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2  Executive summary 

The main purpose of this thesis is to verify the correctness of the valuation of thirteen investment 

properties in Copenhagen produces in thirteen sales prospectus. The sales prospectus is made by 

three different estate agents companies.  

To understand the market of property investment the thesis begins with a strategic analysis where 

two strategic models are used. These models are, Porter’ Five Forces and PESTEL. Porter’ Five 

Forces are used to analyze the internal conditions in the property market in Copenhagen and 

PESTEL is used to analyze the external conditions that effect the options and limitations in the 

market for investment in properties, in the specific area of Copenhagen.         

 

The rent for residential tenancies is determined trough comprehensive rent legislation, and it is 

important to know how the residential tenancies are regulated. The rent legislation for commercial 

leases is less regulated, but there are legislations that will need to be followed.  

When terms as market value and order for valuation of properties are used, it is important to define 

the meaning of these concepts. Some of these concepts will be analyzed. 

The yield requirement, and what it contains, why there are these specific levels, will be analyzed. 

There are specific levels for market rent for different types of lease for different areas of 

Copenhagen, an overview of these levels will be examined.  

    

There are two recognized valuation models for larger properties, these are, the Yield-model and the 

DCF-model, a third model is the Comparison-model, compares recent sold properties The Yield-

model, which is the most common used valuation model, are using operating income for the first 

year, and a percentage for yield requirement to calculate the value of the property. The last 

valuation model is the Discounted Cash Flow model (DCF-model), uses future cash flows and 

discounts them by using the expected required yield conferred growth for the investment.   

 

Finally I will use the DCF-model to calculate the valuation of the thirteen investment properties. 

There will be performed calculations using the estate agents conditions and there will be performed 

calculations using the different rent legislations for both residential tenancies and for commercial 

leases. I will also used the recommended growth rates and rent adjustments two make comparisons 

between the two calculations for controlling any differences . At last I will calculate a best case 

scenario for one investment property, still within the law and using recommended rates. 



Michael Schnell Hansen – Værdiansættelse af erhvervsejendomme                              CBS HD(R) Maj 2012 
 

Side 4 af 107 

 

3  Indledning 

Markedet for investering i ejendomme har været gennem en turbulent periode de seneste syv år, vi 

oplever et marked der har bevæget sig fra lave afkastkrav, til højere i dag. Markedet var præget af 

mange handler i årerne 2006 til 2008 og der blev i de år, lagt mindre vægt på langsigtet 

konsekvensanalyser i en lang række ejendomshandler. Strategien for mange ejendomsinvestorer var 

at ligge med ejendommene i kort tid og at sælge med en gevinst i et marked, der synes kun at kunne 

gå én vej – opad. Markedet blev som vi ved, ikke ved med at stige og tiden for hurtige gevinster er 

reduceret til lig nul.  

Investering i ejendomme, handler for en stor del af investorerne især de større og professionelle, om 

allokering og sikkerhed for et jævnt afkast – en investering uden for stor volatilitet, dette gælder 

især pensionskasser o.l., der eksempelvis har garanterede realafkastordninger til deres kunder.  

Indsigten i den enkelte ejendom der erhverves, for at kunne belyse eventuelle potentialer og risici, 

er naturligvis af afgørende betydning. Allokering i ejendomsporteføljen er at betragte som en 

væsentlig risikominimering, men har ofte den ulempe, at den især på kort sigt, ligeledes minimere 

muligheden for højere afkast, magen til investering i andre aktiver.  

Indtjeningen på investering i ejendomme er reguleret af en lang række love og bekendtgørelser og 

afkastmulighederne maksimeres, således ikke kun af udbud- og efterspørgselsstrukturer.  Det er et 

væsentligt faktum ved investering i ejendomme, at disse ikke erhverves dyrere i forhold til hvad de 

omgivende regler indirekte har tilladt, at ejendommen bør værdiansættes til.  

 Indtjeningsmulighederne i ejendomme kan underkendes af disse regler og bekendtgørelser og kan 

få afgørende betydning for det fremtidige afkast og således også værdiansættelsen.  

Risiko og afkastkrav hænger uløseligt sammen og vurderingen af hvilke risikoelementer der 

påvirker den enkelte ejendom såvel nu, men især på sigt, er essentielt for investor at analysere på, 

for såvel at få bekræftet ejendommens værdi i selve investeringsøjeblikket, men også de 

værditilvækster ejendommen kan medføre over tid. 

I forhold til handel med ejendomme, er der ofte et erhvervsmægler udarbejdet salgsprospekt, som 

fremkommer med en kontantværdi. Det synes interessant at undersøge, hvorledes 

erhvervsmæglerne kommer frem til disse prisforlangender på ejendommene. Hvilke begrundelser 

ligger der bag erhvervsmæglernes tilgang, til den enkelte ejendoms indtjenings- og 

afkastmuligheder? 
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Er der sammenhæng mellem erhvervsmæglernes værdiansættelse og den værdiansættelse som 

anvendes, når ejendommen måles til dagsværdi? Kan der ses en stringent tilgang, så risikeres der 

diversifikation mellem disse værdier.   

En del ejendomme indeholder værditilvækstmuligheder, den væsentligste ukendte faktor er, i hvilke 

tempi disse kan udnyttes? Det er i den henseende interessant, at belyse ejendommenes værdi 

såfremt investor får udnyttet denne værditilvækst. Der er ikke tale om en værditilvækst der skal 

forstås som en overnormal profit i gængs term eller en periode, hvor der forefindes 

konkurrencefordele. Investorerne er bekendt med de reguleringer der begrænser denne type 

værditilvækst, så med værditilvækst hentydes til udviklingen i ejendommens værdi i forhold til 

investors udgangspunkt, da ejendommen blev erhvervet.   

     

4  Problemformulering 

Dette afgangsprojekts formål er at undersøge, hvilke forudsætninger en given ejendomsportefølje er 

værdiansat ud fra, ligeledes vil jeg belyse hvilke værdiansættelsesmetoder der er anvendt i 

salgsprospekterne og fordele og ulemper ved disse. 

Afgangsprojektets overordnede problemstilling er: 

• Er ejendommene i porteføljen korrekt værdiansat? 

For at kunne nå frem til en besvarelse af dette overordnede spørgsmål er der en række 

underspørgsmål der skal besvares. Disse spørgsmål er:   

• Hvorledes når erhvervsmæglerne frem til de pågældende værdier på ejendommene i 

porteføljen?   

Erhvervsmæglernes salgsprospekter gennemgås og regnes igennem ved anvendelse af DCF-

værdiansættelsesmetoden.  Fordele og ulemper ved DCF-metoden, den afkastbaserede metode og 

metoden hvor der værdiansættes på baggrund af senest handlede ejendomme gennemgås. 

• Hvilke faktorer influerer på afkastkravet ved værdiansættelse af en ejendom? 

Ved besvarelse på dette spørgsmål, er det væsentligt at definere de bestanddele afkastet består af og 

deres forskellige niveauer. Således bliver faktorer som markedspræmier, alternative 

afkastmuligheder, nominelle eller reale afkast, beliggenhed og ejendomstyper gennemgået. 

• Hvilke faktorer influerer på budgetteringen af ejendommens pengestrømme?  

Ved budgetteringen af ejendommens pengestrømme, er det relevant at få undersøgt om de 

nuværende indtægter og omkostninger, er markedskonforme. Her er det især de omgivende regler 

og ejendommens fysiske placering, der sætter retningslinjerne for budgetteringen.   
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5  Afgrænsning 

Der er udvalgt 13 salgsprospekter på erhvervsejendomme alle beliggende i København, herunder 

Indre by, brokvarterne, Frederiksberg og Amager Øst. Årsagen til denne afgræsning er, for at kunne 

sammenligne værdiansættelserne bedst, ud fra de omgivende påvirkninger der kan influerer på 

afkast og pengestrømme. Jeg kan ikke afvise, at for den kyndige ejendomsinvestor kan området 

hvor ejendommene er beliggende findes usammenlignelig på trods af disse ejendomme er 

beliggende indenfor et mindre område på kun 6 x 6 km. De niveauer der er i de enkelte områder 

hvor ejendommene er beliggende, vil blive gennemgået. 

Der er udvalgt primært blandede ejendomme, som skal forstås ved, at det er ejendomme med flere 

formål, både beboelse, kontor og butik i samme ejendom. Der kunne vælges ejendomme der 

umiddelbart ville garantere højere afkast, men fokus i projektet er ikke på afkastmaksimering, men i 

langt højere grad, pålideligheden i det afkast ejendommen udregnes efter, også som minimum 

holder over en lang periode.     

En enkelt ejendom anvendes som eksempel i beregningerne, beregningerne på de andre ejendomme 

er vedlagt som bilag 

I relation til værdiansættelsesmodeller gennemgås specifikt DCF- modellen. Den mest hyppigt 

anvendte model til værdiansættelse af ejendomme, er den afkastbaserede model. Den 

afkastbaserede model anvendes i salgsprospekterne og gennemgås grundet dette.  

I forhold til budgetteringen, som i afgangsprojektet vurderes som essentiel, vil der blive inddraget 

så mange faktorer som muligt, i budgetteringen. De udstukne retningslinjer som diverse love, 

lejeloven, boligreguleringsloven og erhvervslejeloven regulerer ud fra, vil i så stor omfang som 

muligt, blive anvendt faktuelt. De enkelte lejekontrakter er dog ikke gennemgået, så der vil kunne 

fremkomme uoverensstemmelse i forhold til hvad de enkelte lejekontrakter fastsætter faktuelt.     

Ejendomme handles som udgangspunkt som kontanthandler – det vil sige 100 % selvfinansierede 

handler og denne tilgang følges også her i projektet.  

Resultat af driften beregnes før skat. Skat berøres ikke i den gængse budgettering, grundet 

beskatningsgrundlaget er uhomogent i forhold til køber. Der er ikke vished om køber er omfattet af 

selskabsskatteprocenten, personbeskatning eller fritaget/reduceres som fond eller forening.  
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6  Metodevalg   

Prospektet bygges op med en strategisk analyse, hvor ejendomsinvesteringsmarkedet bliver 

analyseret på baggrund af Porter’ Five Forces og PESTEL. Normalt vil den strategiske analyse 

afsluttes ved at opsamles i en SWOT, dette sker ikke i den traditionelle forstand og der udarbejdes 

alene delkonklusioner på de to analyser for, at kunne skabe de fornødne rammer for gennemgangen 

af afkastkravene og indtjeningsmulighederne. 

Markedsværdibegrebet og de tre værdiansættelsesmodeller til udmåling af dagsværdi jf. 

Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1305, bilag 8, af 16. december 2008 om finansielle rapporter for 

kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. – gennemgås og fordele og ulemper fremlægges. 

Opbygningen af afkastkravet og tilbagediskonteringsrente analyseres, for at kunne opnå forståelse 

for erhvervsmæglernes brug af risikopræmier.   

Ejendommene værdiansættes via DCF-modellen, såvel ud fra mæglernes værdiansættelser, samt ud 

fra reglerne om udmåling af dagsværdi, for at kunne sammenligne. Endeligt udføres der en 

følsomhedsberegning for porteføljen, samt en best case værdiansættelse på en af ejendommene, 

forsat at diverse reguleringer er overholdt.   

Der anvendes diverse markedsrapporter og analyser for at indhente afkastkrav samt 

markedslejeniveauer fra følgende: 

1) DTZ, 2) EDC, 3) Nybolig, 4) Sadolin & Albæk, 5) Colliers, 6) Home Erhverv, på 

ejendomstypeniveau samt lokal geografisk placering 7) Aberdeen og 8) IPD, på landsplan 

Der anvendes desuden ofte oplysninger fra Danmarks Statistik, Frederiksbergs og Københavns 

Kommuner og Ejendomsforeningen Danmark (ED).   

Erhvervsmæglerkæderne bag salgsprospekterne er interviewet via telefon- og e-mailkorrespondance 

om deres metoder. Nybolig Erhverv er anvendt hyppigere end de andre kæder, dette skyldes, at jeg 

er ansat i Nykredit og derved har et godt samarbejde med Nybolig Erhverv.     

Ejendomsforeningen Danmark har i samarbejde med RICS1, udført flere vejledninger til 

værdiansættelse af fast ejendom, på baggrund af DCF-modellen. Disse vejledninger anvendes om 

grundlæggende guideline, grundet deres dybde.  

Der bliver anvendt flere fagbøger, som anvendes i fagene Regnskabsanalyse og værdiansættelse 

samt Finansiel planlægning på CBS. 

  
 

                                                            
1 Royal Institute of Chartered Surveyors – www.rics.org  
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7  Strategisk analyse   

Formålet med denne strategiske analyse er, at belyse de vækstdrivers, stabilisatorer og 

begrænsninger, der kan have indflydelse på branchen for ejendomsinvestering. Den strategiske 

analyse, er en ekstern analyse der tager udgangspunkt i Porter’s Five Forces og PESTEL 

modellerne. Disse to modeller er meget omfangsrige, og vil derfor blive anvendt så specifikt som 

muligt, på de områder der har størst betydning for ejendomsinvestering i Frederiksberg og 

Københavns Kommuner.  

De forhold der påvirker investering i ejendomme er for det mest gængse forhold, der er dog det 

faktum at ejendommes værdi er meget påvirket af hvor de er beliggende. Den strategiske analyse vil 

således i så vidt omfang som muligt forsøge at indfange de komponenter der såvel internt i 

branchen som på kommunal- og samfundsniveau påvirker værdiansættelsen af erhvervsejendomme 

med beliggenhed i Frederiksberg og Københavns Kommuner.  

Det er bekendt at visse områder i landet kan have opsving og derved tiltrække beboer og igen 

forretningsliv og andre områder oplever det modsatte og derfor er det relevant at fokusere på 

lokaliteterne i analysen. 

 

8  Porter’ Five Forces – analyse på brancheniveau 

Porter’ Five Forces2 er en model der her anvendes, på at belyse konkurrencesituationen i 

ejendomsinvesteringsbranchen. Modellen består af fem hovedelementer, der har indflydelse på 

styrkeforholdet og strukturen i en branche. Modellen er opdelt således, at fire ud af de fem 

elementer er perifere forhold, som det femte element interagerer med konstant. Det femte element 

er de etablerede virksomheder der er i branchen i dag.  

Modellen anvendes til at analysere de etablerede virksomheders indbyrdes muligheder for at 

påvirke hinanden, samt hvorledes disse kan og bliver påvirket af de fire perifere relationer. Hvorvidt 

modellen er statisk, leverandører og køber er fjender og de fire perifere forhold skal behandles lige 

stærkt, som modellen beskyldes for, er alt afhængigt af hvorledes den anvendes. 

 I nedenstående brug af analysen, betragtes bl.a. ikke alle fire perifere elementer som lige stærke 

elementer, hvilket præcist er det modellen kan være med til at skitsere.     

 

 

 

                                                            
2
 Exploring Corporate Strategy, 2008, side 59 - 67  
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Figur 1: Porter’ Five Forces  

 

Kilde: www.betabox.dk og egen tilvirkning 

Når modellen anvendes på ejendomsinvesteringsmarkedet, opstår der en tvedeling af modellen, 

forstået ved at investoren ofte både er en eksisterende virksomhed i branchen, men ofte også én ny 

indtrænger, der skal investere i nye ejendomme. Dette giver en speciel problemstilling, da den 

etablerede ejendomsinvestor, gerne ser et ejendomsmarked der er så gunstigt for sælger som muligt 

og på den anden side som potentiel køber, gerne ser et lukrativt købermarked.  

 

8.1  Leverandørernes forhandlingsstyrke   

Her gælder specifikt følgende forhandlingsstyrker for leverandørerne: 

• Antallet af tilfredsstillende ejendomme der udbydes til salg 

• Sælgers horisont   

Antallet af større beboelsesejendomme og blandede ejendomme med primær3 beliggenhed og lejere 

med god bonitet der er til salg gennem mæglere, er p.t. meget lav. Erhvervsmæglerne oplever forsat, 

at der er et spænd mellem købers og sælgers afkastkrav, på en del ejendomme som er mindre 

                                                            
3 Der skelnes mellem primær, sekundær og andre begreber for ejendommenes beliggenhed og udnyttelsesmuligheder. 
Alle markedsrapporterne anvender differentiering i niveauerne, men ofte forskellige begreber. 
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attraktive.4 Der er således et lavt antal attraktive ejendomme til salg, hvilket alt andet lige, stiller 

sælger i en gunstig position.  

Det opleves oftere efter finanskrisen indtog, at ejendomme sælges grundet der er tvangselement 

involveret, hvilket stiller ejendomsinvestor i en lukrativ situation såfremt de kan skaffe den 

fornødne egen- eller fremmedfinansiering.  

I dette afgangsprojekt, er det dog netop en forudsætning, at ejendommene sælges på baggrund af en 

fair handel jf. markedsværdibegrebet.5 

Nedenstående tabel 1 viser udbuddet af erhvervsejendomme til salg via erhvervsmæglerne i april 

2012, tabel 1 viser et forholdsvis begrænset udvalg, hvilket stiller sælger i en gunstig situation.     

Kilde: www.oline.dk og www.sadolin-albaek.dk  

 

8.2 Nye indtrængere 

Kapitalstærke investorer der kan finansiere op til 100 % selv af handlen, samt have ekstra likviditet 

til diverse likviditetsmæssige forbedringer eller råd til tomgang, trappeleje og andre cash flow 

begrænsende indgreb, står stærkt.  Der er ved årsskiftet handlet 2 store ejerlejlighedskomplekser i 

København på henholdsvis 523 og 646 ejerlejligheder, dog ikke gennem mægler, men via Finansiel 

Stabilitet.6   Som før nævnt ovenstående sker der ejendomshandler i markedet, blot ikke på det 

regulerede mæglermarked, men via selskaber som Finansiel Stabilitet, diverse banker og 

realkreditinstitutter, samt på tvangsauktioner. Der er her mulighed for at handle ejendomme til 

højere afkast end på det regulerede marked, og da der ofte er tale om erfarne og kompetente 

ejendomsinvestorer, med et stort bagland af ejendomsadministratorer og advokater, bliver der 

forholdsvis smertefrit ryddet op i disse ejendomme, således der meget tydeligt ses forøget 

omsætning med vækst i afkastet til følge.  

                                                            
4
 Colliers Status – investering 4. Kvartal 2011, Nybolig Markedsrapport Forår 2012 og kommentar fra ejendomsmægler Jacob Lund 
Hansen Nybolig Erhverv København, Investeringsseminar for ejendomsinvestorer 22. september 2011.  
5 Se afsnit 10.1 
6 Jf. Colliers MarkedsNYT forår 2012 

Tabel 1  
Antal ejendomme til salg i              
Frederiksberg og Københavns 
Kommuner DKK 10-50 mio. DKK 50-100 mio. DKK 100+ mio. 

Primær funktion beboelse   46 7 1   

Primær funktion detailhandel/butik 3 2 2   

Primær funktion kontor   16 3 0   
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Ejendomsmarkedet er forsat præget af forsigtighed overfor at købe for dyrt, med andre ord 

forventes yderligere fald i priserne og antallet af nødlidende ejendomme der ikke sælges i fri handel 

er ligeledes forsat stor, hvilket de professionelle investorer er udmærket klar over.    

En væsentlig adgangsbarriere er finansieringen og kravet til egenfinansiering er steget fra 

realkreditinstitutternes side. Der ses i dag oftere krav om væsentlig større egenfinansiering, end før7.   

Der er dog forsat en lang række stærke investorer i markedet, såvel danske som udenlandske, som 

er interesseret i at investere i ejendomme8.  

Hvorvidt lejerne benytter sig af tilbudspligten9, når primært beboelses- og til dels blandede 

ejendomme kommer til salg, er en svær variabel at indregne. Det er individuelt for hver enkelt 

ejendom, om netop denne bliver omdannet til en andelsboligforening. Der hersker ingen tvivl om, at 

realkreditinstitutternes velvilje til at yde finansiering spiller en væsentlig rolle i, om den enkelte 

ejendom omdannes eller ej.  

Der har været et meget stort omfang af nystiftelser i de år hvor salget af erhvervsejendomme gik 

godt og ejendommene blev handlet til meget lave afkast. Det har sat en række andelsboligforeninger 

i svære likviditetsmæssige situationer og en række andelslejligheder har været usælgelige. 

Tendensen er i dag mere forsigtighed fra realkreditinstitutterne, og Nykredit som er landets største 

realkreditudlåner, ligeledes til Andelsboligforeninger har skærpet betingelserne til finansiering i 

forhold til nystiftelser10.  

Der er ofte set en meget dårlig økonomi, i en række mindre foreninger, hvorfor antallet af 

lejligheder min. skal op over 10, før end der ses en tilstrækkelig økonomi og risikospredning. 

Ligeledes er kravet til beliggenheden, antallet af erhvervslejemål og de enkelte andelshavers 

betalingsevne11 blevet skærpet. 

På trods af ovenstående, betragtes tilbudspligten forsat som en væsentlig indtrænger, i forhold til de 

investorer som afgangsprojektet repræsenter. Generationsskifter er ligeledes som tilbudspligt, en 

indtrænger som er afhængig af realkreditinstitutternes velvilje. 

Skulle nye investorer ønske at bygge selv, for på den måde at komme manglen af interessante 

ejendomme til livs, er dette marked reguleret i et meget omfattende omfang, der kan gøre 
                                                            
7 Oplysning på baggrund af flere samtaler gennem 2011 og 2012 med kreditafdelingen for erhvervskunder i Nykredit samt 
kommentar af Analysechef Anne Kaag Andersen i Colliers Markedsnyt, forår 2012.  
8
 Home Erhverv Update vinter 2011, referer til flere ejendomme end sædvanligt der er formidlet til udenlandske investorer, herunder 
kapitalfonde og ejendomsselskaber fra bl.a. Sverige og Norge.    
9 Tilbudspligt er ensbetydende med at ejendommen ved salg skal tilbydes lejerne, for at kunne overtage ejendommen på andelsbasis. 
Lejelovens kap. XVI redegør for de nærmere betingelser. Der er tale om tilbudspligt for rene beboelsesejendomme med mere end 5 
lejligheder og for blandede ejendomme med mere end 12 lejligheder.  
10 Oplysning på baggrund af samtale med Storkundechef Jimmy Petersen ved Andelsboligcentret (afdeling under Koncernkunder) i 
Nykredit i marts 2011. 
11 Er der restancer på husleje, varmeregnskab, RKI registrerede lejere m.v.   
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byggesager uberegnelige, såvel i forhold til horisont som omkostninger. Dette kan få én umiddelbar 

fornuftig investering, til ikke længere at give det fornødne afkast. Såvel manglen på byggegrunde, 

som de krav der er til rensning af jord og konstant nye reguleringer i forhold til krav til selve 

byggeriet, herunder skiftende byggestandarder, gør byggeri til et omfattende projekt, som få har lyst 

til at kaste sig ud i.  

 

 8.3  Truslen fra substituerende produkter 

Først bør her defineres hvad de substituerende produkter kunne være, eks. kunne internethandel og 

outlet flytte behovet for butikker og kontorer i bestemte geografisk områder. Dog ses der forsat et 

stort ønske for diverse større butikskæder og butikker der handler med luksusvare, at disse ønsker 

fysiske butikker med god beliggenhed eller som min. store in store. 

Ligeledes kunne lejernes (beboerne) ønske om selv at blive ejere, også være en trussel. Denne 

trussel afhænger af hvor økonomisk stærke lejerne er og deres tilgang til yderligere fremmedkapital. 

Der er desuden en lang række erhvervslejere som jf. deres strategi, ikke ønsker at eje deres 

ejendomme selv.  

For kontorlejemål, er det meget vanskeligt at fremkomme med alternativer. Her må den største 

trussel være at lejerne ønsker at flytte væk fra København grundet infrastrukturelle og herunder 

parkeringsmæssige årsager. Andre trusler ville være outsourcing af arbejdskraft, og udenlandske 

virksomheder der ikke ønsker, at operere i Danmark længere eller blot samler sig i et fælles nordisk 

kontor, måske i Oslo eller Stockholm. 

Det ses også oftere i lavkonjunkturer, at lejere fravælger egne kontorer og træder ind i 

kontorfællesskaber eller blot lejer et skrivebord og køber sig adgang til diverse forskellige 

faciliteter. 

Der er ganske enkelt ikke tale om deciderede substituerende produkter for kontorer og detailhandel, 

truslen kommer primært fra den interne rivalisering, ved at tomgangen stiger, såfremt lejerne vælger 

at udtræde af deres lejemål, af en af de ovenstående årsager.   

Gældende for boligudlejning er primært, at lejerne køber deres egen ejer- eller andelsbolig. Dette er 

en reel trussel, som virker parallelt sammen med konjunkturerne. Ejerboligerne har ikke været 

billigere i mange år, mens vi p.t. har et ejerboligmarked, som er det laveste i flere år, er tilgangen til 

finansieringen samtidig historisk svær, hvilket modvirker en større bølge af køb.  

Køb af ejerboliger burde regulerer sig selv, da der ved et begyndende reelt stort antal salg, vil ske en 

naturlig forskydning af priserne opad der vil begrænse salget. Desuden er det forsat et begrænset 



Michael Schnell Hansen – Værdiansættelse af erhvervsejendomme                              CBS HD(R) Maj 2012 
 

Side 13 af 107 

 

antal danskere, der har den tilstrækkelige indkomst til at kunne købe ejerlejlighed i København. 

Gennemsnitsindkomsten for en dansker i 2010 var mellem DKK 283.292 og 334.32612. Antages det 

at der er tale om et par, vil husstandsindkomsten således udgøre mellem DKK 566.584 og 668.652. 

En tommelfingerregel i bankerne er, at der må købes bolig for max 3 til 4 gange ens 

husstandsindkomst13, hvilket betyder max DKK 2.674.000 og ofte ned til DKK 2.005.000. For 

andelsboliger sættes loftet til DKK 1.500.000 af den årsag at flere banker arbejder med en 

gældssætning på andelsboligmarkedet der hedder 2,5 gange husstandsindkomst14. 

Andelsboligmarkedet er ikke så gennemskueligt som ejerboligmarked, da det ikke er lige så enkelt, 

at få et overblik over de samlede omkostninger og de evt. forandringer i boligafgiften der kan 

komme.  

Nedenstående tabel 2 viser pr. 01.04.12, hvor mange ejerlejligheder og andelsboliger der er til salg, 

samt hvor mange lejligheder der via private udlejere er til leje i Frederiksberg og Københavns 

kommuner. Tallene er hentet fra hjemmesiden www.boliga.dk15, der samler salgsoplysninger 

sammen fra landets mæglere og fra landets boligudlejningshjemmesider.  

 

 

 

 

 

Kilde: www.boliga.dk 

 

Der ses således et forholdsvist begrænset udbud af den samlede boligmasse for disse to kategorier, 

som alene for Københavns Kommune i 2011 udgjorde 154.292 enheder samlet16  

Holdes de faktuelle salgspriser fra SKAT, for solgte ejerlejligheder og enfamiliehuse i 

Frederiksberg og Københavns kommuner 1. halvår 2011, med det plausible niveau der kan købes 

egen bolig for, ser det således ud jf. tabel 3:17 

 

                                                            
12 http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/indkomster/personindkomster.aspx. Der er mange måder at opgøre indkomsten på, hvorfor 
der i teksten er refereret til ækvivaleret indkomst og indkomst i alt.  
13 Flere bankers egne hjemmesider, hvor der kan udføres beregninger på hvor meget køber kan godkendes til, se litteraturliste og fra 
mit arbejde i Nykredit.   
14

 Fra bankers egne hjemmesider, hvor der kan udføres beregninger på hvor meget køber kan godkendes til og fra mit arbejde i 
Nykredit.   
15 www.boliga.dk, og herunder diverse søgekriterier foretaget 01.04.12.  
16 
http://www.kk.dk/FaktaOmKommunen/KoebenhavnITalOgOrd/StatistikOmKoebenhavnOgKoebenhavnere/Noegletal/BoligOgBygg
eri/BoligerEfterEjerforholdOgStoerrelse.aspx?tab=1 
17 http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=88947  

Tabel 2  
Boligtype (til salg) 

Alle Mere end 2 rum og 
min. 75 m2 

Mere end 3 rum og min. 
100 m2 

Ejerlejligheder 1.500 431 67 

Andelsboliger 2.193 750 187 

I alt 3.693 1.181 254 
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Tabel 3  
 
København og Frederiksberg  Antal solgte  Gennemsnitlig  Gennemsnitlig  

Ejerlejligheder   ejendomme kontantpris   m2 pris   

1400 København K18     131          2.854.431          30.024    

1500 København V19   121          2.100.293          25.307    

2100 København Ø   241          2.707.812          26.208    

2200 København N   135          1.568.426          22.194    

2300 København S   351          2.069.442          22.728    

2400 København NV   62          1.265.021          17.741    

2450 København SV   85          2.221.486          23.273    

2500 Valby     53          1.583.019          20.634    

2700 Brønshøj   24          1.320.625          16.112    

2720 Vanløse     66          1.889.000          18.110    

1800 Frederiksberg C20    345          2.530.121          26.755    

I alt / gennemsnit   1.614          2.009.971          22.644    

København og Frederiksberg  Antal solgte  Gennemsnitlig  Gennemsnitlig  

Enfamiliehuse     ejendomme kontantpris   m2 pris   

2100 København Ø   18          6.002.917          32.243    

2300 København S   88          3.316.024          25.114    

2400 København NV   15          3.343.733          25.016    

2500 Valby     48          3.494.760          23.899    

2700 Brønshøj   69          3.050.246          23.350    

2720 Vanløse     43          3.372.423          24.830    

1800 Frederiksberg C    21          7.017.143          38.433    

I alt / gennemsnit   302          4.228.178          27.555    

Kilde: www.skat.dk  

Ovenstående viser at der er muligheder, med 2011 salgsniveauerne for gennemsnitsindkomsterne i 

København, at købe egen bolig. Den viser dog også, at chancen er størst i udvalgte postnumre og at 

enfamiliehusene er et marked for sig selv.  

Landbyggefondens tal for ledige almene boliger i København og Frederiksberg opgjort på 

månedsbasis fra januar 2007 til og med marts 2012, viser for Frederiksberg i mellem 0 og 7 ledige 

almennyttige boliger og for København mellem 18 og 163 boliger, det skal hertil kommenteres, at 

der i København i 2011 var 59.460 almennyttige boliger, hvilket tenderer en tomgangsrate på 

mellem 0,03 og 0,28 %.21 

                                                            
18 Dækker over postnumre fra 1050 til 1473 
19 Dækker over postnumre fra 1500 til 1778 
20 Dækker over hele Frederiksberg også 2000  
21 Source: Landsbyggefonden-  Table: Vacancy for non-profit housing by region, and time (number)   
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Ved at søge på www.KAB-bolig.dk, som er landets største udbyder af almene boliger med over 

50.000 boliger, findes kun et par enkelte boliger der er ledige i Tingbjerg (Brønshøj), og ganske få 

med kort ventetid i Ørestaden og Sydhavnen, disse koster mellem DKK 6.761 – 10.396, eksl. 

forbrug for mellem 72 og 110 m2 (DKK 1.130 pr. m2).   

Ved at søge på www.AAB.dk, som udbyder 18.000 boliger primært i Københavnsområdet, findes 

kun en ledig lejlighed på Bellahøj (Brønshøj) der koster DKK 12.002, inkl.. forbrug for 110,4 m2 

(DKK 1.305 pr. m2, dog inkl. forbrug).   

 

8.4  Købernes forhandlingsstyrke 

Køberne er i dette tilfælde at betragte som lejerne, har forskellige muligheder for at opnå favorable 

lejevilkår, alt afhængig af hvilken type erhvervslokaler de skal bruge og hvor de er beliggende. 

Nedenstående opdeles på tre lokalekategorier, butik, kontor og beboelse.  

For attraktivt beliggende lejemål til butik på gågader, strøget, hovedstrøg og storcentre, opleves der 

at lejernes forhandlingsstyrke er mindre end for andre mindre velbeliggende lejemål. Der er en lang 

række konceptbutikker, der ønsker at ligge på attraktive lejemål, hvilket holder m2 lejerne oppe i 

forhold til mindre attraktive områder. Der ses også et større spænd i lejepriserne pr. m2. mellem 

primær beliggenhed og sekundær22. Dette afspejles også i en forsat meget lav tomgangsrate på 

omkring 3 % gennemsnitligt for hovedstaden og for strøget, Købmagergade o.l. er der reelt ingen 

tomgang.  

Lejernes situation for kontorlejemål, her er der modsat butik/retail en væsentlig højere 

tomgangsrate, der ses også forandringer indenfor kontorlokaler, hvor flere lejere i dag går sammen i 

kontorfællesskaber, for at minimere omkostninger og opnå stordriftsfordele. Det er primært 

ejendomme der ligger uden for København K og brokvarterne, hvilket giver en større tomgang i 

København end før.  

