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1. Sammendrag 
Under forudsætning af de i rapporten anførte metoder, forudsætninger og beregninger vurderes 
markedsværdien af grundarealet til: 

75,9 mio. kr. 

2. Vurderingsgrundlag 

2.1. Opdrag 

Colliers International Danmark A/S (”Colliers”) har af analyse- og indkøbschef Mogens Mosegaard Nielsen på 
vegne af Herlev Kommune (”kunden”) fået i opdrag at udfærdige en vurdering af følgende grundareal:  

 Del af matrikelnr. 5gq og 7nk Hjortespring 
 Adresse Krogestykket 33 og Persillehaven 38 
 Postnr./by 2730 Herlev 

(”grundarealet”). 

Forventet anvendelse 
Pleje- og seniorboliger med dertilhørende servicearealer, administrative funktioner og parkeringspladser. 

Arealangivelser  
 Plejeboliger  13.061 m² 
 Servicearealer  4.043 m² 
 Produktionskøkken m.m. 1.050 m² 
 Administrative funktioner 700 m² 
 Aktivitets-/genoptræningsfaciliteter 1.600 m² 
 Hjemmepleje inkl. sygeplejekliniker 800 m² 
 Seniorboliger  9.725 m² 
 Butik   200 m² 
 Parkeringspladser  100 stk. 
 Etageareal i alt  31.179 m² 

Note: Se Bilag 2, Lejeoversigt, for en specifikation af arealerne.  

Ifølge kunden er grundarealet 31.179 m². 

Vurderingsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med de europæiske vurderingsstandarder og 
retningslinjer, som er udfærdiget af The European Group of Valuers’ Associations (TEGoVA). Rapporten har 
til formål at fastslå grundarealets markedsværdi, som defineret i afsnit 2.3. 

Grundarealet er desuden vurderet i overensstemmelse med bestemmelserne i RICS Valuation – 
Professional Standards, RICS Practice Statements og andre relevante retningslinjer udarbejdet af RICS. 

Vurderingsdatoen er den 14. oktober 2020.  
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      2.2. Formål 

Formålet med vurderingen er at fastslå markedsværdien af grundarealet i ubebygget stand på baggrund af 
byggeretsværdien pr. m² på vurderingsdatoen, jf. nedenfor, ud fra det aftalte vurderingstema, jf. afsnit 2.3 i 
selve vurderingsrapporten. 

Vurderingen er udfærdiget under de forudsætninger, der er specificeret i vurderingsrapporten, se afsnit 2.4. 
Endvidere formodes alle informationer, der er stillet til rådighed til brug for denne vurdering, at være 
korrekte og fuldstændige.  

2.3. Vurderingstema 

Grundarealets markedsværdi og markedsleje fastsættes i overensstemmelse med RICS Valuation – 
Professional Standards, RICS Practice Statements og andre relevante retningslinjer, der er godkendt af både 
The International Valuation Standards Council (IVSC) og TEGoVA. 

Markedsværdien er det anslåede beløb, som en ejendom vurderes at kunne sælges for på vurderingsdatoen 
i en sædvanlig handel mellem en interesseret køber og en villig sælger efter passende markedsføring, hvor 
parterne er uafhængige af hinanden og har handlet kyndigt, fornuftigt og uden tvang under følgende 
forudsætninger:  

 Parterne har ikke noget specifikt eller specielt indbyrdes forhold (f.eks. moder- og datterselskab 
eller udlejer og lejer) for så vidt angår grundarealet, der kan påvirke prisen, så den bliver atypisk for 
markedet i øvrigt og/eller drives i vejret som følge af et liebhaverelement. Transaktionen til 
markedsværdi forventes at finde sted mellem uafhængige parter, der hver handler frit og 
uafhængigt af hinanden. 

 Forud for vurderingsdatoen er der forløbet en rimelig periode til en passende markedsføring af 
grundarealet, til en aftale om pris og vilkår samt til handlens afslutning. Henset til grundarealets 
karakter og de aktuelle markedsforhold anslås en rimelig markedsføringsperiode at være 3-9 
måneder. 

 Der tages ikke hensyn til et eventuelt bud fra en potentiel køber med liebhaverinteresse. 

Særlige forhold eller fravigelser 
Omfanget af nærværende vurdering tager endvidere hensyn til kundens særlige vurderingsinstrukser. 

Efter kundens instrukser anvendes en leje på 9.000 kr. pr. enhed pr. måned for plejeboligerne. For de 
resterende arealer anvendes markedskonforme lejeindtægter. 

Coronavirus 
Udbruddet af den nye coronavirus (COVID-19), der blev betegnet som en pandemi af WHO den 11. marts 
2020, har påvirket de globale finansielle markeder. Adskillige lande har indført rejserestriktioner. 

Det har indflydelse på markedsaktiviteten i mange sektorer. På vurderingstidspunktet kan vi derfor ikke 
tillægge historiske markedsforhold samme vægt i ejendomsvurderingen som tidligere. 

De igangværende tiltag mod COVID-19 er ukendt territorie for markedet og dermed også for vores 
vurderingsgrundlag. 
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Det betyder, at vores vurdering er underlagt en høj grad af usikkerhed, som beskrevet i RICS’ 
vurderingsstandarder (RICS Red Book Global). Derfor må vores ejendomsvurdering anses for at være 
mindre sikker – og mere forsigtighedskrævende – end det normalt er tilfældet. Da følgerne af COVID-19 for 
ejendomsmarkedet endnu er ukendte, anbefaler vi, at vurderingen af ejendommen jævnligt tages op til 
fornyet overvejelse. 

2.4. Forudsætninger  

Grundareal og forurening 
Jordbundsforhold/stabilitet er ikke undersøgt. Vurderingen bygger på den forudsætning, at alle bygninger 
opføres under passende hensyntagen til de eksisterende jordbundsforhold. 

Der er ikke gennemført undersøgelser eller prøvetagninger, dog tager vurderingen højde for samtlige 
relevante informationer, der er oplyst Colliers. Vurderingen er blevet udformet med udgangspunkt i, at 
miljømæssige forhold ikke vil have nogen væsentlig betydning for vurderingen. 

I det tilfælde at kunden ikke kan acceptere denne forudsætning, eller i det tilfælde at kunden måtte ønske, 
at det verificeres, at denne forudsætning er korrekt, opfordres kunden til at sørge for alle relevante 
undersøgelser for efterfølgende at videreformidle resultaterne heraf til Colliers med henblik på eventuel 
revision af vurderingen. 

Planmæssige forhold 
Vurderingen foretages, under forudsætning af at grundarealet ikke er omfattet af nogen forslag om 
vejudvidelse eller ekspropriation eller andet, der kan have betydning for den fremtidige anvendelse af 
grundarealet. I de gældende lokalplansmæssige bestemmelser for anvendelse af grundarealet indgår ingen 
planer i så henseende. 

Grundarealet forudsættes at blive bebygget og benyttet efter behørig tilladelse fra samtlige instanser og 
myndigheder i henhold til gældende lovgivning og planer. 

Ejerskab og lejeforhold 
Det forudsættes, at det planlagte byggeri på grundarealet vil være beliggende på egen grund, jf. oplysninger 
fra de offentlige registre.  

Der forudsættes ikke at være lejeaftaler eller forpligtelser angående brug af grundarealet, der skal tages 
hensyn til i forbindelse med denne vurdering. 

Endelig forudsættes arealerne at være opmålt efter bekendtgørelse nr. 311 af 27. juni 1983. 

Servitutter 
Det forudsættes, at der for grundarealet kun gælder de adkomster, herunder vejret eller lignende, byrder, 
servitutter eller forpligtelser, der fremgår af tingbogsattesterne. Således forudsættes der ikke at være 
yderligere forpligtelser eller hæftelser, der har væsentlig indflydelse på grundarealets markedsværdi. 

Prioritering 
Grundarealet vurderes på kontant basis. Således er hæftelserne, tinglyst på grundarealet, ikke blevet 
gennemgået. Det forudsættes, at der ikke er udestående finansielle forpligtelser eller gæld vedrørende 
grundarealet. 
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Myndighedsgodkendelse 
Det forudsættes, at byggeriet opføres efter gældende og ubetingede godkendelser fra alle relevante 
myndigheder, herunder af plan- og bygningsmæssige forhold og ibrugtagningstilladelser. 

Vi har ikke grund til at antage andet på baggrund af de modtagne dokumenter, men har ikke haft lejlighed 
til selv at undersøge, hvorvidt denne forudsætning er korrekt. 

Særlige forudsætninger 
Det forudsættes, at der ikke foreligger noget bud fra en potentiel liebhaver til grundarealet, jf. afsnit 2.3. 

