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Vurderingserklæring
Opdrag
Sadolin & Albæk A/S har af chefkonsulent, Anne Skak på vegne af Københavns Kommune, Rådhuspladsen
1, 3., vær. 45/46, 1599 København V, (herefter også benævnt klienten) fået i opdrag at udfærdige denne
vurdering af følgende grundareal:
Del af matr.nr.
Adresse
Postnr./by

1aa, 187 og 188 Eksercerpladsen, København
Artillerivej 190
2300 København S

(herefter også benævnt grundarealet).
Fremtidig anvendelse
Beboelse og erhverv.
Forventet arealfordeling, jf. projektbeskrivelse
Bolig
Almene boliger
Institution
Detail
Parkering
Etageareal i alt

143.400 m2
47.800 m2
21.800 m2
3.000 m2
44,.000 m2
260.000 m2

Ifølge tingbogsattesten andrager matriklernes samlede grundareal 2.294.650 m2, heraf vej 5.060 m2.
Vurderingen foretages i overensstemmelse med de europæiske vurderingsstandarder og retningslinjer,
udfærdiget af The European Group of Valuers Association (TEGoVA). Vurderingen har til formål at fastslå
værdien af grundarealerne, dvs. den bedst opnåelige kontante pris, til hvilken et salg af grundarealet vil
kunne effektueres uden forbehold og på kontant basis på vurderingstidspunktet i en sædvanlig handel
mellem en villig sælger og en interesseret køber.
I øvrigt er nærværende vurdering af grundarealet i overensstemmelse med bestemmelserne i Practice Statements and Relevant Guidance Notes indeholdt i RICS Appraisal and Valuation Standards (Version 9), der
er udarbejdet af The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).
Vurderingens formål og forudsætninger
Formålet med vurderingen er at fastslå værdien af grundarealerne på baggrund af byggeretsværdien pr.
m2 på vurderingsdatoen samt tage højde for den periode hvori byggeriet vil etableres, jf. nedenfor, ud fra
det aftalte vurderingstema, jf. pkt. 1.3 i selve vurderingsrapporten.
Vurderingen er udfærdiget under de forudsætninger, der er specificeret i vurderingsrapporten, pkt. 1.4.
Endvidere formodes alle informationer, der er stillet til rådighed til brug for denne vurdering, at være korrekte og fuldstændige.
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Værdi
Under forudsætning af de ovenfor anførte metoder og antagelser vurderes værdien af grundarealerne, jf.
vurderingsrapporten, til:
Scenarie 1 (grøn):
Scenarie 2 (rød):
Scenarie 3 (gul):
Scenarie 4 (orange):

Kr. 1.164 mio., inkl. fradrag for forurening
Kr. 1.153 mio., inkl. fradrag for forurening
Kr. 1.219 mio., inkl. fradrag for forurening
Kr. 1.211 mio., inkl. fradrag for forurening

Ovenstående værdi er ikke identisk med grundarealets reelle markedsværdi, eftersom denne er baseret
på klientens opdrag og fastlagte vurderingsforudsætninger.
Indholdet af denne vurderingserklæring og -rapport bedes behandlet fortroligt af de tiltænkte modtagere i
overensstemmelse med klientens instruks ved aftale om opdraget og til det konkrete erklærede formål.
Følgelig, og i overensstemmelse med gældende kutyme, påtager Sadolin & Albæk A/S sig det fulde ansvar
for indholdet af denne vurdering. Enhver gengivelse eller henvisning til vurderingserklæringen eller -rapporten i eventuelle efterfølgende dokumenter, cirkulærer eller bekendtgørelser, eller mundtlig formidling
til tredjepart, forudsætter Sadolin & Albæks forudgående skriftlige godkendelse af form og indhold af en
sådan offentliggørelse eller videreformidling. Denne godkendelse kræves, desuagtet at den tiltænkte tredjepart er navngivet eller ej, og desuagtet at vurderingserklæringen eller -rapporten videreformidles af klienten som led i en præsentation af andre ejendomme eller i en anden sammenhæng.
Vurderingsdato
Den 6. august 2018.
Denne vurderingserklæring kan ikke stå alene, men skal læses i sammenhæng med vurderingsrapporten.
* * *
Undertegnede erklærer hermed at handle som eksterne vurderingsmænd og at være fri for enhver økonomisk eller anden interesse i sagen, der med rette kan forventes at have indflydelse på vores evne til at give
en uafhængig og neutral meningstilkendegivelse i forbindelse med nærværende vurdering.
København, 8. august 2018
Sadolin & Albæk A/S

Peter Winther
CEO, partner, MRICS

Peter Kaalund
Konsulent, cand.merc.FIR
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1
1.1

Vurderingsrapport
Opdrag

Sadolin & Albæk A/S har af chefkonsulent, Anne Skak, på vegne af Københavns Kommune, Rådhuspladsen
1, 3., vær. 45/46, 1599 København V, (herefter også benævnt klienten) fået i opdrag at udfærdige denne
vurdering af følgende grundareal:
Del af matr.nr.
Adresse
Postnr./by

1aa, 187 og 188 Eksercerpladsen, København
Artillerivej 190
2300 København S

(herefter også benævnt grundarealet).
Fremtidig anvendelse
Beboelse og erhverv.
Forventet arealfordeling, jf. projektbeskrivelse
Bolig
Almene boliger
Institution
Detail
Parkering
Etageareal i alt

143.400 m2
47.800 m2
21.800 m2
3.000 m2
44.000 m2
260.000 m2

Ifølge tingbogsattesten andrager matriklernes samlede grundareal 2.294.650 m2, heraf vej 5.060 m2.
Vurderingen foretages i overensstemmelse med de europæiske vurderingsstandarder og retningslinjer,
udfærdiget af The European Group of Valuers’ Association (TEGoVA). Vurderingen har til formål at fastslå
værdien af grundarealerne, dvs. den bedst opnåelige kontante pris, til hvilken et salg af grundarealet vil
kunne effektueres uden forbehold og på kontant basis på vurderingstidspunktet i en sædvanlig handel
mellem en villig sælger og en interesseret køber.
I øvrigt er nærværende vurdering af grundarealerne i overensstemmelse med bestemmelserne i Practice
Statements and Relevant Guidance Notes indeholdt i RICS Appraisal and Valuation Standards (Version 9),
der er udarbejdet af The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).
Vurderingsdatoen er den 6. august 2018.
1.2 Vurderingens formål
Formålet med vurderingen er at fastslå værdien af grundarealerne på baggrund af byggeretsværdien pr.
m2 på vurderingsdatoen samt tage højde for den periode, hvori byggeriet vil etableres, jf. nedenfor, og ud
fra det aftalte vurderingstema, jf. pkt. 1.3 nedenfor.
Vurderingsrapporten skal udelukkende anvendes til klientens interne brug i forbindelse med ledelsesmæssige overvejelser, og det er således ikke tilladt klienten at offentliggøre eller videregive denne til tredjepart.
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1.3

Vurderingstema

Værdien af grundarealet er estimeret på baggrund af modtagne forudsætninger fra Klienten og kan dermed ikke betragtes som en reel markedsværdi. Sadolin & Albæk har lagt de fremsendte forudsætninger til
grund, og værdien er dermed en simulering af en alternativ beregningsmetode, udarbejdet af By & Havn.
Specielle forhold eller fravigelser
Omfanget af nærværende vurdering tager endvidere hensyn til klientens særlige vurderingsinstrukser.
Sadolin & Albæk har modtaget klientens projektoplæg, indeholdende arealer og disses fordeling på området. Ydermere er en forureningsundersøgelse, udarbejdet af MOE, indeholdende omkostninger til geotekniske og miljømæssige forhold fremsendt.
1.4 Vurderingens forudsætninger
Grundareal og forurening
Klienten har fået bistand i forbindelse med en indledende forureningsundersøgelse samt geoteknisk undersøgelse af MOE (ingeniørvirksomhed). Resultatet af de indledende undersøgelser er beskrevet i afsnit
2.4 vedrørende miljøforhold på grundarealerne.
Planmæssige forhold
Vurderingen foretages under forudsætning af, at grundarealet ikke er omfattet af nogen forslag om vejudvidelse eller ekspropriation eller andet, der kan have betydning for den fremtidige anvendelse af grundarealet. I de gældende planmæssige bestemmelser for anvendelse af grundarealet indgår ingen planer i så
henseende.
Grundarealerne forudsættes at blive bebygget og benyttet efter behørig tilladelse fra samtlige instanser og
myndigheder i henhold til gældende lovgivning og planer.
Ejerskab og lejeforhold
Det forudsættes, at det planlagte byggeri på grundarealet vil være beliggende på egen grund, jf. oplysninger fra de offentlige registre.
Der forudsættes ikke at være lejeaftaler eller forpligtelser angående brug af grundarealet, der skal tages
hensyn til i forbindelse med denne vurdering.
Endelig forudsættes arealerne at være opmålt efter bekendtgørelse nr. 311 af 27. juni 1983.
Servitutter
Det forudsættes, at der for grundarealet kun gælder de adkomster, herunder vejret eller lignende, byrder,
servitutter eller forpligtelser, der fremgår af tingbogsattesten. Således forudsættes der ikke at være yderligere forpligtelser eller hæftelser, der har væsentlig indflydelse på grundarealets værdi.
Prioritering
Grundarealet vurderes på kontant basis. Således er hæftelserne, tinglyst på grundarealet, ikke blevet gennemgået. Det forudsættes, at der ikke er udestående finansielle forpligtelser eller gæld vedrørende grundarealet.
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Myndighedsgodkendelse
Det forudsættes, at byggeriet opføres efter gældende og ubetingede godkendelser fra alle relevante myndigheder, herunder af plan- og bygningsmæssige forhold og ibrugtagningstilladelser.
Vi har ikke grund til at antage andet på baggrund af de modtagne dokumenter, men har ikke haft lejlighed
til selv at undersøge, hvorvidt denne forudsætning er korrekt.
Specielle forudsætninger
Det forudsættes, at der ikke foreligger noget bud fra en potentiel liebhaver til grundarealet, jf. pkt. 1.3.
1.5 Dokumenter
Til brug for nærværende vurdering er følgende dokumenter/oplysninger gennemgået:
Type