Tomgangsraten er ikke homogen i Københavnsområdet, og der en forskel på op til 2,50 %, alt 

afhængig af om der sammenlignes mellem Frederiksberg/Brokvarterne, der har en tomgangsrate for 

kontor på 9,00-9,50 % og Havnefronterne/Tuborg Havn, der har ned til 7,00 %. City har en 

tomgangsrate på 8,50-9,00 %. Disse procentsatser kan ikke stå alene, uden sammenligning, da det 

ikke giver noget billede af hvad der er normalt over tid. Til sammenligning var den gennemsnitlig 

tomgangsrate nede på ca. 4,00 % i begyndelsen af 2007, og over de seneste 7 år, har tomgangsraten 

svinget mellem de førnævnte 4,00 % og op til knap 10,00 % ultimo 2011. Lejeres 
                                                            
22 Sadolin/Albæk Newsletter Februar 2012 – Erhvervsejendomme i Danmark og Udlandet 



Michael Schnell Hansen – Værdiansættelse af erhvervsejendomme                              CBS HD(R) Maj 2012 
 

Side 16 af 107 

 

forhandlingsmuligheder for lavere m2 satser burde således være væsentlig stærkere end ved  

2006/2007 tomgangsniveauet. 

Der vil i de kommende år frem mod 2020 blive opført op mod 2,4 mio. etagemeter til erhverv i 

Københavns Kommune, herunder en ny bydel i Nordhavnen, Carlsberggrunden, Grønttorvet m.v.23, 

dette vil presse lejeniveauerne nedad såfremt der forsat er økonomisk afmatning.    

 

Lejere til beboelseslejemål, har svære muligheder for, at påvirke lejeniveauerne. Dette skyldes en 

sammenblanding af flere eksterne faktorer, og især også en kommunal planlægning, der sætter 

begrænsninger for opførelse af boligejendomme i København. Københavns Kommune har planlagt 

opførelses af 24.000 boliger frem mod 202024, hvilket vil afhjælpe efterspørgslen. Lejligheder til 

beboelser i København, er i disse år i høj kurs, hvilket stiller udlejer i en gunstig situation. Der ses 

for tiden m2 lejeniveauer, der er meget høje og ligger mellem 1.500 og 2.000 pr. m2, det ses 

ligeledes, at mange lejemål bliver aftalt på tidsbegrænsede lejekontrakter, således udlejer sikrer sig 

på sigt mod evt. klager over lejeniveauerne.   

Der er p.t. meget lav tomgang på lejligheder lejet ud via private udlejere. I nedenstående tabel 4, 

vises de tal der offentliggøres på hjemmesider for ledige boliger25  

 

Tabel 4 
 
Boligtype (til leje) 

 
Alle 

 
Månedlig leje på max 

DKK 14.000 eller derunder 

 
Månedlig leje på max 

DKK 10.000 eller derunder 

 
Privat udlejning 

 
288 

 
134 

 
57 

Kilde: www.boliga.dk  

 

Der er i 2011 opgjort 77.645 boliger, der udlejes via private udlejere i Københavns Kommune. Der 

er et sindrigt ventelistesystem på det private udlejningsmarked, hvor især et stort netværk kan give 

boligsøgende en fordel. Ligeledes ses ofte at en række betingelser skal være opfyldt, før end man 

kan komme på ventelisten. Der er antageligvis flere lejligheder til leje, men disse offentliggøres 

ikke i sammen omfang, men administreres gennem diverse administrationshuse og advokater.   

Lejernes væsentligste værktøj til at presse lejeniveauerne er LLO og igen huslejenævnet. Ud over 

ovenstående er lejernes mulighed, at vælge lejemarkedet fra og vælge substitutter som alternative 

                                                            
23 Københavns Kommuneplan 2009 – Investeringsredegørelse  
24

 Københavns Kommuneplan 2009 – Investeringsredegørelse 
25

 www.boliga.dk  
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boligformer, såsom ejerboliger, andelsboliger og almen nyttige boliger, som viste sig at være svære, 

at komme i nærheden af.              

Jf. Lejernes LO’s Medlemsblad ”Vi Lejere”, udgave nr. 4, november 2011, orienterer om at der på 

landsplan er forsvundet 43.400 betalelige små lejeboliger de sidste 10 år. Med LLO’ begreb 

betalelig henvises til lejligheder i prisniveauet max. DKK 3.000 for 2 værelser. Der ses en stor 

udskiftning i lejerne i de mindre lejeboliger, med en høj m2 leje.    

Lejerne er til dels også der, hvor arbejdet er, medmindre der ønskes en lang rejsetid mellem arbejde 

og hjem, Der er 296.258 boliger 2011 i Københavns Kommune26, i 2009 var tallet 295.632, således 

en stigning på under 1.000 boliger på 2 år, i samme periode er der tilkommet en nettotilvækst på 

25.000 nye borgere til København27.   

Når der ikke findes tilstrækkelige substituerende produkter, samt den fornødne udvidelse af 

kapaciteten af det ønskede produkt, står branchen stærkt. Der vil ske en forøgelse af kapaciteten 

over tid – opførelse af flere lejligheder til beboelse, men der går tid inden køberne og branchen 

opnår en mere ligevægtig situation.    

 

8.5  Rivalisering mellem virksomheder i branchen 

Her må igen differentieres mellem de forskellige lokalekategorier, da der er stor forskel på 

hvorledes branchen internt agerer i forhold til kategorierne. Boligmarkedet er den kategori med 

mindst rivalisering, grundet de ovenstående årsager med lavt udbud i forhold til efterspørgslen. 

Modsat andre brancher der indenfor en kort horisont, ville kunne skrue kapaciteten op, er dette ikke 

tilfældet her, da der er en række interne barriere der modvirker dette.  

Som nævnt ovenstående, er det yderst kompliceret at finde attraktive steder til opførelse af nye 

ejendomme, og samtidig opnå et acceptabelt afkast, ligeledes kan disse projekter tage op til flere år, 

så boligmarkedet for private udlejere oplever i disse år, forsvindende lidt tomgang og gode 

lejeniveauer i København.  

Gældende for kontorlokaler ses her ganske andre stridigheder, da tomgangsraten ligger på mellem 

7,00 og 9,50 %. Der er siden den økonomiske krise, kommet væsentlig flere rene kontorejendomme 

til salg i København og i de nærmeste omegnskommuner, hvilket præger salgspriserne nedad. Det 

ses også at, hvor der før kunne lejes ud, ganske vist til en m2 pris under niveau, er der visse 
                                                            
26 
http://www.kk.dk/FaktaOmKommunen/KoebenhavnITalOgOrd/StatistikOmKoebenhavnOgKoebenhavnere/Noegletal/BoligOgBygg
eri/BoligerEfterEjerforholdOgStoerrelse.aspx  
27 Ved Anne Skovbro - Direktør for Økonomiforvaltningen Københavns Kommune, oplæg om ”Fremtidens boligbyggeri i 

København” d. 16. januar 2012.  



Michael Schnell Hansen – Værdiansættelse af erhvervsejendomme                              CBS HD(R) Maj 2012 
 

Side 18 af 107 

 

områder i dag, hvor der overhovedet ikke kan udlejes kontorlokaler længere, bl.a. gældende for 

flere ejendomme i Københavns Nordvestkvarter28.  Dette risikerer at udmunde i økonomisk tunge 

exitbarriere, for de i branchen der ikke har den fornødne soliditet og likviditet til at kunne klare 

stigende tomgang og lavere lejeniveauer. Det vil ofte være investorer, der har en stor gearing og 

som bliver presset af deres finansieringsinstitut. 

Der er siden finanskrisens indtog sket væsentlige begrænsninger i nybyggeri, især grundet 

stagnation i projekterne. Der opføres primært i dag til egen videre drift. Dette er ensbetydende med, 

at de veletablerede der er i markedet, herunder ATP, NCC, Skanska opfører forsat til sig selv. NCC 

har dog solgt Teglholmen Company House til PKA i december 2011 for DKK 194 mio. NCC har 

desuden et enkelt boligprojekt i København - Havnevigen, Islands Brygge til salg til investor.29 

Der indgås en række joint ventures som ejendomsinvestorerne kan tage del i, såfremt de ikke kan 

løfte opgaven alene30. Der ses således at kapaciteten over de nærmeste år vil forøges væsentligt. 

Nedenstående vises i tabel 5 og 6, hvilke følgende kontorbyggerier og retailbyggerier, herunder 

butikker, restauranter, fitnesscentre m.v. der er i gang under NCC, Skanska og ATP31 

Tabel 5 
Kontor - projekter     Størrelse i m2 Forventet færdig 

Flintholm Business Center         20.000 2012 

Industriens hus (til dels genopførelse)     40.000 2013 

FN-Byen 1. etape - Nordhavnen      28.000 2013 

HM2, Kalvebod Brygge       26.000 2014 

Pakhuset på Langelinie Allé        16.500 2014 

Copenhagen Port - Nordhavnen      6.500 2014 

Ørestad Down Town       92.500 ? 

Krøyers Plads, Christianshavn        12.000 2014 

Teglholmen, Sydhavnen         9.200 2012 

Scanport, Kastrup (blandet formål)     95.000 2018 

Borgmesteren, Sydhavnen     11.300 2014 

Plaza 1,2 og 3, Sydhavnen        15.000                             2013 

Tabel 6 
Retail - projekter     Størrelse i m2 Forventet færdig 

Galleria Vanløse        32.000    ? 

V360 - Vanløse       ?   ? 

Flintholm          7.500   2012 

Scanport, Kastrup (blandet formål)     ?   2018 

Kilde til tabel 5 og 6: www.ncc.dk, www.atp.dk og www.skanska.dk   

                                                            
28 Efter e-mailkorrespondance ejendomsmægler i Nybolig Erhverv, Mikkel Andersen 10. april 2012.   
29 http://www.ncc.dk/da/Bolig-investorsalg/Projekter/Islands-Brygge/  
30 Seneste eks. er på Carlsberg grunden med PFA Pension, Realdania, Pensam og TopDanmark.  
http://www.dr.dk/P4/Kbh/Nyheder/Koebenhavn/2012/04/12/175857.htm   
31 NCC http://www.ncc.dk/da/Erhvervslokaler/Kontor/ og http://www.langeliniespidsen.dk/Bygherre/Om-ATP-Ejendomme.aspx og 
Nybolig Markedsrapport Forår 2012 
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Følgende nedenstående projekter er sat i søen, men grundet deres størrelse og lavkonjunkturen, er 

deadline for opstart og færdiggørelse skubbet i forhold til de første oplæg.  

Nordhavnen
32
 

Udbygning af Nordhavnsarealet, med 50.000 etagemeter om året frem til og med 2031. De 40 % af 

etagemeterne skal være boligbyggeri. Dette projekt ser dog modsat de to nedenstående ud til i større 

grad at holde tidsplanen, projektet er også påbegyndt senere og der er allerede aftalt en stor lejer 

(FN).   

Carlsberggrunden
33
 

Efter Carlsberg rykkede produktionen til Fredericia, er der skabt en plan i samarbejde med 

Københavns og Frederiksberg Kommuner og Entasis Arkitekter for det 33 hektar store område. Der 

er givet tilladelse til opførelse af 600.000 etagemeter inkl. de bygninger der i dag er bevaret/fredet. 

Min. 45 % kan anvendes til boliger og der kan i alt etableres 22.000 m2 butikker. 

Grønttorvet    

Det gamle Grønttorv i Valby rykker væk i 2013 og på området skal over en række år opføres 

246.000 m2 erhverv, bolig og kulturbyggeri.  

 

8.6 Opsamling på Porter’ Five Forces 

Som opsamling på modellen kan det konkluderes, at udbuddet til større velbeliggende ejendomme 

til blandet anvendelse, ikke er prangende. 80 ejendomme beliggende i Frederiksberg og 

Københavns Kommuner i prisklassen DKK10 -100+ mio. er sat til salg gennem mæglere. Det kan 

også konkluderes, at investorerne er der34, også fra udlandet. Det ses at der forsat er for stort spænd 

mellem køber og sælger, i sær på de ejendomme, der ikke er velbeliggende. Ligeledes er der forsat 

for mange nødlidende ejendomme, som investorerne kan overtage med stor upside eller potentiale.  

Tilbudspligten og mulighederne for generationsskifter forekommer forsat, dog er det blevet sværere 

grundet adgangen til finansiering er mindsket. Dette gælder ligeledes de ejendomsinvestorer der 

forventer at kunne finansiere sig med en stor andel fremmedkapital, at her er betingelserne sværere. 

Prisen på ejerboliger er meget lave og ligeledes ses et stort udbud af andelsboliger til salg, men når 

prislejet sammenlignes med hvad der kan købes for i forhold til indkomstniveauet i København 

                                                            
32 http://www.nordhavnen.dk/  
33 http://www.carlsbergbyen.dk/245/planer-&-strategier/ 
34 Nybolig oplyser om et stort køberkartotek - Investeringsseminar for ejendomsinvestorer 22. september 2011, med Nybolig og 
Nykredit. 
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reduceres udbuddet af lejligheder væsentligt. Igen her ses at adgangen til finansiering er skærpet, 

hvilket er medvirkende til at fastholde potentielle købere.  

Antallet af almennyttige boliger der er ledige er forsvindende lille og udgør reelt ingen trussel.  

Da der forsat ønskes, specielt for butikker med mærkevarer, at have slagbutikker beliggende på 

attraktive adresser og detailhandel forsat foregår i stor grad fysisk, som den gør frem for via nettet, 

er der forsat stor efterspørgsel efter lejemål med god beliggenhed, hvilket er lig med stor 

kundegennemstrømning. Det kan ikke udelukkes, at der vil ske et mindre pres på kontorarealerne på 

de dyreste adresser i centrum, når de mange nye projekter står færdige, primært i udkanten af 

Frederiksberg og Københavns kommuner, herudover er ikke noteret det store antal kontorarealer 

der opføres i nabokommunerne, der også vil presse lejeniveauerne. Magen til butikkerne, er der en 

lang række virksomheder og liberale erhverv, der gerne vil have deres kontor liggende tæt på byen 

eller i byen og med en mulighed i fremtiden for en lejereduktion, grundet det kommende store antal 

kontor m2, antages dette at trække tomgangsraten nedad.  

 Lejerne på boligmarkedet, har i disse år ikke de store forhandlingsmuligheder, dette er ikke nogen 

ny overraskende historie, storbyer har generelt over tid haft et naturligt pres på deres boligmasse. 

Der vil i de kommende år blive opført mange etagemeter til, såvel kontor, retail og til dels beboelse, 

såfremt der ikke er tilstrækkelig med lejere, vil dette presse i sær lejeniveauet for kontorarealer ned, 

der ses allerede en tomgangsrate i dag på op til 9,50 %, og denne vil ikke mindskes når de nye 

kontorarealer står færdig.         

  

9  PESTEL - analyse på samfundsniveau  

PESTEL – modellen35 anvendes til at analysere på eksterne forhold, som kan have indflydelse på 

den enkelte virksomhed i en branche. I afgangsprojektets tilfælde, er der ikke i normal gængs 

forstand tale om en enkeltstående virksomhed, med en særegen produktion, men om en række 

ejendomme der analogt kan sidestilles med en virksomhed. Analysemodellen anvendes i et 

generaliseret perspektiv på ejendomsinvestormarkedet, dog med de præmisser at der forsat er tale 

om udvalgte ejendomme til blandet benyttelse beliggende i Frederiksberg og Københavns 

Kommuner.  

Det er principielt irrelevant hvilke forhold der influer på ejendommene, såfremt investor eller 

branchen ikke kan påvirke disse eksterne forhold, men blot må indordne sig under disse. Der er dog 

                                                            
35 Exploring Corporate Strategy, 2008, side 55 - 57 
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forhold der er specielle, taget ejendomstyperne i betragtning og deres geografiske beliggenhed og 

det er især disse forhold, der er interessante at få belyst.  

Modellen tager udgangspunkt i seks områder: 

1. Politiske forhold 

2. Økonomiske forhold 

3. Sociale og kulturelle forhold 

4. Teknologiske forhold 

5. Miljømæssige forhold  

6. Lovmæssige forhold   

Jeg vil dog i modellen inddrage punkt 6, de lovmæssige forhold under de politiske forhold. 

 

9.1 Politiske forhold 

Ejendomsmarkedet er i svær grad påvirket af politiske beslutninger. Området har end dog sit eget 

ministerium for By, bolig og Landdistrikter. Området privat udlejning har egen lovgivning, der er 

særskilt lovgivning indenfor følgende områder: 

• Lejeloven 

• Erhvervslejeloven 

• Boligreguleringsloven 

• Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1305, bilag 8, af 16. december 2008 om 

finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 

• Hjemfaldspligt, specielt gældende for en lang række ejendomme i Københavns 

Kommune 

• Lov om ekspropriation  

• Ejendomsavancebeskatningsloven 

• Jordforureningsloven  

• Kommunal ejendomsskattelov 

• Retsplejeloven 

• Vandafgiftsloven 

• Vurderingsloven 

Specifikt de tre love markeret med fed har direkte betydning for driften, indtjeningen og afkastet på 

ejendomsinvestering. Disse fire love, vil være medvirkende til dannelse af budgetlægningen i 

værdiansættelsesmodellerne og i beregningerne senere i afsnittene 12, 13 og 14 i afgangsprojektet.    

Ovenstående er blot et udsnit af love, der specifikt påvirker ejendomsinvestorer, herud kommer en 

lang række regionale, samt kommunale bestemmelser, med i sær lokalplanerne som væsentligste 

regulering. Der er så mange lokalplaner og lokale bestemmelser for de ejendomme der indgår i 



Michael Schnell Hansen – Værdiansættelse af erhvervsejendomme                              CBS HD(R) Maj 2012 
 

Side 22 af 107 

 

afgangsprojektet, at en gennemgang af dem er for omfattende. Der henvises dog til relevansen ved 

at undersøge om de på sigt værende muligheder og begrænsninger, der er for den enkelte ejendom 

og dennes betydning for afkastet heraf.  

De fleste ejendomme er underlagt diverse facade forordninger og de ejendomme der er fredet eller 

bevaringsværdige, er der særskilte regler for hvorledes disse ejendomme skal behandles.  

Stat og kommune kan have udviklingsplaner for diverse områder, samt udvikling af infrastruktur. 

Gældende for ejendomsinvestorer i Frederiksberg og Københavns Kommuner er følgende store 

udviklingsplaner væsentlige: 

Betalingsringen 

Regeringen tabte første slag, men en anden form for trængselsafgift kunne komme på tale. Der er 

forsat en trængselskommission der arbejder på ideer til at mindske biltrafikken i København36. Her 

hviler en mulig problemstilling i fremtiden.    

Cityringen og Nordhavnsmetroen (Metro)
 37
  

17 nye metrostationer der er funktionelle fra 2018. En forbedret infrastruktur der forbedrer den 

kollektive transport for visse områder af byen, der tidligere har været mindre prioriteret. Frem til 

2018 opleves til gengæld diverse begrænsninger, såvel trafikale og støjmæssige m.v. grundet 

byggeri 

Billige boliger
38
 

Københavns Kommune har offentliggjort en plan for billige boliger. Planen var den oprindelige 

2005 plan der hed ”5x5 planen”, hvilket var en plan hvor der skulle bygges 5.000 billige boliger 

indenfor 5 år. Denne plan har dog langt fra holdt, og Kommunen har valgt at lægge beslag på 

almene boliger i stedet, med specielle ventelister for personer der er i arbejde m.v. Kommunen 

påtaler at der er tomme almene boliger i Ørestaden og Sydhavnen, men at de ganske enkelt er for 

dyre for de fleste københavners gennemsnitsindkomst.  

Af betydning for butikslivet, bliver det interessant at følge, hvorledes effekten af afskaffelsen af 

Lukkeloven i efterår 2012 påvirker dette, forventningerne fra Handelsstandsforeningerne er ikke 

positive, særligt for specialbutikkerne39.  

 

 

                                                            
36 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2012/02/22/083633.htm 
37 http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/ByensTrafik/Cityringen.aspx  
38 
http://www.kk.dk/PolitikOgIndflydelse/Byudvikling/Byplanlaegning/Udviklingsplaner/BilligeBoligerIKobenhavn/~/media/6C1BED
565B2042C79A0EB54731C90857.ashx  og afsnittet om købernes forhandlingsstyrke.  
39 http://www.business.dk/oekonomi/specialbutikker-frygter-afskaffelse-af-lukkelov  
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9.2  Økonomiske forhold 

Såvel erhvervs- som beboelseslejemål påvirkes af konjunkturerne i økonomien. Specifikt gældende 

for erhvervslejemål, påvirkes efterspørgslen af lejemål, samt længden på de lejekontrakter der 

indgås. Der har siden den økonomiske krises begyndelse, været en forskydning i forbrugernes 

købemønster og ikke helt uventet, ses det at dagligvarebutikker klare sig godt. Det er samtidig de 

dagligvarebutikker med det billigste sortiment – discounthandel, der klare sig bedst, herunder Fakta, 

LIDL, Netto, ALDI og Rema1000, mens eks. Brugsen og Kvickly sakker bagud.40  

Dagligvarekæder flytter dog ikke i utide, primært grundet det er svært at skaffe ledige butikslokaler 

af den fornødne størrelse, med tilstrækkelig attraktiv beliggenhed.  

Især mindre butikslokaler og lokaler til kontor og liberalt erhverv, der ikke har en prime 

beliggenhed er påvirket af den recessionslignende tilstand Danmark er i. Her ses et spread på over 

DKK 1.000 pr. m2 på at ligge på en attraktiv adresse, nær Frederiksstaden, Strøget og Havnefronten 

og så ligge i visse dele af Nordvest, Valby og Amager. Lavkonjunkturen har mindsket 

efterspørgslen og har formindsket de klynger/områder, hvor lejeniveauerne holdes på over DKK 

1.200/1.400 pr. m2.41   

Når ejendommene skal værdiansættes og der skal fastsættes en tilbagediskonteringsrente, har 

inflationen, sammenlignelige alternative afkastmuligheder og renteniveau, stor betydning for denne. 

Fastsættelse af tilbagediskonteringsrenten gennemgås i afsnittet under DCF-Modellen – afkast. 

Arbejdsløshedens betydning rammer skævt, især på beboelsesdelen. Efterspørgslen efter billigere 

lejeboliger stiger og der gås mere på kompromis, både med beliggenhed og størrelse af den enkelte 

lejlighed ved stigende arbejdsløshed. Egentlige fraflytninger fra Frederiksberg og Københavns 

Kommuner er aktuelt for borgere der ved at flytte kan opnå arbejde.  

Ledigheden i Københavns Kommune var i februar 2012 på 8,1 % (sæsonkorrigeret), det er noget 

højere end for resten af landet på 6,2 %. Antallet af arbejdsløse Københavnere er steget med 2,5 % 

siden februar 2007. Der er dog stor forskel internt i Københavns Kommune, hvor arbejdsløsheden 

er størst og der er forskel på over 5 % i mellem de forskellige bydele.42 Ligeledes er de seneste tal 

                                                            
40 http://www.dhblad.dk/nyheder/2012/3/30/coop-har-svaert-ved-at-tjene-penge  
41 www.oline.dk – søgning på ledige kontorlejemål i København, 02.04.2012.  
42 
http://sb.kk.dk:9704/analytics/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2fshared%2fStatistik%20Rapporter%2f_portal%2fArbejdsmarked
&Page=Tab%2024-1-
2&Done=PortalPages%26PortalPath%3d%252fshared%252fStatistik%2520Rapporter%252f_portal%252fArbejdsmarked%26Page
%3dTab%252024_1_kbh_dist%26ViewState%3dbeu2tske32345afg0jjqasohkm og 
http://www.kk.dk/FaktaOmKommunen/KoebenhavnITalOgOrd/StatistikOmKoebenhavnOgKoebenhavnere/Publikationer/Befolknin
gOgFremskrivninger/~/media/25A5FB7314804B7689524AA4B0034466.ashx   
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for arbejdsløsheden blandt unge under 30 år i København faldet markant43 til 7,7 % der skal sættes i 

mod et landsgennemsnit på 10,8 %.         

 

9.3 Sociale og kulturelle forhold 

København er universitetsby, huser Folketinget samt størstedelen af administrationen og er 

ligeledes hovedsæde for en række større virksomheder, hvilket skaber et behov for boliger. 

Det vurderes ikke, at der fremover sker forandringer her. 

København er desuden en turistby og er indenfor de seneste år blevet meget populær som 

krydstogtsby, hvilket skaber mulighed for en øget omsætning i byen. København forsøger som 

andre hovedstæder at tiltrække diverse arrangementer der giver omsætning til byen.  

I visse år var København en by som mindskede sit indbyggertal, og det var oftere de borgere i de 

bedre indkomstklasser, der fraflyttede kommunen end de med den laveste indkomst. København har 

gjort meget som by for at gøre sig selv attraktiv, bedre byrum, fælles grønne arealer, havnebade, 

Amager Strand, Svanemølle Strand og byfornyelse, samt boligbyggeri der vinder arkitektpriser. Der 

gøres ligeledes meget på private initiativer, for at gøre byen grønnere, herunder altaner og 

tagterrasser samt i samarbejde med kommunen grønne gårde.  

Siden år 2007 er de Københavnere i alderen 16-65 år med en skattepligtig indkomst over DKK 

300.000, vokset med 17 % til år 2009. Andelen af Københavnere, der har en skattepligtig indkomst 

over DKK 300.000 udgjorde i år 2009 35 %, mod i år 2007 31 %.44 Hertil er det væsentligt at tilføje 

at København har en stor andel unge studerende, der trækker gennemsnittet ned. Det er før 

kommenteret at nettobefolkningen forventes at vokse markant i København, der har ikke været 

muligt at skaffe materiale omkring, hvilke typer tilflyttere der forventes at flytte til byen. Ud fra den 

nuværende faktuelle viden om boligmanglen, må det antages at være personer der er i stand til 

enten, at erhverve deres egen bolig, eller har tilstrækkelig indkomst til at kunne håndtere 

lejeniveauet på det private boligudlejningsmarked, hvilket jo er ejendomsinvestors marked.           

Et andet eks. på formodet øget velstand er antallet af Københavnere med bil er steget med 8 % fra 

2006 til og med 200945.  

                                                            
43 
http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/EtBedreKBHV2/SubsiteFrontpage/VaekstOgBeskaeftigelse/feb12_ungeForsorgelse.aspx  
44 2009 var seneste offentliggjorte år.  
http://www.kk.dk/FaktaOmKommunen/KoebenhavnITalOgOrd/StatistikOmKoebenhavnOgKoebenhavnere/Noegletal/Indkomster/Sk
attepligtigeBydelBruttoindkomst.aspx?tab=3  
45 
http://www.kk.dk/FaktaOmKommunen/KoebenhavnITalOgOrd/StatistikOmKoebenhavnOgKoebenhavnere/Noegletal/Biler/BilerTil
PrivatBrug.aspx?tab=2  
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En højere indkomst er ikke udelukkende positivt for det private udlejningsmarked, da en stigende 

indkomst antageligvis vil flytte lejere fra det private boligmarked over til ejer/andelsmarkedet.  

Internt i Københavns Kommune er der stor forskel på, hvor attraktivt det er at bo i bestemte bydele. 

Indre by, Indre Østerbro og Vanløse er de mest attraktive steder at bo sammen med Frederiksberg 

C. Det er her de dyreste ejer- og andelsboliger findes, andelen af privatskoler, de højeste indkomster 

og højst uddannede.46 Eks. bydelen Indre Østerbro, er det brokvarter der senest blev etableret i 

forhold til Nørrebro og Vesterbro, hvilket bl.a. har betydet at byggestilen er anderledes mondæn, 

gaderne lidt bredere og lejlighederne generelt lidt større end for de andre brokvarter.47 Dette har 

betydning i forhold til hvor attraktive lejlighederne er og den positive påvirkning det gør ved at 

reducere tomgangsrisikoen.   

Københavns bydele appellerer nødvendigvis ikke til den samme type lejer og det bør tænkes ind i 

strategien for investering i ejendommene, hvor de ligger, de enkelte lejligheders størrelse og stand 

samt lejeniveauerne.  

Indkøbsmønstrene ændrer sig i forhold til konjunkturerne og i forhold til trends. Strøget, gaderne 

omkring Strøget og de store handelsgader, er forsat attraktivt for lejerne, jf. Nybolig – 

Markedsrapport forår 2012.   

København er meget populær i det sydlige Sverige, i stigende grad spiller København en større rolle 

end Stockholm gør for svenskerne i det sydlige Sverige, dette gavner i høj grad erhvervslivet i 

København.48     

 

9.4  Teknologiske forhold 

Gældende for beboelsesdelen, vurderes der ikke store trusler. Materialers holdbarhed indenfor 

renovering og forbedringer af indvendige som udvendige forhold, vurderes kun til udlejers fordel i 

fremtiden. Der kunne forudses forøgede omkostninger i forhold til stigende standarder indenfor 

køkken, bad, gulvvarme og modernisering som påkræves specifikt, såfremt konkurrenterne tilbyder 

deres lejere disse goder. Dette kunne også være gældende for kontorlejemål, de fleste butikker 

vælger selv at indrette og udstyre efter bestemte koncepter.  

                                                            
46 
http://www.kk.dk/FaktaOmKommunen/KoebenhavnITalOgOrd/StatistikOmKoebenhavnOgKoebenhavnere/Noegletal/Indkomster/Sk
attepligtigeBydelBruttoindkomst.aspx?tab=3 
www.boliga.dk  
47 http://da.wikipedia.org/wiki/Indre_%C3%98sterbro  
48http://www.danskerhverv.dk/Nyheder/Sider/Koebenhavn-er-Sydsveriges-hovedstad.aspx   
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Company Houses, tilbyder et højt teknologisk setup for lejerne i ejendommene, herunder møde og 

konferencefaciliteter af høj kvalitet, samt kantine og receptionsløsninger.     

Krav til brandsikkerheden forbedres grundet de teknologiske muligheder forbedres, her må investor 

også forvente løbende omkostninger.   

Nethandel han være en trussel i forhold til behovet for antallet af butikker, igen ses vigtigheden i at 

ejendommene ligger strategisk korrekt i forhold til niveauet af kundegennemstrømning.      

 

9.4  Miljømæssige forhold 

Miljøhensyn vedrørende ejendomme skærpes, herunder følgende forhold   

• Klimaskærm 

• Energimærkning 

• Reducering af vandforbrug 

• Reducering af CO2  

• Reducering af varmeforbrug 

• Gennemgang af kemikalier i ejendomme herunder eks. PCB 

• Ved forbedringer, istandsættelse og renoveringer skal tages særlige hensyn til miljøkorrekte 

materialer m.v. 

• Stigende omkostninger til el og varme grundet regeringens udspil og mere CO2 korrekt el 

og varme. 

• Stigende omkostninger til forsikringer grundet vejret samt flere omkostninger til forbedrede 

kloakeringsmæssige forhold. 

 

Ovenstående forhold, samt antageligvis yderligere i fremtiden vil påvirke driftsomkostningerne i 

negativ retning.    

De fleste byggerier der opføres i dag til kontor og butik/retail, er miljøcertificeret som 

GreenBuildings
49. Dette indbefatter at ejendommene skal leve op til en lang række miljømæssige 

standarder. Eks. har NCC med Teglholmen Company House50, stillet to elbiler til rådighed for 

lejerne, og tendenser magen til dette, kunne ses forsætte og udvides i fremtiden.     

 

 

 

 

 

                                                            
49 http://ncc.dk/OM-NCC/Miljo-og-energi/Green-Building/  
50 http://www.ncc.dk/da/Erhvervslokaler/Kontor/Company-House-Teglholmen/Vallensbak-Company-House-I/  
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 9.6  Opsamling på PESTEL  

Investering i ejendomme er et reguleret marked, med forholdsvis mange love der fastsætter de 

rammer der kan ageres indenfor. Såvel lejere til beboelse, som lejere til erhverv, er beskyttet af 

diverse love, dog gælder lovene begge veje og investor kan også knytte ret på de selvsamme love.  

Der fastlægges desuden klare retningslinjer for hvad lokalområderne må anvendes til, ligeledes 

deciderede krav til den enkelte ejendom i forhold til facadedeklarativ og fredede, samt 

bevaringsværdige ejendomme. Der er forandringer på vej, lukkeloven afskaffes og det kan have en 

negativ betydning for omsætningen for specialbutikker m.v. 

 

Frederiksberg og Københavns kommuner oplever en forbedring af infrastrukturen, som vil gavne 

byen som helhed, når Metroen er funktionel. Ligeledes ses, på trods af lavkonjunkturen, at der 

forsat er stor efterspørgsel efter attraktive beliggenheder, samt at selvom handlen er rykket fra de 

dyrere dagligvarebutikker over til discountbutikkerne, giver dette ikke øget tomgang.  

Ledigheden i København er for samtlige aldersgrupper høj, men for de unge rekordlav og der er stor 

forskel internt i kommunen, hvor arbejdsløsheden er højest. Ligeledes er andelen af de højest 

lønnede københavnere stegt betragteligt.  

Nettotilvæksten af borgere der gerne vil bo i København er høj, hvilket giver et pres på byens 

boliger.  

Københavns kommune har gjort en lang række tiltag for at gøre sig attraktiv, som grøn by og 

der må forventes stigende omkostninger til teknologi og miljømæssige udgifter, samt forbedringer 

på ejendomme. Dette er dog et landsdækkende problem for investor og rykker således ikke lejere af 

den årsag, men påvirker forsat indtjeningen generelt.   