2.5. Dokumenter  

Følgende er gennemgået i forbindelse med udarbejdelsen af vurderingsrapporten: 

Type Kilde Udstedelsesdato 

Tingbogsattest Tinglysning.dk 23-11-2020 

BBR-meddelelse  OIS.dk 23-11-2020 

Lokalplan nr. 77, XIII og XXVII Herlev Kommune Flere 

Matrikelkort Danmarks Miljøportal 18-10-2020 

Projektbeskrivelse Kunden 02-10-2020 

Jordforureningsattest Danmarks Miljøportal 18-10-2020 

2.6. Generelle vurderingsprincipper 

Vurderingen baseres på de oplysninger, der er modtaget fra kunden, dennes eksterne rådgivere samt 
indhentet fra de offentlige registre, jf. afsnit 2.5. Vi har tillid til, at disse oplysninger er korrekte og 
fuldstændige, og at der ikke er uoplyste forhold, der kan have væsentlig indflydelse på vurderingen. 

Der er ikke taget hensyn til udgifter til realisering eller skattemæssige forpligtelser i forbindelse med en 
afhændelse eller udvikling af grundarealet. Der er dog taget højde for købsomkostninger, som er estimeret 
på baggrund af vores erfaringer fra markedet. 

Vi har ikke taget højde for, at der skulle være panthæftelse eller tilsvarende finansiel byrde på eller over 
grundarealet. 

En køber af grundarealet forventes at indhente yderligere rådgivning eller en bekræftelse af visse af 
ovennævnte forhold, før der arbejdes videre mod en erhvervelse. Kunden anbefales derfor at notere de 
betingelser og det tema, som denne vurdering er udfærdiget på grundlag af. 

2.7. Besigtigelse 

Grundarealet blev besigtiget den 27. november 2019 af Emil Helmsøe-Zinck som repræsentant for Colliers. 
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3. Grundarealet 

3.1. Ejerforhold og matrikulering 

Ifølge tingbogsattesterne er grundarealet matrikuleret under: 

 Del af matrikelnummer 5gq Hjortespring 

 Matrikelnummer 7nk Hjortespring 

med Herlev Kommune som ejer. Ifølge samme register fik den nuværende ejer tinglyst adkomst til 
grundarealet hhv. den 13. februar 1960 og den 23. februar 1993. 

 

Note: Grundarealet består af en del af matrikelnummer 5gq og hele matrikelnummer 7nk. 

Kilde: Danmarks Miljøportal  
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      3.2. Beliggenhed 

Grundarealet ligger i Herlev, ca. 11 km fra Københavns Rådhusplads.  

  
Kilde: Google Maps 

Området med grundarealet ligger i Herlev, vest for København. Det består primært at rækkehuse, villaer og 
parcelhuse. Der er en del skoler, institutioner og idrætsfaciliteter i området, ligesom der er flere rekreative 
områder. 

Der er begrænsede indkøbsmuligheder i gåafstand fra grundarealet, men Herlev Bymidte ligger ca. 1,5 km 
væk og kan nås med bus. 

Med en placering tæt på motorvejsnettet er der gode adgangsforhold med privat transport.  
Adgangen til offentlig transport er også fin, da der er flere busstoppesteder i gåafstand derfra. 

Grundarealet er i øjeblikket ubebygget og er tidligere blevet anvendt til sportsfaciliteter.  
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      3.3. Planforhold og forventet anvendelse 

Grundarealet er i øjeblikket underlagt Lokalplan nr. 77, XIII og XXVII, men efter instruktion fra kunden 
vurderes grundarealet i stedet med udgangspunkt i de fremtidige anvendelsesmuligheder, der antages 
mulige ved en kommende lokalplan. 

Følgende planmæssige forhold forudsættes at være gældende for grundarealet ved en kommende 
lokalplan: 

Anvendelse Plejeboliger og evt. boliger til seniorboligfællesskab. 

Bebyggelsesprocent 100. 

Bygningshøjde Op til fire etager. 

3.4. Miljøforhold 

Ifølge oplysningerne i jordforureningsattesten er grundarealet registreret som forurenet på vidensniveau 1, 
som defineret herunder. 

I henhold til dansk lovgivning registreres forurening af de regionale myndigheder. Myndighederne kan på 
grundlag af faktisk og historisk viden registrere forurening på to vidensniveauer: 

 Vidensniveau 1 (V1) anvendes, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller 
aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. 

 Vidensniveau 2 (V2) anvendes, hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det 
med en høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en 
sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. 

I henhold til gældende dansk lovgivning er det kun forureneren, der kan holdes ansvarlig for forureningen. 
Ejeren af grundarealet kan således ikke gøres ansvarlig for forureningen eller pålægges et oprensningskrav 
af myndighederne. 

Hvis ejeren ønsker at opføre nye bygninger på forurenet grund, kan myndighederne dog kræve, at de 
nødvendige oprensningstiltag gennemføres, hvis nybyggeriet er til beboelse eller lignende anvendelse, 
herunder børneinstitutioner eller offentlig legeplads, eller hvis forureningen skønnes sundhedsfarlig for 
fremtidige brugere af en bygning på den forurenede grund. 

Det er vores vurdering, at den potentielle miljørisiko forbundet med de nuværende aktiviteter på 
grundarealet er beskeden. Det skyldes, at det forurenede område ikke berører den del af matrikelnummer 
5gq, hvor grundarealet ligger ifølge jordforureningsattesten.  
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      3.5. Servitutter 

Grundarealets tinglyste servitutter fremgår af de indhentede tingbogsattester. 

Følgende servitutter er undersøgt i forbindelse med fastsættelsen af grundarealets markedsværdi: 

 Servitut nr. 1 af 6. august 1974 vedrørende benyttelse på matrikelnummer 7nk. 

Servitutten foreskriver, at der kun må opføres en bebyggelse, der tjener Københavns amts sygehusvæsens 
formål. Dertil beskrives der prisforpligtelser, hvis grunden videresælges, før den er bebygget endeligt. 

Derudover foreskrives det, at hvis grunden – eller dele af den – videresælges, før den er bebygget endeligt 
og servitutmæssigt, er sælgeren forpligtet til at fastsætte videresalgsprisen under hensyn til den 
prisudvikling, som har fundet sted siden erhvervelsen af grunden. Sælgeren er desuden forpligtet til at 
betale kommunen 95% af differencen mellem den sidste opnåede købesum, og den købesum, der er betalt 
til Københavns Kommune for grundarealet med tillæg af bevislige udgifter til hegn, beplantning mv. 

 Servitut nr. 2 af 13. august 1974 vedrørende tilbagekøbsret på matrikelnummer 7nk. 

Københavns Kommune er berettiget til efter mindst fem års forudgående varsel at genovertage 
ejendommen i april 2040 mod refusion af aftalt vederlag. 

Under normale omstændigheder vurderes servitutter med hjemfaldspligter at have en betydelig negativ 
indflydelse på værdiansættelsen, da frikøbsbeløbet skal fratrækkes markedsværdien.  

En gennemgang af tingbogsattesterne giver os ikke anledning til at antage, at der er yderligere byrder, 
forpligtelser eller servitutter, herunder vejrettigheder, som har væsentlig indflydelse på grundarealets 
markedsværdi. 

3.6.  Offentlig vurdering 

Den offentlige vurdering af grundarealet pr. 1. oktober 2019:  

Matrikelnummer 5gq: 

 Ejendomsværdi 104.000.000 kr. 
 Heraf grundværdi 29.090.700 kr. 

Matrikelnummer 7nk: 

 Ejendomsværdi 7.050.000 kr. 
 Heraf grundværdi 1.443.300 kr. 
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4. Ejendomsmarkedet 

4.1. Seniorboliger 

Begrebet seniorbolig dækker over boliger til ældre med forskellige boligbehov og præferencer. For 
selskabelige ældre kan en seniorbolig være et bofællesskab, der kombinerer behovet for privatliv med det at 
være en del af et socialt fællesskab. Målgruppen er typisk personer på 50 til 70 år.  

Plejeboliger imødekommer behovet for ældre, der ikke længere er i stand til at klare sig i eget hjem. Denne 
boligtype kræver særlig indretning, herunder brede døråbninger, ingen dørtrin og rummelige badeværelser 
med plads til eksempelvis kørestol og plejepersonale. Disse boliger skal være i terrænhøjde og/eller have 
hejseværk/elevator. 

Friplejeboliger er et nyt koncept, der blev introduceret med friplejeboligloven i 2015. Det dækker over 
plejeboliger, der ikke indgår i den kommunale boligforsyning. 