Kilde

Udstedelsesdato

Tingbogsattest

Internetbaseret offentligt tinglysningsregister 16.01.2018

BBR-meddelelse

Internetbaseret offentligt register

16.01.2018

Miljøhistorisk redegørelse – Amager Fælled MOE

December 2017

Udkast til volumen beregninger

Københavns Kommune

13.12.2017

Forureningsundersøgelse

MOE

Juni 2018

Planmæssige forudsætninger

Københavns Kommune

29.05.2018

1.6 Generelle vurderingsprincipper
Vurderingen baseres på de oplysninger, der er modtaget fra klienten, dennes eksterne rådgivere samt indhentet fra de offentlige registre, jf. pkt. 1.5. Vi har tillid til, at disse oplysninger er korrekte og fuldstændige, og at der ikke er uoplyste forhold, der kan have væsentlig indflydelse på vurderingen.
Der er ikke taget hensyn til udgifter til realisering eller skattemæssige forpligtelser i forbindelse med en
afhændelse eller udvikling af grundarealet. Der er dog taget højde for købsomkostninger, som er estimeret
på baggrund af vores erfaringer fra markedet.
Vi har ikke taget højde for, at der skulle være panthæftelse eller tilsvarende finansiel byrde på eller over
grundarealet.
En køber af grundarealet forventes at indhente yderligere rådgivning eller en bekræftelse af visse af ovennævnte forhold, før der arbejdes videre mod en erhvervelse. Klienten anbefales derfor at notere de betingelser og det tema, som denne vurdering er udfærdiget på grundlag af.
1.7 Besigtigelse
Grundarealet blev besigtiget den 20. juni 2018. Deltagerne i besigtigelsen var Peter Kaalund som repræsentanter for Sadolin & Albæk.
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1.8

Specielle forhold

Undertegnede erklærer hermed at handle som eksterne vurderingsmænd, som defineret af The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), og at denne vurdering er foretaget i overensstemmelse med de
etiske standarder, formuleret af RICS, der er godkendt af både International Valuation Standards Committee (IVSC) og The European Group of Valuers’ Association (TEGoVA), samt at vi som vurderingsmænd er fri
af enhver direkte eller indirekte interesse i grundarealet eller dettes ejerselskab.
Der henvises til RICS’ hjemmeside, www.rics.org, for yderligere informationer og procedurer, herunder
muligheden for at klage over denne vurderingsrapport.
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2
2.1

Grundarealet
Ejerforhold og matrikulering

Grundarealet er, ifølge tingbogsattesten, matrikuleret under:
Del af matr.nr. 1aa, 187 og 188 Eksercerpladsen, København
Ifølge tingbogsattesten er Københavns Kommune ejer af grundarealet, og der blev tinglyst adkomst den
12. januar 2001.

Kilde: Danmarks Miljøportal

Ovenstående visualisering er gældende for hele matriklen og dermed grundarealet på i alt 2.294.650 m².
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Det aktuelle projekt vedrører en mindre del af den samlede matrikel og er markeret med forskellige farver
nedenfor.
•
•
•
•

Scenarie 1 = grøn
Scenarie 2 = rød
Scenarie 3 = gul
Scenarie 4 = orange

Kilde: Københavns Kommune (Klienten)
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2.2

Beliggenhed

Grundarealet ligger i København S, ca. 4 km fra Rådhuspladsen.

Kilder: Google Maps og Krak

Området er et af Københavns grønne naturområder, som er karakteriseret ved sin nærhed til den central del
af København samt sin lette adgang til det nationale vejnet. Grundarealet ligger på Amager Fælled langs
Vejlands Allé, som endnu ikke bebygget. Det omkringliggende område er præget af en blanding af beboelsesenheder og erhvervsejendomme. I østgående retning og på den modsatte side af Ørestads Boulevard ligger et
etableret boligområde, mens flere nyopførte etageejendomme er opført i Ørestad, som ligger i forlængelse af
Bella Centret. I samme område er der etableret flere erhvervsejendomme, mens det regionale shoppingcenter
Fields ligeledes ligger her. Vest for grundarealet ligger et område med kolonihavehuse, mens et nyt boligområde ved Sluseholmen og Teglholmen ligger længere inde mod byen. Derudover er området generelt præget
af sine grønne omgivelser, ligesom der ligger en golfbane på den modsatte side af Vejlands Allé.
Grundarealet er let tilgængeligt i bil, da Vejlands Allé giver adgang til E20-motorvejen, hvorfra den dansk-svenske grænse tilkøres på ca. 10 minutter, mens motorvejstilkørslen i østgående retning nås inden for to minutter. Fra grundarealet er der ca. 10 km til Københavns Lufthavn. Fra Ørestad Boulevard afgår busser, som forbinder området med de andre bydele i København. Ydermere ligger både Islands Brygge Metrostation og DR
Byens Metrostation i kort afstand fra området.
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2.3

Planforhold og fremtidig anvendelse

Grundarealerne er på nuværende tidspunkt dels omfattet af Lokalplan nr. 384 og Lokalplan nr. 278, hvor følgende forhold er gældende:
Området er fastlagt til offentlige formål samt private institutioner, mens arealerne langs Ørestads Boulevard
henligger ubebygget, indtil en endelig anvendelse er fastlagt.
Det antages dog, at der etableres en ny lokalplan, som berettiger det projekterede byggeri. Denne vurdering af
værdien følger de forudsætninger, som Københavns Kommune har fremsat, og de forventes at kunne indfris i
en ny, kommende lokalplan, såfremt det besluttes at arbejde videre med projektet.
2.4

Miljøforhold

Københavns Kommune har med hjælp fra MOE fået udarbejdet forureningsundersøgelser af grundarealet,
som ligeledes er lagt til grund i vurderingen af grundarealernes værdier.
Oplysningerne vedrørende forureningsforhold er delt op i fem niveauer, henholdsvis geoteknik, oprensning af forurening, sikring af udearealer, rådgivning og analyse samt hotspots.
I forlængelse af MOE’s forureningsundersøgelser har de bistået med de anslåede meromkostninger til udbedring af ovenstående forhold, jf. afsnit 4.7.
Foruden ovenstående forureningsundersøgelser, foretaget af MOE, er en jordforureningsattest indhentet,
og ifølge oplysningerne i denne er ejendommens grundareal registreret som forurenet på vidensniveau 2,
jf. definitionen nedenfor.
I henhold til dansk lovgivning er det de regionale myndigheder, der registrerer forurening. Myndighederne
kan på grundlag af faktisk og historisk viden registrere forurening på to vidensniveauer:
•

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

•

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

Såfremt der, som følge af den historiske anvendelse, ikke er begrundet mistanke om forurening, og såfremt der ikke foretages yderligere undersøgelser, vil regionen ikke registrere grunden som forurenet. Dog
kan der, ifølge ejendomsdatarapporten, være lettere forurening på grunden, der – som følge af områdeklassificering i henhold til jordforureningsloven – ikke kræver oprydning, såfremt den nuværende anvendelse fortsættes.
I henhold til gældende dansk lovgivning er det kun forureneren, der kan holdes ansvarlig for forureningen.
Ejeren af ejendommen kan således ikke blive gjort ansvarlig for forureningen og kan af myndighederne
ikke pålægges et oprensningskrav.
I det tilfælde at ejeren ønsker at opføre nye bygninger på forurenet grund, kan miljømyndighederne dog
kræve de nødvendige oprensningstiltag, enten hvis nybyggeriet er til beboelse eller lignende anvendelse,
herunder børneinstitutioner eller offentlig legeplads, eller hvis forureningen skønnes sundhedsfarlig for
fremtidige brugere af en bygning på den forurenede grund.
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2.5

Servitutter

Der er tinglyst de i tingbogsattesten anførte servitutter på grundarealet.
En gennemgang af tingbogsattesten giver anledning til at antage, at der er adkomster, herunder vejret eller lignende, byrder, servitutter eller forpligtelser, som har væsentlig indflydelse på grundarealernes værdier.
Det antages, at det projekterede byggeri kan etableres uagtet af de tinglyste servitutter.
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3
3.1

Ejendomsmarkedet
Efterspørgselssituationen på boliglejemarkedet

Generelt er udlejningsmarkedet for boliger i høj grad præget af den demografiske udvikling, hvor København oplever en stærk stigning i indbyggertallet gennem især tilflytning. Denne tendens har været observeret over en lang periode, og tal fra Danmarks Statistik indikerer, at befolkningstilvæksten fortsat øges
kraftigt.
Befolkningsfremskrivning, Københavns og Frederiksberg Kommune (indeks 100 = 2017)
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Kilde: Danmarks Statistik

Den øgede efterspørgsel på boligenheder skal ses i sammenhæng med et boligudbud, der historisk ikke
har kunnet følge med. I 2017 forventes det, at det samlede boligbyggeri udgjorde 390.000 m², mens efterspørgslen, vurderet på baggrund af befolkningstilvæksten, udgjorde 562.500 m². Ubalancen forventes gentaget i 2018.
Efterspørgsel og udbud (m²), bolig, København (2008-2018)
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Kilder: CRM Byggefakta og Danmarks Statistik

Tendensen med et underudbud af boligenheder i København har medført stigende pres på lejeniveauerne,
hvilket kan identificeres ved nedenstående udvikling i nyopførte ejendommen i primære områder af København.
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Udvikling i lejeniveau, primære boliger*, København, kr. pr. m² (2010-2018)
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Kilde: Sadolin & Albæk A/S
*Primær bolig: Bedste beliggenhed i København. Lejligheder i størrelsen 80-100 m². Eksklusive stueetage og penthouse.

