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LEDER  

Veje til vækst
Juletiden og det nye år banker så småt 
på døren. Om vi står over for en ny vin-
ter, hvor coronaen kommer til at presse 
både vækst og hverdag i danskernes liv, 
ved vi endnu ikke.

Men vi ved, at ejendomsbranchen 
bobler af ideer og innovation i det dag-
lige arbejde med at skabe vækst og god 
forretning – og dermed arbejdspladser 
og gode rammer for danskernes liv.

Vækst i branchen
I dette nummer har vi taget tempera-
turen hos en række virksomheder, der 
på forskellig vis skaber vækst og gode 
resultater. Der findes selvfølgelig masser 
af andre gode eksempler, og jeg kan 
love, at det ikke bliver sidste gang, at 

magasinet Ejendom stiller skarpt på 
væksten i ejendomsbranchen. Både 
fordi der er masser af inspiration at hen-
te – og fordi vi er i en branche, som er 
kommet godt ud af krisen. Til gavn for 
bundlinjen, kunderne og samfundet.

Fokus på kernen
Vi har besøgt NREP, Taurus Ejendoms-
administration og Fischer Ejendomme, 
der på hver sin måde har skabt en god 
forretning. Både direkte på bundlinjen, 
og når det kommer til at skabe gode 
forudsætninger for fremtidig vækst. 
Fælles for dem alle er, at de koncentre-
rer sig om at gøre netop det, de er gode 
til. Lige fra at fokusere på kundeoriente-
rede, bæredygtige ejendomskoncepter 

til at tilbyde ejendomsadministration for 
professionelle investorer eller at opføre 
rækkehuse til børnefamilien, der ønsker 
at bo tæt på København.

Derudover kommer vi forbi både auto-
matiseringer, sportsgrenen padel og en 
reportage med highlights fra branchens 
første topmøde, der blev afholdt i 
oktober – med succes – og som vender 
tilbage igen næste år.

God læselyst!

Adm. direktør Jannick Nytoft,
EjendomDanmark

Vi ved, at ejendomsbranchen 
bobler af ideer og innovation i 

det daglige arbejde med at skabe 
vækst og god forretning – og 

dermed arbejdspladser og gode 
rammer for danskernes liv.
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Branchens stærkeste 
webportaler er her snart
Unik Bolig lancerer inden længe nye udgaver af 
Bestyrelsesweb og Beboerweb til 
foreningsbestyrelser og beboere.

✓✓

✓✓

✓✓

Optimering af processer og
automatiserede løsninger

Selvbetjening med fuld
sammenhæng i Unik Bolig

Bestyrelsens eget
kommunikations-, fildelings- 
og arbejdssystem

BOLIG
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 Jeg kan kun anbefale uddannelsen 
og er en af de elever, der ikke kan 
få armene ned. Jeg er rigtig glad 
for at få muligheden for at være 
med på denne uddannelse, 
og at EjendomDanmark 
har stablet den på 
benene. 

Property Manager Brian Bülow Pedersen, DEAS.

Elsebeth Due Kjeldsen takker af

Alt godt har en ende. Det gælder også i Ejendom-
Danmark, hvor lederen af jyllandskontoret, Elsebeth 
Due Kjeldsen, efter 22 år har valgt at træde tilbage.

“Det har været 22 spændende år, hvor der er sket en 
stor udvikling og en professionalisering. Jeg kom-
mer til at savne den tætte kontakt til medlemmerne 
og særligt dialogen i de jyske netværksgrupper. 
Da jeg fortsætter i mine andre roller, vil jeg stadig 
være aktiv og følge udviklingen i branchen.”

Elsebeth Due Kjeldsen stoppede per 1. oktober.

Indberetningsportal for solgte 
andelsboliger er åben
Fra 1. juli 2021 er det obligatorisk at indberette data om 
solgte andelsboliger til Bolig- og Planstyrelsen. Det er 
muligt at indberette salgene enkeltvis via andelsboliginfo. 
Du kan læse mere på ejd.dk

Ny udlejningschef til DEAS 
Lisette Østergreen Nielsen er ny udlejningschef i DEAS’ 
erhvervsudlejning. Lisette har bred erfaring fra ejendoms-
branchen, den finansielle  sektor og advokatbranchen. 
Hun har de sidste knapt seks år været en del af Cushman 
& Wakefield | RED.

Udlejet to år før 
tid
Copenhagen Infrastructure 
Partners (CIP) har netop 
underskrevet en lejeafta-
le om PFA’s nye kontorhus 
”Spidsen” i Nordhavn. De 
flytter ind i 2023 sammen 
med advokatvirksomhe-
den Bech-Bruun i PFA’s 
kommende prestigebyg-
geri, som nu er fuldt udlejet 
to år, før det står færdigt.

får ejendomsbranchen 
hvert år i ekstraregning - 
alene grundet den lange 
sagsbehandlingstid i 
hovedstaden.

Den nye bacheloruddannelse 
Property and Asset Management
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FN’S VERDENSMÅL
Techem skaber bevidsthed: www.techem.dk/verdensmaalene Fokus på ressourcer

Fjernaflæsningsmålere forpligter!

Techem Online Univers

Kontakt os på tlf.: 87 44 77 05 og hør status på din ejendom.
Det er nu lovpligtigt at beboere skal have forbrugsinformationer 2 x årligt.
Connect din ejendom og få adgang til ejendomsdrift online, digitale forbrugsopgørelser  
og notifikationer ved overskridelse af forbrugsmål.  
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I Alm. Brand arbejder vi professionelt med forsikring af ejendomme – og som medlem 
af EjendomDanmark får du nogle helt særlige fordele, når du tegner forsikringer hos os. 

Ring til os i dag og få en snak og et uforpligtende tilbud.

Børge Schmidt 
Telefon 22 80 47 11

Lars Jørgensen 
Telefon 23 43 73 55

Rune Lyngby
Telefon 24 94 14 10

Som medlem af EjendomDanmark kan 
du godt forvente noget mere af os 

ERHVERV
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LAGERSKAT  

Spot på lagerskat
Lagerskat bliver en realitet fra 2023. Men hvad skal man egentlig være opmærksom på? 
EjendomDanmark giver her en kort introduktion til den forestående – nye – skat. 

Tekst: Cecilie Lund Vinther 
og Anders Gade Jeppesen

Hvad er lagerskat?
Lagerskat er en del af finansieringen af ”ny ret til tidlig 
pension”, i folkemunde kendt som Arnes pension. Det 
betyder, at når kalenderen skifter til 2023, vil stigende 
ejendomsværdier give udslag i løbende beskatning un-

der det såkaldte lagerprincip.
 

Fra 2023 skal virksomheder altså betale skat af urealisa-
ble bogførte værdistigninger, og det vil for mange give 

en likviditetsmæssig udfordring. For hidtil har ejendoms-
værdistigninger været skattepligtige via det såkaldte 
transaktionsprincip; altså at skatten skal betales, når 

ejendommen handles. 

Skatten vil ramme virksomheder, der ejer udlejningsejen-
domme for mere end 100 mio. kr., mens personligt ejede 
ejendomme og ejendomme til virksomhedens eget brug 

er undtaget.

De nye regler kendes kun i overordnede termer, og 
lovgivningen forventes først at komme på plads i sidste 
øjeblik. Det vil sige, at første lovforslag kommer i høring 
til foråret 2022, mens loven skal behandles i Folketinget 

til efteråret 2022. 
Skatten skal opkræves fra 2023.

Hvad betyder  
indgangsværdien?
Når lagerskatten træder i kraft den 1. januar 2023, sker 
det med de såkaldte indgangsværdier. De skal sikre, 
at der ikke beskattes med tilbagevirkende kraft, og 
opgørelsen heraf sker i praksis ved 2022-regnskabets 
ultimoværdiopgørelse.  

Det er de efterfølgende ejendomsværdistigninger, der 
er omfattet af lagerskatten, mens de ældre stigninger 
fortsat vil være omfattet af de eksisterende regler. De vil 
altså bevare deres status som udskudt skat, indtil ejen-
dommen handles fra et selskab til et andet. 

Fald i ejendomsværdierne vil til gengæld medføre 
fradrag i virksomhedens øvrige skattepligtige indkomst 
- der gives dog ikke fradrag for værdier, der falder til et 

lavere niveau end indgangsværdien.

8 EJENDOM  4
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Lagerskatten  
opkræves fra 2023

EJENDOM  4 9

Mistes afskrivningsretten? 
Ja, det gør den. Butiks-, logistik- og visse 
andre ejendomme kan afskrives lineært 
med fire procent årligt. I forbindelse med 
salg beregnes den korrekte værdiudvik-
ling, og der korrigeres, alt efter om der er 
afskrevet for meget eller for lidt.

Da værdien fremover opgøres år for år i 
skattemæssig sammenhæng, har Skatte-
ministeriet vurderet, at den automatiske 
afskrivningsret for lagerbeskattede ejen-
domme mistes. Argumentet lyder, at hvis 

ejendommen virkelig falder med fire pro-
cent i værdi om året, vil lagerskatten 
netop give udslag i det eksisterende 
fradrag.

Ejere af afskrivningsberettigede 
ejendomme skal dermed forberede 
sig på en dobbelt likviditetsmæs-
sig belastning, idet lagerskatten 
løbende skal betales af værdistig-
ninger, samtidig med at afskrivnings-
retten mistes.

Hvem skal indberette  
værdistigninger? 
Det skal virksomhederne selv. Beskatningen af de urealisa-
ble værdistigninger kræver, at der gennemføres løbende 
værdiopgørelser, og det vil være virksomhedernes egne. 

Virksomheder, der er omfattet af lagerskatten og benyt-
ter kostpris som værdiopgørelsesmetode, kan fortsat 
gøre det i årsregnskabet. De vil dog skulle opgøre ejen-
domsværdierne til dagsværdi i skatteregnskabet, hvis de 
er omfattet af lagerskat.

Grænsen på de 100 mio. kr. gør, at virksomheder skal un-
dersøge, om deres udlejningsejendomsportefølje opgjort 
til dagsværdi overstiger den. Det er dog stadig uklart, 
hvordan dette i praksis gøres for virksomheder, der med 
udgangspunkt i kostpris har en opgjort værdi under 100 
mio. kr. 

Alle virksomheder, der vil være omfattet af de nye regler 
om lagerskat, kan med fordel begynde forberedelsen 
allerede nu. De nye regler stiller større krav til virksom-
hedernes likviditetsmæssige planlægning, og så bør det 
overvejes, om selskabets praksis for værdiansættelse 

er optimal. Særligt ejendomsselskaber, der benytter 
en konservativ værdiansættelse, kan med fordel 

gøre sig overvejelser om den nye skat.

9
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Mød tre fra branchen, som har fundet hver sin 
niche, der har bidraget til vækst det seneste år.

11
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Kundeorienterede 
ejendomme er  
vækstdrivere 
Nye kundeorienterede og bæredygtige ejendomskoncepter har bidraget væsentligt 
til, at NREP har nået sin hidtil højeste omsætning og sit bedste resultat i 2020. Woods 
Augusthus slog dørene op i 2021 og er den første blandt flere kundeorienterede 
kontorejendomme, ejendomsselskabet har på tapetet.  

Tekst: Stine Rud Skov
Foto: Jens Rosenfeldt

En svag loungemusik fylder 
indgangspartiet til kontorejen-
dommen Woods Augusthus. 
Den klassiske receptionist-
skranke er udskiftet med en 
café, hvor receptionisten gerne 
brygger en kop kaffe, mens 
gæsterne kan tage plads i 
bløde sofaer med tilhørende 
caféborde og vente på deres 
næste møde. 

”Vores ejendomme skal gerne 
være en oplevelse. Vi investerer 
derfor typisk meget i fælles-
arealerne, da det er her, både 
lejere og besøgende bliver 
budt velkommen til ejendom-
men, og det gælder også for 
Woods Augusthus,” forklarer 
Thomas Wenzell Gram-Olesen, 
der er head of commercial and 
operations hos NREP. 

