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1. Indledning 

På den ordinære generalforsamling i 2021 blev der efterlyst større viden og åbenhed omkring P+´s 
ejendomsinvesteringer. Det blev derfor vedtaget at udarbejde en redegørelse for ejendomsporteføljen 
baseret på størrelse, værdi, ejerforhold, fordeling af ejendomstyper mv., der skulle debatteres på et 
medlemsmøde. 
 
Eksponering mod ejendomsmarkedet sker både via direkte og indirekte investeringer. I Danmark har P+ 
historisk set primært foretaget direkte investeringer, mens der i udlandet primært foretages indirekte 
investeringer typisk via fonde, hvor P+ indgår i et investeringsfællesskab med andre både danske og 
udenlandske investorer og med bistand fra managere, der har indgående kendskab til markedsforholdene i 
de pågældende lande. 
 
Fokus i denne redegørelse ligger på direkte investeringer i Danmark, som P+ har gennemført alene eller 
sammen med andre institutionelle investorer. 
 
Redegørelsen er suppleret med en beskrivelse af, hvordan ejendomsdriften håndteres, herunder hvilke 
samarbejdspartnere, der bistår pensionskassen med at forvalte ejendomsaktiverne. 
 
Endelig er der i redegørelsen omtalt nogle af de nye initiativer med styrket klagebehandling og måling af 
lejertilfredshed, som er blevet iværksat efter generalforsamlingen i 2021. 
 
1.1. Hvorfor ejendomme? 
Investeringer i ejendomme sker på lige fod med andre aktiver for at sikre det bedst mulige afkast af 
medlemmernes opsparing i P+.  
 
Ejendomsinvesteringer bidrager til en diversificeret investeringsstrategi, hvor investeringsrisikoen spredes på 
aktiver som aktier, obligationer, kreditobligationer, infrastruktur, ejendomme mv. 
 
Ejendomme har forskellige karakteristika, så inden for aktivklassen fast ejendom sker der typisk også 
diversifikation baseret på geografi, anvendelse og alder. 
 
P+ har historisk set haft en høj eksponering mod boligudlejningsejendomme i den ældre boligmasse og 
geografisk orienteret mod Storkøbenhavn og Aarhus. Da ældre boligejendomme ofte er velbeliggende i 
områder med stor boligsøgning og samtidig underlagt huslejeregulering, er det naturligt at betragte det som 
et medlemsgode, at P+ kan tilbyde fortrinsret for medlemmer til at leje sådanne boliger. 
 
Pensionskassen kan ikke have som formål at skaffe billige boliger og slet ikke kun til en begrænset del af 
medlemmerne. Det ville kollidere med lovgivningens krav om, at P+ ikke må forskelsbehandle medlemmers 
opsparing, og at vi i øvrigt skal søge bedst muligt afkast af alle medlemmers opsparing. Finanstilsynet har 
tidligere givet påbud til en anden pensionskasse i anledning af, at pensionskassen udlejede boliger til 
medlemmer på gunstigere vilkår end markedsvilkår. 
 
Derfor sker investeringer i fast ejendom, herunder boligejendomme, først og fremmest for at sikre 
medlemmerne det bedst mulige afkast. 
 
 
2. Ejendomsporteføljens værdi og sammensætning 
P+ har p.t. ejendomsinvesteringer for ca. 14,5 mia. kr., fordelt med ca. 8,5 mia. kr. i danske ejendomme og 
ca. 6 mia. i udenlandske ejendomme. 
 
2.1 Danske ejendomsinvesteringer 
Investeringer i Danmark er primært allokeret mod direkte investeringer, hvor P+ enten ejer ejendommen 
alene eller i fællesskab med en anden pensionskasse. 
 
En opgørelse over direkte investeringer i Danmark fordelt på egne bolig- og erhvervsinvesteringer samt 
samejede ejendomme er opgjort i nedenstående oversigt. 
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P+ har herudover ca. 800 mio. kr. investeret i Danske ejendomsfonde, hvor den største investering er i 

fonden Commercial Real Estate Denmark, der investerer i erhvervsejendomme. 

De samlede danske ejendomsinvesteringer fordeler sig mellem erhvervs- og boligejendomme, jf. 

nedenstående. 