Lejen for førsteklasses boligenheder på bedste beliggenhed (primær leje) ligger aktuelt i niveauet kr. 2.000
pr. m2 p.a.
For så vidt angår detail i lokale butiksområder, ligger den primære leje i niveauet kr. 2.900 pr. m2 p.a., og
lejen på mere sekundært beliggende ejendomme ligger i niveauet kr. 700 pr. m2 p.a., ekskl. driftsomkostninger.
Over de sidste ti år har lejeudviklingen i området været følgende:
Udvikling i lejeniveau, detail, kr. pr. m2 p.a. (2008-2018)
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Kilde: Sadolin & Albæk A/S
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Udviklingen i tomgangen for detail i perioden 2007-2017 ses af figuren herunder.
Tomgang, detail, København (2007-2017)
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Kilde: Ejendomstovet.dk

Den samlede tomgangsprocent for detail er faldet i København siden 3. kvartal i 2017 og udgjorde 3,5% i
begyndelsen af 4. kvartal 2017.
3.2

Investeringsmarkedet

På ejendomsmarkedet registrerer vi i øjeblikket medvind på alle områder. Økonomien og beskæftigelsen
vokser pænt. Samtidig er renten fortsat lav i et historisk perspektiv, og centralbankerne har globalt set
pumpet store mængder likviditet ud i markedet. Rammebetingelserne for ejendomsinvesteringer er med
andre ord gode.
De gode rammebetingelser afspejles i transaktionsvolumenen for indeværende år. Markedsdata viser en
samlet transaktionsvolumen i 1. halvår på kr. 35 mia., og Sadolin & Albæk forventer en samlet transaktionsvolumen på over kr. 80 mia., inden året er omme, hvilket er det højeste niveau nogensinde. Transaktionsaktiviteten har de seneste år især været koncentreret i Storkøbenhavn og Aarhus, men i 2017 har vi
ligeledes set en stigende interesse for mellemstore danske byer, hvor investorerne kan opnå en afkastpræmie i forhold til investeringer i København eller Aarhus.
De forskellige aktivklasser
I den øvre ende af risikokurven – de internationale aktiemarkeder – har vi observeret stabilitet siden årsskiftet. Korte episoder med mere volatilitet har primært været sammenfaldende med politisk usikkerhed
eller fejlslagne forventninger. Kurserne på aktiemarkederne ligger på et højt niveau og afspejler den forsatte søgen efter afkast i det nuværende lavrentemiljø. Lav alternativ forrentning og den igangværende
højkonjunktur har fået flere investorer til at øge risikoprofilen på deres markedseksponeringer.
I den nedre del af risikokurven – på obligationsmarkedet – har investorerne svært ved at opnå tilfredsstillende afkast. Det skyldes, at afkastet på især statsobligationer er presset i bund af lave renter. Manglen på
afkast har fået investorerne til at søge mod andre aktivklasser end obligationer, og det har i flere tilfælde
ført til en øget eksponering mod alternative aktivklasser, såsom fast ejendom. Flere investorer har fået øjnene op for, at primære ejendommes store cash flow-sikkerhed og attraktive risikojusterede afkast i vid
udstrækning kan fungere som alternativ til obligationer. Den stigende interesse har resulteret i et
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nedadgående pres på afkastkravet samt en prissætning, hvis bæredygtighed monitoreres tæt af flere og
flere investorer – særligt i hovedstadsområdet.
Sekundære ejendomme er væsentligt mere risikobetonede end primære og kan ikke på samme måde sidestilles med substitutter til obligationer. Deres afkastpotentiale hænger i højere grad sammen med de økonomiske konjunkturer og ejendommens effektivitet. Afkastkravet på primære ejendomme er på nuværende tidspunkt presset ned til et niveau, der gør sekundære ejendomme relativt mere attraktive ud fra et
risikojusteret perspektiv. Effekten kan mærkes på efterspørgslen, der fortsat er stigende, om end dybden i
det sekundære segment fortsat er betydeligt mindre end i det primære.
Årlig investeringsvolumen i udvalgte aktivklasser
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Kilder: Danmarks Nationalbank og Sadolin & Albæk

Som på aktiemarkedet ligger aktivpriserne på ejendomme på et højt niveau, og afkastkravene er lave, hvilket i kombination med den nuværende højkonjunktur har fået flere investorer til at øge risikoprofilen på
deres ejendomsinvesteringer, idet særligt de primære ejendomssegmenter har oplevet kraftigt stigende
priser. Eksempelvis er flere institutionelle investorer blevet aktive i en bredere del af markedet end tidligere blandt andet via value-add-investeringer i den gamle boligmasse, investeringer i hoteller og udviklingsprojekter. Vi oplever også, at flere institutionelle investorer investerer i ejendomme, der kræver aktiv
ejendomsforvaltning, hvor ejendomsinvesteringer tidligere blev anset for at være en passiv placeringsform.
Det er ikke kun typen af ejendomsinvesteringer, investorerne har ændret for at opnå attraktive afkast,
men også ejendommens geografiske placering. Vi oplever en markant øget efterspørgsel på ejendomme i
landets mellemstore byer, da der her kan opnås en afkastpræmie i forhold til investeringer i ejendomme i
København og Aarhus. Det sker til trods for, at investor skal gå på kompromis med likviditeten, der ofte er
væsentligt mindre i de mellemstore byer.
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Af nylige transaktioner med tilsvarende investeringsejendomme kan nævnes:
•

I København SV har Catella Real Estate i juni 2016 erhvervet en ejendom på Alliancevej 14 til et anslået
nettostartafkast på ca. 4,00% og en gennemsnitlig kvadratmeterpris på ca. kr. 38.000. Ejendommen
ligger nærmere indre København end nærværende areal. Alliancevej 14 ligger med direkte udsigt til
Københavns Havn.

•

I København SV har Heimstaden i september 2017 erhvervet to ejendomme på henholdsvis Dieselvej
14 og Cylindervej 11 til et anslået nettostartafkast på ca. 4,18% og en gennemsnitlig kvadratmeterpris
på ca. kr. 37.000. Ejendommene ligger i kort afstand til Københavns bymidte og har god adgang til infrastrukturelle indfaldsveje.

•

I Valby har BVK (Bayerische Versorgungskammer) i juni 2017 erhvervet en ejendom på Poul Bundgaards Vej 2 til et anslået nettostartafkast på ca. 4,00% og en gennemsnitlig kvadratmeterpris på ca.
kr. 34.500. Ejendommen ligger i et veletableret boligområde i kort afstand til Indre By.
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4
4.1

Byggeretsvurderingen
Grundlæggende forudsætninger

Følgende forudsætninger og antagelser er foretaget ved fastsættelsen af værdien af byggeretten:
•

Grundarealerne udgør ca. 187.000 m2, jf. klientens projektoplæg.

•

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

•

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

•

Byggeretsværdien for parkeringsanlæg er beregnet særskilt.

•

I henhold til klientens oplæg vil arealet fordeles på følgende anvendelsestyper og størrelser:
o
o
o
o

•

Bolig
Skole og institutioner
Detail
Parkering

191.200 bruttoetagemeter. 25% er forbeholdt almene boliger.
21.800 bruttoetagemeter
3.000 bruttoetagemeter
44.000 bruttoetagemeter

Parkeringsarealet antages at følge en parkeringsdækning i henhold til nedenstående normer:
o
o
o

Bolig
Skole og institutioner
Detail

1 plads pr. 150 bruttoetagemeter
1 plads pr. 300 bruttoetagemeter
1 plads pr. 100 bruttoetagemeter

•

Som anført i afsnit 2.4 vedrørende miljøforhold, har MOE beregnet omkostninger i relation til oprensning af den gældende forurening på arealet. Disse estimater er benyttet i beregningen af den samlede
værdi.

•

Ved beregningen af værdien er benyttet en diskonteringsrente på 3,5%, tilsvarende den lånerente,
som er oplyst af Københavns Kommune.

•

Projektet antages udviklet over syv år, hvilket beregningen tager højde for, og der er dermed opstillet
et syvårigt cash flow, som tilbagediskonteres til nutidsværdi. Cash flowet estimeres ved de respektive
anvendelsestypers byggeretsværdier, hvorfra byggemodning og parkeringsetablering fratrækkes.
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Bebyggelsen antages at blive opført over følgende årrække:

•

År

1

2

3

4

Bolig, type 1

X

X

X

X

Bolig, type 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

6

7

X

X

X

Bolig, type 3
Almene boliger
Detail
Institutioner

X

Parkering

4.2

X

Særlige forudsætninger – Scenarie 1

•

Arealet ligger i den nordlige del af Amager Fælled i kort afstand til Københavns etablerede byområde.

•

Projektet antages udviklet over syv år, hvilket beregningen tager højde for, og der er dermed opstillet
et syvårigt cash flow, som tilbagediskonteres til nutidsværdi. Cash flowet estimeres ved de respektive
anvendelsestypers byggeretsværdier, hvorfra byggemodning og parkeringsetablering fratrækkes.

•

Boligerne antages at have varierende værdi afhængigt af beliggenheden og afstanden til offentlig
transport. Som visualiseret ved nedenstående, er området inddelt i to zoner:
Zone 1: Ligger i den nordligste del af arealet i kort afstand fra Islands Brygge Metrostation og tæt på
den etablerede del af Islands Brygge.
Zone 2: Ligger på den øvrige del af grundarealet, som dels ligger op mod Islands Brygge samt i retning
af områdets etablerede metrostationer Islands Brygge og DR Byen metrostation.

•

I henhold til placering af de forskellige boligtyper er en del af ”prime”-området (zone 1) forbeholdt de
almene boliger. Ifølge klientens projektoplæg skal de almene boliger udgøre 47.800 etagemeter,
hvoraf 12.000 etagemeter skal benyttes til plejecenter, mens 17.900 af de resterende etagemeter skal
placeres i zone 1.

Zone 1 vil bestå af et samlet etagemeterareal på ca. 42.300 m², hvoraf den almene del er forbeholdt 8.950
m².
Zone 2 dækker den resterende del af grundarealet, og den resterende del af boligetagemeterne vil placeres her, hvilket svarer til ca. 148.900 m² hvoraf 38.850 m² er forbeholdt almene boliger.
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4.3

Særlige forudsætninger – Scenarie 2

•

Arealet ligger i den nordlige del af Amager Fælled i kort afstand til Københavns etablerede byområde.

