus Nørgaard, stifter og partner, Nrep

han har været klar til at bruge alle midler i sin magt til
at sætte hårdt mod hårdt. Men han gør det ved at gå i
tæt dialog.
- Det har været helt afgørende for mig, at København
ikke udviklede sig til sådan en VIP by, men bliver
ved med at være en by med en blandet boligmasse.
Derfor gik jeg med det samme, da jeg tiltrådte som
overborgmester for 10 år siden i meget tæt dialog med
branchen. Både på deres initiativ, men også på mit
eget initiativ, for at sikre nogle af de mål, som jeg som
socialdemokrat gerne vil forfølge i min tid på posten.
INSTRUMENTERNE MANGLEDE
Det første, Frank Jensen blev klar over, var, at han ikke
havde nogle tangenter at spille på, når han sad i møder
overfor branchen.
- Man er nødt til at have en nogenlunde balance,
og jeg har nogle gange i starten oplevet, at jeg som
overborgmester var i en ”underdog” position overfor
branchen. Og det følte jeg var ubekvemt. Men jeg
tror også, det blev ubekvemt for modparten, for
jeg skulle sidde og presse mig til at få flere almene
boliger ind i nogle projekter. Med et transparent
administrationsgrundlag behøver vi ikke sidde ved
et bord hver gang og presse hinanden med den der:
Nah, du skal give noget mere, så får du lidt mere. Det
var nok sådan branchen og rådhuset havde det med i
hinanden i gamle dage. Give and take. Frem og tilbage.
Og man skubbede lidt rundt. Lidt flere kvadratmeter
der og lidt mere der og sådan. Der kan jeg meget bedre
lide, at vi har fået en god måde at behandle hinanden
på med værdighed.

Kilde: Estate Media/Magthaverne

Frank Jensen har især haft to vigtige dagsordener, hvor
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Frank Jensen ville have stoppet det, han kalder en
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ulige og uværdig diskussion, der baserede
sig på ren dialog mellem branche og
grundejere. Han ville have bedre grund at
stå på. Derfor gik han som nævnt i tæt
dialog med udviklere og grundejere,
men han tog også fat i sine partifæller
på Christiansborg. Og netop den
direkte forbindelse til regeringen
er måske også en del af den magt,
han tilskrives for det lykkedes ham
jo at få regeringen med på en ændring
af planloven, der betyder, at kommunen kan
kræve, at 25 procent af boligerne i de nye
boligområder skal være almene.
- Jeg gik til daværende statsminister Helle
Thorning-Schmidt og finansminister
Bjarne Corydon og pressede på. Jeg vidste
jo godt, at branchen havde en anden
interesse og gerne ville have så frie rammer
som muligt. Men jeg føler, at vi har fundet
hinanden – branchen og jeg. Vi har været
villige til at forstå hinandens udgangspunkt,
hvor jeg har en målsætning om den blandede
by og branchen har en målsætning om
bundlinje. Der synes jeg, at vi har haft
en god dialog og et tæt samspil, hvor jeg

selvfølgelig har stået fast på, at jeg er politiker – jeg
er socialdemokrat – og jeg vil have et København, der
er for alle.
SKAL FORSTÅ MODPARTENS UDGANGSPUNKT
Frank Jensen smager lidt på begrebet magt og
konkluderer, at man ofte får større magt – eller
indflydelse – hvis man sætter sig ind i modpartens
udgangspunkt.
- Jamen, jeg fik større magt ved at sætte mig ind i
branchens kommercielle tilgang. Men jeg tror også,
at de havde en respekt for, at der skulle være en eller
anden form for ligeværdighed i det her, og der var en
ubalance. Den balance fik jeg rettet op på, så vi har et
formelt, retligt grundlag at stå på, når vi mødes med
branchen, og kan sige, at vi vil altså have de der 25
procent almene boliger.
Et af de steder, der for alvor trickede Frank Jensen til
at skærpe kampen for den blandede by er det helt nye
bykvarter i Københavns Nordhavn.
- I hele Århusgadekvarteret, som er færdigudviklet nu,
har vi bare 7 procent almene boliger. Det er bare ikke
nok, siger Frank Jensen.
Derfor ville han gøre noget, inden den udvikling
fortsatte.

- Efter vi har fået
mulighed for at kræve 25
procent almene boliger
i forbindelse med nye
projekter, så er der en
værdighed omkring vores
dialog. Jeg kan sammen
med mine kolleger kræve
tingene gennemført
ud fra et kendt
administrationsgrundlag
og dermed nogle faste
rammer for vores
magtudøvelse.
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- Hvis der i hele Nordhavn, hvor der i fremtiden skal
bo 40.000 mennesker, kun bliver reserveret 7 procent
af boligudbuddet til folk med almindelige indkomster,
så får vi ikke nogen blandet by. Det er klart, at det nok
ikke er alle i branchen, der fra starten var med på den
gode ide i det her. Men langsomt har de toneangivende
i branchen forstået, at der er et politisk ønske om den
blandede by, og at det også giver udviklerne noget på
den længere bane.

YOU INVEST. WE DO THE REST.
Newsec er det største Full Service Property House i Nordeuropa.
Innovation er en del af alt, hvad vi gør. Hvad enten det drejer sig om at tage hånd om
ejendomsadministrationen, få det optimale ud af et kontorlokale eller gøre data til
brugbar viden, så deler vi alle en passion for at skabe noget bedre ud af vores
kunders ejendomme. Vi kalder det innovation. Du vil kalde det den bedste løsning

Når Frank Jensen snakker om de toneangivende, så er det
blandt andet projektudviklere som AG Gruppens Tony
Christrup og FB Gruppens Hans-Bo Hyldig. De to
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THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

Newsec Property Asset Management
newsec.dk

SOM
OVERBORGMESTER
HAR JEG TO
LEDESTJERNER:
DEN BLANDEDE BY
MED SIN SOCIALE
SAMMENHÆNGSKRAFT
OG DEN GRØNNE
UDVIKLING. DET
ER GLOBALE
DAGSORDENER, MEN
DET ER OGSÅ
LOKALE
DAGSORDENER.
Frank Jensen
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er klar. I skal bare stille krav til CO2 neutrale bygge- og
anlægsmaskiner, for vi kan godt levere”. Derfor vil jeg
sikre, at der kommer nationale regler og måske også
en eller anden form for certificeringsordning. Byggeog ejendomsbranchen skal bevæge sig hen imod en
grønnere udvikling. Internationalt står branchen for
40 procent af klodens CO2 udslip. I Danmark er det
nede på 30 procent, fordi vi har nogle bedre energikrav
til byggeriet, men både branchen og vi som regulator,
bygherre og myndighed, har en fælles interesse i, at vi
meget hurtigt får bragt det yderligere ned. Også fordi
Folketinget med meget bredt flertal har vedtaget, at vi
skal have en 70 procents målsætning for nedbringelsen
i 2030. Vi skal i Københavns Kommune videre i det
her spor og have lavet et helt nyt roadmap, der viser
vejen til, at København kan blive verdens første CO2neutrale hovedstad i 2025. Det bliver vi ikke uden at
dreje på alle skruer.

- Den blandede by skal
være reelt blandet. Vi skal
ikke stille krav om almene
boliger, hvis der ikke er
et overudbud af private
boliger. Det gælder om at
finde de rette balancer og
dermed krav; også når det
gælder ungdomsboliger eller
seniorboliger i et projekt ,
siger Frank Jensen.

kender han blandt andet som del af landsformandskabet
i Byggesocietetet, men de sidder også i Københavns
Kommunes erhvervsråd. Og så repræsenterer de begge
store bygherrer på københavnsk jord.
- Jeg har brug for at have nogle i branchen, som udfordrer mig. Og det har jeg heldigvis. Med pladserne i
Københavns Erhvervsråd har vi desuden skabt en formel
position for branchen ind i kommunen tæt på politiske
beslutninger med både beskæftigelses- og integrationsborgmesteren, teknik- og miljøborgmesteren og kulturog fritidsborgmesteren udover jeg selv, så branchen har
let adgang til at kommunikere deres synspunkter.
NÆSTE STORE DAGSORDEN PÅ VEJ
Nu gør han klar til den næste store dagsorden, som
han gerne vil have succes med i sin borgmestertid. Den
bæredygtige by. Og hvis ønsket om ”blandet by” kunne
være lidt ukonkret for branchen i begyndelsen, så er
kravene til bæredygtighed det i hvert fald også.
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- Jeg kan sagtens forstå, at graden af bæredygtighed
og gennemførligheden har været lidt ukonkret at
forholde sig til. Derfor tager vi også medicinen
selv i Københavns Kommune dels for at få flere
genbrugsmaterialer ind og dels for at gøre byggerierne
CO2-neutrale over hele byggeriets levetid. Vi har lige
gennemgået en række af vores store projekter, og det
koster fra 0 kr. til en fordyrelse på 10-15 procent, når
man stiller krav om, at man ikke kan bruge beton,
at man skal bruge træ, genbrugstegl og så videre. Vi
skal være en ordentlig modpart for branchen, når
vi går videre til at stille krav til dem, og vi skal vide,
hvad vi påfører af omkostninger. Der får vi et bedre
vidensgrundlag i den kommende tid.
Her føler Frank Jensen sig også på relativ sikker grund
i forhold til branchen.
- Jeg talte for eksempel med GSV, der blandt andet
leverer entreprenørmaskiner, og de sagde til mig: ”Vi
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RELATIONEN TIL METTE FREDERIKSEN
Så Frank Jensen kommer nok snart til at trække på
sine partifæller på Christiansborg igen.
- Jeg havde en rigtig god relation til Helle ThorningSchmidt, og jeg har bestemt samme gode relation
til Mette Frederiksen og hele hendes ministerhold
lige fra boligminister Kaare Dybvad og over til
klimaministeren Dan Jørgensen.
Et af de steder, hvor ejendomsbranchen ofte er træt af
kommunens magt, gælder handlekraften – eller mangel
på samme. Sagsbehandlingen kan være langtrukken og
afgørelserne uforståelige. Det er Frank Jensen med på,
og han ved også godt, at han på trods af sine 10 år i
stolen ikke helt har formået at ændre den del.
- Der er ingen tvivl om, at teknik- og miljøforvaltningen
i København har et efterslæb på sin servicekultur, og det
er noget, jeg har arbejdet med i alle 10 år. Det skal
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NU VED JEG JO IKKE,
HVAD DE SELV VIL SIGE,
MEN JEG SYNES, AT
JEG TAGER MANGE
KAFFEMØDER MED
BRANCHENS FOLK.
SÅ SIKRER JEG, AT
JEG HAR LYTTET TIL
ALLE SYNSPUNKTER,
INDEN VI KØRER NOGET
IGENNEM POLITISK.
Frank Jensen

være mere forudsigeligt, hvorfor man får de afgørelser,
man får, og de skal komme til tiden. Nu er der så sat
et nyt hold ind i forvaltningen på direktionsniveau, og
de skal have en chance før de bliver bedømt på, om de
lever op til det, de skal. Forvaltningen ved godt, at de
starter på et lavt niveau i deres omdømme.
Københavns Kommunes opbygning er svær at forstå
for mange på grund af det særlige magistratsstyre.
- Nogle tror, at det er mig, der har en teknik- og
miljøborgmester, men det har jeg ikke, for jeg har
hverken instruktionsbeføjelser overfor hende eller
forvaltningen. Men når branchen nogle gange for
eksempel har sagt til mig: ”Prøv og hør - det der, det er
ikke i orden”. Så tager jeg den både med borgmesteren
og med hendes forvaltning, og der må jeg bare
argumentere min sag. Og hvis det er baseret på en
saglig tilgang og en dårlig oplevelse af forvaltningen,
så - selvom vi har to helt forskellige politiske tilgange,
Ninna Hedeager Olsen og jeg, - så er hun da med på,
at sådan skal det jo ikke være. Så derfor har vi et fælles
mål i dag om, at hendes forvaltning – ja, den skal altså
blive bedre.
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STANDPUNKT UDEN FLERTAL
Opfattelsen af Københavns Kommune som en enhed
betyder omvendt, at Frank Jensen bliver taget til
indtægt for synspunkter, han ikke deler.
- Det er klart, at teknik- og miljøborgmesteren og
jeg har forskellige politiske dagsordener. Hun er
fra Enhedslisten, og jeg er socialdemokrat. Der kan
komme synspunkter fra hende, hvor man måske
ikke lige hører, at det er Enhedslistens synspunkt,
men ikke nødvendigvis er et standpunkt, der har
flertal i kommunen. Hvis der er et samlet teknikog miljøudvalg, som måske ikke er helt enig med
borgmesteren, så kommer der i sidste ende også en
anden afgørelse.
Måske er det lidt specielt, at Københavns overborgmester bliver udnævnt til ejendomsbranchens
mest magtfulde, men selv mener Frank Jensen
ikke, at det er så mærkeligt. Dels er København
et vækstlokomotiv for hele Danmark, og dels kan
hovedstaden stå i spidsen for initiativer som for
eksempel 25-procents reglen om almene boliger.
- Jeg oplever, at mine kolleger i de andre storbyer er
glade for, at vi fik det instrument, og de bruger det
også - ikke mindst i Aarhus. Men det er klart, at i
København, hvor vi har så stor en vækst og er blevet
100.000 flere indbyggere bare de sidste 10 år, og i
øvrigt forventer yderligere 100.000 over de næste 10
år, så har byens udvikling kolossal betydning og får det
også fremadrettet.
SELVFORSTÅELSEN ER STOR
Selvom – eller måske netop fordi - Frank Jensen
oprindeligt kommer fra Nordjylland, vil han til gengæld
ikke stå på mål for om København – og dermed han –
er en inspirationskilde for resten af landet.

estate

| N° 4 2 02 0

- Ha ha – der tror jeg sgu selvforståelsen er stor
rundt omkring i Danmark, og jeg skal passe lidt på,
at det ikke stiger mig til hovedet. De gør det godt,
mine kolleger rundt omkring i resten af Danmark, og
vi kan sagtens lære noget af dem her i København.
For et par år siden var jeg på Folkemødet og deltog i
en debat, der handlede om, hvor meget København
kunne lære af Aarhus. Jeg medgiver, at der nok har
været lange strækninger, hvor Københavns Rådhus
lidt har været sig selv nærmest. Men jeg tror, at jeg
har bragt ind på det her rådhus, hvordan resten af
Danmark faktisk har en dyb relation til bygge- og
ejendomsbranchen. Det har jeg med dels fra min
egen opvækst, men også i stor respekt for den
udvikling, som Aalborg har gennemgået fra gammel
industriby med værft og eternit og cement til i dag
at være en pulserende universitetsby med stor vægt
på det, som vi kalder liveability i København, men
som de nok bare kalder byudvikling og livskvalitet i
Nordjylland.
Interviewet er forbi. Frank Jensen har travlt. Han har
endelig fået en tid til at få skiftet sommerdæk på sin
private bil, og det har der været flere ugers ventetid
på. Så selvom man er overborgmester, og den mest
magtfulde i ejendomsbranchen, så er magtfulde
positioner stadig relative i det danske samfund. Og det
er nok meget godt. Omvendt skal man altid være sig
sin magt bevidst uanset hvor udbredt den er, er Frank
Jensens overbevisning.
- De fleste politikere omgås begrebet magt med
stor ydmyghed. Når vi italesætter det, er vi meget
tilbageholdende med at definere det, vi gør, som magt.
Jeg har været så mange år i politik, at jeg vedkender
mig, at jeg har magt. Og det synes jeg man skal gøre,
for hvis man ikke gør det, kan man komme til at
misbruge den. n
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- Jeg er nok lidt nidkær
omkring, at man skal kunne
stole på København. Det
gælder både, at der er styr
på økonomien, og at vi
holder, hvad vi lover, når
man aftaler noget, siger
Frank Jensen, der er øverste
ansvarlige for et budget på
52 milliarder kr.
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Hvor skal du hold
e sommerferie?
Jeg har været så pr
ivilegeret, at vi er ve
d at bygge et nyt stu
på min hesteejend
ehus
om uden for Aalbo
rg. Huset bliver fæ
om en måneds tid
rd
igt
, så vi skal bruge so
mmeren på at flytte
ind i det nye hus. Og
når vejret bliver rig
tigt godt, kører vi til
Blokhus, for vi bor
kun 45 minutters kø
rsel herfra. Herudo
kommer vi i den gr
ver
ad til at støtte det
lokale restauration
sliv.
Hvilken bygning vil
du anbefale andr
e at se?
Jeg vil anbefale no
rdjyder og turister
i Nordjylland at gå
mange nye byom
på opdagelse i Aalbo
råder. Både de ga
rgs
mle erhvervsområd
som eksempelvis
er, der er omdann
Eternitten. Men og
et,
så
de mange nye vil
randområder. Takk
lakvarterer i byen
et være visionære
s
ark
itekter, entreprenør
vores by blevet be
er og bygherrer er
riget med disse ny
e
om
råder, og de er spæn
sightseeing i.
dende at tage på

Ann
Advo e Henriks
en
ka t
advok og partne
r,
atfirm
Vinga
ardsh aet
us

i ejendomsbranchen

Sommeren 2020 bliver helt speciel. De sædvanlige
ferieplaner er lavet om for de flestes vedkommende.
Mange kommer til at blive i det danske sommerland.
Derfor har Estate Magasin i en helt særlig sommerserie
givet en række branchefolk mulighed for at dele deres
bedste tips til sommerens oplevelser og til bygningsog bogoplevelser, når nu ferien sætter ind.

