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Side 1 

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

Nr. Adresse Værdi I alt 

    kr. pr. m² ekskl. moms kr. ekskl. moms 

1 Augustenborggade 17-19 7.880 13.871.900 

2 Augustenborggade 21 8.040 80.633.160 

3 Augustenborggade 23D-F 8.040 78.076.440 

4 Augustenborggade 25G-J, 27 8.040 96.053.880 

5 Nordborggade 15 7.880 10.338.560 

6 Nordborggade 25-27  7.880 13.002.000 

7 Nordborggade 29, 29A, 31 7.880 10.401.600 

8 Nordborggade 43-45 7.880 9.944.560 

9 Nordborggade 47, 49, 51 7.880 28.297.080 

10 Nordborggade 53, 55 7.880 13.553.600 

11 Skanderborgvej 36-38  7.440 21.032.880 

12 Skanderborgvej 40  7.440 21.196.560 

13 Langenæs Allé 33-43 7.440 36.203.040 

14 Langenæs Allé 45-47, Sønderborggade 11-13 7.440 22.491.120 

15 Tøndergade 84-86 7.440 8.942.880 

16 Tøndergade 96-98  7.440 9.381.840 

17 Marselis Boulevard 28  9.240 62.684.160 

18 Marselis Boulevard 34-36  9.240 72.441.600 

19 Marselis Boulevard 38-40 9.240 67.544.400 

20 Kirkedammen 7-9 7.440 9.285.120 

21 Vestervang 1, 2, 3, 7, 8  8.760 84.866.880 

22 Vestervang 4,6,9,10  8.760 81.056.280 

23 Vestervang 19-23. 20-24 8.760 86.864.160 

24 Vestervang 25A-K, 26-34  8.760 167.079.480 

25 Vestervang 35-41  8.760 157.925.280 

26 Haslegårdsvænget 3 5.600 1.924.160 

27 Jens Baggesens vej 94-118 7.600 94.931.600 

28 Otte Ruds Gade 10  8.960 4.892.160 

29 Skovfaldet 2  8.900 34.973.440 

30 Funch Thomsens Gade 10-12  7.440 10.006.800 

31 Brendstrupvej 43-51 7.440 14.552.640 

32 Møllevejen 21, 23, 25, 27  10.000 32.890.000 

 

 



 

Side 2 

2. Vurderingsgrundlag 
2.1. Opdrag og formål 
Colliers International Danmark A/S (”Colliers”) har af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Rådmands-
sekretariatet, Rådhuspladsen 2, 8100 Aarhus C, (”kunden”) fået i opdrag at udfærdige en vurdering af 
følgende grundarealer: 

Nr. Adresse Matrikelnr. 

1 Augustenborggade 17-19 727ah Marselisborg, Aarhus Jorder 

2 Augustenborggade 21 727m Marselisborg, Aarhus Jorder 

3 Augustenborggade 23D-F 727as Marselisborg, Aarhus Jorder 

4 Augustenborggade 25G-J, 27 727bn Marselisborg, Aarhus Jorder 

5 Nordborggade 15 727o Marselisborg, Aarhus Jorder 

6 Nordborggade 25-27  727at Marselisborg, Aarhus Jorder 

7 Nordborggade 29, 29A, 31 727i Marselisborg, Aarhus Jorder 

8 Nordborggade 43-45 727d Marselisborg, Aarhus Jorder 

9 Nordborggade 47, 49, 51 727ai og 727ck Marselisborg, Aarhus Jorder 

10 Nordborggade 53, 55 727ak Marselisborg, Aarhus Jorder 

11 Skanderborgvej 36-38  727an Marselisborg, Aarhus Jorden 

12 Skanderborgvej 40  727am Marselisborg, Aarhus Jorder 

13 Langenæs Allé 33-43 727bu Marselisborg, Aarhus Jorder 

14 Langenæs Allé 45-47, Sønderborggade 11-13 727az Marselisborg, Aarhus Jorder 

15 Tøndergade 84-86 727e Marselisborg, Aarhus Jorder 

16 Tøndergade 96-98  727g Marselisborg, Aarhus Jorder 

17 Marselis Boulevard 28 741hæ og 741hf Marselisborg, Aarhus Grunde 

18 Marselis Boulevard 34-36  741hø og 741hn Marselisborg, Aarhus Grunde 

19 Marselis Boulevard 38-40 741ia, 741ho og 741ib Marselisborg, Aarhus Grunde 

20 Kirkedammen 7-9 727bc Marselisborg, Aarhus Jorder 

21 Vestervang 1, 2, 3, 7, 8  117up Aarhus Markjorder 

22 Vestervang 4,6,9,10  117xh og 117uo Aarhus Markjorder 

23 Vestervang 19-23. 20-24 117vd Aarhus Markjorder 

24 Vestervang 25A-K, 26-34  117ui Aarhus Markjorder 

25 Vestervang 35-41  117uh Aarhus Markjorder 

26 Haslegårdsvænget 3 8x Hasle By, Hasle 

27 Jens Baggesens vej 94-118 117uf og 117ty Aarhus Markjorder 

28 Otte Ruds Gade 10  2028ae Aarhus Bygrunde 

29 Skovfaldet 2  54q Aarhus Markjorder 

30 Funch Thomsens Gade 10-12  99ck Aarhus Markjorder 

31 Brendstrupvej 43-51 90d og 90g Aarhus Markjorder 

32 Møllevejen 21, 23, 25, 27  1987a Aarhus Bygrunde 

 
(”grundarealerne”). 



 

Side 3 

Ovenstående grundarealer har alle tinglyste tilbagekøbsklausuler, som i årene 2055-2080 vil hjemfalde til 
Aarhus Kommune, medmindre de købes fri af klausulen forinden. Ejerne af grundarealerne kan købe deres 
grundarealer fri af tilbagekøbsklausulerne ved at betale et frikøbsbeløb til Aarhus Kommune, som er 
baseret på en aktuel markedsvurdering af hvert enkelt grundareals værdi, uden hensyntagen til 
tilbagekøbsklausul-en og uden hensyntagen til den aktuelle bebyggelse på grundarealet.  

Hensigten med denne samlede vurdering af de respektive grundarealer er således at skabe transparens, så 
de berørte boligejere og -købere har mulighed for at gøre sig bekendt med den økonomiske forpligtigelse, 
der hviler på grundarealet.  