Ejeren af ejendommen opnår typisk et afkast ved at udvikle friplejeboliger i stedet for normale boliger med 
henblik på frasalg. Samtidig vil operatøren drage fordel af sikker og stabil drift baseret på lange 
lejekontrakter. Selv hvis operatøren går konkurs, vil ejeren ikke lide tab, da kommunen i så fald indtræder 
som midlertidig operatør. 

Eftersom valget af friplejebolig ikke er geografisk afgrænset, har operatøren et stort opland. Det skyldes, at 
det er muligt at søge bolig i hele landet, hvilket naturligvis stiller visse krav til operatørens evne til at tilbyde 
de mest attraktive boliger. 

Konceptet indebærer, at kommunen ikke skal betale for opførelse af boligerne, hvilket letter presset på 
kommunens byggebudget. Derudover skal kommunen kun betale for de beboere, der bor i 
friplejeboligerne, og der er derfor ingen belægningsrisiko for kommunen. Endelig gør konceptet det 
nemmere for kommunen at tilbyde den enkelte borger et udvalg af seniorboliger og dermed overholde det 
obligatoriske krav om at tilbyde en bolig inden for to måneder, efter borgeren er blevet erklæret egnet til et 
seniorboligtilbud. 

Alt andet lige vil et stigende antal friplejeboliger øge konkurrencen på området, og fordi lejen er reguleret, 
vil de eneste konkurrenceparametre være kvalitet, lokation og serviceydelser. 

4.2. Efterspørgslen på lejemarkedet 

Markedet for seniorboliger er i høj grad påvirket af de samme nøglevariable som det samlede boligmarked, 
herunder ændringer i disponibel indkomst og demografiske skift. Mens boligmarkederne i de større danske 
byer gennem de sidste par år har oplevet en stigende efterspørgsel på grund af urbaniseringstendenser, er 
det vanskeligt at isolere resultatet af netop denne tendens på seniormarkedet, da markedet er meget 
umodent og hovedsageligt består af offentlige institutioner underlagt regler. Uanset hvad forventes det dog, 
at seniorboligmarkedet vil opleve stigende efterspørgsel de næste årtier på grund af demografiske skift, 
efterhånden som den generelle danske befolkning bliver ældre. Antallet af ældre stiger gevaldigt, og alt 
andet lige forventes dette at have en betydelig indvirkning på efterspørgslen på seniorboliger fremadrettet.  
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De næste ti år vil vi se en skarp stigning i antallet af ældre i Danmark, ligesom i mange andre industrilande. 
Det skyldes til dels en højere forventet levealder, og dels at den store efterkrigsgeneration født mellem 1945 
og 1965 er ved at nærme sig eller allerede har nået pensionsalderen. Nedenstående figur viser, hvordan 
den danske befolkning samlet set forventes at vokse frem mod 2045. 

Befolkningsprognose, %, Danmark, 2020-2045 (indeks 100 = 2019)

 
Kilde: Danmarks Statistik 

Helt overordnet ses der en højreforskydning, så andelen af ældre vokser. Generelt forventes den ældre 
befolkning at stige med ca. 36% på landsplan, selvom der er betydelige afvigelser på tværs af de nævnte 
aldersgrupper. For aldersgruppen 65-75 år forventes der en stigning på 5% mellem 2020 og 2045, mens der 
for aldersgrupperne 76-85 år og 85+ år forventes vækst på henholdsvis 66% og 141%. Ligeledes er der en vis 
variation på tværs af den geografiske placering. 

Prognoser for befolkningsudviklingen fremhæver den fremtidige efterspørgsel på forskellige boligkoncepter 
for disse aldersgrupper. Nybyggeriet inden for seniorboliger forventes også at tage til de kommende år, 
uanset boligtype. En undersøgelse fra 2017 lavet af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), bestilt 
af Realdania, viser, at flere end 80.000 danskere efterspørger en bolig i et seniorbofællesskab, og at det tal 
potentielt kan vokse til op mod 140.000 i 2040.  

Desuden har en undersøgelse blandt ældre foretaget af Momentum vist, at mere end 50.000 danskere i 
aldersgruppen 65+ år føler sig ensomme i en sådan grad, at det påvirker deres hverdag. Generelt oplever 
mange ældre øget livskvalitet, når de bor i samfund eller bofællesskaber med andre ældre, da de så har 
tættere og mere aktive forhold. Denne kendsgerning fremhæver den stigende efterspørgsel på denne type 
boligenheder. 

I begyndelsen af 2019 var der 28.846 indbyggere i Herlev Kommune. Prognoserne viser en stigning i det 
samlede antal indbyggere i Herlev over de næste 25 år. Alt i alt forventes der befolkningstilvækst på 17% 
frem mod 2045, hvilket ligger over landsgennemsnittet på 9%. For aldersgruppen +65 år forudser Danmarks 
Statistik dog en stigning på 42% frem mod 2045, hvilket svarer til 2.317 personer. Derudover forventes der 
stærk vækst i segmentet +85 år, som forventes at tiltage med 130%, hvilket svarer til 987 personer. Det 
indikerer høj efterspørgsel på friplejeboliger og seniorbofællesskaber, både nu og i særdeleshed fremover.  
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Befolkningsprognose, antal personer fordelt på alder, Herlev Kommune, 2020-2045 

 
Kilde: Danmarks Statistik 

De seneste år har generelt været præget af kraftige prisstigninger, især i København. Stigende boligpriser 
betyder dog, at færre har råd til at købe lejlighed i København, hvilket yderligere betyder, at flere søger 
lejlighed i de københavnske forstæder, og den stigende efterspørgsel har derfor også medført højere priser 
i områderne omkring København. 

Som det ses i figuren herunder, er boligpriserne i Herlev steget de seneste år, og priserne ligger nu over 
niveauet fra før finanskrisen. 

Priser, kr. pr.m², ejerboliger, Herlev, 1. kvartal 2010 - 2. kvartal 2020   

 
Note: Der mangler data for nogle år pga. manglende transaktioner. For disse år er der anvendt et gennemsnit af tidligere priser og priserne 
i det efterfølgende kvartal. 

Kilde: Finans Danmark  
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På trods af en generel prisstigning pr. m² i Herlev siden 2020 varierer prisen med antallet af solgte 
lejligheder. Prisen for den enkelte bolig påvirkes af flere faktorer, herunder boligens kvalitet, størrelse og 
lokation, hvilket har indflydelse på det endelige prisniveau. De lejligheder, der kan bygges på grundarealet, 
vil drage fordel af placeringen tæt på motorvejsnetværket og af at være nybyggede. 

Den generelt stigende tendens i boligpriserne i området menes at være påvirket af den positive udvikling i 
dansk økonomi, favorable finansieringsmuligheder med lav rente og markante prisstigninger i København. 

Ledigheden er i øjeblikket lav, hvilket typisk medfører høj efterspørgsel på boliger. Det ser dog ud til, at især 
efterspørgslen på boliger uden for ejerboligsegmentet er steget, hvilket kan tilskrives de stigende priser på 
ejerboliger samt Finanstilsynets øgede restriktioner på lånemarkedet i de senere år for at stabilisere 
boligmarkedet og undgå en boligboble. Restriktionerne har blandt andet tvunget boligkøbere til at 
planlægge deres køb i god tid og har begrænset deres adgang til boligmarkedet, hvilket har fået mange 
potentielle købere til at leje i stedet. 

4.3. Efterspørgslen på investeringsmarkedet 

Ejendomsinvesteringsmarkedet så lovende ud i starten af 2020: Markedsaktiviteten var høj, og 
efterspørgslen var stadig markant større end udbuddet, mens væksten var god, og arbejdsløsheden, 
inflationen og renterne var lave. COVID-19-pandemien ændrede situationen, og aktiviteten på både 
udlejnings- og investeringsmarkedet faldt massivt fra den ene uge til den anden, men steg næsten lige så 
drastisk igen inden for få måneder.  

I marts og april annoncerede mange investorer, at de ville se tiden an og næppe foretage flere 
ejendomsinvesteringer før efter sommerferien. Sommeren har dog budt på flere større handler, og 
aktiviteten har generelt været høj, endda i en periode, hvor der var forventet relativt lav aktivitet. Det vidner 
om, at investorerne er vendt tilbage til markedet for næsten fuld kraft. På trods af at COVID-19-pandemien 
igen har fået fat, forventes resten af 2020 også at byde på høj aktivitet, hvor udskudte handler fra foråret 
forventes at øge niveauet yderligere. Forventningen er baseret på de fortsatte udmeldinger fra den danske 
regering om, at man vil undgå en nedlukning af samfundet i det omfang, vi så i foråret. I tilfælde af en 
nedlukning vil fysiske restriktioner kunne påvirke muligheden for at gennemføre visse transaktioner. Det 
forventes dog ikke at påvirke efterspørgslen, da de fleste investorer nu har indregnet effekten af COVID-19 i 
deres forventninger, og kortsigtet usikkerhed er et element, der for de fleste er inkluderet i de nuværende 
værdiansættelser, ligesom der har været flere positive udmeldinger omkring en eventuel vaccine til 
distribution i 2021. 