Igennem magasinet vil du på sommersiderne møde
en lang række profiler fra branchen, der deler ud af
deres bedste tips til relevante sommeroplevelser og
reflekterer over, hvor vi står netop nu.

Hvilken bog skal m
an læse denne som
mer?
Jeg har desværre
ikke tid til at læse
me
get i det daglige,
at anbefale en bog.
så jeg har svært ve
Min sommerferie
d
ko
mm
er til at gå med at
nye lovgivning angå
læse op på den
ende boligregulering
slo
vens § 5, stk. 2, (hvil
skræmmende læsn
ket desværre bliver
ing) samt den nye
ejerlejlighedslov. Me
bedste nye krimina
n jeg skal også nå
lromaner.
de

David Loft
ector i
is
Ass tant Dir mme
o
d
n
Birch Eje

Hvor skal du holde sommerfer
ie?
Vi satser på at kunne besøge
familiens gamle stenhus med
en flot udsigt over Comosøen
når det forhåbentligt igen bliv
til september,
er muligt at rejse til Italien.
Hvilken bygning vil du anbefa
le andre at se?
LO-Skolen, nu Konventum i Hel
singør, som netop har fejret 50
års jubilæum. Tegnet af Jarl Heg
Karen og Ebbe Clemmensen.
er samt
Det er et enestående bygning
sværk med udsigt over Øresun
reelt også et kunstmuseum, som
d,
og nu
det er gratis at besøge. Efterføl
gende kan jeg anbefale frokost
Gilleleje på ”Brasseriet”, en ejen
i
dom jeg købte af Henrik Cederh
olm tilbage i 1997, og hvor den
nuværende restauratør servere
r nok det bedste smørrebrød
i Danmark lige nu!
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n
ar
ense
ne J nd og p ED
r
a
j
a
B
d
rm
el R
esfo Wakefi
s
l
e
yr
n
B e st u s h m a
iC

Hvor skal du holde sommerferie?
Planen var 3 uger på Mallorca med kæresten, men givet COVID-19,
ser det ud til at ende med en rødspættefilet i Skagen og et smut
til det norske land i en kano eller med vandrestøvlerne på.

Hvilken bog skal man læse den
ne sommer?
Når det ikke er faglitteratur,
er jeg mest til biografier. Lige
nu er det ”Becoming”
Michelle Obama, hvor jeg man
gler den sidste 1/3. Kan anbefal
es
som lydbog, indlæst
af Michelle selv.

Hvilken bygning vil du anbefale andre at se?
I Birch Ejendomme opfører vi rækkehuse og lejligheder til
udlejning, så valget bliver måske ikke på vores egne ejendomme
som årets største turistattraktion til trods for, at der er smukt
i Silkeborg. Valget falder på Brønnums hus i København, hvor
man kan få et lækkert glas vin eller en sommerdrink i hyggelige
omgivelser.

Og hvad er du i øvrigt optage
t af?
Med nødvendig aflysning af fler
e udlandsrejser i foråret, valg
te min kone og jeg i
slutningen af april og begynd
elsen af maj, for første gang nog
ensinde, at leje en
ny campingvogn, og køre rundt
i Danmark henover weekender
og helligdage, ud
fra en vurdering af, at der allig
evel næppe ville være hyggeligt
på
diverse hoteller
uden åben restaurant. Vi var beg
unstigede med rigtig godt vejr
og
fik set mange
dele af Danmark, hvor vi aldrig
tidligere har været. Lidt skræ
mmende har det
dog været at opleve SÅ mange
gågader i landet, med flere but
ikker til leje end
butikker udlejet. Alene på gåg
aden i Åbenrå talte jeg hele 21
but
ikker til leje.
En god undtagelse var Svendb
org, hvor der tilsyneladende er
gang i den. Vi
har en udfordring med vores
gågader i store dele af Danmar
k!
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Og hvad optager
dig i øvrigt?
De seneste månede
r har været hårde
for os alle, men he
og byggebranchen
ldigvis er ejendom
, herunder dens råd
sgiv
ere, ikke dem, der
ramt. Det bliver rar
har været hårdest
t, når Danmark igen
luk
ker op, så vi kan få vo
på ret køl, men jeg
res forretninger
glæder mig også til,
at vi igen kan møde
gode netværk. Loka
s i Byggesocietetets
lområde Aalborg ha
r planlagt studietu
september, og vi hå
r til Liverpool til
ber meget, at turen
bliver til noget.

Hvilken bog skal man læse denne sommer?
”Andre Folks penge”. Den skulle være en sand klassiker, som
jeg desværre ikke har fået læst endnu, og i kølvandet på
COVID-19 er det altid interessant at kigge tilbage på seneste
krise og samtidig læse lidt sjove historier om en måske lidt
mere frisindet tid i branchen.
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Hvor skal du holde
sommerferie?
Jeg tror, det bliver en
sommer, hvor arbejdet
kommer til at fylde mere
end vanligt dels på grund af efterslæb og
dels fordi vi har kørt på lavere blus i foråret.
Vi har mange spændende ejendomme i
markedet, så det bliver ikke stille.

Jeg har i god tid booket et godt hotel
til mig og ungerne i Hamborg nogle
dage ultimo juli. Jeg bookede det midt i
Corona-krisen også som en ’hedge’ og i
håbet om at grænsen vil være åben. Ellers
planlægger jeg, at vi bruger meget tid på
vores delebåd, der ligger i Christianshavn
og kan bruges til dagsture op og ned af kysten – og med lidt held en tur
til Sverige. Hvis der er bare en smule retfærdighed til, bliver det en god
og solrig dansk sommer.

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

Hvilken bygning vil du anbefale andre at se?
The Silo, Penthouse restaurant + tagterrasse. Alle kender ejendommen
fra bybilledet, og den er behørigt hædret allerede, men som ejendomsconnaisseur kan man få timer til at gå med at udforske byen fra
restauranten på 17. sal - og her skabe sig det store overblik over byens
udvikling.

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

Mange kender måske restauranten fra en forretningsfrokost, men
hvis du ikke allerede har prøvet tagterrassen, bør man prøve en ’sundowner’ for eksempel en fredag aften, hvor der er en god atmosfære,
som man ellers typisk oplever i London, New York eller Singapore eller
en søndag, hvor der er en cool og afslappet lounge-agtig stemning.
Som ejendomsmand er value-for-money vigtig, og her får man en stor
oplevelse for rimelige penge.
Hvilken bog skal man læse denne sommer?
’The speed of trust’ fik jeg anbefalet af min gode kunde, Bo Anders
Olesen fra NRE. Min gode kollega, Martin, købte den til mig som en
lille gave, da vi fejrede en handel – så den ligger øverst på natbordet og
venter på, at det bliver sommerferie 😊
Og hvad optager dig i øvrigt?
Under Corona-krisen har det glædet mig og betaget mig at opleve,
hvor robust og arbejdsom ejendomsbranchen er. Mange mennesker/
brancher har kapituleret/været paralyseret. Ikke ejendomsbranchen. De
fleste holdt den kørende og smøgede ærmerne op. Så fed en attitude
og ’intet kan stoppe os’ – end ikke en dødelig virus, der usynligt spreder
sig utilregneligt. Det er da cool, at branchen holder gang i hjulene og
finder løsninger, selvom det pludselig går stejlt op ad bakke.

The only global law firm in Denmark
22

estate

| N° 4 2 02 0

estate

| N° 4 2 02 0

23

FREDAG

BS Netværksbar

Hvad er der sket med branchen under
nedlukningen, og hvad gør vi nu?
BLOX

BLOX

21
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Cafémøde

Simon Aggesen
Borgmester, Frederiksberg Kommune.

Hvilken bog skal man læse den
ne sommer?
En anbefalelsesværdig bog er
efter min mening ”Ledelse med
glæde” af Alexander Kjerulf –
bedste ledere sætter glæden
om hvordan de
først og skabe resultater og en
bed
re verden. Mest fordi budskab
helt fantastisk rigtigt – og ford
et bagved er
i det virker i virkeligheden.
Og hvad optager dig i øvrigt?
Jeg ønsker brændende, at
vi alle kan fokusere på den
sociale nærhed med fysisk
God sommer til alle.
afstand…. !
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Cafémøde

Camilla van Deurs
Stadsarkitekt,
København.

TORSDAG

46

UGE

Almene boliger

Debatmøde

Debatmøde
i samarbejde med
Københavns Kommune.

26
NOV

Konsolidering i byggeog ejendomsbranchen.

TORSDAG
FREDAG

Byggesocietetets årlige Landsmøde bliver i
år holdt i de smukke rammer i Moltkes Palæ
i København.

8-9
OKT

Studietur: Femern Bælt Regionen –
En ny fast forbindelse
Når Femern forbindelsen forventes at stå
færdig i 2028, vil tunnellen forbinde Lolland
og Fehmarn med verdens længste sænketunnel for biler og tog - i alt 18 km.
Hvordan foregår selve arbejdet med tunnellen, og hvilken betydning vil den nye
forbindelse få for erhvervs- og boligmarkedet på Lolland-Falster og for hele
regionen?

06

50

UGE

Cafémøde

Året der gik

Frank Jensen
Overborgmester,
Københavns Kommune.

MOLTKES

2021

Hvilken bygning vil du anbefa
le andre at se?
Jeg ville anbefale kolleger i bra
nchen at besøge Kvæsthusmo
len denne sommer. Parkér
i det underjordiske P-anlæg og
oplev fortællingen undervejs
op til overfladen og helt
ud til spidsen. Det giver en
helt særlig oplevelse af frihed,
storhed og æstetik! Og
udsigten til SÅ meget byudvik
ling giver nemt appetit til en forf
riskning i én af de mange
muligheder på molen.
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OKT

24
SEPT

TORSDAG

Hvor skal du holde sommerfer
ie?
Min sommerferie bliver i et som
merhus på Vestkysten – endnu
en dejlig plet i Danmark som jeg
til at opleve sammen med fam
får lov
ilien.
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Christian Gangsted-Rasmussen
Advokat og partner, Gangsted-Rasmussen

Landsmøde

Vi glæder os til at invitere branchen til vores
populære sommerfest i vores hyggelige
gård.
Foto: Nils Hartmann
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Har du også savnet det faglige og sociale
netværk? Det har vi. Kom til hyggeligt
udendørs netværksarrangement.
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Vi ser frem til igen at kunne byde velkommen til en hel række faglige og sociale
arrangementer i hele landet – allerede fra
denne måned i København.
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Hvilken bygning vil
du anbefale andre at
se?
Det er nærliggende at
anbefale Krøyers Plads
Kristina Olsen
på Christianshavn, so
et par år siden. Danm
m vi byggede for
Adm. direktør i Bonava
arks første svanemæ
rke
de lejligheder og kår
be
dst
e boligbyggeri. Det er
et som Verdens
Danmark og Norge
lykkedes at skabe et ind
bydende byrum, som
sig med omgivelserne;
integrerer
moderne arkitektur me
d respekt for de histor
iske omgivelser.
Hvilken bog skal ma
n læse denne somme
r?
Der er specielt to bø
ger, som jeg glæder
mig til at læse. Den
Krarups ’Forandringsle
ene er Hanne Jessen
delse uden forandring
slede’ som jeg har fåe
kollega. Vi skal have
t anbefalet af en god
stor respekt for, hvord
an mennesker håndter
hvordan man ledelsesm
er forandringer, og
æssigt sikrer, at alle får
den hånd i ryggen, so
afslapningslæsning bli
m de behøver. Som
ver det Kristian Bang
Foss’ ’Frank vender hje
natbordet siden efterå
m’, som har ligget på
ret.

Byggesocietetet er en landsdækkende
interesseorganisation og Danmarks
stærkeste netværk inden for byggeog ejendomsbranchen.
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ARRANGEMENTER I KØBENHAVN

Hvor skal du holde som
merferie?
Vi har et skønt somm
erhus på Enø ved Karre
bæksminde, og der ho
Min datter Isabella på
lder vi sommerferie i
10 år har fået en hund
år.
eh
valp, så mon ikke det
ned til ishuset? Somm
bliver til mange gåture
erhuset er optimalt for
at
være sammen som fam
vi os til efter et hektisk
ilie, og det glæder
forår.
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Hvor skal du holde
sommerferie?
Da jeg rundede et skarpt hjørne
i foråret, var det oprindeligt
planen, at jeg skulle have været
til Østafrika sammen med min
familiePlanen var at vi skulle bestige
Kilimanjaro i Tanzania med efterfølgende
Nu
safari og badeferie i Kenya. Den tur er nu udsat til næste år.
nd
hjemla
andet
vores
i
bilferie
for
overvejer vi mulighederne
år.
tre
seneste
Norge, hvor vi har boet de

Hvor skal du holde sommerferie?
I vores sommerhus i Gilleje, hvor vi
udover huset er begejstrede for byen
og naturen på nordkysten.
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På en varm sommerdag – og hvis corona-situationen tillader
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Hvilken bygning vil du anbefale
andre at se?
Tunnelfabrikken i Nordhavn, som
er undervejs i en planproces,
hvor visionen er at skabe et nyt
kulturcentrum i byen i en tidligere
industriejendom.
Hvilken bog skal man læse denne
sommer?
Københavns nye kommuneplan kan
anbefales, og derudover har jeg selv
en ambition om at læse Roslings
Factfulness.
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Hvor skal du holde sommerferie?
Jeg holder også min sommerferie i
Danmark som så mange andre i 2020 og
forventer, at vi når at besøge et bredt udvalg
af de danske havnebyer via båd. Mit absolutte yndlingssted
i hele verden er ombord på det stolte skib Rendezvous, der
er bygget i 1974 og vedligeholdt til mindste detalje.
Hvilken bygning vil du anbefale andre at se?
Torvehallerne på Israels Plads. Jeg vil gerne slå et slag for
en bygning, der i sig selv ikke er særlig spændende, men
den kan en ufattelig masse. Jeg synes, den giver tilbage til
byen, og det hylder vi også i vores kommende legat. Hvis
man ikke har oplevet Torvehallerne og er i København
med familien, så tag derind og gå på opdagelse i de mange
spændende specialforretninger, der er samlet og få et koldt
glas vin eller øl. Alle disse specialbutikker er blevet presset
ud af bybilledet rigtig mange steder, så det er en fornøjelse
at opleve det.
Hvilken bog skal man læse denne sommer?
Sult i paradis af Rasmus Ankersen. Jeg er umådelig stolt af
de resultater, vi i STAD allerede har opnået på det første
år i det nye set up. Jeg føler og har hele tiden følt, at vores
virksomhed er lidt som en græsrodsbevægelse, for alle
medarbejdere løfter 110 procent for teamet og for vores
kunder. Derfor frygter jeg, at succesen stiger os til hovedet,
og at vi ikke er sultne nok til at gøre en forskel i morgen!
Budskabet i bogen er netop, at succes, magelighed og
tilstrækkelighed kan ødelægge den gode kultur. Jeg har set
Rasmus Ankersen flere gange til netværksarrangementer,
men nu SKAL jeg have læst hans anmelderroste bog.
Og hvad optager dig i øvrigt?
Jeg vil opfordre til, at
vi alle prøver at gøre
en forskel lokalt og
nationalt. Støt den lokale
slagter eller tøjbutik og
oplev, hvad vi plejer at
overse. Jeg er sikker
på, at vi alle vil få nogle
nye a-ha oplevelser hen
over sommeren.