Ejendomme Postnr. Antal lejemål Kvm Ejendomme Postnr. Antal lejemål Kvm

Bolig Samejede boligejendomme (P+ andel)

AD Jørgensensvej (restlejligheder) 2000 26 2.328 Høeghsmindeparken - PFA 2900 38 7.727

Ambassadegaarden 2100 87 6.498 C.F. Richs vej 99-101 - PFA 2000 38 11.337

Dyrehavevej 2970 67 8.176 Søborg Huse - PFA 2400 84 9.945

Gothersgade 135 1361 19 4.191 Haraldsborg - PFA 2300 36 10.756

Gothersgade 137 1361 18 3.357 Munken - PFA 2000 40 7.009

Himmelev Strandpark 4000 50 4.017 Ved Boldparken - PFA 2000 121 23.338

Hørsholm Park (restlejligheder) 2970 32 3.872 Vordingborggade (50%) - PKA 2100 70 6.904

Jægersborgvej 2800 40 3.296 Dalgas Have (48,23%) - PKA 2000 234 20.828

Katrinebjergvej 8200 73 6.170 Chr. Brygge (50%) - AP 1559 14 5.027

Kronprinsessegade 1306 12 844 675 102.870

Mariendalsvej 38-40 2000 20 1.396

Nørre Søgade 1883 21 1.845 Erhverv

Nørre Voldgade 1358 20 2.980 Gammel Kongevej 11-13 1610 6 3.493

Overgaden Oven Vandet 1415 36 2.277 Kronprinsensgade 7 1114 3 1.644

Pile Allé 2000 25 2.126 Christianshavns Kanal 4 1405 2 1.518

Rømersgade 1362 35 2.845 Otto Mønsteds Gade 3-5 1571 17 3.446

Sallingvej (Dalhusene) 2720 302 17.071 Niels Juels Gade 7 1059 4 4.090

Sigbrits Allé 3-5 (restlejligheder) 2300 1 91 La Cours Vej 7 2000 4 5.547

Skodsborg Strandhave 2942 55 6.547 Hedeager 42, Århus 8200 4 29.390

Solbakken, Risskov 8240 38 3.278 Hedeager 44, Århus 8200 29 30.001

Strandvejen 185 (Onsgården) 2900 90 15.171 Frederikskaj 8 2450 3 10.506

Thorvaldsensvej 60 2000 20 2.064 Struenseegården 2200 43 11.752

Trunnevangen, Charlottenlund 2920 65 3.873 115 101.387

Vagtelvej (Godthåbsvænget) 2000 105 12.807

Virum Torv 2830 49 4.263

Vodroffslund, Frb 1914 27 2.859

Ørbækgaards Allé (restlejligheder) 2970 19 2.052

Åbakkevej (Tritronerne) 2720 72 3.924

I alt 1.424 130.218
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P+ ejer danske ejendomme i forskellige strukturer. Nogle ejendomme er ejet direkte af pensionskassen, 

andre ejendomme ejes via ejendomsdatterselskaber, og nogle få samejede ejendomme ejes via interessent-

skabsstrukturer. Valg af ejerform er i nogen grad historisk betinget, men ved køb af ejendomme har 

transaktionsformen selvfølgelig betydning for den ejerstruktur, der siden bliver pensionskassens. 

Ejerstrukturen for de direkte investeringer har ingen praktisk betydning for den daglige drift og forvaltning af 

ejendommene.  

Det er opgavernes omfang og kompleksitet – ikke ejerstrukturen – der afgør, hvordan driften af 

ejendommene organiseres, herunder hvordan opgaverne uddelegeres til eksterne samarbejdspartnere. Det 

er i alle tilfælde P+, der godkender rammerne for forvaltningen af ejendommene via forvaltningsaftaler, 

budgetter og løbende opfølgning på vedtagne aktiviteter. 

2.2 Udenlandske ejendomsinvesteringer 
De udenlandske investeringer på ca. 6 mia. kr. er aktuelt allokeret gennem ca. 25 forskellige investerings-
fonde, der har forskellig fokus, hvad angår geografi og ejendomstyper. Med investering via investeringsfonde 
sikrer P+ både diversifikation og kendskab til lokale markeder, som P+ ikke selv er i besiddelse af. 
 