Denne hovedrapport har således til formål at fastlægge forudsætningerne for de enkelte vurderinger, som 
udarbejdes særskilt, samt at belyse de gældende markedsforhold på boligmarkedet i Aarhus til brug for de 
enkelte vurderinger. Formålet med vurderingsrapporterne er at fastslå markedsværdien af grundarealerne i 
ubebygget stand, på baggrund af byggeretsværdien pr. m² på vurderingsdatoen, jf. nedenfor, ud fra det 
aftalte vurderingstema, jf. 2.2 

Vurderingsrapporterne er udarbejdet i overensstemmelse med de europæiske vurderingsstandarder og 
retningslinjer, som er udfærdiget af The European Group of Valuers’ Associations (TEGoVA). 
Vurderingsrapporterne har til formål at fastslå grundarealernes markedsværdi, som defineret i afsnit 2.2. 

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

Vurderingsdatoen for grundarealerne er den 26. august 2021 

2.2. Vurderingstema 
Følgende er gældende for samtlige vurderingsrapporter og vil således ikke fremgå af de enkelte 
vurderingsrapporter.  

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

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

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

• Forud for vurderingsdatoen er der forløbet en rimelig periode til en passende markedsføring af 
ejendommen, til en aftale om pris og vilkår samt til handlens afslutning. Henset til grundarealernes 
karakter og de aktuelle markedsforhold anslås en rimelig markedsføringsperiode at være 3-6 
måneder. 

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



 

Side 4 

Særlige forhold eller fravigelser 
Omfanget af de enkelte vurderingsrapporter tager endvidere hensyn til kundens særlige vurderings-
instrukser, herunder at grundarealerne skal vurderes som ubebyggede grunde, hvor vurderingspriserne 
bestemmes af de byggeretter, der fremgår af de offentlige registre. 

Der tages ikke hensyn til hverken den nuværende bebyggelse på grundarealerne, hjemfaldsklausuler eller 
eventuelle planer om omdannelse af plangrundlaget for områderne. 

2.3. Forudsætninger 
Følgende er gældende for samtlige vurderingsrapporter og vil således ikke fremgå af de enkelte 
vurderingsrapporter.  

Grundareal og forurening 
Der foreligger ikke en undersøgelse af jordbundsforhold/-stabilitet på grundarealerne. Vurderingen bygger 
derfor på den forudsætning, at alle bygninger opføres under passende hensyntagen til de eksisterende 
jordbundsforhold. 

Der er ikke foretaget undersøgelser eller prøvetagninger af de grundarealer, ejendommene ligger på. 
Vurderingsrapporterne tager dog højde for samtlige relevante informationer, som vi har modtaget fra 
kunden og/eller andre sagkyndige. Vurderingsrapporterne er udformet med udgangspunkt i, at der ikke er 
miljømæssige forhold, der vil have væsentlig betydning for vurderingsrapporterne og grundarealernes 
værdi, som ikke fremgår direkte af det modtagne materiale.  

Det forudsættes ligeledes, at jordbundsfoholdende på de enkelte grundarealer er af en sådan karakter, at 
der vil kunne bebygges på dem umiddelbart efter overtagelse.  

Hvis kunden ikke kan acceptere denne forudsætning eller ønsker, at den verificeres, opfordres kunden til at 
sørge for alle relevante undersøgelser og derefter videreformidle resultaterne til Colliers med henblik på en 
eventuel revision af vurderingsrapporterne. 

Planmæssige forhold 
Vurderingerne er foretaget, under forudsætning af at grundarealerne ikke er omfattet af forslag om 
infrastrukturelle forhold, ekspropriation eller andet, der kan have betydning for deres nuværende 
anvendelse.  

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

Bebyggelsesomfanget på de enkelte grundarealer er oplyst af kunden og det forudsættes ligeledes, at der 
på alle grundarealer er tilladelse til at opføre nyt byggeri.  

Omkostninger 
Omkostninger til totalentreprise er generelt fastsat til 13.000 kr. pr. m² for lejeboliger, dog afviges der ved 
ejendomme med mulighed for over syv etager, som er fastsat til 13.250 kr. pr. m². For ejerboliger er der 
generelt afsat 14.000 kr. pr. m². De øvrige omkostninger brugt i beregningerne er ens i alle vurderingerne. 
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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 grundarealerne der skal tages 
hensyn til i forbindelse med vurderingsrapporterne. 

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

Servitutter 
Servitutterne tinglyst på grundarealerne er ikke gennemgået, hvorfor det forudsættes, at der ikke vil være 
tinglyst forpligtigelser eller andet, der har væsentlig indflydelse på grundarealernes markedsværdier.  

Prioritering 
Grundarealerne vurderes på kontant basis. Således er hæftelserne, tinglyst på grundarealerne, ikke blevet 
gennemgået. Det forudsættes, at der ikke er udestående finansielle forpligtelser eller gæld vedrørende 
grundarealerne. 

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 
for selv at undersøge, hvorvidt denne forudsætning er korrekt. 

Parkering 
Det er aftalt med kunden, at vurderingsrapporterne laves, under forudsætning af at parkering for nyt 
byggeri vil kunne håndteres omkostningsneutralt. Der vil således heller ikke blive skelet til de gældende 
parkeringsnormer for de respektive områder. 

Særlige forudsætninger 
Ingen. 

2.4. Dokumenter  
Til brug for de enkelte vurderingsrapporter er der indhentet informationer fra forskellige offentlige registre. 
Disse vil fremgå af de enkelte vurderingsrapporter sammen med kilde og udstedelsesdato.  

2.5. Generelle vurderingsprincipper 
Følgende er gældende for samtlige vurderingsrapporter og vil således ikke fremgå af de enkelte 
vurderingsrapporter.  

Vurderingsrapporterne er baseret på de oplysninger, der er modtaget fra kunden og dennes eksterne 
rådgivere samt indhentet fra offentlige registre, jf. afsnit 2.3. Vi har tillid til, at disse oplysninger er korrekte 
og fuldstændige, og at der ikke er uoplyste forhold, der kan have væsentlig indflydelse på 
vurderingsrapporterne. 
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Vi har i vurderingsrapporterne ikke taget hensyn til:  

• Omkostninger til indfrielse af pantehæftelser  
• Omkostninger forbundet med udbud og salg 
• Skattemæssige konsekvenser af et salg, herunder eventuel ejendomsavanceskat og/eller 

genvundne afskrivninger. 