 

10  Værdiansættelse - hvorfor anvende den afkastbaserede model eller DCF–modellen? 

DCF-modellen er en meget anvendt model, når det omhandler værdiansættelse af virksomheder og 

således aktier. Modellen vinder indpas på værdiansættelse af erhvervsejendomme.  

I forbindelse med regulering af de danske regnskabsbestemmelser for finansielle virksomheder i 

2004, blev der åbnet op for muligheden for at vælge mellem den afkastbaserede model og DCF-

modellen. 

Investeringsejendomme skal indregnes til kostpris eller dagsværdi, i stedet for dagsværdibegrebet, 

anvendes her begrebet markedsværdi. Jf. internationale regnskabsstandarder, IFRS og IAS skal 
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markedsværdien udtrykke den pris, der kan opnås ved en transaktion mellem en velinformeret køber 

og sælger, der begge ønsker handlen gennemført.  

Den markedsværdi der bør anvendes, er den værdi der kan findes ved at sammenligne aktuelle 

priser i et aktivt marked, for sammenlignelige ejendomme i samme område og stand, samt under 

hensynstagen til sammenlignelige leje – og andre kontrakter. 

Vi står i et marked i dag med få handler, hvilket giver et passivt marked og en mindre 

gennemskuelig prissætning. Er det således ikke muligt at finde aktuelle sammenlignelige 

markedspriser, skal markedsværdien opgøres ved hjælp af den afkastbaserede model og ved hjælp 

af DCF-modellen51 

Årsregnskabslovens § 38, definerer hvorledes virksomheder i klasse B-D med hovedaktivitet som 

investeringsvirksomhed kan indregne investeringsejendomme til dagsværdi. 

Dagsværdibegrebet er samstemmende i ordlyden i forhold til IFRS. Årsregnskabsloven definerer 

ikke selv opgørelse til dagsværdi for investeringsejendomme, men henviser til IFRS40, som tillader 

opgørelse af både den afkastbaserede model og DCF-modellen sammen52.        

Opgørelse til dagsværdi (markedsværdien), er reguleret af en begrebsramme, denne begrebsramme 

kaldes Markedsværdibegrebet og definerer værdibegrebet. Markedsværdibegrebet gennemgås i 

næste afsnit. 

 

10.1  Markedsværdibegrebet  

Der findes flere måder, at definere begrebet ”værdi” på en erhvervsejendom. Det er relevant at der 

anvendes den samme forståelsesramme og regelsæt for begrebet ”værdi”. Det værdibegreb der 

anvendes primært og således også her i afgangsprojektet, er en ”markedsværdi”, hvilken er en 

verdensomspændende fællesbetegnelse, for et værdiansættelsesbegreb for investeringsejendomme. 

Værdibegrebet må ikke forveksles med værdiansættelsesmetoden, men skal forstås som selve den 

teoretiske forståelse, af begrebet værdi. Af andre værdibegreber er ”særlig værdi” og 

”synergiværdi”. Betingelserne for markedsværdi, er reguleret i flere standarder bl.a. de 

internationale standarder IVS og kan kort citeres ved:  

”hypotetisk forudsat salg mellem uafhængige parter på vurderingsdagen”
53 

                                                            
51 Jf. IAS 40, afsnit 46. 
52 Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, oktober 2006 og Vejledning om vurdering af 
erhvervsejendom, december 2008 
53 IVS Framework punkt 30-35 om Market Value  
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Der må ikke tillægges nogen særlig værdi eller liebhaverværdi i markedsværdibegrebet, skulle der 

være således en værdi, skal der særskilt redegøres for denne. Dog skal markedsværdien reflekterer 

de eventuelle muligheder der er for udvikling i fremtiden på ejendommen. Der hentydes her bl.a. til 

eventuelle potentialer, såsom reguleringer til markedskonforme niveauer på lejeindtægter o.l.    

Begrebet er ligeledes reguleret i RICS Red Book som beskriver markedsværdibegrebet således, 

citat: 

”Den skønnede værdi, som en ejendom vil blive handlet til på vurderingsdatoen mellem en villig 

køber og en villig sælger i en armslængdetransaktion efter passende markedsføring hvori parterne 

begge har handlet kyndigt, fornuftigt og uden tvang”
 54
 

 

Ovenstående citat er udgangspunktet i afgangsprojektet, da de ejendomme der er udvalgt, opfylder 

betingelserne i ovenstående citat. Alternativt ville det have været indlysende at henvende sig til en 

større bank eller realkreditinstitut eller igen på tvangsauktion, for at handle ejendomme. Der ville 

her være glimrende muligheder for at købe ejendomme til en lavere værdi end markedet ville 

fastsætte og således et højere afkast end betingelserne normalt ville tillade i det ovenstående citat. 

Jeg er velvidende om, at aftaler mellem professionelle investorer og banker eller realkreditinstitutter 

ofte betyder at ejendomme handles i pakker, hvor investorerne må tage mindre interessante 

ejendomme med i handlen55. Nødlidende ejendomme værdiansættes efter samme forudsætninger – 

markedsværdien. Der opstår dog ofte situationer, der gør at ejendommene handles til en anden pris, 

som er tvangselementet der medfører at markedsværdibegrebet ikke længere overholdes.  

 

11  Værdiansættelse – sammenligning med nylige handler 

Den mest simple værdiansættelsesmodel, er den model der sammenligner senest handlede 

ejendomme og herunder m2 priser. Værdiansættelsesmodellen bygger på, at markedet er den bedste 

indikator for hvad en sammenlignelig ejendom til anvendelse, stand og beliggenhed, bør 

værdiansættes til.  

Modellen anvendes ikke alene, men fungerer som en forenklet kontrolinstans sammen med de to 

andre værdiansættelsesmodeller. Jf. Nybolig Erhverv anvendes m2 pris snare som en indikator for 

                                                            
54 RICS Red Book 
55 Via mit arbejde i Nykredit med erhvervskunder siden januar 2007 
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de kunder de taler med, end som værdiansættelsesmodel. I foråret 2012 opleves, at m2 priser over 

DKK 20.000, skal have særligt potentiale for at komme i investorernes søgelys56.   

Værdiansættelsesmetoden er godkendt til værdiansættelse af ejendomme til dagsværdi jf. 

Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1305, bilag 8, af 16. december 2008 om finansielle rapporter for 

kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 

Værdiansættelsesmetoden er den metode der bør anvendes, dog primært på en ensartet type 

ejendomme der regelmæssigt handles til offentliggjorte priser. Problemstillingen er de få frie 

handler der har været i København og Frederiksberg, ikke giver et tilstrækkelig billede til at kunne 

sætte en dagsværdi på en ejendom, ud fra disse handler.  

Nedenstående vises det antal ejendomme der er solgt indenfor en kort horisont, hvilket betragtes 

indenfor 6 og op til 12 mdr.,  såfremt renteniveau og markedet har været forholdsvis uændret. 

Nedenstående tabel 7 viser handlerne i 1. halvår 2011: 

 

Tabel 7     Antal solgte Gennemsnitlig 

København       Ejendomme kontantpris   

Beboelsesejendomme med over 8 lejl.   12   22.487.066   

Beboelse og forretning     24   28.619.972   

Ren forretning      17   50.787.302   

I alt / gennemsnit     53   33.964.780   

Frederiksberg       Antal solgte Gennemsnitlig 

        Ejendomme kontantpris   

Beboelsesejendomme med over 8 lejl.   5 21.000.000   

Beboelse og forretning     Under 5 n/a   

Ren forretning      Under 5 n/a   

I alt / gennemsnit             

 Kilde: www.skat.dk (seneste opgørelse fra SKAT)  

Modellen der sammenligner med seneste handler, giver et fingerpeg om lejeniveauerne og 

forrentningskrav/afkastkrav er indenfor et konformt niveau, i forhold til den enkelte 

erhvervsmæglers erfaring/empiri indenfor for typisk følgende variabler:   

• Beliggenhed 

• Anvendelsesmuligheder 

• Areal  

• Vedligeholdelsesniveau  

 

                                                            
56 Efter telefoninterview med Erhvervsmægler Jacob lund Hansen fra Nybolig Erhverv 3. april 2012    
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Med det få antal handler der har været, er det statistiske grundlag svagt i forhold til at vide hvad der 

er konformt. Blot et par enkelte handler, hvor lejeniveauerne adskiller sig drastisk fra andre 

sammenlignelige ejendomme, forvrider billedet på dagsværdierne.   

I afgangsprojektet er det ejendomme der er til salg, der anvendes til at sammenligne med og ikke 

ejendomme der er solgt, dette er jeg velvidende om, ikke giver det samme korrekte billede.   

Hvor stor difference er der på en ejendom udbudt til salg og værdiansættelsen af denne samme 

ejendom? Jf. Nybolig Erhverv kan der godt være forskel på 0,50 % i afkastet, således forstået, at det 

afkast ejendommen udbydes til er op til 0,50 % lavere end såfremt erhvervsmæglerne skulle 

værdiansætte ejendommen til dagsværdi til regnskabet. Dette er der ikke noget forkert i og handler 

til dels om den potentielle merværdi, som en lang række ejendomme indeholder57.        

Det er interessant at udføre en følsomhedsberegning såfremt de udbudte salgspriser er sat til et 

afkast der er henholdsvis 0,25 og 0,50 % lavere end en dagsværdi, se i afsnit 12.4 tabel 10, der viser 

differencen i værdierne såfremt de udregnes på baggrund af et højere afkast. 

I nedenstående tabel 8 vises de 13 ejendommes m2 areal, udbudte pris og beregnet m2 pris: 

 

Tabel 8  
 
Udregning af m2 pris i DKK 

Antal m2 
i hver 

ejendom  

Prospekt 
kontantpris i 

DKK mio. eksl. 
refusion og dep. 

Udregning af m2 
prisen - salgsprisen i 
DKK mio. divideret 

med antal m2 

Pris pr.  
m2 i DKK 

1) Gammel Mønt 14 2.194 61,32 61,32/2.194 27.949 

2) Østerbrogade 114-116 3.875 60,38 60,38/3.875  15.582 

3) Kroghsgade 1/Sortedam Dossering 81 3.666 49,66 49,66/3.666  13.546 

4) Holbergsgade 8-10/Tordenskjoldsgade 21 3.690 49,82 49,82/3.690  13.501 

5) Elmegade 18 1.085 20,74 20,74/1.085  19.115 

6) Rantzausgade 30 2.451 41,37 41,37/2.451  16.879 

7) Jagtvej 46 1.888 35,94 35,94/1.888  19.036 

8) Nordre Frihavnsgade 54 2.110 45,18 45,18/2.110  21.412 

9) Nordre Fasanvej 117  3.108 77,05 77,05/3.108  24.791 

10) Nordre Fasanvej 1 2.032 44,05 44,05/2.032  21.678 

11) Øresundsvej 19 1.138 26,48 26,48/1.138  23.269 

12) Enghavevej 51 662 16,71 16,71/662  25.242 

13) Vesterbrogade 103 1.276 26,38 26,38/1.276 20.674 

Gennemsnit 2.244 m2 DKK 42,70   DKK 42,70/2.244 m2  19.029 

Kilde: Salgsprospekterne for de 13 ejendomme – se bilag1for eks. på salgsprospekt   

Ovenstående tabel giver ikke et specielt godt billede af om ejendommen er værdiansat korrekt eller 

ej, modellen fortæller kun om hvorledes den enkelte ejendom er placeret m2 prismæssigt i forhold 

                                                            
57 Efter telefoninterview med Erhvervsmægler Jacob lund Hansen fra Nybolig Erhverv 3. april 2012    
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til andre ejendomme. Skulle der tolkes ud fra ovenstående, ville konklusionen være at eks. ejendom 

nr. 9 Nordre Fasanvej 117 er værdiansat for dyrt og ejendom nr. 4 Holbergsgade 8-

10/Tordenskjoldsgade 21, er værdiansat for billigt. Dette har vi dog ingen garanti for er tilfældet, 

det afhænger af følgende nedenstående variabler: 

• Ejendommens cash flow som helhed 

• Risiko for tomgang og eksisterende tomgang 

• Lejepotentialer 

• Udviklingsmuligheder for det geografiske område 

• Konjunkturernes betydning for ejendommens benyttelse.  

 

De to nederste variabler er de uden tvivl mindst håndgribelige, da investor ikke længere er herre i 

eget hus, men er afhængig af omgivende faktorer der måtte spille ind.  

Nedenstående i tabel 9 sættes de to ejendomme op i mod hinanden: 

Tabel 9 Beboelsesdelen Erhvervsdelen 

Nordre Fasanvej 117 
Kr. 24.791 pr. m2. 

2.434 m2 + (674 m2 p-kælder) 

Ingen tomgang 

Nettolejeindtægt kr. 3.448.585 

 

Nettolejeindtægt pr. m2 kr. 1.110 

Kollegium med 63 lejligheder 

 

Der udlejes til en gennemsnitsleje på 

kr. 1.258 pr. m2 for 1.803 m2 

1 Discountbutik  

 

Der udlejes til en leje på kr. 1.482 

pr. m2 for 631 m2 butik. 

Hertil kommer udlejet p- kælder på 

660 m2 som indgår i lejekontrakten.  

Holbergsgade 8-
10/Tordenskjoldsgade 21 
Kr. 13.501 pr. m2 
3.690 m2 
416 m2 tomgang på erhvervsdelen 

og 136 m2 tomgang på beboelse  

Nettolejeindtægt kr. 1.888.877 

 

Nettolejeindtægt pr. m2 kr. 512 

15 lejligheder 

 

Der udlejes til en gennemsnitsleje på 

kr. 572 pr. m2 for 2.249 m2 

4 erhvervslejemål fordelt på 578 m2 

butik og 483 m2 engroshandel og 

lager samt 380 m2 kontor 

 

Der udlejes til en gennemsnitsleje på 

kr. 1.120 pr. m2. for 1.441 m2  

 

Kilde: Salgsprospekter for de to ejendomme  

Der ses ved de to ejendomme, en klar sammenhæng mellem m2 prisen og den nettolejeindtægt der 

generes pr. m2. Nordre Fasanvej 117, handles til en m2 pris der er 1,84 gange58 højere end 

Holbergsgade 8-10/Tordenskjoldsgade 21, til gengæld generer Nordre Fasanvej 117 en 

nettolejeindtægt pr. m2 der er 2,17 gange højere end Holbergsgade 8-10/Tordenskjoldsgade 21 gør.  

                                                            

58 Kr. 24.791 pr. m2 for Nordre Fasanvej 117 divideret med kr. 13.501 pr. m2 for Holbergsgade 8-10/Tordenskjoldsgade 21, hvilket 
giver de 1,84 (oprundet).  
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Dette fænomen som ovenstående er vist, forsøges nu på de resterende ejendomme i porteføljen og 

spørgsmålet er om der kan findes en generel sammenhæng mellem m2 prisen og det eksisterende 

netto cash flow.59  

Nedenstående figur 2 viser, at der findes en sammenhæng mellem m2 prisen og det eksisterende 

netto cash flow, dog uden at have afprøvet det i en regressionsanalyse, ses en klar tilnærmelse mod 

en ret linje. Dog siger sammenhængen ikke noget om, hvorledes det eksisterende netto cash flow 

generes. Vi mangler bl.a. viden om cash flowet generes fra få enkelte lejere, der end dog måske 

betaler over markedsleje og om driftsomkostningerne er markedskonforme m.v. 

Figur 2 

 

Kilde: De tretten salgsprospekter. (Figur 2 viser sammenhængen mellem m2 prisen på de 13 ejendomme i porteføljen og 

netto cash flow pr. m2. Den vandrette akse viser m2 prisen for ejendommene, og den lodrette akse viser netto cash 

flowet pr. m2 i den enkelte ejendom.) 

I ovenstående tabel 9, fik vi belyst hvorledes cash flowet generes og kunne konstatere, at der er 

meget stor forskel på de ejendommes måde, at genere cash flow på. Tabel 9 viser også diverse 

muligheder og risici, bl.a. ses at såfremt erhvervslejeren fraflytter fra Nordre Fasanvej 117, giver 

det en meget stor nedgang i netto cash flowet. Til gengæld ses der en stor upside på beboelsesdelen 

i Holbergsgade 8-10/Tordenskjoldsgade 21, hvor der over tid – i takt med tomgangen elimineres 

ville kunne genere et bedre netto cash flow.  

I denne sammenligningsmetoden får vi ikke medindregnet den plausible vækst eller reduktion i 

værdi, der kunne komme frem i tid.  

Sammenligningsmetoden giver således, et meget godt her og nu billede på ejendomsværdien i 

forhold til andre og der ses en vis parallelitet mellem prisen pr. m2 og netto cash flowet her og nu. 

Metoden egner sig ligeledes bedst til ejendomme der kun avendes til en lokalekategori, da metoden 

                                                            
59 Cash flow er beregnet som driftsindtægter efter driftsomkostninger. Der anvendes budgetteret leje på de ejendomme som beregner 
cash flow ud fra dette, i salgsprospekterne. Der beregnes dog også cash flow ud fra faktiske lejer – se beregningen af ejendommen 
Østerbrogade 114-116 i beregning 2    
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styrkes af få variabler. Værdiansættelse pr. m2 modellen anvendes udelukkende på det private 

boligmarked.   

I nedenstående afsnit bliver prospektet for en enkelt ejendom – Østerbrogade 114-116, 2100 Kbh. Ø 

gennemgået for at kunne udlede hvorledes værdiansættelse på den specifikke ejendom 

fremkommer. De andre prospekter er af de enkelte erhvervsmæglere opstillet på samme måde og 

værdiansætter på samme måde, hvorfor nedenstående ejendom vil blive anvendt som 

gennemgående eksempel i afgangsprojektet. 

 

12  Den afkastbaserede model 

Metoden er den hyppigst anvendte metode ved værdiansættelse i forbindelse med handler og 

opgørelse af markedsværdien. Metoden er forholdsvis enkel at anvende, da der ikke skal udarbejdes 

budget og ej tilbagediskonteres.  

Den afkastbaserede model defineres i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1305, bilag 8, af 16. 

december 2008 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.    

Bekendtgørelsen fastlægger rammerne for hvorledes ejendommens driftsafkast skal opgøres jf. pkt. 

1 og ejendommens forrentningskrav (afkastprocent) jf. pkt. 2.  

Markedsværdien udregnes således: 

Driftsafkastet ganget med 100 og divideret med afkastprocenten svarende til nutidsværdien af en 

uendelig annuitet. 

Eller sat op i en ligning: 

              

 Ligning 1  

                  

           Kilde: Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen (omskrevet) 

Da ejendommenes drift jf. pkt. 1 meget sjældent opfylder kravet om et gennemsnitsår, tillader pkt. 3 

diverse korrektioner af dagsværdien60.  

Ejendommens driftsafkast opstilles således: 

 + Lejeindtægt  
 - Vedligeholdelsesomkostninger 
 - Administrationsomkostninger 
 - Driftsomkostninger 
 = Driftsafkast  
                                                            
60 Begrebet dagsværdi og markedsværdi bruges ens.    

��������æ��
�� �
1. års drifsa�kast x 100

a�kastprocenten svarende til nutidsværdien
 af en uendelig annuitet  
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Ejendommens forrentningskrav fastsættes således: 

Det forrentningskrav der anvendes på den pågældende ejendom, fastsættes på baggrund efter bedste 

skøn under hensyn til pågældende ejendoms særlige forhold svarer til de forrentningskrav der 

handles ejendomme på op til vurderingstidspunktet.  

 

De særlige forhold for den pågældende ejendom er især: 

• Ejendomstypen og anvendelsesmuligheder 

• Beliggenhed 

• Indretning og vedligeholdelsesstand 

• Lejekontrakters løbetid, lejereguleringsklausuler og lejernes bonitet 

 

Afkastet er desuden influeret af generelle samfundsøkonomiske forhold såsom obligationsrenten og 

konjunktursituationen. 

Disse ovenstående forhold sikrer at ejendommens afkast vil kunne opretholdes. 

Der er i tabel 12 udført skemaer der sammenligner hvad de enkelte ejendommes anvendes til i dag. 

Da ejendommene ikke er gennemgået ved selvsyn og der ikke er indhentet oplysninger om 

muligheder for konverteringer af anvendelsesformål, er udgangspunktet at de anvendelsesformål 

ejendommene har i dag er gældende.   

Der er ligeledes ikke hentet lejekontrakter for erhverv således, lejekontrakternes længde og 

specifikke reguleringer kan indregnes.  

Lejekontrakter for beboelse er ofte standardlejekontrakter, med tre måneds opsigelse for begge 

parter.  

 

12.1  Forrentningskravet i den afkastbaserede model 

Metoden bygger på Gordons vækstformel, og forrentningskravet i den afkastbaserede model er 

approksimativt realt, som svarer overens med WACC61 (vægtet gennemsnitlig omkostning til 

kapital), fratrukket den langsigtede vækstrate.  

Gordons vækstformel vises i nedenstående ligning 2: 

 

Ligning 2 

                                       Kilde: Financial Statement Analysis and Security Valuation s. 117 (omskrevet)  

                                                            
61 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2009 – side 54 

% �
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Formlen siger: Terminalværdien (T) er lig med det frie cash flow året efter budgetperiodens udløb 

(terminalperioden) divideret med WACC fratrukket væksten i det frie cash flow (inflationen).   

 

Ejendomme vurderes på kontantbasis, hvilket er ensbetydende at WACC reduceres til omkostninger 

alene til egenkapitalen, hvilket er lig med ejers forrentningskrav af ejendommen (investeringen). 

Den afkastbaserede metode betragter det første års nettodriftsresultat som værende stabiliseret, dette 

resultat kapitaliseres således med forrentningskravet. 

Forrentningskravet består af følgende elementer: 

• Den risikofrie rente 

• En risikopræmie 

 

12.2 Den risikofrie rente 

Der synes at være en hvis enighed om anvendelse af en 10-årig dansk statsobligation som den 

risikofrie rente62+63. I disse tider med en række nedgraderede europæiske lande, kan det være en 

interessant diskussion om en statsobligation forsat kan kalkuleres som risikofri, men det er en helt 

anden teoretisk diskussion.  

Nedenstående vises i figur 3 den 10-årigs statsobligation udvikling fra april 1992.  Den 10-årige 

statsobligation handles i februar 2012 til under 1,50 %, hvilket er det laveste niveau i de seneste 20 

år.  

Figur 3 

 
Kilde: 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=MPK3&PLanguage=0&PXSId=0  

 

                                                            
62 Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, oktober 2006. 
63 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2009 – side 51-56 
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Et øjebliksbillede i februar 2012, vurderes ikke at være et kvalificeret bud på en risikofri rente på en 

sammenlignelig investering der har en lang horisont. 

Såfremt der beregnes gennemsnitssatser af den 10 årige statsobligation ser niveauerne således ud: 

 

 

 

Da jeg ved anvendelse af DCF-modellen senere i afgangsprojektet budgetter med en 10 års periode, 

anvendes gennemsnitsberegningen over de seneste 10 år = 3,75 %. 

Erhvervsmæglere og analytikere fra EDC, NOTAR Mæglerne, Nybolig Erhverv og Sadolin og 

Albæk er adspurgt om hvilken risikofri renter de anvender, udsagnene er samlet nedenstående:     

- Kaj Christiansen fra NOTAR Mæglerne oplyser, at han lægger en 5/10-årig statsobligation til 

grund plus 1 %. Dette giver en risikofri rente på mellem 1,62 og 2,58 % ultimo 201164 .  

- Helge Rud fra EDC oplyser, at han primært ikke anvender DCF-metoden, kun som 

skyggeberegner og derved ikke tænker i opdeling af afkast som DCF-metoden ligger op til65. Helge 

oplyser desuden at der forefindes et 5,00 % markedsmantra (må antages at være specifikt gældende 

for København).  

- Stig Plon Kjeldsen fra Nybolig Erhverv oplyser, at den underliggende risikofrie rente er en 10-årig 

statsobligation. Der er ikke fastlagt en endegyldig politik, om hvorvidt der skal anvendes et 

gennemsnit over 5, 10 eller 20 år, men proklamer for et gennemsnit over så mange år som muligt.  

Stig noter dog samtidig, ændringen i rentefastsættelsespolitikken af statsobligationer der gennemgik 

et paradigmeskift, efter Danmark etablerede en decideret fastkurspolitik over for euroen, og 

ligeledes hensynet til betalingsbalancen. Stig kommenterede, at der som prisfastsætter 

sammenlignes med alternative investeringsmuligheder. Stig afsluttede med at oplyse at en 10-årig 

statsobligation, vil umiddelbart være det bedste bud.66      

- Kasper Wehner fra Sadolin og Albæk oplyser, at spørgsmålet har været genstand for megen 

diskussion, i flere år i ejendomsbranchen. Kasper oplyser den risikofrie rente og det 

ejendomsspecifikke tillæg, er groet sammen som en komponent, og den risikofrie rente behandles 

således ikke særskilt. Kasper eksemplificer med, såfremt der har været fem sammenlignelige 

                                                            
64 Oplyst i e-mailkorrespondance med erhvervsmægler Kaj Christiansen (NOTAR MÆGLERNE) d. 23.04.12. 
http://nationalbanken.statistikbank.dk/statbank5a/SelectOut/PxSort.asp?file=98227&PLanguage=0&MainTable=DNRENTA&Main
TablePrestext=Rentesatser og aktieindeks (årsobservationer)&potsize=192       
65 Oplyst i e-mailkorrespondance med Erhvervsmægler Helge Rud, (EDC) d. 23.04. og 24.04.12. 
66 Oplyst i telefonsamtale med analysechef Sten Plon Kjeldsen (Nybolig Erhverv) d. 24.04.12.   

• Gennemsnitsberegning over de seneste 20 år = 5,16 % 

• Gennemsnitsberegning over de seneste 10 år = 3,75 % 

• Gennemsnitsberegning over de seneste 5 år = 3,42 % 
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ejendomshandler i Indre by til et afkast på 5,00 %, udspecificerer erhvervsmægleren ikke disse 5,00 

% i en risikofri rente og et risikotillæg, dette afgøres af markedet. Kasper oplyser dog, at den danske 

10-årige statsobligation anvendes i markedsrapporter som referencerente i forhold til rentestrukturer 

– og disse sættes i relief i forhold til ejendomsinvesteringer. Kasper oplyser til sidst, at p.t. hvor 

renten er meget lav, beskrives ejendomsinvestering som et ekstra lukrativt aktiv at investere i og 

ikke omvendt, at ejendomsinvestering vurderes højere af markedet – set i forhold den danske 10-

årige statsobligation67.   

Ovenstående giver et billede af, at DCF-metoden ikke anvendes som den primære, men som 

understøtter på blandede ejendomme. Mæglerne gør desuden opmærksom på, at begge metoder 

giver samme resultat, hvilket er korrekt. Erhvervsmæglerne udtrykker delvist at DCF-metoden, ikke 

giver et bedre billede end den afkastbaserede metode. Der er ligeledes ikke i mellem 

erhvervsmæglerne, et homogent tankesæt bag anvendelse af forrentningen, i den afkastbaserede 

metode. Markedsmantraet på 5,00 % fremstår som et kardinalpunkt i flere af 

mæglervirksomhederne bevidsthed.  

Erhvervsmæglerne agerer på sædvane og deres erfaringer for, hvilke satser der skal anvendes i 

markedet, og den risikofrie rente fremstår ikke som en selvstændig komponent, men er i symbiose 

med risikopræmien.  

 

12.3 Markedsrisikopræmie  

Ud over den risikofrie rente, suppleres med en risikopræmie, for at indikere den forøgede risiko der 

bør være ved at investere i ejendomme frem for danske 10 års statsobligationer.  

Præmien bestemmes individuelt af hver enkel erhvervsmæglervirksomhed, revisionsvirksomhed 

samt ejendomsinvestor m.v.  Erhvervsmæglerne har et indgående kendskab til deres geografiske 

område og de anvender hver især deres erfaring og den empiri der er tilgængelig.   

Ligeledes påvirkes præmien af de fire punkter, der er noteret ovenstående under afsnittet om 

hvorledes ejendommens forrentningskrav fastsættes.  Havde det været en aktie der blev handlet på 

et reguleret marked, som skulle beregnes risikopræmie på, havde jeg kunne slå op i Bloomberg eller 

Reuters for at finde aktiens Beta. Beta skulle herefter multipliceres med markedsrisikopræmien og 

adderes den risikofrie rente = CAPM-modellen68.  

Der ses også forskellige Beta værdier, så magen til erhvervsmæglernes uoverensstemmelser, ses 

dette også ved fastlæggelse af volatilitet for den enkelte aktie.  

                                                            
67 Oplyst i e-mailkorrespondance med Cand. Polit – Consultant Kasper Wehner (Sadolin/Albæk) d. 5.04.12. 
68 Finance for Executives, Managing for Value Creation, 2011 - side 327-337   
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Desværre kan jeg ikke slå den enkelte ejendoms Beta op, men ejendomme opfører sig til en hvis 

grad på samme måde. Ejendomsmarkedet er præget af lavrisiko og højrisiko ejendomme, med 

differentieret volatilitet, hvilket påvirker risikopræmien.  

 

12.4  Følsomhedsberegning 

Vigtigheden i at anvende et korrekt afkast og herunder risikopræmie, ses i nedenstående 

følsomhedsberegning. Tabel 10 viser forskydningerne i værdierne når afkastkravet forandres blot 

0,25 % og igen 0,50 %. Værdierne på ejendommene falder med ca. 10 % når afkastkravet stiger 

med 0,50 %.  

    

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af salgsprospekterne   

 

I dette afsnit sammenlignes de nævnte erhvervsmæglers, afkastkrav fordelt på geografisk områder 

og ejendomstyper, og der generes et gennemsnitligt afkastkrav.  Jeg vil ligeledes analysere på 

hvorledes risikopræmierne sættes og hvad der påvirker risikopræmierne?  Dette gøres ud fra DE’s 

teoretiske tilgang til afkastkravet, som af en risikofri rente og en risikopræmie. Nedenstående fire 

punkter anvendes som guideline, til opbygning af et samlet afkastkrav: 

1. Anvendelse af en underliggende risikofri rente.   

2. Tillæg af risikopræmie ud fra ejendomstyperne  

Tabel 10       
            
Følsomhedsberegning 

Prospektværdi 
i DKK mio. 

Udbudt 
afkast 

Værdi i DKK 
mio. plus 0,25 % 
i afkastkrav 

Værdi i DKK mio. 
plus 0,50 % 
i afkastkrav 

Gammel Mønt 14 61,32 3,40 % 57,16 53,52 

Østerbrogade 114-116 60,38 3,75 % 56,60 53,27 

Kroghsgade 1/Sortedam Dossering 81 49,67 3,00 % 45,29 42,06 

Holbergsgade 8-10/Tordenskjoldsgade 21 49,82 4,00 % 47,81 45,16 

Elmegade 18 20,74 3,90 % 19,46 18,35 

Rantzausgade 30 41,37 4,00 % 39,23 37,05 

Jagtvej 46 35,94 3,80 % 33,72 31,76 

Nordre Frihavnsgade 54 45,18 3,80 % 42,50 40,03 

Nordre Fasanvej 117  77,05 4,40 % 74,16 70,38 

Nordre Fasanvej 1 44,05 3,90 % 41,71 39,34 

Øresundsvej 19 26,48 3,70 % 25,15 23,65 

Enghavevej 51 16,71 3,90 % 15,72 14,82 

Vesterbrogade 103 26,38 4,00 % 25,04 23,65 

Gennemsnit 42,70 3,81 % 40,27 37,93 
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3. Tillæg af risikopræmie ud fra det geografiske område ejendommen er beliggende i. Dette 

besværliggøres af at erhvervsmæglerne ikke anvender de samme geografiske betegnelser 

og kategoriser ej heller beliggenhedsniveauerne ens.  

4. Tillæg af risikopræmie i forhold til den enkelte udlejers mulighed for at sikre sit cash flow 

samt optimere sin drift. 

Angående punkt 1, som er gennemgået i sidste afsnit og ikke betragtes som en selvstændig 

størrelse, og ikke anvendes af erhvervsmæglerne, arbejder jeg videre med en opdeling af afkastet i 

en risikofri rente og risikopræmie i dette afsnit, grundet den teoretiske tilgang.   

Jeg anvender primært satsen, den gennemsnitlige 10-årige danske statsobligation over de seneste 10 

år på 3,75 %.   

Med den nuværende økonomiske krise primært i PIGS-landene og den medfølgende konsekvens for 

Danmark, at det betragtes som sikker havn at investere i danske obligationer, vil der frem i tid 

kunne opereres med et væsentligt lavere gennemsnit. Der ses p.t. ikke nogen bagkant på krisen, når 

det ene sydeuropæiske land synes, at have fået bragt blot et min. af stabilitet i deres budgetter, 

vælter skeletterne frem i et andet land69.  Med den betragtning in mente, illustreres ligeledes 

risikopræmien i enkelte eksempler ud fra det nuværende renteniveau - ultimo 2011 på 1,43 %.    