•

Projektet antages udviklet over syv år, hvilket beregningen tager højde for, og der er dermed opstillet
et syvårigt cash flow, som tilbagediskonteres til nutidsværdi. Cash flowet estimeres ved de respektive
anvendelsestypers byggeretsværdier, hvorfra byggemodning og parkeringsetablering fratrækkes.

•

Det er ikke foretaget skildring mellem forskellige zoner for dette byggefelt. Den ene del af arealet ligger i kort afstand til det veltabelerede boligområde omkring Island Brygge, mens den resterende del
ligger i kortere afstand til den etablerede offentlige transport.

4.4

Særlige forudsætninger – Scenarie 3

•

Arealet ligger i den nordlige del af Amager Fælled i kort afstand til Københavns etablerede byområde.

•

Projektet antages udviklet over syv år, hvilket beregningen tager højde for, og der er dermed opstillet
et syvårigt cash flow, som tilbagediskonteres til nutidsværdi. Cash flowet estimeres ved de respektive
anvendelsestypers byggeretsværdier, hvorfra byggemodning og parkeringsetablering fratrækkes.

•

Boligerne antages at have varierende værdi afhængigt af beliggenheden og afstanden til offentlig
transport. Som visualiseret ved nedenstående, er området inddelt i to zoner:
Zone 1: Ligger tilbagetrukket fra Ørestads Boulevard, men samtidigt beliggende i kort afstand til den
offentlige transport.
Zone 2: Ligger langs Ørestads Boulevard.

•

I henhold til placering af de forskellige boligtyper er en del af ”prime”-området (zone 1) forbeholdt de
almene boliger. Ifølge klientens projektoplæg skal de almene boliger udgøre 47.800 etagemeter,
hvoraf 12.000 etagemeter skal benyttes til plejecenter, mens 8.950 af de resterende etagemeter skal
placeres i zone 1.

Zone 1 vil bestå af et samlet etagemeterareal på ca. 125.900 m², hvoraf den almene del er forbeholdt
8.950 m².
Zone 2 dækker den resterende del af grundarealet, som ligger ud til Ørestads Blvd., og den resterende del
af boligetagemeterne vil placeres her, hvilket svarer til ca. 65.300m² hvoraf 38.850 m² er forbeholdt almene boliger.
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4.5

Særlige forudsætninger – Scenarie 4

•

Arealet ligger i den nordlige del af Amager Fælled i kort afstand til Københavns etablerede byområde.

•

Projektet antages udviklet over syv år, hvilket beregningen tager højde for, og der er dermed opstillet
et syvårigt cash flow, som tilbagediskonteres til nutidsværdi. Cash flowet estimeres ved de respektive
anvendelsestypers byggeretsværdier, hvorfra byggemodning og parkeringsetablering fratrækkes.

•

Boligerne antages at have varierende værdi afhængigt af beliggenheden og afstanden til offentlig
transport. Som visualiseret ved nedenstående, er området inddelt i to zoner:
Zone 1: Ligger tilbagetrukket fra Ørestads Boulevard, men samtidigt beliggende i kort afstand til den
offentlige transport.
Zone 2: Ligger langs Ørestads Boulevard.

•

I henhold til placering af de forskellige boligtyper er en del af ”prime”-området (zone 1) forbeholdt de
almene boliger. Ifølge klientens projektoplæg skal de almene boliger udgøre 47.800 etagemeter,
hvoraf 12.000 etagemeter skal benyttes til plejecenter, mens 8.950 af de resterende etagemeter skal
placeres i zone 1.

Zone 1 vil bestå af et samlet etagemeterareal på ca. 93.000 m², hvoraf den almene del er forbeholdt 8.950
m².
Zone 2 dækker den resterende del af grundarealet, som ligger ud til Ørestads Blvd., og den resterende del
af boligetagemeterne vil placeres her, hvilket svarer til ca. 98.000 m² hvoraf 29.900 m² er forbeholdt almene boliger.
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4.6

Byggeretsværdier – bolig

Byggeretsværdien for bolig er beregnet i to niveauer, da det antages, at der er differentieret betalingsvillighed i de to zoner med boligbyggeri, jf. ovenstående forudsætninger.
Ved fastsættelsen af værdien af byggeretten pr. etagemeter er der taget udgangspunkt i en beregning af
residualværdien. Denne residualværdi fremkommer ved at estimere en salgsværdi og derefter fratrække
opførelsesomkostninger, byggemodningsomkostninger, tilslutningsafgifter, markedsføringsomkostninger,
diverse rådgiverhonorarer, byggerenter samt udviklers risikopræmie (developer fee).
Scenarie 1 – Zone 1
Baseret på markedet for bolig i zone 1 jf. ovenstående visualisering er det vores vurdering, at værdien for en etagemeter byggeret med den pågældende beliggenhed samt ovenstående særlige forudsætninger kan beregnes som vist nedenfor.
Boligudlejning - Zone 1

Kr., ekskl. moms

Værdi, kr. pr. m²

Kapitaliseret værdi

35.294

35.294

Totalentreprise, inkl. håndværkerudgifter, materialer, byggestyring
og entrepriseavance

15.000

-18.750

Modningsomkostninger af hovedmatriklen, inkl. forsyningstilslutningsafgift

1.000

-1.250

Salgsomkostninger, ejendomsmægler

1,50%

-662

7,0%

-1.313

Byggerenter (50% træk)

3,00%

-659

Developer fee

16,0%

-5.647

Teknikerhonorar

Værdi af byggeret

7.014

Værdi af byggeret - afrundet

7.000

Ved beregningen af byggeretsværdien for lejeboliger er der taget udgangspunkt i en gennemsnitlig kvadratmeterlejepris på kr. 35.294 pr. bruttoetagemeter. Prisen er beregnet på baggrund af en nettoleje på
kr. 1.500 samt et nettostartafkastkrav på 4,25%.
Byggeomkostninger estimeres til kr. 15.000 pr. bruttoetagemeter, mens byggemodningsomkostninger er
estimeret til kr. 1.000 pr. bruttoetagemeter. Alle omkostninger er tillagt moms. Developer fee er fastsat til
16%.
Øvrige zoner
For de øvrige zoner, jf. afsnit 4.2, 4.3, 4.4 og 4.5, er samme metodik benyttet, og de respektive byggeretsværdier pr. m² er anført i nedenstående tabel:
Bolig
Arealkode

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Detail

Institution

Scenarie 1

Grøn

7.000

6.750

6.450

11.100

3.950

Scenarie 2

Rød

7.000

6.750

6.450

11.100

3.950

Scenarie 3

Gul

7.500

7.200

-

11.100

3.950

Scenarie 4

Orange

7.500

7.200

-

11.100

3.950
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Som det fremgår af ovenstående, varierer byggeretsværdien pr. m² for de respektive grundarealer. Scenarier 1 og 2 (beliggende i den vestlige del) vurderes at have en marginalt dårligere beliggenhed end scenarie
3 og 4 (beliggende i den østlige del). Årsagen hertil er primært nærheden til metrostationerne samt Amager Fælled vil ligge sydvest for grundarealerne, hvilket ligeledes vil have en effekt på den endelige byggeretsværdi.
4.7 Byggeretsværdi – almene boliger
Byggeretsværdien for de almene boliger er fastsat af Københavns Kommune og vil ikke variere afhængigt
af beliggenheden inden for området.
Byggeretsværdier er opgjort til kr. 4.656 pr. etagemeter.
4.8 Byggeretsværdi – detail
Baseret på markedet for detail er det vores vurdering, at værdien for en etagemeter byggeret med
den pågældende beliggenhed samt ovenstående særlige forudsætninger kan beregnes som vist nedenfor.
Detail

Kr., ekskl. moms

Værdi, kr. pr. m²

Kapitaliseret værdi

30.835

30.835

Totalentreprise, inkl. håndværkerudgifter, materialer, byggestyring
og entrepriseavance

11.500

-11.500

Modningsomkostninger af hovedmatriklen, inkl. forsyningstilslutningsafgift

1.000

-1.000

Salgsomkostninger, ejendomsmægler

1,50%

-463

7,0%

-805

Byggerenter (50% træk)

3,00%

-413

Developer fee

18,0%

-5.550

Teknikerhonorar

Værdi af byggeret

11.104

Værdi af byggeret - afrundet

11.100

Ved beregningen af byggeretsværdien for detail er der taget udgangspunkt i en gennemsnitlig kvadratmeterpris på kr. 30.835 pr. bruttoetagemeter. Prisen er beregnet på baggrund af en nettoleje på kr. 1.773
samt et nettostartafkastkrav på 5,75%.
Byggeomkostninger estimeres til kr. 11.500 pr. etagemeter (bruttoareal), mens byggemodningsomkostninger er estimeret til kr. 1.000 pr. bruttoetagemeter. Developer fee er fastsat til 18%.
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4.9

Byggeretsværdi – institutioner

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

Kr., ekskl. moms

Værdi, kr. pr. m²

Kapitaliseret værdi

22.200

22.200

Totalentreprise, inkl. håndværkerudgifter, materialer, byggestyring
og entrepriseavance