Købere af de respektive grundarealer forventes at indhente yderligere rådgivning eller bekræftelse af nogle 
af ovennævnte forhold, før der arbejdes videre mod en erhvervelse. Vi anbefaler derfor, at kunden noterer 
de betingelser og det tema, som vurderingsrapporterne er udfærdiget på grundlag af. 
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3. Ejendomsmarkedet 
Det følgende afsnit omhandler efterspørgslen på boligmarkedet. De enkelte underafsnit behandler de 
generelle tendenser på det aarhusianske boligmarked. 

3.1. Demografisk udvikling – Aarhus Kommune 
Det aarhusianske boligmarked er i disse år præget af væsentlig efterspørgsel, der i høj grad har været 
drevet af positiv befolkningsvækst. I perioden 2010-2021 er befolkningen steget med ca. 15%, svarende til 
en nettostigning på ca. 4.200 årligt.  

Ifølge tal fra Danmarks Statistik forventes befolkningsvæksten at fortsætte, med forventning om en samlet 
stigning på 19% frem mod 2045, hvor befolkningen forventes at være ca. 419.000. I forhold til 2021 svarer 
det til samlet vækst på ca. 66.000 personer. Som det fremgår af nedenstående graf, er forventningerne til 
fremtidig befolkningsvækst i Aarhus Kommune således også væsentligt over landsgennemsnittet. 

Befolkningsfremskrivning, Aarhus Kommune sammenlignet med hele landet, 2021-2045 
(100=2021) 

 

Kilde: Danmarks Statistik 
Forventningerne til befolkningsvæksten er en vigtig parameter i forhold til markedets fremtidige 
efterspørgsel, da et stigende befolkningstal alt andet lige vil skabe øget efterspørgsel på boliger. Derudover 
er befolkningens sammensætning også en væsentlig faktor, da den har betydning for valget af bolig. 
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Befolkningssammensætning i Aarhus Kommune sammenlignet med Danmark, pr. 1. april 2021 

 

Kilde: Danmarks Statistik 

Omkring 25% af befolkningen i Aarhus Kommune består af folk i aldersgruppen 20-29 år, hvilket primært 
skyldes de mange studerende, der hvert år optages på Aarhus’ forskelle uddannelsesinstitutioner. Ifølge tal 
fra Aarhus Kommune er det samlede antal studerende i Aarhus ca. 50.000, hvilket svarer til ca. 14% af 
kommunens 352.750 indbyggere. Sammenlignes der med hele landet, er denne gruppe således også 
væsentligt overrepræsenteret i Aarhus, hvilket alt andet lige har en betydning for det, der boligmæssigt er 
efterspørgsel på.  

Sammenlignes den nuværende befolkningssammensætning med sammensætningen fra 2010, er det 
primært aldersgrupperne 20-29 år og 70-79 år, der er steget, og de er gået fra andele på henholdsvis 21,6% 
og 52,5% til 25,1% og 70,7%, hvilket svarer til nominelle stigninger på 21.588 og 8.618 personer ud af den 
samlede stigning på ca. 42.000. Det har dermed også været boligpræferencerne fra disse aldersgrupper, der 
har været bestemmende for efterspørgslen på boliger. Her er det især de 20-29-årige, der har efterspurgt så 
stor en andel af boliger, at der i Aarhus historisk har været et markant boligunderudbud. Dog er 
boligudbuddet de seneste år også steget, som følge af at en lang række boligprojekter er blevet gennemført. 
I figuren herunder ses det, hvilke præferencer de forskellige aldersgrupper har for valg af boliger. 

Aldersbestemt boligefterspørgsel fordelt på type og ejerforhold, Aarhus Kommune, 2021 

 

Kilde: Danmarks Statistik 
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Som det ses og kan forventes, har grupperne 18-24-årige og 25-29-årige en markant præference for at bo til 
leje i etageboliger. Derfor er det også denne boligtype, der har oplevet største efterspørgsel, og som de 
seneste år har set størst opførelse i Aarhus Kommune. 

Forudsat at befolkningen i Aarhus Kommune vil have den samme præference for valg af boligtype, vil den 
fremtidige efterspørgsel på boliger dermed være afhængig af, hvordan befolkningssammensætningen 
forventes at udvikle sig over tid. 

Aldersfordelt befolkningsfremskrivning, Aarhus Kommune, 2021-2045 

 

Kilde: Danmarks Statistik 

Som det ses fra grafen, vil Aarhus Kommune opleve relativt store stigninger i aldersgrupperne 0-17 år, 30-49 
år og +70 år, mens grupperne 18-29 år og 50-69 år frem mod 2040 vil falde for derefter at stige til det 
nuværende niveau igen frem mod 2045.   

Sammenholder man ovenstående graf med den aldersbestemte boligefterspørgselsfordeling, vil der altså 
også primært blive efterspurgt parcelhuse i fremtiden, da det er præferencen fra grupperne 30-49 år og +70 
år. Dog er der stadig en væsentlig del af grupperne, der også efterspørger etageboliger, primært som leje, 
hvilket der derfor også må forventes at være fornuftig efterspørgsel på fremadrettet. 

3.2. Udvikling på markedet for ejerboliger 

Udvikling på markedet for etageboliger 
På ejerboligmarkedet har der siden 2010 været en mere eller mindre konstant opadgående tendens i den 
gennemsnitlige kvadratmeterpris på etageboliger i Aarhus Kommune. I figuren på næste side ses 
udviklingen i priser på etageboliger i Aarhus C, Aarhus N og Aarhus Kommune. 
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Udvikling i kr. pr. m² for etageboliger, 2010 - 1. kvartal 2021 

 
Note: Grundarealerne er generelt placeret i Aarhus C og Aarhus N. Et grundareal er placeret i Aarhus V og er en parcelhusgrund. 

Kilde: Finans Danmark 

Som det ses i grafen, ligger prisniveauet i Aarhus C generelt over både Aarhus Kommune og Aarhus N, med 
en gennemsnitlig pris på ca. 41.500 kr. pr. m², hvilket dog også er forventet. Prisniveauet i Aarhus N lå frem 
til 2020 på et højere niveau end i Aarhus Kommune, men niveauet blev udlignet i 2020. I 2021 har Aarhus N 
dog set en større stigning i ejendomspriserne, og der er igen etableret en forskel, idet gennemsnitsprisen i 
2021 er ca. 37.500 kr. pr. m² i Aarhus N og ca. 36.500 kr. pr. m² i Aarhus Kommune. 

En anden indikator for udviklingen på boligmarkedet er liggetiderne, hvor der ligeledes ses faldende 
tendenser for både Aarhus C, Aarhus N og Aarhus Kommune. 