Den nyopførte ejendom stod 
klar i foråret og var samtidig 
startskuddet for at bevæge 
sig ind på kontormarkedet. 
Kontor ejendommen er en ud 
af flere kundeorienterede ejen-
domme, der ifølge ejendoms-
selskabet fremover vil være 
en stor driver for væksten. 
Ejendomsselskabet har i 2020 

stået bag åbningen af flere 
skræddersyede koncepter, 
blandt andet et bæredygtigt 
bofællesskab og et fripleje-
hjem. Senere i år slår selska-
bet dørene op til sit første 
kollegium. 

Forventning om fleksibilitet 
Lige siden byggestøvet lagde 
sig i Woods Augusthus, er 
lejerne strømmet til – en 
blanding af enkeltmandsvirk-
somheder, startups og større 
virksomheder.

”Fælles for virksomhederne 
er, at de gerne vil have nogle 
flotte rammer, så de kan til-
trække og fastholde medarbej-
dere,” siger Thomas Wenzell 
Gram-Olesen.

Ejendomsselskabet har ikke 
oplevet faldende efterspørgsel 
efter kontorareal efter corona. 
Mange virksomheder har fun-
det ud af, at kontoret er et vig-
tigt holdepunkt for at bevare 
virksomhedskulturen og også 
afgørende, når medarbejderne 
skal mødes og udveksle idéer, 
forklarer Thomas Wenzell 
Gram-Olesen.

”Men der er et ønske om 
mere fleksibilitet i forhold til 
kontorarealet. Det skal være 

nemt at skalere op og ned, og 
samtidig er der en stigende ef-
terspørgsel efter mere fleksible 
lejekontrakter. Det skal vi som 
udlejer kunne imødekomme, 
og det er nogle af de områder, 
hvor vi sætter ind på at være 
endnu mere kundeorienterede, 
og hvor vi også tror, der vil 
være en god vækst fremad-
rettet.”

Inspireret af kontorhoteller
I Woods Augusthus har lejerne 
mulighed for at leje helt ned til 
et enkelt skrivebord med en all 
inclusive-aftale, mens virksom-
hederne på de øvrige etager 
betaler per kvadratmeter og 
selv står for indretningen af 
lejemålet. Men NREP ønsker i 
stigende grad at kunne tilbyde 
alle typer erhvervslejere pakke-
løsninger, der letter hverdagen.

”Generelt arbejder vi på at 
få en lidt større rolle i vores 

erhvervslejemål og bistå lejer-
ne med den type service, 
der også er i et kontorhotel, 
så vi nærmer os full-service. 
For eksempel vil lejerne på 
sigt kunne tilkøbe rengøring, 
indretning samt plante- og 
håndværkerservice via os. Det 
kan udvalgte lejere allerede 
nu i Augusthus,” siger Thomas 
Wenzell Gram-Olesen. 

Bæredygtig tilgang
Et område, der styrker væksten 
i ejendomsselskabet, er også 
et stort fokus på bæredygti-
ge ejendomme, som vægter 
stadig højere hos erhvervsle-
jerne, når de er på udkig efter 
kvadratmeter. Woods August-
hus er certificeret med DGNB 
guld. I opførelsen af ejen-
dommen er der blandt andet 
brugt genbrugstegl og -træ på 
facaderne, og der er solceller 
på taget. Indvendigt er der 

ET GODT RESULTAT
I 2020 opnåede NREP det bedste finansielle resultat, siden 
virksomheden blev grundlagt i 2005. Omsætningen lød på 
525 mio. kr. (295 mio. kr. i 2019) og overskuddet på 90 mio. 
kr. (50 mio. kr. i 2019). 

VEJEN TIL VÆKST
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En café er det første, der møder 
medarbejdere og besøgende i 
Woods Augusthus. Her ses head of 
commercial and operations Thomas 
Wenzell Gram-Olesen.

13
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akustiske lofter, som er produ-
ceret bæredygtigt. Blandt an-
det ved at indeholde fiskemel 
og genbrugspapir. Vægge og 
søjler i ejendommen fremstår 
i rå beton, det giver lejemål-
ene en moderne kant, men det 
bidrager også til en nemmere 
istandsættelse på sigt.

”At lejemålet skal igennem 
en større renovering, hver 
gang en erhvervslejer flytter 
ud, er ikke særlig bæredygtigt. 
I Woods Augusthus skal vi 
ikke bygge særligt meget om, 
når en ny lejer rykker ind og 
overtager et lejemål. Gulvene 
skal højst slibes, og kun nogle 
vægge skal males. Det er må-
ske det mest bæredygtige ved 
ejendommen.”

Bidrager til grøn omstilling 
Et nyt initiativ fra ejendoms-
selskabet er en ny urban tech-
fond kaldet ”2150,” som blev 
etableret tidligere i år, der skal 
investere i nye teknologiske 
løsninger med potentiale til at 
fremme byernes grønne udvik-
ling og bidrage til at reducere 
CO2-udledningerne. 

”NREP bevæger sig væk fra 
kun at investere i ejendomme 
til også at investere mere di-
rekte i startups som suppor-
terer den grønne omstilling 
inden for ejendomsdrift og 
ejendomme, der skal opføres.” 

sts@ejd.dk

VEJEN TIL VÆKST  

At lejemålet skal 
igennem en større 

renovering, hver gang 
en erhvervslejer flytter 

ud, er ikke særlig 
bæredygtigt.

 Head of commercial and operations 
Thomas Wenzell Gram-Olesen, NREP.

FlexLife®
  

– nu med fast rente
FlexLife® er et fleksibelt realkreditlån til jer, der ikke vil binde flere  
penge i mursten end højst nødvendigt. 

Med FlexLife® kan I låne op til 75% af ejendommens værdi.  
Og når rammerne for lånet er aftalt, har I f.eks. mulighed  
for at justere ydelserne hen ad vejen og få op til 30 års  
afdragsfrihed. 
 
På den måde kan I nemt frigøre likviditet til den daglige  
drift, nye investeringer eller til forbedringer af  
ejendommen.
 
Læs mere på rd.dk/erhverv

Nyhed

14
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En lejlighedsdør fra Daloc stopper ikke kun mados. Den stopper også 
brande og giftige røggasser, støj og indbrudstyve. Med den kan alle bo 
trygt, sikkert og hyggeligt i deres lejlighed.
 Vores lejlighedsdør har et unikt design, som gør, at den holder meget 
længe uden at miste sine beskyttende egenskaber. Det er en investering 
for livet. Og så er totalkostnaden ikke mere end en almindelig dør. 
Hvordan er det muligt?

Læs mere om den ultimative lejlighedsdør på daloc.dk/trygthjem

Tænk over, 
hvilken 
betydning en 
dør kan have.

15
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Nyopførte rækkehuse, der udlejes til børnefamilier og seniorer, i områder, der 
overvejende ligger under en times kørsel fra København. Fischer Ejendomme har de 
seneste år haft succes med sit udlejningskoncept, og det har givet luft i budgettet til 
både at udvide portefølje og medarbejderstab. I 2020 gav værdireguleringer af to 
færdige rækkehusprojekter virksomheden et rekordoverskud.

Tekst: Stine Rud Skov
Foto: Jens Rosenfeldt

I Greve, på hvad der engang var 
en bar mark, er et nyt række-
huskvarter skudt op med 102 
rækkehuse. De fleste af boliger-
ne er allerede lejet ud primært 
til børnefamilier. Ikke langt fra 
det nye kvarter har Fischer 
Ejendomme, der står bag bolig-
projektet, sit hovedkontor.

Virksomheden har de senere 
år udvidet porteføljen med lig-
nende rækkehuse i blandt andet 
Ringsted, Viby Sjælland, Greve 
og Fredensborg, og i pipelinen 
venter op mod 1.500 boliger.
”Vi bygger ikke luksusboliger 

i Nordhavn, men går efter det 
brede marked. Der er en rigtig 
fin efterspørgsel efter vores 
rækkehusbyggerier, som vi løb-
ende har tilpasset og raffineret 
over tid,” siger Christian Fis-
cher, der er adm. direktør i den 
familieejede virksomhed, som 
hans far i sin tid etablerede.

Medarbejderboom
I 2020 bidrog værdiregulerin-
ger på de to færdigudviklede 
boligprojekter i Greve og Viby 
til et særdeles godt årsregn-
skab. Ejendomskoncernen gik 
fra et overskud på knap 60 
millioner kroner til et resultat 
på over 293 millioner.

”Vi er glade og stolte af de 
opskrivninger, vi har realiseret, 
men det er ikke dem, der har 
vores største fokus. Det er drif-
ten, som vidner om, hvordan 
vores forretning i virkeligheden 
går. Opskrivningerne er vi selv-
følgelig også stolte af, men det 
er noget, der til en vis grad er 
konjunkturmæssigt bestemt,” 
siger Christian Fischer.

At der er gang i driften, 
vidner medarbejderstaben 
om. For bare to år siden 
var der kun far og søn til at 
drive virksomheden, men nu 
tæller virksomheden i alt otte 
ansatte, og der er planer om 
yderligere nyansættelser inden 

årets udgang. De mange nye 
medarbejdere har blandt andet 
gjort det muligt at hjemtage 
administrationen og få nedsat 
deres egen udlejningsafdeling. 

”Med en række færdigudvik-
lede og kommende boligpro-
jekter har der været behov for 
at udvide medarbejderstaben. 
Det er en stor fordel, at vi 
har styringen helt tæt på og 
selv kan håndtere og træffe 
beslutninger om de admini-
strative opgaver frem for at 
være afhængige af en ekstern 
administrator.” 

Træskolængde foran
Virksomheden har i mange år 

til god  
 forretning

VEJEN TIL VÆKST  

Fra rå mark 
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gået efter at opføre familie-
boliger, men i de senere år 
er man også gået efter at 
kunne tilbyde kvadratmeter til 
seniorer. 

”Vi opfører stadig flere 
boliger i ét plan, så seniorer 
kan se sig selv i dem, når de 
fraflytter parcelhuset. Vi prøver 
hele tiden at være en træsko-
længde foran, når det kommer 
til at målrette vores boliger til 
den kommende efterspørgsel,” 
siger Christian Fischer.

Efterspørgslen efter leje-
boliger i lokalområdet vil kun 
blive større fra den stadigt 
stigende gruppe ældre, er hans 
vurdering:

”Mange ældre er syet ind i 
lokalsamfundet, hvor de har 
deres netværk og fritids-
interesser. Hvis de kan finde en 
god lejebolig lokalt, vil langt 
de fleste foretrække at blive i 
deres nærområde. Det er en 
af grundene til, at vi bygger 
ude i det lidt brede opland til 
København, hvor udbuddet af 
moderne og energivenlige leje-
boliger ikke er stort.”

Også mange børnefamilier 
leder efter lejeboliger, der er 
til at komme i nærheden af 
prismæssigt og stadig ligger 
under en times kørsel fra Kø-
benhavn, påpeger han.

Rækkehuse med et tvist
Selvom rækkehusene bliver 
bygget over stort set samme 
læst, så prøver Fischer Ejen-
domme at give hvert projekt et 
nyt tvist. Det kan for eksempel 
være miljøvenlige tiltag.

”Alt er jo nybyg, så som 
udgangspunkt er vores boliger 
meget energivenlige. På ræk-
kehusene i Greve har vi opsat 
individuelle varmepumper på 
alle boliger. I vores projekt i 
Viby er der opsat solcellean-
læg på de enkelte boliger, hvor 
lejerne får glæde af strøm-
besparelsen,” siger Christian 
Fischer.

Fortsat positiv udvikling 
2021 vil måske ikke nå samme 
højder som 2020 på det årlige 
resultat, men det bliver stadig 
meget fornuftigt og med en 
fortsat fin fremgang, vurderer 
Christian Fischer. Der er ved 
at blive lagt sidste hånd på 
projekter i både Odense og 
Fredensborg, og interessen er 
allerede stor fra kommende 
lejere.

”Så længe vi ikke sælger 
noget fra, vil driften udvikle 
sig positivt, efterhånden som 
flere og flere projekter bliver 
færdige,” slutter han.

sts@ejd.dk

  VEJEN TIL VÆKST

FISCHER EJENDOMME 
I dag driver virksomheden i alt 400 boliger, 
men planen er at føje endnu flere boliger til 
listen de næste par år. Virksomheden står for 
både planlægning, byggefasen og senere drift 
og udlejning af de nyopførte rækkehuse.