 
3. Ejendomsinvesteringsstrategi 

 
3.1 Størrelse og strategi 
P+ har allokeret ca. 12 pct. den samlede investeringsportefølje i fast ejendom. Pensionskassen har haft en 
meget høj allokering mod ældre danske boligejendomme. 
 
Historisk har denne allokering mod ældre boligejendomme givet gode afkast til P+´s medlemmer, men det 
har nu været nødvendigt at foretage justeringer mod en mere diversificeret investeringsstrategi med fokus på 
flere udenlandske investeringer og en bedre balance i de danske investeringer mellem erhvervsejendomme 
samt ældre og nye boligejendomme. 
 
Justeringen af strategien med bedre diversifikation i porteføljen vil bidrage til: 
 

 Større robusthed over for makroøkonomiske stød. 

 Et højere forventet afkast. 

 Nedbringelse af porteføljens samlede CO2-aftryk. 
 

2.500.000.000,00 

6.000.000.000,00 

Værdi erhverv/bolig

Samlet erhverv Samlet bolig
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Vi forventer, den samlede ejendomseksponering i løbet af 5 år vil være ligeligt fordelt mellem danske og 
udenlandske investeringer. 
 
3.2 Robuste afkast 
Ejendomsinvesteringsstrategien har historisk givet gode afkast til pensionskassens medlemmer med et 
gennemsnitligt afkast for de sidste 5 år (2016 – 2020) på 10,2 pct. for den de danske ejendomme.  
 
Hovedforklaringen på de positive afkast er værdireguleringer, der både tilskrives et lavere renteniveau, 
stigende priser på ejerboligmarkedet og den løbende optimering af drift og investeringer på ejendommene. 
 
3.3 Porteføljetilpasning til ny strategi 
P+ har i 2021 eksekveret på den justerede strategi og i nogen grad nedbragt overvægten af ældre bolig-
ejendomme i den samlede portefølje. Der er foreløbig solgt følgende 9 ældre boligejendomme med i alt 764 
lejligheder. 

 

4. Drift og forvaltning af ejendomsportefølje 
 

4.1 Renovering af ældre boligejendomme 
P+ ejer mange ældre boligejendomme, der blandet andet er karakteriseret ved, at de kræver løbende 
vedligeholdelse og renovering, samt at huslejefastsættelsen er reguleret af forskellige maksimalpris-
bestemmelser i lejelovgivningen. 
 
Huslejereguleringen for de ældre boligudlejningsejendomme sker som udgangspunkt efter reglerne om 
omkostningsbestemt husleje. Disse regler tillader udlejer at indregne de fleste, men ikke alle driftsudgifter i 
huslejen, mens afkastet af den investerede kapital er frosset fast til prisen på ejendommen i 1975, hvor 
reglerne blev indført. Udgifter til vedligeholdelse kan medtages med et fast beløb, uanset at de faktiske 
omkostninger ofte er meget højere. 
 
Denne restriktive huslejeregulering har historisk betydet, at de ældre boligejendomme ikke blev renoveret og 
vedligeholdt. 
 
Staten og kommunerne foretog derfor i 1980´erne og 1990´erne store investeringer i offentlig byfornyelse, 
der primært bestod i, at der blev givet store offentlige tilskud til genopretning af boligstandarden i København 
og andre større byer i Danmark.  
 
I erkendelse af, at de offentlige kasser ikke kunne blive ved med at finansiere en meget rundhåndet 
byfornyelse, liberaliserede man i 1996 reglerne for lejefastsættelse blandt andet med det formål, at parterne 
på lejemarkedet i højere grad selv skulle bidrage til at finansiere byfornyelsen. Ejendomsejerne fik adgang til 

  Antal boliger Areal 

Store Møllevej (KBH S) 216 18.737 

Marselisborg (KBH Ø) 133 10.632 

Mjøsensgade (KBH S) 68 4.283 

Vesterled (Valby) 69 4.694 

Strandgade (KBH K) 14 1.732 

Nyvej (FRB) 40 5.956 

Ole Suhrs Gade (KBH K) 20 1.872 

Engdalsvej (Brabrand) 36 2.732 

Treleddet (FRB) 168 13.983 

I alt 764 64.621 
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at aftale en friere lejefastsættelse baseret på lejelovens regler om det lejedes værdi (boligreguleringslovens 
§ 5, stk. 2), men skulle så til gengæld levere moderniserede lejligheder og velvedligeholdte ejendomme. 
 