Udvikling i salgstider for etageboliger, antal dage, 2011 - 1. kvartal 2021 

 

Kilde: Finans Danmark 

Ovenstående graf viser, at alle områder generelt har oplevet faldende salgstider, hvilket vidner om god 
efterspørgsel på markedet. Det ses endvidere, at salgstiderne i Aarhus N generelt er de laveste af de tre. 
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Salgstiderne for Aarhus C og Aarhus Kommune følger generelt hinanden, hvilket hænger sammen med, at 
ca. 60% af de solgte etageboliger i Aarhus Kommune er udgjort af etageboliger i Aarhus C.  

Det er således vores forventning, at den gennemsnitlige kvadratmeterpris for grundarealerne vil ligge 
omkring det gennemsnitlige niveau for Aarhus C og Aarhus N.  Nedenstående tabeller viser en oversigt over 
ejerlejligheder solgt i frihandel i Aarhus N og Aarhus C fra 2020 til dags dato, hvor opførselsåret er efter 
2000. 

Gennemsnitlige salgspriser for ejerlejligheder i Aarhus C 

Størrelse Antal kr. pr. m² 

41-50 m² 12 43.513 

51-60 m² 84 44.256 

61-70 m² 73 42.830 

71-80 m² 80 41.263 

81-90 m² 78 39.175 

91-100 m² 91 40.322 

101-110 m² 53 38.887 

111-120 m² 38 42.808 

121-130 m² 21 44.733 

131-140 m² 21 44.319 

140+ m² 35 44.584 

Gennemsnit  41.827 

Kilde: Boliga.dk  

Som det ses, har der været 586 sammenlignelige salg i Aarhus C, og som det yderligere fremgår, er den 
gennemsnitlige kvadratmeterpris 41.827 kr. pr. m², hvilket ligger tæt op ad de tidligere anførte 
gennemsnitspriser fra Finans Danmark.   

Gennemsnitlige salgspriser for ejerlejligheder i Aarhus N 

Størrelse Antal kr. pr. m² 

41-50 m² 12 40.260 

51-60 m² 10 38.677 

61-70 m² 12 35.085 

71-80 m² 12 35.267 

90+ m² 4 35.934 

Gennemsnit  37.157 

Kilde: Boliga.dk  

Der har i perioden været 50 sammenlignelige salg i Aarhus N. Den gennemsnitlige pris på 37.157 kr. pr m² 
ligger ca. 500 kr. pr. m² over de tidligere anførte gennemsnitspriser fra Finans Danmark. Overordnet er 
postnummer 8200 Aarhus N meget stort og dækker forskellige områder som Lisbjerg, Skejby, 
Christiansbjerg og Trøjborg. Det er alle boligområder med stor variation i forhold til købekraft og udbud af 
boligtyper, hvor den primære ejerbolig i området omkring Christiansbjerg er af typerne parcel- eller 
rækkehus. 
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Udvikling på markedet for parcel-/rækkehuse 
Der har været en forholdsvist stabil fremgang i kvadratmeterpriser på parcel-/rækkehuse siden 2011 i 
Aarhus Kommune. I figuren herunder ses udviklingen i priser på parcel-/rækkehuse i Aarhus kommune, 
Aarhus N, Aarhus V og Aarhus C. 

Udvikling i priserne på parcel/rækkehuse i kr. pr. m², 2011 - 1. kvartal 2021 

 

Kilde: Finans Danmark 

Som det ses i grafen, ligger prisniveauet i Aarhus C et stykke over det i Aarhus N og Aarhus V samt det 
generelle prisniveau i Aarhus Kommune. Prisniveauet i Aarhus V følger det generelle prisniveau i Aarhus 
Kommune i den tiårige periode og har set en stigning på ca. 31%. Det betyder, at gennemsnitspriser på 
parcel-/rækkehuse i Aarhus V i 1. kvartal 2021 lå på 26.334 kr. pr. m². Prisniveauet i Aarhus N lå fra 2014 og 
frem et stykke over prisniveauet i Aarhus V samt det generelle prisniveau i Aarhus Kommune. I 1. kvartal 
2021 lå priserne i Aarhus N på 31.269 kr. pr. m². 

Som tidligere anført i rapporten bruges liggetiden også som en indikator for udviklingen på boligmarkedet. 
Grafen på næste side præsenterer udviklingen af liggetider for Aarhus C, i Aarhus N, Aarhus V og Aarhus 
Kommune. 

Udvikling i salgstider for parcel-/rækkehuse, antal dage, 2011 - 1. kvartal 2021 

 

Kilde: Finans Danmark  
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Som det ses i grafen, har alle områder generelt oplevet faldende salgstider, hvilket vidner om god 
efterspørgsel i markedet. Aarhus N og Aarhus V følger generelt den samme tendens i perioden, mens 
liggetiden i Aarhus C i højere grad er svingende. Fælles er dog, at længden af alle liggetider er faldet. 
Liggetiden i Aarhus N er faldet med ca. 31% mens liggetiden i Aarhus V er faldet med ca. 17%.  

Nedenstående tabeller viser en oversigt over parcel-/rækkehuse solgt i frihandel i Aarhus V og Aarhus N fra 
2020 til dags dato, hvor opførselsåret er efter 2000. 

Gennemsnitlige salgspriser for parcel-/rækkehuse i Aarhus N 

Størrelse Antal kr. pr. m² 

81-90 m² 1 36.307 

91-100 m² 2 29.022 

111-120 m² 5 25.570 

121-130 m² 3 28.739 

141-150m² 3 30.357 

160+ m² 4 30.440 

Gennemsnit  28.958 

Kilde: Boliga.dk  

 

Gennemsnitlige salgspriser for parcel-/rækkehuse i Aarhus V 

Størrelse Antal kr. pr. m² 

81-90 m² 1 28.275 

91-100 m² 4 27.213 

111-120 m² 2 28.460 

Gennemsnit  27.721 

Kilde: Boliga.dk  

3.3. Udvikling på markedet for lejeboliger 
Som beskrevet i afsnit 3.1.1 har der været stigende priser på markedet for ejerboliger i Aarhus, hvilket 
sammenholdt med bankernes skærpede krav til finansiel modstandskraft og egenfinansiering ved køb har 
medført, at en større del af befolkningen er nødsaget til at bo til leje, hvis de vil blive boende i byen. 