Forud for udbruddet af COVID-19 i starten af 2020 havde det danske erhvervs- og investeringsejendoms-
marked fortsat tidligere års positive udvikling i 2019. Lejeefterspørgslen på især kontorer og industri/logistik 
var stabil og god, og efterspørgslen på investeringsmarkedet var høj. For andet år i træk faldt omfanget af 
transaktioner på det danske ejendomsmarked og udgjorde 57,3 mia. kr. i 2019 mod 71 mia. kr. i 2018, 
svarende til et fald på 20%. Faldet var dog ikke udtryk for manglende efterspørgsel, da der stadig blev 
registreret massiv interesse fra både danske og udenlandske investorer.  

Faldet i omfanget af transaktioner kan især tilskrives en opbremsning i handlen med boliginvesterings-
ejendomme, der endte på 23,7 mia. kr. i 2019 sammenlignet med 33,2 mia. kr. i 2018. Omfattende nybyggeri 
gjorde nogle investorer mere tilbageholdne, samtidig med at flere handler blev sat i bero på grund af 
usikkerheden om konsekvenserne af det politiske indgreb mod moderniseringer – den meget omtalte § 5, 
stk. 2, i boligreguleringsloven.   



 

 

COLLIERS 

13 

 
 
 

     
      

Markedet for kontorejendomme oplevede til gengæld flere store handler med centralt beliggende 
ejendomme, og den høje efterspørgsel kombineret med et begrænset udbud resulterede i rekordlave 
afkastkrav for denne type ejendomme. Der hersker dog tvivl om, hvorvidt der vil blive udbudt flere core-
ejendomme, da mange af denne type ejendomme er ejet af langsigtede investorer, der på trods af de høje 
priser ikke har umiddelbare salgsplaner, men tværtimod lægger stor vægt på værdifaste ejendomme på 
grund af usikkerheden om den økonomiske vækst. Salg af core-ejendomme ville desuden øge de 
eksisterende store udfordringer med at placere kapital. Vi ser dog stadig, at ejere af denne type ejendomme 
tager gevinsten hjem for at fokusere provenuet i andre segmenter eller geografiske placeringer. 

Som følge af den massive interesse for primære beliggenheder og det medfølgende høje prisniveau bliver 
der stadig søgt efter ejendomme på sekundære beliggenheder med tilsvarende (lidt) højere risiko. Det 
gælder eksempelvis boligejendomme i forstæderne til København og i de større provinsbyer, hvor der 
aktuelt er mulighed for at opnå et attraktivt risikojusteret afkast sammenlignet med de primære 
beliggenheder i København. 

Transaktionsvolumen i mia. kr. 

 

Kilde: Colliers 

Denne tendens bekræftes af transaktionsaktiviteten i 2019, hvor størstedelen af den handlede volumen var 
fokuseret i hovedstadsområdet. Uden for hovedstadsområdet endte transaktionsvolumenen i 2019 på 20 
mia. kr., hvilket svarer til 35% af den samlede volumen. I 2018 var der en markant stigning i interessen for 
andre danske byer, hvor investorer kan opnå en attraktiv afkastpræmie sammenlignet med de største byer. 
Som følge heraf steg andelen af transaktionsvolumenen placeret uden for hovedstadsområdet fra 32% i 
2017 til 44% i 2018. Det skyldtes, at transaktionsvolumenen uden for hovedstadsområdet i 2018 var 
uændret i forhold til 2017, mens der i hovedstadsområdet i samme periode var et fald. 

Dansk økonomi 
Dansk økonomi er inde i en omskiftelig periode med stor usikkerhed som følge af udbredelsen af COVID-19. 
I et forsøg på at inddæmme smitten medførte regeringens midlertidige restriktioner en nedlukning af 
landet, som blandt andet førte til en stigning i ledigheden på 50.000 personer og et drastisk fald i 
privatforbruget. Anden bølge af virussen har ramt Danmark, og på trods af en sommer med faldende 
ledighed og stigende privatforbrug som følge af genåbningen og Folketingets hjælpepakker, forventes 
hverken ledigheden eller privatforbruget at nå samme niveau som i 2019. Årets sidste måneder er derfor 
fortsat forbundet med stor usikkerhed, da smitten endnu ikke er blevet inddæmmet på globalt plan.  
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I 2019 – før udbruddet af COVID-19 – havde Danmark moderat BNP-vækst og arbejdsløshed på et stabilt lavt 
niveau. Det stod i kontrast til andre europæiske lande, der i højere grad mærkede følgerne af den globale 
turbulens som følge af handelskrigen mellem USA og Kina, Brexit, europroblemer i Italien, den politiske 
situation i Hongkong og usikkerhed om oliepriserne på grund af Iran. Ifølge Danmarks Statistik var 
Danmarks BNP-vækst på 2,4% og lå dermed en smule over målet på 2%. Usikkerheden og vækst-
opbremsningen i verdensøkonomien taget i betragtning klarede dansk økonomi sig dermed godt. Væksten 
syntes at være drevet af et stigende privatforbrug som følge af voksende formuer og reallønninger samt 
fremgang i beskæftigelsen, der særligt var drevet af udenlandsk arbejdskraft. 

Som følge af fastkurspolitikken er den danske krone bundet til euroen, og det renteniveau, den europæiske 
centralbank (”ECB”) fastsætter, har derfor stor indflydelse på den danske rente. Den 12. marts 2020 
annoncerede centralbanken, at den som følge af COVID-19-pandemien i løbet af 2020 vil opkøbe for 120 
mia. euro i obligationer i tillæg til de 20 mia. euro om måneden, der blev annonceret den 12. september 
2019. Den 18. marts 2020 meldte ECB om opkøb for yderligere 750 mia. euro i et nødtiltag kaldet 
pandemiopkøbsprogrammet, og den 4. juni 2020 blev det beløb øget med 600 mia. euro til samlet 1.350 
mia. euro. Formålet med de yderligere opkøb er at sikre eurozonen bedst muligt i krisen. Det blev samtidig 
meldt ud, at tiltagene vil fortsætte, indtil krisen vurderes at være overstået. ECB har indtil videre valgt at 
fastholde renten på -0,50%, men i et forsøg på at styrke den danske krone i forhold til euroen hævede 
Nationalbanken den ledende danske rente til -0,60%. Der er ingen forventninger om yderligere ned-
justeringer eller en opjustering i resten af 2020. 

Colliers er af den opfattelse, at ejendomme fortsat vil være et attraktivt investeringsalternativ på grund af 
spændet mellem obligationsrenter og afkast på core-ejendomme. De globale usikkerheder forbundet med 
udbredelsen af COVID-19 vil fortsat få investorer til at søge mere sikre investeringer, og det vurderes 
Danmarks ejendomsmarked stadig at være. 

De forskellige aktivklasser 
I den øvre del af risikokurven – de internationale aktiemarkeder – så det i 2019 ud til, at usikkerheden fra 
2018 var forsvundet, da året bød på en stigning på 31,6% i det danske aktiemarked. Denne tendens 
fortsatte også kortvarigt i 2020, inden udbredelsen af COVID-19 eskalerede. Aktiemarkedet faldt som 
konsekvens drastisk i slutningen af februar og frem til april, hvorefter det så småt begyndte at vende igen. 
På trods af at de fleste nøgletal har rettet sig overraskende hurtigt, og markedet har indhentet niveauet før 
COVID-19, er aktiemarkedet stadig forbundet med en stor usikkerhed, som kun bliver større i kølvandet på 
anden COVID-19-bølge, amerikanernes valg af ny en præsident og de endelige forhandlinger om 
udtrædelsesvilkårene i forbindelse med Brexit. 

I den nedre del af risikokurven – obligationsmarkederne – havde investorerne inden udbredelsen af COVID-
19 svært ved at opnå tilfredsstillende afkast, fordi afkastet på især statsobligationer og øvrige investment 
grade-obligationer var presset i bund af lave renter. Ejendomme fungerede på det tidspunkt som et stabilt 
investeringsalternativ i investorernes jagt på afkast. Med coronavirussen blev der lagt pres på 
finansmarkederne, hvilket gav rentestigninger på blandt andet danske statsobligationer i starten af 2020. 
Renten er siden faldet en smule, og den forventes at falde yderligere, når smittespredningen er blevet 
inddæmmet.   