Henrik Winther
Executive Vice President
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Hvor skal du holde sommerferie?
Jeg forventer at holde sommerferie i sommerhus i
Vejby Strand ved Tisvildeleje. Udlandet må vente til
næste sommer – eller vinter, hvis vi er heldige.
Hvilken bygning vil du anbefale andre at se?
Den gamle karakteristiske kornsilo i Nordhavn, der er
genopstået som lejligheder er et bud. Jeg arbejdede i
NRE dengang og var med til at opføre byggeriet som
totalentreprenør og medejer. Der er en storslået udsigt
over Københavns Havn, Øresund og byen i øvrigt.
Indvendigt er siloens varierende rumhøjder udnyttet
for hver etage, og det gør lejlighederne ret unikke.
Det er for mig et spændende bud på, hvordan man
kan skabe attraktive boliger i byen og transformere en
eksisterende bygning, så den tilpasses en ny tid.
Hvilken bog skal man læse denne sommer?
Måske skal jeg bruge sommeren på at læse Thomas
Pikettys ’Kapital og ideologi’. Det siges at være et
værk, der vil påvirke den økonomiske tænkning i de
kommende år, så jeg kunne jo passende tage et par
sommeraftner i brug til at dykke ned i den. Kriser skaber
også muligheder - og det er på mange måder
en væsentlig debat, han rejser..
Og hvad optager dig i øvrigt?
For tiden er jeg meget optaget af,
hvordan vi kan blive ved med at bevare
et blandet land og en blandet by i
Danmark. Jeg har boet flere år i London,
og det er et af de mest opdelte samfund,
jeg har oplevet. Der skal være plads til alle.
BoStad er allerede med til at forny byer i
særligt det regionale Danmark, men det
er et tema, som jeg hen over sommeren
glæder mig til at få fingrene lidt dybere ned
i. For hvordan sikrer og højner vi kvaliteten
i det danske afsæt i boligsektoren. Byer,
ejendomme og bygninger skal
ikke bare ’driftes’. De skal
fremtidssikres.
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Susan Lintrup
partner
Erhvervsmægler og art
rg
i Lintrup & No
Hvor skal du holde sommerferie?
I Hornbæk i vores sommerhus. Det
er helt fantastisk at kunne samle hele
familien inklusive pigernes kærester
og venner, og bare lege hornbækkere
i ugevis. Man bliver afhængig af det.
Bliver aldrig træt af den by. Stranden
,
plantagen, stierne. Den gamle byde
l med de smalle gader og den yndi
ge
kirke fra 1737, hvor døren er ulåst, er
også en udflugt værd. Gå endelig ind.
I
vil aldrig fortryde. Hovedgaden med
butikker og havnen med lystyachts og
fiskehandel. ”Det fedtede hjørne” og
Villa Strands beachbar ud til klitterne.
Det bliver ikke bedre.
Hvilken bygning vil du anbefale and
re at se?
Hornbækhus. Opført i 1904. Hotel og
restaurant, men man behøver ikke at
bo der for at frekventere den daglige
fællesspisning for 150 kr. med start
fra kl. 18.00. På grund af Covid-19 sker
det ved et plankebord per familie
og ikke ved langborde som normalt.
Eller Yoga i haven 2 dage ugentlig.
Bogsalonarrangementer findes også
– det minder mig om mit yndlingshotel
i Miami; The Betxsy. Og 2 gange i juli
er der beretninger om P.S. Krøyer og
kunstkolonien i Hornbæk. Det er et
rigtigt badehotel. En oplevelse såve
l
indvendigt som udvendigt.

Vi er købelystne.
Spisekammeret er næsten tomt.
Vi har særligt fokus på erhvervelse af grunde, boliger
og erhverv i Storkøbenhavn.

Hvilken bog skal man læse denne som
mer?
Min bedste veninde lagde forleden
en bog på mit
køkkenbord; ”Hvor flodkrebsene
synger”,
af Delia Owens. Det er vist en bog,
der
primært tiltaler kvinder. Den skull
e
være ganske rørende. Bagefter vil
jeg glæde mig til at læse bogen
”Kongetro” af Tobias Bukkehave.
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Hvor skal du holde som
merferie?
Jeg ved endnu ikke, hvo
r vores sommerferie går
hen, men det
bliver sandsynligvis i Da
nmark – i sommerhus me
d små afstikkere rundt
landet. Og jeg glæder mig
i
til at opleve nye hjørner
af landet, ikke mindst spæ
historiske bykerner i pro
ndende naturområder og
vinsen.
Hvilken bygning vil du
anbefale andre at se?
Så vil jeg pege på den nye
Nordfløj på Rigshospitale
t, som vi er super stolte
totalrådgiver og har tegnet
af. LINK har været
bygningen sammen med
3XN. Nordfløjen har for
til akutmodtagelse for cov
nyl
ig været allokeret
id-19, men nu håber vi, at
den nye hospitalsfløj me
åbne for alvor efter som
d
209
sengestuer kan
merferien.
Hvilken bog skal man læs
e denne sommer?
Jeg vil glæde mig til at
læse KAPITALEN af ark
itekturanmelder Karsten
omhandler det klassiske
R.S. Ifversen. Bogen
dilemma mellem investore
rnes behov for forrentnin
faglige fokus på formgivn
g og arkitekturens
ing og på stimulering af det
sociale liv i og omkring hus
fanget i en evig balance me
ene. Byggeriet er jo
llem økonomi og ånd, og
det skisma behandler Ifve
den eminente arkitekturfot
rsen – tilsat billeder fra
ograf Jens Lindhe.

Hvor skal du holde sommerferie?
ferie med min mand og søn i Frankrig, men den
ved Lammefjorden. Jeg skulle have været på
Jeg skal holde sommerferie i mit sommerhus
op for grænserne mellem vores lande, vil der
det ser ud nu, hvor der lukkes mere og mere
plan er udskudt til en anden god gang. Men som
et af vores nabolande, i løbet af ferien.
nok komme en afstikker til et hyggeligt sted i
Hvilken bygning vil du anbefale andre at se?
older et værested, herberg, kontorhotel og
– en transformeret ejendom, der nu indeh
Jeg vil anbefale, at man besøger HELLEBRO
udslusningsboliger for unge hjemløse.
ing af værested, kontor og boliger,
formationen fra en kontorbygning til en bland
trans
hvor
,
knisk
ngste
bygni
se
at
e
erend
HELLEBRO er inspir
le kan gøre en forskel for unge hjemløse.
det er også inspirerende at se, hvordan ildsjæ
er tilpasset den eksisterende bygningskrop. Men
Hvilken bog skal man læse denne sommer?
sætter sig ned og læser FNs 17 verdensmål,
Jeg vil ikke anbefale en bog, men anbefale, at man
selvfølgelig ikke allerede har gjort det).
inkl. delmål og indikatorer igennem (hvis man
for hvordan, man - både som enkeltperson
At læse dem igennem kan være en øjenåbner
også hvor man ikke kan gøre en forskel,
og som virksomhed - kan gøre en forskel, men
e i gang med en strategisk indsats i egen
og de kan også være en inspiration til at komm
virksomhed.

jar
Henriette Dybdal Ca
og
ør
kt
re
di
Adm.
partner i Sinuz

Og hvad optager dig i øvrigt?
a-krisen har krævet af
Jeg håber, at den omstillingsparathed som coron
været rigtig gode til,
har
os
af
os alle sammen, og som langt de fleste
dygtighed. At vi vil
bære
med
tages med i vores fremtidige arbejde
mere klimavenlige
blive
at
til
prioritere og omstille vores handlinger
virksomheders
vores
i
kter,
og bæredygtige – både på vores proje
egen drift og som privatpersoner.
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Hvor skal du holde som
merferie?
Min kone er fra Letland,
og vi skal traditionen tro
sammen med vores to
Letland, i en Airbnb bo
piger holde sommerferie
lig, hvor der normalt er
i Riga,
spæ
ndende arrangementer
knap så mange i år på gru
hen over sommeren (sik
nd af covid). Desuden ska
kert
l
vi
nyd
e den fantastiske strand
kilometer efter kilometer
Jurmala, der snor sig
langs Østersøen

Hvor skal du holde sommerferi
e?
Sommerferien bliver til dels hjem
me i privaten med skov, have og hav.
Jeg får dagligt
cravings efter at rejse – havde bille
tter til Kina, Madrid og New York,
da coronaen ramte.
Herhjemme tænker jeg, at vi supp
lerer skov, have og hav med en udst
illing på DAC og nogle
gode byture rundt i København
forbi Vilhelm Lauritzen Arkitekter-b
ygninger som boligbyggerierne
Nordhavn og på Krøyers Plads og
i
måske en nostalgisk tur forbi She
ll-huset og Vega med en afslutten
drink i Tuborg havn i KDY med udsi
de
gt langt ud i Øresund.

Hvilken bygning vil du
anbefale andre at se?
Vi har et større projek
t i Vejle (Gammelhavn
), og derfor har vi oft
Fjordenhus. Fjordenhus
e ved vores besøg be
er et fantastisk byggeri,
undret
hvo
r der er tænkt over hve
tænker ”wauw”, når ma
r detalje, og hvor man
n ser bygningen og ikke
bare
mi
nd
st
fæ
rdes i den. Fjordenhus er
(før covid) fra hele ver
besøgt af tilrejsende
den og har ganske enkelt
sat Vejle på verdenskort
et!
Hvilken bog skal man
læse denne sommer?
Vi har gennem et års tid
arbejdet meget intenst
med udfærdigelse af en
til at implementere den,
ny strategi i NPV, og vi
hvorfor jeg vil (gen)læs
skal nu
e
”Strategi implementerin
procent af alle strategie
g” af Alexandra Krautw
r ender med at fejle i de
ald. 80
res implementeringsfase
– det bør man give en tan
ke.
Og hvad optager dig i
øvrigt?
Lad os alle støtte op
om at få gang i den øko
nomiske vækst igen ved
den en ekstra skalle i
en
ns
at give
re
hve
Sø
g
rdagen samt ikke mind
an
L
Kim
st ved at sørge for at
V
P
forbruget igen. Nyd de
rtner i N
få gang i
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ren
med en masse besøg på
Direktø
restauranter i det smukk
cafeer, vinbarer og
e danske land. God som
mer!
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Hvilken bygning vil du anbefal
e andre at se?
Jeg vil anbefale at se Radiohuset på
Rosenørns Allé på Frederiksberg.
Det er en perle i dansk arkitekturhi
og står som en af de smukkeste og
storie
mest gennemførte modernistiske
bygn
inger i landet. Bygningen er fra 1945
og tegnet af Vilhelm Lauritzen til
Danmarks Radio. Materialerne er
kompromisløse. Grønlandsk marmor
teak, læder og messing. Møbler
, mahogni,
og lamper er tegnet i et samarbe
jde mellem Lauritzen og Finn Juh
bygningen Det Kongelige Danske
l.
I
dag
huser
Musikkonservatorium, og der er
normalt masser af koncerter i den
De er desværre midlertidigt på pau
berømte koncertsal.
se, men selv udefra er bygningen
smuk med sin lyse naturstensfacade
og buede kobbertag.
Hvilken bog skal man læse den
ne sommer?
Bogen til sommeren er ”Kort over
paradis” af Knud Romer. Afsindig
godt skrevet, og en fuldstændig
lidt målrettet liv. Hovedpersonen
vanvittig rejse i et meget
begynder først at finde retning, da
han lærer, at det ikke gælder om
om at blive færdig. Kan lyde kynisk,
at gøre alt perfekt, men
men bogen minder mig om mit man
tra om, at man kan have de bedste
er ens konkrete adfærd, der afgø
intentioner, men det
r, om man når et resultat.
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Logik vil få
dig fra A til Z;
fantasi vil få
dig overalt
Albert Einstein

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 netværksbegivenhed for den danske bygge- og ejendomsbranche. 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 er offentliggjort og du bør allerede
tilmelde dig nu, hvis du vil sikre dig en plads til dette
års forbedrede arrangement.
Læs mere på www.ejendomsdagene.dk

ejendoms
dagene
Marienlyst 2020

estate MEDIA

Danmark skruer op for beredskabet.

4. FEBRUAR
27. FEBRUAR

Ejendomsbranchens store internationale
samlingspunkt, Mipim, bliver flyttet til juni.

Af Kamilla Sevel

V

Den 11 marts lukkede Danmark ned, og ejendomsbranchen fik – udover pandemi, frygt for, hvor stort
det her ville blive, og bekymringer om den økonomiske
situation – også to helt specifikke udfordringer.
Nemlig hvordan man driver ejendomme, når man
står overfor en ukendt fare, og vel og mærke driver
ejendomme, som beboerne pludselig opholder sig i
24/7, og hvordan man håndterer og forholder sig til, at
ens lejeres indtægtsgrundlag forsvinder fra dag til dag.
Som Deas’ adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen
udtrykte det i Estate Podcasten Hjemmekontoret, ”så
har han aldrig lært at håndtere den situation på nogen
skolebænk." Kriseledelse er praktisk, intuitiv og bliver
til dels skabt “along the way”, mens forretningsplaner
og strategier smuldrer mellem fingrene på en.
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29. FEBRUAR

– Det er ikke en let beslutning, vi har truffet. Men vi tror,
at denne beslutning og de nye datoer vil give internationale deltagere mulighed for at mødes. Vi ser frem til
at drøfte dette med udstillere og deltagere i de kommende
dage og planlægge Mipim i juni, meldte Mipim ud.

Ejendomsbranchen har udviklet sig med stormskridt under
corona-krisen. Nu står det tilbage, hvor hårdt vi egentlig
bliver ramt, men det ser bedre ud end de fleste frygtede

i skruer tiden tilbage til fredag den 6. marts.
Det var den dag, vi for alvor fik retningslinjer
om, at der skulle vaskes hænder. Men det
var også den dag, der ellers var nogle, der fik lidt
snavs på. Mange læsere af estatemedia.dk blev nemlig
rystede over, at PFA politianmeldte den succesfulde
og fremadstormende bygherrerådgiver V2C for krav
om returkommission, hvis de skulle anbefale Pihl som
entreprenør til PFA. Men ingen havde nok helt set,
hvad der ville komme bare 5 dage efter. Og det blev
langt større.

Første dansker testes positiv med Covid-19.

6. MARTS

I starten var der stort pres på ejerne, som næsten
forventedes at være så velpolstrede, at de bare kunne
afskrive huslejen i nogle måneder, men med blandt
andet store lejere som Bestseller og Lagkagehusets
håndtering af deres manglende lejeindbetalinger
skiftede mediernes fokus, og der var ingen klare helte
og skurke i den kamp.

Listen over lande, man ikke skal rejse til, bliver
opdateret og omfatter næsten hele verden

– Det er lidt mærkeligt at
være hernede. Der er jo ingen
mennesker i forhold til, hvad
der plejer.Jeg havde glædet
mig til at møde alle de gode
folk i ejendomsbranchen,
sagde Michael Tuborg,
KPMG, der var i Frankrig,
selvom Mipim var
blevet aflyst.