14.500

-14.500

Modningsomkostninger af hovedmatriklen, inkl. forsyningstilslutningsafgift

1.000

-1.000

Salgsomkostninger, ejendomsmægler

0,00%

0

8,0%

-1.160

3,00%

-500

5,0%

-1.110

Teknikerhonorar
Byggerenter (50% træk)
Risikoreserve
Værdi af byggeret

3.930

Værdi af byggeret - afrundet

3.950

Ved beregningen af byggeretsværdien for institution er der taget udgangspunkt i en gennemsnitlig kvadratmeterpris på kr. 22.200 pr. bruttoetagemeter. Prisen er beregnet på baggrund af en nettoleje på kr.
1.332 samt et nettostartafkastkrav på 6,00%.
Byggeomkostninger estimeres til kr. 14.500 pr. etagemeter (bruttoareal), mens byggemodningsomkostninger er estimeret til kr. 1.000 pr. bruttoetagemeter. Der er indlagt en risikoreserve, som er fastsat til 5%.
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4.10 Parkering
I henhold til projektoplægget skal der opføres parkeringspladser på 44.000 etagemeter. Parkeringsnormen
følger lignede projekter og varierer afhængigt af anvendelsestypen, jf. afsnit 4.1.
Der skal i alt opføres 1.337 parkeringspladser, hvilket fordeler sig ved 1.195 pladser, tilknyttet boligdelen,
103 pladser til detailarealet og til institutionerne, mens der etableres 40 pladser til plejeboligerne. I projektoplægget er det forudsat, at parkeringen etableres i centrale parkeringshuse, men den endelige placering er endnu ikke fastlagt.
Boligernes parkeringsandel forudsættes opført i et parkeringshus med ovenstående placering, mens det
for detail, institution og plejeboligerne antages, at deres parkeringspladser etableres på terræn.
Bolig
For boligerne vurderes betalingsvilligheden at andrage kr. 650, inkl. moms, pr. måned i parkeringshus,
mens etableringsomkostningen vurderes at andrage kr. 150.000, ekskl. moms, pr. plads. Ved hjælp af disse
forudsætninger kan værdien af parkeringsforholdene beregnes ved en kapitalisering af nettolejeindtægterne.
Parkeringshus

Kr.

Etableringsomkostninger ekskl. moms pr. plads
Månedsleje inkl. moms

150.000
650

Årlig leje ekskl. moms
Driftsomkostninger inkl. moms

6.240
500

Nettodrift
Afkastkrav

Kr.

5.740
5,50%

Markedsværdi pr. plads

104.364

Residualværdi pr. plads

-45.636

Markedsværdien pr. plads estimeres til kr. 104.364 for parkeringshus ved et afkastkrav på 5,50%, hvilket
resulterer i en residualværdi pr. plads på kr. -45.636.
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Detail/institution
For detail- og institutionsdelen vurderes betalingsvilligheden at være ikke-eksisterende, mens etableringsomkostningen vurderes at andrage kr. 20.000, ekskl. moms, pr. plads. Ved hjælp af disse forudsætninger
kan værdien af parkeringsforholdene beregnes ved en kapitalisering af nettolejeindtægterne.
Terrænparkering

Kr.

Etableringsomkostninger ekskl. moms pr. plads
Månedsleje inkl. moms

Kr.
20.000

0

Årlig leje ekskl. moms
Driftsomkostninger ekskl. moms

0
320

Nettodrift
Afkastkrav

-320
5,50%

Markedsværdi pr. plads

-5.818

Residualværdi pr. plads

-25.818

Markedsværdien pr. plads estimeres til kr. -5.818 for terrænparkering ved et afkastkrav på 5,50%, hvilket
resulterer i en residualværdi pr. plads på kr. -25.818.
Plejebolig
For plejeboligerne vurderes betalingsvilligheden at være ikke-eksisterende, mens etableringsomkostningen vurderes at andrage kr. 20.000, ekskl. moms, pr. plads. Ved hjælp af disse forudsætninger kan værdien
af parkeringsforholdene beregnes ved en kapitalisering af nettolejeindtægterne.
Terrænparkering

Kr.

Etableringsomkostninger ekskl. moms pr. plads
Månedsleje inkl. moms

Kr.
20.000

0

Årlig leje ekskl. moms
Driftsomkostninger inkl. moms

0
400

Nettodrift
Afkastkrav

-400
5,50%

Markedsværdi pr. plads

-7.273

Residualværdi pr. plads

-27.273

Markedsværdien pr. plads estimeres til kr. -7.273 for terrænparkering ved et afkastkrav på 5,50%, hvilket
resulterer i en residualværdi pr. plads på kr. -27.273.
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4.11 Byggemodning og miljø
Ved fastsættelsen af værdien af grundarealet er der desuden taget højde for omkostninger til oprensning
af den eksisterende forurening. Omkostningens art og størrelse er fastsat nedenfor:
Geoteknik
Ifølge forureningsundersøgelse, udarbejdet af MOE, andrager omkostninger til det geotekniske arbejde på
de fire arealer med henblik på pælefundering følgende:
•
•
•
•

Scenarie 1 (grøn):
Scenarie 2 (rød):
Scenarie 3 (gul):
Scenarie 4 (orange):

kr. 5.000.000, ekskl. moms.
kr. 7.000.000, ekskl. moms.
kr. 8.400.000, ekskl. moms.
kr. 6.500.000, ekskl. moms.

Omkostninger til oprensning af forurening
Ifølge forureningsundersøgelse, udarbejdet af MOE, andrager omkostninger til oprensning af forurening
for de fire arealer følgende:
•
•
•
•

Scenarie 1 (grøn):
Scenarie 2 (rød):
Scenarie 3 (gul):
Scenarie 4 (orange):

kr. 17.600.000, ekskl. moms.
kr. 17.900.000, ekskl. moms.
kr. 22.400.000, ekskl. moms.
kr. 22.400.000, ekskl. moms.

Omkostninger til sikring af udearealer
Ifølge forureningsundersøgelse, udarbejdet af MOE, andrager omkostninger til sikring af udearealer for de
fire arealer følgende:
•
•
•
•

Scenarie 1 (grøn):
Scenarie 2 (rød):
Scenarie 3 (gul):
Scenarie 4 (orange):

kr. 13.500.000, ekskl. moms.
kr. 13.500.000, ekskl. moms.
kr. 33.800.000, ekskl. moms.
kr. 33.800.000, ekskl. moms.
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Omkostninger til rådgivnings- og analysearbejde
Ifølge forureningsundersøgelse, udarbejdet af MOE, andrager omkostninger til rådgivnings- og analysearbejde for de fire arealer følgende:
•
•
•
•

Scenarie 1 (grøn):
Scenarie 2 (rød):
Scenarie 3 (gul):
Scenarie 4 (orange):

kr. 7.800.000, ekskl. moms.
kr. 7.800.000, ekskl. moms.
kr. 7.800.000, ekskl. moms.
kr. 7.800.000, ekskl. moms.

Omkostninger til hotspots
Ifølge forureningsundersøgelse, udarbejdet af MOE, andrager omkostninger til hotspots for de fire arealer
følgende:
•
•
•
•

Scenarie 1 (grøn):
Scenarie 2 (rød):
Scenarie 3 (gul):
Scenarie 4 (orange):

kr. 0
kr. 0
kr. 0
kr. 0

4.12 Projektets værdi
På baggrund af ovenstående forudsætninger, byggeretsværdier, omkostninger i forbindelse med oprensning af den eksisterende forurening samt parkeringsetableringen er projektets værdi beregnet ved at tilbagediskontere de løbende cash flow til nutidsværdien.
Cash flow-modellerne er vedlagt som Bilag 1.
4.13 Vurdering
På baggrund af beregningerne ovenfor vurderes værdien af grundarealerne, fratrukket omkostninger til
oprensning af forurening samt parkeringsetablering, til:
Scenarie 1 (grøn):
Scenarie 2 (rød):
Scenarie 3 (gul):
Scenarie 4 (orange):

Kr. 1.164 mio., inkl. fradrag for forurening
Kr. 1.153 mio., inkl. fradrag for forurening
Kr. 1.219 mio., inkl. fradrag for forurening
Kr. 1.211 mio., inkl. fradrag for forurening

Ovenstående værdi er ikke identisk med grundarealets reelle markedsværdi, eftersom denne er baseret
på klientens opdrag og fastlagte vurderingsforudsætninger.
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5

Anbefaling

Ingen særlig anbefaling skønnes påkrævet.

6

Begrænsninger i opdrag og ansvar

Sadolin & Albæk A/S anerkender og accepterer sit generelle og professionelle ansvar over for klienten i
henhold til dette opdrag og erklærer, at denne vurdering er foretaget i overensstemmelse med RICS
Appraisal and Valuation Standards (Version 9), der er godkendt af både International Valuation Standards
Committee (IVSC) og The European Group of Valuers’ Association (TEGoVA). Sadolin & Albæk kan af tredjemand ikke holdes ansvarlig for indholdet af nærværende vurdering.
For en nærmere redegørelse for de forudsætninger, der er lagt til grund ved udarbejdelsen af denne vurdering, henvises til pkt. 1.4 i vurderingsrapporten.
Sadolin & Albæk kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl og mangler på grund af fejlagtige, tilbageholdte eller unøjagtige oplysninger omkring de forhold, der er relevante for udarbejdelsen af denne

7

Offentliggørelse

Nærværende vurdering er udarbejdet udelukkende med klientens interne brug for øje og må kun blive offentliggjort eller videregivet til tredjepart, hvis der foreligger en udtrykkelig aftale herom med Sadolin & Albæk.

8

Kvalifikationer og interessekonflikter

Nærværende vurdering er foretaget i overensstemmelse med de RICS vurderingsstandarder, RICS Appraisal and Valuation Standards (Version 9), der til enhver tid er gældende på tidspunktet for indgåelse af
denne vurderingsaftale.
Efter bedste overbevisning har Sadolin & Albæk ikke tidligere medvirket ved et salg eller en vurdering af
grundarealerne.
Undertegnede, Peter Winther og Peter Kaalund, Sadolin & Albæk A/S, Palægade 2-4, 1261 København K,
erklærer hermed at handle som eksterne vurderingsmænd og at være fri for enhver økonomisk eller anden
interesse i sagen, som med rette kan forventes at have indflydelse på evnen til at give en uafhængig og
neutral meningstilkendegivelse i forbindelse med nærværende vurdering.