Investering i ejendomsmarkedet har under udbruddet af COVID-19 vist sig at være et stabilt alternativ til 
aktiemarkedet. Når aktiemarkedet oplever så stor usikkerhed, som det har været tilfældet siden 
pandemiens begyndelse, vil investorer i stedet søge mod mere konjunkturresistente aktiver som 
ejendomme. Især velbeliggende boligudlejningsejendomme og kontorejendomme med bonitetsstærke 
lejere med lange lejekontrakter på centrale beliggenheder har vist sig at være et særdeles attraktivt aktiv, 
som kun har oplevet mindre udsving i prissætningen.   
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Risiko 
For boligudlejningsejendomme opført før 1992 er det afgørende, at konsekvenserne af det politiske indgreb 
mod boligreguleringslovens § 5, stk. 2, endnu ikke kendes. Så længe der er usikkerhed om konsekvenserne, 
vil investorerne holde igen, og hvis der er for mange politiske usikkerheder på det danske investerings-
marked for boligejendomme, vil særligt udenlandske investorer i stedet vælge investeringsejendomme i 
udlandet. 

Samtidig har priserne for mange investeringsejendomme i value-add-segmentet nået et så højt niveau, at 
flere investorer ikke kan levere de krævede interne afkast inden for investeringshorisonten. I et scenarie, 
hvor risikovilligheden forbliver på nuværende niveau, vil core-ejendomme stadig være attraktive, da 
renterne fortsat er lave, mens value-add-ejendomme vil være relativt mindre attraktive end core-
ejendomme. 

En ejendom af den pågældende type og beliggenhed forventes at appellere til en række ejendomsselskaber, 
institutionelle investorer og ejendomsfonde, der har interesse i segmentet og lægger vægt på 
beliggenheden.  

Baseret på Colliers’ markedskendskab og referencer ligger nettostartafkastet for førsteklasses boligejendomme 
i det pågældende område (primært nettostartafkast) i dag på ca. 4,25%. Da seniorboligsegmentet differentierer 
sig fra det almindelige boligmarked i forhold til sammensætningen af efterspørgslen og de påkrævede 
indretninger, vurderes afkastet for denne type bolig at ligge omkring 25 basispunkter over niveauet for 
almindelige boliger.  

Af nylige transaktioner med investeringsejendomme, der svarer til grundarealet, kan nævnes: 

 I Frederikssund har Northern Horizon i 2020 erhvervet en ejendom med et friplejehjem som lejer 
på A.C. Hansensvej 8 til en anslået pris på 184 mio. kr., svarende til ca. 34.000 kr. pr. m² og et afkast 
på 4,75%. 

 I Frederikssund har Northern Horizon i 2020 erhvervet en boligudlejningsejendom henvendt mod 
den ældre generation på Lærkevej til en anslået pris på 68 mio. kr., svarende til ca. 27.000 kr. pr. m² 
og et afkast på 4,75%. 

 I Brøndby har Tristan Capital Partners i 2020 erhvervet en boligejendom på Søndre Ringvej 27 til en 
anslået pris på 413 mio. kr., svarende til ca. 25.000 kr. pr. m². 

 I Nærheden og Farum har Niam i 2020 erhvervet tre boligejendomme til en anslået pris på 370 mio. 
kr., svarende til ca. 28.000 kr. pr. m² og et afkast på 4,60%. Ejendommene er købt som ”forward 
purchases” og forventes at stå færdige hhv. i 2021 og 2022. 

 I Taastrup har en investor i 2019 erhvervet en boligejendom på Eigtveds Allé 2-12 til en anslået pris 
på 108 mio. kr., svarende til ca. 25.500 kr. pr. m² og et afkast på 4,00%. 

 I Gentofte har Koncenton i 2018 erhvervet Jægersborg Kaserne til en anslået pris på 92 mio. kr., 
svarende til ca. 33.500 kr. pr. m² og et afkast på 4,00%. Enhederne er i gennemsnit omkring 200 m², 
hvorfor markedslejen er noget lavere, end hvad der kunne opnås på en boligejendom på samme 
beliggenhed med mindre enhedsstørrelser. 

 I Brønshøj har Heimstaden i 2017 erhvervet Bjerglandsbyen til en anslået pris på 380 mio. kr., 
svarende til ca. 34.000 kr. pr. m² og et afkast på 4,24%. 
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Antallet af transaktioner, der kun omfatter byggeretter, er meget begrænset. Vi har dog kendskab til følgende 
transaktioner: 

 I Holte har en investor i 2019 erhvervet 6.000 etagemeter byggeretter til opførelse af et friplejehjem 
til ca. 8.000 kr. pr. etagemeter. 

 I Albertslund har en investor i 2019 erhvervet 12.300 etagemeter boligbyggeretter på Læhegnet 42A 
til ca. 4.500 kr. pr. etagemeter. 

 I København NV har en investor i 2018 erhvervet 2.300 etagemeter boligbyggeretter på Rabarbervej 
2 til ca. 5.500 kr. pr. etagemeter. 

 I Brøndby har Casa i 2019 erhvervet 37.500 etagemeter boligbyggeretter på Søndre Ringvej 27 til ca. 
4.500 kr. pr. etagemeter. 

 I Søborg har en investor i 2018 erhvervet 26.000 etagemeter boligbyggeretter på Tobaksvejen 4 til 
ca. 4.100 kr. pr. etagemeter. 
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5. Byggeretsvurderingen 
Da vi vurderer, at de kommercielle arealer (arealer, der lejes af Herlev Kommune) i et investorperspektiv vil 
blive betragtet som værende af identisk værdi, er værdiansættelsen af disse arealer foretaget i en samlet 
beregning. Dette gælder dog ikke butiksarealet, som værdiansættes separat. 

Både plejeboliger, seniorboliger og parkeringsareal værdiansættes ligeledes separat. 

5.1. Metode 

Ved fastsættelsen af markedsværdien af byggeretten pr. etagemeter er der taget udgangspunkt i en 
beregning af residualværdien. Denne residualværdi fremkommer ved at estimere en salgsværdi og derefter 
fratrække opførelsesomkostninger, byggemodningsomkostninger, tilslutningsafgifter, 
markedsføringsomkostninger, diverse rådgiverhonorarer, byggerenter samt udviklers risikopræmie 
(developer fee). 

5.2. Vurdering af matrikelnummer 5gq 

Efter instruktion fra kunden vurderes grundarealet på matrikelnummer 5gq med udgangspunkt i de 
fremtidige anvendelsesmuligheder, der antages muliggjort ved en kommende lokalplan.  

5.2.1. Plejeboliger 

Særlige forudsætninger 
Følgende forudsætninger og antagelser er foretaget ved fastsættelsen af markedsværdien af byggeretterne 
for plejeboliger: 

 Det lejebærende areal udgør 13.061 m² ifølge oplysninger fra kunden. 

 Arealet består sammenlagt af 192 enheder, hvilket svarer til et areal på 68 m² pr. enhed. 

 Efter instruktion fra kunden anvendes en leje på 9.000 kr. pr. måned pr. enhed, hvilket svarer til en 
årlig leje på 1.588 kr. pr. m² 

 Den fremtidige anvendelse af grundarealet forudsættes at kunne godkendes af samtlige instanser 
og myndigheder. 

 Alle bygge- og modningsomkostninger pålægges 25% moms. 

 Ved beregningen af byggeretsværdien pr. etagemeter er omkostninger til byggemodning, herunder 
alle kommunale tilslutningsafgifter, indregnet. Omfanget af byggemodnings-omkostninger er 
anslået.  
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Byggeretsværdi – plejeboliger 
Baseret på markedet for plejeboliger er det vores vurdering, at værdien for en etagemeter byggeret med 
den pågældende beliggenhed samt ovenstående særlige forudsætninger kan beregnes som vist nedenfor. 

Plejeboliger Ekskl. moms Bruttoareal Værdi  
(inkl. moms) 

Værdi pr. m² 

Kapitaliseret værdi 29.121  13.061  380.344.706 29.121 

Totalentreprise, inkl. håndværkerudg., 
materialer, byggestyring og entrepriseavance 

16.500  
 

-269.383.125 -20.625 

Modningsomkostninger 800  
 

-13.061.000 -1.000 

Udlejningsomkostninger 1,00% 
 

-4.754.309 -364 

Teknikerhonorar 7,00% 
 

-18.856.819 -1.444 

Byggerenter (50% træk) 3,00% 
 

-9.181.658 -703 

Developer fee 12,00% 
 

-45.641.365 -3.494 

Værdi byggeret     19.466.431 1.490 

  
   

  

Værdi byggeret - afrundet     19.591.500 1.500 

Ved beregningen af byggeretsværdien for plejeboliger er der taget udgangspunkt i en gennemsnitlig 
kvadratmeterpris på 29.121 kr. pr. bruttoetagemeter. Prisen er beregnet på baggrund af en markedsleje på 
1.588 kr. pr. m², driftsomkostninger på 350 kr. pr. m² og et nettostartafkastkrav på 4,25%. 