Angående punkt 2, findes der ikke offentliggørelser på afkastkrav for ejendomme med blandede 

formål, metoden til at definere afkastkravet er som beskrevet i: Værdiansættelse af 

investeringsejendomme – anbefalinger til DCF-modellen, i afsnittet om: Fastsættelse af 

diskonteringsrenten ved ejendomme med flere anvendelsesformål. Diskonteringsrenten og i tilfældet 

her forrentningskravet bestemmes ved, at hvert enkelt anvendelsesformål der har sit eget 

forrentningskrav anvendes til at udregne en vægtet værdi af ejendomme.  

Når den vægtede værdi af ejendommen er udregnet, kan det vægtede forrentningskrav udregnes.  

Dette er den optimale metode og er ligeledes en øvelse der skal foretages for hver enkel ejendom, 

da fordelingen af arealerne i forhold til deres anvendelsesformål, er individuel for den enkelte 

ejendom og dennes beliggenhed. 

Jeg har i tabel 11 samlet oplysninger om afkastkrav på de enkelte anvendelsesformål og 

beliggenhed fra 8 forskellige erhvervsmæglere. Det skal kommenteres, at det ikke er alle mæglerne 

der har udspecificeret afkastkrav på alle geografiske områder og på alle ejendomstyper. Jeg 

beregner risikopræmien ud fra den før fastlagte risikofrie rente på 3,75 % som er fratrukket 

                                                            
69 http://www.business.dk/global/saadan-haenger-spaniens-krise-sammen  



Michael Schnell Hansen – Værdiansættelse af erhvervsejendomme                              CBS HD(R) Maj 2012 
 

Side 41 af 107 

 

afkastkravet. Dette giver risikotillæg på mellem 0,25 % og 4,25 % for kontor, butik og beboelse i 

mere eller mindre god stand med beliggenhed på forskellige mere eller mindre attraktive lokationer.  

Nedenstående er opsummeret de 8 mæglers risikopræmie på henholdsvis kontor, butik og bolig:   

 

Tabel 11 
 
Spænd i risikopræmie fordelt på område og 
anvendelse 
(samlet realt afkast fratrukket 3,75 % i risikofri 
rente) Kontor   Butik/retail   Bolig 
København Primær   1,25 - 2,00 %   1,25-3,75 %   0,25-1,25 % 
København Sekundær   1,50-3,00 %   1,50-4,25 %   0,7 -2,25 % 
City      n/a   1,25-2,25 %   n/a 
City (Bedst)     1,25 - 2,00 %   0,75-1,25 %   1,25 % 
City (Standard)   1,25 - 2,25 %    1,25 %   1,50 % 
City (Under middel)   1,75 - 3,00 %   1,75 %   1,75 % 
Strøget (Bedst)   n/a   1,25-2,00 %   n/a 
Strøget (Standard)   n/a   2,00-3,00 %   n/a 
Brokvarterne/Frederiksberg (Bedst) 1,50 - 2,25 %   1,25 %   1,25 % 
Brokvarterne/Frederiksberg (Standard) 1,75 - 2,75 %   1,75 %   1,75 % 
Brokvarterne/Frederiksberg (Under middel) 2,00 - 3,25 %   2,25 %   2,00 % 
Havnefronter (Bedst)   1,25 - 1,50 %   n/a   1,25 % 
Havnefronter (Standard) 1,50 - 2,50 %   n/a   1,75 % 
Havnefronter (Under middel) n/a   n/a   2,00 % 
Ørestad/Sydhavn (Bedst) 1,50 - 2,25 %   n/a   1,75 % 
Ørestad/Sydhavn (Standard) 1,75 %   n/a   2,00 % 
Ørestad/Sydhavn (Under middel) n/a   n/a   2,25 % 
Amager (Bedst)   2,00 - 2,25 %   2,25 %   1,75 % 
Amager (Standard)   2,25 - 2,50 %   2,75 %   2,00 % 
Amager (Under middel)   2,25 - 2,75 %   3,25 %   2,25 % 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af mæglernes markedsrapporter, mæglerne er nævnt i afsnittet om metode og 
litteraturlisten. (De enkelte erhvervsmæglere inddeler selv byen efter deres egen geografiske betegnelse, og eks. Strøget 
indgår således også i følgende: København Primær, City og City Bedst m.v. Ligeledes gælder betegnelserne: Primær, 

Sekundær, Bedst, Standard og Under middel, der siger noget om beliggenheden i det enkelte område samt 

kvaliteten/standen af den enkelte ejendom.) 

 

Som det kan læses i tabellen er den noget usikker i forhold til, at kunne genere lofter for afkast. Den 

enkelte erhvervsmægler arbejder naturligvis, ikke med samme spænd på enkelte ejendomme. 

Udfordringen er den uhomogenitet der er i erhvervsmæglernes inddeling af områder i deres 

opgørelser, dette giver et spænd. Det er ikke den samme erhvervsmægler der anvender området 

København Primær, som også anvender området City.  Der kan således udføres et reduceret billede 

af max afkast, da flere af områderne overlapper hinanden.   



Michael Schnell Hansen – Værdiansættelse af erhvervsejendomme                              CBS HD(R) Maj 2012 
 

Side 42 af 107 

 

Opsummeret for de tre kategorier ser afkastkravene og risikopræmierne således ud:  

 

For kontor 

• Spændet i afkastkravet er på mellem 5,00 og 7,00 % alt afhængig om det er primær/bedste 

beliggenhed og stand ved Havnefronten, København City eller om det er under standard 

beliggenhed og stand på brokvarterne, Frederiksberg og Amager.  Spænd i risikopræmie på 

1,25 – 3,25 %. 

For butik  

• Spændet i afkastkravet er på mellem 4,50 og 8,00 % alt afhængig om det er primær/bedste 

beliggenhed og stand på Strøget eller om det er under standard beliggenhed og stand på 

brokvarterne, Frederiksberg og Amager.  Spænd i risikopræmie på 0,75 – 4,25 %. 

For bolig  

• Spændet i afkastkravet er på mellem 4,00 og 6,00 % alt afhængig om det er primær/bedste 

beliggenhed og stand i København City eller om det er under standard beliggenhed og stand 

i Ørestaden og på Amager.  Spænd i risikopræmie på 0,25 – 2,25 %. 

 

Når erhvervsmæglerne anvender begreberne Primær, Sekundær, Bedst, Standard og Under middel, 

henviser det til kvaliteten for anvendelse af lejemålet i det pågældende område. 

For at eksemplificere, hvorfor der er forskel mellem risikopræmierne i de enkelte områder og 

internt i de enkelte anvendelseskategorier, så er det bedre for et butikslokale, at have et bredt areal 

ud mod gaden end at have et dybt lokale med en lille butiksfacade, butikkens udstillingsareal mod 

gaden skal være så stort som muligt.  

Hvor butikslejemål gerne vil have stor kundegennemstrømning i gaden og området, er dette ikke et 

kvalitetskrav for boligudlejning.  Her ønskes et roligere miljø, og afkastkravet kan analogt 

sammenlignes med m2 priserne på ejerlejlighederne i bl.a. det Indre København. Jf. Nybolig 

Mæglerne i City kan der godt være op til DKK 5.000 forskel i m2 prisen på sammenlignelige 

ejerlejligheder i stræderne alt afhængig om der er meget larm, i sær om natten i de pågældende 

stræder70.   

For kontorlejemål har beliggenhed i Frederiksstaden71, været og er forsat meget attraktiv. Årsagen 

hertil er historisk karakter og begrundes med bl.a. ejendommenes kvalitet (palæ-kontor), tæt på 

                                                            
70 Telefoninterview med ejendomsmægler og indehaver Kasper Agerbo Bech - Nybolig City A/S, d. 17.04.12. 
71 Frederiksstaden er omkranset af Esplanaden, havnen, Sankt Annæ Plads og Store Kongensgade.  
http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/K%C3%B8benhavns_historie/Frederiksstaden   
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centrum og Amalienborg. En lang række fonde, foreninger og advokatkontorer ynder at have 

kontoradresse her. Havnefronterne har flyttet en del af fokus væk fra Indre by, grundet den gode 

kvalitet af de nyopførte kontorlejemål. Kontorlejemålene er ligeledes velindrettede og anvender m2 

bedre end de ældre opførte ejendomme, der er ligeledes bedre muligheder for at erhverve sig flere 

m2 hvis det er påtrængt eller reducere m2 hvis det skulle være nødvendigt. Der er individuelle og 

fælles moderne faciliteter, herunder bedre parkeringsforhold, som vil være for bekostelige at få 

opført i de ældre ejendomme. Der ses også en tendens til som for boliger, at vandet har en 

tiltrækningskraft, samt det at have adresse sammen med andre kendte virksomheder har stor 

betydning72.       

I tabel 12 nedenstående, vises risikopræmien på ejendommene i porteføljen ud fra de budgetterede 

afkast i prospekterne fratrukket henholdsvis en gennemsnitlig 10-årig rente på 3,75 % og renten 

februar 2012 på 1,43 %.  

Ved brug af en risikofri rente på 3,75 %, opnås negative risikopræmie på flere af ejendommene og 

den højeste risikopræmie er på 0,65 %. Ud fra en anvendelse af renten på 3,75 %, kan det tolkes 

således, at det er mindre risikabelt at investere i ejendomme end det er at investere i danske 10-årige 

statsobligationer. Anvendes en risikofri rente på 1,43 %, opnås risikopræmier på mellem 1,57 % og 

2,97 %.     

De meget lave risikopræmier begrundes i prospekterne, i sær med den forventede upside der er i 

indtjeningen. En stor andel af beboelseslejemålene kan over tid konverteres fra omkostningsbestemt 

leje til det lejedes værdi.  Jf. Sadolin & Albæks Newsletter i februar 2010 var der en forskel på op 

til 1,75 % i nettostartafkast for beboelsesejendomme alt afhængigt om lejen blev reguleret ved 

omkostningsbestemt husleje eller markedsleje. Afkastkravet var lavest for de ejendomme med 

omkostningsbestemt husleje.73 Nedenstående andel af m2 i ejendommene der er til beboelse er på 

gennemsnitlig 69 %.  

 

 

 

 

                                                            
72 Jf. de 8 erhvervsmæglers hjemmesider og markedsrapporter – se bilag metodeafsnit og litteraturliste 
73 http://www.sadolin-albaek.dk/dk/newsletter/173.2402/newsletter_februar_2010.pdf  
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Tabel 12 
 
Risikopræmien på 
ejendommene 

Ejendommens 
areal i procent 
der anvendes 
til beboelse 

Andel af ejd. 
beboelsesdel 
der er 
omkostnings- 
bestemt 
husleje  

Ejendommens 
areal i procent 
der anvendes 
til kontor, 
butik m.v. 

Udbudt 
afkast 

Risikopræmien 
efter risikofri 
rente på 3,75 % 
er fratrukket  

Risikopræmien 
efter risikofri 

rente på 1,43 % 
er fratrukket  

Gammel Mønt 14 55 % 52 % 45 % 3,40 % -0,35 % 1,97 % 

Østerbrogade 114-116 67 % 90 % 33 % 3,75 % 0,00 % 2,32 % 
Kroghsgade 1/Sortedam 
Dossering 81 71 % 87 % 29 % 3,00 % -0,75 % 1,57 % 

Holbergsgade 8-10 m.fl. 61 % 86 % 39 % 4,00 % 0,25 % 2,57 % 

Elmegade 18 87 % 75 % 13 % 3,90 % 0,15 % 2,47 % 

Rantzausgade 30 49 % 34 % 51 % 4,00 % 0,25 % 2,57 % 

Jagtvej 46 81 % 36 % 19 % 3,80 % 0,05 % 2,37 % 

Nordre Frihavnsgade 54 92 % 19 % 8 % 3,80 % 0,05 % 2,37 % 

Nordre Fasanvej 117  74 % 0 % 26 % 4,40 % 0,65 % 2,97 % 

Nordre Fasanvej 1 74 % 49 % 26 % 3,90 % 0,15 % 2,47 % 

Øresundsvej 19 100 % 11 % 0 % 3,70 % -0,05 % 2,27 % 

Enghavevej 51 8 % 48 % 12 % 3,90 % 0,15 % 2,47 % 

Vesterbrogade 103 74 % 24 % 25 % 4,00 % 0,25 % 2,57 % 

Gennemsnit 69 % 47 % 25 % 3,81 % 0,06 % 2,38 % 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af salgsprospekterne   

 

I beregning 3 vises forskellen i værdien i ejendommen Østerbrogade 114-116, 2100 København Ø 

såfremt de lejemål der er i dag reguleres ved omkostningsbestemt husleje i år 1 alle kunne forbedres 

og reguleres ud fra det lejedes værdi74. Såfremt Østerbrogade 114-116 kunne leje 

beboelseslejemålene ud til det lejedes værdi fra år 1, ville ejendommens værdi være DKK 103,8 

mio.– ejendommen er udbudt til DKK 62 mio.  

For at samle op på opbygningen af afkastkravet, herunder den risikofrie rente og risikopræmien 

bringes den 10-årige danske statsobligation ind i billedet igen.  

Det er interessant at sammenligne billedet med rentens udvikling med afkastkravets udvikling i 

samme periode for at se om der kan spores en parallelitet. 

Nedenstående vises figur 4 med udviklingen over de seneste 5 år i den 10-årige danske 

statsobligation og afkastene på primære og sekundære kontorejendomme i København jf. Nybolig 

og Sadolin/Albæk. Ligeledes indgår afkastet på butiksejendomme beliggende på hovedstrøg i 

København, jf. Nybolig. Der findes ikke samme data udelukkende for boligudlejning, hvorfor denne 

ikke indgår.  

 

                                                            
74 Omkostningsbestemt leje og det lejedes værdi gennemgås i afsnit 12.8 
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Figur 4 

 

Kilde: Egen tilvirkning og www.dst.dk, samt Sadolin/Albæk og Nybolig Erhverv75 

Første kvartal i år 2007 er sat til indeks 100 og det kan synes mere end svært at paralleliteter. 

Specifikt for de primære kontorejendomme ses et stabilt afkast på trods af kraftige udsving i renten 

på statsobligationen.  Gældende for første kvartal i 2007 var at afkastkravene var således: 

 

 

 

 

 

 

Renten på den 10-årige danske statsobligation havde sit højeste niveau i juni 2008 på 4,79 % sit 

laveste på 1,27 % i december 2011. Dette giver et udsving på 3,52 % i renteniveauet, i samme 

periode har afkastkravet haft et udsving på maksimalt 0,75 % for primære kontorejendomme og på 

maksimalt 1,50 % for de sekundære ejendomme.  Det kan konkluderes at den underliggende 

risikofrie rente ikke fungerer adskilt og risikopræmien blot tillægges for at give et samlet 

afkastkrav.    

Såfremt udviklingen i afkastkravene i stedet sammenlignes med en alternativ investering 

aktivklasse, - C20 aktieindekset. Kan der aflæses sammenhænge mellem disse to aktivklasser? Her 

ses i figur 5 en divergerende tendens, når aktieindekset falder, stiger afkastkravet på ejendommene. 

Der ses de største tendenser for sekundære kontorejendomme og butiksejendomme.   

                                                            
75 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=MPK3&PLanguage=0&PXSId=0 
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statsobligation

Primære kontorejd.i Kbh. 

Sadolin/Albæk

Sekundære kontorejd. i Kbh. 

Sadolin/Albæk

Primære kontorejd. i Kbh. 

Nybolig

Butiksejd. hovedstrøg i Kbh. 

Nybolig

• 5,00 % - for primære kontorejendomme i København jf. Nybolig 

• 5,00 % - for butiksejendomme beliggende på hovedstrøg i København jf. Nybolig 

• 4,75 % - for primære kontorejendomme i København jf. Sadolin/Albæk 

• 5,25 % - for sekundære kontorejendomme i København jf. Sadolin/Albæk 

• 4,19 % - var renten på den 10-årige danske statsobligation 
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Figur 5 

 

Kilde: Egen tilvirkning samt Sadolin/Albæk, Nybolig Erhverv og OMX Copenhagen 2076 

Dette synes rationelt, da et faldende aktieindeks er udtryk for en stigende frygt for virksomhederne 

manglende evne på sigt, til at skabe vækst. Aktieindekset og væksten i BNP har udviklet sig 

parallelt77, der bekræftes en sammenhæng med en faldende efterspørgsel på kontor- og 

butikslejemål, resulterer i en højere risikopræmie ved at investere i ejendomme, grundet risikoen for 

tomgang eller lavere m2 leje forhøjes.   

Som delkonklusion kan konkluderes at det ikke er, den risikofrie rente der har indflydelse på 

fastsættelsen af det samlede afkastkrav. Det synes i stedet at være væksten på samfundsniveau78, der 

påvirker efterspørgslen efter kontor- og butiksejendomme. Denne efterspørgsel fastsætter herefter 

risikopræmien og således også det samlede afkastkrav.    

 

12.5  Udlejers egen mulighed for at minimere risikoen  

Som nævnt ovenstående er der fire særlige forhold der har indflydelse på afkastkravet når det 

specifikt gjaldt forhold på ejendommene. Markedsanalyserne indregner anvendelsesformål, 

beliggenhed samt stand i deres fastsættelse af afkastkrav. Der mangler således de særlige forhold 

der måtte være om - lejekontrakters løbetid, lejereguleringsklausuler og lejernes bonitet. Dette kan 

markedsanalyserne af praktiske årsager ikke indregne i deres afkastkrav. Det er således relevant, at 

se på den enkelte ejendom der skal værdiansættes og vurdere de lejere der er, samt de vilkår 

lejekontrakterne er indgået på.  

                                                            
76 OMX Copenhagen 20- http://nasdaqomxnordic.com/indeks/historiske_priser/?Instrument=DX0000001376  
77 Sammenligning af figur 5 med figur i bilag 3 der viser udviklingen i BNP. 
78 Kan også være vækst isoleret til et specifikt geografisk område i Danmark  
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Angående udlejers sikringsakter og undersøgelse af erhvervslejernes bonitet, er de primære tiltag 

som udlejer kan foretage vedr. erhvervslejerne nedenstående: 

• Undersøge lejerens seneste regnskab og samt budget er tilfredsstillende 

• Undersøge lejerens betalingsevne, er lejeren registreret i RKI m.v. 

• Ret til fremleje, især relevant for længere uopsigelighed fra lejers side.  

• Udlejer stiller krav om afståelse  

• Specifikke krav til indretning udføres for lejers egen regning 

• Moderselskabsgaranti 

• Huslejegaranti  

• Tilbagetrædelseserklæring 

Udlejer har naturligvis størst mulighed for, at få de fornødne sikringsakter ved stor efterspørgsel på 

lejemålene. 

De enkelte lejekontrakters længde kan have væsentlig betydning for at ejendommens afkast kan 

opretholdes. En uopsigelig lejekontrakt på min. 10 år, hvor lejer har forpligtet sig på ikke at kræve 

lejen nedsat i perioden kan lejeindtægten indgå i værdiansættelsen på trods af at lejeniveauet er over 

det markedskonforme. Dog er det relevant, at lejer som bekendtgørelsen beskriver det ”anses for at 

være solid”79. Det at lejeren betragtes som værende solid afhænger netop af lejerens bonitet m.v.  

Når det omhandler beboelseslejemål, er der ikke samme muligheder, udlejer kan forlange kopi af 

seneste årsopgørelse fra SKAT, samt de tre seneste lønsedler som en form for sikring.  

Der er ligeledes mulighed for at indgå tidsbegrænsede lejekontrakter, såfremt dette måtte være til 

fordel for udlejere. Det kunne være en fordel i et marked, hvor det er svært at leje boliger ud og den 

lejekontrakt der indgås er på et mindre gunstigt niveau, end udlejere forventer niveauet vil være om 

2-3 år frem i tid. Det kan ligeledes være en fordel såfremt, udlejere ved at denne skal bruge 

lejemålet indenfor en vis horisont, måske i forbindelse med sammenlægning af flere lejligheder, 

erstatningslejlighed eller det passer ind i et andet renoverings/forbedringsforløb, måske med en 

række andre lejligheder.     

 

 

 

 

                                                            
79 Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1305, bilag 8, af 16. december 2008 om finansielle rapporter for 

kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.    
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12.6  Indtægterne 

Indtægterne er bestående af en primær indtægt og en sekundær indtægt. Den primære indtægt er 

kerneomsætningen – lejeindtægterne for fra bolig, kontor og lagerfaciliteter. Ud over denne 

kerneomsætning findes der andre indtægter såsom P-pladser, mobilantenner og lysreklamer. 

Det mest regulerede indtægtsområde ved drift på ejendomme er området for boligudlejning og dette 

område vil blive behandlet særskilt i nedenstående afsnit. I det efterfølgende vil området for 

udlejning til erhverv blive gennemgået.  Indtægtssiden på ejendomsdrift er væsentligt reguleret og 

sætter klare begrænsninger på, hvor meget der kan omsættes for indenfor udlejning af bolig og 

erhverv.         

 

12.7  Lejebestemmelser indenfor beboelseslejemål 

Lejen bliver fastlagt efter tre lejefastsættelsesmetoder80 

• Omkostningsbestemt leje  

• Det lejedes værdi  

• Markedsleje      

I de efterfølgende afsnit bliver de tre lejefastsættelsesmetoder gennemgået 

 

12.8  Omkostningsbestemt leje 

Omkostningsbestemt lejefastsættelse anvendes både i København og Frederiksberg kommuner da 

disse begge er regulerede kommuner. At være en reguleret kommune er ensbetydende at lejen 

reguleres såvel af BRL og LL, mens det i de ikke regulerede kommuner alene reguleres via LL. 

Forskellen er som ovenstående viser, hvorvidt både BRL og LL anvendes eller kun BRL.  

København og Frederiksberg kommuner anvender således BRL § 5, stk. 1 og stk. 2 ved 

lejefastsættelse.    

Omkostningsbestemt leje reguleres efter BRL § 5, stk. 1 og fastsætter således den maksimale leje 

der må tages på baggrund af følgende: 

• Lejen må ikke overstige lejlighedens andel af ejendommens omkostningsbestemte 

driftsbudget 

                                                            
80 http://www.sm.dk/Temaer/By-bolig/Privat-udlejning/lejefastsaettelse/Sider/Start.aspx  
http://www.mbbl.dk/lejefastsaettelse  
http://www.kk.dk/Borger/BoligOgByggeri/Huslejenaevn/Huslejenaevnene/LejensStoerrelse.aspx  
Lejefastsættelse sker på flere end de tre oplyste måder, men i henhold til de ejendomme der indgår i afgangsprojektet undlades at 
beskrive fastsættelse for 1) Småhuse (færre end 7 beboelseslejemål pr. 01.01.95 og 2) 80/20 ejendomme (mere end 80 % af 
ejendommens areal pr. 01.01.80 blev anvendt til erhverv) 3) trappeleje (hvor lejen reguleres trinvist over tid med et forud aftalt udløb 
på stigningen)   
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• Hertil tillagt en beregnet forbedringsforhøjelse 

• Samt tillagt et kapitalafkast, der udgør en procentsats af ejendommens offentlige værdi ved 

15. almindelige vurdering pr. 1. april 1973.  

Omkostningsbestemt lejefastsættelse er en forholdsvis kompleks juridisk størrelse, med forsat 

uenighed på mange områder hvad og hvorledes omkostninger kan indregnes. ”Omkostningsbestemt 

husleje i praksis” af P. Kjær Pedersen, beskriver meget uddybende diverse reguleringer og satser, 

ligeledes lejers samt udlejers rettigheder og hvor disse er hjemlet81.  Jeg vil her notere de 

væsentligste fakta: 

1. Der skal som investor tages forbehold for, at der er forskel på den forrentning der kan opnås 

af den resterende del af den rimelige anskaffelsessum med fradrag af lejerindskud, fordelt 

efter hvornår ejendommens beboelseslejemål tages i anvendelse – BRL § 9. Jo yngre en 

ejendom er jo højere forrentning tilladelse, eks. ejendom taget i brug før end 1963 – afkast 7 

% og en ejendom taget i brug efter 1973 – afkast 14 %.  

2. Driftsbudgettet indeholder de driftsomkostninger – som er gældende for den enkelte 

ejendom og er: Skatter, afgifter, forsikring, administration, renholdelse og ejendommens 

vedligeholdelse. Angående ejendommens vedligeholdelse er der tale om et lovreguleret 

beløb udregnet og reguleret af Grundejernes Investeringsfond (GI) på baggrund af det 

omkostningsbestemte lejebudgets andel til ejendommens vedligeholdelse. Disse beløb 

reguleres i BRL §§ 8, 18, 18b og 22 og GI oplyser om de kommende reguleringer af 

satserne. Hver enkelt ejendom der reguleres efter ovenstående, har diverse konti hos GI som 

er offentlige tilgængelige82.      

3. Der er divergerende opfattelser i tilfælde af genudlejning af hvor højt niveauet af den 

omkostningsbestemte leje må være i forhold til de andre lejligheder. 

4. Huslejeforhøjelser (ikke ved genudlejning) kan ikke overstige det lejedes værdi83   

5. Der er særskilte reguleringsmuligheder i forhold til ejendommen finansieret med indekslån 

opført i sidst i 1980’erne og først i 1990’erne. Disse kan opnå et højt lejeniveau84. 

6.  Der kan tillægges yderligere henlæggelser på lejen, disse reguleres efter Danmarks 

Statistiks nettoprisindeks 

7. Forbedringer under iagttagelse af LL § 66 medfører for udlejer tilladelse til forhøjelse af 

lejen. Lejeforhøjelsen skal give et passende afkast af den udgift udlejer har påtaget sig, med 
                                                            
81 ”Omkostningsbestemt husleje i praksis” af Preben Kjær Pedersen, 1. udgave, udgivet i oktober 2000.  
82 www.gi.dk  
83 BRL § 7, stk. 2 
84 BRL § 9, stk. 3  
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et passende afkast hentydes til ydelsen på et langfristet realkreditlån85.  Forbedringer kan 

desuden gennemføres og indtægtsberegnes på flere måder.86  

8. Forbedringstillæg kan max. udgøre over en periode på 3 år udgøre DKK 183 pr. m2 (2012 

sats). Er kravet til lejeren højere end det nævnte beløb skal lejeren stilles en 

erstatningslejlighed til rådighed ud fra en række kriterier87. Såfremt forbedringerne er påbudt 

ved lov eller efter LL § 58, stk. 3, kan disse forbedringer reguleres uden om BRL §§ 23 -

25a, 26, og 27, stk. 4. pkt. 288       

 

Som opsamling på omkostningsbestemt lejefastsættelse, ses her et forholdsvist højt niveau af 

kompleksitet i forhold til lejeregulering og således budgettering af omsætning på lejeindtægter der 

kommer herfra.  Ovenstående punkter er ikke udtømmende, men giver en god forståelse for de 

regler der omkranser de muligheder, der er for at optimere driften og forbedre pengestrømmene. 

Risikoen ved budgettering her er, ikke at indregne nogen ændringer da antallet af forhold der har 

betydning for realisering er så højt. Der ses også for de ejendomme med en stor andel BRL § 5, stk. 

1 lejemål, at afkastet reguleres til et lavere frem for at indregne en fremtidig forøgelse af 

overskudsgraden på disse lejemål. Der indregnes således et potentiale i afkastet på det forventede 

forøgelse af overskud over tid ud fra mæglernes erfaring.89   

 

12.9  Det lejedes værdi 

Værdiansættelse på baggrund af det lejedes værdi defineres efter LL §§ 47-49 og reguleres efter 

BRL §§ 5, 7 samt 29c. Som udgangspunkt anvendes omkostningsbestemt lejefastsættelse, men i de 

tilfælde hvor den enkelte lejlighed er gennemgribende renoveret jf. BRL § 5, stk. 2. Med 

gennemgribende renovering hentydes specifikt til et konkret beløb der reguleres hvert år, med en 

sats der over de seneste ti år har haft en stigning på gennemsnitlig 2,4 % pr. år. Stigningen har 

således ligget en spids over gængse inflation på 2,00 %. Gældende for 2011 er at en lejlighed skal 

renoveres for min. DKK 2.054 pr. m2 eller min DKK 234.928 efter fradrag for sparet 

vedligeholdelse90.  

                                                            
85 LL § 58, stk. 2 
86 LL § 58, stk. 4 
87 BRL § 26, stk. 1 og stk. 2 
88 LL § 58, stk. 3 og BRL  
89 Interview med Nybolig erhvervsmæglerne april 2012, samt oplæg fra Notar Ejendomsmægleren på ejendomsportefølje der 
anvendes her i afgangsprojektet. Potentialeholdningen fremgår desuden af diverse prospekter formuleret individuelt.   
90 http://www.kk.dk/Borger/BoligOgByggeri/Huslejenaevn/Huslejenaevnene/LejensStoerrelse/BeregningAfLeje.aspx  
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Hvorledes fastsættes det lejedes værdi? Det lejedes værdi afgøres fra sag til sag og sker ved 

sammenligninger jf. LL § 47, stk. 2 dog undtaget de lejemål forbedret efter LL § 62b og lejemål der 

har været byfornyet. 

Udlejeren fastsætter som oftest, efter tidligere afgjorte sager og flere af dem ligger sig et niveau 

under huslejenævnets tidligere afgørelser, for derved at undgå sager. Når lejer i tvister henvender 

sig til LLO, og LLO kan se at der har været positive tilsagn fra huslejenævnet på sammenlignelige 

lejemål, opgives sagen som oftest fra lejers side.       

Med sammenlignelige lejemål jf. LL § 47, stk. 2 hentydes der til følgende kriterier: Geografisk 

beliggenhed, art, størrelse, vedligeholdelsesstand, kvalitet og udstyr.    

Forbedringerne skal jf. LL § 58 have forbedret det lejedes værdi væsentligt og disse forbedringer 

skal være færdiggjorte indenfor en periode på max 2 år jf. BRL § 5, stk. 2. 

 

12.10  Markedsleje          

Lejefastsættelse efter markedsleje er lig med at der kan aftales fri lejefastsættelse og det er således 

markedet, der regulerer gennem udbud og efterspørgsel, hvilken leje der kan fastsættes.  

Alle private beboelseslejemål opført efter 1991 tillader markedsleje, og der er således ingen 

reguleringer udover aftalelovens almindelige bestemmelse, primært AFTL § 3691.    

Lejefastsættelse via fri markedsleje gælder også for beboelseslejemål nyindrettet efter 1. september 

2002 og ekstra opførte etager der er givet tilladelse til efter 1. juli 200492.      

Markedslejeniveauet spænder meget, men er som udgangspunkt dyrest for de mindste lejligheder.  

Der ses de samme mekanismer der påvirker lejen, som for det lejedes værdi, disse var: Geografisk 

beliggenhed, art, størrelse, vedligeholdelsesstand, kvalitet og udstyr.    

Markedslejerne svinger fra DKK 900 pr. m2 og op til DKK 1.800 pr. m293  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
91 AFTL § 36 regulerer at aftaler kan tilsidesættes hvis de er indgået på en urimelig måde eller i strid med redelig handlemåde. 
92 http://www.ret-raad.dk/Offices/hurup-
thy/Private/Articles/Article%20list/Der%20er%20forskel%20paa%20udlejningsejendomme.aspx  
93 Colliers MarkedsNYT – Forår 2012, side 34.  
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Nedenstående i tabel 13 vises de lejefastsættelsesregler som de 13 ejendomme er reguleret efter.  

 

Tabel 13  
År for ibrugtagning, afkast, max leje 
og fri lejefastsættelse 

År for 
opførelse og 
anvendelse til 

beboelse 

Kapital- afkast 
(BRL §, 5. stk. 1- 
jf. BRL § 9, stk. 2) 

Det lejedes værdi - 
max leje i 2010 (BRL 

§, 5. stk. 2) 

Fastsættelse  
på baggrund 

af 
markedsleje 

1) Gammel Mønt 14 1910 7 % DKK 1.250 Nej 

2) Østerbrogade 114-116 1902 7 % DKK 1.250 Nej 

3) Kroghsgade 1/Sortedam Dossering 81 1886 7 % DKK 1.250 Nej 

4) Holbergsgade 8-10/Tordenskjoldsgade 

21 

1868 7 % DKK 1.250 Nej 

5) Elmegade 18 1889 7 % DKK 1.150 Nej 

6) Rantzausgade 30 1966 10 % DKK 1.100 Nej 

7) Jagtvej 46 1900 7 % DKK 1.100 Nej 

8) Nordre Frihavnsgade 54 1902 7 % DKK 1.250 Nej 

9) Nordre Fasanvej 117  1958 7 % DKK 1.100 Nej 

10) Nordre Fasanvej 1 1883 7 % DKK 1.100 Nej 

11) Øresundsvej 19 1887 7 % DKK 1.100 Nej 

12) Enghavevej 51 1904 7 % DKK 1.150 Nej 

13) Vesterbrogade 103 1889 7 % DKK 1.150 Nej 

Kilde: Egen tilvirkning og www.OIS.dk, salgsprospekterne og Københavns og Frederiksberg kommuners hjemmesider    

 

Der er kun en enkelt ejendom med et kapitalafkast over de 7 % og det er Rantzausgade 30. 