København, 8. august 2018
Sadolin & Albæk A/S

Peter Winther
CEO, partner, MRICS

Peter Kaalund
Konsulent, cand.merc.FIR
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Bilag

Bilag 1a: DCF-model (grøn)
Bilag 1b: DCF-model (rød)
Bilag 1c: DCF-model (gul)
Bilag 1d: DCF-model (orange)
Bilag a: Kopi af tingbogsattest

August 2018
PHP/as
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Bilag 1a: DCF‐model (grøn)
Forudsætninger:
Indeksering
Diskonteringsrate

2,0%
3,5%

Diskonteringsperiode

0,5 medio

År
Afsætning af byggeretter (m²)
Amager Fælled
Bolig, type 1
Bolig, type 2
Bolig, type 3
Almene boliger
Detail
Institutioner
Serviceerhverv
Parkering

Total

Enheder (m² el. DKK)

Tidshorisont

Startår

1

2

3

4

5

6

7

33.352
110.048
‐
47.800
3.000
21.800

4
4
5
4
2
1

1
1
2
1
3
2

44.000

4

4

8.338
27.512
‐
11.950
‐
‐
‐
‐

8.338
27.512
‐
11.950
‐
21.800
‐
‐

8.338
27.512
‐
11.950
1.500
‐
‐
‐

8.338
27.512
‐
11.950
1.500
‐
‐
11.000

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
11.000

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
11.000

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
11.000

260.000

47.800

69.600

49.300

60.300

11.000

11.000

11.000

7.000
6.750
6.450
4.656
11.100
3.950

58.365.328
185.706.648
‐
55.639.200
‐
‐
‐

59.532.635
189.420.781
‐
56.751.984
‐
87.832.200
‐

60.723.287
193.209.196
‐
57.887.024
17.322.660
‐
‐

61.937.753
197.073.380
‐
59.044.764
17.669.113
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Salgsindtægter (DKK)
Amager Fælled
Bolig, type 1
Bolig, type 2
Bolig, type 3
Almene boliger
Detail
Institutioner
Parkering

Byggemodning og miljø m.v.
Primære veje
Stier
Friareal
Torve og pladsdannelser
Geoteknik
Oprensning af forurening
Sikring af udearealer
Rådgivning og analyse
Hot‐spots

pr. m² vej
pr. m² vej
pr. m² flade
pr. m² flade

27.300 m²
‐
m²
74.700 m²
m²
‐5.000.000 kr.
‐17.600.000 kr.
‐13.500.000 kr.
‐7.800.000 kr.
0 kr.

‐
‐
‐
‐1.172.019
‐4.125.508
‐3.164.452
‐1.828.350
0

‐
‐
‐1.631.627
‐5.743.328
‐4.405.394
‐2.545.339
0

‐
‐
‐1.249.981
‐4.399.932
‐3.374.948
‐1.949.970
0

‐1.503.956
‐5.293.926
‐4.060.682
‐2.346.172
0

‐233.556
‐822.116
‐630.600
‐364.347
0

‐238.227
‐838.558
‐643.212
‐371.634
0

‐242.991
‐855.329
‐656.076
‐379.066
0

1.195

‐14.464.329

‐14.753.616

‐15.048.688

‐15.349.662

Parkeringsomkostninger
Bolig
Terrænparkering
Parkeringskælder
Parkeringshus

Nej
Nej
Ja

‐27.273 pr. plads
‐105.636 pr. plads
‐45.636 pr. plads

Antal pladser:
Antal pladser:
Antal pladser:

Detail
Terrænparkering
Parkeringskælder
Parkeringshus

Ja
Nej
Nej

‐25.818 pr. plads
‐260.182 pr. plads
‐157.273 pr. plads

Antal pladser:
Antal pladser:
Antal pladser:

103

‐703.227

‐717.292

‐731.638

‐746.270

Ungdoms‐ og plejeboliger
Terrænparkering
Parkeringskælder
Parkeringshus

Ja
Nej
Nej

‐27.273 pr. plads
‐262.727 pr. plads
‐159.091 pr. plads

Antal pladser:
Antal pladser:
Antal pladser:

40

‐289.420

‐295.209

‐301.113

‐307.135

307.063.298
0,887
272.230.441

‐17.816.734
0,857
‐15.261.476

‐18.173.069
0,828
‐15.040.295

‐18.536.530
0,800
‐14.822.320

Årligt netto cash flow
TVM
Diskonteret værdi

289.420.847
0,983
284.485.172

NPV cash flow:

1.163.679.067

NPV total

1.163.679.067

379.211.912
0,950
360.140.071

318.167.338
0,918
291.947.473

Bilag 1b: DCF‐model (rød)
Forudsætninger:
Indeksering
Diskonteringsrate

2,0%
3,5%

Diskonteringsperiode

0,5 medio

År
Afsætning af byggeretter (m²)
Amager Fælled
Bolig, type 1
Bolig, type 2
Bolig, type 3
Almene boliger
Detail
Institutioner
Serviceerhverv
Parkering

Total

Enheder (m² el. DKK)

Tidshorisont

Startår

1

2

3

4

5

6

7

‐
143.400
‐
47.800
3.000
21.800

4
4
5
4
2
1

1
1
2
1
3
2

44.000

4

4

‐
35.850
‐
11.950
‐
‐
‐
‐

‐
35.850
‐
11.950
‐
21.800
‐
‐

‐
35.850
‐
11.950
1.500
‐
‐
‐

‐
35.850
‐
11.950
1.500
‐
‐
11.000

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
11.000

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
11.000

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
11.000

260.000

47.800

69.600

49.300

60.300

11.000

11.000

11.000

7.000
6.750
6.450
4.656
11.100
3.950

‐
241.987.500
‐
55.639.200
‐
‐
‐

‐
246.827.250
‐
56.751.984
‐
87.832.200
‐

‐
251.763.795
‐
57.887.024
17.322.660
‐
‐

‐
256.799.071
‐
59.044.764
17.669.113
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Salgsindtægter (DKK)
Amager Fælled
Bolig, type 1
Bolig, type 2
Bolig, type 3
Almene boliger
Detail
Institutioner
Parkering

Byggemodning og miljø m.v.
Primære veje
Stier
Friareal
Torve og pladsdannelser
Geoteknik
Oprensning af forurening
Sikring af udearealer
Rådgivning og analyse
Hot‐spots

pr. m² vej
pr. m² vej
pr. m² flade
pr. m² flade

27.300 m²
‐
m²
74.700 m²
m²
‐7.000.000 kr.
‐17.900.000 kr.
‐13.500.000 kr.
‐7.800.000 kr.
kr.

‐
‐
‐
‐1.640.827
‐4.195.829
‐3.164.452
‐1.828.350
0

‐
‐
‐2.284.278
‐5.841.226
‐4.405.394
‐2.545.339
0

‐
‐
‐1.749.973
‐4.474.930
‐3.374.948
‐1.949.970
0

‐2.105.539
‐5.384.163
‐4.060.682
‐2.346.172
0

‐326.978
‐836.129
‐630.600
‐364.347
0

‐333.517
‐852.851
‐643.212
‐371.634
0

‐340.188
‐869.908
‐656.076
‐379.066
0

1.195

‐14.464.329

‐14.753.616

‐15.048.688

‐15.349.662

Parkeringsomkostninger
Bolig
Terrænparkering
Parkeringskælder
Parkeringshus

Nej
Nej
Ja

‐27.273 pr. plads
‐105.636 pr. plads
‐45.636 pr. plads

Antal pladser:
Antal pladser:
Antal pladser:

Detail
Terrænparkering
Parkeringskælder
Parkeringshus

Ja
Nej
Nej

‐25.818 pr. plads
‐260.182 pr. plads
‐157.273 pr. plads

Antal pladser:
Antal pladser:
Antal pladser:

103

‐703.227

‐717.292

‐731.638

‐746.270

Ungdoms‐ og plejeboliger
Terrænparkering
Parkeringskælder
Parkeringshus

Ja
Nej
Nej

‐27.273 pr. plads
‐262.727 pr. plads
‐159.091 pr. plads

Antal pladser:
Antal pladser:
Antal pladser:

40

‐289.420

‐295.209

‐301.113

‐307.135

304.159.416
0,887
269.655.971

‐17.924.170
0,857
‐15.353.503

‐18.282.653
0,828
‐15.130.988

‐18.648.306
0,800
‐14.911.699

Årligt netto cash flow
TVM
Diskonteret værdi

286.797.242
0,983
281.906.310

NPV cash flow:

1.153.004.024

NPV total

1.153.004.024

376.335.198
0,950
357.408.037

315.423.658
0,918
289.429.897

Bilag 1c: DCF‐model (gul)
Forudsætninger:
Indeksering
Diskonteringsrate

2,0%
3,5%

Diskonteringsperiode

0,5 medio

År
Afsætning af byggeretter (m²)
Amager Fælled
Bolig, type 1
Bolig, type 2
Bolig, type 3
Almene boliger
Detail
Institutioner
Serviceerhverv
Parkering

Total

Enheder (m² el. DKK)

Tidshorisont

Startår

1

2

3

4

5

6

7

116.969
26.431
‐
47.800
3.000
21.800

4
4
5
4
2
1

1
1
2
1
3
2

44.000

4

4

29.242
6.608
‐
11.950
‐
‐
‐
‐

29.242
6.608
‐
11.950
‐
21.800
‐
‐

29.242
6.608
‐
11.950
1.500
‐
‐
‐

29.242
6.608
‐
11.950
1.500
‐
‐
11.000

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
11.000

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
11.000

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
11.000

260.000

47.800

69.600

49.300

60.300

11.000

11.000

11.000

7.500
7.200
6.950
4.656
11.100
3.950

219.316.235
47.576.414
‐
55.639.200
‐
‐
‐

223.702.560
48.527.942
‐
56.751.984
‐
87.832.200
‐

228.176.611
49.498.501
‐
57.887.024
17.322.660
‐
‐

232.740.143
50.488.471
‐
59.044.764
17.669.113
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Salgsindtægter (DKK)
Amager Fælled
Bolig, type 1
Bolig, type 2
Bolig, type 3
Almene boliger
Detail
Institutioner
Parkering

Byggemodning og miljø m.v.
Primære veje
Stier
Friareal
Torve og pladsdannelser
Geoteknik
Oprensning af forurening
Sikring af udearealer
Rådgivning og analyse
Hot‐spots

pr. m² vej
pr. m² vej
pr. m² flade
pr. m² flade

27.300 m²
‐
m²
74.700 m²
m²
‐8.400.000 kr.
‐22.400.000 kr.
‐33.800.000 kr.
‐7.800.000 kr.
kr.