Ved værdiansættelsen i 2019 var markedslejen højere. Årsagen til dette er, at der ligeledes blev anvendt en 
leje på 9.000 kr. pr. måned pr. enhed, imens enhedsstørrelserne var projekteret til at være mindre.  
Ved vurderingen i 2019 var nettostartafkastkravet 4,50%. Det vurderes, at markedet er modnet siden da, og 
investorinteressen er steget betydeligt. Dertil vurderes afkastkravet ud fra realiserede handler samt Colliers’ 
generelle markedsviden. Afkastkravet er nedjusteret med 25 bps til 4,25%. 

Byggeomkostninger estimeres til 16.500 kr. pr. bruttoetagemeter, mens byggemodningsomkostninger er 
estimeret til 800 kr. pr. bruttoetagemeter. Alle omkostninger er tillagt moms. Developer fee er fastsat til 
12%. 

5.2.2. Seniorboliger 

Særlige forudsætninger 
Følgende forudsætninger og antagelser er foretaget ved fastsættelsen af markedsværdien af byggeretterne 
for seniorboliger: 

 Det lejebærende areal udgør 9.725 m² ifølge oplysninger fra kunden. 

 Enhederne forventes at være ca. 125 m². 

 Den anslåede lejeindtægt er estimeret baseret på et markedskonformt niveau. 

 Den fremtidige anvendelse af grundarealet forudsættes at kunne godkendes af samtlige instanser 
og myndigheder. 
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 Alle bygge- og modningsomkostninger pålægges 25% moms. 

 Ved beregningen af byggeretsværdien pr. etagemeter er omkostninger til byggemodning, herunder 
alle kommunale tilslutningsafgifter, indregnet. Omfanget af byggemodnings-omkostninger er 
anslået. 

Byggeretsværdi – seniorboliger 
Baseret på markedet for seniorboliger er det vores vurdering, at værdien for en etagemeter byggeret med 
den pågældende beliggenhed samt ovenstående særlige forudsætninger kan beregnes som vist nedenfor. 

Seniorboliger Ekskl. moms Bruttoareal Værdi  
(inkl. moms) 

Værdi pr. m² 

Kapitaliseret værdi 30.588  9.725  297.470.588 30.588 

Totalentreprise, inkl. håndværkerudg., 
materialer, byggestyring og entrepriseavance 

16.000  
 

-194.500.000 -20.000 

Modningsomkostninger 800  
 

-9.725.000 -1.000 

Udlejningsomkostninger 1,00% 
 

-3.718.382 -382 

Teknikerhonorar 7,00% 
 

-13.615.000 -1.400 

Byggerenter (50% træk) 3,00% 
 

-6.646.751 -683 

Developer fee 12,00% 
 

-35.696.471 -3.671 

Værdi byggeret     33.568.984 3.452 

  
   

  

Værdi byggeret - afrundet     33.551.250 3.450 

Ved beregningen af byggeretsværdien for seniorboliger er der taget udgangspunkt i en gennemsnitlig 
kvadratmeterpris på 30.588 kr. pr. bruttoetagemeter. Prisen er beregnet på baggrund af en markedsleje på 
1.575 kr. pr. m², driftsomkostninger på 275 kr. pr. m² og et nettostartafkastkrav på 4,25%. 

Siden vurderingen i 2019 er afkastkravet nedjusteret fra 4,50% til 4,25%. Det skyldes generelt nedadgående 
afkastkrav på boligejendomme grundet stigende investorinteresse på boliger i Storkøbenhavn. Dertil 
vurderes afkastkravet ud fra realiserede handler samt Colliers’ generelle markedsviden. 

Byggeomkostninger estimeres til 16.000 kr. pr. bruttoetagemeter, mens byggemodningsomkostninger er 
estimeret til 800 kr. pr. bruttoetagemeter. Alle omkostninger er tillagt moms. Developer fee er fastsat til 
12%.  
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5.2.3. Servicearealer og arealer til administrative funktioner m.m. 

Særlige forudsætninger 
Følgende forudsætninger og antagelser er foretaget ved fastsættelsen af markedsværdien af byggeretterne 
for de administrative funktioner: 

 Det samlede lejebærende areal udgør 8.193 m² ifølge oplysninger fra kunden.  
Arealerne er fordelt på følgende underanvendelser: 

i) Servicearealer   4.043 m² 
ii) Produktionskøkken m.m.  1.050 m² 
iii) Administrative funktioner  700 m² 
iv) Hjemmepleje inkl. sygeklinikker  800 m² 
v) Aktivitets- og genoptræningsfaciliteter 1.600 m² 

 Den anslåede lejeindtægt er estimeret baseret på et markedskonformt niveau. 

 Den fremtidige anvendelse af grundarealet forudsættes at kunne godkendes af samtlige instanser 
og myndigheder. 

 Byggeomkostningerne pålægges ikke moms. 

 Ved beregningen af byggeretsværdien pr. etagemeter er omkostninger til byggemodning, herunder 
alle kommunale tilslutningsafgifter, indregnet. Omfanget af byggemodnings-omkostninger er 
anslået. 

Byggeretsværdi – servicearealer m.m. 
Baseret på markedet for servicearealer er det vores vurdering, at værdien for en etagemeter byggeret med 
den pågældende beliggenhed samt ovenstående særlige forudsætninger kan beregnes som vist nedenfor. 

Servicearealer m.m. Ekskl. moms Bruttoareal Værdi                                Værdi pr. m² 

Kapitaliseret værdi 26.729  8.193  218.994.071 26.729 

Samlet salgspris     218.994.071   

Totalentreprise, inkl. håndværkerudg., 
materialer, byggestyring og entrepriseavance 

16.500  
 

-135.184.500 -16.500 

Modningsomkostninger 800  
 

-6.554.400 -800 

Teknikerhonorar 7,0% 
 

-9.462.915 -1.155 

Byggerenter  3,0% 
 

-4.536.054 -554 

Developer fee 15,0% 
 

-32.849.111 -4.009 

Værdi byggeret     30.407.091 3.711 

  
   

  

Værdi byggeret - afrundet     30.314.100 3.700 

Ved beregningen af byggeretsværdien for servicearealerne er der taget udgangspunkt i en gennemsnitlig 
kvadratmeterpris på 26.729 kr. pr. bruttoetagemeter. Prisen er beregnet på baggrund af en nettoleje på 
1.136 kr. og et nettostartafkastkrav på 4,25%. 
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Byggeomkostninger estimeres til 16.500 kr. pr. etagemeter (bruttoareal), mens 
byggemodningsomkostninger er estimeret til 800 kr. pr. bruttoetagemeter. Developer fee er fastsat til 15%. 

5.2.4. Butik 

Særlige forudsætninger 
Følgende forudsætninger og antagelser er foretaget ved fastsættelsen af markedsværdien af byggeretterne 
for butik i tilknytning til plejehjemmet: 

 Det samlede lejebærende areal udgør 200 m² ifølge oplysninger fra kunden.  

 Den anslåede lejeindtægt er estimeret baseret på et markedskonformt niveau. 

 Den fremtidige anvendelse af grundarealet forudsættes at kunne godkendes af samtlige instanser 
og myndigheder. 

 Byggeomkostningerne pålægges ikke moms. 

 Ved beregningen af byggeretsværdien pr. etagemeter er omkostninger til byggemodning, herunder 
alle kommunale tilslutningsafgifter, indregnet. Omfanget af byggemodnings-omkostninger er 
anslået. 

Byggeretsværdi – butik 
Baseret på markedet for butiksejendomme er det vores vurdering, at værdien for en etagemeter byggeret 
med den pågældende beliggenhed samt ovenstående særlige forudsætninger kan beregnes som vist 
nedenfor. 

Butik Ekskl. moms Bruttoareal Værdi                                Værdi pr. m² 

Kapitaliseret værdi 21.545  200  4.309.091 21.545 

Samlet salgspris     4.309.091   

Totalentreprise, inkl. håndværkerudg., 
materialer, byggestyring og entrepriseavance 

14.000  
 

-2.800.000 -14.000 

Modningsomkostninger 800  
 

-160.000 -800 

Grundskyld under byggeperiode 0  
 

0 0 

Salgsomk., ejendomsmægler 1,0% 
 

-43.091 -215 

Teknikerhonorar 7,0% 
 

-196.000 -980 

Byggerenter  3,0% 
 

-95.973 -480 

Developer fee 15,0% 
 

-646.364 -3.232 

Værdi byggeret     367.664 1.838 

  
   

  

Værdi byggeret - afrundet     370.000 1.850 

Ved beregningen af byggeretsværdien for butiksarealerne er der taget udgangspunkt i en gennemsnitlig 
kvadratmeterpris på 21.545 kr. pr. bruttoetagemeter. Prisen er beregnet på baggrund af en nettoleje på 
1.185 kr. og et nettostartafkastkrav på 5,50%. 
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Byggeomkostninger estimeres til 14.000 kr. pr. etagemeter (bruttoareal), mens byggemodnings-
omkostninger er estimeret til 800 kr. pr. bruttoetagemeter. Developer fee er fastsat til 15%. 