EJENDOM  4 17
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Opskrift på vækst

Fokus på  
kerneforretningen 
og engageret  
personale
Investeringsejendomme og engagerede medarbejdere har bidraget til, at Taurus har 
succes med sin forretning. I 2020 slog virksomheden igen sin egen vækstrekord. 

Tekst: Stine Rud Skov
Foto: Kasper Hornbæk

En bruttofortjeneste på 36,2 
millioner kroner i 2020 og en 
fremgang på 32 procent i for-
hold til 2019. De seneste år har 
Taurus Ejendomsadministration 
hentet flere nye kunder hos 
både internationale pensions-
kasser og danske og udenland-
ske ejendomsfonde, og i 2020 
oplevede virksomheden på 
trods af coronakrisen en fortsat 
forretningsmæssig vækst.

Spørger man Thomas 
Windtberg, partner og adm. 
direktør i virksomheden, er 
opskriften simpel:

”Vi gør det, vi er bedst til,” 
siger han og uddyber:

”Det betyder, at vi holder 
fokus på vores kernekompe-
tence, som i vores tilfælde er 
investeringsejendomme. Vi kon-
centrerer os fuldt og helt om at 
udføre ejendomsadministration 
for professionelle investorer.” 

Administrationsvirksomhe-
den administrerer derfor heller 

ikke andelsboligforeninger og 
har kun ganske få ejerforenin-
ger under sine vinger. For at 
bevare vækstkurven har virk-
somheden samtidig en strategi 
om at skabe gode, langvarige 
kunderelationer og at opret-
holde et godt ry i markedet. 

”Det er et mål for os at 
levere et godt stykke arbej-
de, både når vi overtager 
og afleverer administration. 
Og så skal vi kunne matche 
de stigende kvalitetskrav 
fra ikke mindst udenlandske 

investorer i det danske ejen-
domsmarked,” siger Thomas 
Windtberg. 

Motiverede medarbejdere 
Medarbejdernes indsats og 
engagement er en af nøglerne 
til den succes, administrations-
virksomheden oplever. Derfor 
forsøger virksomheden at ska-
be de bedst mulige rammer, 
der kan tiltrække og holde på 
medarbejderne.

”Vi prioriterer et sundt og 
godt arbejdsmiljø, et stærkt 

VEJEN TIL VÆKST
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Navnet Taurus og tyren i logoet 
symboliserer den styrke og handlekraft, 
der er nødvendig for at være ledende 
inden for branchen. Her ses Thomas 
Windtberg i selskab med en tyreskulptur  
i receptionen. 

OM TAURUS
Virksomheden blev dannet i 2014, 
da Essex-koncernen afhændede sit 
daværende administrationsselskab. 

Taurus over tog porteføljen af ejendomme 
for nogle af de største og hurtigtvok-
sende investorer på det danske marked. 

socialt sammenhold og faglig 
sparring på tværs af afdelin-
gerne, så medarbejderne har 
lyst til at blive,” siger Thomas 
Windtberg og fortsætter:

”Vi har en flad organisations-
struktur og en uformel om-
gangstone. Og så lytter vi til, 
hvad medarbejderne har at 
sige, stort som småt. Det giver 
ofte gode resultater og enga-
gerede medarbejdere, som går 
den ekstra mil for at løse en 
opgave for kunden.”  

Rekruttering – en prioritet 
Den fortsatte vækst har bety-
det, at der de seneste to år er 
kommet hele 40 nye medar-
bejdere til. En ikke helt nem 
opgave i en tid, hvor branchen 
fattes medarbejdere, og der er 
kamp om arbejdskraften. 

”Vi er stolte af, at vi har 
kunnet tiltrække så mange nye 
medarbejdere, men også at vi 
med vores fremgang faktisk 
har bidraget til at skabe flere 
job i branchen,” siger Thomas 
Windtberg.

Rekruttering bliver priorite-
ret højt i Taurus. Et udvalg af 

de medarbejdere, virksomhe-
den har ansat gennem årene, 
er blevet sluset ind via praktik- 
eller traineeforløb. Unge har 
ad den vej fået øjnene op for 
både virksomheden og bran-
chen.

”Vi lægger et stort stykke 
arbejde i at åbne unges øjne 
for, at vi kunne være deres 
fremtidige arbejdsplads. Vi 
deltager blandt andet på 
karrieredage hos erhvervsa-
kademierne, hvor vi fortæller 
de studerende om jobbet som 
ejendomsadministrator,” siger 
Thomas Windtberg.

Indsatsen bidrager til, at 
administrationsvirksomheden 
som regel huser flere prakti-
kanter og trainees over et år.

”Målet er selvfølgelig, at vi 
rammer nogle, som kunne have 
lyst til at gå den vej og blive 
hos os. Det er vigtigt for os, at 
vi kan inspirere unge menne-
sker til at blive en del af vores 
virksomhed, så vi er sikret 
kvalificeret arbejdskraft.” 

 sts@ejd.dk

Vi lytter til, hvad medarbejderne har 
at sige, stort som småt. Det giver 

ofte gode resultater og engagerede 
medarbejdere, som går den ekstra mil 

for at løse en opgave for kunden.
 Adm. direktør Thomas Windtberg,  

Taurus Ejendomsadministration.
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DEBATTEN

#ejendommeskaberværdi

 November. Stort tak til @KaareDybvad for besøg i landsbyen Alkestrup, der 
gerne vil udvide med seniorboliger. Seniorerne kan flytte ud af parcelhusene og 
give plads til børnefamilier i huse til overkommelige priser i en stationsby med 32 
min til Kbh i ‘24. Men fingerplan er i vejen #kv21

November. ”Både de almene boligorganisationer, nogle 
af de seriøse private virksomheder, medarbejderne, der 
sidder med det her område i forvaltningen, arkitekter, 
byplanlæggere og entreprenører.” Spidskandidat i Kø-
benhavn, Line Barfod (Ø) til Berlingske om, hvem der skal 
være med til at se på udfordringerne med sagsbehand-
lingen.

November. Ja okay da… jeg er 
helt vildt begejstret for at få lov til 
styre en kæmpe stor gravko. Det 
lader sig på ingen måder skjule. 
Årsagen til at jeg sidder i gravkoen er 
mindst lige så god. I går var der 
nemlig til første spadestik … eller 
gravkostik til en nyt seniorbofælles-
skab med 69 boliger i Højstrup. 
Bodilhaven kommer bofællesskabet til 
at hedde - opkaldt efter den odense-
anske fødte skuespiller Bodil Kjer.

Marie Stærke
BORGMESTER I KØGE (S)

Peter Rahbæk Juel
BORGMESTER I ODENSE (S)

Line Barfod          
SPIDSKANDIDAT I KBH (Ø)

Oktober. Der kommer jo ikke flere 
boliger ud af, at man køber noget 
boligareal, som i forvejen er der, 
og laver det om til en anden type 
boliger. I København er der behov 
for, at der bliver bygget. For der er 
rigtig mange mennesker, der gerne 
vil bo i København. Ole Birk Olesen til 
Jyllands-Posten.

November. Så kom dokumentationen på, at det med skovarbejde var 
alvorligt ment 

Efter 30 år i direktørstolen har Jesper Andreasen kvittet jobbet i Rødovre Cen-
trum og starter nu en ny tilværelse, hvor han skal passe sin egen skov. Jesper 
Andreasen til Grønteknik.

Jesper Andreasen
NÆSTFORMAND HOS CPHI-HOLDING

Ole Birk Olesen
LIBERAL ALLIANCE
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EnergyHome
Få en løsning, som giver jer:

 ▪ Data til fordelingsregnskabet
 ▪ Energioptimering af jeres bygninger
 ▪ Overvågning af afkøling og indeklima 
 ▪ Fejlfinding og minimering af spild
 ▪ Grøn profil og bæredygtig drift
 ▪ Dokumentation i forbindelse med  

 klagesager
 ▪ Beboerværktøjer til personlig energi- 

 information
 ▪ Fordelingsregnskaber til en attraktiv pris

ENERGIBESPARELSER 
FRA KÆLDER TIL KVIST

Få en driftsikker platform med automatisk opsamling af forbrugs-
data på timebasis - fra kælder til kvist. 

Med KeepFocus’ system får I valideret data af beboernes ener-
giforbrug til det årlige fordelingsregnskab og samtidig adgang til 
et brugervenligt energistyringssystem, som giver jer adgang til 
at optimere energiforbruget i jeres bygninger. 

Vores platform er skabt til at give både et brugbart overblik og 
mulighed for at se forbruget i detaljer (time for time) - helt ned på 
målerniveau. Det betyder blandt andet, at I kan agere hurtigt på 
skader og sikre jer korrekt afkøling af jeres returvarme, så I ikke 
risikerer straffegift.

Bedre dialog med jeres beboere

Timedata kan for eksempel afsløre et toilet, der løber, et højt 
standbyforbrug eller brug af en varmeblæser på bestemte tids-
punkter af dagen i de kolde måneder, og  det giver jer gode for-
udsætninger for at dokumentere forbruget overfor lejeren, hvis 
der opstår uenighed om afregningen. 

Et fremtidssikret system

KeepFocus er på alle måder på forkant med EU’s Energieffek-
tivitetsdirektiv (EED), som i løbet af de næste par år skærper 
kravene til aflæsning af forbrugsmålere.

Fordi vi opsamler data på timebasis, kan vi allerede nu imøde-
komme de krav, der træder i kraft pr. 1. januar 2022 om månedlig 
energiinformation til beboerne. Vores to beboerløsninger indfrier 

ikke blot EU’s krav til den information om varme og køling, som 
jeres beboere har krav på, men giver dem også mulighed for at 
følge deres el- og vandforbrug - time for time, dag for dag, uge 
for uge, måned for måned og år for år. 

Fordi det virker.

Intelligent bygningsdrift

Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg 
70 20 19 99
salg@keepfocus.dk
www.keepfocus.dk

FAKTA:

Bygninger står for næsten 40% af det samlede ener-
giforbrug i Danmark

En fjerdedel af Danmarks CO2-udledning går til drift 
og opvarmning af bygninger. 

Der er mere end 1.1 mio. boliger i boligforeninger i 
Danmark.

Varmeforbruget i identiske rækkehuse kan variere med 
en faktor 20. Det betyder, at det højeste forbrug er 20 
gange højere end det laveste, og det bekræfter, at vo-
res individuelle vaner har stor effekt på vores energi-
forbrug.

24% af det samlede vandforbrug i EU er spild.

Sikre fordelingsregnskaber og bæredygtig bygningsdrift
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OUT OF OFFICE    OUT OF OFFICE

Kollegapadel  
booster hverdagen
20 procent squash, 80 procent tennis, 100 procent sjovt. Sportsgrenen padel er blevet 
et fælles holdepunkt hos en gruppe medarbejdere i ejendomsselskabet Wihlborgs.

Tekst: Stine Rud Skov 
Foto: Jeppe Carlsen
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  OUT OF OFFICE

Klokken er seks om morgenen. 
Mens Danmark kun så småt er 
ved at vågne op til en ny dag, 
står fire kollegaer klar til da-
gens første udfordring. Skrive-
bord og kontorstol er erstattet 
med træningstøj, bat og bold. 
I snart et år har medarbej-
derne en-to gange om ugen 
kastet sig over den stadig 
mere populære sport padel. En 
sportsgren, som Dansk Padel 
Forbund selv beskriver som 
det bedste fra andre ketsjer– 
og batsportsgrene og en sport, 
der giver adrenalin, makker-
skab og hyggeligt samvær. Og 
det kan de fire kollegaer godt 
nikke genkendende til.

”Det er sjovt at have noget til 
fælles ud over arbejde – noget, 
hvor man kan stikke lidt til 
hinanden i hverdagen og har 
noget at mødes om uden for 
arbejdstid,” siger Ida Kingo 
Hansen, der er kommunikati-
onskonsulent i Wihlborgs og 
den, der i sin tid fik overtalt 
sine kollegaer til at hoppe med 
på bølgen.

Alle kan være med 
Hvor Ida Kingo Hansen er 
placeret i markedsafdelingen, 
kommer de øvrige spillere og 
kollegaer Kasper Lützhøft og 
Aske Kieler fra projektafde-
lingen og Mikkel Willard fra 
udvikling. Fælles for dem er, at 
de er bidt af træning og kon-
kurrence – og padel giver dem 
begge dele.