Reglerne for modernisering af lejligheder er løbende blevet justeret siden 1996, herunder med krav til 
ejendommens vedligeholdelse i 2001, krav til energirenoveringer i 2014 og senest i 2020, hvor der blev 
indført et forhåndsgodkendelsessystem, yderligere krav til energirenoveringer samt et forbud mod 
gennemførelse af gennemgribende lejlighedsmoderniseringer i 5 år (karensperiode) i forbindelse med 
ejerskifte af udlejningsejendomme.  
 
Det nye system med forhåndsgodkendelser medfører desværre, at tomgangsperioder mellem lejerskifte 
blevet betydeligt længere, men til gengæld får man gennem huslejenævnets forudgående afgørelse 
sikkerhed for, at lejligheden kan moderniseres og genudlejes til det lejedes værdi. 
 
4.1.1. Lejlighedsmoderniseringer 
P+ har i mere end 20 år renoveret ledige lejligheder i de ældre boligejendomme op til mere nutidig standard 
efter lejelovgivningens regler om lejlighedsmoderniseringer. Renovering sker indenfor lovgivningens rammer 
– det vil i hovedsagen sige efter reglerne i boligreguleringslovens § 5, stk. 2. 
 
Lejlighedsmoderniseringer opfylder flere formål, herunder: 
 

1. Lejligheder i ældre ejendomme opdateres til moderne standard, så værdien af ejendommen sikres. 
2. Huslejereguleringen i forbindelse med moderniseringen bidrager positivt til ejendommens afkast og 

dermed medlemmernes pensionsopsparing. 
 
Ved moderniseringer er der fokus på at sikre tidssvarende køkken- og badeforhold, elinstallationer og rum-
indretning, ligesom der kontinuerligt arbejdes med forskellige bæredygtighedstiltag såsom vandbesparende 
toiletter og armaturer, LED-belysning, isolering af brystninger, skunke mv. Endelig gennemføres en 
opdatering af vægge, lofter og gulve, så hele lejligheden fremstår gennemgribende renoveret. 
 
P+ har valgt en kvalitetsstandard for lejlighedsmoderniseringer, der ligger markant højere end lovgivningens 
minimumskrav. Det valg er truffet for at sikre en kvalitet i boligerne, der vil være efterspørgsel på i mange år 
fremover. 

 
Efter modernisering genudlejes lejlighederne til en husleje, der svarer til huslejen for andre tilsvarende 
lejligheder (det lejedes værdi). Lejlighederne er fortsat underlagt huslejeregulering, men genudlejning sker til 
en højere leje end omkostningsbestemt leje.  
 
Styrende for huslejeniveauet er huslejenævnenes og domstolenes vurdering af det lejedes værdi. P+ 
fastsætter og godkender lejeniveauer for moderniserede lejligheder på basis af den rådgivning, vi modtager 
fra vores forskellige samarbejdspartnere, herunder ejendomsadministratorer, ejendomsmæglere og 
advokater. 

 
4.1.2. Renovering af klimaskærm 
Med en ejendomsportefølje, der for boligejendommenes vedkommende primært består af ældre ejendomme, 
opstår der løbende behov for at renovere klimaskærmen, det vil sige udskifte tag, renovere facader, udskifte 
vinduer og døre mv. 
 
Der er ofte tale om relativt store investeringer med lang levetid fra 30-100 år, så det er naturligt, at man nøje 
overvejer og undersøger, om andre moderniseringstiltag skal gennemføres i kombination med, at man skal 
renovere klimaskærm eller andre af ejendommens grundinstallationer. 
 