Angående det lejedes værdi ses, at der difference på hvor ejendommene ligger. Det lejedes værdi 

inddeles i tre standarder for hvert område, og i tabellen er regnet på de bedste standarder.  

I ovenstående tabel 13 er noteret at ingen m2 beboelse er reguleret ved markedsleje. Dette skal 

læses således at der som udgangspunkt ikke er nogle beboelseslejemål der kan reguleres på 

baggrund af markedsleje, da ejendommene alle sammen er opført før år 1992.  I de selvsamme 13 

ejendomme kan der dog godt være enkelte lejemål, der reguleres på baggrund af markedsleje. Som 

nævnt kan der være omdannet enkelte erhvervslejemål til beboelseslejemål og der kan være 

indrettet beboelseslejemål i gamle tørrerum.   

Nedenstående ses tabel 14, der viser max. lejedes værdi pr. m2 for 3 værelses lejligheder på ca. 75 

m2 indenfor enkelte områder og fordelt på de tre standarder. Det skal kommenteres, at det lejedes 

værdi, godt kan være faktuelt lavere end hvad der ses nedenstående. Nedenstående satser er max 

satser godkendt i 2010.   

Der er jf. Nybolig Erhverv set afgørelser der godkender op til DKK 1.300 pr. m2 i 201194 i de 

områder der i tabel 14 tillader DKK 1.250 pr. m2.    

                                                            
94

 På baggrund af oplysninger fra et ejendomsinvesteringsseminar afholdt 22. 09.2011 af Nybolig Erhverv og Nykredit  
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Tabel 14 
 
Det lejedes værdi fordelt på område  
og stand i DKK pr. m2 Høj Middel Lav 
Indre by 1.250 1.125 1.000 
Indre Østerbro 1.250 1.125 1.000 
Amager 1.100 1.000 900 
Indre Nørrebro 1.150 1.050 950 
Ydre Nørrebro 1.100 1.000 900 
Vesterbro 1.150 1.050 950 
Frederiksberg  1.100 900 700 
 

Kilde: 

http://stat.ejendomsforeningen.dk/pxwebejendomsf/Dialog/varval.asp?ma=LEJ07&ti=Det+lejedes+v%E6rdi+i+K%F8b

enhavn+by+omr%E5de%2C+niveau+and+tid.+&path=../Database/Ejendomsforeningen/05/&lang=4&xu=Gratisbruger

&yp=&inl=Y og 

http://www.frederiksberg.dk/Borgerservice/BoligOgByggeri/Bolig%20og%20ejendom/Lejebolig/LejeretOgHuslejeforh

old.aspx  

 

12.11  Lejebestemmelser indenfor erhvervslejemål 

Lejen bliver fastsat efter erhvervslejeloven, og loven bygger på en høj grad af aftalefrihed95.  

Erhvervslejelovens § 5, stk. 2 regulerer, hvilke udgiftsarter der ud over lejen skal afholdes af 

lejeren.   

En væsentlig reguleringsmulighed for såvel lejer og udlejer er muligheden for at lejen kan reguleres 

til markedslejen jf. ELL § 13.  Markedslejebegrebet skal forstås som, citat: 

”Ved markedsleje forstås den leje som de pågældende arealer, må antages at kunne (gen)udlejes til 

inden for en tidshorisont på 6 måneder, fastsat under hensynstagen til kendskabet til de seneste 

indgåede lejekontrakter for og udbuddet til tilsvarende arealer med hensyn til beliggenhed, art, 

størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesstand.”
96 

Lejer og udlejer kan således forlange lejen sat ned eller op hvert fjerde år, således leje svarer 

overens med markedslejeniveauet. Såfremt eks. udlejer vinder retten til at få hævet, sker dette over 

en fireårig regulering, med en fjerdedel hvert år. Dette gælder ligeledes hvis lejen skal nedsættes til 

markedslejen. Paragraf 13 gælder også selvom der er aftalt uopsigelighed. Paragraf 13 regulerer 

desuden for række omkostninger som såvel udlejer som lejer har afholdt der ikke skal reguleres for 

jf. ELL § 13, stk. 6 og stk. 7 

Lejer og udlejer kan aftale at der ikke kan reguleres til markedsleje efter EEL § 13.  

                                                            
95 http://www.ebst.dk/file/4258/tjekliste.doc  
96 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., nr. 1305, bilag 8, af 16. december 
2008. 
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EEL § 14 giver udlejeren hjemmel til at regulerer lejens størrelse samt andre lejeforhold, dog kun 

hvert 8 år, EEL § 14 gælder kun for udlejer. EEL § 14 giver også udlejer ret til at opsige lejemålet 

efter det 8 år, såfremt lejer og udlejer ikke kan blive enige om de nye vilkår. Lejer er dog beskyttet 

såfremt, denne er erhvervsbeskyttet efter ELL § 62. Lejer er kun dækket under EEL § 62, såfremt 

lejemålet var erhvervsbeskyttet ved indgåelse af EEL § 14. Der kan ofte blive tale om at udleje mål 

tildele lejer en kompensation for opsigelsen, såfremt lejer har lidt et tab.  

Retten til afståelse jf. EEL § 55 tillader lejer at lade en anden lejer inden for samme branche 

forsætter lejeforholdet på uforandrede vilkår, denne ret gælder såfremt der ikke er noteret andet i 

erhvervslejekontrakten.           

Der reguleres desuden for opsigelsesmuligheder og uopsigelighed fra begge sider i EEL §§ 61, 63 -

64.  

Tvister afgøres ved boligretten jf. ELL § 77, dog kan der aftales voldgiftsbehandling.    

Nedenstående ses i tabel 15 viser markedslejerne for de forskellige beliggenheder i Københavns og 

Frederiksbergs kommuner fordelt på henholdsvis kontor, butik og bolig ud fra 8 mæglers erfaringer:   

Tabel 15 

Kontor Butik/retail Bolig 
Spænd i markedsleje i DKK pr. m2  
fordelt på område og anvendelse 
København Primær   1.350-1.850 12.000-19.500 1.100-1.400 
København Sekundær   900-1.350 800-14.500 1.000-1.200 
City      900-1.400 1.800-17.000 n/a 
City (Bedst)     1.600-1.700 17.000-18.000 1.800 
City (Standard)   1.350-1.400 11.000 1.300 
City (Under middel)   900-1.100 2.750 1.200 
Strøget (Bedst)   n/a 5.500-18.000 n/a 
Strøget (Standard)   n/a 1.200-4.000 n/a 
Brokvarterne/Frederiksberg (Bedst) 900-1.600 1.800-4.000 1.450 
Brokvarterne/Frederiksberg (Standard) 900-1.200 1.600 1.200 
Brokvarterne/Frederiksberg (Under middel) 800-1.000 900 1.100 
Havnefronter (Bedst)   1.700-2.300 1.700 1.800 
Havnefronter (Standard) 1.300-1.800 1.300 1.300 
Havnefronter (Under middel) 1.100-1.300 1.100 1.200 
Ørestad/Sydhavn (Bedst) 1.200-2.000 n/a 1.300 
Ørestad/Sydhavn (Standard) 1.100-1.500 n/a 1.100 
Ørestad/Sydhavn (Under middel) 900-1.100 n/a 1.000 
Amager (Bedst)   1.100 2.100 1.300 
Amager (Standard)   900 1.100 1.000 
Amager (Under middel)   800 800 900 
Kilde: Egen tilvirkning97 

                                                            
97 Oplysningerne er hentet fra de seneste markedsrapporter fra 8 erhvervsmæglere, nævnt i afsnittet om metode.  
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Her ses samme problemstilling som for afkast, hvorfor jeg opsummerer for max lejeniveauerne:  

For kontor 

• Spændet i markedsleje er på mellem DKK 800 – 2.000 alt afhængig om det er 

primær/bedste beliggenhed og stand ved Havnefronten, København City eller om det er 

under standard beliggenhed og stand på brokvarterne, Frederiksberg og Amager.   

• For butik  

Spændet i markedsleje er på mellem DKK 800 – 19.500 alt afhængig om det er 

primær/bedste beliggenhed og stand på Strøget eller om det er under standard beliggenhed 

og stand på brokvarterne, Frederiksberg og Amager.   

• For bolig  

Spændet i markedsleje er på mellem DKK 900 – 1.800 alt afhængig om det er 

primær/bedste beliggenhed og stand i København City eller om det er under standard 

beliggenhed og stand i Ørestaden og på Amager.   

 

12.12  Driftsomkostninger 
Ejendommens omkostningsside består af de daglige udgifter – driftsudgifterne og de udgifter der 

fremover opstår periodisk. 

Oftest betaler lejerne en bruttoleje, hvor driftsomkostninger enten helt eller delvist er tillagt lejen. 

Disse driftsomkostninger reguleres ofte på baggrund af en pristalsregulering samt skulle der komme 

ekstraordinære stigninger i diverse driftsomkostninger er disse specifikt reguleret ligeledes. Dette er 

oftest stigning i skatter og afgifter, vand, renovation og forsikring. Stigningen i disse 

driftsomkostninger afdækkes således af en stigning i omsætningen og pengestrømmenes indkomst 

og udgiftsside følges ad.  Som udgangspunkt anbefales en pristalsregulering, der følger den 

Europæiske Centralbanks inflationsmål.    

Det er den enkelte lejekontrakt der regulerer, hvilke omkostninger der betales alene af leje og af 

udlejer eller deles.  

Driftsomkostninger skal reguleres årligt med den forventede inflation98  

Administrationsomkostningerne på omkostningsbestemt regulerede lejemål er maksimeret jf. 

huslejeankenævnet.  Der sat et loft på DKK 2.500 gældende for år 2011 pr. boliglejemål eksl. 

Moms. Årsagen til at denne driftsomkostning er reguleret skyldes, at mange udlejere driver 

administrationen selv, ofte via et søsterselskab. Her er således en god mulighed for udlejer, til at 

sætte sine egne forudsætninger, for hvad det skal koste at administrere et boliglejemål og på den 

                                                            
98 Se afsnit 13.7 om den fremtidige vækst 
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måde mere eller mindre skjult, at kunne skabe en ekstra fortjeneste på især omkostningsbestemt 

regulerede lejemål som jo giver en lav indtjening pr. m299       

Erfaringerne viser at administrationsomkostningerne for kontor ligger på mellem 1-3 % af 

lejeindtægten og for butik mellem 2-4 % af lejeindtægten100. 

Ligeledes viser erfaringerne for omkostninger til udvendig vedligeholdelse, at disse ligger for 

kontor mellem DKK 25-60 pr. m2, for butik mellem DKK 30-50 pr. m2, og for bolig mellem DKK 

50-80 pr. m2. 

I den udvendige vedligeholdelse, kan indeholdes et særskilt beløb til opsat vedligehold, er der dette, 

bør lejeindtægter der kommer herfra særskilt posteres, dette gælder ligeledes driftsomkostningerne, 

således udlejer og lejer løbende kan holde øje med om der sammenhæng.   

Ved opstilling bør de lejerbetalte driftsomkostninger ikke indgå i lejeindtægten, men adskilles og 

opstilles som en særskilt indtægtspost. Dette skyldes følgende: 

• Det giver et mere overskueligt billede af hvad den faktiske markedsleje for det pågældende 

lejemål er. 

• Ved tomgang, skal udlejer afholde alle driftsomkostninger selv   

Driftsomkostningerne bør opdeles i enkeltstående poster, således der kan analyseres på om der er 

omkostninger der afviger fra normen, og derved påvirker resultatet101.    

 

12.13 Tomgang 

Risikoen for tomgang i kortere eller længere perioder, skal indregnes i ejendommens 

indtægtsgrundlag. Hvor megen tomgang der skal indregnes, afhænger af ejendommens 

anvendelsesformål og beliggenhed. Der bør inddrages empiri fra markedet, som tydeligt viser 

tomgangsraterne. Vurderes der tomgang, indregnes den manglende indtægt i det pågældende år, 

samt de forventede omkostninger der er ved genudlejning, indretning af lejemålet samt manglende 

betaling af lejemålets andel af driftsomkostningerne.  

Ved eksisterende tomgang beregnes leje således - citat: 

”For uudlejede arealer indgår en skønnet markedsleje i lejeindtægten.”
102  

Dog skal der fradrages for uudlejede lokaler, hvor der samtidig (som i ovenstående citat) er 

indregnet en indtægt for den periode, indtil lokalerne forventes udlejet. 

                                                            
99 http://www.kk.dk/Borger/BoligOgByggeri/Huslejenaevn/Normtal.aspx 
100 Værdiansættelse af fast ejendom – anbefalinger til DCF-modellen, DE, side 52, 2010 
101 Værdiansættelse af fast ejendom – anbefalinger til DCF-modellen, DE, side 52-54, 2010 
102 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., nr. 1305, bilag 8, af 16. december 
2008. 
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For terminalåret anvendes en forventet steady state tomgangsrate, med de manglende indtægter og 

de forøgede omkostninger det medfører103. 

   

12.14  Fremtidige investeringer 

Hvad kan medregnes og hvad kan ikke medregnes i lejeindtægter baseret på investeringer i 

fremtiden? Her er der ikke helt overensstemmelse, mellem forskellige værdiansættelsesregulativer. 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har tydeliggjort, at der kan godt medregnes forventede 

moderniseringsopgaver på alle eksisterende bygningsarealer, såfremt dette findes plausibelt at disse 

iværksættes. Dog kan investeringer i nye tilbygninger og udvidelser m.v. ikke indregnes  

JF. IAS 40, afsnit 51, må der ikke indregnes nogen form for værdi af fremtidige investeringer. 

Markedsværdibegrebet henleder til at markedsværdien skal reflektere de fremtidige ændringer der 

kunne komme, og der er således uoverensstemmelse104. 

I praksis ses at der indregnes værdien af plausible investeringer, på eksisterende bygninger, 

herunder især på boligudlejning (skifte fra BRL § 5, stk. 1 til stk. 2) indregnes disse plausible 

stigninger i lejeindtægter på ejendommen. Dette gøres ved at sætte risikotillægget på 1. års afkastet 

lavere end, hvad den pågældende risiko på ejendommen ellers forskriver105.  

I dette projekt følges DE der indregner værdien af fremtidige investeringer på eksisterende 

bygninger.  

 

13   DCF-modellen 

DCF er en forkortelse for discounted cash flow. Spørgsmålet er herefter hvilke pengestrømme, 

hvilken tilbagediskonteringsperiode og hvilken tilbagediskonteringsfaktor? 

DCF-metoden opbygges af to værdier som er: 

1. Værdien af de løbende pengestrømme (driftsafkastet) i en given budgetperiode.  

2.  Terminalværdien i terminalåret som efterfølger budgetperioden.  

Nedenstående vises ligning 3: 

 

Ligning 3            DCF .metoden � ∑
12134
&1567+

8
9:1

;<<=<<>
*

12138?1
&re@A+&15re+8
;<<=<<>

  

                  Kilde: Egen tilvirkning - Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, s. 36
  

                                                            
103 Værdiansættelse af fast ejendom – anbefalinger til DCF-modellen, DE, side 41-43, 2010 
104 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Notat om måling af ejendomme, 3. april 2009 – der retter sig i mod at opfylde ÅRL § 38 der 
bygger på en fortolkning af IAS 40, jf. DE. 
105 Nybolig Erhverv fra ejendomsinvesteringsseminar 22. september 2011 med Nykredit om potentialeejendomme.  
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Første klamme udgør budgetperioden og anden klamme udgør terminalværdien.  

Denne DCF-metode er en direkte metode, da det svarer overens til en værdiansættelse af 

egenkapitalen. Dette gøres ud fra den tese, at der er et aktiv (ejendommen) og et passiv 

(egenkapitalen), da aktivet er 100 % finansieret på kontantbasis med egenfinansiering106, som 

beskrevet tidligere i afsnittet om den afkastbaserede metode. Forskellen er, at tilbagediskonteringen 

sker alene med baggrund i omkostninger til egenkapitalen og ingen omkostninger til 

fremmedfinansiering. Ved værdiansættelse af ejendomme svarer disse omkostninger overens, med 

den risikofrie rente plus et risikotillæg.  

Nedenstående gennemgås de to værdier. 

 

13.1  De frie pengestrømme 

DCF-modellen fungerer i flere henseende, som den afkastbaserede metode. Begge metoder 

anvender de frie pengestrømme i beregningen til driftsafkastet. DCF-modellen uddyber her med 

budgettering flere år frem i tid og kan således være mere præcis, såfremt de budgetterede frie 

pengestrømme også viser sig at være korrekte. 

De frie pengestrømme er nettoresultatet af bruttolejeindtægter fratrukket de af udlejeren betalte 

driftsomkostninger, som også tidligere kaldt – driftsafkastet. Ekstraordinære indtægter som p-

pladser, lysreklamer m.v., indgår også i de frie pengestrømme men bør opstilles separat i 

indtægtsrække.  

DCF-modellen kritiseres for ikke at tage højde for værdien, af de investeringer der foretages 

løbende som reducerer pengestrømmene og evt. først efter budgetperioden resulterer i en øget 

overskudgrad. Gældende for ejendomme er, at der er forskel i investeringer der foretages på 

ejendommen. Der er større vedligehold, som ikke kan pålægges lejerne og der er forbedringer samt 

decideret ændringer i lejemålene der enten øjeblikkeligt resulterer i en bedret lejeindtægt eller efter 

tid. Et eksempel er ved en fraflytning af et boliglejemål, at udlejer vælger at renovere lejemålet, 

således lejen fremover kan reguleres efter BRL § 5, stk. 2 og ikke længere efter § 5, stk. 1.  Ganske 

givet har lejemålet et større potentiale til at opnå en højere lejeindtægt, men såfremt der ikke er 

lejere der vil bo der, har udlejer taget fejl af markedet og dette straffes udlejer naturligvis for i form 

af et lavere faktisk afkast på ejendommen.  I forhold til selve værdiansættelsen, tilsiger 

Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1305, bilag 8, af 16. december 2008 om finansielle rapporter for 

                                                            
106 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 2009 – side 35-42 
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kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., at det uudlejede areal skal der indgå en skønnet 

markedsleje, dog med et fradrag indtil det findes plausibelt at arealerne lejes ud igen.  

Bekendtgørelsen kommer således på dette punkt DCF-modellen til hjælps. Ved andre større 

renoveringer, som ikke medfører lejeforhøjelser rammes ejendommens nettodrift hårdere.  

Der er eksempler på ejendomme, der er fuldt renoveret i forhold til tag, klimaskærm udover 

vinduerne, kloak og visse fællesarealer, som ikke indbringer lejeindtægter107. Disse investeringer 

får, ikke nogen positiv effekt på værdiansættelsen og dette kan da bestemt betragtes som et problem 

og for visse investorer opildne dem til, at holde igen på vedligeholdelsen for at maksimere afkastet.  

Manglende vedligeholdelse er ikke en gangbar vej, for den investor der har en lang horisont.  

 

13.2  Budgetperiodens længde 

Diskussionen om hvor lang budgetperioden skal være, indtil de frie pengestrømme fra ejendommen 

kan vurderes som stabile, er svær. Det korte svar er, når vækstraten er i overensstemmelse med den 

langsigtede inflation, herefter er steady state108 opnået. 

Såfremt ejendommens lejeindtægter og omkostninger pristalsreguleres med den samme rate som det 

langsigtede inflationsmål, kan det argumenteres for at bruge en kort periode på få år. Er udlejer 

vidne om tomgang i fremtiden eller/og kommende investeringer, for at kunne holde lejeindtægterne 

eller forøge bør disse tidspunkter budgetteres også. Budgetperioder på mere end ti år udføres, men 

øger usikkerheden og giver antageligvis ikke et bedre billede af ejendommens værdi.     

 

13.3  Hvornår på året skal pengestrømmene diskonteres fra 

Jf. den afkastbaserede model, diskonteres pengestrømmene fra ultimo året. Dette er en ren teoretisk 

tilgang til hvorledes driften er i en ejendom, da lejeindtægterne som ofte forudbetales månedsvis, 

for visse erhvervslejere kvartalsvist. Ligeledes falder omkostningerne ikke alle sammen ultimo året, 

men kommer som ofte i store betalinger herunder, skatter, afgifter og forsikringer – alle forudbetalt. 

Derforuden er der en række månedlige omkostninger der enten betales forud eller bagud herunder, 

vicevært, renhold, og administration. Dette giver et forkludret billedet af de reelle pengestrømme, 

såfremt ultimo året anvendes på samtlige indtægter og omkostninger. Summen af nutidsværdien 

øges af at få indbetalingerne ind så tidligt så muligt, således at vi allerede i tidspunkt 0 kan få den 

første rate af pengestrømmene. Disse pengestrømme skal jo ikke tilbagediskonteres, da vi så og sige 

                                                            
107 Eks. på ejendomskunde i Nykredit, der ønskede deres ejendom vurderet i forbindelse med et plausibelt salg i 2011 via Nybolig 
Erhvervsmægler - København, (erhvervsmægler - Jakob Lund Hansen).  
108 Perioden efter den budgetterede periode, hvor der skabes en terminalværdi 
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har dem i hånden med det samme. Vi står med et andet problem, såfremt meget store omkostninger 

falder tidligt på året eks. forsikringer, som er en meget stor post sammen med skatter og afgifter. 

Dette vil reducere de frie pengestrømme væsentligt. 

Da hver enkelt ejendom i praksis ikke betaler omkostninger på samme tid på året og nødvendigvis 

ej heller modtager indtægt fra erhvervslejerne i samme flow, vælges der at diskontere de frie 

pengestrømme ultimo året. Dette har også en teoretisk fordel da der således skabes ensartethed 

mellem metoderne – den afkastbaserede og DCF.109        

 

13.4  Deposita, forudbetalt leje og diverse andre saldi 

Deposita, forudbetalt leje og diverse saldi (vedligehold) opnår på større ejendomme en hvis 

størrelse, og behandlingen af dette er ikke helt klarlagt, om end der forslag til hvorledes det bør 

behandles. Tilgangen til værdiansættelse af deposita, forudbetalt leje og diverse saldi er todelt, den 

ene tilgang antager et krone for krone princip. Krone for krone princippet, betyder at investor får 

lov til at betale for ejendommens indestående. Metoden er således, at beregne ejendommens værdi 

for herefter at tillægge beløbet, hvilket giver det samlede prisforlangende110.  

 

Den anden tilgang er hvor værdien af deposita, forudbetalt leje og diverse saldi indregnes ved at 

tillægge forrentningen af denne sum indestående til ejendommens nettodriftsresultat. Den 

forrentning der kan opnås skal afspejle den risiko der er for udlejer for at skulle tilbagebetale de 

enkelte lejers deposita og forudbetalt leje.  Eks. boliglejemål ses en opsigelsesperiode på mellem 3 

og 6 måneder, der bør således ikke indregnes forrentning på længere end hvad der kan opnås på en 

6 mdr. rente. Er der indgået uopsigelighed på erhvervslejemål, kan forrentningsperioden 

synkroniseres med lejers uopsigelighed. Ligeledes gældende for diverse saldi, er det uvist hvornår 

der skal gøres brug af midlerne, hvorfor en kort 6 -12 måneder forrentningsperiode anbefales. 

Eksempel med ejendommen Holbergsgade 8-10/Tordenskjoldsgade 21, der har indestående på 

DKK 980.000. Såfremt indestående forrentes med 1,25 % på et aftaleindlån, vil det give på årsbasis 

min. DKK 12.250, antaget at ingen af de DKK 980.000 betales tilbage til lejerne i perioden. 

Afkastkravet er 4,00 % på Holbergsgade 8-10/Tordenskjoldsgade 21 og dvs. det reciprokke heraf = 

25 multipliceres med renteindtægten på DKK 12.250, hvilket giver en værdi på DKK 306.250. 

                                                            
109 Værdiansættelse af fast ejendom – anbefalinger til DCF-modellen, DE, side 22-27. 
110 Eks. Sadolin/Albæk’ prospekter anvender tilgangen med krone for krone 
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I prospektet skal en evt. investor give DKK 980.000 for deposita, forudbetalt leje og diverse saldi, 

da der anvendes krone for krone tilgangen, havde den anden tilgang været anvendt kunne investor 

(uden forhandling) spare næsten DKK 675.000.      

Det vil i afgangsprojektet være tilgangen, hvor værdien af deposita, forudbetalt leje og diverse saldi 

indregnes ved at tillægge forrentningen af denne sum indestående til ejendommens 

nettodriftsresultat, der anvendes.   

  

13.5  Terminalværdien   

I afsnittet om den afkastbaserede metode, blev formlen bag terminalværdien forklaret ud fra 

Gordons vækstformel. Gordons vækstformel kritiseres for, at den bygger på en konstant vækstrate 

og den investerede kapital der løbende vil være forrentes højere end WACC. Dette er naturligvis 

ikke realistisk. Problemstillingen bliver også, at en forholdsvis stor andel af ejendommens samlede 

værdi, kommer fra terminalværdien og ikke fra budgetperioden, hvor investor oftest vil kigge på 

ændringer, der kan optimere driften og ligeledes være i besiddelse af det største informationsniveau 

om driften og ejendommens stand. 

En anden formel til beregning af terminalværdien er Copeland m.fl. formel, der opdeler 

terminalværdien i 2 perioder, den 1 periode følger i teorien Gordons formel med en højere 

forrentning af den nyinvesterede kapital og den anden periode med end forrentning af nyinvesteret 

kapital og WACC.111    

Ved brug af Copeland m.fl. formel vil der alt andet lige opnås en lavere terminalværdi end ved 

Gordons, grundet der ikke indregnes konstant højere forrentning end WACC. 

En fordel ved Gordons vækstformel, er omvendt også terminalværdiens store indflydelse på den 

samlede ejendomsværdi. Ved ejendomme med få lejere, kan tomgang i et enkelt budgetteringsår, få 

stor indflydelse på den samlede værdi af budgetteringsperioden. Her må antages at tomgang af den 

ene eller anden årsag, over længere periode ikke er retvisende. Udlejer vil gøre en række forsøg for 

at få udlejet ejendommen, herunder nedsætte kravet til m2 lejeniveauet eller indgå trappeleje. Der 

findes bestemt ejendomme, som ganske enkelt mister deres betydning i et lokalområde, også gerne 

grundet de er specialindrettet og således ikke kan anvendes til andre formål. Her er det korte svar, at 

ejendommen ikke er mere værd, end den grund den ligger på.  

Dette er ikke tilfældet her med velbeliggende ejendomme med anvendelsesformål der gør dem 

lettere at genudleje eller omdanne.  

                                                            
111 Copeland, Tom, Koller, Tim & Jack Murrin (2000), “Valuation, Measuring and Managing 
the Value of Companies”, 3. Ed. University ed. McKinsey & Company, Inc. 
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I afgangsprojektet vil Gordons vækstformel dog blive anvendt i DCF-modellen, primært af den 

årsag at Ejendomsforeningen Danmark (ED) anvender den og gør sammenligninger lettere112.    

Terminalåret skal som nævnt betragtes som et normalt år. Terminalværdien er udtryk for de 

forventninger der er til pengestrømmene i al tid fremover, der skal således indregnes forventet 

tomgang. Angående tomgang skal også indregnes de tillægsomkostninger der er ved at have 

tomgang herunder omkostninger til mæglersalær for genudlejning og varme.  

Generelt laves en beregning for de forventede langsigtede omkostninger m.v., dette gøres som ofte 

ud fra nøgletal – DKK pr. m2. på driften ud fra den enkelte ejendomstype.   

 

13.6  Tilbagediskontering 
Under afsnittet den afkastbaserede metode, blev der gennem gået de to ud af de tre variabler der 

indgår i diskonteringsrenten.  Den risikofrie rente og risikotillægget på afkastet blev gennemgået.  

Der mangler således én variabel – forventningen til væksten. 

 

 

13.7  Vækst i omsætningen og omkostningerne 
Den langsigtede vækst der er gældende ejendomme, skal fastlægges således de kan indgå i 

diskonteringsrenten.  

Det øger problemstillingen, såfremt der ikke anvendes en homogen vækstrate, og DE har 

tilkendegivet, at Den Europæiske Centralbanks langsigtede inflationsmål på max 2,00 % bør være 

rettesnoren113.  Holdes de 2,00 % op i mod det danske nettoprisindeks, som jo anvendes af 

størstedelen af udlejerne, ses en difference.  

 

Nettoprisindekset i år 2008 på 3,70 % var usædvanligt højt i forhold til gennemsnittet de seneste 22 

år. Korrigeres der for år 2008 og sætter det til 2,00 % ses følgende i tabel 16114: 

 

Tabel 16 
Gennemsnit af nettoprisindeks   Ikke korrigeret år 2008 Korrigeret år 2008 

Fra år 1982 til og med år 2011 - (30 år)     2,99 % 2,93 %   
Fra år 1992 til og med år 2011 - (20 år)     2,14 % 2,05 %   
Fra år 2002 til og med år 2011 - (10 år)     2,25 % 2,08 %   

 Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af www.dst.dk    

                                                            
112 Værdiansættelse af fast ejendom – anbefalinger til DCF-modellen, DE, side 28. 
113 Værdiansættelse af fast ejendom – anbefalinger til DCF-modellen, DE, side 31-35, 2010 
114 http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/prisindeks/nettoprisindeks.aspx  



Michael Schnell Hansen – Værdiansættelse af erhvervsejendomme                              CBS HD(R) Maj 2012 
 

Side 63 af 107 

 

DE argumenter med følgende begrundelser for anvendelse af ECB’ langsigtede inflationsmål: 

• Danmarks Nationalbank fører fastkursaftale overfor euroen 

• Konvergenskrav 

• En langsigtet pristalsregulering over 2,00 % ikke vurderes bæredygtig på lang sigt115  

Der er flere parametre der influerer på inflationen116, og ville kunne tages til indtægt i en beregning.  

Stigende omkostninger til eks. varme, vand, el, administration og byggematerialer i forbindelse med 

vedligehold, renovering og reparationer vil i et gunstigt marked kunne pålægges lejerne og 

bruttolejerne vil således stige. Stigningen i omsætningen medfører kun en parallel stigning i 

nettolejen, overskudgraden er således uforandret. I et gunstigt marked vil forholdet således være 

status quo, i et mindre gunstigt marked vil værdierne på ejendommenes udhules.  

Med den store efterspørgsel disse år på boliglejemål i København, vil en vækstrate på baggrund af 

en forventet efterspørgsel frem for ECB langsigtet inflationsmål på max 2,00 % være mere 

retvisende. Jeg er velvidende om at ECB’ mål også indeholder efterspørgselsparametre. Vækst 

baseret primært på efterspørgsel, vil ikke kunne anvendes på omkostningsbestemte boliglejemål, og 

disse repræsenterer en stor andel af den samlede mængde. Det vil såvel primært være boliglejemål 

reguleret efter ren markedsleje og til dels boliglejemål reguleret efter det lejedes værdi, der vil passe 

på denne inflationsteori. Som nævnt tidligere i de strategiske analyser, må det antages at være et loft 

for udviklingen i m2 lejen, grundet alternative boliger og lejernes indkomst. Markedet vil rette sig 

selv, men dog med en forskydning mod højre på en efterspørgselskurve. Magen til andre varer, vil 

der ikke være en jævn konstant stigning, men i perioder være peaks.  

For kontor- og butikslejemål, ses der også stigninger i m2 lejerne, dog ses også stigende tomgang, 

så markederne fastholder den store forskel der er på de enkelte geografiske områder117. 

Nedenstående i figur 6, vises udviklingen i m2 lejen for butikslejemål beliggende på Strøget fra år 

2005 til og med år 2011. Her ses udsvingene tydeligt og samlet i periode er lejen steget med 12,5 % 

svarende til en gennemsnitlig årlig stigning på 1,79 % over de seneste 7 år.  

 

 

 

 

 

                                                            
115 Værdiansættelse af fast ejendom – anbefalinger til DCF-modellen, DE, side 31-35, 2010 
116 http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/inflation/what_da.htm  
117 Nybolig Erhverv – Markedsrapport for forår 2012 
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Figur 6 

Gældende for kontorlejemål ses udviklingen i m2

nedenstående 

For City er lejen steget i perioden med 17,24 % svarende til en gennemsnitlig årlig stigning på 2,46 

% over de seneste 7 år.

For Frederiksberg/Brokvarterne er lejen steget i perioden med 

gennemsnitlig årlig stigning på 4,29 % over de seneste 7 år.

 

Figur 7 

For Nordhavnen/Sydhavnen er lejen steget i perioden med 29,41 % svarende til en gennemsnitlig 

årlig stigning på 4,20 % over de seneste 7 år.

For Ørestaden er 

på 2,68 % over de seneste 7 år.

Skulle der tolkes ud fra historikken i figurerne

største vækst at investere i kontorlejemål

hensyn til hvorvidt der skulle være specifikke driftsomkostninger gældende for området.  
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Figur 8 

Som oplyst i afsnit

forlange lejen reguleret til markedslejen, såfremt lejekontrakten forskriver dette. Det vurderes ikke 

plausibelt, 

bl.a. grundet regulering til markedsleje og herunder a

m2 leje primært i forhold til City.