Padel spilles gerne mellem to 
makkerpar. Banen er omgivet 
af både glas og trådhegn. 

Begge dele bruges aktivt i 
spillet, da bolden skal kunne 
bande fra de omgivende væg-
ge. Bold, net og pointsystem er 
overført fra tennis, mens den 
aktive brug af vægge stammer 
fra squash. Duellerne i padel 
kan være lange, og det er 
noget af det mest spændende 
ved sportsgrenen, forklarer 
Akse Kieler.

”Jo længere duellerne er, 
jo mere intenst bliver spillet, 
og jo mere ofrer man sig for 
at komme i mål. Hvor tennis 
handler en del om styrke, 
handler padel mere om korrekt 
placering og at kunne styre 
sine slag.” 

Samtidig er det en god sport 
at gå til, selvom man er helt 
grøn inden for ketsjersport, på-
peger Ida Kingo Hansen.

”Det er en sport, hvor alle 
kan være med, da det ikke 
kræver særligt meget teknik. 
For os har det været lear-
ning by doing – men jeg har 
da også bemærket, at mine 
kollegaer lader sig inspirere 
af YouTube til nye slag og 
teknikker.”

Øget arbejdsglæde
Ud over at det er underholden-
de og sjovt at være på banen, 
er de fire kollegaer også 
overbeviste om, at træningen 
giver dem et løft både socialt 
og fagligt.

”Det giver et kollegialt 
sammenhold at mødes i andre 
omgivelser end på kontoret, 
hvor vi i glasburet smider de 
formelle tøjler og kommer med 

højlydte udbrud, grin, gråd 
og hån, alt imens eventuelle 
frustrationer går ud over en 
uskyldig padelbold. Når vi ef-
terfølgende møder på arbejde, 
er humøret, energiniveauet 
og det kollegiale bånd i top. 
Det bidrager alt sammen til en 
forøget arbejdsglæde,” siger 
Mikkel Willard.

Kasper Lützhøft er enig i, at 
træningen giver et energiboost 
til hverdagen.

”Det kan være svært at stå 
tidligt op om morgenen, men 
når rutinen først er der, synes 
jeg helt klart, det giver noget at 
være i gang fra morgenstunden 
af. Især når meget af arbejds-
dagen består af stille siddende 
arbejde. Træningen gør mig 
frisk i hovedet og klar til at 
koncentrere mig,” siger han.

Julelys i øjnene
Det er faktisk ikke kun de fire 
kollegaer, der går op i deres 
nye fritidsinteresse. Også de 
øvrige kollegaer i virksomhe-
den følger med på sidelinjen. 
Når spillerne returnerer til 
kontoret tirsdag morgen efter 
padeltræning, bliver de som 
regel bedt om at aflægge 
rapport over dagens kamp 
ved virksomhedens fælles mor-
genmøde.

”Her er der typisk to, der 
hænger med mulen, mens 
de andre sidder med julelys i 
øjnene og gladeligt fortæller, 
hvordan det er gået,” siger 
Mikkel Willard.

sts@ejd.dk
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Tekst: Stine Rud Skov
Foto: Jens Rosenfeldt

Skarpe oplægsholdere og 
markante hovedtalere havde 
trukket op mod 300 aktører 
til Tivoli Congress Center, 
hvor EjendomDanmark havde 
blændet op for konferencen 
under titlen EJENDOM2021. 
Her kunne deltagerne få 
inspiration fra ind- og udland 
fra dagens hovedtalere, men 
dagen bød også på panelde-
batter og loungetalk.

Fremtidens kontor 
Kontorindretning, bæredyg-
tighed og digitalisering var 
blandt andet på tapetet til 
en paneldebat om branchens 
forventninger til fremtidens 
kontor. 

Corona har i en længere 
periode haft indflydelse på, 
hvordan vi arbejder og bruger 
kontorejendommene, men 
hvilke trends hænger fast, 
spurgte moderator Cecilie 
Beck panelet.

”Der er ingen tvivl om, at 
fleksibilitet nu vægter højere. 
Som udlejere skal vi være 
fleksible over for vores lejere, 
der har et ønske om mere 
hjemmearbejde og mere flek-
sible arbejdsprocesser,” sagde 

Michael Nielsen, managing di-
rector hos Danica Ejendomme.

Toke Clausen, head of office 
business line i NREP tilføjede:
“Der vil blive mindre efter-
spørgsel efter nogle typer 
ejendomme. Virksomheder-
ne vil have velplacerede og 
-indrettede kontorejendomme, 
som medarbejderne gerne 
vil møder op på. Kan vi ikke 
tilbyde det, kommer vi til at se 
tomgang og lejefald de kom-
mende år.”

“They are on a mission”
Ifølge Dr. Volker Kraft er 
kund er ne tilbage i gigantens 
shoppingcentre i Europa.

”Kunderne strømmer tilbage 
i centrene, men de kommer 
ikke på samme måde som 
tidligere for kun at gå rundt og 
kigge. Vi kan se, at de enkelte 
kunder bruger flere penge end 
normalt. De er på en mission: 
Der skal købes ind,” sagde Dr. 
Volker Kraft.

Det er fortsat mode, der 
trækker. Her er der fuld fart på, 
og salget i sommeren ’21 var 
tre procent højere end samme 
periode i ’19. 

”Vi troede faktisk, at det 
ville gå modsat, så det var en 
overraskelse. Det gode er, at 
centrene overordnet er tilbage. 

Trends og tendenser 
fra ind- og udland 
Fremtidens kontor, digitalisering, udviklingen af shoppingcentrene i Europa og 
et København med flere betalelige boliger. EjendomDanmarks nye konference 
EJENDOM2021 bød på faglige input fra ind- og udland og masser af netværk.

24 EJENDOM  4

TOPMØDE  

Dr. Volker Kraft 
havde positivt nyt om 
storcentrenes fremtid.
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Butikkerne betaler husleje 
igen, og kunderne er retur. 
Corona skabte kun en midler-
tidig krise,” konkluderede Dr. 
Volker Kraft.

ECE og Dr. Kraft er dog ikke 
blinde for den stigende onli-
nehandel, som æder sig ind 
på markedet. Han mener dog, 
at centrene står rigtig godt i 
forhold til at konkurrere med 
de store onlinespillere som 
Amazon og Alibaba. 

”Den stigende onlinehandel 
er ikke en trussel mod vores 
centre. Det er en mulighed. 
Vi skal skabe en sømløs sam-
menhæng mellem centre og 
onlinehandel, for så vil vi med 
centrene faktisk have en fordel 
frem for de store lagerhuse,” 
sagde Dr. Volker Kraft. 

Ikke godt nok
Sophie Hæstorp Andersen, 
den socialdemokratiske 

kandidat til overborgmester-
posten i København, var også 
på talerstolen. Hun lagde op 
til, at ejendomsbranchen og 
politikerne bør samarbejde 
om at udvikle visionerne for 
fremtidens København. Men 
der er også noget, der sætter 
en stopper for udviklingen. 

”Nemlig byggesagsbehand-
lingstider og -tilladelser. Det er 
ikke godt nok, og jeg tør godt 
love, at vi fortsætter arbejdet 

for at gøre det lettere at være 
ejer af ejendomme,” sagde 
hun og fortsatte:  

”Til gengæld skal I love mig, 
at I vil være med til at tænke 
ud af boksen: Hvordan får vi 
bygget flere boliger, der er til 
at betale, og hvordan finder vi 
løsninger på at skabe en mere 
grøn by med flere grønne om-
råder og flere fællesskaber?”

sts@ejd.dk

CEO Rikke Lykke fra DEAS og Head of Real 
Estate Europe James Seppala i loungetalk.
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Folketingets formand Henrik Dam Kristensen, Britta 
Jespersgaard, direktør i ProDomus, og Finn Sture Madsen, 

COO hos Danske Shoppingcentre.

Finn Sture Madsen, COO hos Danske Shoppingcentre, har vundet ejendomsbranchens 
særpris til konferencen EJENDOM2021. Prisen havde fokus på aktører, der ydede en 
ekstraordinær indsats under coronakrisen.

Tekst: Cecilie Lund Vinther
Foto: Jens Rosenfeldt

Coronakrisen var en særlig 
situation, hvor en håndfuld 
aktører lyste op i mørket. Til 
konferencen EJENDOM2021 
blev tre af dem hyldet, da der 
blev uddelt en særpris for en 
ekstraordinær indsats under 
coronakrisen.

De nominerede var Folketin-
get, der ved konferencen var 
repræsenteret ved formand 
Henrik Dam Kristensen, Britta 
Jespersgaard, direktør i ProDo-
mus, og Finn Sture Madsen, 

COO hos Danske Shopping-
centre og formand for Ejen-
domDanmarks retailudvalg.
Alle tre var med på scenen, da 
EjendomDanmarks formand, 
Henrik Dahl Jeppesen, løftede 
sløret for, at Finn Sture Madsen 
havde fået flest stemmer. Han 
blev overrasket og følte sig 
beæret over at vinde:

“Jeg er rigtig stolt, og det 
er en stor anerkendelse at 
modtage særprisen – særligt 
da det er branchen selv, der 
har stemt,” siger han og fort-
sætter: 

“Meget få brancher gik fri for 
udfordringer under coronakri-
sen, men ejendomsbranchen 
blev særligt hårdt ramt. At vi 
nåede så vellykket i mål, skyl-
des både det gode samarbejde 
internt i retailudvalget, og at 
vi gennem EjendomDanmark 
hurtigt fik etableret en kon-
struktiv dialog med både em-
bedsmænd, politikerne og de 
øvrige brancheorganisationer. 
Det ser jeg også prisen som en 
anerkendelse af.”

En jury, bestående af adm. 
direktør Michael Nielsen fra 

Danica Ejendomme, CEO/part-
ner Thomas Windtberg fra Tau-
rus og associate partner Marie 
Helms fra RED, havde ud fra 
branchens indstillinger udvalgt 
de tre nominerede, mens den 
endelige vinder blev fundet 
ved en anonym afstemning 
under konferencen.

clv@ejd.dk
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Digitale løsninger skal  
styrke kommunikationen med 
lejere og investorer 
ArupHvidt vil de næste fem år øge brugen af digitale løsninger. Det vil kræve nye 
kompetencer og en ledelse, der går forrest. En ikke helt nem opgave, mener direktør. 
Digitale platforme, der giver investorer og driftspersonale indblik i ejendomsporteføljen, 
og hvor kommunikationen med lejerne får et løft, er på ønskesedlen.

28 EJENDOM  4

DIGITALISERING  

Tekst: Stine Rud Skov
Foto: Camilla Rønde

”Hvis Henry Ford havde spurgt 
sine kunder, hvad de ville have, 
havde de sagt hurtigere heste – i 
stedet fik de en bil. Udfordringen 
ved digitalisering er, at vi endnu 
ikke ved tilstrækkeligt om, hvordan 
det kan løfte vores forretning, hvor 
nemt det er at implementere, og 
hvilken værdi det kan give vores 
kunder. Måske kan det noget, vi 
slet ikke har set endnu.” 

Med denne udtalelse slår Morten 
Juul Heding Andersen, direktør i 
ArupHvidt, ikke blot hovedet på 
sømmet i forhold til overvejelserne 
omkring sin egen forretning. Han 
indrammer også de overvejelser, 
mange administrationsvirksomhe-
der i øjeblikket står med i forhold 
til at øge anvendelsen af digitale 
løsninger. Mens mulighederne er 
mange, er udbyttet endnu ikke helt 
tydeligt.

”For mig er digitalisering ikke et 
mål i sig selv, men et middel til at 
realisere andre mål. For os hand-
ler det derfor nu om at få define-
ret, hvor vi har behov for at blive 
mere digitale. Herefter gælder 
det om at finde vejen dertil,” siger 
Morten Juul Heding Andersen.  

Morten Juul Heding 
Andersen, direktør i 

ArupHvidt, vil lægge sig i 
selen for at implementere 

flere digitale løsninger, der 
skal give forretningen et løft.
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Begrænset digital 
Digitalisering af ejendomsad-
ministrationen er ikke et nyt 
fænomen. Udviklingen har 
siden 1980’erne været præget 
af regnskabs- og senere hen 
administrationssystemer. Men 
digitalisering, hvor opsamling 
af data, nye datakilder, auto-
matisering og kommunikation 
får en større rolle gennem tek-
nologi, er kun lige begyndt. 