I Ugen i Ejendom på estatemedia.dk så vi den 14. marts
på potentielle konsekvenser af Covid-19 situationen.
Og forudså, at det ville gå hårdest ud over butiks- og
hotelmarkedet, mens konsekvenserne på kontor- og
boligmarkedet kunne blive kortvarige, hvis krisen
trods alt blev kort. Og det er som så meget andet i
den danske håndtering gået bedre end frygtet. Butiksog hotelmarkedet er hårdest ramt som forventet,
kontormarkedet er nogenlunde uberørt og ser man så
på boligmarkedet, så har der været godt salg i blandt
andet sommerhuse. Projektmarkedet er det mest
udfordrede, men der er interesse for boliger over
hele landet, og det kan man da også se på, at der har
været en lind strøm af nye projekter og transaktioner i
boligmarkedet med en overvægt af fokus på rækkehuse
udenfor det centrale København.
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9. MARTS

11. MARTS KL. 10:18

11. MARTS KL. 20:30

11. MARTS KL. 22:00

Vi har samlet de vigtigste begivenheder i de officielle
meldinger og i ejendomsbranchen. Følg her 3 måneder i
Danmark – og i resten af verden, - der ikke ligner nogen
anden periode, som nulevende danskere har oplevet:

Sundhedsstyrelsen opdaterer retningslinjerne og
opfordrer til, at man begrænser fysisk kontakt, vasker
hænder, spritter af og holder afstand

Regeringen lukker Danmark ned og opfordrer til, at
alle arbejder hjemme i videst muligt omfang.

Første udmelding fra ejendomsbranchen om
konsekvenserne: Cushman Wakefield RED
havde allerede en plan klar, selvom de ikke
troede, at de fik brug for den.
– I forlængelse af statsministerens pressemøde her
til aften har RED besluttet, at alle medarbejdere
fra og med i morgen arbejder hjemmefra, sagde
Managing Partner Nicholas Thurø.

g

Foto: Frederikke Hoe
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C25 falder med 8 procent - det største
endagsfald i indeksets historie. Ejendomsselskabet
Jeudan falder med 11 procent.

12. MARTS

15. MARTS

12. MARTS

13. MARTS
13. MARTS
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Boligforeningen AAB fremrykker mere end 3.000
fakturaer med betalinger for 30 millioner kr.
– Det var inspireret af Københavns Kommune, og jeg
synes det er en god måde at styrke forretningen hos
mindre aktører. Vi fremrykker ikke bare denne måned
men også i april og således hele den betalingsstrøm, vi har.
Det er et beskedent bidrag, men det er et vigtigt signal at
sende, siger adm. direktør Christian Høgsbro.

16. MARTS

Alle lejere i det 20.000 kvm store Esbjerg
Storcenter kontrolleret af Thylander Gruppen
får udskudt husleje i april

16. MARTS

Europas største investor i butikscentre, Klépierre,
meddeler, at der ikke længere er aktivitet i deres
centre og, at de ikke kender konsekvenserne for
aktieudviklingen. Samme situation er nu gældende
i Frankrig, Italien, Spanien, Tyskland, Polen og
Tjekkiet, der alle har besluttet, at alle butikker
undtagen fødevarebutikker og apoteker skal holde
lukket. I Portugal, Norge og til dels Danmark er der
fortsat andre restriktioner omend ikke direkte forbud
mod at holde åbent.

17. MARTS

BC Hospitality Group, som blandt andet driver Bella
Center og Bella Sky, varsler over 350 afskedigelser
som en af de første masseafskedigelser. Flere
kommer til at følge.

14. MARTS
estate
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Flere udlejere ser for alvor udfordringerne for deres
lejere, der fra den ene dag til den anden er gået
fra normal omsætning til 0.
– Allerede nu udviser mange udlejere et stort
samfundsansvar og er i dialog om individuelle
løsninger med de erhvervslejere, der ser deres
indtægter forsvinde fra den ene dag til den
anden. Vi vil gerne opfordre alle medlemmer,
der har økonomisk mulighed for det, til
at fortsætte den dialog, siger adm. direktør
Jannick Nytoft, Ejendomdanmark.

16. MARTS

Danmarks største hotelkæde Scandic hjemsender
medarbejdere på alle sine 27 hoteller i Danmark.

16. MARTS

– Vi må forudse en ganske
lav transaktionsaktivitet
fra nu og i hvert
fald de næste par
måneder, langt under
halvdelen af det normale.
re
dG
ach
au
Men forhåbentlig vil vi
snart kunne se effekten af
de mange tiltag til begrænsning af
coronasmitten. I givet fald vil transaktionsaktiviteten
kunne komme ganske kraftigt tilbage i 2. halvår,
siger adm. direktør Peter Winther, Colliers.
ilf
W
o:
Fot

De danske grænser lukker.

Situationens alvor går op for mange
beslutningstagere i store dele af samfundet.
Overborgmester Frank Jensen, Københavns
Kommune, beder kommunens økonomiudvalg om
at godkende, at kommunen fremrykker betalingen
af sine regninger for at give firmaer, der er
presset af den manglende aktivitet i kølvandet på
corona-truslen, en økonomisk hjælp. Københavns
Kommune køber hvert år varer og tjenesteydelser
af private firmaer for cirka 10 milliarder kr. Flere
kommuner følger trop i de kommende dage.

n
Eje
o:
Fot

Gennem årene har der i perioder ofte været
utilfredshed med sagsbehandlingstiderne i
Tinglys-ningsretten. Nu er retten hurtig til at
melde ud og det bliver en af de første formelle
konsekvenser for ejendomsbranchen:
– Tinglysningsretten vil fortsat tinglyse alle de
dokumenter, der anmeldes, men der må påregnes
længere sagsbehandlingstid for dokumenter udtaget
til manuel behandling – herunder især
sager om matrikulære ændringer,
oplyste Tinglysningsretten.
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Foto: Vincent Baillais/Unibail-Rodamco
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STAD Erhverv

17. MARTS
18. MARTS

75 procent af ejendomsprofessionelle i en
rundspørge foretaget af det europæiske
magasin PropertyEU forventer, at
ejendomsmarkedet er oppe at køre igen med
positiv fremgang 12 måneder efter coronakrisen. Den største bekymring er global
økonomisk recession, mens arbejdsløshed
blandt beboerne i beboelsesejendomme, så
de ikke kan betale lejen, er den næstmest
udbredte bekymring. 90 procent af de
adspurgte ejendomsfolk over hele Europa
arbejder i øvrigt hjemme ultimo marts.

23. MARTS

23. MARTS

Mipim bliver aflyst. Europas største ejendomsmesse
på fransk jord, Mipim, blev i første omgang flyttet fra
marts til juni. Mipim i Cannes bliver næste gang fra
den 16.-19. marts 2021 på “sædvanlig” vis.

40

Realkredit Danmarks Bjarne Jørgensen fortæller,
at koncernen i øjeblikket er i dialog med alle
deres kunder for at høre, om de har brug
for hjælp til deres likviditet eller til at få
omlagt deres lån på grund af Coronaopbremsningen i samfundet.

25. MARTS

26. MARTS

På grund af de store usikkerheder og endnu ukendte
konsekvenser af coronaviruskrisen beslutter ledelsen
i arkitektvirksomheden Kullegaard at indgå en aftale
med alle 55 medarbejdere om, at de går 20 procent
ned i både tid og løn.

Danmarks absolut
største, når det gælder
ejendomsadministration,
Deas, forvalter en ejendomsportefølje på mere end 2.200 erhvervsog boligejendomme. Adm. direktør Henrik Dahl
Jeppesen fortæller i Estate Podcast, at han har
indtaget ’the war room’ fra kælderen i privaten, mens
han styrer slagets gang sammen med den øvrige
ledelse for de mere end 1.200 medarbejdere, der får
masser af henvendelser fra både bekymrede beboere
og erhvervslejere, der blandt andet vil have sikret
deres tomme ejendomme.

Hverken Bestseller eller Lagkagehuset vil betale
den husleje til udlejerne, som står i deres kontrakt.
Men Erhvervslejeloven § 23, stk. 2 handler ikke om
regeringens indgreb i forbindelse med coronavirus,
siger Claudia Matthiasen i et blog-indlæg på
estatemedia.dk.

30. MARTS

De
as

Forsamlingsforbud indføres.

:
to
Fo

“Vi er meget glade for
modtagelsen af Stad i markedet og for
endelig at kunne udbrede, at vi ønsker at give
noget tilbage til byen. Det har været en udfordring
hvordan, vi skulle kommunikere det. Derfor har jeg
været glad for den kommunikative og kreative sparring,
som Estate Media har bidraget med og særligt hele
konceptet omkring ’Stad Legatet’, som vi glæder os
meget til at overrække til september.”
– Mads Roepstorff,
adm. direktør, Stad Erhverv

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 markedsføringskampagner 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

| N° 4 2 02 0

estate MEDIA

31. MARTS

31. MARTS

Landets største erhvervsmæglervirksomhed,
Colliers, afskediger seks medarbejdere. –
Coronakrisen har på meget kort tid vendt op og ned på
vores forretning. Vi gik ind i 2020 stærke i troen, med
en skarp strategi og med en meget fin pipeline. Men
ejendomsmarkedet har på kort tid ændret sig dramatisk,
så vi var nødt til at handle nu, siger adm. direktør
Peter Winther, Colliers International Danmark.

Foto: FB Gruppen

Foto: Wilfred Gachau

3. APRIL

7. APRIL

– Udbuddet af boliger er faldet. Mange sælgere er
ganske enkelt bange for en uoverskuelig lang liggetid
og frygter, at de risikerer at måtte give betydelige
afslag i prisen. Især er færre ejerlejligheder sat
til salg. Omvendt kommer vi givetvis til at se
større efterspørgsel på lejeboligmarkedet. Den
tendens er en trofast følgesvend i krisetider, siger
cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

42

Det første chok har fortaget sig og et af de lovforslag,
der stjal billedet før corona-krisen er i gang igen. I et
indlæg på estatemedia.dk griber Carsten Mai coronakrisen som et nyt argument for, at boligministerens
indgreb over for Boligreguleringslovens paragraf 5 stk.
2 tages af bordet. (Forslaget blev vedtaget 4. juni red.).

Havde man spurgt adm. direktør i Cobblestone,
Rasmus Juul-Nyholm, for en måned siden
om den transformation, der er sket i
ejendomsbranchen de sidste tre uger, var mulig,
havde han sagt nej. Omstillingen har været vild,
og tiden er blevet spolet frem, påpeger han i
podcasten Hjemmekontoret. Ejendomsbranchen
er - tvunget af omstændighederne - blevet
digitaliseret på rekordtid.

Arkitekter og ingeniører mærker nu udskydelser
og opbremsninger i igangsættelserne: – Samtlige
sektorer, med undtagelse af offentligt byggeri og til
dels opgaver vedrørende transportinfrastruktur, er
gået mærkbart tilbage. Reelt er der tale om tæt på
fuldt stop for både boligbyggeri og erhvervsbyggeri.
Men også eksport, energi og miljøområdet
er voldsomt påvirket. Situationen er dermed
sammenlignelig med finanskrisen i årene 2008-2010,
siger adm. direktør Henrik Garver, FRI.

„Udviklingsejendom
centralt i Odense“
—— Besøg freja.biz/estates

Ejendommen har en central beliggenhed i Odense
midtby, tæt på gågaden, ud til kommende letbane og
busser og kun 500 meter til Odense Banegård.
Ejendommen er fra 1960 med en tilbygning fra 1992
og har siden 2010 været anvendt som undervisningsejendom af Social- og Sundhedsskolen Fyn.
Freja ejendomme vurderer, efter indledende dialog
med Odense Kommune, at der er potentiale for at
tilføre ejendommen yderligere etagemeter.
Læs mere på freja.biz/estates

8. APRIL

ERHVERVSAREAL: 3.196 M2
GRUNDAREAL: 2.555 M2

15. APRIL

De mindste klasser er tilbage i skolen.
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ADRESSE

KONTAKT

VESTRE STATIONSVEJ 8-10

TEL

5000 ODENSE

MAIL FREJA@FREJA.BIZ

+45 3373 0800

Kontormarkedet kommer til at klare sig, lyder
meldingen: – Når det gælder de projekter, der er på
vej, så er der bygherrer med muskler til at gennemføre
dem, og de har også kapacitet til at stå med en vis
tomgang. Det københavnske ejendomsmarked kan
uden problemer absorbere en tomgangsstigning på
2-3 procent. Vi tror, at kontormarkedet klarer sig
godt igennem corona-krisen fordi lejen fylder relativt
mindre for kontorerhverv end for andre segmenter,
siger Nicholas Thurø, Cushman Wakefield RED.

Førstebehandling af L 177 i Folketinget med det
mundrette navn “Forslag til lov om ændring af lov om
midlertidig regulering af boligforholdene og lov om
andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.” I
ejendomsbranchen bedre kendt som §5 stk 2-loven og
i politiske kredse som Blackstone-loven.

17. APRIL
20. APRIL

Liberale erhverv genåbner.

21. APRIL

Deas mangler 302 millioner kr. i kassen alene
i april på grund af manglende lejebetalinger.

MEDIO APRIL

30. APRIL
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Som følge af den trinvise genåbning af
Danmark har RED’s efterfølgende tællinger vist
en kontinuerlig vækst i antallet af fodgængere,
og ved den seneste tælling fredag den
22. maj var antallet af fodgængere oppe på
knap 3.700 i timen på strøget i København. Det
svarer dog til et fald på 25 procent i forhold til
gennemsnittet for de seneste fire år.

26. MAJ

Transaktionsmarkedet går i stå.

PFA taber 1,6 procent i 1. kvartal på
ejendomsinvesteringerne.
– I de her fuldstændigt vanvittige tider synes
jeg, at -1,6 procent er nådigt sluppet. En del af
nedskrivningen er §5, stk. 2 nedskrivninger på
de af vores ejendomme, hvor vi mener, at det
vil få en effekt. Resten er nedskrivninger på
grund af Covid-19, siger Michael Bruhn.

Boligreguleringsloven vedtages.

7. MAJ
Foto: Steen & Strøm

Transaktionsmarkedet
genvinder momentum.

11. MAJ
Der er endnu ikke håb i sigte for hotelbranchen:
– Hotelejendomme er dobbelt ramt, for ikke nok med
at økonomien er bremset brat op, så er grænserne
ovenikøbet lukkede. For boliger er historien anderledes
positiv. Uanset, hvor hårdt krisen kradser, så har folk
brug for tag over hovedet. Derfor vil boligejendomme i
storbyer og vækstbyer altid være en fornuftig investering,
fordi de er mindre påvirkede af konjunktursvingninger,
siger Colliers’ Peter Winther.

19. MAJ

29. APRIL

Foto: PFA

En undersøgelse fra Ejendomdanmark viser,
at to ud af tre butiks- og restaurationslejemål
efter en dialog med deres udlejer fik enten
henstand, rabat eller en tredje løsning.
– Dermed har udlejerne også været med til at
holde hånden under de erhvervsdrivende, mens
coronakrisen holdt dem lukkede, siger direkør i
Ejendomdanmark Jannick Nytoft.

Hos Cushman Wakefield RED mærker man igen
stigende aktivitet, og hovedparten af de sager, som var
blevet sat i bero, er nu enten solgt, eller due diligenceprocessen er genoptaget.– Hvis vi alene ser på de sager,
som enten var i due diligence medio marts eller opstartet
efter, så har vi nu handlet tre af ejendommene til en samlet
værdi på knap 1,1 milliard kr., og derudover er syv sager
i due diligence, oplyser Managing Partner Nicholas
Thurø, Cushman & Wakefield RED.

4. JUNI
PRIMO JUNI
8. JUNI

k Bech

rv Poul Eri
Foto: EDC Erhve

Covid-19 samt de tiltag, som regeringer har foretaget rundt om i verden, herunder det omfattende
lock-down, har påvirket ejendomsmarkederne
globalt og således også nordisk. Men de nordiske
ejendomsmarkeder har alle solide underliggende
karakteristika, som giver mulighed for et stærkt
recovery. Specielt i Danmark har vi oplevet, at
momentum er skiftet til det positive i takt med
genåbningen, og at investorerne igen er aktive og
på udkig efter investeringsmuligheder, påpeger
mæglerfirmaet Nordanö i en analyse.

Forsamlingsforbuddet hæves. Danmark
er på vej tilbage med afstand og håndsprit

Mod lysere tider…

Butikscentre
kan åbne

14. MAJ

Ejendomsbranchen går på ferie, men ferien bliver
mindre udtalt. Der er meget, der skal indhentes.