De spænd der er mellem de enkelte områder

der ses naturlige max lejeniveauer i de enkelte områder. Der er som før 

der er mere attraktive end andre og bliver et område for dyrt, flytter lejerne til et mere attraktivt 

område, såfremt spændet findes attraktivt lavt. 

Der opnås således tilstrækkelig merværdi ved at flytte område i forhold til den mer

m2 lejen, dette får spændet til at stige igen

Stigende omkostninger på ejendommenes driftsomkostninger, herunder skatter og afgifter og 

råvarer (fællesarealernes forbrug af el, varme og vand) kan medfører stigende lejeomkostninger 

Stigende omkostninger for udlejere i et marked præget af lav efterspørgsel, genere ikke vækst i 

omsætningen, kun lavere overskudsgrad, da udlejere må påtage sig omkostningerne selv.  

Disse vækstmuligheder og risici indregnes i risikopræmien, frem for at in

forventningerne til inflationen. 

Vi har før set i følsomhedsberegningen i Tabel 

værdi. Det er yderst relevant, at der er overensstemmelse mellem de der værdiansætter ejendomme 

efter DCF-

eks. med RICS

                                        
118 Fra ejendomsinvesteringsseminar 22.09.11 med Nykredit og Ny
119 International økonomi, ved Kureer & Lundgren. 
120 Royal Institute of Chartered Surveyors 
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De spænd der er mellem de enkelte områder
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der er mere attraktive end andre og bliver et område for dyrt, flytter lejerne til et mere attraktivt 

såfremt spændet findes attraktivt lavt. 
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-metoden, og deres valg af vækstrate anvendes stringent og i fælles overensstemmelse, 

eks. med RICS120 og IVSC
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Alternativt ses en situation vedr. tilbagediskonteringen med tre variabler som der ikke er 

overensstemmelse med, mellem de der værdiansætter ejendomme efter DCF-metoden: 

1) Den risikofrie rente 2) Risikotillægget og 3) Vækstraten  

Det er ønskværdigt, at alene have risikotillægget som eneste variabel. Risikotillægget bør tillade 

forskellige holdninger til volatilitet i fremtiden på den enkelte ejendomstype og geografisk 

placering af ejendommen, magen til de uoverensstemmelser der er mellem analytikere på andre 

investeringsprodukter, herunder aktier.   

 

I afsnittet om den risikofrie rente, blev det konkluderet at den risikofrie rente ikke er en selvstændig 

komponent, men indgår i symbiose med risikotillægget, jf. de adspurgte erhvervsmæglere og 

analytikere.  I afsnittet om risikotillægget, konfirmerede figur 4 denne tilgang til forståelsen af 

opbygningen af afkastkravet, og ovenstående parentes 1) og parentes 2) kan således ses under et og 

eliminere den risikofrie rente som variabel.    

Parentes 3) elimineres ligeledes, ud fra tesen om harmoni mellem inflation, udvikling i 

lejeniveauerne samt driftsomkostningerne. At denne tese ikke er hundrede procent korrekt, ses 

ovenstående i samme afsnit, der viser udviklingen i m2 lejerne for de enkelte områder. Dog ud fra 

erhvervsmæglernes og analytikernes udsagn i afsnittet om afkastkravet og herunder om 

risikopræmiens betydning for værdiansættelsen, vurderes det at risikopræmien indeholder 

risikovægte for såvel muligheden for at bibeholde lejeindtægterne samt udvikling/vækst i 

lejeindtægterne, i forhold til det geografiske område ejendommen er beliggende i.            

 

13.8  Opsamling på DCF-modellen 

Som delkonklusion og opsamling på værdiansættelse via DCF-metoden kan konkluderes, at når 

metoden anvendes med Gordons vækstformel, har terminalværdien en stor indflydelse på den 

samlede værdiansættelse. Denne konsekvens vurderes acceptabelt, da DCF-metoden bør harmonere 

med den afkastbaserede metode der ligeledes bygger på Gordons vækstformel.   

Vigtigheden i at pengestrømmene diskonteres fra et så præcist tidspunkt på én gang om året eller 

flere gange om året er relevant, dette må ses som en forfinet metode når investor har tilgang til 

samtlige oplysninger om indtægter og udgifter. For at DCF-metoden og den afkastbaserede metode 

skal munde ud i samme værdi, skal pengestrømmene tilbagediskonteres fra ultimo året.   

                                                                                                                                                                                                     
121 International Valuation Standards Council – www.ivsc.org  
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En meget lang budgetperiode, behøves ikke at skabe en mere præcis værdiansættelse. 

Budgetperioden skal løbe frem til Steady state tidspunktet, hvor de frie pengestrømme fra 

ejendommen er stabiliseret, således vækstraten svarer til den langsigtede inflation. Steady state kan 

for visse ejendomme findes, efter ganske få år.   

Det kan konkluderes at m2 lejerne er vokset med væsentligt mere end de 2,00 % der anbefales at 

anvende af DE, udviklingen i m2 lejerne har været områdespecifikke. Der er områder, der de 

seneste 7 år er vokset gennemsnitligt med 4,29 %, områder med kun 2,46 %, og der er kun få km 

mellem disse ejendommes beliggenhed.  Det kan også konkluderes at inflationen i det nominelle 

forrentningskrav har været højere end de anbefalede 2,00 %.    

       

14  Værdiansættelse af ejendommene i porteføljen ud fra DCF-modellen   

Værdiansættelse efter DCF-metoden og den afkastbaserede giver den samme værdi når en række 

præmisser overholdes. De 13 ejendomme der indgår i porteføljen værdiansættes til dels på baggrund 

af DE’ vejledning122, samt de i salgsprospekterne oplyste indtægter, udgifter og afkastkrav.  

I dette afsnit bliver der udført tre beregninger, den første beregning følger erhvervsmæglernes 

forudsætninger. Beregning nummer to følger de forskellige loves reguleringer, maksimale 

lejeniveauer og DE’s anbefalinger. Beregning nummer tre følger forudsætningerne i beregning 

nummer 2 med det tillæg at lejeindtægterne optimeres mest muligt. 

 

14.1  Beregning nummer 1 - Erhvervsmæglernes forudsætninger 

Nedenstående er samlet de generelle præmisser:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
122 Værdiansættelse af fast ejendom – anbefalinger til DCF-modellen, DE, side 22-59, 2010 

• 10 års budgetperiode 

• Vækstraterne i såvel omsætning som driftsomkostningerne sættes til 2,00 % 

• Afkastkravene der er angivet i prospekterne anvendes 

• Tilbagediskonteringsrenten er lig med afkastkravet plus 2,00 % 

• Pengestrømmene beregnes fra ultimo året 

• De oplyste indtægter og udgifter anvendes 

• De faktiske lejer og budgetterede markedslejer der er angivet i salgsprospekterne 

anvendes. 
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Ved at anvende ovenstående præmisser, skulle værdiansættelse via DCF-metoden og den 

værdiansættelse som ejendommene i salgsprospekterne er nået frem til via den afkastbaserede 

metode gerne blive de samme123.   

Nedenstående i beregning 1 vises Ejendommen Østerbrogade 114-116, beregnet ud fra en DCF-

metode ud fra ovenstående præmisser.  Salgsprospektet når frem til en værdi på DKK 61.300.000., 

heri er dog tillagt deposita og saldi efter LL § 22 på samlet DKK 922.000    

Den afkastbaserede værdi jf. prospektet er således DKK 60.378.000 og der opstår således en 

ubetydelig difference på DKK 9.000, når det anvendte afkastkrav ligeledes modelleres minimalt 

med 0,025 %. Der ses samme små differencer ved beregninger af de andre ejendomme, se bilag 8.   

 

Beregning 1 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
                                                            
123 Der tages forbehold for mindre afrundingsfejl. 

Beregning 1 - Ejendommen Østerbrogade 114-116, 2100 København Ø (Ejendom nr. 2)  ud fra salgsprospekt

(Alle tal i DKK 1.000) Nu År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse 14 lejemål) 1.220,0    1.244,4 1.269,3 1.294,7      1.320,6 1.347,0 1.373,9 1.401,4 1.429,4    1.458,0 1.487,2        

Lejeindtægter (erhverv 3 lejemål) 1.917,6    1.956,0 1.995,1 2.035,0      2.075,7 2.117,2 2.159,5 2.202,7 2.246,8    2.291,7 2.337,5        

Driftsbidrag via varmeregnskabet -           -         -         -              -         -         -         -         -            -         -                

Andre indtægter -           -         -         -              -         -         -         -         -            -         -                

Tomgang -           -         -         -              -         -         -         -         -            -         -                

Bruttoleje 3.137,6    3.200,4 3.264,4 3.329,6      3.396,2 3.464,2 3.533,4 3.604,1 3.676,2    3.749,7 3.824,7        

Driftsudgifter 179 182,6 186,2 190,0 193,8 197,6 201,6 205,6 209,7 213,9 218,2

Ejendomsskatter og afgifter 195,5 199,4 203,4 207,5 211,6 215,8 220,2 224,6 229,1 233,6 238,3

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter 80 81,6 83,2 84,9 86,6 88,3 90,1 91,9 93,7 95,6 97,5

Administration 50,3 51,3 52,3 53,4 54,4 55,5 56,6 57,8 58,9 60,1 61,3

Udvendig vedligeholdelse 368,8 376,2 383,7 391,4 399,2 407,2 415,3 423,6 432,1 440,8 449,6

Indretningsudgifter/investeringer 0

Korrektion  for splitmoms 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Udgifter i alt 873,6 891,1 908,9 927,1 945,6 964,5 983,8 1003,5 1023,6 1044,0 1064,9

Årets nettolejeindtægter 2.264,0    2.309,3 2.355,5 2.402,6      2.450,6 2.499,6 2.549,6 2.600,6 2.652,6    2.705,7 2.759,8        

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,94 0,89 0,84 0,79 0,74 0,70 0,66 0,62 0,59 0,55

Cash flow 2.134,4    2.052,4 1.973,6 1.897,9      1.825,0 1.754,9 1.687,5 1.622,7 1.560,4    1.500,5 2.759,8        

Nominel diskonteringsfaktor 5,73% Real diskonteringsfaktor 3,73%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 74.088,68   

værdier fra budgetperioden 18.009,5 (29,83 %  af den  samlede værdi) (2.759,8/0,0375)

Tilbagediskonteret terminalværdi 42.359,2 (70,17 %  af den  samlede værdi)

(74.088,7/1+0,0575)^10)

Ejendommens værdi 60.369    Ejendommens kontantværdi 61.291  Korrektion nettostartafkast 3,75 % / 3,725 %
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14.2  Beregning nummer 2 - Dagsværdi til måling og DE’ standarder 

Såfremt driften i ejendommene holdes status quo første år og investorerne skal opgøre 

ejendommenes værdi ved regnskabserlæggelse, og ejendommene værdiansættes ud fra måling af 

ejendomme til dagsværdi anvendes jf. bestemmelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1305, 

bilag 8, af 16. december 2008 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber 

m.fl. og DE´ anbefalinger124, hvilke værdier opnås da?    

 

Der anvendes følgende præmisser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
124 Værdiansættelse af investeringsejendomme – anbefalinger til DCF-modellen, 2010. Disse anbefalinger er gennemgået og anvendt 
løbende i afsnittene om værdiansættelse.    

• Udlejer har ingen viden om hvad der sker med de 11 beboelseslejemål, der i dag 

lejereguleres efter BRL § 5, stk. 1, hvorfor disse i fremtiden forventes forsat reguleret 

efter samme paragraf   

• Der fradrages ikke tomgang på beboelsesdelen, grundet den korte periode for 

istandsættelse samt at der ikke tillægges kommende merleje. Ud fra de strategiske 

analyser vurderes tomgang meget lidt plausibelt  

• Beboelseslejemål der reguleres efter BRL § 15 A (eks. tidligere erhvervslejemål eller 

tørrelofter)– her accepteres den faktiske leje 

• Beboelseslejemål der udlejes efter BRL § 5, stk. 2 og som udlejes til for høje m2 niveauer 

i forhold til de oplyste lofter af FRB. og Københavns Kommuner reguleres ned 

• Erhvervslejen bliver hævet til markedsleje over de kommende fire år, med en fjerdedel 

hvert år begyndende i år 2 til og med år 5 (jf. EEL § 13) 

• Erhvervslejemål der udlejes til for høje markedslejer på baggrund af mæglernes satser 

reguleres ned over fire år med en fjerdedel hvert år (jf. EEL § 13). 

• Der fradrages fuld tomgang det første år for manglende erhvervsleje (eks. med 

kontorlejemålet i Østerbrogade 114-116)  

• Der fradrages tomgang på 5 % af den årlige erhvervsleje – svarende til fuld tomgang hvert 

tyvende år.  

• Der fradrages for genudlejningsomkostninger til erhvervslejemål svarende til 2,50 % af 

den årlige erhvervsleje. 

• Forrentning af deposita/forudbetalt leje med 1,50 % - og årlig vækst herefter på 2,00 % 

• Samme afkast anvendes 
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Beregning 2 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Her opnås en værdi jf. beregning på DKK 55.851.000, således en værdi på DKK 5.449.000 lavere 

end den i salgsprospektet.  

 

14.3  Opsamling på beregning 1 og 2 

Der er udført beregninger ud fra de samme præmisser på de 12 andre ejendomme i porteføljen,  

se bilag 8 og nedenstående er de samlet i tabel 17: 

 

Beregning 2 - Ejendommen Østerbrogade 114-116, 2100 København Ø (Ejendom nr. 2) - måling af ejendom til dagsværdi

(Alle tal i DKK 1.000) Nu År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse 14 lejemål) 1.220,0    1.244,4 1.269,3 1.294,7      1.320,6 1.347,0 1.373,9 1.401,4 1.429,4    1.458,0 1.487,2        

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 2 % 1.213,5    1.329,4 1.449,4 1.573,6      1.702,2 1.736,3 1.771,0 1.806,4 1.842,5    1.879,4 1.917,0        

Kontorlejemålet 345,6       352,5     359,6     366,8          374,1     381,6     389,2     397,0     405,0       413,1     421,3           

Tomgang 5 % erhverv -345,6      -90,5      -92,3      -94,2           -96,0      -98,0      -99,9      -101,9   -104,0      -106,0   -108,2          

Forrentning af deposita 8,4 8,6 8,7 8,9 9,1 9,3 9,5 9,6 9,8 10,0 10,2

Bruttoleje 2.441,9    2.844,3 2.994,7 3.149,9      3.310,0 3.376,2 3.443,7 3.512,6 3.582,8    3.654,5 3.727,6        

Driftsudgifter 179 182,6 186,2 190,0 193,8 197,6 201,6 205,6 209,7 213,9 218,2

Ejendomsskatter og afgifter 195,6 199,5 203,5 207,6 211,7 216,0 220,3 224,7 229,2 233,8 238,4

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter 80 81,6 83,2 84,9 86,6 88,3 90,1 91,9 93,7 95,6 97,5

Administration 50,4 51,4 52,4 53,5 54,6 55,6 56,8 57,9 59,1 60,2 61,4

Udvendig vedligeholdelse 368,8 376,2 383,7 391,4 399,2 407,2 415,3 423,6 432,1 440,8 449,6

Indretningsudgifter/investeringer 2,5 % erhverv 39 39,8 40,6 41,4 42,2 43,1 43,9 44,8 45,7 46,6 47,5

Korrektion  for splitmoms 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Udgifter i alt 912,8 931,1 949,7 968,7 988,0 1007,8 1028,0 1048,5 1069,5 1090,9 1112,7

Årets nettolejeindtægter 1.529,1    1.913,3 2.045,0 2.181,2      2.321,9 2.368,4 2.415,7 2.464,0 2.513,3    2.563,6 2.614,9        

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,94 0,89 0,84 0,79 0,74 0,70 0,66 0,62 0,59 0,55

Cash flow 1.441,2    1.699,6 1.712,2 1.721,2      1.726,8 1.660,1 1.595,9 1.534,3 1.475,0    1.418,0 2.614,9        

Nominel diskonteringsfaktor 5,75% Real diskonteringsfaktor 3,75%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 69.729,63   

værdier fra budgetperioden 15.984,1 (28,62 %  af den  samlede værdi) (2.614,9/0,0375)

Tilbagediskonteret terminalværdi 39.867,0 (71,38 %  af den  samlede værdi)

(69.729,63/1+0,0575)^10)

Ejendommens værdi 55.851    Korrektion nettostartafkast 3,75 % / 2,49 %
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Tabel 17 
Difference i  
ejendommenes værdier 

Alle tal i DKK 1.000 

Ejendom-

menes  

Værdi i  

salgs- 

prospektet 

Heraf 

udgør 

diverse 

saldi og 

deposita  

Ejendommene

s værdi på 

baggrund af 

måling til 

dagsværdi 

Difference 

i værdien 

opgjort i 

DKK 

1. års 

afkast  

salgs-

prospekt 

1. års 

afkast 

måling  

til dags 

værdi 

Diffe-

rence i  

1. års 

afkastet  

Gammel Mønt 14 62.000 686 57.512 4.488 3,40 % 3,19 % 0,21 % 

Østerbrogade 114-116 61.300 922 55.851 5.449 3,75 % 2,49 % 1,26 % 

Kroghsgade 1 m.fl. 50.700 1.045 46.645 4.055 3,00 % 2,67 % 0,33 % 

Holbergsgade 8-10 m.fl. 51.800 980 49.684 2.116 4,00 % 3,65 % 0,35 % 

Elmegade 18 21.000 260 18.467 2.533 3,90 % 2,66 % 1,24 % 

Rantzausgade 30 42.000 634 37.110 4.890 4,00 % 3,59 % 0,41 % 

Jagtvej 46 37.000 1.062 35.396 1.604 3,80 % 2,99 % 0,81 % 

Nordre Frihavnsgade 54 46.000 821 44.532 1.468 3,80 % 3,63 % 0,17 % 

Nordre Fasanvej 117  78.000 950 74.828 3.172 4,40 % 4,27 % 0,13 % 

Nordre Fasanvej 1 45.000 946 39.421 5.579 3,90 % 3,42 % 0,48 % 

Øresundsvej 19 27.000 518 24.255 2.745 3,70 % 3,35 % 0,35 % 

Enghavevej 51 17.000 289 14.550 2.450 3,90 % 3,31 % 0,59 % 

Vesterbrogade 103 27.000 620 24.786 2.214 4,00 % 3,68 % 0,32 % 

I alt og gennemsnitter 565.800 9.733 523.037 42.763 3,81 % 3,30 % 0,51 % 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af egne beregninger og salgsprospekterne 

 

Såfremt en investor købte hele porteføljen, ville der efter det første være en nedskrivning på DKK 

42.763.000 under forudsætningen, at der er status quo på indtægter/omkostninger på ejendommene. 

Dette svarer til en nedskrivning på 7,56 % på den samlede portefølje.   

Valget om at anvende 5 % tomgang, er baseret på mæglernes oplysninger om tomgangsniveauer på 

mellem 7-9 % for kontor og 3 % for butik125, her er lavet et vægtet niveau og angående beboelse er 

niveauet sat til 0 % grundet den opnåede viden i den strategiske analyse. Det kan ikke afvises, at 

tomgangen og omkostninger til genudlejning m.v. ikke er dette rette niveau, men en fastsættelse af 

disse niveauer er meget komplekse og en vis grad af skøn vil altid være indeholdt i niveauerne.  

 

14.4 Kendsgerninger  

Det er faktuelt, at hvor der er tomgang nu, er der et reduceret 1 års afkast til investor. Det er 

ligeledes faktuelt at erhvervslejerne ikke kan hæves til markedsniveau på kun et år, men gøres over 

fire år jf. ELL § 13. I flere af ejendommene pristalsreguleres en del af erhvervslejemålene med 

mellem 3 og 4 % årligt, denne fremgangsmetode vurderes ej heller holdbar over længere tid grundet 

problematikken med at investor risikerer at skulle regulere jf. ELL § 13. 

Det er også faktuelt, at investor risikerer flere huslejenævnssager, hvor den omkostningsbestemte 

husleje for beboelse er ændret til det lejedes værdi (fra BRL § 5, stk. 1 til stk. 2).  Der må også i 

fremtiden, beregnes tomgang på erhverv og herunder omkostninger til genudlejning og mindre 
                                                            
125 Nybolig Erhverv – Markedsrapport Erhvervsejendomme i Danmark – Forår 2012.  
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istandsættelser. Det anbefales ikke at betale krone for krone for deposita m.v., da investor risikerer 

at må udbetale disse til lejerne ved fraflytning. Der er således generelt for høje værdier i 

prospekterne, frem for værdierne opnået via måling til dagsværdi, dette også selvom der ikke 

indregnes tomgang og genudlejningsomkostninger. 

 

14.5  Beregning 3 - Best case beregning 

Det vurderes interessant, at prøve at udføre en best case betragtning, hvor der indregnes den 

optimale lejeindtægt jf. gældende love, markedsniveauer m.v. Ejendommen Østerbrogade 114-116 

anvendes igen.  Beregningen udføres efter nedenstående præmisser126: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
126 Præmissen om 8 ugers tomgang ved istandsættelse er baseret på et telefoninterview med Advokat Per Bjørnsholm ved 
advokatfirmaet Arup & Hvidt. Advokatfirmaet Arup & Hvidt administrer mere end 1.000 lejemål og har stor ekspertise i 
istandsættelser og herefter skift af huslejereguleringer fra BRL § 5, stk. til stk. 2 beboelseslejemål       

• En hypotetisk fraflytning af samtlige BRL § 5, stk. 1 lejemål i år 1. 

• BRL § 5, stk. 1 lejemålene forbedres således de kan huslejereguleres efter BRL § 5, stk. 

2. = det lejedes værdi der sættes til DKK 1.100 pr. m2, hvilket er lidt mindre end det 

max. men lejlighederne er meget store, hvilket reducerer den max  m2 leje.  

• 11 lejemål (2.261 m2) istandsættes  

• Normalt ville der indregnes 8 ugers tomgang pr. lejlighed, hvilket svarer til en samlet 

omkostning på DKK 388.700 baseret på den nuværende leje jf. salgsprospektet.   

• Der indregnes følgende omkostninger på min. DKK 2.137 pr. m2 (år 2012 satsen opnås 

ved år 2011 satsen fremskrives med 2,00 %)  

• Samlede indretningsomkostninger 1 år - DKK 2.137 x 2.261 m2 = DKK 4.831.531 

• Der indregnes indretningsomkostninger fremover på DKK 100.000 pr. år 

• Omkostningerne til tomgangen er sat til lige under 5 % af bruttolejen, hvilket er højt i 

forhold til tomgangsraterne på beboelses- og butikslejemål på så attraktiv en adresse.   

• De nuværende vedligeholdelsesomkostninger fastholdes, selvom disse reduceres ved 

forbedringerne     

• Kontorlejemålet udlejes allerede i år 1 til DKK 345.600 

• Der indregnes at de nuværende erhvervslejere hæves til markedskonform leje der 

indregnes over de kommende 4 år jf. ELL bestemmelser 

• Samme afkast anvendes 
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Beregning 3 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Beregningen viser, at ejendommen opnår en ny værdi på DKK 103.812.000, således en merværdi på 

DKK 42.512.000 i forhold til værdien i salgsprospektet, svarende til en stigning på 69 %.   

Denne beregning er meget lidt plausibel, primært grundet det findes utopisk at alle beboerne skulle 

fraflytte deres lejemål der reguleres efter BRL § 5, stk. 1allerede i år 1. 

Beregningen viser dog på glimrende vis, hvorfor disse ejendomme er interessante at investere i, og 

hvorfor en lang række investorer accepterer disse meget lave startafkast. På et eller andet tidspunkt, 

fraflytter beboerne af den ene eller anden årsag og når dette sker, kan driften maksimeres. Ikke 

alene kan driften maksimeres, men ved ejendomme med tilstrækkelig attraktiv beliggenhed, også 

fastholde det opnåede forbedrede afkast.   

 

 

Beregning 3 - Ejendommen Østerbrogade 114-116, 2100 København Ø (Ejendom nr. 2) - ud fra best case optimal leje

(Alle tal i DKK 1.000) Nu År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse 14 lejemål) 2.898,6    2.956,6 3.220,7 3.285,1      3.350,8 3.640,6 3.713,4 3.787,7 4.090,6    4.172,4 4.255,8        

Lejeindtægter (erhverv 2 lejemål) 1.213,5    1.327,8 1.446,1 1.568,6      1.695,5 1.729,4 1.764,0 1.799,3 1.835,3    1.872,0 1.909,4        

Kontorlejemålet 345,6       352,5     359,6     366,8          374,1     381,6     389,2     397,0     404,9       413,0     421,3           

Andre indtægter -           -         -         -              -         -         -         -         -            -         -                

Tomgang på beboelse år 1 + fremtidig tomgangsrate-388,7      -216,5   -242,5   -247,3        -252,3   -257,3   -262,5   -267,7   -273,1      -278,5   -284,1          

Bruttoleje 4.069,0    4.420,4 4.783,9 4.973,2      5.168,2 5.494,3 5.604,2 5.716,3 6.057,7    6.178,9 6.302,4        

Driftsudgifter 179 182,6 186,2 190,0 193,8 197,6 201,6 205,6 209,7 213,9 218,2

Ejendomsskatter og afgifter 195,6 199,5 203,5 207,6 211,7 216,0 220,3 224,7 229,2 233,8 238,4

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter 80 81,6 83,2 84,9 86,6 88,3 90,1 91,9 93,7 95,6 97,5

Administration 50,4 51,4 52,4 53,5 54,6 55,6 56,8 57,9 59,1 60,2 61,4

Udvendig vedligeholdelse 368,8 376,2 383,7 391,4 399,2 407,2 415,3 423,6 432,1 440,8 449,6

Indretningsudgifter/investeringer 4.831,5    100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Korrektion  for splitmoms 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Udgifter i alt 5.705,3    991,3     1.009,1 1.027,3      1.045,8 1.064,7 1.084,0 1.103,7 1.123,8    1.144,3 1.165,2        

Årets nettolejeindtægter -1.636,3  3.429,1 3.774,8 3.945,9      4.122,3 4.429,6 4.520,2 4.612,6 4.933,9    5.034,6 5.137,3        

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,94 0,89 0,84 0,79 0,74 0,70 0,66 0,62 0,59 0,55

Cash flow -1.542,2  3.046,1 3.160,4 3.113,7      3.065,8 3.104,9 2.986,2 2.872,1 2.895,5    2.784,7 5.137,3        

Nominel diskonteringsfaktor 5,75% Real diskonteringsfaktor 3,75%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 136.994,3   

værdier fra budgetperioden 25.487,1 (24,55 %  af den  samlede værdi) (5.137,3/0,0375)

Tilbagediskonteret terminalværdi 78.324,7 (75,45 %  af den  samlede værdi)

(136.994,3/1+0,0575)^10)

Ejendommens værdi 103.812   
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15  Konklusion 

Formålet med dette afgangsprojekt, har været at undersøge om tretten erhvervsejendomme, der var 

sat salg var korrekt værdiansat. For at kunne løse denne problemstilling, var der opstillet tre 

underspørgsmål, der omhandlede hvorledes erhvervsmæglerne havde vurderet ejendommene i 

prospekterne og hvilke faktorer der influerer på, såvel afkastkravet, som budgetteringen af 

pengestrømmene.   

 

Det kan konkluderes, at erhvervsmæglerne værdiansætter ejendommene i prospekterne på baggrund 

af den afkastbaserede metode, som er én af de metoder der godkendes til værdiansættelse af 

ejendomme til dagsværdi, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1305, bilag 8, af 16. december 2008 

om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Erhvervsmæglerne 

udfører dog også skyggeberegninger af ejendommenes værdier ud fra DCF-metoden. 

Bekendtgørelsen følges dog ikke slavisk og i erhvervsmæglernes værdiansættelser tages ikke 

hensyn til, at der er mange beboelseslejemål, der betaler en for høj leje for og følger ikke lofterne 

for det lejedes værdi som Frederiksberg og Københavns Kommuner udstikker, dette vil kunne give 

huslejenævnssager.  

Erhvervsmæglerne indregner ej heller tomgang eller plausibel tomgang, dette er normalt for 

mæglerne, da de mener, at ejendommene skal kunne sammenlignes på markedslejeberegninger, 

specifikt gældende for erhvervslejemålene. Erhvervsmæglerne regulerer ikke erhvervslejerne over 

fire år op til markedsleje jf. reglerne i EEL, dette kommenteres ej heller i prospekterne.  

 

Erhvervsmæglerne når således til højere værdier, end der nås ved en mere korrekt værdiansættelse 

på baggrund af bekendtgørelsen og DE’ anbefalinger. Dette også gældende på trods, der ikke blev 

indregnet tomgang og omkostninger til genudlejning. 

Angående beregning og anvendelse af afkastkrav, anvendte erhvervsmæglerne ikke 

bekendtgørelsens og DE’ retningslinjer, men ser afkastkravet samlet symbiotisk og skelner ikke til 

niveauet for den risikofrie rente.      

 

Der blev generelt anvendt lave afkastkrav, i forhold til det gennemsnitlige renteniveau på den 

danske 10-årige statsobligation. Der kunne ikke registreres nogen parallelitet, mellem udviklingen i 

renten på den danske 10-årige statsobligation og udviklingen i afkastkravene på ejendommene. Der 
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kunne derimod, til en hvis grad, konstateres mønstre mellem udviklingen i aktieindekset og 

afkastkravet, at disse divergere. Dette bekræfter, at afkastkrav påvirkes af konjunktursituationen.  

 

Ud fra den strategiske analyse og herunder via erhvervsmæglernes markedsrapporter, kan det 

konkluderes, at de lave afkastkrav der anvendes i prospekterne, kan begrundes med en meget lav 

tomgangsrisiko, på især velbeliggende beboelses- og butikslejemål.  

Beboelseslejemål der ved fraflytninger giver mulighed for ændrede lejereguleringer efter 

istandsættelse og derved forøget lejeindtægter i sigte, er en relevant faktor i værdiansættelsen. Ved 

best case scenario beregningen af Ejendommen Østerbrogade 114-116, sås at der kunne opnås en 

værditilvækst på knap 70 %, i forhold til værdien i prospektet, end dog med fremtidig indregnet 

tomgang og genudlejningsomkostninger.       

 

Tre værdiansættelsesmetoder blev gennemgået og fordele og ulemper i disse blev fremlagt. 

Metoden hvor ejendommenes salgspriser sammenlignes, blev hurtig kasseret grundet den 

manglende præcision på hvorledes pengestrømmene skabes, og hvad forandringer i 

pengestrømmene ville kunne betyde for ejendommens værdi i fremtiden. 

 

Den afkastbaserede metode, er mere simpel at anvende end DCF-metoden, men giver heller ikke de 

samme muligheder. Skiftende afkastkrav, tomgang der først opstår om otte år eller mulige 

lejeforhøjelser på sigt, er ikke tilgængeligt at kunne regulere i den afkastbaserede metode, hvorfor 

erhvervsmæglerne ofte kompenserer ved at regulere på afkastkravet.  

Beregninger viser også, at den afkastbaserede metode og DCF-metoden, når frem til samme værdi, 

når en række forudsætninger i DCF-metoden opfyldes. En opfyldelse af disse forudsætninger er 

ikke lig med en mere korrekt værdiansættelse, og især tilbagediskonteringstidspunkterne, er her et 

vigtigt element, hvor DCF- metoden har mulighed for at være mere præcis.      

 

Hvorvidt erhvervsmæglerne tilgodeser sælger, ved at skrue på afkastet i dennes favør for at kunne 

have et bedre ståsted at forhandle fra, skal være usagt, men såfremt de budgetterede driftsresultater i 

prospekterne ikke realiseres indenfor det første år efter investor har erhvervet ejendommen, må 

ejendommens værdi nedskrives i regnskabet. Dette formodes investor, at være velvidende om og ser 

investering i ejendomme som langsigtede, med de fremtidige mulige værditilvækster ejendommene 

besidder.     
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Bilag 6A) Lejeniveauer for kontorlejemål for Indre by – Sadolin/Albæk 
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Bilag 2 

Udviklingen i indeks for Globale aktier, Danske Aktier og Lange obligationer med en 
gennemsnitlig varighed på 5. Oplysningerne er hentet fra Nykredit Invest hjemmeside, 

www.nykreditinvest.dk  – produktoversigten 

 

(Beta = 1,01 - benchmark op i mod MSCI World indekset)   

http://lt.morningstar.com/tv6qm0gvnk/snapshotpdf/default.aspx?id=F0GBR04L81&securitytoken=F0GBR04L81]2]1]FODNK$$ALL_997&Client
Fund=1&LanguageId=da-DK&CurrencyId=DKK&UniverseId=FODNK$$ALL_997&BaseCurrencyId=DKK  

 

(Beta = 1,04 - benchmark op i mod OMXC Cap 20 indeks)   

http://lt.morningstar.com/tv6qm0gvnk/snapshotpdf/default.aspx?id=F0GBR04GA3&securitytoken=F0GBR04GA3]2]1]FODNK$$ALL_997&Client
Fund=1&LanguageId=da-DK&CurrencyId=DKK&UniverseId=FODNK$$ALL_997&BaseCurrencyId=DKK   

 

(Beta = 0,83 - benchmark op i mod Nordea 50 % GCM5 og 50 % GCM7)   

http://lt.morningstar.com/tv6qm0gvnk/snapshotpdf/default.aspx?id=F0GBR060YV&securitytoken=F0GBR060YV]2]1]FODNK$$ALL_997&Client
Fund=1&LanguageId=da-DK&CurrencyId=DKK&UniverseId=FODNK$$ALL_997&BaseCurrencyId=DKK  
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Bilag 3 

Udviklingen i BNP – fra år 2002 til og med år 2011. Fra år 2012 og frem er det estimat. 