Lejeboliger, som ligger tæt på uddannelsesinstitutioner og midtbyen, har derfor også oplevet en stigning i 
det generelle lejeniveau, og grundet efterspørgslen er der i dag en lav generel tomgangsrisiko. Markedet er 
dog så småt i gang med at tilpasse sig den skæve demografi, idet der i de senere år er blevet opført en del 
nybyggeri i og omkring Aarhus, hvor fokus er på delevenlighed, og at det skal være egnet til studerende. 

Byggeaktiviteten har dog været meget høj de sidste år og er stadig på et meget højt niveau, med adskillige 
projekter under udvikling i Aarhus. Det er derfor også forventningen, at lejeniveauerne i de kommende år 
ikke vil stige yderligere, da det forventes, at udbuddet af etagemeter i højere grad vil matche efterspørgslen. 
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Nedenstående graf viser lejeudviklingen på nye etageboliger. Her ses det, at den primære lejepris steg frem 
til 2017, hvorefter den har været let faldende de seneste år, mens den sekundære lejepris ligeledes steg 
frem mod 2017, hvorefter den har været stabil.    

Udvikling i primære og sekundære lejepriser i Aarhus C, kr. pr. m2 p.a., nyopførte etageboliger 

 

Note: Beregnet på et gennemsnitligt areal på 75 m2, ekskl. stue- og penthouseetager 

Kilde: Colliers 

Sammenligner man udviklingen i primære og sekundære lejepriser mellem Aarhus C og Aarhus N, ser man i 
grafen på næste side en stor lighed i tendensen områderne imellem. Ligesom i Aarhus C er de sekundære 
lejepriser i Aarhus N stabile, mens effekten i primære lejepriser også i Aarhus N er faldende. 

Udvikling i primære og sekundære lejepriser i Aarhus N, udenfor Ringgaden, kr. pr. m2 p.a., 
nyopførte etageboliger 

 
Note: Beregnet på et gennemsnitligt areal på 75 m2, ekskl. stue- og penthouseetager 

Kilde: Colliers 
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Som udgangspunkt gælder, at jo færre kvadratmeter, jo højere lejeniveauer i kr. pr. m². I en by som Aarhus, 
hvor en stor del af befolkningen er studerende, som også er dem, der har præference for at leje en bolig, er 
det dog også væsentligt at skele til delevenligheden i enhederne. 

På baggrund af data fra Boligportalen.dk, over lejligheder udlejet via deres portal, opstillet oversigten på 
næste side over antallet af udlejninger, lejeniveau og liggetid. Det er dog væsentligt at pointere, at data fra 
Boligportalen.dk inkluderer samtlige boliger og således ikke er differentieret på boliger omfattet af 
markedsleje (boligreguleringslovens § 15a), omkostningsbestemt leje (boligreguleringslovens § 5, stk. 1) og 
boliger af det lejedes værdi (boligreguleringslovens § 5, stk. 2).  

Udlejninger af etageboliger via Boligportalen.dk, Aarhus Kommune, 2015-2020 

 
Kilde: Boligportalen.dk, Colliers 

Samlet set har der været 6.587 udlejninger via Boligportalen.dk, hvor det fremgår, at den overvejende del af 
udlejningerne sker på enheder i størrelserne 60-69 m², 70-79 m² og 80-89 m2. Samlet set udgør enhederne 
under 89 m2 således også 77% af de samlede udlejninger, hvilket i høj grad vurderes at hænge sammen 
med, at en stor del af etageboligerne i kommunen er udlejet til unge og studerende. 

Udlejningsniveauer fordelt på størrelser, kr. pr. m2 p.a., Aarhus Kommune, 2018-2020 

 
Kilde: Boligportalen.dk, Colliers 
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Som det fremgår, er de højeste lejeniveauer registreret på de små enheder, hvorefter lejeniveauerne falder, 
i takt med at størrelsen på enhederne stiger. Dog ses der en udligning omkring de 80 m², hvilket vurderes at 
hænge sammen med delevenligheden, hvor større lejligheder i højere grad udlejes ud til en værelsespris, 
hvilket kan medføre højere totale beløb til trods for størrelsen. 

Udover at påvirke det opnåelige lejeniveau i kr. pr. m² viser data også, at der er en klar sammenhæng 
mellem liggetider på Boligportalen.dk og størrelsen på lejlighederne. 

Gennemsnitlig estimeret liggetid i dage for lejeboliger, Aarhus Kommune, 2015-2020 

 
Kilde: Boligportalen.dk, Colliers 

Ovenstående figur tydeliggør forskellen i liggetider på tværs af boligstørrelser, hvor der er væsentlig forskel i 
det antal dage, en mindre bolig er tilgængelig på Boligportalen.dk, sammenlignet med en større bolig. 

Der ses en opadgående trend, hvor en bolig under 50 m² har en gennemsnitlig liggetid på 18 dage, mens en 
bolig på 60-69 m² i gennemsnit er tilgængelig 23 dage på Boligportalen.dk. Liggetiden topper med 41 dage 
ved boliger over 130 m², hvorfor tendensen viser, at efterspørgslen på mindre lejeboliger er væsentligt 
større end på større boliger. 

Den generelle tendens med, at liggetiden er lavere ved små boliger end større, har ikke ændret sig de 
seneste år. Dog viser figuren, at der stadig er et marked for store boliger, men liggetiden er længere. Dette 
kan til dels skyldes, at store boliger i højere grad bliver udviklet og indrettet med mange værelser, så de ikke 
kun er attraktive for familier, men også for unge mennesker, der ønsker at dele lejlighed eller bo i en form 
for kollektiv. Vores vurdering er således, at større lejligheder, som er dårligt indrettede i forhold til antal 
værelser, har længere liggetider, da de henvender sig til et mere snævert segment, der i øvrigt som 
alternativ kan købe egen bolig. 
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Blandt udlejninger af lejligheder i mindre størrelser i Aarhus kan desuden nævnes følgende 
sammenlignelige referencer:  

Adresse Postnr. Enheder Areal Gns. str. Leje Min. Maks. Byggeår 

   m² m² kr. pr. m² kr. pr. m² kr. pr. m²  

Møllevangs Allé 8200 48 2.522 53 1.611 1.545 1.728 2018 

Jens Baggesens Vej 8200 34 1.758 52 1.767 1.766 1.805 2016 

Åhusene 8000 18 963 54 1.789 1.620 1.929 2011 

Østergade 8000 9 521 58 1.717 1.530 1.714 2015 

Kirkegårdsvej 8000 104 6.749 65 1.393 812 1.504 2007 

Vestergade 8000 25 1.456 58 1.511 1.466 1.656 2005 

Ceresbyen 8000 77 4.063 53 1.632 1.580 1.735 2015 

Augustenborggade 8000 9 375 42 1.939 1.831 2.200 2016 

Søren Frichs Vej 8230 156 6.000 38 1.824 1.732 1.906 2020 

Trianglen 8000 56 3.192 57 1.700 N/A N/A 2019 

Risskov Brynet 8240 N/A N/A 32 1.740 N/A N/A N/A 
Kilde: Colliers 

Blandt udlejninger af større lejligheder i Aarhus kan nævnes:  