‐
‐
‐
‐1.968.992
‐5.250.646
‐7.922.850
‐1.828.350
0

‐
‐
‐2.741.134
‐7.309.690
‐11.029.801
‐2.545.339
0

‐
‐
‐2.099.967
‐5.599.913
‐8.449.869
‐1.949.970
0

‐2.526.646
‐6.737.724
‐10.166.744
‐2.346.172
0

‐392.373
‐1.046.329
‐1.578.836
‐364.347
0

‐400.221
‐1.067.255
‐1.610.412
‐371.634
0

‐408.225
‐1.088.601
‐1.642.621
‐379.066
0

1.195

‐14.464.329

‐14.753.616

‐15.048.688

‐15.349.662

Parkeringsomkostninger
Bolig
Terrænparkering
Parkeringskælder
Parkeringshus

Nej
Nej
Ja

‐27.273 pr. plads
‐105.636 pr. plads
‐45.636 pr. plads

Antal pladser:
Antal pladser:
Antal pladser:

Detail
Terrænparkering
Parkeringskælder
Parkeringshus

Ja
Nej
Nej

‐25.818 pr. plads
‐260.182 pr. plads
‐157.273 pr. plads

Antal pladser:
Antal pladser:
Antal pladser:

103

‐703.227

‐717.292

‐731.638

‐746.270

Ungdoms‐ og plejeboliger
Terrænparkering
Parkeringskælder
Parkeringshus

Ja
Nej
Nej

‐27.273 pr. plads
‐262.727 pr. plads
‐159.091 pr. plads

Antal pladser:
Antal pladser:
Antal pladser:

40

‐289.420

‐295.209

‐301.113

‐307.135

322.708.229
0,887
286.100.631

‐19.148.001
0,857
‐16.401.813

‐19.530.961
0,828
‐16.164.106

‐19.921.580
0,800
‐15.929.843

Årligt netto cash flow
TVM
Diskonteret værdi

305.561.011
0,983
300.350.088

NPV cash flow:

1.218.564.658

NPV total

1.218.564.658

393.188.723
0,950
373.413.942

334.785.077
0,918
307.195.760

Bilag 1d: DCF‐model (orange)
Forudsætninger:
Indeksering
Diskonteringsrate

2,0%
3,5%

Diskonteringsperiode

0,5 medio

År
Afsætning af byggeretter (m²)
Amager Fælled
Bolig, type 1
Bolig, type 2
Bolig, type 3
Almene boliger
Detail
Institutioner
Serviceerhverv
Parkering

Total

Enheder (m² el. DKK)

Tidshorisont

Startår

1

2

3

4

5

6

7

84.188
59.212
‐
47.800
3.000
21.800

4
4
5
4
2
1

1
1
2
1
3
2

44.000

4

4

21.047
14.803
‐
11.950
‐
‐
‐
‐

21.047
14.803
‐
11.950
‐
21.800
‐
‐

21.047
14.803
‐
11.950
1.500
‐
‐
‐

21.047
14.803
‐
11.950
1.500
‐
‐
11.000

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
11.000

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
11.000

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
11.000

260.000

47.800

69.600

49.300

60.300

11.000

11.000

11.000

7.500
7.200
6.950
4.656
11.100
3.950

157.851.920
106.582.157
‐
55.639.200
‐
‐
‐

161.008.958
108.713.800
‐
56.751.984
‐
87.832.200
‐

164.229.138
110.888.076
‐
57.887.024
17.322.660
‐
‐

167.513.720
113.105.837
‐
59.044.764
17.669.113
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Salgsindtægter (DKK)
Amager Fælled
Bolig, type 1
Bolig, type 2
Bolig, type 3
Almene boliger
Detail
Institutioner
Parkering

Byggemodning og miljø m.v.
Primære veje
Stier
Friareal
Torve og pladsdannelser
Geoteknik
Oprensning af forurening
Sikring af udearealer
Rådgivning og analyse
Hot‐spots

pr. m² vej
pr. m² vej
pr. m² flade
pr. m² flade

27.300 m²
‐
m²
74.700 m²
m²
‐6.500.000 kr.
‐22.400.000 kr.
‐33.800.000 kr.
‐7.800.000 kr.
0 kr.

‐
‐
‐
‐1.523.625
‐5.250.646
‐7.922.850
‐1.828.350
0

‐
‐
‐2.121.116
‐7.309.690
‐11.029.801
‐2.545.339
0

‐
‐
‐1.624.975
‐5.599.913
‐8.449.869
‐1.949.970
0

‐1.955.143
‐6.737.724
‐10.166.744
‐2.346.172
0

‐303.622
‐1.046.329
‐1.578.836
‐364.347
0

‐309.695
‐1.067.255
‐1.610.412
‐371.634
0

‐315.889
‐1.088.601
‐1.642.621
‐379.066
0

1.195

‐14.464.329

‐14.753.616

‐15.048.688

‐15.349.662

Parkeringsomkostninger
Bolig
Terrænparkering
Parkeringskælder
Parkeringshus

Nej
Nej
Ja

‐27.273 pr. plads
‐105.636 pr. plads
‐45.636 pr. plads

Antal pladser:
Antal pladser:
Antal pladser:

Detail
Terrænparkering
Parkeringskælder
Parkeringshus

Ja
Nej
Nej

‐25.818 pr. plads
‐260.182 pr. plads
‐157.273 pr. plads

Antal pladser:
Antal pladser:
Antal pladser:

103

‐703.227

‐717.292

‐731.638

‐746.270

Ungdoms‐ og plejeboliger
Terrænparkering
Parkeringskælder
Parkeringshus

Ja
Nej
Nej

‐27.273 pr. plads
‐262.727 pr. plads
‐159.091 pr. plads

Antal pladser:
Antal pladser:
Antal pladser:

40

‐289.420

‐295.209

‐301.113

‐307.135

320.670.676
0,887
284.294.215

‐19.059.250
0,857
‐16.325.791

‐19.440.435
0,828
‐16.089.185

‐19.829.243
0,800
‐15.856.009

Årligt netto cash flow
TVM
Diskonteret værdi

303.547.806
0,983
298.371.215

NPV cash flow:

1.211.300.106

NPV total

1.211.300.106

391.300.997
0,950
371.621.156

332.702.171
0,918
305.284.504

Bilag a: Kopi af tingbogsattest

Tingbogsattest
Udskrevet:
Ejendom:
Adresse:

16.01.2018 09:58:42

Artillerivej 190
2300 København S

BFE-nummer:
Ejendomstype:

9281212
Grund

Appr.dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:
Heraf vej:

08.04.2013
Eksercerpladsen, København
0001aa
1599643 m2
661 m2

Appr.dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:
Heraf vej:

12.12.2008
Eksercerpladsen, København
0187
18347 m2
0 m2

Appr.dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:
Heraf vej:

10.04.2013
Eksercerpladsen, København
0188
676660 m2
4399 m2

Samlet areal:
Heraf vej:

2294650 m2
5060 m2

Hovednotering:
Hovednotering:

Samlet ejendom

Noteringer:
Dato:

26.06.2003
1.480.333 M2 henlagt hertil fra uma 1 Eks, opfyldt areal.
2.564 M2 overført til matr.nr. 139 Eks
98 M2 overført til matr.nr. 113 Eks
14.142 M2 overført til matr.nr. 185 Eks
17.287 M2 overført til matr.nr. 186 Eks
18.347 M2 overført til matr.nr. 187 Eks

16.01.2018 09:58:42
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Bilag a: Kopi af tingbogsattest
676.660 M2 overført til matr.nr. 188 Eks
------------------------------------------Matr.nr. 187 Eks beliggende på Artillerivej 67 og 69.
Matr.nr. 188 Eks beliggende på Islands Brygge 68,70 og 72
Dato:

07.08.2006
3355 m2 udstykket til matr.nr. 350, Eksercerpladsen

Dato:

12.12.2008
Fredskov på del af 1aa. Areal 68789 m2

Der findes ingen hæftelser på ejendommen

Adkomster
Dokument:
Dokument type:
Dato/løbenummer:

Skøde
12.01.2001-3930-01

Også tinglyst på:
Antal:

1

Adkomsthavere:
Navn:
Cvr-nr.:
Ejerandel:

KØBENHAVNS KOMMUNE
64942212
1/1

Købesum:
Kontant købssum:
Købesum i alt:

1.018.066 DKK
1.018.066 DKK

Dato for overtagelse:
12.01.2001
Tillægstekst:
Tillægstekst
på 1.480.333 M2

Dokument:
16.01.2018 09:58:42
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Bilag a: Kopi af tingbogsattest
Dokument type:
Dato/løbenummer:

Skøde
30.01.2001-28215-01

Også tinglyst på:
Antal:

1

Adkomsthavere:
Navn:
Cvr-nr.:
Ejerandel:

KØBENHAVNS KOMMUNE
64942212
1/1

Købesum:
Kontant købssum:
Købesum i alt:

227.280 DKK
227.280 DKK

Dato for overtagelse:
30.01.2001
Tillægstekst:
Tillægstekst
på 827.679 M2

Servitutter
Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

12.12.2017-1009411356
1
Servitut
Deklaration om vejudlæg

Færdsel:
Vej
Vejret
Påtaleberettiget:
Navn:
Cvr-nr.:

KØBENHAVNS KOMMUNE
64942212

Tillægstekst:
Servitut med lovbestemt prioritet

16.01.2018 09:58:42
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Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

01.03.1947-11063-01
2
Servitut

Også tinglyst på:
Antal:

5263

Akt nr:

1_F-III_616

Arealanvendelse:
Højdebegrænsning
Andet:
Andet

Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om luftfartshindringer mv
Forprioritet

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

23.12.1959-8676-01
3
Servitut

Også tinglyst på:
Antal:

1

Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om byggetilladelse og vilkår herfor mv
Vedr. arealet med byg.nr. 24A-E på matr.
nr 188 Eks
AKT
1_UMA_EKS9999_24A

16.01.2018 09:58:42
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Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

07.05.1991-29385-01
4
Servitut

Senest påtegnet:
Dato:

20.03.2017 13:21:52

Også tinglyst på:
Antal:

1180

Akt nr:

1_B-III_405

Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om affaldsdepoter mv. 29/9-1998:Relax del af
matr.nr.219 Amagerbro (140057)
KORREKT AKT
1_G-I_557 der er evt. også påtegninger i ejendommens akt.