4.1.3. Energirenovering 
P+ har gennem længere tid arbejdet systematisk med at tænke energibesparelser ind i alle renoveringer. Det 
gælder med selvstændige energirenoveringstiltag som fx renovering af varmecentraler og varme-
distributionsanlæg, men også i forbindelse med lejlighedsmoderniseringer og større generelle renoverings-
arbejder som fx tagudskiftning, hvor nyt tag isoleres op til nutidig standard. 
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Vi har energistyring og -overvågning på alle ejendomme for at sikre, at varmeanlæg drives så effektivt som 
muligt og for at sikre, at der hurtigt kan skrides ind over for lækager eller uhensigtsmæssigt energi- og 
vandforbrug. 
 
Fokus på energibesparelser giver resultater. For perioden 2014-2020 er CO2-aftryk på P+´s danske 
portefølje reduceret med 48 pct. fra 20,3 til 10,6 kg/m2. Ca. 35 pct. af reduktionen kan direkte tilskrives P+’s 
initiativer, mens den øvrige reduktion kan tilskrives lavere CO2-aftryk på produktion og distribution af el og 
fjernvarme. 
 
Energirenovering og andre tiltag omkring klimatilpasning skal fortsat have stor prioritet i fremtiden. Den 
grønne omstilling kommer til at påvirke beboernes dagligdag med initiativer rettet mod energioptimering, 
affaldshåndtering, etablering af el-ladestandere, pasning og beplantning af frie arealer mv. 
 
4.1.4. Fortætning med tagboliger 
Mange kommuner, herunder også Københavns Kommune, har et ønske om, at der bliver etableret nye 
boliger med udgangspunkt i byernes tagrum. Der er stor efterspørgsel på nye boliger i København og andre 
bysamfund i vækst, og set i et samfundsperspektiv er der mange fordele forbundet med at fortætte byerne 
med udgangspunkt i den eksisterende bygningsmasse. Byens infrastruktur kan genanvendes, og ved at 
bygge i højden, slipper man for at inddrage friarealer, som også kan være en mangelvare. 
 
For at tilskynde private investorer til at bygge tagboliger har man fra politisk side lempet huslejeregler og 
øvrige rammebetingelser for tagboliger, så huslejekontrakter kan indgås på markedsvilkår, ligesom nye 
tagboliger kan opdeles og sælges som ejerlejligheder, uanset at de øvrige lejligheder i ejendommen ikke er 
opdelt. 
 
P+ har i forbindelse med nødvendige tagudskiftninger gennemført etablering af tagboliger på 4 ejendomme, 
et projekt er under udførelse, og der er igangværende proces med indhentelse af byggetilladelse for endnu 
et par ejendomme. 
 
Erfaringerne med de gennemførte projekter er, at slutproduktet bliver godt. Tagboligerne er efterspurgte, 
også selvom huslejen er højere for disse boliger. Etablering af tagboliger bidrager typisk også til en bedre 
energiramme for ejendommene, ligesom etableringen bidrager til at holde det løbende afkast til 
medlemmernes pensionsopsparing.  
 
Men processen er tung, og selvom man planlægger at tage særlige hensyn til beboerne i ejendommen, kan 
man ikke ignorere, at det medfører yderligere gener for beboerne, når en tagudskiftning - der måske i 
forvejen tager 7-9 måneder - forlænges med yderligere 4 måneder, fordi der samtidig skal indrettes 
tagboliger i ejendommen. 
 
Samlet set er evalueringen, at P+ fremover vil være mere tilbageholden med at planlægge og realisere nye 
tagboligprojekter. 
 
4.2. Samarbejde med beboere og erhvervslejere 
Som det fremgår i afsnittet nedenfor, er den løbende forvaltning af P+´s ejendomsportefølje uddelegeret til 
eksterne samarbejdspartnere. 
 
Det indebærer blandt andet, at det er eksterne ejendomsadministratorer og/eller asset managere, der på 
P+´s vegne forestår den løbende dialog med beboere og erhvervslejere. 
 
Vi lægger vægt på, at beboere og erhvervsdrivende behandles som kunder. Det indebærer, at vi forventer af 
vores samarbejdspartnere, at de er tilgængelige og bidrager til at skabe en ligeværdig og gensidig respekt i 
dialogen med beboerne. 
 