Adresse Postnr. Enheder Areal Gns. str. Leje Min. Maks. Byggeår 

   m² m² kr. pr. m² kr. pr. m² kr. pr. m²  

Møllevangs Allé 8200 48 3.569 74 1.502 1.465 1.635 2018 

Ceresbyen 8000 32 2.578 81 1.640 1.600 1.690 2015 

Finderupvej 8000 80 6.115 76 1.431 1.292 1.671 2009 

Trøjborgvej 8200 22 1.582 72 1.571 1.445 1.627 2019 

Thorvaldsensgade 8000 30 2.232 74 1.708 1.521 1.950 2017 

Vestergade 8000 5 395 79 1.316 1.273 1.491 2005 
Kilde: Colliers 

3.4. Efterspørgslen på investeringsmarkedet 
Udbruddet af COVID-19-pandemien sidste år påvirkede ejendomsinvesteringsmarkedet drastisk. Aktiviteten 
på både udlejnings- og investeringsmarkedet faldt massivt fra den ene uge til den anden, men steg næsten 
lige så drastisk igen indenfor få måneder.  

I marts og april 2020 annoncerede mange investorer, at de ville se tiden an og næppe foretage flere 
ejendomsinvesteringer før efter sommerferien. Sommeren bød dog på flere større handler, og aktiviteten 
var generelt høj; endda i en periode, hvor der var forventet relativt lav aktivitet. Det vidnede om, at 
investorerne vendte tilbage til markedet for næsten fuld kraft.  

Selvom COVID-19-pandemien igen har fået fat, er der optimisme for resten af året. I takt med at den danske 
befolkning bliver vaccineret, forventes dagligdagen langsomt at vende tilbage, hvilket vil medføre højere 
investeringsaktivitet. Pandemien forventes ikke at påvirke efterspørgslen kraftigt, da de fleste investorer har 
indregnet den kortsigtede usikkerhed i deres værdiansættelser.  

På trods af coronavirussen oplevede det danske marked for erhvervs- og investeringsejendomme en 
stigning i transaktionsvolumenen sammenlignet med 2019. Omfanget af transaktioner udgjorde 71,6 mia. 
kr. i 2020 mod 57,3 mia. kr. i 2019 – en stigning på 25% – hvilket er udtryk for, at investorerne stadig har 
massiv interesse i ejendomsmarkedet til trods for den store usikkerhed.  
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Udviklingen i antallet af transaktioner kan blandt andet tilskrives en markant stigning i handlen med 
boliginvesteringsejendomme, der endte på 44,9 mia. kr. i 2020 mod 23,7 mia. kr. i 2019, svarende til en 
stigning på over 89%. Markedet var drevet af enkelte store handler, hvor særligt Heimstadens køb af en stor 
boligportefølje ejet af Niam skilte sig ud. 

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

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

Transaktionsvolumen i mia. kr. 

 

Kilde: Colliers 

I 2020 udgjorde transaktioner i hovedstadsområdet omtrent halvdelen af Danmarks samlede 
transaktionsvolumen. Siden 2018 har der været stigende interesse for andre danske byer, hvor investorer 
kan opnå en attraktiv afkastpræmie sammenlignet med eksempelvis København og Aarhus. 
Transaktionsvolumenen i hovedstadsområdet var i 2020 ligeledes nærmest uændret fra 2019, mens der var 
en betydelig stigning i transaktionsvolumenen placeret udenfor hovedstadsområdet.  

I 2021 er forventningerne til dansk økonomi og ejendomsinvesteringsmarkedet fortsat høje. COVID-19-
vaccinationsprogrammet er i gang, og den økonomiske aktivitet forventes at blive normaliseret, i takt med 
at samfundet gradvist genåbnes. På trods af rentestigninger siden starten af 2021 sikrer det lave 
renteniveau stadig et stort placeringsbehov og attraktiv finansiering. Der er ligeledes politisk fokus på at få 
økonomien op i gear i både Danmark og udlandet, hvilket blandt andet afspejles i, at EU har afsat 750 mia. 
euro til at sikre økonomisk genopretning i eurozonen. Danmark tiltrækker fortsat udenlandske investorer, 
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og forløbet under krisen har styrket det danske ry som en sikker havn. Pensionskasserne har endnu ikke 
skruet deres ejendomsinvesteringer op til det ønskede niveau, og både danske og udenlandske 
ejendomsfonde rejser store mængder kapital. Der er derfor udsigt til øgede investeringer i 2021, og vi 
forventer, at efterspørgslen på danske investeringsejendomme vil blive forstærket de kommende år. 
Investeringsmarkedet er dog fortsat præget af usikkerhed, hvorfor udfaldsrummet vurderes at være stort i 
forhold til årets endelige totalafkast. 

Dansk økonomi  
Dansk økonomi er inde i en omskiftelig periode med stor usikkerhed som følge af udbredelsen af COVID-19. 
Under den første smittebølge i foråret sidste år oplevede flere lande et historisk fald i deres økonomiske 
aktivitet. På trods af en mærkbar genopretning hen over sommeren med faldende ledighed og stigende 
privatforbrug viser resultatet for 2020 et betydeligt dyk i BNP på tværs af lande. De restriktioner, regeringen 
indførte inden jul, kombineret med Statens Serum Instituts udskydelse af vaccineplanen sætter fortsat 
negative aftryk på økonomien. Udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen er, at det danske vaccinationsprogram 
er skredet, men alle danskere forventes fortsat at være færdigvaccineret i løbet af sommeren. Opfattelsen 
af den økonomiske nedgang er dog blevet mindre negativ i takt med offentliggørelsen af optimistiske 
nøgletal og prognoser om økonomisk fremgang. De opjusterede vækstskøn skal ses i lyset af genåbningen, 
der blev igangsat den 1. marts, som blandt andet omfatter en udfasning af restriktionerne for størstedelen 
af de danske butikker. Aftalen om genåbningen omfatter også frisører og andre liberale erhverv, der kunne 
åbne efter påske. Statsministerens udtalelse om, at det danske samfund med få undtagelser skal åbnes 
helt, når alle over 50 år er vaccineret, bidrager også til positive forventninger. 