Det er blandt andet konklu-
sionen i rapporten ”Digitalt 
fokus for lejer og ejer i et 
bæredygtigt perspektiv”, som 
EjendomDanmark har udarbej-
det i samarbejde med Rambøll 
og PwC og med finansiering 
fra GI og Realdania. 

Som hos mange andre virk-
somheder i ejendomsbranchen 
begrænser de digitale løsninger 
sig hos ArupHvidt i dag til ad-
ministrationssystemer og kom-
munikation til lejere og investo-
rer via mail. Alligevel forudser 
direktøren, at virksomheden vil 
nå langt inden for digitalisering 
de næste tre til fem år. 

Blidt skub
At gå i en mere digital retning 
vil blandt andet kræve nye 
kompetencer.
”Som branche skal vi vænne 
os til at rekruttere en ny type 
medarbejdere med en anden 
faglig ballast. Det tror jeg er 
rigtig sundt for os,” siger Mor-
ten Juul Heding Andersen.  

Han er også klar over, 
at han som direktør for 

virksomheden bliver nødt til at 
gå forrest.

”Når der stadig på direkti-
onsgangen ligger bunker af 
papir, så er det måske meget 
rimeligt, at håndværkeren ikke 
har en tablet med, hvor alt 
foregår digitalt. Udviklingen 
mod mere digitale processer 
skal drives oppefra.”

Hvor Morten Juul Heding 
Andersen er klar til at føre for-
retningen mod mere digitale 
arbejdsgange, forudser han, 
at mange i branchen kan have 
brug for et blidt skub. Siden 
2011 har støt stigende ejen-
domsværdier og den generelle 
tendens blandt investorer til 
at efterspørge forvaltning og 
udvikling af deres ejendomme 
ud over den gængse admini-
strationsydelse gjort, at ejen-
domsbranchen generelt ikke 
har været hårdt presset på sin 
forretning, påpeger han. 

”Mange vil måske ikke synes, 
at de har behov for at tage 
digitalisering til sig, fordi forret-
ningen kører fint, som den gør. 
Der skal være nogle tydelige 
drifts- eller kundeserviceforde-
le, før det giver mening at om-
strukturere sine arbejdsgange.”

App til lejerne
Morten Juul Heding Andersen 
har flere bud på, hvordan digi-
talisering fremover kan bidrage 
til at give ArupHvidt et løft. Det 
gælder for eksempel en øget 
digital kommunikation med 
lejerne, som i dag primært fore-

går på mail eller på sms. Morten 
Juul Heding Andersen efterlyser 
et medie, som lejerne nemt kan 
gå til for at få mere information 
om den ejendom, de bor i.

”Mit bud er, at mange lejere 
godt kunne tænke sig en app, 
hvor de kan finde ejendom-
mens husorden, kontaktop-
lysninger på administrator og 
vicevært, en kopi af lejekon-
trakt og en Q&A på blandt an-
det ind- og fraflytningsregler.”

Undgå dyre fejl
En digital platform, der hen-
vender sig til driftspersonale 
som håndværkere og VVS’ere, 
kan Morten Juul Heding An-
dersen også se en værdi i. 

”Drift og service på ejen-
dommene kan i dag være 
en stor udfordring, og der 
sker af og til ret dyre fejl. Mit 
ønske er at få en platform, 
hvor vores samarbejdspart-
nere på forhånd kan se, hvilke 
fagkundskaber der skal til for 
at servicere en bestemt type 
installation, og hvilke reserve-
dele der kan være behov for,” 
siger han og fortsætter: 

”For eksempel har vi ople-
vet, at et dyrt armatur, der 
alene skulle have skiftet en 
reservedel, blev kasseret og 
skiftet til en billigere mo-
del. Den situation kunne vi 
have undgået, hvis vi havde 
et system, hvor det tydeligt 
fremgik, hvad der er af instal-
lationer i den enkelte ejendom 
og/eller lejlighed.”

Digital rapportering
ArupHvidt har allerede taget 
skridt i en digital retning ude 
på ejendommene, ventilations-
anlæg og forbrugsmålere i 
lejligheder er sat op til fjern-
aflæsning og digital rapporte-
ring til driftspersonale, ligesom 
varmecentralerne er sat op til 
automatisk løbende afrap-
portering til HOFOR med 
henblik på hurtig fejlfinding og 
driftsoptimering. Der arbejdes 
p.t. på at få lavet et system, 
så ind- og fraflytningssyn kan 
køre digitalt, det system skal 
på sigt også kunne bruges til 
at kommunikere med de hånd-
værkere, virksomheden bruger 
til at klargøre lejlighederne.

Digital kommunikation
Endelig ville det styrke Arup-
Hvidt, hvis virksomheden fik en 
digital løsning, der kunne kaste 
lys over dens ejendomsprojek-
ter over for investorerne, 

”Vi har brug for en digital 
løsning, hvor vores investorer 
kan klikke sig ind på et projekt 
og se udviklingen på forskel-
lige parametre. Blandt andet 
kunne der være en automatisk 
opdatering på, at x, y penge 
er brugt, og x, y tid er gået, og 
en status på, om projektet går 
som planlagt, eller om der er 
opstået forsinkelser på grund 
af forskellige faktorer.”

sts@ejd.dk
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Den jyske afdeling
Garvet jurist er ny leder
Mogens Dürr, erfaren jurist, forfatter og underviser, har overtaget roret som leder 
af EjendomDanmarks kontor i Jylland. Han vil blandt andet bidrage til at sikre, at 
medlemmerne i det jyske får en endnu stærkere stemme. 

TILBAGE HOS EJENDOMDANMARK  

100 meter til Metro
2 flotte lejemål, hhv. 208+224 m2. 
Kan lejes samlet ell. opdelt.

AREAL M2

LEJE PR. M2

DRIFT PR. M2

OPFØRT

 432
1.500
INKL
1897

STRØGET, 1459 KBH K

Kr. 1.500/m2SAG NR.
21024495

ÇÇ

Ved Rådhuspladsen
Attraktivt kontor, nyindrettet og 
indflytningsklart, 100 m. til Metro.

AREAL M2

LEJE PR. M2

DRIFT PR. M2

OPFØRT

 186
1.500
INKL
1897

STRØGET, 1459 KBH K

Kr. 1.500/m2SAG NR.
21024445

ÇÇ

Indre Frederiksberg
Erhvervsandel: 5 vær., høj stuepl., 
flot stand, effektiv planløsning.

AREAL M2

PRIS PR. M2

BOLIGAFGIFT M2

OPFØRT

 121
17.355

1.014
1906

PRINSESSE MARIES ALLÉ

Kr. 2.100.000SAG NR.
21024499

ÇÇ

og udlejning af erhvervsejd.
Specialister i salg

DAL ERHVERVSMÆGLER · STRANDBOULEVARDEN 58 · 2100 KØBENHAVN Ø · +45 70 300 555 · INFO@DAL.DK  · DAL.DK
Dansk partner til SIOR: Society of Industrial and Office Realtors (USA)

D A L  E R H V E R V S M Æ G L E R  •  7 0  3 0 0  5 5 5  •  D A L . D K

SOCIETY OF INDUSTRIAL 
AND OFFICE REALTORS®

OFFICIAL DANISH PARTNER TO SIOR:  
Society of Industrial and Office Realtors®

Siden 2016 er DAL Erhvervsmægler 
dansk partner til SIOR: Society of 
Industrial and Office Realtors®.

SIOR er en ledende global sammen-
slutning af erhvervsmæglere.  

Globalt beskæftiger SIOR over 3.400 
medarbejdere i 686 byer i 38 lande. 
Internationalt HQ i New York, USA.

Læs mere på dal.dk og sior.com. 
Kontakt os på +45 70 300 555.

Grønnegade, ja tak
Kontor/showroom i smuk fredet 
ejendom, udgang til terrasse.

AREAL M2

LEJE PR. M2

DRIFT PR. M2

OPFØRT

 175
1.680
INKL
1861

GRØNNEGADE, KBH K

Kr. 1.680/m2SAG NR.
21024483

ÇÇ

To butikker v/ ILLUM
66 m2 tidl. Dulong forretning. & 90 
m2 tidl. Kjærs Antikviteter, ledige

AREAL M2

LEJE PR. M2

DRIFT PR. M2

OPFØRT

 66+90
2.819
INKL
1733

SILKEGADE, 1113 KBH K

Kr. 2.819/m2SAG NR.
21024484+496

ÇÇ

Flot investeringsejd.
Med 14 lejemål udlejet til kontor & 
lager, stort udviklingspotentiale.

AREAL M2

GRUND M2

OPFØRT
AFKAST

 3.974
6.166
1972

-

INVESTERINGSAG NR.
21024395

ÇÇ

SOLGT • LIGNENDE SØGES

HØRKÆR, 2730 HERLEV

Butiksejerlejligheder
I alt 235 m2 stue + 40 m2 kld., super 
synlighed på en god adresse.

AREAL M2

PRIS PR M2

OPFØRT
AFKAST

 118+117
-

1876
-

INVESTERINGSAG NR.
21024466

ÇÇ

SOLGT • LIGNENDE SØGES

ESPLANADEN, KBH K

Udlejet byejendom
Langvarigt udlejet til 3 lejere, hhv. 
frisør, hudpleje og kontor.

AREAL M2

GRUND M2

OPFØRT
AFKAST

 210
53

1827
-

INVESTERINGSAG NR.
21024434

ÇÇ

SOLGT • LIGNENDE SØGES

GRØNNEGADE , KBH K

Foto: Privat.

Tekst: Stine Rud Skov

Mogens Dürr bliver en del af 
EjendomDanmarks juridiske 
team og vil især fokusere på 
de jyske medlemmers interes-
ser.

”Som leder af kontoret i Jyl-
land bliver en af mine vigtigste 
opgaver at sikre, at medlem-
merne på de kanter bliver 
hørt, og at deres udfordringer 
bliver behandlet og kommer 
med i både den politiske og 
samfundsmæssige debat,” 
siger han.

EjendomDanmarks juridiske 
direktør, Lena Hartmann, glæ-
der sig over at få Mogens Dürr 
med om bord.

”Mogens har tidligere været 
en stor kapacitet for Ejendom-
Danmark gennem mange års 
ansættelse, og han kender 
organisationen og medlem-
merne. Jeg er sikker på, at 
han med sin store viden og 
brancheerfaring bliver et stort 
aktiv for vores medlemmer,” 
siger hun.

Stor kapacitet takker af
Mogens Dürr overtog stafetten 
den 1. november fra Elsebeth 
Due Kjeldsen, der har valgt 
at trække sig tilbage efter at 

have varetaget posten i 22 år. 
Som ny leder på posten er det 
Mogens Dürrs ønske at løfte 
opgaven med samme engage-
ment og professionalisme som 
den, Elsebeth Due Kjeldsen har 
lagt for dagen.

”Der har altid været stor 
respekt om Elsebeth både som 
leder i det jyske og som læg-
dommer, hvor hun virkelig har 
gjort en stor indsats. Elsebeth 
har et imponerende stort net-
værk, og hun har bidraget med 
sin store faglighed. Jeg ønsker 
hende alt godt fremover og 
vil gøre mit for at gøre hende 
kunsten efter,” siger han.

Faglig ballast
Mogens Dürr tiltræder også 
selv posten med en stor faglig 
ballast. Han har blandt andet 
arbejdet som juridisk konsulent 
i EjendomDanmark i 13 år. Efter 
kort tid i en landbrugsorgani-
sation trådte han ind i DEAS 
som advokat i 2011 på kontoret 
i Aarhus.

Mogens Dürr er desuden 
medforfatter på bogen ”Bolig-
lejemål”, der er en af de mest 
omfattende, praktisk oriente-
rede bøger om privat bolig-
udlejning på markedet. Og så 
er han jævnligt underviser på 

de kurser, EjendomDanmark 
udbyder til sine medlemmer. 
Derudover er han lægdommer 
i Odense og har stor erfaring 
med huslejenævnssager i både 

København, Aalborg og Aarhus 
og i huslejenævn i de øvrige 
kommuner i Jylland og på Fyn.

sts@ejd.dk
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21024466

ÇÇ

SOLGT • LIGNENDE SØGES

ESPLANADEN, KBH K

Udlejet byejendom
Langvarigt udlejet til 3 lejere, hhv. 
frisør, hudpleje og kontor.