Siden vurderingen i 2019 er byggeomkostningerne hævet fra 13.500 kr. pr. m² til 14.000 kr. pr. m². Det 
afspejler den generelle prisudvikling, vi har observeret på markedet for entreprise- og byggeomkostninger. 

På baggrund af beregningerne ovenfor vurderes markedsværdien af grundarealet på matrikelnummer 7nk 
til: 

83,8 mio. kr. 

5.3. Vurdering af matrikelnummer 7nk 

Efter instruktion fra kunden vurderes grundarealet på matrikelnummer 7nk, med udgangspunkt i at der skal 
opføres et parkeringshus med 100 parkeringspladser. 

Følgende forudsætninger og antagelser er foretaget ved fastsættelsen af markedsværdien af byggeretterne 
til parkering: 

 Ifølge kunden skal byggeretternes anvendelse være parkering i konstruktion. 

 Den fremtidige anvendelse forudsættes at kunne godkendes af samtlige instanser og myndigheder. 

 Der er i beregningen af byggeretsværdien taget udgangspunkt i momsreglerne, jf. lov om ændring 
af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 

 Alle bygge- og modningsomkostninger, der relaterer sig til udlejningsboliger, herunder 
parkeringsanlæg, pålægges 25% moms. 

 Etablering og drift af parkeringsanlæg i konstruktion er indregnet i byggeretsværdien.  

5.3.1. Byggeretsværdi – parkering i konstruktion 
 

Som tidligere nævnt er det et krav, at parkeringsfaciliteter etableres ved på matrikelnummer 7nk. Et krav til 
etablering af parkering i konstruktion kan have indflydelse på den opnåelige byggeretsværdi, da 
etableringsomkostninger ofte overstiger markedsværdien af parkeringspladsen. Derfor trækkes 
residualværdien fra den beregnede kapitaliserede værdi. 

Etableringsomkostninger for en parkeringsplads i byggeri kan variere betydeligt afhængigt af jordforhold, 
forurening og topografi m.m. I nærværende vurdering er der anvendt en etableringsomkostning på 75.000 
kr. pr. parkeringsplads ekskl. moms baseret på modtagne rapport fra Realdania.  

Det forudsættes, at der skal opføres 100 parkeringspladser. Den forudsættes, at parkeringspladserne ikke 
vil være lejebærende. Der estimeres med driftsomkostninger på 250 kr. per plads. En parkeringsplads 
vurderes således at have en kapitaliseret værdi på -4.545 kr. med et afkastkrav på 5,50%. Den samlede 
værdi for parkeringspladserne estimeres således til -79.545 kr. pr. plads. 

Det bemærkes, at der jf. servitut 2 er hjemfaldspligt på matriklen. Under normale omstændigheder anses 
denne for en byrde, som vil have en negativ indflydelse på værdiansættelsen. Da grundarealet på 
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matrikelnummer 7nk forudsættes at have en negativ værdi med baggrund i vurderingsforudsætningerne, 
vurderer vi, at hjemfaldspligten ikke har betydning for værdiansættelsen. 

På baggrund af beregningerne ovenfor vurderes markedsværdien af grundarealet på matrikelnummer 7nk 
til: 

-7,95 mio. kr. 

5.4. Vurdering 

Ved at opsummere beregningerne ovenfor fås følgende overblik over markedsværdien for hver enkelt 
anvendelse: 

 Anvendelse I alt Byggeretsværdi 
  

I alt, kr. kr. pr. m² 

Plejeboliger 13.061 19.591.500 1.500 

Seniorboliger 9.725 33.551.250 3.450 

Servicearealer m.m. 8.193 30.314.100 3.700 

Butik 200 370.000 1.850 

Parkering 100 pladser -7.954.545 -79.545 

I alt 31.179 75.872.305 2.433 

På baggrund af beregningerne ovenfor vurderes markedsværdien af grundarealet til: 

75,9 mio. kr.   



 

 

COLLIERS 

24 

 
 
 

     
      

6. Anbefaling 
Baseret på Colliers’ kendskab til ejendommen har vi ingen yderligere anbefalinger i forbindelse med denne 
vurdering. 

7. Begrænsninger i opdrag og ansvar 
Colliers anerkender og accepterer sit generelle og professionelle ansvar over for kunden i henhold til 
opdraget. Tredjemand kan ikke holde Colliers ansvarlig for indholdet af vurderingsrapporten. 

For en nærmere redegørelse af de forudsætninger, der ligger til grund for vurderingen, henvises til afsnit 
2.4. 

Colliers kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl og mangler som følge af fejlagtige, tilbageholdte eller 
unøjagtige oplysninger omkring de forhold, der er relevante for udarbejdelsen af vurderingsrapporten. 

8. Offentliggørelse 
Denne vurderingsrapport er udarbejdet udelukkende til kundens interne brug og må kun offentliggøres 
eller videregives til tredjepart, hvis der foreligger en udtrykkelig aftale herom med Colliers. 

9. Kvalifikationer og interessekonflikter 
Undertegnede erklærer hermed at handle som eksterne vurderingsmænd, som defineret af RICS og 
TEGoVA, og at denne vurdering er foretaget i overensstemmelse med de etiske standarder, der er 
formuleret af RICS og TEGoVA og godkendt af IVSC, og at vi som vurderingsmænd er fri af enhver direkte 
eller indirekte interesse i ejendommen eller dennes ejerselskab. 

Vurderingsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende RICS-
vurderingsstandarder (RICS Valuation – Professional Standards).  

Vi henviser til RICS’ hjemmeside, www.rics.org, for yderligere informationer og procedurer, herunder 
muligheden for at klage over denne vurderingsrapport. 

Colliers har kendskab til ejendommen fra en vurdering i november 2019. 
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Undertegnede, Peter Winther og Alexander Visby Berthelsen, Colliers International Danmark A/S, 
Toldbodgade 33, 1253 København K, erklærer hermed at handle som eksterne vurderingsmænd og at være 
fri for enhver økonomisk eller anden interesse i sagen, som med rette kan forventes at have indflydelse på 
evnen til at give en uafhængig og neutral meningstilkendegivelse i forbindelse med vurderingen. 

 

25. november 2020 

 

 
Peter Winther   Alexander Visby Berthelsen 
CEO og partner, MRICS  Associate, cand.polit.  
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Bilagsoversigt 
a. Kopi af tingbogsattester 

 

November 2020 

AVB/sz 



23.11.2020 13:27:08 Side 1 af 8

Tingbogsattest
   
Udskrevet: 23.11.2020 13:27:08
 

Ejendom:
Adresse: Krogestykket 33
  2730 Herlev
 
BFE-nummer: 2105694
 
Dato: 09.06.1980
Landsejerlav: Hjortespring
Matrikelnummer: 0005gq
Areal: 70953 m2
Heraf vej: 0 m2
 
 
 
  Der findes ingen hæftelser på ejendommen
 

Adkomster

Dokument:
Dokumenttype: Skøde
Dato/løbenummer: 13.02.1960-1779-06
 

Adkomsthavere:
Navn: Herlev Kommune
Cvr-nr.: 63640719
Ejerandel: 1 / 1
 

Købesum:
Kontant købssum: 82.836 DKK
Købesum i alt: 82.836 DKK
 

Dato for overtagelse:
  13.02.1960
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  adkomst erhvervet ved flere skøder
 

Servitutter

Bilag a: Kopi af tingbogsattester
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Dokument:
Dato/løbenummer: 15.09.1920-3660-06
Prioritet: 1
Dokumenttype: Servitut
 
Akt nr: 6_A_120
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om master mv, Prioritet forud for
 
  pantegæld
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 12.11.1924-6150-06
Prioritet: 2
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 387
 
Akt nr: 6_A_208
 

Arealanvendelse:
  Anvendelsesforhold
 

Bebyggelse:
  Bebyggelsesforhold
 

Andet:
  Andet
 
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om bebyggelse, benyttelse mv
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 05.01.1927-7108-06

Bilag a: Kopi af tingbogsattester
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Prioritet: 3
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 5
 