Kurven sammenligner Danmark med Euroland. 

 

 

(Copenhagen Property Market Report 2012 - side 7 

http://www.sadolin-albaek.dk/dk/download/213.550/copenhagen_property_market_report_2012.pdf) 

 

Udviklingen i inflation – fra år 2002 til og med år 2011. Fra år 2012 og frem er det 
estimat. Kurven sammenligner Danmark med Euroland. 

 

(Copenhagen Property Market Report 2012 - side 7 

http://www.sadolin-albaek.dk/dk/download/213.550/copenhagen_property_market_report_2012.pdf) 
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Bilag 4 

Sammenligning af udviklingen i afkastet mellem danske aktier, Nordea GCM7 og 
kommercielle ejendomme i Storkøbenhavn, siden år 2000.   

Sammenligning af risiko mellem danske aktier, Nordea GCM7 og kommercielle 
ejendomme i Storkøbenhavn, siden år 2000 

 

 

 

(Copenhagen Property Market Report 2012 - side 11 

http://www.sadolin-albaek.dk/dk/download/213.550/copenhagen_property_market_report_2012.pdf) 

 

Sammenligning af udviklingen i afkastet mellem den danske 10-årige statsobligation og 
ejendomme i Storkøbenhavn udspecificeret på primære og sekundære ejendomme, 
siden år 2006 opgjort kvartalvis.    

 

 

(Copenhagen Property Market Report 2012 - side 14 

http://www.sadolin-albaek.dk/dk/download/213.550/copenhagen_property_market_report_2012.pdf) 
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Bilag 5 

Typiske lejeniveauer for butikslejemål/retail – Indre København, Strøget og hovedstrøg – 

samt visualisering af det geografiske område. 

 

 

(Copenhagen Property Market Report 2012 – side 46-47 

Bilag http://www.sadolin-albaek.dk/dk/download/213.550/copenhagen_property_market_report_2012.pdf) 
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Bilag 6A  (hænger sammen med bilag 6B) 

Typiske lejeniveauer for kontorlejemål/office – Indre København og havnen – samt 

visualisering af det geografiske område. 

 

 

 

(CBD = Central Business District) 

  

 

 

 

 

 

(Copenhagen Property Market Report 2012 – side 32 

 http://www.sadolin-albaek.dk/dk/download/213.550/copenhagen_property_market_report_2012.pdf) 
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Bilag 6B (hænger sammen med bilag 6A) 

Typiske lejeniveauer for kontorlejemål/office – Indre København og havnen – samt 

visualisering af det geografiske område. 

 

(Copenhagen Property Market Report 2012 - side 33 

http://www.sadolin-albaek.dk/dk/download/213.550/copenhagen_property_market_report_2012.pdf) 
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Bilag 7 

Typiske lejeniveauer for kontorlejemål/office – Brokvarter, Frederiksberg, Amager og 

Sydhavnen – samt visualisering af det geografiske område. 

 

 

(Copenhagen Property Market Report 2012 - side 40 og 41 

http://www.sadolin-albaek.dk/dk/download/213.550/copenhagen_property_market_report_2012.pdf) 
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Bilag 8 Ejendommen Gl. Mønt 14, 1117 København K (Ejendom nr. 1) - salgsprospekt

(Alle tal i DKK 1.000) Nu År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 884,7     902,4     920,4     938,9     957,6     976,8     996,3     1.016,2  1.036,6  1.057,3  1.078,4      

Lejeindtægter (erhverv) 1.584,9 1.616,6  1.648,9  1.681,9  1.715,5  1.749,9  1.784,9  1.820,6  1.857,0  1.894,1  1.932,0      

Driftsbidrag via varmeregnskabet 75,7       77,2        78,8        80,3        81,9        83,6        85,3        87,0        88,7        90,5        92,3            

Andre indtægter 188,5     192,3     196,1     200,0     204,0     208,1     212,3     216,5     220,9     225,3     229,8          

Tomgang -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -              

Bruttoleje 2.733,8 2.788,5  2.844,2  2.901,1  2.959,2  3.018,3  3.078,7  3.140,3  3.203,1  3.267,1  3.332,5      

Driftsudgifter 98,4 100,4 102,4 104,4 106,5 108,6 110,8 113,0 115,3 117,6 119,9

Ejendomsskatter og afgifter 136,6 139,3 142,1 145,0 147,9 150,8 153,8 156,9 160,0 163,2 166,5

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter 52,7 53,8 54,8 55,9 57,0 58,2 59,3 60,5 61,7 63,0 64,2

Administration 55 56,1 57,2 58,4 59,5 60,7 61,9 63,2 64,4 65,7 67,0

Udvendig vedligeholdelse 333,5 340,2 347,0 353,9 361,0 368,2 375,6 383,1 390,7 398,6 406,5

Indretningsudgifter/investeringer 0

Korrektion  for splitmoms -46 -46,9 -47,9 -48,8 -49,8 -50,8 -51,8 -52,8 -53,9 -55,0 -56,1

Udgifter i alt 630,2 642,8 655,7 668,8 682,1 695,8 709,7 723,9 738,4 753,1 768,2

Årets nettolejeindtægter 2.103,6 2.145,7 2.188,6 2.232,4 2.277,0 2.322,5 2.369,0 2.416,4 2.464,7 2.514,0 2.564,3      

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,95 0,89 0,85 0,80 0,76 0,72 0,68 0,64 0,61 0,57

Cash flow 1.989,5 1.919,2  1.851,4  1.785,9  1.722,8  1.662,0  1.603,2  1.546,6  1.491,9  1.439,2  2.564,3      

Nominel diskonteringsfaktor 5,43% Real diskonteringsfaktor 3,43%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 74.869,39  

værdier fra budgetperioden 17.011,8  (27,77 %  af den  samlede værdi) (2.564,3/0,034)

Tilbagediskonteret terminalværdi 44.248,5  (72,23 %  af den  samlede værdi)

(74.869,4/1+0,054)^10)

Ejendommens værdi 61.260      Ejendommens kontantværdi 61.943   Korrektion nettostartafkast 3,4 % / 3,39 %

Ejendommen Gl. Mønt 14, 1117 København K (Ejendom nr. 1) - måling efter dagsværdi

(Alle tal i DKK 1.000) Nu År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 884,7     902,4     920,4     938,9     957,6     976,8     996,3     1.016,2  1.036,6  1.057,3  1.078,4      

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 2 % 1.584,9 1.616,6  1.648,9  1.681,9  1.715,5  1.749,9  1.784,9  1.820,6  1.857,0  1.894,1  1.932,0      

Andre indtægter 264,2     269,5     274,9     280,4     286,0     291,7     297,5     303,5     309,6     315,7     322,1          

Tomgang 5 % erhverv -92,5      -94,4      -96,2      -98,2      -100,1    -102,1    -104,2    -106,3    -108,4    -110,5    -112,8        

Forrentning af deposita 10,0       10,2        10,4        10,6        10,8        11,0        11,3        11,5        11,7        12,0        12,2            

Bruttoleje 2.651,3 2.704,3  2.758,4  2.813,6  2.869,9  2.927,2  2.985,8  3.045,5  3.106,4  3.168,5  3.231,9      

Driftsudgifter 98,4 100,4 102,4 104,4 106,5 108,6 110,8 113,0 115,3 117,6 119,9

Ejendomsskatter og afgifter 136,6 139,3 142,1 145,0 147,9 150,8 153,8 156,9 160,0 163,2 166,5

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter 52,7 53,8 54,8 55,9 57,0 58,2 59,3 60,5 61,7 63,0 64,2

Administration 55 56,1 57,2 58,4 59,5 60,7 61,9 63,2 64,4 65,7 67,0

Udvendig vedligeholdelse 333,5 340,2 347,0 353,9 361,0 368,2 375,6 383,1 390,7 398,6 406,5

Indretningsudgifter/investeringer 2,5 % erhverv 46,2 47,1 48,1 49,0 50,0 51,0 52,0 53,1 54,1 55,2 56,3

Korrektion  for splitmoms -46 -46,9 -47,9 -48,8 -49,8 -50,8 -51,8 -52,8 -53,9 -55,0 -56,1

Udgifter i alt 676,4 689,9 703,7 717,8 732,2 746,8 761,7 777,0 792,5 808,4 824,5

Årets nettolejeindtægter 1.974,9 2.014,4 2.054,7 2.095,8 2.137,7 2.180,4 2.224,1 2.268,5 2.313,9 2.360,2 2.407,4      

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,95 0,89 0,85 0,80 0,76 0,72 0,68 0,64 0,61 0,57

Cash flow 1.867,8 1.801,8  1.738,1  1.676,7  1.617,4  1.560,3  1.505,2  1.452,0  1.400,7  1.351,2  2.407,4      

Nominel diskonteringsfaktor 5,43% Real diskonteringsfaktor 3,43%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 70.288,82  

værdier fra budgetperioden 15.971,0  (27,77 %  af den  samlede værdi) (2.407,4/0,034)

Tilbagediskonteret terminalværdi 41.541,3  (72,23 %  af den  samlede værdi)

(70.288,82/1+0,054)^10)

Ejendommens værdi 57.512      Korrektion nettostartafkast 3,4 % / 3,19 %
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Bilag 8 Ejendommen Kroghsgade 1/Sortedam Dossering 81, 2100 København Ø - salgsprospekt

(Alle tal i DKK 1.000) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 1.232,6  1.257,3 1.282,4  1.308,0 1.334,2 1.360,9 1.388,1 1.415,9   1.444,2 1.473,1 1.502,5      

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 3 % 921,9      949,6     968,5     987,9    1.007,7 1.027,8 1.048,4 1.069,4   1.090,7 1.112,6 1.134,8      

Lejeindtægter kontor fremskrivning 2 % 87,0        88,7       90,5       92,3      94,2       96,1       98,0       99,9         101,9     104,0     106,1          

Andre indtægter 98,0        100,0     102,0     104,0    106,1     108,2     110,4     112,6       114,8     117,1     119,5          

Tomgang -          -         -         -        -         -         -         -           -         -         -              

Bruttoleje 2.339,5  2.395,5 2.443,4  2.492,3 2.542,1 2.593,0 2.644,8 2.697,7   2.751,7 2.806,7 2.862,9      

Driftsudgifter 271,1      276,5     282,1     287,7    293,4     299,3     305,3     311,4       317,6     324,0     330,5          

Ejendomsskatter og afgifter 167,9      171,3     174,7     178,2    181,7     185,4     189,1     192,9       196,7     200,7     204,7          

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter 121,7      124,1     126,6     129,1    131,7     134,4     137,1     139,8       142,6     145,4     148,4          

Administration 50,4        51,4       52,4       53,5      54,6       55,6       56,8       57,9         59,1       60,2       61,4            

Udvendig vedligeholdelse 256,4      261,5     266,8     272,1    277,5     283,1     288,7     294,5       300,4     306,4     312,6          

Indretningsudgifter/investeringer -          -         -         -        -         -         -         -           -         -         -              

Korrektion for splitmoms -          -         -         -        -         -         -         -           -         -         -              

Udgifter i alt 867,5      884,9     902,5     920,6    939,0     957,8     976,9     996,5       1.016,4 1.036,7 1.057,5      

Årets nettolejeindtægter 1.472,0  1.510,7 1.540,9  1.571,7 1.603,1 1.635,2 1.667,9 1.701,2   1.735,3 1.770,0 1.805,4      

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,95 0,90 0,86 0,82 0,78 0,74 0,70 0,67 0,63 0,60

Cash flow 1.398,9  1.364,4 1.322,6  1.282,0 1.242,8 1.204,7 1.167,8 1.132,0   1.097,3 1.063,7 1.805,4      

Nominel diskonteringsfaktor 4,97% Real diskonteringsfaktor 2,97%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 60.889,6    

værdier fra budgetperioden 12.276,0   (24,72 %  af den  samlede værdi) (1.805,4/0,0297)

Tilbagediskonteret terminalværdi 37.380,9   (75,28 %  af den  samlede værdi)

(60.889,6/1+0,0497)^10)

Ejendommens værdi 49.657      Ejendommens kontantværdi 50.702  Korrektion nettostartafkast 3,00 % / 2,97 %

Ejendommen Kroghsgade 1/Sortedam Dossering 81, 2100 København Ø - måling efter dagsværdi

(Alle tal i DKK 1.000) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 1.232,6  1.257,3 1.282,4  1.308,0 1.334,2 1.360,9 1.388,1 1.415,9   1.444,2 1.473,1 1.502,5      

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 2 % 1.008,9  1.029,1 1.049,7  1.070,7 1.092,1 1.113,9 1.136,2 1.158,9   1.182,1 1.205,7 1.229,8      

Andre indtægter 98,0        100,0     102,0     104,0    106,1     108,2     110,4     112,6       114,8     117,1     119,5          

Tomgang 5 % erhverv -305,0    -57,0      -58,1      -59,3     -60,5      -61,7      -62,9      -64,2        -65,5      -66,8      -68,1           

Forrentning af deposita 9,6          9,8         10,0       10,2      10,4       10,6       10,8       11,0         11,2       11,5       11,7            

Bruttoleje 2.044,1  2.339,1 2.385,9  2.433,6 2.482,3 2.531,9 2.582,5 2.634,2   2.686,9 2.740,6 2.795,4      

Driftsudgifter 271,1      276,5     282,1     287,7    293,4     299,3     305,3     311,4       317,6     324,0     330,5          

Ejendomsskatter og afgifter 167,9      171,3     174,7     178,2    181,7     185,4     189,1     192,9       196,7     200,7     204,7          

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter 121,7      124,1     126,6     129,1    131,7     134,4     137,1     139,8       142,6     145,4     148,4          

Administration 50,4        51,4       52,4       53,5      54,6       55,6       56,8       57,9         59,1       60,2       61,4            

Udvendig vedligeholdelse 256,4      261,5     266,8     272,1    277,5     283,1     288,7     294,5       300,4     306,4     312,6          

Indretningsudgifter/investeringer 2,5 % erhverv 27,7        28,3       28,8       29,4      30,0       30,6       31,2       31,8         32,5       33,1       33,8            

Korrektion for splitmoms -          -         -         -        -         -         -         -           -         -         -              

Udgifter i alt 895,2      913,1     931,4     950,0    969,0     988,4     1.008,1 1.028,3   1.048,9 1.069,8 1.091,2      

Årets nettolejeindtægter 1.148,9  1.426,0 1.454,5  1.483,6 1.513,3 1.543,5 1.574,4 1.605,9   1.638,0 1.670,8 1.704,2      

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,95 0,90 0,86 0,82 0,78 0,74 0,70 0,67 0,63 0,60

Cash flow 1.091,9  1.287,9 1.248,4  1.210,2 1.173,1 1.137,1 1.102,3 1.068,5   1.035,8 1.004,0 1.704,2      

Nominel diskonteringsfaktor 4,97% Real diskonteringsfaktor 2,97%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 57.476,4    

værdier fra budgetperioden 11.359,2   (24,35 %  af den  samlede værdi) (1.704,2/0,0297)

Tilbagediskonteret terminalværdi 35.285,5   (75,65 %  af den  samlede værdi)

(57.476,4/1+0,0497)^10)

Ejendommens værdi 46.645      Korrektion nettostartafkast 3,00 % / 2,67 %
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Bilag 8 Ejendommen Holbergsgade 8-10/Tordenskjoldsgade 21 - salgsprospekt

(Alle tal i DKK 1.000) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 1.351,8 1.378,8 1.406,4 1.434,5 1.463,2 1.492,5 1.522,3 1.552,8 1.583,8 1.615,5 1.647,8      

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 3 % 151,8     156,4     159,5     162,7     165,9     169,2     172,6     176,1     179,6     183,2     186,9          

Lejeindtægter kontor fremskrivning 2 % 1.463,2 1.492,5 1.522,3 1.552,8 1.583,8 1.615,5 1.647,8 1.680,8 1.714,4 1.748,7 1.783,6      

Andre indtægter -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Tomgang -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Bruttoleje 2.966,8 3.027,7 3.088,2 3.150,0 3.213,0 3.277,2 3.342,8 3.409,6 3.477,8 3.547,4 3.618,3      

Driftsudgifter 279,4     285,0     290,7     296,5     302,4     308,5     314,6     320,9     327,4     333,9     340,6          

Ejendomsskatter og afgifter 267,0     272,3     277,8     283,3     289,0     294,8     300,7     306,7     312,8     319,1     325,5          

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter 82,0       83,6       85,3       87,0       88,8       90,5       92,3       94,2       96,1       98,0       100,0          

Administration 43,2       44,1       44,9       45,8       46,8       47,7       48,7       49,6       50,6       51,6       52,7            

Udvendig vedligeholdelse 263,2     268,5     273,8     279,3     284,9     290,6     296,4     302,3     308,4     314,5     320,8          

Indretningsudgifter/investeringer -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Korrektion for splitmoms -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Udgifter i alt 934,8     953,5     972,6     992,0     1.011,9 1.032,1 1.052,7 1.073,8 1.095,3 1.117,2 1.139,5      

Årets nettolejeindtægter 2.032,0 2.074,2 2.115,6 2.158,0 2.201,1 2.245,1 2.290,0 2.335,8 2.382,6 2.430,2 2.478,8      

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,94 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,65 0,61 0,57 0,54

Cash flow 1.910,6 1.833,7 1.758,6 1.686,6 1.617,6 1.551,3 1.487,8 1.426,9 1.368,5 1.312,4 2.478,8      

Nominel diskonteringsfaktor 5,98% Real diskonteringsfaktor 3,98%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 62.360,0    

værdier fra budgetperioden 15.954,0  (31,42 %  af den  samlede værdi) (2.478,8/0,0398)

Tilbagediskonteret terminalværdi 34.821,5  (68,58 %  af den  samlede værdi)

(62.360,0/1+0,0598)^10)

Ejendommens værdi 50.775      Ejendommens kontantværdi 51.755  Korrektion nettostartafkast 4,00 % / 3,98 %

Ejendommen Holbergsgade 8-10/Tordenskjoldsgade 21 -  måling efter dagsværdi

(Alle tal i DKK 1.000) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 1.351,8 1.378,8 1.406,4 1.434,5 1.463,2 1.492,5 1.522,3 1.552,8 1.583,8 1.615,5 1.647,8      

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 2 % 1.698,4 1.732,4 1.767,0 1.802,4 1.838,4 1.875,2 1.912,7 1.950,9 1.989,9 2.029,7 2.070,3      

Tomgang 5 % erhverv -190,4   -86,6      -88,3      -90,1      -91,9      -93,7      -95,6      -97,5      -99,5      -101,5   -103,5        

Forrentning af deposita 5,7         5,8         5,9         6,0         6,2         6,3         6,4         6,5         6,7         6,8         6,9              

- -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Bruttoleje 2.865,5 3.030,4 3.091,0 3.152,8 3.215,9 3.280,2 3.345,8 3.412,7 3.481,0 3.550,6 3.621,6      

Driftsudgifter 279,4     285,0     290,7     296,5     302,4     308,5     314,6     320,9     327,4     333,9     340,6          

Ejendomsskatter og afgifter 267,0     272,3     277,8     283,3     289,0     294,8     300,7     306,7     312,8     319,1     325,5          

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter 82,0       83,6       85,3       87,0       88,8       90,5       92,3       94,2       96,1       98,0       100,0          

Administration 43,2       44,1       44,9       45,8       46,8       47,7       48,7       49,6       50,6       51,6       52,7            

Udvendig vedligeholdelse 263,2     268,5     273,8     279,3     284,9     290,6     296,4     302,3     308,4     314,5     320,8          

Indretningsudgifter/investeringer 2,5 % erhverv 42,5       43,4       44,2       45,1       46,0       46,9       47,9       48,8       49,8       50,8       51,8            

Korrektion for splitmoms -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Udgifter i alt 977,3     996,8     1.016,8 1.037,1 1.057,9 1.079,0 1.100,6 1.122,6 1.145,1 1.168,0 1.191,3      

Årets nettolejeindtægter 1.888,2 2.033,6 2.074,2 2.115,7 2.158,0 2.201,2 2.245,2 2.290,1 2.335,9 2.382,7 2.430,3      

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,94 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,65 0,61 0,57 0,54

Cash flow 1.775,4 1.797,8 1.724,2 1.653,6 1.585,9 1.521,0 1.458,7 1.399,0 1.341,7 1.286,8 2.430,3      

Nominel diskonteringsfaktor 5,98% Real diskonteringsfaktor 3,98%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 61.139,9    

værdier fra budgetperioden 15.544,0  (31,29 %  af den  samlede værdi) (2.430,3/0,0398)

Tilbagediskonteret terminalværdi 34.140,2  (68,71 %  af den  samlede værdi)

(61.139,9/1+0,0598)^10)

Ejendommens værdi 49.684      Korrektion nettostartafkast 4,00 % / 3,65 %
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Bilag 8 Ejendommen Elmegade 18 - salgsprospekt

(Alle tal i DKK 1.000) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 960,7        979,9        999,5        1.019,5     1.039,9     1.060,7     1.081,9     1.103,5     1.125,6     1.148,1     1.171,1     

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 2 % 113,6        115,9        118,2        120,6        123,0        125,4        127,9        130,5        133,1        135,8        138,5        

-            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Andre indtægter -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Tomgang -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Bruttoleje 1.074,3     1.095,8     1.117,7     1.140,1     1.162,9     1.186,1     1.209,8     1.234,0     1.258,7     1.283,9     1.309,6     

Driftsudgifter 169,9        173,3        176,8        180,3        183,9        187,6        191,3        195,2        199,1        203,0        207,1        

Ejendomsskatter og afgifter 98,4          100,4        102,4        104,4        106,5        108,6        110,8        113,0        115,3        117,6        119,9        

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter 40,7          41,5          42,3          43,2          44,1          44,9          45,8          46,8          47,7          48,6          49,6          

Administration 28,0          28,6          29,1          29,7          30,3          30,9          31,5          32,2          32,8          33,5          34,1          

Udvendig vedligeholdelse 107,2        109,3        111,5        113,8        116,0        118,4        120,7        123,1        125,6        128,1        130,7        

Indretningsudgifter/investeringer -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Korrektion for splitmoms -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Udgifter i alt 444,2        453,1        462,1        471,4        480,8        490,4        500,2        510,2        520,5        530,9        541,5        

Årets nettolejeindtægter 630,1        642,7        655,6        668,7        682,0        695,7        709,6        723,8        738,3        753,0        768,1        

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,95 0,90 0,86 0,81 0,77 0,73 0,70 0,66 0,63 0,60

Cash flow 598,6        580,0        562,0        544,5        527,6        511,2        495,4        480,0        465,1        450,6        768,1        

Nominel diskonteringsfaktor 5,01% Real diskonteringsfaktor 3,01%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 25.560,3  

værdier fra budgetperioden 5.214,9     (25,09 %  af den  samlede værdi) (769,4/0,0305)

Tilbagediskonteret terminalværdi 15.617,3  (74,91 %  af den  samlede værdi)

(25.605,5/1+0,0505)^10)

Ejendommens værdi 20.832      Ejendommens kontantværdi 20.938      Korrektion nettostartafkast 3,01 % / 3,005 %

Ejendommen Elmegade 18 -  måling efter dagsværdi

(Alle tal i DKK 1.000) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 960,7        979,9        999,5        1.019,5     1.039,9     1.060,7     1.081,9     1.103,5     1.125,6     1.148,1     1.171,1     

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 2 % 113,6        115,9        118,2        120,6        123,0        125,4        127,9        130,5        133,1        135,8        138,5        

Tomgang 5 % erhverv -5,7           -5,8           -5,9           -6,0           -6,2           -6,3           -6,4           -6,5           -6,7           -6,8           -6,9           

Regulering leje beboelse -68,4         -69,8         -71,2         -72,6         -74,0         -75,5         -77,0         -78,6         -80,1         -81,7         -83,4         

Forrentning af deposita 5,4             5,5             5,6             5,7             5,8             6,0             6,1             6,2             6,3             6,5             6,6             

Bruttoleje 1.005,6     1.025,7     1.046,2     1.067,2     1.088,5     1.110,3     1.132,5     1.155,1     1.178,2     1.201,8     1.225,8     

Driftsudgifter 169,9        173,3        176,8        180,3        183,9        187,6        191,3        195,2        199,1        203,0        207,1        

Ejendomsskatter og afgifter 98,4          100,4        102,4        104,4        106,5        108,6        110,8        113,0        115,3        117,6        119,9        

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter 40,7          41,5          42,3          43,2          44,1          44,9          45,8          46,8          47,7          48,6          49,6          

Administration 28,0          28,6          29,1          29,7          30,3          30,9          31,5          32,2          32,8          33,5          34,1          

Udvendig vedligeholdelse 107,2        109,3        111,5        113,8        116,0        118,4        120,7        123,1        125,6        128,1        130,7        

Indretningsudgifter/investeringer 2,5 % erhverv 2,9             2,9             3,0             3,0             3,1             3,1             3,2             3,3             3,3             3,4             3,5             

Korrektion for splitmoms -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Udgifter i alt 447,1        456,0        465,1        474,4        483,9        493,6        503,5        513,5        523,8        534,3        545,0        

Årets nettolejeindtægter 558,6        569,7        581,1        592,7        604,6        616,7        629,0        641,6        654,4        667,5        680,9        

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,95 0,90 0,86 0,81 0,77 0,73 0,70 0,66 0,63 0,60

Cash flow 530,6        514,1        498,2        482,7        467,7        453,2        439,1        425,5        412,3        399,5        680,9        

Nominel diskonteringsfaktor 5,01% Real diskonteringsfaktor 3,01%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 22.657,9  

værdier fra budgetperioden 4.622,7     (25,03 %  af den  samlede værdi) (680,9/0,0305)

Tilbagediskonteret terminalværdi 13.843,9  (74,97 %  af den  samlede værdi)

(22.657,9/1+0,0505)^10)

Ejendommens værdi 18.467      Korrektion nettostartafkast 3,01 % / 2,66 %
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Bilag 8 Ejendommen Rantzausgade 30 - salgsprospekt

(Alle tal i DKK 1.000) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 1.250,1 1.275,1 1.300,6 1.326,6 1.353,1 1.380,2 1.407,8 1.436,0 1.464,7 1.494,0 1.523,9      

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 2 % 746,3     763,5     778,7     794,3     810,2     826,4     842,9     859,8     877,0     894,5     912,4          

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 3 % 73,4       75,6       77,1       78,7       80,2       81,8       83,5       85,1       86,8       88,6       90,4            

Andre indtægter 154,5     157,6     160,7     164,0     167,2     170,6     174,0     177,5     181,0     184,6     188,3          

Tomgang -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Bruttoleje 2.224,3 2.271,8 2.317,2 2.363,5 2.410,8 2.459,0 2.508,2 2.558,4 2.609,5 2.661,7 2.715,0      

Driftsudgifter -5,4        -5,5        -5,6        -5,7        -5,8        -6,0        -6,1        -6,2        -6,3        -6,5        -6,6             

Ejendomsskatter og afgifter 250,9     255,9     261,0     266,3     271,6     277,0     282,6     288,2     294,0     299,8     305,8          

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter 68,3       69,7       71,1       72,5       73,9       75,4       76,9       78,5       80,0       81,6       83,3            

Administration 65,5       66,8       68,1       69,5       70,9       72,3       73,8       75,2       76,7       78,3       79,8            

Udvendig vedligeholdelse 141,7     144,5     147,4     150,4     153,4     156,4     159,6     162,8     166,0     169,3     172,7          

Indretningsudgifter/investeringer -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Korrektion for splitmoms -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Udgifter i alt 521,0     531,4     542,0     552,9     563,9     575,2     586,7     598,5     610,4     622,6     635,1          

Årets nettolejeindtægter 1.703,3 1.740,3 1.775,1 1.810,6 1.846,9 1.883,8 1.921,5 1.959,9 1.999,1 2.039,1 2.079,9      

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,94 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,64 0,61 0,57 0,53

Cash flow 1.599,8 1.535,3 1.470,9 1.409,2 1.350,0 1.293,4 1.239,1 1.187,1 1.137,3 1.089,6 2.079,9      

Nominel diskonteringsfaktor 6,08% Real diskonteringsfaktor 4,08%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 51.039,7    

værdier fra budgetperioden 13.311,6  (31,99 %  af den  samlede værdi) (2.079,9/0,04075)

Tilbagediskonteret terminalværdi 28.299,4  (68,01 %  af den  samlede værdi)

(51.039,7/1+0,06075)^10)

Ejendommens værdi 41.611      Ejendommens kontantværdi 42.023  Korrektion nettostartafkast 4,10 % / 4,075 %

Ejendommen Rantzausgade 30  - måling efter dagsværdi

(Alle tal i DKK 1.000) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 1.250,1 1.275,1 1.300,6 1.326,6 1.353,1 1.380,2 1.407,8 1.436,0 1.464,7 1.494,0 1.523,9      

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 2 % 974,2     996,6     1.016,5 1.036,9 1.057,6 1.078,8 1.100,3 1.122,3 1.144,8 1.167,7 1.191,0      

Tomgang 5 % erhverv -59,2      -49,7      -50,7      -51,7      -52,7      -53,8      -54,9      -56,0      -57,1      -58,2      -59,4           

Regulering leje beboelse -121,5   -123,9   -126,4   -128,9   -131,5   -134,1   -136,8   -139,6   -142,4   -145,2   -148,1        

Forrentning af deposita 10,5       10,7       10,9       11,1       11,4       11,6       11,8       12,1       12,3       12,5       12,8            

Bruttoleje 2.054,1 2.108,8 2.151,0 2.194,0 2.237,9 2.282,6 2.328,3 2.374,8 2.422,3 2.470,8 2.520,2      

Driftsudgifter -5,4        -5,5        -5,6        -5,7        -5,8        -6,0        -6,1        -6,2        -6,3        -6,5        -6,6             

Ejendomsskatter og afgifter 250,9     255,9     261,0     266,3     271,6     277,0     282,6     288,2     294,0     299,8     305,8          

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter 68,3       69,7       71,1       72,5       73,9       75,4       76,9       78,5       80,0       81,6       83,3            

Administration 65,5       66,8       68,1       69,5       70,9       72,3       73,8       75,2       76,7       78,3       79,8            

Udvendig vedligeholdelse 141,7     144,5     147,4     150,4     153,4     156,4     159,6     162,8     166,0     169,3     172,7          

Indretningsudgifter/investeringer 24,4       24,8       25,3       25,9       26,4       26,9       27,4       28,0       28,5       29,1       29,7            

Korrektion for splitmoms -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Udgifter i alt 545,4     556,3     567,4     578,7     590,3     602,1     614,2     626,4     639,0     651,8     664,8          

Årets nettolejeindtægter 1.508,7 1.552,5 1.583,6 1.615,2 1.647,5 1.680,5 1.714,1 1.748,4 1.783,4 1.819,0 1.855,4      

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,94 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,64 0,61 0,57 0,53

Cash flow 1.417,1 1.369,6 1.312,1 1.257,1 1.204,3 1.153,8 1.105,4 1.059,0 1.014,5 972,0     1.855,4      

Nominel diskonteringsfaktor 6,08% Real diskonteringsfaktor 4,08%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 45.531,5    

værdier fra budgetperioden 11.864,9  (31,97 %  af den  samlede værdi) (1.855,4/0,04075)

Tilbagediskonteret terminalværdi 25.245,3  (68,03 %  af den  samlede værdi)

(45.531,5/1+0,06075)^10)

Ejendommens værdi 37.110      Korrektion nettostartafkast 4,10 % / 3,59 %
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Bilag 8 Ejendommen Jagtvej 46 salgsprospekt

(Alle tal i DKK 1.000) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 1.351,0  1.378,0 1.405,6 1.433,7 1.462,4 1.491,6 1.521,4 1.551,9 1.582,9 1.614,6 1.646,9      

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 2 % 209,9     214,1     218,4     222,7     227,2     231,7     236,4     241,1     245,9     250,8     255,9          

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 3 % 33,4       34,4       35,1       35,8       36,5       37,2       38,0       38,7       39,5       40,3       41,1            

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 4 % 124,5     129,5     132,1     134,7     137,4     140,2     143,0     145,8     148,7     151,7     154,7          

Tomgang -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Bruttoleje 1.718,8  1.756,0 1.791,1 1.826,9 1.863,5 1.900,8 1.938,8 1.977,5 2.017,1 2.057,4 2.098,6      

Driftsudgifter 104,5     106,6     108,7     110,9     113,1     115,4     117,7     120,0     122,4     124,9     127,4          

Ejendomsskatter og afgifter 113,8     116,1     118,4     120,8     123,2     125,6     128,2     130,7     133,3     136,0     138,7          