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

17.11.1994-266556-01
5
Servitut

Senest påtegnet:
Dato:

04.01.2018 14:50:22

Også tinglyst på:
Antal:

1

Akt nr:

1_D-I_399

Påtaleberettiget:
Navn:
Cvr-nr.:

Energinet
28980671

Tillægstekst:
Tillægstekst
Ekspropriationsbest vedr naturgasledning
16.01.2018 09:58:42
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Bilag a: Kopi af tingbogsattest
Vedr areal øst for Lossepladsvej
Berigtiget 05 09 2000
AKT
Ligger i akt 1_D-III_399
Forprioritet

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

23.01.1995-963563-01
6
Servitut

Også tinglyst på:
Antal:

668

Tekniske anlæg:
El / vand / varme / gas
Andet:
Andet

Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om fjernvarme/anlæg mv.
AKT
1_F-I_13

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

04.10.1996-119093-01
7
Servitut

Også tinglyst på:
Antal:

1

Akt nr:

1_R-III_112

16.01.2018 09:58:42
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Bilag a: Kopi af tingbogsattest
Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok. til Miljøkontrollen ang. affaldsdeboter
Vedr. Vejlands Alle 200

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

28.11.1997-164050-01
8
Servitut

Også tinglyst på:
Antal:

146

Akt nr:

1_M-III_284

Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok til Miljøkontrollen ang affaldsdepot

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

12.01.1999-3841-01
9
Servitut

Også tinglyst på:
Antal:

3

Akt nr:

1_F-III_616

Tillægstekst:
Tillægstekst
Naturfredningsnævnets afgørelse af 7.7.1994
fsv ang det nærmere angivne areal
se kort i akt
Forprioritet

16.01.2018 09:58:42
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Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

20.04.1999-46319-01
10
Servitut

Også tinglyst på:
Antal:

1

Akt nr:

1_M-III_284

Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok. om forsynings/afløbsledninger m.v.
Vedr. areal ved Sydhavnen/Artillerivej
Ikke til hinder for prt.

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

12.05.2000-48834-01
11
Servitut

Også tinglyst på:
Antal:

1

Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok. om privat fælles vej.
Vedr. areal ved Slusen/Lossepladsvej
SE AKT
1_F-III_616
Forprioritet

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
16.01.2018 09:58:42

29.09.2000-100402-01
12
Servitut
Side 8 af 19

Bilag a: Kopi af tingbogsattest

Også tinglyst på:
Antal:

2

Akt nr:

1_F-III_616

Ledninger:
Forsyning / afløb
Andet:
Andet

Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

29.09.2000-0010039601
13
Servitut
Dok. om forsynings-/afløbsledninger

Tekniske anlæg:
Afløb: ledninger og tekniske anlæg
Påtaleberettiget:
Navn:
Cvr-nr.:

HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S
26043182

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

11.10.2000-107874-01
14
Servitut

Også tinglyst på:
Antal:

4

Akt nr:

1_F-III_616

16.01.2018 09:58:42
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Bilag a: Kopi af tingbogsattest
Tekniske anlæg:
El / vand / varme / gas
Andet:
Andet

Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om naturgas/anlæg mv
Forprioritet

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

30.11.2000-125493-01
15
Servitut

Også tinglyst på:
Antal:

1

Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok. om bebyggelse og afløbsledninger
SE AKT
1_F-III_616

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

06.03.2002-34324-01
16
Servitut

Også tinglyst på:
Antal:

1

Tillægstekst:
Tillægstekst
Dekl. ang. udlæg af areal til fælles vej.

16.01.2018 09:58:42
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SE AKT
1_F-III_616

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

17.09.2003-139886-01
17
Servitut

Arealanvendelse:
Anvendelsesforhold
Bebyggelse:
Bebyggelsesforhold
Andet:
Andet

Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om bebyggelse, benyttelse mv
SE AKT
1_F-III_616

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

22.07.1987-17244-01
18
Servitut

Akt nr:

1_F-III_616

Tillægstekst:
Tillægstekst
Ekspropriationsfortegnelse vedr. naturgas
Forprioritet

16.01.2018 09:58:42
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Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

09.03.2005-41555-01
19
Servitut

Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
vedr. 187 Eks
SE AKT
1_F-III_616

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

14.03.2005-44427-01
20
Servitut

Også tinglyst på:
Antal:

6

Akt nr:

1_F-III_616

Tillægstekst:
Tillægstekst
Lokalplan nr. 384
Tillige anden ejendom
Forprioritet

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

04.07.2008-71392-01
21
Servitut

Akt nr:

1_F-III_616

Tillægstekst:
Tillægstekst
Dok om spildevandsledning mv.
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vedr. alene matrnr 187 EKS

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

05.02.2009-10856-01
22
Servitut

Også tinglyst på:
Antal:

2

Akt nr:

1_L-III_210

Tillægstekst:
Tillægstekst
Deklaration i henhold til § 8 i lov om
forurenet jord.

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

11.08.2009-81417-01
23
Servitut

Også tinglyst på:
Antal:

1

Tillægstekst:
Tillægstekst
Dekl. om nyttehaver mv.
Vedr. 1AA og 188
SE AKT
1_F-III_616

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
16.01.2018 09:58:42

08.02.2011-1002277014
24
Servitut
Side 13 af 19

Bilag a: Kopi af tingbogsattest
Jordforurening
Også tinglyst på:
Antal:

1

Andet:
Andet

Påtaleberettiget:
Navn:
Cvr-nr.:

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

KØBENHAVNS KOMMUNE
64942212

04.03.2011-1002342712
25
Servitut
DEKLARATION

Tekniske anlæg:
Transformeranlæg
Ledninger:
Andet
Påtaleberettiget:
Navn:
Cvr-nr.:

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

DONG ENERGY ELDISTRIBUTION A/S
29915458

01.12.2011-1003145658
26
Servitut
Jordforurening

Andet:
Andet

16.01.2018 09:58:42
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Påtaleberettiget:
Navn:
Cvr-nr.:

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

KØBENHAVNS KOMMUNE
64942212

12.12.2011-1003167456
27
Servitut
Deklaration for transformerstation og kabler

Tekniske anlæg:
Transformeranlæg
Påtaleberettiget:
Navn:
Cvr-nr.:

DONG ENERGY ELDISTRIBUTION A/S
29915458

Anmærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

20111201-1003145658
Servitut

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

Også tinglyst på:
Antal:

13.02.2013-1004286447
28
Servitut
Deklaration om vejudlæg

1

Færdsel:
Vej
Påtaleberettiget:
Navn:
Cvr-nr.:

KØBENHAVNS KOMMUNE
64942212

Tillægstekst:
Forprioritet med respekt

16.01.2018 09:58:42
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Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

12.11.2013-1004949065
29
Servitut
sti og parkering

Færdsel:
Andet
Påtaleberettiget:
Navn:
Cvr-nr.:

KØBENHAVNS KOMMUNE
64942212

Tillægstekst:
Forprioritet med respekt.

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

28.11.2013-1004989084
30
Servitut
Jordforurening

Andet:
Andet

Påtaleberettiget:
Navn:
Cvr-nr.:

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

KØBENHAVNS KOMMUNE
64942212

19.08.2015-1006640564
31
Servitut
Jordforurening

Andet:
16.01.2018 09:58:42
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Bilag a: Kopi af tingbogsattest
Andet

Påtaleberettiget:
Navn:
Cvr-nr.:

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

KØBENHAVNS KOMMUNE
64942212

19.05.2017-1008693302
32
Servitut
Deklaration vedrørende varmeledning

Tekniske anlæg:
Varme: ledninger og tekniske anlæg
Påtaleberettiget:
Navn:
Cvr-nr.:

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

HOFOR FJERNVARME P/S
26089263

14.12.2017-1009421482
33
Servitut
Jordforurening

Andet:
Andet

Påtaleberettiget:
Navn:
Cvr-nr.:

KØBENHAVNS KOMMUNE
64942212

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

18.12.2017-1009430309
34
Servitut

16.01.2018 09:58:42
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Bilag a: Kopi af tingbogsattest
Deklaration for jordkabelanlæg
Tekniske anlæg:
El: ledninger og tekniske anlæg
Påtaleberettiget:
Navn:
Cvr-nr.:

Radius Elnet A/S
29915458

Anmærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

20171212-1009411356
Servitut

Dato/løbenummer:
Servitut:

20171214-1009421482
Servitut

Dokument:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:

02.01.2018-1009460681
35
Servitut
Jordforurening

Andet:
Andet

Påtaleberettiget:
Navn:
Cvr-nr.:

KØBENHAVNS KOMMUNE
64942212

Anmærkninger:
Dato/løbenummer:
Servitut:

20171214-1009421482
Servitut

Dato/løbenummer:
Servitut:

20171218-1009430309
Servitut

Øvrige oplysninger
Ejendomsvurdering:
Ejendomsværdi:
Grundværdi:
16.01.2018 09:58:42

12.600.000 DKK
7.948.100 DKK
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Bilag a: Kopi af tingbogsattest
Vurderingsdato:
Kommunekode:
Ejendomsnummer (BBR-nr.):

01.10.2016
0101
029603

Indskannet akt:
Akt nr:

1_F-III_616
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