Coronakrisen kommer ovenpå en række gode år for dansk økonomi med stabil BNP-vækst på trods af 
stigende geopolitisk usikkerhed og en opbremsning i verdensøkonomien, som blandt andet udsprang af 
usikkerheden forbundet med Brexit samt handelskrigen mellem USA og Kina. I 2020 var Danmarks BNP-
vækst på -2,7%, mens den foreløbige opgørelse for 2021 viser positiv BNP-vækst i niveauet 3,0%. Danske 
Bank forventer en stigning på 3,4% i 2022. 

På trods af begrænset økonomisk aktivitet i løbet af 2020 steg de markedsbaserede inflationsforventninger i 
euroområdet som følge af godkendelsen af de første COVID-19-vacciner og afgørelsen af det amerikanske 
præsidentvalg i november sidste år. Stigende inflationsforventninger har bidraget til øgede forventninger til 
de fremtidige markedsrenter, eftersom centralbankerne anvender inflationsniveauet som pejlemærke i 
rentefastsættelsen, hvilket især har øget de lange danske obligationsrenter. På samme tid skaber udsigterne 
til økonomisk normalisering i stigende grad et alternativ til aktier, som ellers ikke har eksisteret i en lang 
årrække med ekspansiv finans- og pengepolitik. 

Det er Colliers’ opfattelse, at ejendomme fortsat vil være et attraktivt investeringsalternativ på grund af 
spændet mellem obligationsrenter og afkast på core-ejendomme. De globale usikkerheder, der stadig 
præger markederne, vil fortsat få investorer til at søge mere sikre investeringer, hvilket Danmarks 
ejendomsmarked stadig vurderes at være. 

De forskellige aktivklasser 
I den øvre del af risikokurven – de internationale aktiemarkeder – var der et drastisk fald fra februar til april i 
2020, da usikkerheden om pandemien var på sit højeste, og på trods af at de fleste markeder hurtigt 
indhentede niveauet fra før COVID-19, er aktiemarkedet stadig forbundet med stor usikkerhed. Siden 
godkendelsen af de første vacciner har aktiemarkedet været præget af fornyet optimisme og yderligere 
prisstigninger i første del af 2021. Ifølge Nationalbanken gav C25-indekset på trods af et lille kursfald i 
indeværende år et afkast på 11% mellem starten af november 2020 og slutningen af marts 2021. Eftersom 
der nu er mere klarhed om tidligere usikre faktorer, blandt andet USA’s præsidentvalg, Brexit og udviklingen 
af COVID-19-vacciner, forventes der mere stabilitet på aktiemarkedet i 2021 sammenlignet med 2020. 
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Forventningen i markedet er dog, at udfaldsrummet fortsat vil være bredere i 2021 end før COVID-19, 
hvilket taler til de usikkerheder, der fortsat vil præge markederne i 2021.  

I den nedre del af risikokurven – obligationsmarkederne – havde investorerne inden udbredelsen af COVID-
19 svært ved at opnå tilfredsstillende afkast, fordi afkastet på især statsobligationer og øvrige investment 
grade-obligationer var presset i bund af lave renter. Ejendomme fungerede på det tidspunkt som et stabilt 
investeringsalternativ i investorernes jagt på afkast. Den ekspansive pengepolitik fortsatte ind i 2020, hvor 
renterne i sidste halvdel af året faldt til historisk lave niveauer. Siden ultimo 2020 er rentefald dog blevet 
erstattet af rentestigninger, primært som resultat af opjusterede inflationsforventninger. Ifølge 
Nationalbanken er de 10- og 30-årige benchmarkobligationer steget med henholdsvis ca. 30 og 45 
basispoint siden starten af 2021, og i februar 2021 var renten på 10-årige danske statsobligationer -0,12%. 
Eurozonens lange rente er også præget af den stigende trend og var ligeledes på -0,12% i 1. kvartal 2021. 

At investere i velbeliggende bolig- og kontorejendomme har under COVID-19-pandemien vist sig at være et 
stabilt alternativ til aktiemarkedet. Når aktiemarkedet oplever stor usikkerhed, vil investorer i stedet søge 
mod mere konjunkturresistente aktiver. Især ejendomme med bonitetsstærke lejere med lange 
lejekontrakter på centrale beliggenheder har vist sig at være et særdeles attraktivt aktiv, som kun har 
oplevet mindre prissætningsudsving.  

Investering i danske ejendomme har fra 2000 til 2020 udkonkurreret både aktier og obligationer med 
hensyn til risikojusterede afkast, hvilket måles ved den anerkendte Sharpe-ratio, som dividerer afkast med 
risiko (volatilitet). I perioden havde ejendomsinvesteringer en Sharpe-ratio på 1,24 sammenlignet med 0,52 
og 0,46 for henholdsvis obligationer og aktier. Det betyder i praksis, at man har opnået væsentligt bedre 
afkast til en given risiko – eller betydeligt lavere risiko uden at give afkald på afkast – ved at investere i 
ejendomme fremfor aktier og obligationer. Det er derfor heller ikke nogen overraskelse, at store 
udenlandske investorer i stigende grad anser det danske ejendomsmarked som et stærkt 
investeringsalternativ. 

Risiko 
Markedet for ældre boligejendomme, som blev opført før 1992 og er underlagt den såkaldte 
omkostningsbestemte husleje, har været turbulent de seneste år. Boligreguleringslovens § 5, stk. 2, startede 
den politiske uro, da tiltaget for at fremme modernisering af den ældre boligmasse blev indført i 1990’erne. 
Der opstod efterfølgende en opfattelse af, at nogle udenlandske investorer brugte reglen på en måde, der 
var aggressiv over for lejerne.  

I juli 2020 trådte ny lovgivning i kraft som et indgreb mod § 5, stk. 2-moderniseringerne. Indtil nu har 
markedet for den ældre boligmasse dog langt fra normaliseret sig, og prisdannelsen er ikke på plads. 
Hovedelementerne i lovindgrebet er: 

• en karensperiode på fem år, hvor nye investorer ikke kan hæve lejen efter moderniseringer 
• skærpede energikrav ved moderniseringer 
• en bremsning af fremtidige huslejestigninger ved at fjerne væsentlighedskriteriet 
• at lejere bliver styrket i de lokale huslejenævn. 