19. MAJ

28. MAJ

Et bredt flertal på Christiansborg vedtager at
afsætte 30,2 milliarder kr. til grøn renovering af
boliger i den almene sektor frem mod 2026.
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Ejendomsbranchen er tilbage på sporet
(Prognose baseret på diverse meningsmålinger).
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JULI (PROGNOSE)

2021 - 2. KVARTAL

Ultimo maj var Nykredits tillidsindeks på vej op igen for
virksomheder i byggeriet. Og på trods af nedlukningen og
højere arbejdsløshed, så viser tal offentliggjort af Finans
Danmark, at udbudspriserne på parcelhuse, ejerlejligheder
og fritidshuse på landsplan – mod forventning – er steget
fra det høje niveau de var på før coronakrisen.
De internationale investorer er tilbage, der pumpes
milliarder ud i samfundene i hele EU og interessen
for at investere i ejendomme er intakt. Så måske er
der lys for enden af corona-tunnelen… n
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Ordet er dit

MILLIARDER TIL RENOVERING
AF ALMENE BOLIGER

I renoveringssager - i modsætning til nybyggeri, hvor
der endnu ikke "eksisterer" beboere - er der et hensyn
at tage til de nuværende beboere i afdelingen. Denne
yderligere aktør (afdelingen/beboerne) medfører ikke
sjældent, at renoveringssager er komplicerede.
Dette hensyn har blandt andet udmøntet sig i et krav
om, at afdelingen godkender renoveringsprojekter på
afdelingens ejendomme.

– udfordringer, muligheder og fremtidsperspektiver

Af Henrik Bang Thorning,
advokat,
het@kromannreumert.com
og Flemming Horn Andersen,
partner,
fha@kromannreumert.com
Kromann Reumert

"R

egeringen foreslår, at der afsættes 30 milliarder
kr. til at renovere de almene boliger i Danmark."
Således sagde statsministeren i sin 1. maj-tale.
Det har udmøntet sig i en politisk aftale om at afsætte
midlerne fra Landsbyggefonden til renovering i den
almene boligsektor i perioden 2021-2026.
Aftalen sikrer ifølge Transport- og Boligministeriet, "at
vi allerede på kort sigt kan […] renovere hele 72.000
boliger" og i forlængelse heraf, har boligministeren
den 3. juni 2020 fremsat forslag til ændring af lov
om almene boliger med blandt andet en forhøjelse
af Landsbyggefondens renoveringsramme i 2020.
Initiativet skal hjælpe med at kickstarte dansk økonomi;
men også forbedre lejernes boliger og hjælpe klimaet
via energirenovering. Der vil som led i aftalen komme
et øget fokus på grønne initiativer, nedbringelse af
ventelisten, opdatering af støttesystemet for at sikre
gennemsigtighed, almene boliger på småøerne samt
uddannelses- og praktikpladser.
En række af den politiske aftales elementer skal nu
konkretiseres og forelægges for parterne i aftalen
i september 2020. Tiltagene giver anledning til at
overveje, hvilke udfordringer og muligheder renovering
af almene boliger medfører. Et renoveringsprojekt
involverer en flerhed af aktører, udfordringer og
regler; og adskiller sig på visse punkter markant fra
almindelige og mere "klassiske" renoveringsopgaver.
I denne artikel fokuseres blot på nogle af de forhold,
som parterne i en renoveringssag om almene boliger
skal være opmærksomme på.
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ORGANISATION I ALMENE BOLIGORGANISATIONER
Før man indgår i en aftale om renovering af almene
boliger, bør man være bekendt med den overordnede
organisation i en almen boligorganisation samt de
involverede aktører i en renoveringssag. En almen
boligorganisation vil ofte være organiseret med
underliggende afdelinger, hvor boligorganisationen
har ansvaret for den overordnede ledelse, mens
afdelingerne sørger for de "nære" behov for beboerne
i afdelingerne.

Det er derfor væsentligt allerede fra start at tænke
afdelingen (beboerne) ind i renoveringsprojektet.
Dels fordi godkendelsen er nødvendig, dels for at
undgå et fordyrende, slidsomt og besværligt forløb,
f.eks. ved at beboerne er utilfredse og indgiver klager
samt modarbejder renoveringsprojektet.
Disse udfordringer imødegås i første omgang ved en
god og konstruktiv dialog med afdelingen, men der
er også et behov for, at kontrakter med rådgivere,
entreprenører m.v. tager højde for "bump på vejen" og
skred i tidsplanen.

Boligorganisationens ledelse består af den øverste
myndighed og boligorganisationens bestyrelse, idet
der herudover kan være antaget yderligere personale
i ledelsen og administrationen.

Idet almene boligorganisationer kan være organiseret
forskelligt, skal processen og godkendelsesprocedurer
håndteres forskelligt fra boligorganisation til
boligorganisation.

Boligorganisationens øverste myndighed kan enten
være et repræsentantskab bestående af bestyrelsen og
repræsentanter fra afdelingerne eller være en generalforsamling, hvor bestyrelse og medlemmer har adgang.
Boligorganisationens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger, hvilket blandt andet indebærer vedligeholdelse af afdelingernes bygninger. Afdelingernes ledelse
sker via afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet, hvor
formålet er at give beboerne indflydelse.

KOMMUNENS OG LANDSBYGGEFONDENS ROLLE I
RENOVERINGSSAGER
Almene boligorganisationer er underlagt tilsyn fra
kommunerne, og boligorganisationer skal i en lang
række tilfælde have deres dispositioner godkendt af
det kommunale tilsyn. For renoveringssager betyder
det blandt andet, at den almene boligorganisation
søger om støttetilsagn i kommunen, og at kommunen
i forbindelse med tilsagnet kan stille vilkår for
godkendelsen. Efter kommunens beslutning træffer
Landsbyggefonden afgørelse om støtte.

En af grundene til, at den særlige organisation er
væsentlig at kende for parterne i en renoveringssag,
er, at organisationen har medført særlige lovbestemte
krav om blandt andet beslutningskompetencer og
godkendelser.

Det er derfor væsentligt, at også kommunen inddrages
tidligt, herunder for at afstemme renoveringsprojektet
og imødekomme vilkår fra kommunen, og at parterne
tager højde for godkendelsessystemet i både aftaler og
i tilrettelæggelsen af processen.
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YDELSER OG 'SUNK COSTS'
Selvom renoveringssager altså er andet og mere end
blot indgåelse af entreprise- og rådgiveraftaler om
renovering, så har entreprise- og rådgiverkontrakterne
selvfølgelig stor betydning som sædvanligt. Et af de
primære mål er, at der tilvejebringes et grundigt og
fyldestgørende projekt i samarbejde med rådgiver,
som kommer til at ligge til grund for de ydelser,
entreprenøren skal levere i renoveringsprojektet. Det
er i den forbindelse vigtigt på den ene side, at de almene
boligorganisationer får præciseret de ydelser og risici,
der er nødvendige for at godt renoveringsprojekt, og
på den anden side, at entreprenører er opmærksomme
på, at ydelser og risici prissættes tilfredsstillende.
Da der således er en række forhold, som skal på plads,
for at kunne realisere projektet, og som potentielt
kan risikere at blokere for et renoveringsprojekt, er
det vigtigt, at parterne løbende har dialog med de
relevante aktører i en renoveringssag.
Herved minimeres risikoen for, at en forudsætning for
projektet brister med den konsekvens, at parterne har
afholdt en række omkostninger forgæves.
STØRRE FOKUS PÅ RENOVERING
Samlet set er det vores forventning, at der med den
øgede tilførsel af midler til renovering af almene
boliger vil komme et øget fokus på de forhold og
rammer, der gælder for almene boligorganisationer og
aktørerne i renoveringsprojekter.
Samtidig kan der komme et øget pres på aktørerne, da
den nuværende Covid-19-situation har bragt en lang
række af byggeriets parter i en mere sårbar position,
hvor man ikke har råd til at "forregne sig".
Parterne i renoveringsprojekter - i særdeleshed dem,
som ikke er vant til at indgå i samarbejder med almene
boligorganisationer - bør være opmærksomme på de
særlige spilleregler i de almene system. Vi ser nu frem
til at følge konkretiseringen af den politiske aftale samt
hvilken betydning det får - ikke bare for den almene
sektor - men også for at være med til at værne om
byggeaktiviteten som helhed efter Covid-19-krisen. n
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Tallene leveres af mæglerfirmaet Cushman Wakefield RED
Info om handler kan mailes til sevel@estatemedia.dk

Tal & tendenser

TRANSAKTIONER I DANMARK

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

Adresse

By

Amager Strandvej 50-54, 58 & 80

København S

Enghaven Risskov

Areal i m2

Pris i mio. kr

Køber

Sælger

Pris pr. m2

Europa Capital

Gefion Group

Est. 39.227

13.511

Est. 530

Risskov

17.000

Est. 467,5

Heimstaden

Konstruct

Est. 27.500

Søndre Ringvej 27

Brøndby

16.500

Est. 412,5

Tristan Capital Partners

Casa

Est. 25.000

Trikotageparken

København Ø

10.508

Est. 380

Hines

Bonava

Est. 36.163

Kystvejen 32

Kastrup

15.369

Est. 330

CBRE Global Investors

WFS

Est. 21.472

Bygården & Store Torv

Brønshøj

21.501

Est. 301

NREP

Innovater

Est. 13.999

Flere i Randers, Vejle og Fredericia

Portefølje

15.200

Est. 290

Niam

Birch Ejendomme

Est. 19.079

Teglværkskvarteret

Hedehusene

11.099

Est. 290

NREP

Calum

Est. 26.128

Skejbyen

Risskov

9.713

Est. 267

Industriens Pension

P/S PKAE Ejendom

Est. 27.489

Mikkelborg Park

Hørsholm

8.732

244

SF Management

Niam

27.943

Langebrogade 5

København K

4.358

181

Danmarks Skibskredit

Park Street Nordicom

41.531

Havnehus 2

Aalborg

5.675

160

Privat investor

Agat Ejendomme

28.229

Søndre Fasanvej 90

Valby

4.107

Est. 152

Ukendt dansk investor

Ejendomsselskab

Est. 37.010

Farvergade 10

Frederiksberg C

4.380

Est. 130

Pensam

Københavns Kommune

Est. 29.680

Teglholmsgade 36

København SV

3.394

Est. 125,5

Crescendo

Ejendomsselskab

Est. 36.977

Frihedsvej 2

Rungsted Kyst

5.004

110

Core Bolig

Pplus

21.982

Østerbrogade 125 & 135

København Ø

5.184

96

Jeudan

Pears

18.596

Egegårdsvej 53

Rødovre

16.200

Est. 90

Topdanmark

Privat investor

Egebjerg Bakke

Horsens

4.812

88

Niam

Developer

18.288

Tankedraget 3

Aalborg

3.913

86

Ejendomsselskab

Ejendomsselskab

21.850

Rungstedvej 61

Rungsted Kyst

3.869

82

Core Bolig

Pplus

21.246

Skydehøjsgården 2

Hørsholm

3.790

77

Core Bolig

Pplus

20.317

Islevdalvej 180-184 & Krondalvej

Rødovre

10.821

68

Privat investor

3C Holding

Søborg Hovedgade 199-221
& Gyngemose Parkvej 1-5

Søborg

3.300

61

Pears

Ejendomsselskab

Grundtvigs Hus

København V

8.104

Confidential

Johan Gedda

CapMan

C

M

Y

CM

MY

CY
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CMY

K

Est. 5.556

6.238
18.485
Confidential
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Informationer til graferne
herunder er leveret af

Tal & tendenser

STATUS PÅ COVID-19
Den delvise nedlukning af det danske samfund er for
store dele ophævet, og det er fair at gøre en status
over tilstanden på ejendomsmarkedet. København er
blevet del af den store pan-europæiske kapitalmølle,
så selvom Covid-19 åbenlyst har ramt det danske
samfund hårdt, er det lige så åbenlyst, at Covid-19
har ramt andre lande og hovedstæder langt hårdere.
Konsekvensen er, at København og til dels Danmark
generelt i et europæisk perspektiv – målt på udenlandsk
investor adfærd – ikke fremstår mindre attraktiv at
investere i end før Corona epidemien, når det kommer
til segmenterne bolig, kontor og logistik. Det kommer
til udtryk i gennemførte handler, hvor prisniveauerne
fra før Covid-19 ikke er kommet under pres.
Grundlæggende er det det store globale behov for
allokering af kapital, som holder investeringsinteressen
høj. Status er, at selvom alt i verden synes at være
blevet mere risikofyldt, så kan de områder som er
mindst Covid-19 ramt sagtens være blevet relativt
mere attraktive at investere i, i lyset af de massive
mængder af global kapital allokeret til placering i 2020.
Dele af ejendoms-markedet i København viser klare
tegn på, at det er præcis sådan markedssituationen
forholder sig her. Investorerne er ikke gået i panik, kan
man konkludere.
I Hovedstadsområdet er det især ejendomme med
obligationslignende betalingsstrømme, som boligejendomme og veludlejede kontorejendomme som efterspørgselen koncentrerer sig omkring, men også centrale
palælignende kontorer, der skal gennemgribende
moderniseres inden genudlejning er der stor konkurrence omkring. Ligeledes kan fremhæves nyere
boligejendomme i omegnen af København, hvor
afkastniveauer i øjeblikket komprimeres. De områder,
der har det vanskeligere, er hotel og til dels detail.
Der optræder konkurser blandt butikskæder og det
presser dels prime shopping segmentet nu og her, og
nedlukningen for turistovernatninger i København
henover sommeren vil forlænge Covid-19 trængslerne
for butiks-segmentet i Hovedstaden.

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

Lejepriser på 1. klasses kontorer
DKK/kvm/år

Kontakt os på 55 85 02 11 og
hør mere om finansiering med
grønne obligationer.
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Realkredit Danmark’s Green Bond Framework is aligned with
the four core components of the Green Bond Principles
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DERFOR
VIL
DE
FLYTTE
- HER ER DE VÆSENTLIGSTE ÅRSAGER
De fleste danske kommuner forsøger at fastholde
og tiltrække borgere. Af mange forskellige årsager
lykkes det bedre for nogen kommuner end andre.
Der har været meget fokus på de danske kommuner,
hvor befolkningsudviklingen er negativ, men
alle kommuner mister hvert år borgere til andre
kommuner.
Analysefirmaet Exometric har fulgt udviklingen i
søgningen til de danske kommuner for at kunne
vurdere, hvordan boligmarkedet kan udvikle sig ud fra
de boligsøgendes efterspørgsel. I disse målinger kan
man se, at borgerne i nogle kommuner har et større
ønske om at flytte til en anden kommune end andre.
Her skiller Frederikssund sig ud med hele 34 procent,
der ønsker at flytte et andet sted hen, fordi de er
utilfredse med kommunen. Det er ikke den primære
årsag i nogle af de øvrige kommuner med en høj andel
af svarende, der siger, at de gerne vil flytte til en anden
kommune næste gang de flytter.
I tabellen vises, hvor mange af borgerne, der siger,
at de ikke vil overveje at blive boende i udvalgte
kommuner, men vil fraflytte til en anden kommune,
næste gang de skal flytte, samt de 2 primære årsager
til at forlade kommunen.

Kommune

Fraflytningsprocent
(næste søgning)

1. årsag til fraflytning

2. årsag til fraflytning

Frederikssund

34%

Utilfreds med kommunen

Nærmere venner/familie

Ballerup

25%

Vil bo tættere på byen

Ønsker forandring

København

19%

Lavere priser/skatter

Væk fra larm

Slagelse

15%

Nærmere venner/familie

Utilfreds med kommunen

Aarhus

10%

Nærmere venner/familie

Tættere på arbejde/ledigt arbejde

Sønderborg

7%

Tættere på arbejde/ledigt arbejde

Tættere på studie

Danmark

16%

Nærmere venner/familie

Lavere priser/skatter

Gennemsnittet for indbyggere, der ønsker at søge til en anden kommune næste gang er på 16 procent, men svinger
fra 4-9 procent i blandt andet landets små økommuner. Den primære årsag til at flytte til en anden kommune er, at
man vil tættere på familie og venner. Søgninger til kommunerne kan give en tidlig indikation af den faktiske udvikling
på et tidligere tidspunkt end de traditionelle fremskrivninger og giver en indikation af, hvad man kan forvente.

Almene boliger
tegnet af Mangor
& Nagel for
Boligselskabet
Rosenvænget i
den kommende
bydel Vinge i
Frederikssund
Kommune.