AREAL M2

GRUND M2

OPFØRT
AFKAST

 210
53

1827
-

INVESTERINGSAG NR.
21024434

ÇÇ

SOLGT • LIGNENDE SØGES

GRØNNEGADE , KBH K
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Tal ikke om os  
Tal med os
Regeringen spillede kort før 
kommunalvalget ud med 
et ønske om flere almene 
boliger i de store byer. 
Ambitionen om blandede 
byer deles af alle partier, der 
i øjeblikket også forhandler 
en ny planlov. Hvor rege-
ringen har valgt at foku-
sere på almene boliger, er 
der i virkeligheden er stort 
behov for at se bredere på 
boligområdet og inddrage 
de private aktører i dialo-
gen. Både i storbyerne og i 
provinsen står vi foran mas-
sive investeringer i private 
lejeboliger, hvis vi skal følge 
med i behovet. 

Betalelige boliger giver 
mening
Efterspørgslen efter leje-
boliger vil fortsat stige over 
hele landet. Det hænger 
sammen med befolkningsud-
viklingen og ændringer i bo-
ligmønsteret. Vi forventer, at 
vi i de næste ti år vil opleve, 
at der kommer flere singler 
og ældre. Borgere, der gene-
relt foretrækker fleksibilite-
ten ved en lejebolig. 

Derfor giver det mening, 
når der er et ønske fra rege-
ringen om flere betalelige 
boliger, at tænke i hele 
Danmark, fordi udfordrin-
gerne også eksisterer uden 
for de store byer. For mens 
ambitionen om blandede 
byer deles af stort set alle, 
skilles vandene for alvor i 
diskussionen om, hvordan vi 
får det til at ske. Det er gan-
ske enkelt svært at bygge 
billige boliger i de dyreste 
områder af Danmark. 

Skydeskiver frem for  
bidragydere
Dialogen er nødvendig, men 
svær at få i gang, fordi de 
private aktører i nogle dele 
af den politiske debat bliver 
brugt som skydeskiver frem 
for aktive bidragydere. Men 
det er et faktum, at flere 
boliger kræver investeringer.
Investeringer, der sikrer 
byggeriet af boliger, inve-
steringer, der omdanner 
erhvervslejemål til boliger, og 
investeringer, der løfter og 
vedligeholder den nuværen-
de boligmasse. EjendomDan-
marks 2030-analyse viser, 
at branchen forventes at 
investere for 40 mia. kr. årligt 
i private udlejningsejendom-
me, hvis den historiske trend 
forlænges. Skal Socialde-
mokratiets ønske om en 
yderligere markant opførelse 
af nye boliger i de fire største 
byer gøres til virkelighed, 
kræver det yderligere inve-
steringer for otte mia. kr. om 
året.  

Sagsbehandlingstid – en 
barriere
De sidste år har regeringen 
sammen med et smalt flertal 
i Folketinget gennemført 
indgreb og lovgivning, som 
virker modsat. Vi har set et 
indgreb mod gennemgri-
bende moderniseringer, der 
er vedtaget en lagerskat, og 
der kommer erhvervsvurde-

ringer på et yderst usikkert 
grundlag. Det skaber ikke 
ro og gennemskuelighed 
for fremtidige investeringer. 
Samtidig udgør bureaukrati 
og byggesagsbehandlingen 
i mange kommuner en stor 
udfordring for planlægning 
og byggeriet. Derfor bør der 
her efter valget være fokus 
på at nedbringe sagsbe-
handlingstiden og strømline 
processerne i kommunerne, 
så det bliver både nemmere 
at planlægge og hurtigere at 
opføre de tiltrængte boliger. 

Dialog og fælles løsninger
Politiske meldinger op til en 
valgkamp er ofte kortsigtede 
og skarptslebne, men her 
efter valgkampen burde der 
være rum for at få en reel dia-
log om, hvordan vi når i mål 
med investeringer, der retter 
op på de ubalancer, der eksi-
sterer flere steder i landet.  

Den dialog er branchen 
klar til – navnlig hvis der er 
forståelse for behovet for 
fair, gennemskuelige og 
langtidsholdbare vilkår for 
de fremtidige investerin-
ger. Vi vil fortsætte med at 
række hånden ud til samar-
bejde og håber, at vi både i 
kommuner og nationalt kan 
komme væk fra stigmatise-
ringen og myterne. Derved 
kan vi i fællesskab forsøge 
at finde løsninger på bolig-
udfordringerne.

je@ejd.dk
PA-chef Jan Ellebye
EJENDOMDANMARK

Gør opturen let 
med ELEVATOR  
i din opgang

ALTANER OG ELEVATORER 

Til frisk luft og 
tilgængelighed

Scan QR koden 
med din mobil og 

se meget mere om 
vores elevator- 

løsninger

Scan QR koden 
med din mobil og se 

meget mere om 
vores altanløsninger
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Automatiser og 
optimer dine  
forretningsgange 
med robotter

AUTOMATISERING    AUTOMATISERING
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Når softwarerobotter og mennesker 
samarbejder på en intelligent måde, 
øger det kvaliteten, produktiviteten 
og arbejdsglæden hos medarbejderne, 
mener Uffe Willemoes-Wissing.

til at fokusere på bedre service 
over for kunderne, men også 
til at udvide sine forretnings-
områder.

Store besparelser på kort tid 
Det er ikke kun større sel-
skaber, der sætter tid og 
ressourcer af til at optimere 
deres arbejdsgange i ejen-
domsbranchen. Også små og 
mellemstore virksomheder be-
gynder at vise interesse, mel-
der Uffe Willemoes-Wissing. 
Han er direktør og medstifter 
af virksomheden Witrics A/S, 
der blandt andet uddanner 
virksomheder i at udvikle 
simple robotter. 

”Stadig flere får øjnene op 
for de gevinster, det giver at 
lade robotter stå for de ma-
nuelle og repetitive opgaver i 
virksomheden. Automatiserede 
processer frigiver tid til flere 
værdigivende opgaver og 
medfører store besparelser in-
den for relativt kort tid – nogle 
gange fra dag til dag,” siger 
Uffe Willemoes-Wissing. 

Engagerede medarbejdere 
Virksomheder kan med en kort 
tids oplæring selv bygge og 
vedligeholde deres egne simp-
le robotter. Det kræver ikke 
nye CRM-, DMS- eller ERP-sy-
stemer. Den software, der 
driver robotteknologien, taler 
nemlig sammen med virksom-
hedens øvrige systemer, oply-
ser Uffe Willemoes-Wissing. 

Vigtigst af alt kræver bru-
gen af RPA-teknologi enga-
gerede medarbejdere, der har 
mod og lyst til at sætte sig 
ind i, hvordan det fungerer, og 
vil stå for at udvikle og have 

ansvar for robotterne frem-
adrettet. Når først medarbej-
derne er oplært i at udvikle 
robotter, kan de skræddersy 
teknologien til deres egne 
opgaver og behov.

”Den vigtigste rolle for auto-
matisering er at simulere men-
neskelige handlinger – det vil 
sige, at som udgangspunkt kan 
robotter alt det, du kan som 
menneske med din mus og 
dit tastatur – undtagen træffe 
beslutninger. Mulighederne er 
derfor mange,” siger han.

Hvad kan automatiseres?
Robotten kan for eksempel 
sættes op til at arbejde sam-
men med administrationssy-
stemet Unik Bolig 4, hvor den 
blandt meget andet kan klare 
ind- og fraflytninger, generere 
de nødvendige dokumenter til 
den årlige generalforsamling 
for en ejerforening - eller stå 
for den overordnede bogfø-
ring af faktura. Robotten kan 
også hjælpe med at overhol-
der GDPR-regler ved at finde 
personfølsomme oplysninger 
i mailbokse og filsystemer, 
som ellers havde været en stor 
manuel opgave at løse.

Eller måske er der behov for 
en simpel robot, der bare kan 
taste navne fra et Excelark ind 
i et CRM-system?

Som virksomhed handler det 
først og fremmest om at gøre 
sig klart, hvilke processer og 
arbejdsgange der er oplagte 
at automatisere, råder Uffe 
Willemoes-Wissing.

”Et godt sted at begynde 
er manuelle og repetitive 
processer, som er regelba-
serede, og hvor den samme 

En robot, der opretter nye lejere, 
udbetaler lejers tilgodehavende og sender 
lejekontrakter digitalt. Mange manuelle 
arbejdsgange kan løses nemt og hurtigt af 
softwarerobotter.  

Tekst: Stine Rud Skov
Foto: Jeppe Carlsen

At ejendomsbranchen vil kom-
me til at mangle ejendoms-
administratorer i nær fremtid, 
er ikke længere en nyhed. Det 
nye er, at løsningen kan være 
lige rundt om hjørnet. Der er 
mange, som overvejer at bruge 
robotter, men en del admini-
strationshuse har været i gang 
i længere tid, bl.a. Newsec. 

Selskabet har investeret i 
den såkaldte RPA-teknologi 

(Robotic Process Automation, 
red.), og på bare halvandet 
år har de over 100 robotter 
i drift og seks dedikerede 
medarbejdere til at udvikle og 
sørge for driften af dem. De 
såkaldte virtuelle assistenter 
har overtaget en stor del af 
virksomhedens manuelle opga-
ver og hjælper blandt andet 
med at indhente og indtaste 
data. Omkostningsbesparelsen 
har det første år været ti mil-
lioner kroner – en besparelse, 
Newsec blandt andet har brugt 
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STORE FORDELE MED RPA
• Øget kvalitet.

• Øget throughput (robotterne arbejder 24/7).

• Effekten af robotterne ses hurtigt.

• Investeringen er hurtigt tilbagebetalt.

• Hurtig realisering af fordele.

• Minimal investering ved start.

• Ingen indgriben i underliggende systemer.

• Høj skalerbarhed.

type oplysning tastes ind 
hver gang – et standardiseret 
input. Det kunne for eksem-
pel være navn og adresse på 
lejere, der flytter ind og ud af 
en ejendom.”

En udfordring, som mange 
virksomheder står over for, er 
kvaliteten af deres data. Derfor 
er man ofte nødt til at forbedre 
processerne og kvalitetssikre 
data, inden man automatiserer 
processen. 

”En sidegevinst af at automa-
tisere er, at man får ryddet op 
i sine data og processer,” siger 
Uffe Willemoes-Wissing.

Er man en mindre virksom-
hed, kan det også give mening 
at vælge RPA som en service, 
hvor et eksternt bureau står for 
at skræddersy RPA-teknologi-
en og servicere den. Eller man 
kan vælge en både-og-løsning, 

hvor medarbejderne står for 
de mere simple robotter, mens 
større robotter kører via en 
service.

Byg ikke et rumskib
Det vigtigste for at få suc-
ces med RPA-teknologi er, at 
virksomhederne begynder i 
det små, siger Uffe Willemoes- 
Wissing. 

”Lad nu være med at bygge 
et rumskib – start med at 
bygge en enkelt robot, der kan 
være værdiskabende – helst 
i dag, så I oplever en succes. 
Virksomheder, der først har set 
værdien i RPA-teknologi, får 
hurtigt mod på at udvikle flere.” 

Når robotterne er kørt i 
stilling, er det vigtigt, at de 
tilknyttede medarbejdere 
stadig har snor i dem. At kaste 
sig ud i at anvende RPA skal 

ikke ses som et forbigående 
projekt, men som en ny måde 
at arbejde på. 

”Et RPA-projekt går i stå, 
hvis de, der har været primus 
motor på projektet, slipper 
det, når robotten er bygget og 
kører. Der kan for eksempel 
stadig være brug for at sikre, 
at data er korrekte, og robot-
ten klarer data gnidningsfrit i 
baggrunden. Forretningen ejer 
stadig processen, selvom den 
er blevet automatiseret,” siger 
Uffe Willemoes-Wissing. 

Der kan også være tilfælde, 
hvor der skal træffes en beslut-
ning, som kræver menneskelig 
logik. Derfor er det ikke alt, 
som kan overlades til robotter.