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter 55,0       56,1       57,2       58,4       59,5       60,7       61,9       63,2       64,4       65,7       67,0            

Administration 64,5       65,8       67,1       68,4       69,8       71,2       72,6       74,1       75,6       77,1       78,6            

Udvendig vedligeholdelse 318,4     324,8     331,3     337,9     344,6     351,5     358,6     365,7     373,1     380,5     388,1          

Indretningsudgifter/investeringer -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Statstilskud -71,6      -73,0      -74,5      -76,0      -77,5      -79,1      -80,6      -82,2      -83,9      -85,6      -87,3           

Udgifter i alt 584,6     596,3     608,2     620,4     632,8     645,4     658,4     671,5     685,0     698,7     712,6          

Årets nettolejeindtægter 1.134,2  1.159,7 1.182,9 1.206,6 1.230,7 1.255,3 1.280,4 1.306,0 1.332,1 1.358,8 1.386,0      

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,95 0,90 0,85 0,81 0,77 0,73 0,69 0,66 0,62 0,59

Cash flow 1.076,2  1.044,0 1.010,4 977,9     946,4     915,9     886,4     857,9     830,3     803,5     1.386,0      

Nominel diskonteringsfaktor 5,12% Real diskonteringsfaktor 3,12%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 44.457,4    

værdier fra budgetperioden 9.349,1     (25,73 %  af den  samlede værdi) (1.386,0/0,0312)

Tilbagediskonteret terminalværdi 26.989,4  (74,27 %  af den  samlede værdi)

(44.457,4/1+0,0512)^10)

Ejendommens værdi 36.338      Ejendommens kontantværdi 37.026  Korrektion nettostartafkast 3,12 % / 3,1175 %

Ejendommen Jagtvej 46  - måling efter dagsværdi

(Alle tal i DKK 1.000) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 1.351,0  1.378,0 1.405,6 1.433,7 1.462,4 1.491,6 1.521,4 1.551,9 1.582,9 1.614,6 1.646,9      

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 2 % 367,8     375,2     382,7     390,3     398,1     406,1     414,2     422,5     430,9     439,6     448,3          

Tomgang 5 % erhverv -18,4      -18,9      -19,3      -19,7      -20,1      -20,5      -20,9      -21,3      -21,8      -22,2      -22,6           

Regulering leje beboelse -7,8        -8,1        -8,3        -8,4        -8,6        -8,8        -9,0        -9,1        -9,3        -9,5        -9,7             

Forrentning af deposita 8,9          9,1         9,3         9,4         9,6         9,8         10,0       10,2       10,4       10,6       10,8            

Bruttoleje 1.701,5  1.735,2 1.769,9 1.805,3 1.841,4 1.878,2 1.915,8 1.954,1 1.993,2 2.033,1 2.073,7      

Driftsudgifter 104,5     106,6     108,7     110,9     113,1     115,4     117,7     120,0     122,4     124,9     127,4          

Ejendomsskatter og afgifter 113,8     116,1     118,4     120,8     123,2     125,6     128,2     130,7     133,3     136,0     138,7          

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter 55,0       56,1       57,2       58,4       59,5       60,7       61,9       63,2       64,4       65,7       67,0            

Administration 64,5       65,8       67,1       68,4       69,8       71,2       72,6       74,1       75,6       77,1       78,6            

Udvendig vedligeholdelse 318,4     324,8     331,3     337,9     344,6     351,5     358,6     365,7     373,1     380,5     388,1          

Indretningsudgifter/investeringer 9,2          9,4         9,6         9,8         10,0       10,2       10,4       10,6       10,8       11,0       11,2            

Statstilskud -71,6      -73,0      -74,5      -76,0      -77,5      -79,1      -80,6      -82,2      -83,9      -85,6      -87,3           

Udgifter i alt 593,8     605,7     617,8     630,1     642,7     655,6     668,7     682,1     695,7     709,6     723,8          

Årets nettolejeindtægter 1.107,7  1.129,5 1.152,1 1.175,2 1.198,7 1.222,6 1.247,1 1.272,0 1.297,5 1.323,4 1.349,9      

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,95 0,90 0,85 0,81 0,77 0,73 0,69 0,66 0,62 0,59

Cash flow 1.051,0  1.016,9 984,1     952,4     921,8     892,1     863,4     835,6     808,7     782,6     1.349,9      

Nominel diskonteringsfaktor 5,12% Real diskonteringsfaktor 3,12%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 43.300,3    

værdier fra budgetperioden 9.108,6     (25,73 %  af den  samlede værdi) (1.349,9/0,0312)

Tilbagediskonteret terminalværdi 26.287,0  (74,27 %  af den  samlede værdi)

(43.300,3/1+0,0512)^10)

Ejendommens værdi 35.396      Korrektion nettostartafkast 3,12 % / 2,99 %
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Bilag 8 Ejendommen Nordre Frihavnsgade 54 - salgsprospekt

(Alle tal i DKK 1.000) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 2.090,3 2.132,1 2.174,7 2.218,2 2.262,6 2.307,9 2.354,0 2.401,1 2.449,1 2.498,1 2.548,1      

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 2 % 262,7     268,0     273,3     278,8     284,4     290,0     295,8     301,8     307,8     314,0     320,2          

-         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

-         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Tomgang -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Bruttoleje 2.353,0 2.400,1 2.448,1 2.497,0 2.547,0 2.597,9 2.649,9 2.702,9 2.756,9 2.812,1 2.868,3      

Driftsudgifter 77,5       79,1       80,6       82,2       83,9       85,6       87,3       89,0       90,8       92,6       94,5            

Ejendomsskatter og afgifter 126,0     128,5     131,1     133,7     136,4     139,1     141,9     144,7     147,6     150,6     153,6          

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter 109,3     111,5     113,7     116,0     118,3     120,7     123,1     125,6     128,1     130,6     133,2          

Administration 56,7       57,8       59,0       60,2       61,4       62,6       63,9       65,1       66,4       67,8       69,1            

Udvendig vedligeholdelse 280,0     285,6     291,3     297,1     303,1     309,1     315,3     321,6     328,1     334,6     341,3          

Indretningsudgifter/investeringer -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Korrektion for splitmoms -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Udgifter i alt 649,5     662,5     675,7     689,3     703,0     717,1     731,4     746,1     761,0     776,2     791,7          

Årets nettolejeindtægter 1.703,5 1.737,6 1.772,3 1.807,8 1.843,9 1.880,8 1.918,4 1.956,8 1.995,9 2.035,8 2.076,6      

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,94 0,89 0,84 0,79 0,74 0,70 0,66 0,62 0,59 0,55

Cash flow 1.605,9 1.544,1 1.484,7 1.427,6 1.372,7 1.319,9 1.269,1 1.220,3 1.173,3 1.128,2 2.076,6      

Nominel diskonteringsfaktor 5,73% Real diskonteringsfaktor 3,73%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 55.641,9    

værdier fra budgetperioden 13.545,6  (29,83 %  af den  samlede værdi) (2.076,6/0,03732)

Tilbagediskonteret terminalværdi 31.866,7  (70,17 %  af den  samlede værdi)

(55.641,9/1+0,05732)^10)

Ejendommens værdi 45.412      Ejendommens kontantværdi 45.973  Korrektion nettostartafkast 3,75 % / 3,732 %

Ejendommen Nordre Frihavnsgade 54 - måling efter dagsværdi

(Alle tal i DKK 1.000) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 2.090,3 2.132,1 2.174,7 2.218,2 2.262,6 2.307,9 2.354,0 2.401,1 2.449,1 2.498,1 2.548,1      

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 2 % 262,7     268,0     273,3     278,8     284,4     290,0     295,8     301,8     307,8     314,0     320,2          

Tomgang 5 % erhverv -13,1      -13,4      -13,7      -13,9      -14,2      -14,5      -14,8      -15,1      -15,4      -15,7      -16,0           

Regulering leje beboelse -26,1      -26,6      -27,2      -27,7      -28,3      -28,8      -29,4      -30,0      -30,6      -31,2      -31,8           

Forrentning af deposita 12,7       13,0       13,2       13,5       13,7       14,0       14,3       14,6       14,9       15,2       15,5            

Bruttoleje 2.326,5 2.373,0 2.420,4 2.468,9 2.518,2 2.568,6 2.620,0 2.672,4 2.725,8 2.780,3 2.835,9      

Driftsudgifter 77,5       79,1       80,6       82,2       83,9       85,6       87,3       89,0       90,8       92,6       94,5            

Ejendomsskatter og afgifter 126,0     128,5     131,1     133,7     136,4     139,1     141,9     144,7     147,6     150,6     153,6          

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter 109,3     111,5     113,7     116,0     118,3     120,7     123,1     125,6     128,1     130,6     133,2          

Administration 56,7       57,8       59,0       60,2       61,4       62,6       63,9       65,1       66,4       67,8       69,1            

Udvendig vedligeholdelse 280,0     285,6     291,3     297,1     303,1     309,1     315,3     321,6     328,1     334,6     341,3          

Indretningsudgifter/investeringer 6,5         6,6         6,8         6,9         7,0         7,2         7,3         7,5         7,6         7,8         7,9              

Korrektion for splitmoms -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Udgifter i alt 656,0     669,1     682,5     696,2     710,1     724,3     738,8     753,5     768,6     784,0     799,7          

Årets nettolejeindtægter 1.670,5 1.703,9 1.737,9 1.772,7 1.808,2 1.844,3 1.881,2 1.918,8 1.957,2 1.996,4 2.036,3      

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,94 0,89 0,84 0,79 0,74 0,70 0,66 0,62 0,59 0,55

Cash flow 1.574,7 1.514,1 1.455,9 1.399,9 1.346,0 1.294,3 1.244,5 1.196,6 1.150,6 1.106,3 2.036,3      

Nominel diskonteringsfaktor 5,73% Real diskonteringsfaktor 3,73%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 54.562,7    

værdier fra budgetperioden 13.282,9  (29,83 %  af den  samlede værdi) (2.036,3/0,03732)

Tilbagediskonteret terminalværdi 31.248,7  (70,17 %  af den  samlede værdi)

(54.3562,7/1+0,05732)^10)

Ejendommens værdi 44.532      Korrektion nettostartafkast 3,75 % / 3,63 %
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Bilag 8 Ejendommen Nordre Fasanvej 117 - salgsprospekt

(Alle tal i DKK 1.000) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 2.269,0 2.314,4 2.360,7 2.407,9 2.456,0 2.505,2 2.555,3 2.606,4 2.658,5 2.711,7 2.765,9      

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 2 % 1.815,6 1.851,9 1.889,0 1.926,7 1.965,3 2.004,6 2.044,7 2.085,6 2.127,3 2.169,8 2.213,2      

Tomgang -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Bruttoleje 4.084,6 4.166,3 4.249,6 4.334,6 4.421,3 4.509,7 4.599,9 4.691,9 4.785,8 4.881,5 4.979,1      

Omkostninger ikke udspecificeret

Samlet 815,9     832,2     848,9     865,8     883,2     900,8     918,8     937,2     956,0     975,1     994,6          

Ejendomsskatter og afgifter -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Administration -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Udvendig vedligeholdelse -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Indretningsudgifter/investeringer -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Korrektion for hensættelser -179,9   -183,5   -187,2   -190,9   -194,7   -198,6   -202,6   -206,6   -210,8   -215,0   -219,3        

Udgifter i alt 636,0     648,7     661,7     674,9     688,4     702,2     716,2     730,6     745,2     760,1     775,3          

Årets nettolejeindtægter 3.448,6 3.517,6 3.587,9 3.659,7 3.732,9 3.807,5 3.883,7 3.961,4 4.040,6 4.121,4 4.203,8      

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,94 0,88 0,82 0,77 0,72 0,67 0,63 0,59 0,55 0,52

Cash flow 3.227,5 3.081,1 2.941,2 2.807,8 2.680,3 2.558,7 2.442,6 2.331,7 2.225,9 2.124,9 4.203,8      

Nominel diskonteringsfaktor 6,41% Real diskonteringsfaktor 4,41%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 95.324,8    

værdier fra budgetperioden 26.421,8  (34,03 %  af den  samlede værdi) (4.203,8/0,0441)

Tilbagediskonteret terminalværdi 51.213,2  (65,97 %  af den  samlede værdi)

(95.324,8/1+0,0641)^10)

Ejendommens værdi 77.635      Ejendommens kontantværdi 77.997  Korrektion nettostartafkast 4,40 % / 4,41 %

Ejendommen Nordre Fasanvej 117  - måling efter dagsværdi

(Alle tal i DKK 1.000) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 2.269,0 2.314,4 2.360,7 2.407,9 2.456,0 2.505,2 2.555,3 2.606,4 2.658,5 2.711,7 2.765,9      

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 2 % 1.815,6 1.851,9 1.889,0 1.926,7 1.965,3 2.004,6 2.044,7 2.085,6 2.127,3 2.169,8 2.213,2      

Tomgang 5 % erhverv -90,8      -92,6      -94,5      -96,4      -98,3      -100,3   -102,3   -104,3   -106,4   -108,5   -110,7        

Regulering leje beboelse Specielle regler grundet der er tale om kollegium -         -         -         -         -              

Forrentning af deposita 11,5       11,7       12,0       12,2       12,4       12,7       13,0       13,2       13,5       13,7       14,0            

Bruttoleje 4.005,3 4.085,4 4.167,1 4.250,5 4.335,5 4.422,2 4.510,6 4.600,8 4.692,8 4.786,7 4.882,4      

Omkostninger ikke udspecificeret

Samlet 815,9     832,2     848,9     865,8     883,2     900,8     918,8     937,2     956,0     975,1     994,6          

Ejendomsskatter og afgifter -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Administration -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Udvendig vedligeholdelse -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Indretningsudgifter/investeringer 45,4       46,3       47,2       48,2       49,1       50,1       51,1       52,2       53,2       54,3       55,3            

Korrektion for hensættelser -179,9   -183,5   -187,2   -190,9   -194,7   -198,6   -202,6   -206,6   -210,8   -215,0   -219,3        

Udgifter i alt 681,4     695,0     708,9     723,1     737,6     752,3     767,4     782,7     798,4     814,3     830,6          

Årets nettolejeindtægter 3.323,9 3.390,4 3.458,2 3.527,3 3.597,9 3.669,9 3.743,3 3.818,1 3.894,5 3.972,4 4.051,8      

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,94 0,88 0,82 0,77 0,72 0,67 0,63 0,59 0,55 0,52

Cash flow 3.110,8 2.969,7 2.834,9 2.706,2 2.583,4 2.466,2 2.354,3 2.247,4 2.145,4 2.048,1 4.051,8      

Nominel diskonteringsfaktor 6,41% Real diskonteringsfaktor 4,41%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 91.877,9    

værdier fra budgetperioden 25.466,4  (34,03 %  af den  samlede værdi) (4.051,8/0,0441)

Tilbagediskonteret terminalværdi 49.361,3  (65,97 %  af den  samlede værdi)

(91.877,9/1+0,0641)^10)

Ejendommens værdi 74.828      Korrektion nettostartafkast 4,40 % / 4,27 %
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Bilag 8 Ejendommen Nordre Fasanvej 1  - salgsprospekt

(Alle tal i DKK 1.000) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 1.571,7 1.603,1 1.635,2 1.667,9 1.701,3 1.735,3 1.770,0 1.805,4 1.841,5 1.878,3 1.915,9      

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 2 % 587,5     599,3     611,2     623,5     635,9     648,6     661,6     674,9     688,3     702,1     716,2          

-         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Bruttoleje 2.159,2 2.202,4 2.246,4 2.291,4 2.337,2 2.383,9 2.431,6 2.480,2 2.529,8 2.580,4 2.632,1      

Omkostninger ikke udspecificeret

Samlet 422,0     430,4     439,0     447,8     456,8     465,9     475,2     484,7     494,4     504,3     514,4          

Ejendomsskatter og afgifter -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Administration -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Udvendig vedligeholdelse -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Indretningsudgifter/investeringer -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Korrektion for hensættelser -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Udgifter i alt 422,0     430,4     439,0     447,8     456,8     465,9     475,2     484,7     494,4     504,3     514,4          

Årets nettolejeindtægter 1.737,2 1.771,9 1.807,4 1.843,5 1.880,4 1.918,0 1.956,4 1.995,5 2.035,4 2.076,1 2.117,6      

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,94 0,89 0,83 0,78 0,74 0,69 0,65 0,61 0,58 0,54

Cash flow 1.634,7 1.569,0 1.506,0 1.445,5 1.387,4 1.331,6 1.278,1 1.226,8 1.177,5 1.130,2 2.117,6      

Nominel diskonteringsfaktor 5,90% Real diskonteringsfaktor 3,90%

51,0          

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 54.298,4    

værdier fra budgetperioden 13.686,8  (30,77 %  af den  samlede værdi) (1.74,1/0,0388)

Tilbagediskonteret terminalværdi 30.665,3  (69,23 %  af den  samlede værdi)

(45.724,9/1+0,0588)^10)

Ejendommens værdi 44.352      Ejendommens kontantværdi 44.991  Korrektion nettostartafkast 3,90 % / 3,86 %

Ejendommen Nordre Fasanvej 1  - måling efter dagsværdi

(Alle tal i DKK 1.000) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 1.571,7 1.603,1 1.635,2 1.667,9 1.701,3 1.735,3 1.770,0 1.805,4 1.841,5 1.878,3 1.915,9      

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 2 % 581,7     593,3     605,2     617,3     629,7     642,2     655,1     668,2     681,6     695,2     709,1          

Tomgang 5 % erhverv -29,1      -29,7      -30,3      -30,9      -31,5      -32,1      -32,8      -33,4      -34,1      -34,8      -35,5           

Regulering leje beboelse -155,3   -158,4   -161,6   -164,8   -168,1   -171,5   -174,9   -178,4   -182,0   -185,6   -189,3        

Forrentning af deposita 8,3         8,5         8,6         8,8         9,0         9,2         9,3         9,5         9,7         9,9         10,1            

Bruttoleje 1.977,3 2.016,8 2.057,2 2.098,3 2.140,3 2.183,1 2.226,8 2.271,3 2.316,7 2.363,1 2.410,3      

Omkostninger ikke udspecificeret

Samlet 422,0     430,4     439,0     447,8     456,8     465,9     475,2     484,7     494,4     504,3     514,4          

Ejendomsskatter og afgifter -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Administration -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Udvendig vedligeholdelse -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Indretningsudgifter/investeringer 14,5       14,8       15,1       15,4       15,7       16,0       16,3       16,7       17,0       17,3       17,7            

Korrektion for hensættelser -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Udgifter i alt 436,5     445,2     454,1     463,2     472,5     481,9     491,6     501,4     511,4     521,7     532,1          

Årets nettolejeindtægter 1.540,8 1.571,6 1.603,0 1.635,1 1.667,8 1.701,2 1.735,2 1.769,9 1.805,3 1.841,4 1.878,2      

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,94 0,89 0,83 0,78 0,74 0,70 0,65 0,62 0,58 0,55

Cash flow 1.450,2 1.392,2 1.336,6 1.283,1 1.231,8 1.182,6 1.135,3 1.089,9 1.046,4 1.004,5 1.878,2      

Nominel diskonteringsfaktor 5,88% Real diskonteringsfaktor 3,88%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 48.407,9    

værdier fra budgetperioden 12.152,8  (30,77 %  af den  samlede værdi) (1.878,2/0,0388)

Tilbagediskonteret terminalværdi 27.338,6  (69,23 %  af den  samlede værdi)

(48.407,9/1+0,0588)^10)

Ejendommens værdi 39.491      Korrektion nettostartafkast 3,90 % / 3,42 %
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Bilag 8 Ejendommen Øresundsvej - salgsprospekt

(Alle tal i DKK 1.000) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 1.278,7 1.304,3 1.330,4 1.357,0 1.384,1 1.411,8 1.440,0 1.468,8 1.498,2 1.528,2 1.558,7      

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 3,5 % -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 2 % -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Tomgang -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Bruttoleje 1.278,7 1.304,3 1.330,4 1.357,0 1.384,1 1.411,8 1.440,0 1.468,8 1.498,2 1.528,2 1.558,7      

Omkostninger ikke udspecificeret

Samlet 285,4     291,1     296,9     302,9     308,9     315,1     321,4     327,8     334,4     341,1     347,9          

Ejendomsskatter og afgifter -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Administration -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Udvendig vedligeholdelse -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Indretningsudgifter/investeringer -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Korrektion for hensættelser -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Udgifter i alt 285,4     291,1     296,9     302,9     308,9     315,1     321,4     327,8     334,4     341,1     347,9          

Årets nettolejeindtægter 993,3     1.013,2 1.033,4 1.054,1 1.075,2 1.096,7 1.118,6 1.141,0 1.163,8 1.187,1 1.210,8      

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,94 0,89 0,84 0,79 0,75 0,70 0,66 0,63 0,59 0,56

Cash flow 936,6     900,9     866,5     833,4     801,5     770,9     741,5     713,2     685,9     659,7     1.210,8      

Nominel diskonteringsfaktor 5,71% Real diskonteringsfaktor 3,71%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 32.680,9    

værdier fra budgetperioden 7.910,1     (29,65 %  af den  samlede værdi) (1.210,8/0,03705)

Tilbagediskonteret terminalværdi 18.764,6  (70,35 %  af den  samlede værdi)

(32.680,9/1+0,05705)^10)

Ejendommens værdi 26.675      Ejendommens kontantværdi 26.992  Korrektion nettostartafkast 3,70 % / 3,705 %

Ejendommen Øresundsvej  - måling efter dagsværdi

(Alle tal i DKK 1.000) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 1.278,7 1.304,3 1.330,4 1.357,0 1.384,1 1.411,8 1.440,0 1.468,8 1.498,2 1.528,2 1.558,7      

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 2 % -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Tomgang 5 % erhverv -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Regulering leje beboelse -94,2      -96,1      -98,0      -100,0   -102,0   -104,0   -106,1   -108,2   -110,4   -112,6   -114,8        

Forrentning af deposita 4,1         4,2         4,3         4,4         4,4         4,5         4,6         4,7         4,8         4,9         5,0              

Bruttoleje 1.188,6 1.212,4 1.236,6 1.261,4 1.286,6 1.312,3 1.338,6 1.365,3 1.392,6 1.420,5 1.448,9      

Omkostninger ikke udspecificeret

Samlet 285,4     291,1     296,9     302,9     308,9     315,1     321,4     327,8     334,4     341,1     347,9          

Ejendomsskatter og afgifter -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Administration -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Udvendig vedligeholdelse -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Indretningsudgifter/investeringer -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Korrektion for hensættelser -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Udgifter i alt 285,4     291,1     296,9     302,9     308,9     315,1     321,4     327,8     334,4     341,1     347,9          

Årets nettolejeindtægter 903,2     921,3     939,7     958,5     977,7     997,2     1.017,1 1.037,5 1.058,2 1.079,4 1.101,0      

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,94 0,89 0,84 0,79 0,75 0,70 0,66 0,63 0,59 0,56

Cash flow 851,7     819,1     787,9     757,8     728,8     701,0     674,2     648,5     623,7     599,9     1.101,0      

Nominel diskonteringsfaktor 5,71% Real diskonteringsfaktor 3,71%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 29.716,5    

værdier fra budgetperioden 7.192,6     (29,66 %  af den  samlede værdi) (1.101,0/0,03705)

Tilbagediskonteret terminalværdi 17.062,5  (70,34 %  af den  samlede værdi)

(29.716,5/1+0,05705)^10)

Ejendommens værdi 24.255      Korrektion nettostartafkast 3,70 % / 3,35 %
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Bilag 8 Ejendommen Enghavevej 51 - salgsprospekt

(Alle tal i DKK 1.000) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 772,1 787,5 803,3 819,4 835,7   852,5     869,5     886,9     904,6     922,7     941,2          

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 2 % 83,1    84,8    86,5    88,2    90,0     91,7       93,6       95,5       97,4       99,3       101,3          

Andet 60,0    61,2    62,4    63,7    64,9     66,2       67,6       68,9       70,3       71,7       73,1            

Tomgang -      -      -      -      -       -         -         -         -         -         -              

Bruttoleje 915,2 933,5 952,2 971,2 990,6   1.010,5 1.030,7 1.051,3 1.072,3 1.093,7 1.115,6      

Omkostninger ikke udspecificeret 263,0 268,3 273,6 279,1 284,7   290,4     296,2     302,1     308,1     314,3     320,6          

Ejendomsskatter og afgifter -      -      -      -      -       -         -         -         -         -         -              

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter -      -      -      -      -       -         -         -         -         -         -              

Administration -      -      -      -      -       -         -         -         -         -         -              

Udvendig vedligeholdelse -      -      -      -      -       -         -         -         -         -         -              

Indretningsudgifter/investeringer -      -      -      -      -       -         -         -         -         -         -              

Udgifter i alt 263,0 268,3 273,6 279,1 284,7   290,4     296,2     302,1     308,1     314,3     320,6          

Årets nettolejeindtægter 652,2 665,2 678,5 692,1 706,0   720,1     734,5     749,2     764,2     779,4     795,0          

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,94 0,89 0,83 0,79 0,74 0,70 0,66 0,62 0,58 0,55

Cash flow 614,0 589,6 566,1 543,6 522,0   501,2     481,3     462,1     443,8     426,1     795,0          

Nominel diskonteringsfaktor 5,86% Real diskonteringsfaktor 3,86%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 20.596,6    

værdier fra budgetperioden 5.149,8     (30,53 %  af den  samlede værdi) (795,0/0,0386)

Tilbagediskonteret terminalværdi 11.720,3  (69,47 %  af den  samlede værdi)

(20.596,6/1+0,0586)^10)

Ejendommens værdi 16.870      Ejendommens kontantværdi 17.018 Korrektion nettostartafkast 3,90 % / 3,86 %

Ejendommen Enghavevej 51 - måling efter dagsværdi

(Alle tal i DKK 1.000) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 772,1 787,5 803,3 819,4 835,7   852,5     869,5     886,9     904,6     922,7     941,2          

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 2 % 143,1 146,0 148,9 151,9 154,9   158,0     161,2     164,4     167,7     171,0     174,4          

Tomgang 5 % erhverv -7,2     -7,3     -7,5     -7,6     -7,8      -7,9        -8,1        -8,3        -8,4        -8,6        -8,8             

Regulering leje beboelse -80,9  -82,5  -84,2  -85,9  -87,6    -89,3      -91,1      -92,9      -94,8      -96,7      -98,6           

Forrentning af deposita 2,0      2,0      2,1      2,1      2,2        2,2         2,3         2,3         2,3         2,4         2,4              

Bruttoleje 829,1 845,7 862,6 879,8 897,4   915,4     933,7     952,4     971,4     990,9     1.010,7      

Omkostninger ikke udspecificeret 263,0 268,3 273,6 279,1 284,7   290,4     296,2     302,1     308,1     314,3     320,6          

Ejendomsskatter og afgifter -      -      -      -      -       -         -         -         -         -         -              

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter -      -      -      -      -       -         -         -         -         -         -              

Administration -      -      -      -      -       -         -         -         -         -         -              

Udvendig vedligeholdelse -      -      -      -      -       -         -         -         -         -         -              

Indretningsudgifter/investeringer 3,6      3,7      3,7      3,8      3,9        4,0         4,1         4,1         4,2         4,3         4,4              

Udgifter i alt 266,6 271,9 277,4 282,9 288,6   294,3     300,2     306,2     312,4     318,6     325,0          

Årets nettolejeindtægter 562,5 573,8 585,2 596,9 608,9   621,0     633,5     646,1     659,1     672,2     685,7          

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,94 0,89 0,83 0,79 0,74 0,70 0,66 0,62 0,58 0,55

Cash flow 529,5 508,5 488,3 468,8 450,2   432,3     415,1     398,6     382,7     367,5     685,7          

Nominel diskonteringsfaktor 5,86% Real diskonteringsfaktor 3,86%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 17.763,8    

værdier fra budgetperioden 4.441,5     (30,53 %  af den  samlede værdi) (685,7/0,0386)

Tilbagediskonteret terminalværdi 10.108,3  (69,47 %  af den  samlede værdi)

(17.763,8/1+0,0586)^10)

Ejendommens værdi 14.550      Korrektion nettostartafkast 3,90 % / 3,31 %



Michael Schnell Hansen – Værdiansættelse af erhvervsejendomme                              CBS HD(R) Maj 2012 
 

Side 107 af 107 

 

 

Bilag 8 Ejendommen Vesterbrogade 103 - salgsprospekt

(Alle tal i DKK 1.000) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 950,4     969,4     988,8     1.008,6 1.028,7 1.049,3 1.070,3 1.091,7 1.113,5 1.135,8 1.158,5      

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 3,5 % 163,7     168,6     172,0     175,4     178,9     182,5     186,2     189,9     193,7     197,6     201,5          

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 2 % 212,4     216,6     221,0     225,4     229,9     234,5     239,2     244,0     248,9     253,8     258,9          

Andet 60,0       61,2       62,4       63,7       64,9       66,2       67,6       68,9       70,3       71,7       73,1            

Tomgang -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Bruttoleje 1.386,5 1.415,9 1.444,2 1.473,1 1.502,5 1.532,6 1.563,2 1.594,5 1.626,4 1.658,9 1.692,1      

Omkostninger ikke udspecificeret 322,3     328,7     335,3     342,0     348,9     355,8     363,0     370,2     377,6     385,2     392,9          

Ejendomsskatter og afgifter -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Administration -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Udvendig vedligeholdelse -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Indretningsudgifter/investeringer -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Udgifter i alt 322,3     328,7     335,3     342,0     348,9     355,8     363,0     370,2     377,6     385,2     392,9          

Årets nettolejeindtægter 1.064,2 1.087,1 1.108,9 1.131,0 1.153,7 1.176,7 1.200,3 1.224,3 1.248,8 1.273,7 1.299,2      

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,94 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,65 0,61 0,57 0,54

Cash flow 1.000,5 960,8     921,3     883,4     847,1     812,3     778,9     746,9     716,2     686,8     1.299,2      

Nominel diskonteringsfaktor 5,99% Real diskonteringsfaktor 3,99%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 32.561,7    

værdier fra budgetperioden 8.354,3     (31,46 %  af den  samlede værdi) (1.299,2/0,0399)

Tilbagediskonteret terminalværdi 18.199,4  (68,54 %  af den  samlede værdi)

(32.561,7/1+0,0399)^10)

Ejendommens værdi 26.554      Ejendommens kontantværdi 26.973  Korrektion nettostartafkast 4,00 % / 3,99 %

Ejendommen Vesterbrogade 103 -  måling efter dagsværdi

(Alle tal i DKK 1.000) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår

Lejeindtægter (beboelse) 950,4     969,4     988,8     1.008,6 1.028,7 1.049,3 1.070,3 1.091,7 1.113,5 1.135,8 1.158,5      

Lejeindtægter (erhverv) fremskrivning 2 % 436,1     444,8     453,7     462,8     472,0     481,5     491,1     500,9     511,0     521,2     531,6          

Tomgang 5 % erhverv -21,8      -22,2      -22,7      -23,1      -23,6      -24,1      -24,6      -25,0      -25,5      -26,1      -26,6           

Regulering leje beboelse -45,6      -46,5      -47,4      -48,4      -49,4      -50,3      -51,4      -52,4      -53,4      -54,5      -55,6           

Forrentning af deposita 8,9         9,1         9,3         9,4         9,6         9,8         10,0       10,2       10,4       10,6       10,8            

Bruttoleje 1.328,0 1.354,6 1.381,7 1.409,3 1.437,5 1.466,2 1.495,5 1.525,5 1.556,0 1.587,1 1.618,8      

Omkostninger ikke udspecificeret 322,3     328,7     335,3     342,0     348,9     355,8     363,0     370,2     377,6     385,2     392,9          

Ejendomsskatter og afgifter -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Ejendommens andel af varme/fællesudgifter -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Administration -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Udvendig vedligeholdelse -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -              

Indretningsudgifter/investeringer 10,9       11,1       11,3       11,6       11,8       12,0       12,3       12,5       12,8       13,0       13,3            

Udgifter i alt 333,2     339,9     346,7     353,6     360,7     367,9     375,2     382,7     390,4     398,2     406,2          

Årets nettolejeindtægter 994,8     1.014,7 1.035,0 1.055,7 1.076,8 1.098,3 1.120,3 1.142,7 1.165,6 1.188,9 1.212,7      

År der skal tilbagediskonteres med 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tilbagediskonteringsfaktor 0,94 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,65 0,61 0,57 0,54

Cash flow 935,2     896,8     859,9     824,6     790,7     758,2     727,0     697,2     668,5     641,0     1.212,7      

Nominel diskonteringsfaktor 5,99% Real diskonteringsfaktor 3,99%

Summen af tilbagediskonterede Terminalværdi 30.392,4    

værdier fra budgetperioden 7.799,1     (31,47 %  af den  samlede værdi) (1.212,7/0,0399)

Tilbagediskonteret terminalværdi 16.987,0  (68,53 %  af den  samlede værdi)

(30.392,4/1+0,0399)^10)

Ejendommens værdi 24.786      Korrektion nettostartafkast 4,00 % / 3,68 %