Tallene siger således ikke noget om i hvilken
udstrækning til- eller fraflytningen giver en positiv
eller negativ befolkningsudvikling. Tallene er en del
af Exometrics kommende rapport om Danmarks
kommuner, der udkommer til efteråret.
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Konferencer
og seminarer
2020

13. august

20. august

25. august

10. -11. september

Erhvervs- og boligmarkedet i Roskilde

Erhvervslejeloven

Paragraf 5, stk. 2

Ejendomsdagene 2020

Afholdelsessted: Danske Bank
Stændertorvet 5, 2. sal, 4000 Roskilde

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

Afholdelsessted:
Plesner Advokatpartnerselskab
Amerika Plads 37, 2100 København Ø

Afholdelsessted: Marienlyst Strandhotel,
Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør

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.

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

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

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. 09:00 - 13:30

Standardpris: 2.995,Pris More Club: 0,-

Torsdag kl. 12.00 – fredag kl. 13.00

Tirsdag kl. 09:00 - 13:30

Standardpris: 2.995,Pris More Club: 0,-

Standardpris: 2.995,Pris More Club: 0,-

Standardpris: 13.995,Pris More Club: 13.995,-

Foto: Shutterstock

Torsdag kl. 09:00 - 13:30

estate MEDIA

27. august

2. september

Fremtidens kontor

Areal og
ejendomsdannelse

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

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

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

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

Torsdag kl. 09:00 - 15:00

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

Onsdag kl. 09:00 - 13:30

Standardpris: 3.995,Pris More Club: 0,-

Standardpris: 2.995,Pris More Club: 0,-

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

17. september

22. september
Tirsdag kl. 09:00 - 13:30

Torsdag kl. 09:00 - 13:30

Udvikling i
havnekvarterer

Erhvervs- og
boligmarkedet i Odense

Finansiering af
ejendomme

Afholdelsessted: København

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

Afholdelsessted: Nykredit
Kalvebod Brygge 47, 1560 København K

Hvordan omdanner man forladte
industri- og byområder og bar mark,
til levende kvarterer. Vi ser nærmere
på de aktuelle områder og viser cases
med inspiration fra resten af Danmark
og udlandet.

Spændende boligprojekter og en
boomende industri har kendetegnet
Odense de seneste år. Og 2020-2030
skulle da også blive Odenses årti,
er visionen fra borgmester Peter
Rahbæk Juel

Indlægsholderne vil give et
overblik over mulighederne i
finansieringsmarkedet sammen med
bud på, hvordan markedet forventes
at udvikle sig, og hvem der kommer til
at lægge kapital til de kommende års
ejendomsinvesteringer og projekter.

Torsdag kl. 09:00 - 13:30

Standardpris: 2.995,Pris More Club: 0,-

Standardpris: 2.995,Pris More Club: 0,-

24. september

Standardpris: 2.995,Pris More Club: 0,-
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Hør om mulighederne
for eksponering
overfor branchens
bedste publikum

Hvor skal du holde som
merferie?
Min mand og jeg skulle
have været i Vietnam me
d vores 4 store samme
men det bliver næppe
nbragte børn,
til noget. I stedet holde
r vi sommer i vores fan
svenske bjælkehytte ved
tastiske gamle
Gudmindrup Strand (de
n er flyttet fra Sverige
ejer). Da der ikke er sov
af en tidligere
eværelser nok, påtænker
vi at købe et stort luksus
som min mand og jeg
Lavvu telt,
kan bo i - med gulvtæpp
er, lanterner og boksm
den på kajakker, vandre
adrasser. Så står
tur, badning, grill og go
d vin. Ikke så skidt, når
i Danmark.
man nu skal være
Hvilken bygning vil du
anbefale andre at se?
Mit andet job var i Entre
prenørforeningen. Her
underviste jeg ofte på En
i Ebeltoft. Det er et fantas
treprenørskolen
tisk byggeri, tegnet af Fri
is og Moltke. At undervi
så fantastiske rammer,
se i byggejura i
hvor natur og byggeri går
op i en helhed har betyd
er specielt vild med be
et meget. Jeg
tonen, hvor man kan se
mønstrene fra forskallin
Entreprenørskolen er nu
gsbrædderne.
et danhostel, så du kan
også overnatte der – me
råvildt udenfor vinduern
d fasaner og
e.
Hvilken bog skal man
læse denne sommer?
Jeg elsker byggeri, og
Jan Guillous brobygger
ne er en fantastisk slæ
norske brødre, som bliv
gtsroman om 3
er ingeniører og bygger
broer og jernbaner i hel
Samtidig fortæller den
e verden.
en del om den historisk
e setting i Europa og Afr
imod første verdenskrig
ika i tiden op
.

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

Fra den faglige boghylde
glæder jeg mig til at kas
te mig over den nye kom
ABR, som mine kolleger
menterede
her i VILTOFT sender på
gaden i juli. Jeg tror go
læse den på terrassen
dt, man kan
med en GT til.
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Foto: Nrep/Arkitema

Ballonen
der sprang

WeWork er nu vurderet til $2,9 milliarder mod $47
milliarder for blot et år siden. Fra at have været den
nok mest omtalte start-up i hele verden får man nu en
”The number is not available. Please call again”, når
man ringer til nummeret på den danske hjemmeside.
Som teknologi-magasinet Wired skrev i en analyse for
nylig: ”WeWork havde hele tiden brugt teknologien
som en undskyldning for, at selskabets værdi var langt
større end et klassisk ejendomsselskab.”

Men der er stadig masser af luft
i markedet for kontorfællesskaber

Af Kamilla Sevel

-V

i er ikke et ejendomsselskab. Vi er en techvirksomhed.

For et år siden løb Mipim PropTech af stablen i Paris.
Jeg var der for at dække det nyeste inden for PropTech
og digitalisering i ejendomsbranchen. Den største
hype var som året før kontorfællesskabet WeWork,
der var meget mere end bare et spørgsmål om kvm.
At blive medlem af Wework var som at blive del i en
global familie.

Den første ejendom
i Nreps nye koncept
bliver kaldt ’Woods
Augusthus’.
Byggeriet bliver
udviklet sammen
med arkitektfirmaerne Lendager
Group og Arkitema
Architects, ingeniørfirmaet Niras og
udviklingsfirmaet
Tetris.

WeWorks mission var ikke at udleje kvm, men at
forandre den måde folk arbejder, lever og vokser på
gennem større brug af teknologi.
”Men hvis man ser nærmere efter, så er den teknologi
ikke så voldsomt anderledes end den de fleste
projektudviklere og ejendomsselskaber putter ind i
deres ejendomme nu”, konkluderede Wired. Så alt i
alt blev det til, at ”Corona tog ikke livet af WeWork.
Det gjorde WeWork.”

Wework formåede på bare 9 år at ekspandere fra New
York og London til hele verden og energien omkring
brandet var noget helt særligt. Stifter Adam Neumann
skabte hype om sit brand på nærmest kultagtig vis
og markedsførte sig som en helt ny måde at tænke
ejendom på, der ville revolutionere branchen. Men var
det mest varm luft?

Tilbage står en række ejendomsinvestorer, der har
kontrakter med WeWork. Blandt andet i Danmark,
hvor kæden endnu ikke har åbnet sit første kontor.
- Wework er i proces med to kontorer i København,
hvor vi ejer det ene i Skelbækgade og er ved at bygge
et hus til dem. Indtil vi hører noget andet, så forventer
vi, at de flytter ind som planlagt. Vi indgik aftalen for
1,5 år siden, og vi er et halvt år fra at være færdige. Men
jeg er ikke så nervøs, for det er en kontorejendom på
4.000 kvm på en central beliggenhed, som vi så skal
udleje til en anden, siger CEO Tonny Nielsen, Fokus
Asset Management.

Måske var Wework et mere traditionelt kontorfællesskab med lidt federe møbler, en rigtig velfungerende
app og en sporing af, hvem der brugte hvilke lokaler
på hvilke tidspunkter. Det er alt sammen noget, som
mange andre kan. Men WeWork formåede at pakke
det hele lækkert ind. Modellen gik langt hen ad vejen
ud på at tegne lange lejekontrakter med udlejere til
gengæld for en indslusningslejefrihed på 1, 2 eller 3 år,
mens lejerne i den anden ende, altså WeWorks kunder,
kun havde få dages opsigelse.

For lejerne er der flere andre muligheder på vej. Et af
de koncepter, der ser ud til at komme til at matche

I efteråret 2019 sprang ballonen. Investorerne blev ikke
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fanget af magien, da Wework skulle børsintroduceres,
og selskabet kunne ikke længere skaffe kapital til
ekspansionen. Adam Neumann trådte tilbage og den
vigtigste kapitalkilde, japanske SoftBank, trak deres
opbakning. 18. maj i år kunne CNBC så rapportere, at
stifter og CEO i SoftBank, Masayoshi Son, omtalte sin
investering i WeWork som tosset, selvom han fortsat
tror på, at selskabet bliver rentabelt i 2021.
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Foto: Wework

Wework går
efter de bedste
beliggenheder i
hovedstæder over
hele verden og har
ifølge wework.com
stadig over 800
lokationer.

en del af tankerne bag Wework, bliver Nreps koncept
Woods i Ørestad. Woods Augusthus bliver et flagskib
for ’woods’ og kombinerer restaurant, dagligevarebutik
og hotel i samme bygning som et bud på fremtidens
kontorejendom.
– Vi vil vise vejen med en række ambitiøse bud
på fremsynede kontorarbejdspladser, der er til at
betale, og som skal være en aktiv del af bymiljøet,
siger investeringsdirektør Toke Clausen, Nrep, der
investerer 600 millioner kr. i projektet, som kommer
til at rumme det hollandske hotelkoncept Zoku og
åbner i 1. kvartal 2021.
Kun et par kilometer sydligere for Københavns centrum
er KLP Ejendomme i fuld gang med at bygge 64.500
kvm, der skal supplere de eksisterende ejendomme og
skabe et 130.000 kvm stort fællesskab med potentielt
5.000 arbejdspladser under navnet Hubnordic.
Hverken corona eller Weworks kollaps har ændret på
adm. direktør Søren Risagers tro på projektet.
- Vi tror på, at det holder vand og har både gang i
byggeriet og en del kundeaktivitet. Den udvikling
og innovation, der driver de fleste virksomheder i
dag, skal komme fra et miljø, der giver noget tilbage.
Det tror vi ikke på, at det stive kontorfællesskab
nødvendigvis bidrager til, men den oplevelse, man
deler på den aktivitetsbaserede arbejdsplads, kommer
stadig til at være efterspurgt, selvom nogle måske
arbejder hjemme. Vi tror på det nye kontorhotel, hvor
trykket fjernes fra kontor til hotel, siger Søren Risager
og lægger ikke skjul på KLP-teamets forventninger:
- Den sociale interaktion bliver fortsat efterspurgt
også efter corona, og det er det, vi kan. Så vi kommer
til at slå benene væk under markedet, når vi åbner i
2021. Det bliver fantastisk.
Han har enorm respekt for Nreps koncept – også, - og
han ser gerne endnu flere lignende koncepter. Han
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kommenterer nødigt på Wework situationen, men kan
godt få øje på, at KLP er en helt anden slags spiller.
- Vi ligger ikke i overhalingsbanen, men kører i de to
midterste spor i god solid fart mod horisonten. Jo flere
koncepter, der kommer i markedet, jo mere får man
også vendt den gængse opfattelse af kontorer, siger
Søren Risager.
Der er nogle kommentatorer, der har spået en brat
opbremsning i efterspørgslen på kontorhoteller,
fordi vi alle er blevet mere fokuserede på hygiejne.
Men Søren Risager anser kun det som et praktisk
spørgsmål, og der er noget, der tyder på, at han har ret
I hvert fald ifølge søgetjenesten Officehub.
- Vi mærkede et markant fald i søgningerne allerede
dagen efter, at Danmark lukkede ned. Men i starten af
maj startede efterspørgslen igen. Helt aktuelt så vi en
del medarbejdere søge kontorpladser, fordi domicilet
var lukket, og de gerne ville ud af hjemmet. Men nu er
det i højere grad, fordi brugerne gerne vil have nogle
fleksible kvm, fordi de ikke ved, hvordan fremtiden
former sig, siger salgschef på søgetjenesten OfficeHub,
Jakob Hanssen.
Han har svært ved at se andet end, at co-working som
segment vil profitere af corona-nedlukningen.
- Der er flere virksomheder, der ikke vil ud at binde
sig 3-5 år eller sætte sig fast på 1.000 kvm. Så hellere
tage 500 kvm i et kontorhotel og holde nogle af
medarbejderne hjemme. Den søgning betyder, at vi nu
samlet set er tilbage i et forretningsomfang svarende
til normal lavsæson, siger Jakob Hanssen.
Og Wework? Måske kommer de; måske ikke. Sikkert
er det, at mange af de medarbejdere, der tegnede
selskabet i Norden, nu har fundet andre jobs. Og
der er i hvert fald ingen, der pt tager telefonen, når
journalister ringer. n
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Administratorer - Advokater

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, 200 Frederiksberg
Tlf.:
27 90 10 35
Kontakt: Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør
Email:
hdj@deas.dk
Web:
www.deas.dk
DEAS tilbyder en kundeorienteret ’one-stop-shop-løsning’ med et komplet servicetilbud inden for ejendomsforvaltning af alle typer af ejendomme. Herunder byggeteknisk rådgivning, energi- og indeklimaoptimering, Facility Services samt udlejning.

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.

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.
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HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB

ACCURA			

ADVOKATER

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

BECH-BRUUN

HUSEN ADVOKATER

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

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

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.

DLA Piper Denmark
dlapiper.dk

København

Aarhus

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

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

Brancheguide_DLA Piper Denmark_2019.indd 1

GORRISSEN FEDERSPIEL		

23-01-2019 08:58:57

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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NT ADVOKATER

Email:
kek@ntadvokater.dk
Web:
www.ntadvokater.dk
Specialistrådgivning inden for fast ejendom, projektudvikling, transaktion,
finansiering, udbud og opførelse samt drift.

JORDAN | LØGSTRUP		

Østbanegade 55, 2100 København Ø
Tlf.:
35 44 70 00
Kontakt: Knud-Erik Kofoed, advokat (H), partner		

SIRIUS ADVOKATER

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.

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.

LUND ELMER SANDAGER

VINCIT ADVOKATER		

LUNDGRENS
ADVOKATPARTNERSELSKAB

WINSLØW ADVOKATFIRMA

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.
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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.

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.

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.

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

MAZANTI-ANDERSEN KORSØ JENSEN
ADVOKATPARTNERSELSKAB
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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.

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

Corporate finance/M&A - Ejendomsselsskaber

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.

Asset management

Analyse

BRANCHEGUIDE

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.

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

Guideannonce_okt_2019.indd 1

DEAS ASSET MANAGEMENT A/S

14/10/2019 14.06

Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg
Tlf.:
23 38 34 76
Kontakt: Benny Buchardt Andersen, adm. direktør
Email:
bbu@deas.dk		
Web:
www.deas.dk/asset-management
DEAS Asset Management tilbyder ‘end-to-end’ Asset Management, og vi arbejder
målrettet på at yde stærk rådgivning og føre vores kunders strategi ud i livet via
asset og investment management samt development.

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		

FOKUS ASSET MANAGEMENT A/S

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

Corporate finance/M&A

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

Ejendomsselskaber

Arkitekter

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

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

NORDANÖ PARTNERS A/S

Frederiksborggade 15, 11. sal, 1360 København K
Tlf.:
30 10 24 08
Kontakt: Jacob Kjær, Partner & Head of Denmark
Email: jacob.kjaer@nordanopartners.dk
Web:
www.nordanopartners.com

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.

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

CALUM A/S		

JEUDAN 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.

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.

SPACELAB ARKITEKTER		

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

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
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Bygherrerådgivere

ejendomsadministration.

Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg
Tlf.:
29 37 17 26
Kontakt: Kristian S. Kongstad, afdelingsdirektør
Email:
ksk@deas.dk
Web:
www.deas.dk
DEAS har bred erfaring med erhvervs- og boligbyggerier, vedligeholdelse af ejendomme og lejlighedsmoderniseringer. Vi kan bistå med bygherrerådgivning, byggeteknisk rådgivning og projektstyring, så kunderne altid opnår den optimale løsning.