”Er beløbsgrænsen nået 
på en fakturaer, så skal 
direktøren godkende, mens 
mindre faktura bliver kørt 

igennem systemet. Og sådan 
er det med mange typer opga-
ver. Kan robotten fikse 80 pro-
cent, skal man være glad – så 
er der kun 20 procent tilbage 
af det manuelle arbejde,” siger 
Uffe Willemoes-Wissing.

Eksplosiv stigning 
Når opgaverne løses af en ro-
bot, går det stærkt. Robotten 
er både hurtigere på tastaturet 
og arbejder i døgndrift. Derfor 
skal den enkelte virksomhed 
også vurdere, hvordan den vil 
udnytte kompetencerne, når 
en stor del af arbejdsbyrden 
løftes af skuldrene på den ad-
ministrative medarbejder.  

”Typisk vil man kunne spare 
op til flere medarbejdere ved 
at gå over til RPA-teknolo-
gi. Men det behøver ikke at 
betyde en fyreseddel – må-
ske kan deres kompetencer 
bruges mere optimalt på andre 
områder, og det kan i sidste 
ende betyde, at virksomheden 
udvikler sig endnu hurtigere.”

Uffe Willemoes-Wissing 
forudser en eksplosiv stigning 
i brugen af robotter hos 
virksomheder, der har mange 
administrative manuelle op-
gaver. Det er han ikke ene om. 
Konsulentfirmaet McKinsey 
vurderer, at 40 procent af 
alt administrativt arbejde i 
Norden vil blive automatiseret 
frem mod 2030.

sts@ejd.dk

Et godt sted at begynde er manuelle 
og repetitive processer, som er 

regelbaserede, og hvor den samme 
type oplysning tastes ind hver gang.

 Direktør og medstifter  
Uffe Willemoes-Wissing, Witrics A/S.
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Har du et projekt eller et initiativ, der kan 
skabe fokus på, større forståelse for eller 
bedre rammer for ejendomsbranchens 
værdiskabelse og rolle i samfundet? 

Eller har du en idé til et projekt, der 
kan medvirke til at øge produktiviteten, 
kompetence- eller videnniveauet blandt 

relevante personer eller virksomheder i 
eller knyttet til ejendomsbranchen? Så 
har du mulighed for at søge økonomisk 
støtte hos EjendomDanmark Fonden.

For at kunne søge støtte skal man være 
medlem af EjendomDanmark.

Fonden kan bruges til projekter 
om alt lige fra digitalisering og 

bæredygtighed og uddannelse til 
meget kommercielle projekter, der 

kan understøtte hele branchen.
 Formand Henrik Dahl Jeppesen, EjendomDanmark.

EJENDOMDANMARK FONDEN
Søg støtte til projekter og  
initiativer, der styrker  
ejendomsbranchen
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Til gavn for både medarbejdere, virksomheden og kunderne. Vest Administrationen A/S 
arbejder på at indføre firedages arbejdsuge i 2022. Digitalisering, automatisering og 
nye arbejdsrutiner er blandt midlerne for at nå frem til målet, men der er også en stor 
opgave i at ændre kulturen i organisationen.

Tekst: Stine Rud Skov
Foto: Jeppe Carlsen  

Øget bundlinje eller mindre 
arbejde? Kent Friis Petersen, 
direktør og stifter af Vest Ad-
ministrationen, er ikke i tvivl. 
Den tidsbesparelse, de opnår 
ved at effektivisere arbejds-
processerne, skal bane vejen 
for, at fredag bliver til fridag, 
samtidig med at medarbej-

derstaben og lønnen bevares. 
Tiltaget vil bidrage til mere 
motiverede og engagerede 
medarbejdere, som vil smitte 
positivt af på både virksomhed 
og kunder, mener han.

”Forskning viser, at vi ikke 
arbejder særlig effektivt, når 
vi arbejder 37 timer om ugen, 
og at mange bliver mere 
effektive af at arbejde mindre. 
Samtidig kan arbejdstiden 

i ejendoms branchen være 
enormt belast ende for mange 
familier. Jeg vil gerne kunne 
tilbyde et velafbalanceret 
arbejdsliv.”
Inspirationen har Kent Friis 
Petersen blandt andet hentet 
fra bogen ”Manden der knuste 
kalenderen for at gøre sine 
medarbejdere lykkelige”. I 
bogen beskrives virksomhe-
den IIH Nordic, hvor medarbej-

derne er gået over til kun at 
arbejde fire dage om ugen, og 
resultaterne er banebrydende: 
Stort set alt stress er elimine-
ret, omsætningen er fordoblet, 
og sygefraværet er ikkeeksi-
sterende.

Tidsbesparende projekter
For at nå frem til målet har 
administrationsvirksomheden 
nedsat en styregruppe bestå-

FREMTIDENS ARBEJDSPLADS?  
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  FREMTIDENS ARBEJDSPLADS?

ende af ledelsen og fire medar-
bejdere. De mødes hver 14. dag 
for at liste mulige projekter op, 
som kan spare virksomheden 
tid. Også de øvrige medarbej-
dere skyder ideer i puljen ved 
en månedligt tilbagevendende 
”Innovation Friday”. Ideer, 
tiltag og udviklingsprojekter 
bliver siden listet op på digi-
tale informationstavler i Vest 
Administrationens køkken, så 

medarbejderne løbende kan 
følge deres fremskridt og rejse 
mod mere effektivitet.

”Et af de tiltag, vi blandt an-
det arbejder på, er at få opret-
te standardmails i Outlook. Et 
andet tiltag er et assistentark, 
hvor vores assistenter løfter 
småopgaver af administra-
torernes skuldre – det kan for 
eksempel være at sende mate-
riale ud til generalforsamlinger 

Teknikken har vist sig at 
være ekstremt effektiv og er 
et værktøj, der ofte bruges 
i de virksomheder, der er 
gået over til en firedages 

arbejdsuge.
Direktør Kent Friis Petersen, Vest Administrationen.
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eller indtaste budgetter i 
vores system,” siger Kent Friis 
Petersen.

Viden og undervisning online
Noget, der også skal skabe 
mere luft i kalenderen hos 
medarbejderne, er at gøre 
viden mere lettilgængelig for 
kunderne. I 2021 har virksom-
heden blandt andet lanceret 
en ny hjemmesiden, hvor det 
vil være nemmere at finde svar 
på sine spørgsmål.

”Vi har arbejdet på at gøre 
hjemmesiden mere brugbar 
og værd at besøge løbende. 
Blandt andet er der oprettet 
en hel vidensbank, hvor vi har 
samlet 70-80 tips og mere 
dybtgående artikler. Lige fra 
tyverisikring af lejlighed, be-
styrelsens ansvarsområde og 
deltagelse på generalforsam-
ling,” siger Kent Friis Petersen.

Virksomheden er i år også 
gået i luften med et gratis 
be sty relsesakademi, hvor 
bestyrelsesmedlemmer i både 
andels- og ejerboligforeninger 
kan blive klogere på relevante 
temaer via en række undervis-
ningsmoduler, der kan følges 
både fysisk og online. Det kan 
blandt andet handle om besty-
relsesansvar eller byggestyring 
af foreningers byggesager, der 
begge er komplekse og vigtige 
temaer at være vidende om. 

”Bestyrelsesakademiet er en 
måde at få uddannet forening-
erne til at tage mere kvalifi-
cerede beslutninger og være 
bedre klædt på, når de snakker 
med deres administrator,” siger 
Kent Friis Petersen. 

sts@ejd.dk

Hvor udbredt er en firedages arbejdsuge?
Det er endnu ikke et udbredt fænomen, men flere og flere 
eksperimenterer med det på verdensplan i forskellige va-
rianter. Nogle har en 30-timers arbejdsuge med 37 timers 
løn. Andre har en 30-timers uge med 30 timers løn. Langt 
de fleste virksomheder vælger dog at bevare lønniveauet. 
Generelt har perioden med lockdown fået stadig flere virk-
somheder til at overveje at gå den vej. For eksempel som 
en måde at fastholde og tiltrække talent på.

Hvordan kommer virksomheder i gang?
Det væsentligste er, at ledelsen er med på idéen, og at for-
andringer og forbedringer tages i små skridt. Der skal være 
en kulturbærer i toppen, der holder fast i de nye arbejds-
principper, og så skal man forberede sig på, at det tager 
tid at vænne sig af med gamle vaner og tillære sig nye. 
Får virksomhederne ikke set på organisationens rutiner og 
arbejdsvaner, er risikoen, at medarbejderne får mere travlt. 

Hvordan udvikler de virksomheder, der 
går til firedagesuger, sig økonomisk?
I min erfaring går det ikke dårligt økonomisk, hvis virksom-
heden får styr på, hvordan den vil finansiere sin firedages 
arbejdsuge. Er det for eksempel gennem lønnedgang eller 
øget effektivitet i hverdagen?

Hvad er fordelene? 
At have fri én dag om ugen giver nogle åbenlyse trivsels-
fordele. Virksomhederne vælger som regel at gøre fredag 
til fridag. Det udløser en forlænget weekend, som mange 
sætter pris på. Samtidig får virksomhederne taget deres 
arbejdsgange op til revision. Og så er stressniveauet gene-
relt faldet hos dem, der har indført firedages arbejdsuge.

Hvad er ulemperne?
Enkelte medarbejdere har måske ikke lyst til at løse deres 
arbejdsopgaver på en ny måde. Ledelsen bør tage hensyn 
til individuelle arbejdsforhold, for eksempel hænger nogle 
arbejdsmetoder måske ikke sammen med udvalgte medar-
bejderes job. Der vil også være kunder, der ikke bryder sig 
om, at de ikke kan kontakte virksomheden alle ugens dage. 
Mange har dog indført en bagvagt, så udfordringen ikke er 
så stor.

ET REDSKAB
Vest Administrationen har også fokus 
på medarbejdernes arbejdsrutiner, og 
hvordan det er muligt at øge effektivite-
ten i løbet af arbejdsdagen. Et af de tiltag, 
de afprøver i øjeblikket, er den såkaldte pomodoro- teknik. 
En timer sættes på 25 minutter, og i denne periode arbejder 
medarbejderen koncentreret med en opgave og må ikke 
forstyrres af kollegaer og mails. Når tiden er gået, er der 
fem minutters pause. Arbejder man med teknikken i længere 
perioder, er der en pause på 20 minutter efter hvert fjerde 
pomodorointerval.

PÅ TAPETET 
• En chatfunktion på hjemmesiden.

• Et nyt telefonsystem, hvor opkald blandt personalet 
bliver fordelt mere hensigtsmæssigt.

• Flere digitale generalforsamlinger.

• Informationsmails til kunderne med videnstunge emner.

• Tidtagning ved interne møder. En timer bliver sat på 
alt lige fra 15 til 45 minutter, og når tiden løber ud, går 
mødedeltagerne. Dette for at sikre, at dagsordenen 
bliver overholdt.

• Møder lægges så vidt muligt efter klokken 14. Dette 
ud fra devisen om, at medarbejdere generelt er mere 
effektive om morgenen.

Fra Michael Pedersen, underviser og forsker på CBS
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Ejendomsvenlighed

Billund bevarer 
tronen
Færre ejendomsforbrydelser, lavere byggesagsgebyrer og et lille fald i dækningsafgiften. 
De danske kommuner har forbedret sig på en del parametre siden sidste år, men 
byggesagsbehandlingstiden går som det eneste i den modsatte retning. 

Tekst: Hong-Kai Guo 

Igen i år har EjendomDanmark 
undersøgt ejendomsvenlighe-
den blandt de danske kommu-
ner. Undersøgelsen synliggør 
de muligheder, kommunerne 
har for at påvirke de lokale 
vilkår for ejendomme. Igen i 
år er det Billund Kommune, 
der tager stafetten som årets 
vinder, og det endda for andet 
år i træk. Rødovre Kommune 
indtager en sidsteplads, blandt 

andet på grund af en stigning i 
ejendomsforbrydelser. Region 
Nordjylland tager prisen som 
den mest ejendomsvenlige 
region, mens Odense endnu 
engang klarer sig bedst blandt 
storbyerne.  