Akt nr: 6_B_333
 

Arealanvendelse:
  Anvendelsesforhold
 

Bebyggelse:
  Bebyggelsesforhold
 

Ejendomsforhold:
  Grundejerforening
 
  Udstykning
 

Andet:
  Andet
 
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om bebyggelse, benyttelse,
 
  grundejerforening, udstykning mv, Om resp se
 
  akt
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 19.05.1934-2610-06
Prioritet: 4
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 8
 
Akt nr: 6_A_551
 

Arealanvendelse:
  Anvendelsesforhold

Bilag a: Kopi af tingbogsattester
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Bebyggelse:
  Bebyggelsesforhold
 

Ejendomsforhold:
  Udstykning
 
  Grundejerforening
 

Andet:
  Andet
 
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om bebyggelse, benyttelse,
 
  grundejerforening, udstykning mv
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 21.04.1944-1190-06
Prioritet: 5
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 4
 
Akt nr: 6_B_559
 

Arealanvendelse:
  Anvendelsesforhold
 

Bebyggelse:
  Bebyggelsesforhold
 

Ejendomsforhold:
  Udstykning
 
  Grundejerforening
 

Andet:
  Andet

Bilag a: Kopi af tingbogsattester
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Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om bebyggelse, benyttelse,
 
  grundejerforening, udstykning mv, Om resp se
 
  akt
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 07.03.1950-23767-06
Prioritet: 6
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 4
 
Akt nr: 6_C_325
 

Arealanvendelse:
  Anvendelsesforhold
 

Bebyggelse:
  Bebyggelsesforhold
 

Ejendomsforhold:
  Udstykning
 
  Grundejerforening
 

Andet:
  Andet
 
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om bebyggelse, benyttelse,
 
  grundejerforening, udstykning mv, Om resp se
 
  akt
 

Bilag a: Kopi af tingbogsattester
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Dokument:
Dato/løbenummer: 17.07.1950-8949-06
Prioritet: 7
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 1
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om vej mv, oversigt mv
 
  AKT 6_B_333
  -
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 16.08.1955-7297-06
Prioritet: 8
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 319
 
Akt nr: 6_A_604
 

Arealanvendelse:
  Anvendelsesforhold
 

Bebyggelse:
  Bebyggelsesforhold
 

Ejendomsforhold:
  Udstykning
 
  Grundejerforening
 

Andet:
  Andet
 
 

Bilag a: Kopi af tingbogsattester
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Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Byplanvedtægt, dok om bebyggelse, benyttelse, udstykning 

mv
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 19.09.1961-10809-06
Prioritet: 9
Dokumenttype: Servitut
 

Arealanvendelse:
  Anvendelsesforhold
 

Bebyggelse:
  Bebyggelsesforhold
 

Andet:
  Andet
 
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om bebyggelse, benyttelse mv
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 11.06.1966-7470-06
Prioritet: 10
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 289
 
Akt nr: 6_X_402
 

Bebyggelse:
  Byggelinie
 

Andet:
  Andet
 

Bilag a: Kopi af tingbogsattester
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Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om byggelinier mv
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 08.10.1986-31042-06
Prioritet: 11
Dokumenttype: Servitut
 

Tekniske anlæg:
  El / vand / varme / gas
 

Andet:
  Andet
 
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om fjernvarme/anlæg mv, Ikke til hinder
 
  for prioritering
 

Øvrige oplysninger

Ejendomsvurdering:
Ejendomsværdi: 104.000.000 DKK
Grundværdi: 29.090.700 DKK
Vurderingsdato: 01.10.2019
Kommunekode: 0163
Ejendomsnummer (BBR-nr.): 020076
 

Indskannet akt:
Akt nr: 6_R_478

Bilag a: Kopi af tingbogsattester
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Tingbogsattest
   
Udskrevet: 23.11.2020 13:27:49
 

Ejendom:
Adresse: Persillehaven 38
  2730 Herlev
 
BFE-nummer: 7565914
 
Dato: 12.11.1993
Landsejerlav: Hjortespring
Matrikelnummer: 0007nk
Areal: 1491 m2
Heraf vej: 0 m2
 
 
 
  Der findes ingen hæftelser på ejendommen
 

Adkomster

Dokument:
Dokumenttype: Skøde
Dato/løbenummer: 23.02.1993-3664-06
 

Adkomsthavere:
Navn: Herlev Kommune
Cvr-nr.: 63640719
Ejerandel: 1 / 1
 

Købesum:
Kontant købssum: 0 DKK
Købesum i alt: 0 DKK
 

Dato for overtagelse:
  23.02.1993
 

Servitutter

Dokument:
Dato/løbenummer: 06.08.1974-15377-06
Prioritet: 1

Bilag a: Kopi af tingbogsattester
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Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 2
 
Akt nr: 6_AB_563
 

Tillægstekst:
  Anmærkning
  anm byrder
 
  Tillægstekst
  Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Indeholder
 
  bestemmelser om salg.
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 13.08.1974-15843-06
Prioritet: 2
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 1
 
Akt nr: 6_AB_563
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om tilbagekøbsret året 2040 eller senere
 
  , Indeholder bestemmelser om salg
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 18.02.1976-4204-06
Prioritet: 3
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 25
 
Akt nr: 6_AC_2
 

Bilag a: Kopi af tingbogsattester
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Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om fælles varmekanaler mv
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 13.05.1976-11608-06
Prioritet: 4
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 25
 
Akt nr: 6_AC_2
 

Tekniske anlæg:
  El / vand / varme / gas
 

Andet:
  Andet
 
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om fjernvarme/anlæg mv, Ikke til hinder
 
  for prioritering
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 09.06.1976-13855-06
Prioritet: 5
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 25
 
Akt nr: 6_AC_2
 

Ledninger:
  Forsyning / afløb
 

Bilag a: Kopi af tingbogsattester
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Andet:
  Andet
 
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 07.11.1980-28589-06
Prioritet: 6
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 29
 
Akt nr: 6_AC_2
 

Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Vedvægter for Ll Birkholm Varmeselskab Amba,
 
  Ikke til hinder for prioritering
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 04.12.1980-31130-06
Prioritet: 7
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 27
 
Akt nr: 6_AC_2
 

Forsyningspligt:
  Varme
 

Andet:
  Andet
 

Bilag a: Kopi af tingbogsattester
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Tillægstekst:
  Tillægstekst
  Dok om varmeforsyning/kollektiv
 
  varmeforsyning mv, Ikke til hinder for
 
  prioritering
 

 
 

Dokument:
Dato/løbenummer: 11.09.1995-21437-06
Prioritet: 8
Dokumenttype: Servitut
 

Også tinglyst på:
Antal: 2
 
Akt nr: 6_AB_563
 

Ledninger:
  Forsyning / afløb
 

Andet:
  Andet
 
 

Tillægstekst:
  Anmærkning
  anm hæftelser
 
  Tillægstekst
  Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
 

Øvrige oplysninger

Ejendomsvurdering:
Ejendomsværdi: 7.050.000 DKK
Grundværdi: 1.443.300 DKK
Vurderingsdato: 01.10.2019
Kommunekode: 0163
Ejendomsnummer (BBR-nr.): 060604
 

Bilag a: Kopi af tingbogsattester
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Indskannet akt:
Akt nr: 6_AH_179

Bilag a: Kopi af tingbogsattester



 

COLLIERS 

 

OM COLLIERS  

Colliers International (NASDAQ, TSX: CIGI) er en førende global rådgiver inden for erhvervs- 
og investeringsejendomme. Vi har kontorer i 68 lande og har mere end 18.000 dedikerede 
medarbejdere, der samarbejder om at yde ekspertbistand for at skabe mest mulig værdi for 
lejere, ejere og investorer i ejendomssektoren. I mere end 25 år har vores erfarne 
lederteam, der ejer ca. 40% af egenkapitalen, leveret et akkumuleret investeringsafkast på 
knap 20% til Colliers’ aktionærer. I 2019 omsatte Colliers for mere end 3,0 mia. dollars 
globalt (3,5 mia. dollars inkl. associerede selskaber) og administrerede ejendomme til en 
værdi af 33 mia. dollars.  

I Danmark er Colliers den absolut største og mest erfarne rådgiver inden for erhvervs- og 
investeringsejendomme. Vi er landsdækkende med godt 130 medarbejdere fordelt på 
kontorer i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Vejle.  

Læs mere om, hvordan vi kan bidrage til, at du får det bedste resultat inden for fast 
ejendom, på corporate.colliers.com, Twitter @Colliers eller LinkedIn. 

KØBENHAVN 
Toldbodgade 33 

1253 København K 
 

AARHUS 
Søren Frichs Vej 38A 

8230 Åbyhøj 
 

ODENSE 
Tagtækkervej 8 
5230 Odense M 

 
AALBORG 

Østre Havnegade 20 
 9000 Aalborg 

 
VEJLE 

Den Hvide Facet 1 
7100 Vejle 
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