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.

PARK STREET NORDICOM A/S

NEWSEC

C.W. OBEL EJENDOMME A/S

WIHLBORGS A/S

DEAS 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.

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

estate
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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.

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

COLLIERS INTERNATIONAL DANMARK

ENEMÆRKE & PETERSEN A/S

CUSHMAN & WAKEFIELD | RED

Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg
Tlf.:
39 46 65 48
Kontakt: Hans Andersen, afdelingschef
Email:
haan@deas.dk
Web:
www.deas.dk/energi-og-klimaraadgivning
Vi ønsker at fremme fokus på miljøet i tæt samarbejde med kunder og lejere. Vores
specialiserede team rådgiver om energibesparende initiativer, og vi leder og udvikler
energioptimeringer, energiforbedringer samt energistrategier.

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.

STAD Erhverv

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

DEAS A/S			

LANDINSPEKTØRKONTORET A/S

STAD Projekt

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.

Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg
Tlf.:
43 33 81 14
Kontakt: Hanne Poulsen, afdelingschef
Email:
hapo@deas.dk
Web:
www.deas.dk/erhvervsudlejning
Med indgående markedskendskab og bred branche-erfaring sikrer vi vores kunder
værdiforøgelse af deres ejendomme gennem professionel rådgivning og effektiv
udlejning. Vi er en af Danmarks største udbydere og garant for en god eksponering.

home Projekt
v/Lone Bøegh Henriksen 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.

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

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.

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.

HOFFMANN A/S

EJENDOMSVIRKE A/S		

NORDICALS A/S			

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.

Landinspektører

Energioptimering
Entreprenører

BRANCHEGUIDE

THORKILD KRISTENSEN

MØLBAK LANDINSPEKTØRER A/S

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.

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

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.

66

Tlf.:
+45 7022 9601
Kontakt: Adm. direktør
Per Alexandar H. G. Weinreich
E-mail:
per.weinreich@cbre.com
CBRE yder professionel erhvervsejendomsrådgivning med fokus på
salg, investering, udlejning, vurdering, analyse og administration.

SALG

RÅDGIVNING

UDLEJNING

KO N C E P T

LINTRUP
NORGART
E R H V E R V S M Æ G L E R E

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

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

estate
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DEAS A/S

Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg
Tlf.:
77 89 03 00
Kontakt: Morten Clausen, afdelingsdirektør
Email:
moc@deas.dk
Web:
www.deas.dk/facility-services
Professionel håndtering af ejendomsservice giver driftsmæssige besparelser og tilfredse beboere og brugere. Derfor tilbyder vi en effektiv og serviceorienteret drift af
alle typer af ejendomme gennem ‘one point of contact’ på tværs af ydelsesområder
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Medie og kommunikation

Rued Langgaards Vej 6-8,
2300 København S
www.cbre.dk

Facility management

Erhvervsejendomsmæglere

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

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.
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Parkeringsløsninger - Projektudlejning - Projektudviklere

Proptech - Rekruttering - Revisorer - Software

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.

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.

ParkZone A/S
INNOVATER A/S

Valhøjs Allé 174-176, DK-2610 Rødovre

Marselisborg Havnevej 56, 2.
8000 Aarhus C		
Tlf.:
+45 30 63 65 51
Tlf.:
70 26 70 10		
Kontakt: Kim Kyst Kristensen, Salgschef
E-mail: ky@parkzone.dk
Email:
info@innovater.dk
Web:
www.parkzone.dk
Web:
www.innovater.dk
Projektudvikling af ejendomme, udlejning og salg af erhvervs- og retailprojekter til
Vi er et danskejet parkeringsselskab, der tilbyder unikke
		
lejere og investorer. Fokus er på dagligvarebutikker samt lokal- og bydelscentre med
digitale parkeringsløsninger tilpasset jeres behov. Vi har
		
både dagligvarer, øvrige butikker, erhverv samt boliger.
mange års erfaring med administration for boligforeninger,
hoteller og uddannelsesinstitutioner mv.
VI SKABER PLADS

Q-PARK OPERATIONS DENMARK A/S		

Projektudlejning

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.

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.

Rekruttering

APCOA PARKING DANMARK

Proptech

BRANCHEGUIDE

Revisorer

Parkeringsløsninger

BRANCHEGUIDE

		
NPV A/S

PROJECT
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.

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.

estate
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AMALIE SEARCH & SELECTION APS

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

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.

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.

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.

Software

Projektudviklere

68

Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg
Tlf.:
40 45 25 80
Kontakt: Lars Olaf Larsen, afdelingsdirektør
Email:
lol@deas.dk
Web:
www.deas.dk/opp
Offentlig-privat partnerskab er en tillidserklæring. Vi tilbyder kvalificerede og
totaløkonomiske helhedsløsninger af OPP-projekter samt administration af OPPselskaber. Vi har hele ansvaret for drift og vedligehold i op til 30 år.

Otto Busses Vej 5, bygning 048, 2450 København SV
Internet til byens folk
Tlf.:
33 23 00 99		
Kontakt: Alexander Nørgaard-Madsen, salgschef
Email:
anm@fiberby.dk
Web:
www.fiberby.dk
Fiberby leverer fremtidens internetløsninger til beboere i etagebyggeri
baseret på indsigt i behov og forbrug i tv/internet-adfærden. Vores løfte er
højhastighedsinternet med højt serviceniveau og lave priser til beboere.

REDMARK STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

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.

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

DEAS A/S			

FIBERBY

estate

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.
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rferie?
Hvor skal du holde somme
rhus på Nordfyn sommerferie i vores somme
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danne fælles front
e 10 fynske kommuner til at
Coronakrisen har fået samtlig
ske turister alt
dan
vise
pagne i søen, der skal
og sætte en målrettet kam
tager vi til os i
Det
.
re”
anet ”Fyn skal det væ
det Fyn kan byde på med slog
som byder på
r
bye
ske
til at besøge de mange fyn
nd,
sommerferien– vi ser frem
mråder med både skov og stra
uro
nat
e
ukk
mindst de mange sm
ikke
og
orie
hist
og
rme
cha
både
så ja Fyn skal det være.

Hvor skal du holde sommerferie?
Det bliver til sommerhus i Danmark.
Herudover skal jeg en tur til Lillero,
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Hvor skal du holde sommerferie?
Da vores virksomhed stadig er lidt i ”start-up” fasen, så vil jeg helst ikke for langt væk i for lang
tid,
så sommerferien går en uges tid til Bornholm. Hvis det lader sig gøre senere på sæsonen, bliver det
måske også til et par dage på glamping på Arilds Vingård på Kullen, det er virkelig en perle!
Hvilken bygning vil du anbefale andre at se?
I sommerferien synes jeg, at man skal tage sig tid til at se på noget andet, end det man plejer. Til hverdag
ser
jeg rigtig meget nybyg, hvilket er fantastisk, men jeg er også enormt stor fan af gamle ejendomme.
Jeg må
derfor også lige slå et slag for en sightseeingtur omkring Frederiksdal (ved Kgs. Lyngby red.) – indenfor
en meget lille radius og i smuk natur ligger masser af spændende gamle bygninger
såsom Frederiksdal Slot, Strømhuset, Sophienholm, Nybro Kro og Marienborg.
Hvilken bog skal man læse denne sommer?
Af de bøger jeg har læst i nyere tid, vil jeg klart anbefale Planen af Morten Pape,
det er bare en must read! Jeg har selv boet på Amager og set ”øens” udvikling over
en årrække, og Amager er jo i dag en vild og spændende smeltedigel af mennesker,
kulturer og nye og gamle bygninger! Bogen giver et fantastisk indblik i livet i en ghetto,
men også en vej igennem. Og så er den skrevet i en stilart, jeg ikke har set før.
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Det er svært at være på ferie fra
ejendomsbranchen, uden
adgang til den vigtigste viden
PRØV ESTATE PLUSS GRATIS I 14 DAGE UDEN BINDING
Estate Pluss er er Estate Medias udvidede redaktionelle område,
hvor du udover vores eksisterende nyheds-indhold får adgang via
et password til den fulde opdatering på de væsentligste nyheder
og den bedste baggrund om ejendomsbranchen.
Hvad der sker i ejendomsbranchen bringer vi hver dag uden
beregning, men når du gerne vil vide, hvorfor det sker, så kræver det
adgang med Estate Pluss – eller sagt på en anden måde, når vi er
gode er vi gratis, og når vi er grundige, kræver det Estate Pluss.

Brugere

Pris pr. bruger pr. måned*

1

349,-

Pris pr. bruger pr. år*
4.188,-

2-5

199,80

11.988,-

6-10

169,9

20.388,-

11-20

124,95

29.988,-

21-50

69,98

41.988,-

51+

60,-

36.000,-

PRØV ESTATE PLUSS I 14 DAGE UDEN BEREGNING
Send ”JA TAK” inkl. dit navn, mobilnummer og
mailadresse til linke@estatemedia.dk
| N° 4 2 02 0

Det koster at skrive gode historier, men ofte endnu mere at gå glip
af vigtig viden. Det kan være svært i en verden, hvor en strøm af
ufiltreret information tilflyder ejendomsbranchen. Derfor er det
vigtigt, at du kan stole på dit nyhedsunivers og være sikker på,
at du blandt de mange informationer får sorteret i nyhederne og
bliver præsenteret for de rigtige.

Se mulighederne for et Pluss abonnement her:

*Pris ved 12 måneders binding.

estate

Vi tilfører hver dag ekstra indhold, flere artikler og mere baggrund i
vores Estate Pluss univers. Enhver ved jo, at viden er penge,
men i endnu højere grad er den rigtige viden værdifuld.

Vi lever i en verden, hvor journalistisk kvantitet kan overskygge
kvalitet. Her er det Estate Medias niche at understøtte andres
arbejde ved at validere deres viden.
Estate Media leverer uafhængig journalistik og vores journalister
har 30 års erfaring i ejendomsbranchen. Ingen ved mere end os.
Derfor er vi ikke en medievirksomhed, der kigger ind i
ejendomsbranchen, men en selvstændig del af ejendomsbranchen
og derfor får man altid de bedste, mest overskuelige og vigtigste
nyheder hos os.

estate PLUSS

De bedste
i branchen
Estate Media prisen skifter i år navn
til Ejendomsprisen. Frem til 25. juni kan
du nominere kandidater til priserne

E

t forbillede er nogen, man kan spejle sig i.
En rollemodel, hvis opførsel, eksempel eller
succes, er værd at efterligne. Men hvad er det
forbilledlige i bygge- og ejendomsbranchen? Er det
ham eller hende, der går op i bæredygtighed, er det et
projekt, der løfter et alment boligkvarter, er det den
virksomhed, der løfter unge i branchen, er det den
mægler, der tør tale de andre imod eller måske dem,
der kæmper for større transparens?
Siden 2012 har Estate Media hvert år uddelt fem
priser til projekter og folk fra branchen, der har
gjort det særlig godt. Priserne er blevet uddelt på
Ejendomsdagene, der hvert år i august/september
samler branchen og tager hul på arbejdsåret.
Mere end 3.000 er hvert år inde at stemme på, hvem
der skal have prisen, og den er nu blevet så stor, at den
i højere grad – også af navn – kommer til at afspejle
hele ejendomsbranchen og derfor simpelthen kommer
til at hedde ”Ejendomsprisen”.
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Prisen blev indstiftet i 2012 af Estate Media og har
hvert år siden været med til at løfte branchen ved
at sætte fokus på det forbilledlige i bygge- og ejendomsbranchen. Priserne uddeles for at påskønne
initiativ, dygtighed og engagement i ejendomsbranchen
og skal sætte fokus på projekter og profiler, der er med
til at gøre en forskel.
Prismodtagerne afsløres og priserne uddeles i
forbindelse med festmiddagen under Ejendomsdagene,
der i 2020 finder sted den 10.-11. september.
Årets vindere får en unik bronzeskulptur skabt af
kunstneren Lina Murel Jardorf specielt til modtagerne
af Ejendomsprisen, og som nu står hos 35 udvalgte
aktører i branchen.
De nominerede er udvalgt på baggrund af en lang
række indkomne forslag fra branchens aktører, der
herefter bliver scannet for at fastslå om de lever op til
kriterierne i de enkelte kategorier. Frem til den 25. juni
er det muligt at nominere i følgende kategorier:

- Kategorierne bliver samtidig ændret. Årsprisen
bliver fremover til Estate Media prisen, der
gives til den virksomhed eller person, der
har gjort mest for branchen i det forløbne
år. Det handler om at være den, der er
med til at udvikle branchen og som samlet
set har gjort sig mest positivt bemærket
i forhold til at præge branchens
omdømme, siger adm. direktør
Lars Bernt.

PROJEKTPRISEN
Prisen går til det bedste og mest bemærkelsesværdige
nye projekt i 2019/2020. Prisen kan gives for projektet
som helhed, for den arkitektoniske udformning
eller for en særlig beliggenhed. Der er mange priser
også i Danmark, der belønner og priser arkitekter.
Projektprisen vil derfor oftest gå til den bygherre/
team, der har stået bag et projekt og været ham eller
hende, der har valgt at bruge pengene.

Kunstner Lina Murel Jardorf har skabt
den unikke skulptur til Ejendomsprisen,
som prismodtagerne får med hjem.

TRANSAKTIONSPRISEN
Prisen går til en aktør, der har gennemført årets mest
spektakulære transaktion i form af størrelse, karakter,
sammensætning eller på grund af de involverede

estate

| N° 4 2 02 0

estate

| N° 4 2 02 0

aktører. Prismodtageren vil oftest være en rådgiver
i form af en advokat eller erhvervsmægler, men kan
også være køber eller sælger, og der kan både være
tale om en ejendomstransaktion eller en transaktion
i branchen.
ÅRETS PROFIL-PRISEN
Prisen går til en aktør i branchen, der tydeligt og
personligt har gjort en ekstra indsats. Årets forbillede
har været et eksempel på best practice enten inden for
sit felt eller for branchen som helhed.
VELKOMSTPRISEN
Prisen går til en ny virksomhed eller initiativ i
branchen, som er bemærkelsesværdig og interessant
for branchens udvikling på den ene eller anden måde
på forbilledlig vis.

Fra prisuddelingen 2019 på
Marienlyst Strandhotel er
det her adm. direktør Lars
Bernt, Estate Media, Emilie
Møller, DLA Piper (vinder
af Årsprisen - årets unge
talent), Tony Christrup,
AG Gruppen (vinder af
Projektprisen sammen
med Nrep), Troels Bødker
Feodor Nielsen og Rasmus
Brohl, Nybygget.dk (vinder
af Velkomstprisen), Anders
Lendager, Lendager Group
(Årets forbillede), Anne
Skovbro, By & Havn (vinder
af Transaktionsprisen) og
chefredaktør Kamilla Sevel,
Estate Media. Foto: Estate
Media

ESTATE MEDIA PRISEN
Prisen går til en profil eller virksomhed i bygge- og
ejendomsbranchen, der på forbilledlig vis har talt for
eller iværksat tiltag til at forbedre branchens udvikling
og højne dens image. Kandidater til prisen har gjort
en indsats for ejendomsbranchen og dens produkter
og mennesker, der typisk rækker udover personlig
vinding. Prisen gives til en aktør i en del af branchen,
der er særlig aktuel, og hvor det netop nu er ekstra
vigtigt at sætte fokus på den specielle indsats for
branchen.

HUSK AT NOMINERE DINE KANDIDATER TIL
DE 5 PRISER SENEST DEN 25. JUNI.
SEND EN MAIL TIL SEVEL@ESTATEMEDIA.DK.
ALLE FORSLAG BEHANDLES FORTROLIGT.
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Nyt om navne

Luise Knokgaard er ny udlejningschef
i C.W. Obel Ejendomme med ansvar
for udlejning af erhvervsejendomme i
København.

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

40-årige Luise Knokgaard kommer fra en stilling
i den britiske kapitalforvalter Aberdeen Standard
Investments og har også erfaring fra Danica Pension
og Datea.