Den formentlig vigtigste regel, karensperioden, rammer de nuværende og fremtidige ejere – det vil sige 
sælger og køber – forskelligt. For en fremtidig ejer vil en ejendom have en lavere værdi efter indgrebet, da 
man er påkrævet at vente fem år med at hæve lejen efter fraflytning og efterfølgende modernisering, hvor 
den nuværende ejer straks kan modernisere og hæve lejen. For den nuværende ejer er ændringerne ved 
indgrebet derfor mere begrænsede, og værditabet på ejendommen er dermed mindre. I hvert fald indtil 
den skal sælges. 
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Det er Colliers’ opfattelse, at handlen med de ældre boligejendomme fortsat vil være begrænset, indtil der 
er udbredt enighed i markedet om effekterne af indgrebet. Det er derudover væsentligt, hvordan køber og 
sælger får tilpasset de respektive forventninger til prisen på ældre ejendomme med potentiale for 
modernisering. 

De seneste år er det især boligejendomme, der har tiltrukket investorernes interesse, grundet stigende 
befolkningstilvækst i de store byer og deraf øgede priser på ejerboliger såvel som lejeboliger. Dette billede 
forventes at fortsætte, idet boligejendomme i mange tilfælde anses som en sikker vare, hvor lejeniveauer 
som følge af de seneste års massive byggeri, dog må forventes at stabilisere sig.  

Det vurderes således, at efterspørgslen på nyudviklede boligejendomme i dagens marked er høj, hvorfor 
byggejord til selvsamme formål også er efterspurgt, hvilket har medført faldende afkastniveauer de seneste 
år. I grafen på næste side ses niveau og spænd på de forskellige relevante områder i Aarhus. 

Nettostartafkast for nye boligejendomme 

 

Kilde: Colliers 
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4. Grundvurderinger  
Nedenstående tabel viser et samlet overblik over værdierne for grundarealerne. For yderligere information 
og specifikation af de enkelte vurderinger henvises til de respektive vurderingsrapporter.  

Nr. Adresse Grundareal Bebyggelse, 
etagemeter 

Værdi I alt 

    
m² m² kr. pr. m² ekskl. 

moms 
kr. ekskl. 

moms 

1 Augustenborggade 17-19               1.576  1.760 7.880 13.871.900 

2 Augustenborggade 21               8.816  10.029 8.040 80.633.160 

3 Augustenborggade 23D-F               7.874  9.711 8.040 78.076.440 

4 Augustenborggade 25G-J, 27               8.908  11.947 8.040 96.053.880 

5 Nordborggade 15               1.100  1.312 7.880 10.338.560 

6 Nordborggade 25-27                1.473  1.650 7.880 13.002.000 

7 Nordborggade 29, 29A, 31               2.128  1.320 7.880 10.401.600 

8 Nordborggade 43-45               1.144  1.262 7.880 9.944.560 

9 Nordborggade 47, 49, 51               2.932  3.591 7.880 28.297.080 

10 Nordborggade 53, 55               1.493  1.720 7.880 13.553.600 

11 Skanderborgvej 36-38                2.180  2.827 7.440 21.032.880 

12 Skanderborgvej 40                2.180  2.849 7.440 21.196.560 

13 Langenæs Allé 33-43               5.466  4.866 7.440 36.203.040 

14 Langenæs Allé 45-47, Sønderborggade 11-13               2.400  3.023 7.440 22.491.120 

15 Tøndergade 84-86               1.231  1.202 7.440 8.942.880 

16 Tøndergade 96-98                2.252  1.261 7.440 9.381.840 

17 Marselis Boulevard 28                5.605  6.784 9.240 62.684.160 

18 Marselis Boulevard 34-36                5.422  7.840 9.240 72.441.600 

19 Marselis Boulevard 38-40               6.577  7.310 9.240 67.544.400 

20 Kirkedammen 7-9                  939  1.248 7.440 9.285.120 

21 Vestervang 1, 2, 3, 7, 8              17.921  9.688 8.760 84.866.880 

22 Vestervang 4,6,9,10              15.987  9.253 8.760 81.056.280 

23 Vestervang 19-23. 20-24               7.598  9.916 8.760 86.864.160 

24 Vestervang 25A-K, 26-34              30.355  19.073 8.760 167.079.480 

25 Vestervang 35-41              27.661  18.028 8.760 157.925.280 

26 Haslegårdsvænget 3                  859  344 5.600 1.924.160 

27 Jens Baggesens vej 94-118             14.827  12.491 7.600 94.931.600 

28 Otte Ruds Gade 10                1.092  546 8.960 4.892.160 

29 Skovfaldet 2                9.824  3.930 8.900 34.973.440 

30 Funch Thomsens Gade 10-12                1.370  1.345 7.440 10.006.800 

31 Brendstrupvej 43-51               3.450  1.956 7.440 14.552.640 

32 Møllevejen 21, 23, 25, 27                1.775  3.289 10.000 32.890.000 
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5. Begrænsninger i opdrag og ansvar 
Colliers anerkender og accepterer sit generelle og professionelle ansvar over for kunden i henhold til 
opdraget. Tredjemand kan ikke holde Colliers ansvarlig for indholdet af vurderingsrapporten. 

For en nærmere redegørelse af de forudsætninger, der ligger til grund for vurderingen, henvises til afsnit 
2.3. 

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

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

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

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

Colliers har kendskab til flere af grundarealerne fra tidligere vurderingsarbejder for kunden over flere år.   
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Undertegnede, Carsten Gørtz Petersen, Rasmus Graverholt, Niklas Christensen og Nicolai Vedsted, Colliers 
International Danmark A/S, Søren Frichs Vej 38A, 1., 8230 Åbyhøj, erklærer hermed at handle som eksterne 
vurderingsmænd og at være fri for enhver økonomisk eller anden interesse i sagen, som med rette kan 
forventes at have indflydelse på evnen til at give en uafhængig og neutral meningstilkendegivelse i 
forbindelse med vurderingen. 

24. september 2021

Carsten Gørtz Petersen 
CEO | Partner | MRICS 

Rasmus Graverholt 
Manager og Head of Valuation & Advisory, Aarhus | 
Cand.merc. (Finansiering og International Business) 

Niklas Christensen 
Associate | Cand.merc.  
(Finansiering og International Business) 

Nicolai Vedsted 
Associate | Cand.oecon. 

August/september 2021 

RG-NC-NV/cm-as 
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