Byggesagsbehandling tager 
længere tid
Ejendomsforbrydelser, bygge-
sagsgebyr og dækningsafgift 
går i den rigtige retning i årets 
undersøgelse. Ejendomsforbry-

delserne er faldet i 61 ud af 98 
kommuner. Byggesagsgebyret 
er faldet i 15 kommuner – mest 
markant i Ishøj Kommune, hvor 
gebyret går fra 500 til 0 kr./
timen. I Næstved og Odense 
Kommune er dækningsafgiften 
sænket. Den falder med hen-
holdsvis 0,5 og 0,6 promille. 

Kun et parameter går i den 
modsatte retning: byggesags-
behandlingstiderne stiger i 
53 kommuner. Mest markant i 
Samsø Kommune, hvor tiderne 

går fra 72 til 192 dage. Det 
betyder også, at der er den 
længste ventetid på byggesa-
ger her. 

Billund vinder igen
Billund Kommune er fortsat 
den mest ejendomsvenlige 
kommune i Danmark. Billund 
klarer sig godt på alle para-
metre. Kommunens bygge-
sagsgebyr og dækningsafgift 
er fortsat 0. Grundskylden 
er den fjerde laveste i landet 

Foto: Billund Kommune.
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Bund-10

Top-10
1 Billund

2 Hedensted

3 Viborg

4 Herning

5 Skive

6 Thisted

7 Struer

8 Middelfart

9 Vesthimmerlands

10 Vejen

89 Hørsholm

90 Kalundborg

91 Randers

92 Halsnæs

93 København

94 Lyngby-Taarbæk

95 Rudersdal

96 Albertslund

97 Hvidovre

98 Rødovre

Kilde: Danmarks Statistik, Kommunernes 
Landsforening, Dansk Byggeri, Ejendom-
Danmark og EjendomDanmarks egne 
beregninger.

ODENSE BEDST BLANDT  
STORBYERNE
Iblandt storbyerne vinder Odense, mens København ender i bunden.  
Odense ender på en 35.-plads i år, mens København ender på en  
93.-plads. 

DE 6 PARAMETRE
• Dækningsafgift

• Grundskyld

• Er kommunens private lejeboliger regulerede?

• Sagsbehandlingstiden for byggesager

• Byggesagsgebyrer

• Antallet af ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, hærværk og 
indbrud) per 100.000 bygningskvadratmeter

- med 18,48 promille – mens 
kommunen er rangeret i den 
bedste fjerdedel for både 
byggesagsbehandlingstider og 
ejendomsforbrydelser. Derud-
over er Billund stadigvæk en 
ureguleret kommune vedrøren-
de lejeregulering. Det er fjerde 
gang siden 2015, at Billund 
Kommune vinder.

Rebild er højdespringer
Årets højdespringer i under-
søgelsen er Rebild Kommune, 

der går fra en 69.-plads til en 
16.-plads. Rebild forbedrer sig 
især på behandlingstiden, hvor 
kommunen er blevet 19 dage 
hurtigere og derfor nu ligger 
på 34 dages behandlingstid. 
Derudover udmærker Rebild 
sig i forhold til både bygge-
sagsgebyr, dækningsafgift og 
regulering. Rebild Kommune 
tager imod et fast gebyr frem-
for en timepris for at behandle 
sine byggesager, dækningsaf-
giften er på 0, og kommunen 

er ureguleret i forhold til bolig-
lejeloven. 

Region Nordjylland mest 
ejendomsvenlig
Blandt regionerne er Region 
Nordjylland den meste ejen-
domsvenlige. Regionen klarer 
sig bedst på parametrene be-
handlingstid, forbrydelser og 
regulering. I Nordjylland er der 
i gennemsnit en behandlingstid 
på 39 dage – til sammenligning 
ligger den på 52 dage i gen-

nemsnit på landsplan. Nord-
jylland kan desuden bryste sig 
af at have færrest regulerede 
kommuner. Stillingen er dog 
tæt med både Region Midt-
jylland og Syddanmark, som 
ender på henholdsvis 2.- og 
3.-pladsen blandt regionerne. I 
bunden ligger Region Sjælland 
og Region Hovedstaden. 

hkg@ejd.dk
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Ib Kristensen, borgmester 
i Billund Kommune, 
har kunnet tage imod 
prisen som den mest 
ejendomsvenlige 
kommune hele  
fire gange.
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UDDANNELSE  

Ny CBS-master ruster 
branchen til fremtiden 
Forretningsudvikling, byøkonomi og ejendomsinvesteringer. CBS har netop lanceret en 
ny efteruddannelse målrettet ejendomsbranchen i samarbejde med EjendomDanmark. 
Det er første gang, branchen har adgang til en ejendomsuddannelse på et så højt niveau. 

Tekst: Stine Rud Skov

Den nye uddannelse MBD minor 
in real estate er et længe ventet 
tilbud i paletten af videreuddan-
nelser, der henvender sig direk-
te til ejendomsbranchen. Den 
ansatte i ejendomsbranchen 
kan nu videreuddanne sig via 
den grundlæggende EA-uddan-
nelse, fortsætte på en skræd-
dersyet bacheloruddannelse og 
ende ud med en uddannelse på 
masterniveau. 

Det glæder Jannick Nytoft, 
adm. direktør i EjendomDan-
mark.

”Ejendomsbranchen står over 
for stadig mere komplicerede 

opgaver – en øget grad af 
professionalisering, en stadig 
mere kompleks lovgivning og 
en stigende grad af digitalise-
ring. Skal vi følge trit med den 
udvikling, men også vise den 
yngre generation, at vi er en 
branche, hvor det er muligt at 
udvikle sig karrieremæssigt på 
et højt niveau – ja, så er denne 
uddannelse et helt afgørende 
skridt,” siger han og fortsætter:

”Samtidig giver det mulighed 
for at kompetenceudvikle de 
mange akademikere, der alle-
rede er ansat i branchen, og 
sikre relevant efteruddannelse 
til dem.”

Målrettet branchen
Også CBS ser frem til at byde 
de nye deltagere velkomne 
til en uddannelse, der tager 
fat på de udfordringer, der 
specifikt vedrører ejendoms-
branchen. Generelt tilbyder 
CBS uddannelser, som har et 
bredt sigte. Ved at udbyde en 
minor med brancherettede fag 
vil deltagerne få mulighed for 
at fordybe sig i branchespe-
cifikke problemstillinger ved 
at diskutere erfaringer og 
udfordringer med andre fra 
ejendomsbranchen. 

CBS har tonet fagene med 
relevant indhold og cases 
specifikt til ejendomsbranchen, 

hvilket sikrer en dybde i fage-
ne. Også aktuelle problemstil-
linger vil være afspejlet i un-
dervisningsmaterialet, oplyser 
Sof Thrane, der er studieleder 
for Master of Business Devel-
opment (MBD) og professor 
på CBS.

”Forretningslejemål er i 
øjeblikket presset af en sti-
gende onlinehandel. Kontor-
udlejningen kan blive ændret 
i perioden efter corona, hvor 
mange virksomheder overvejer 
fremtidens kontorarbejds-
plads. Hvad vil det betyde for 
ejendomsmarkedet inden for 
disse sektorer? Det er nogle af 
de aktuelle spørgsmål, som er 

Altid gratis Digitalt Flyttesyn.
boligportal.dk/flyttesyn

Digitalt Flyttesyn.
Altid gratis.

Detaljeret 
billeddokumentation.

Din sikkerhed 
ved tvister.

Nem og brugervenlig 
tjekliste.
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Automatisk 14 dages 
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for udlevering.

Du får alle dokumenter og billeder samlet på én oversigtsside, 
kvalitetssikret dokumentation for udlevering og GDPR-sikker 
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Digitalt
Flyttesyn
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Foto: iStock.
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OM UDDANNELSEN
MBD minor in real estate er en fleksibel efteruddannelse, der 
består af de fem ejendomsrettede fag forretningsudvikling, 
byøkonomi og ejendomsinvesteringer, Developing Digital 
Business, Pricing Management og ejendomsjura. 

Uddannelsen er for virksomhedens nøglemedarbejdere, 
som har erfaring inden for eksempelvis salg og marketing, 
økonomistyring, finansiering, ledelse eller HR i ejendoms-
branchen.

Første fag på uddannelsen er forretningsudvikling, og start-
skuddet lyder februar 2022. Der er åbnet for tilmelding. 

Læs mere hos CBS på MBD.CBS.dk/ejendom eller hos Ejen-
domDanmark på ejd.dk. 

værd at vende på uddannel-
sen,” siger han. 

Vælger deltagerne at tage 
yderligere fag på MBD’en, vil 
de også få mulighed for at 
blive inspireret af, hvordan 
andre industrier håndterer 
udfordringer. 
”Det er en markant anderledes 
tilgang til at stykke sin ud-
dannelse sammen, som både 
tilbyder dybde i analysen af 
indu stri specifikke problemstil-
linger og giver bred inspirati-
on,” oplyser Sof Thrane.

Længe efterspurgt  
overbygning
Rikke Lykke, Group CEO i 
DEAS, hilser den nye uddan-
nelse velkommen. Det er me-
get vigtigt for branchens talen-
ter, at de kan se, at der er en 
fremtidig og alsidig karrierevej, 
mener hun.

”Uddannelsen vil skabe en 
bredere opmærksomhed på 
vores branche og de mange 

fantastiske job- og udviklings-
muligheder, den tilbyder, og 
dermed bidrage til at tiltræk-
ke nye talenter, og det har 
branchen brug for,” siger Rikke 
Lykke.

Rikke Lykke glæder sig sam-
tidig over, at den nye uddan-
nelse rummer en fleksibilitet.

”Vi har mange fagligt dygtige 
medarbejdere, som i den grad 
efterspørger efteruddannelse 
for at lære nyt og holde sig 
ajour. Med den nye uddan-
nelse kan man vælge at tage 
enkelte moduler, hvis man har 
et kompetencegap inden for 
et specifikt område, eller man 
kan tage en fuld master, som 
kan være med til at give den 
kommercielle forståelse, som 
i mange jobfunktioner er helt 
nødvendig for at kunne tænke 
igennem og omkring en ejen-
doms livscyklus,” siger hun. 

sts@ejd.dk

UDDANNELSE  

Med den nye uddannelse kan 
man vælge at tage enkelte 
moduler, hvis man har et 

kompetencegap inden for et 
specifikt område, eller man 

kan tage en fuld master.
Group CEO Rikke Lykke, DEAS.

Foto: DEAS.
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En dørtelefon til 
din telefon

 “Kan man få det som 
app”? Et spørgsmål, vi 
ofte hører, når det handler 
om dørtelefoner. Ja, det 
kan man. Hos Mejlshede 
findes en masse forskellige 
dørtelefonsystemer, 
heriblandt nogle der går 
direkte til din telefon. Er det 
løsningen for jer? Ring til os 
på 35 39 39 39, og lad os 
finde ud af det.

ista Danmark A/S | Borupvang 5B | 2750 Ballerup | ista@ista.dk | www.ista.dk

Spar på din varmeregning 
og giv dit bidrag til miljøet
– med vores brugervenlige online portal eller app!

Forskning viser, at en hustand 
gennemsnitligt sparer 20 % på 
deres varmeregning ved ...

§ et synligt og transparent forbrug 

§ at justere eventuelt overforbrug

Vi står for visualiseringen af forbrug,  
så I får overblik, så beboere foruden  
årsafregningen, kan tilpasse og  
optimere forbruget.  



Al henvendelse: EjendomDanmark, info@ejd.dk, telefon: 33 12 03 30
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APCOA URBAN HUBS. PARKERINGSHUSE SKAL 
LETTE LOGISTIKKEN I STORBYER. 
Vores nye parkeringsløsning, APCOA Urban Hubs, skal levere den fysiske og digitale infrastruktur til  
bæredygtigt byliv. Urban Hubs tilbyder en bred vifte af mobilitetstjenester, herunder f.eks. last-mile-de-
livery, ladning af elkøretøjer og pakkelevering i parkeringshuse i byerne. Ikke alene afhjælper det trafik 
i bymidterne ved at centralisere mobilitetstjenester, men det kan også skabe en øget indtjeningskilde for 
ejere af parkeringsanlæg samt en merværdi for de faste brugere af disse parkeringsfaciliteter.

Se mere på
urban-hubs.apcoa.dk eller 

kontakt os på dak@apcoa.dk
Bliv en del af fremtidens  
parkeringsøkosystem. 