Det er naturligt, at vi i kontrakterne med eksterne samarbejdspartnere fastlægger servicemål, hvis opfyldelse 
løbende evalueres blandt andet via tilfredshedsmålinger udført af leverandøren. 
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Ekstraordinært har P+ som supplement til leverandørmålinger fået gennemført sin egen tilfredshedsmåling 
blandt de ca. 1.400 lejere, som bor i de 100 pct., ejede ejendomme. Hovedkonklusionerne i 
tilfredshedsmålingen offentliggøres i tilknytning til medlemsmødet den 8. december 2021. 
 
4.2.1. Klagebehandling 
I alle langvarige og gensidigt bebyrdende aftaleforhold kan der opstå uoverensstemmelser. Dette gælder 
ikke mindst i lejeforhold, fordi hele reguleringen af forholdet mellem lejer og udlejer i nogle sammenhænge 
forekommer overkompliceret, men uoverensstemmelser opstår også på grund af uenighed om pris samt 
service og kvalitet i det leverede ydelser. 
 
Det er et naturligt led i udliciteringen af opgaver, at de valgte samarbejdspartnere også behandler alle klager, 
der handler om beboerens eller den erhvervsdrivendes forhold, som lejer i P+´s ejendomme. For at styrke 
klagebehandlingen blev det medio 2021 aftalt med DEAS, der er administrator for vores boligejendomme, at 
selskabet skulle oprette en særlig klagefunktion, som man kan henvende sig til, hvis man er utilfreds med et 
svar eller håndtering af en konkret sag. 
 
Undtaget fra den særlige klageadgang er sager, som allerede er under eller mest velegnet lader sig løse ved 
behandling i huslejenævn eller ved domstolene. 
 
Det er aftalt, at P+ modtager løbende rapportering på status og resultat af de klagesager, der behandles af 
den særlige klagefunktion hos DEAS. 
 
4.3. Samarbejdspartnere 

 
4.3.1. Direkte ejede ejendomme 
I forbindelse med de danske ejendomme har P+ valgt en model, hvor der i sekretariatet opretholdes en 
beskeden organisation til overordnet styring og kontrol med investeringerne, mens de fleste andre opgaver 
med hensyn til drift, huslejeadministration, forvaltning og kommunikation er udliciteret til eksterne 
samarbejdspartnere. 
 
Denne styringsmodel er valgt for mange år siden i erkendelse af, at ejendomsforvaltning kræver særlige 
kompetencer inden for økonomi, boligjura og byggeteknik, som det ikke er muligt at opretholde in house med 
en ejendomsportefølje som vores. 
 
Eksterne samarbejdspartnere kan være asset managere, der typisk bistår med ejendomme og porteføljer 
med et større udviklingspotentiale.  
 
P+ benytter og har benyttet flere forskellige asset managere, herunder Capital Investment, Thylander 
Gruppen og Fokus Asset Management. Ofte bistår asset manager allerede tidligt i processen med både køb 
af og udarbejdelse af forretningsplan for ejendommen eller porteføljen. 
 
På de direkte ejede ejendomme er udvikling og styring af ejendomsdriften for tiden udliciteret til asset 
managere for de boligejendomme, som P+ ejer sammen med PFA samt på 2 erhvervsejendomme, der er 
indkøbt med et attraktivt udviklingspotentiale, som de pågældende managere bistår P+ med at få realiseret. 
 
Den løbende ejendomsadministration, der omfatter huslejeopkrævning, bogholderi, regnskab, lejevarslinger, 
lejekontrakter, indflytninger og fraflytning samt styring af viceværter og vedligeholdelsesplanlægning, er for 
de direkte ejede ejendomme udliciteret til henholdsvis DEAS og CEJ Ejendomsadministration.  
 
DEAS administrerer primært vores boligejendomme, mens CEJ Ejendomsadministration efter et udbud i 
2021 har overtaget administrationen af en portefølje af større erhvervsejendomme. 
 
Foruden asset managere og ejendomsadministratorer knytter vi løbende forskelle arkitekter, ingeniører og 
advokater til at bistå med større renoveringsprojekter. 
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4.3.2. Indirekte ejendomsinvestering 
Ved indirekte investeringer i fast ejendom er det den fond, som er genstand for investeringen, der sørger for 
at købe, sælge og udvikle ejendommene.  
 
I det omfang fonden ikke har de rette kompetencer, udliciteres driften til lokale ejendomsadministratorer, 
facility managere og asset managere. 
 


