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Nedslidte kontorer får
nyt liv som boliger

Hovedstaden mangler
boliger, og samtidig står
mere end 10 pct. af byens
kontorer tomme. Det faktum
er baggrunden for udviklingsselskabet Gefion Group, der har
specialiseret sig i at omdanne kontorer
til boliger i Københavnsområdet.
Bag selskabet står Thomas Færch og
Henrik Nissen. Flere andre er
i gang med lignende projekter. Side 4-7
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Vi søger projektejendomme til salg
SOLGT

lignende søges

Nye lokaler
til din butik?
Se et stort udvalg
på nyboligerhverv.dk

De omdanner kontorer
til nye boliger
Gefion Group har specialiset sig i konverteringer
i den københavnske bygningsmasse, hvor nedslidte kontorer omdannes til moderne boliger

Ungdomsboligprojekt på Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre
Kontakt Stig Lintrup på 4097 1717
eller gå ind på linor.dk

Henrik Nissen (hvid skjorte) og Thomas Færch står
bag Gefion, der omdanner tomme kontorejendomme
til bolig. Her gælder det en ejendom i Lundsgade på
Indre Østerbro. Foto: Mie Hee Christensen.
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Henrik Nissen, partner i Gefion Group

Henrik Nissen, partner i Gefion Group
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Konverteringer
er guf for ejere
og udviklere
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Af Peter B. Rasmussen

K

redsen af ejendoms- og byggefirmaer, der arbejder med
konverteringer, er en mangefacetteret flok – lige fra
klassiske developere til pensionskasser.
For tiden er bl.a. Thylander Group og PFA i gang i Store
Strandstræde i København, mens også Aberdeen, Patrizia,
Tetris og Capital Investment jævnligt er involveret i at
omdanne kontorer til boliger.
“Siden 2010 har vi omdannet masser af kontorer til
boliger. Konverteringerne er i virkeligheden ikke særlig
svære. Det svære består i at finde ejendommene, der passer til formålet og har den rigtige beliggenhed,” siger Jesper Damborg, der er adm. direktør i Capital Investment.

“Det er lidt dyrere at bygge
til boliger end at renovere kontorer,
men udlejningssikkerheden
er langt større. Du kan få en højere
leje ved at leje ud til boliger”
Jesper Damborg, adm. direktør i Capital Investment
Han anser konverteringerne for gode forretninger, selv
om det er let at undervurdere omkostningerne i forbindelse
med omdannelserne. Capital Investment har i de seneste
år medvirket til at konvertere 8000-10.000 kvadratmeter.
“det er lidt dyrere at bygge om til boliger end at renovere
kontorer, men udlejningssikkerheden er langt større. du kan
få en højere leje ved at leje ud til boliger, og når man sælger
igen, så har boligejendomme et lavere afkast end kontorer,”
siger jesper damborg.
I ejendomsbranchen er lavere afkast ensbetydende med
højere priser.
“I konverteringer får du det bedste af alle verdener. Alle
parametre taler for at omdanne i alle tænkelige situationer,
hvor det er muligt,” pointerer han.
ejendomsbranchen udvikler og bygger i tillid til en fortsat
stor tilstrømning af nye borgere i de store byer – herunder
København.
Der er i dag 580.000 københavnere, og i 2027 forventes
der at være 100.000 flere. I takt med befolkningstilvæksten
tager nye boligområder form. Siden år 2000 er der kommet
23.000 nye boliger i byen, og behovet er støt voksende. det
forventes derfor, at der i perioden 2015-2027 skal etableres
omkring 45.000 flere boliger.
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Foreløbig består Gefion Group kun af Henrik Nissen
(hvid skjorte) og Thomas Færch. Alle andre funktioner
udliciteres. Foto: Mie Hee Christensen.

Han mener, at der først vil
være en ligevægt i tingene, når
der kommer 7000-8000 nye
boliger i København om året.
og der skal muligvis endnu
mere til.
“der er 284.000 boliger i København. Hvis de har en middellevetid på 100 år, så burde
erstatningsbyggeriet
ligge
på ca. 2800 boliger om året.
dermed kommer vi let op på
10.000 boliger,” siger Finn Bo
Frandsen.
Han forudser en øget interesse for tidssvarende byggeri i lyset af det generelle

velstandsløft i danmark, hvor
moderne mennesker ikke længere kan leve med fælles toilet
og alt for få stikkontakter til itudstyret.
I forslaget til kommuneplan
2015 er ambitionen, at der
frem mod 2027 skal bygges
45.000 nye boliger.
Ifølge Finn Bo Frandsen,
cheføkonom i dansk Byggeri,
er det slet ikke nok til at imødekomme behovet.
“45.000 boliger er det halve
af, hvad der burde bygges, men
det afhænger naturligvis af udviklingen – om folk bliver ved
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med at flytte til København,”
vurderer Finn Bo Frandsen.
I København har overborgmester Frank Jensen i de seneste mange år været stærkt
optaget af at matche boligforsyningen til det stigende antal
nye borgere.

Damp under byggeriet
“Vi har intet imod, at der sættes damp under byggeriet. men
det er jo op til markedet, herunder medlemmerne af dansk
Byggeri, at bygge boligerne.
Vores opgave som kommune
er at sætte rammerne, herun-

der for hvilken størrelse boliger, vi ønsker, og at vi sikrer, at
der også er billige boliger og
boliger til unge. men kommunen kan kun stille rammerne
til rådighed, mens det jo ikke
er os, der bygger boligerne,”
siger han.
Han stiller sig desuden
delvist uforstående over for
dansk Byggeris tal.
“jeg er lidt i tvivl om, hvilke
forudsætninger dansk Byggeri bygger sin analyse på.
Vores analyser viser ikke et
behov for 10.000 nye boliger
i København om året. Vores
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