TCHEFER/
TLEDER
GERIET

PROJEKTUDVIKLERE

0%

90%

– Luise Knokgaard har mange års solid erfaring med
udlejning af erhvervslejemål og servicering af kunder.
Luise bibringer samtidig C.W. Obel Ejendomme
erfaring med videreudvikling af ejendomme til
TRANSAKTIONS- glæde for vore nuværende og kommende kunder.
KOMPETENCER
Med ansættelsen af Luise er vi godt rustet til en
fortsat positiv udvikling i et marked under konstant
forandring, siger Torben Black, der har været adm.
direktør i C.W. Obel Ejendomme siden 2013.

75%

C.W. Obel Ejendomme forvalter en ejendomsportefølje
på 9 milliarder kr. tilhørende C.W. Obel Ejendomme
og Obel-LFI Ejendomme.

PROJEKTUDVIKLERE

TRANSAKTIONSKOMPETENCER

90%

75%

PROJEKTCHEFER/
PROJEKTLEDER
I BYGGERIET

80%

PROJEKTUDVIKLERE

90%

OLIVER PETERS
BLIVER FORMAND
I OBTON GROUP
Oliver Peters stopper i Koncenton
og bliver ny arbejdende bestyrelsesformand i Obton
TRANSAKTIONSGroup
Holding, der er moderselskab for Koncenton.
HanKOMPETENCER
får en ny position som adm. direktør i koncernens
nystiftede crowdlending selskab Crowdton.

75%

Koncenton købte i 2019 bolig ejendomme for i alt 3,7
milliarder kr.

FB GRUPPEN FÅR NY
SALGS- OG MARKETINGDIREKTØR

NY FORMAND FOR
HEIMSTADEN
Forhenværende koncernchef i Nordea, Casper
von Koskull, som forlod
storbanken i 2019, er ny
bestyrelsesformand i det
norskejede svenske ejendomsselskab, Heimstaden, der
de seneste år har ekspanderet kraftigt både i Norden og i Tyskland.
– Jeg er glad for og stolt over at blive bedt om
at tiltræde Heimstaden Bostad som uafhængig
bestyrelsesformand. Efter mange år med en
imponerende vækst er Heimstaden en førende
europæisk aktør i ejendomsbranchen, siger
Casper von Koskull.

Hans Jørn Abrahamsen kommer fra en stilling
som salgschef for projektsalg i den svenskejede
boligudviklingskoncern Bonava, hvor han har
været ansat siden 2005. Nu bliver han ny salgs- og
marketingdirektør i FB Gruppen.

Heimstaden har hovedkontor i Malmø og har
det norske investeringsselskab Fredensborg
som majoritetsejer sammen med de svenske
pensionsselskaber Alecta, Folksam og KPA
Pension.

FB Gruppen afleverede flere end 1.000 boliger i
2019 og har 700 boliger klar til nye beboere i 2020.
Hovedparten er på Grønttorvet i Valby, hvor der
er 2.700 på vej.
– Vi er netop nu i gang med nogle af de sidste
byggefelter, så vi i løbet af i år og næste år når op
på de 2.700 boliger, der vil udgøre den spirende,
grønne bydel. Herudover står vi over for en række
nye boligprojekter i Ballerup, Stenløse, Holbæk,
Gentofte og på Københavns vestegn, siger adm.
direktør og ejer Hans-Bo Hyldig, FB Gruppen.

LEA FÅR AFDELINGSDIREKTØR I KOLDING
Henrik Larsen er ny
afdelingsdirektør i Kolding
i administrationsselskabet
Lea Ejendomspartner, der
er en del af EDC Poul Erik
Bech.
Henrik Larsen har været
42 år i revisionsbranchen og de seneste otte år som
partner i rådgivnings- og revisionsvirksomheden
Beierholm.
– Som 64-årig stod jeg pludselig ved en skillevej. Jeg
har valgt at skifte karrierespor og takke ja til at træde
ind i Lea Ejendomspartner som afdelingsdirektør
i Kolding. Jeg har rigtig meget energi at give af, og
jeg ser frem til fortsat at være med til at udvikle og
vækste en virksomhed, siger Henrik Larsen, der også
er næstformand i Business Kolding.
Lea Ejendomspartner har kontorer i Kolding, Odense,
Næstved og Herlev.

NREP FÅR NY COO

Foto: WS Audiology

C.W. OBEL HENTER
NY UDLEJNINGSCHEF

Foto: FB Gruppen

TEMPERATUREN
I JOBMARKEDET

Den nordiske ejendomsudvikler og kapitalfond
Nrep henter WS Audiologys tidligere koncernfinansdirektør Henrik Skak Bender ind som ny
partner og COO/driftsdirektør.

For nylig fremlagde FB Gruppen koncernregnskab
for 2019, som viste, at resultatet før skat er
vokset med 33 procent til 430 millioner kr., mens
omsætningen er vokset med 19 procent til 2,1
milliarder kr. fra 1,7 milliard kr. i 2018.

Nrep bød for få uger siden Novo Holdings ind som
mindretalsaktionær og er tæt på at lukke sin 14.
ejendomsfond siden selskabets start i 2005. Claus
Mathisen, partner og adm. direktør i Nrep, er glad

for at få Henrik Skak Bender med ombord:
– Vores vækst har ligget på 30 procent årligt over
de sidste 10 år, og med en så betydelig vækst følger
ofte øget kompleksitet. Ved at tilføje en COO-rolle
i vores ledelse ønsker jeg at sikre, at vi bevarer et
stærkt fokus på vores kultur og vores præstationer,
og at mennesker forbliver i centrum på den måde, vi
driver vores virksomhed på, siger Claus Mathiesen.

Kilde Amalie Search & Selection
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NY ØKONOMIDIREKTØR
I OLAV DE LINDE
Udviklings- og ejendomsselskabet Olav de Linde
har ansat statsaut. revisor
Preben Dunker som ny
økonomidirektør. Preben
Dunker kommer senest
fra Brandt Revision og
Rådgivning, hvor han de seneste otte år har
været partner især beskæftiget sig med små og
mellemstore virksomheder med særligt fokus på
ejendomsbranchen.
Ejendomsselskabet Olav de Linde har siden
1974 købt, udviklet og udlejet fast ejendom.
Gennem årene har virksomheden skabt en
ejendomsportefølje på omkring 500.000 kvm. i
Aarhus, Odense, Herlev og København.

RIKKE LYKKE
FÅR IGEN
ANSVAR
FOR DANSKE
AKTIVITETER

Den tyske asset management og kapitalforvalter
Patrizia får ny chef for aktiviteterne i Danmark,
Sverige og Finland. Det bliver danske Rikke Lykke,
der nu tiltræder posten som regionschef for Norden.

SKAL LEDE NYT
PLESNER-TEAM TIL
DEN ALMENE SEKTOR
Ejendomsadvokat Anne Louise Haack Andersen skal
stå i spidsen for Plesners team for almene boliger, der
blandt andet arbejder med transaktioner, entreprise
og udbud samt regulatoriske forhold.
Anne Louise Haack Andersen har gennem en længere
årrække beskæftiget sig med specialistrådgivning
af almene boligorganisationer, kommuner, regioner
og private aktører om alment byggeri, by- og
områdeudvikling samt større ejendomstransaktioner,
herunder realisering af almene udviklingsplaner under
parallelsamfundspakken.

Samtaler
om ejendomsbranchen

Fra oktober 2015 til april 2020 var Anne Louise Haack
Andersen ejendomsadvokat i advokatfirmaet Horten.
Derudover har hun tidligere arbejdet blandt andet i
advokatfirmaet Lett, som i 2017 fusionerede med DLA
Piper, og Socialministeriets Center for Almene Boliger.

enkelte landekontorer. Jeg kommer til at være overordnet ansvarlig i dialog med cheferne i de nordiske
lande.
Patrizia kommer til at se på nye opkøbsmuligheder.

– Patrizia vil gerne have større fokus på udbygningen
af vores portefølje i Norden. Området er vigtigt for os,
siger Rikke Lykke.
Fra 2012 og frem til maj 2018 var Rikke Lykke som
nordisk chef ansvarlig for opbygningen af Patrizias
portefølje i de nordiske lande samt for asset
management i Danmark, Sverige, Finland og Norge.
Derefter blev hun regionschef for de tysktalende lande
Tyskland, Østrig og Schweiz samt hele Central- og
Østeuropa. Det er hun stadig i dag sideløbende med
sit ansvar som europæisk chef for asset management,
Head of Corporate Integration og nu altså også igen
chef for Norden.
– Rollen som regionschef har ændret sig i Patrizia, så
jeg bliver mere en form for bestyrelsesformand for de

– Krisen kan jo mærkes af alle, men med vores erfaring
fra andre kriser, så kommer der også altid muligheder i
netop en krise. Vi vil vækste og styrke vores portefølje,
hvor alle segmenter er repræsenteret, siger Rikke
Lykke.
47-årige Rikke Lykke har en baggrund fra McKinsey,
M&A-virksomheden Audon Partners og har erfaring
med såvel asset management som investeringer i
flere markeder fra henholdsvis Proark Invest, Landic
Property Group og Atlas Management, hvor hun var
partner. I 2012 blev hun bedt om at starte Patrizia op
lokalt i Danmark og resten af Norden.
Patrizia forvalter i dag ejendomsaktiver for mere end
44,5 milliarder euro – omkring 335 milliarder kr.

Lyt med på Soundcloud eller Apple Podcast
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TOBIAS VIETH BLIVER
FORMAND FOR
LUNDGRENS

Mogens Kornbo nåede kun cirka 2 måneder i
stillingen som underdirektør i DSB Ejendomme.
Nu vender han tilbage som direktør for Center for
Ejendomme (CEJ) i Region Hovedstaden.

Jakob Folkenberg Eriksen er tiltrådt som
investeringschef i ATP Ejendomme, der er et
datterselskab i ATP Koncernen, og Danmarks
næststørste ejendomsinvestor.
Han kommer fra en position som adm. direktør
i i Baunsøe Ejendomme

ERIK ARKITEKTER
FINDER NY CHEF TIL
KERNEOMRÅDE
Camilla Heering er udnævnt til ny sundhedschef i Erik Arkitekter
med kontorer i Viborg, Aarhus, Aalborg og København.
Camilla Heering har
allerede overtaget ansvaret og den daglige personaleledelse for virksomhedens største projekt: Udvidelse
af Malmø Sygehus. Her er der tale om et 120.000 kvm
stort nybyggeri i samarbejde med White Arkitekter.
Camilla Heering har også bidraget til profilprojekter
som plejecenteret Betty III med 125 plejeboliger og det
kommende Helsingør Sundhedshus.
Erik Arkitekter beskæftiger cirka 110 medarbejdere.
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MOGENS
KORNBO
TILBAGE
TIL EGEN
STILLING

Foto: Region Hovedstaden

Anette Ingerslev bliver fremover ejendomsporteføljechef i By & Havn og får det
overordnede ansvar for at drive og optimere
det københavnske udviklingsselskabs portefølje
af udlejningsejendomme. Hun kommer fra
Aberdeen Standard Investments.

Advokat, partner og leder af afdelingen for fast
ejendom og entreprise, Tobias Vieth, er nu også
bestyrelsesformand i advokatfirmaet Lundgrens.
Således overtog han officielt formandsposten
15. april efter advokat og partner Michael
Alstrøm, der fortsætter i Lundgrens som leder af
afdelingen for offentlig-privat virksomhed.
– Jeg er stolt over den tillid, der er vist mig og
jeg glæder mig til en travl og spændende tid med
mulighed for at sætte mit præg på Lundgrens.
Vi skal i endnu højere grad være relevante for
klienter og samarbejdspartnere, og det vil blive
sikret via endnu højere faglig kvalitet, klientpleje
og aktiv udnyttelse af netværk herunder ikke
mindst det internationale, siger Tobias Vieth.
Tobias Vieth har været medlem af bestyrelsen
siden september 2018 – han kom til Lundgrens
i januar 2018. Fra 2010 til udgangen af 2017 var
han partner i advokatfirmaet Danders & More.
Lundgrens er et partnerselskab med omkring 150
medarbejdere, heraf 24 partnere og 90 jurister.
Martin Kirkegaard er adm. direktør.
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– Coronakrisen har om noget vist, at vi i Center for
Ejendomme løser en central og samfundskritisk
opgave med at få sundhedsvæsenet til at fungere.
Jeg er rigtig glad for, at jeg får muligheden for at
være en del af det igen – og jeg har gjort op med mig
selv og understreget overfor ansættelsesudvalget,
at sådan er det i en lang fremtid, siger Mogens
Kornbo, som var fire år i Center for Ejendomme,
inden han skiftede til DSB Ejendomme.

Cobblestone Facility Management har ansat
Peter Blomgreen som driftschef. Peter
Blomgreen har de seneste 10 år været ansat i
Deas som blandt andet afdelingschef og senest
som afdelingsdirektør i Facility Service.

Heidi Haurholm-Rasmussen og Christian
Finnerup Berg skal videreudvikle Industriens
Pensions unoterede portefølje. 39-årige Heidi
Haurholm-Rasmussen har arbejdet med Private
Equity i de seneste otte år i Vækstfonden,
Danske Capital og Danske Private Equity.
31-årige Christian Finnerup Berg har i de
seneste fire år arbejdet i ATP og har tidligere
været ansat hos erhvervsmægleren Sadolin &
Albæk, der i 2018 blev opkøbt af Colliers.
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Koncerndirektør Jens Gordon Clausen, Region
Hovedstaden, fortæller, at processen med at finde
en afløser for Mogens Kornbo blev forlænget på
grund af coronakrisen.
– Da vi kom til ansøgningsrunden, og Mogens’
lagde sin ansøgning sidst i forløbet, kiggede jeg da
lige en ekstra gang. Men jeg er ikke i tvivl om, at
Mogens er den rigtige person til de opgaver, vi står
overfor, og jeg er utroligt glad for, at Mogens har
valgt at søge tilbage. Han var selv med til at lægge
planen for en gennemgribende renovering af vores
hospitaler, som politikerne i Regionsrådet har
prioriteret 7 milliarder kr. til over de næste 10 år.
Nu får han over de næste mange år mulighed for at
følge den opgave til dørs og i øvrigt fortsætte med
at udvikle hele området i hovedstaden så vi også
fremover løfter opgaverne på ejendomsområde
professionelt, siger Jens Gordon Clausen.
Center for Ejendomme varetager regionens
ejendomsportefølje på cirka 2 millioner kvm med
alt fra fredede ejendomme til nybyggeri.

Efter fire år er Kim Revald skiftet fra
Thylander Gruppen til Danmarks tredjestørste
pensionsselskab, Velliv. Velliv har cirka
240 milliarder kr. under forvaltning, hvoraf
ejendomsinvesteringer
udgør
cirka
16
milliarder kr.

Lars Roland Hansen skifter fra Deas Asset
Management og bliver projektchef i By & Havns
udlejningsafdeling. Hans ansvar er at drive og
styre afdelingens ejendomsprojekter, herunder
ombygninger,
konverteringer,
nybyggerier,
renoveringer og vedligehold.
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ESTATE MEDIA & COPENHAGEN WINDOWS PRÆSENTERER

Hvad har
dronelevering med
ejendomsbranchen
at gøre?
Ejendomsbranchen er i rivende udvikling.
Populationer stiger, mens nye teknologier, grøn
transformation og omskiftelige politiske agendaer
påvirker branchens projekter som aldrig før.
Copenhagen Future Arena er et nyt spændende
konferenceformat, der giver
FUTURE
TECH
deltagerne en to-dages
tour de force i ejendomsmarkedets udvikling, fordelt
på branchens væsentFUTURE
ligste nedslagspunkter. DEVELOPMENT

FUTURE
INVESTMENT

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.

estate MEDIA

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

Vi ses d. 7.-8. oktober 2020

Müller Thomassen

Nogle grænser
skal krydses!

Advokatfirmaet Lundgrens bifalder nytænkning og innovation. Vi styrkes, når vanetænkning og
konventioner udfordres, grænser krydses og nye muligheder åbner sig.
For et vidensbaseret land som Danmark hviler fremgang på investering i handel på tværs af grænser,
hvor vi kan udveksle viden og økonomi med en global befolkning.
At krydse grænser giver os mulighed for at udveksle kultur, viden og erfaringer og kort sagt blive
klogere og bedre. Og det bør ikke kende grænser.

LUNDGRENS.DK

