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Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 25. april 2019.

a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Københavns
Professionshøjskole køber en ejendom beliggende Tagensvej 86 og Hermodsgade 2-8 i København
N på ca. 16.000 m2. Totaludgiften andrager 268,6 mio. kr. i 2019.

Udgiften afholdes af Københavns Professionshøjskole.

b. Baggrund
Københavns Professionshøjskole (KP) er en statsfinansieret, selvejende institution oprettet ved en

fusion i 2018 mellem Professionshøjskolen University College Capital (UCC) og Professionshøjsko-
len Metropol (Metropol).

KP udbyder videregående fuldtidsuddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau
fordelt på 21 grunduddannelser. Herudover udbydes efter- og videreuddannelser.

Den fusionerede institution, KP, disponerer over en samlet bygningsmasse på ca. 145.000 m2 for-
delt på ejede og lejede ejendomme på 15 forskellige adresser i Storkøbenhavn, Hillerød, Helsingør,
Aarhus, Nødebo, og Bornholm. Skolens ledelse er placeret på Campus Carlsberg på Vesterbro i Kø-
benhavn.

Køb af ejendom
KP (og tidligere Professionshøjskolen Metropol) har siden 2010 lejet ejendommen Tagensvej 86 og

Hermodsgade 2-8 (herefter Tagensvej 86) af TRYG Ejendomme a/s. I forbindelse med at TRYG
Ejendomme a/s vil afhænde ejendommen, har KP vurderet, at det vil være økonomisk fordelagtigt at
købe den, idet de derigennem kan opnå lavere lokaleudgifter end ved nuværende lejeløsning, jf. tabel
4 nedenfor. KP har derfor indgået en aftale med TRYG Ejendomme a/s om køb af ejendommen Tag-
ensvej 86 til 265 mio. kr. Overtagelsesdagen er fastsat til 1. juli 2019. Aftalen er betinget af Finans-
udvalgets tilslutning af nærværende aktstykke.

Salget af ejendommen vil ske til KP uden for budrunde. KP vurderer på baggrund af ekstern råd-
givning, at salgsprisen svarer til markedsprisen for tilsvarende ejendomme.
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KP udbyder aktuelt uddannelserne sygeplejerske, administrationsbachelor, administrationsøkonom
og professionsbachelor i skat på adressen, som rummer bl.a. undervisningslokaler, kontorer, studen-
terfaciliteter og en kantine. Ejendommen har en central placering i umiddelbar nærhed til KP’s øvri-
ge uddannelsesaktiviteter på ydre Nørrebro, samt i forhold til offentlige transportmuligheder.

Tabel 1 viser den forventede udvikling i aktiviteten på KP’s uddannelser, som gennemføres i ejen-
dommen Tagensvej 86. Fremskrivningen i perioden 2019-2023 er baseret på et årligt optag svarende
til det faktiske optag i 2018, samt yderligere optag på uddannelserne sygeplejerske og professionsba-
chelor i skat. Uddannelsen professionsbachelor i skat er første gang udbudt i september 2018 med et
årligt optag på 50 studiepladser.

Tabel 1: Uddannelsesaktivitet KP og ejendommen Tagensvej 86 (STÅ)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

R R R B B B B
Sygeplejerske på T86 1.339 1.352 1.412 1.367 1.379 1.389 1.389
Administrationsbache-
lor 262 263 285 271 271 271 271

Administrationsøko-
nom 138 117 93 95 95 95 95

Professionsbachelor i
skat 0 0 0 37 72 88 105

Sum ordinære uddan-
nelser T86 1.739 1732 1.790 1.770 1.817 1.844 1.860

Sum ordinær uddannel-
ser KP* 12.480 12.355 12.477 12.457 12.504 12.531 12.547

*Hertil kommer efter- og videreuddannelsesaktiviteter, som i 2018 udgjorde 1.750 STÅ

KP havde i 2018 i Tagensvej 86 en arealanvendelse svarende til 8,9 m2 pr. STÅ (ekskl. efter- og
videreuddannelse). Bygningen vurderes således at kunne rumme den forventede stigning i aktivite-
ten. KP har gode muligheder for at tilpasse skolens samlede lokaleforsyning til dens aktiviteter, idet
skolen råder over både ejede og lejede ejendomme. KP vil således i tilfælde af aktivitetsnedgang
kunne foretage midlertidig udlejning, opsigelse af lejemål eller frasalg af bygninger.

Totaludgifter og finansiering
Totaludgifterne for køb af ejendom (inkl. rådgivning mv.) budgetteres til at udgøre 268,6 mio. kr.

(2019-priser) jf. tabel 2.

Tabel 2. Forventede købsudgifter (Mio. kr., 2019-prisniveau)
Køb af ejendom 265,0
Rådgivning mv. 1,0
Tinglysnings- og låneudgifter 2,6
I alt 268,6

Udgiften til erhvervelse af ejendommen på i alt 268,6 mio. kr. forventes finansieret ved optagelse
af 30-årigt realkreditlån og ved brug af likvide midler jf. tabel 3.

Tabel 3. Finansiering (Mio. kr., 2019-prisniveau)
Kreditforeningslån 159,0
Opsparing 109,6
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I alt 268,6

KP anvender samtidigt til finansieringen likviditet på 109,6 mio. kr. ved forbrug af opsparede mid-
ler. Realkreditfinansieringen udgør herved ca. 60 pct. af den samlede finansiering. Der foreligger til-
bud fra bank og realkreditinstitution, men renten vil blive endeligt fastsat ved optagelse af lånene.

KP’s likvide beholdninger inkl. obligationer var pr. 31. december 2018 ca. 316 mio. kr. Der bud-
getteres med en likviditet ultimo 2019 (efter køb af ejendommen) på 205 mio. kr. svarende til en li-
kviditetsgrad på 92 pct.

Løbende omkostninger
I den nuværende situation, hvor KP bor til leje, andrager de årlige omkostninger forbundet hermed

22,2 mio. kr. Ved køb af ejendommen, forventes skolens fremtidige årlige omkostninger med den
planlagte finansiering at andrage ca. 14,9 mio. kr. KP’s omkostninger til den løbende drift af ejen-
dommen ud over huslejen, vil være uændret, idet KP allerede varetager alle driftsopgaver knyttet til
lejemålet i henhold til den gældende lejekontrakt. Der forventes en årlig meromkostning til vedlige-
holdelse af klimaskærmen mv. på ca. 2 mio. kr.

KP vil således med erhvervelse af ejendommen og givet de aktuelle finansieringstilbud fra bank og
realkreditinstitution kunne reducere skolens årlige lokaleomkostninger med ca. 7,4 mio. kr. i forhold
til en fortsættelse af nuværende lejeaftale, jf. tabel 4.

Tabel 4. Samlede årlige driftsomkostninger Tagensvej 86 (Mio. kr., 2019-prisniveau)
Nuværende

2019

Ved køb af ejendom

2020
Forskel

Husleje 14,9 0
Energi 2,6 2,6
Pedel og rengøring 2,9 2,9
Vedligehold 0,6 2,6
Ejendomsskat 1,3 1,3
Samlede driftsom-
kostninger 22,3 9,4 12,9

Renter og bidrag 0 3,2
Afskrivninger* 0 2,3
Samlede kapitalom-
kostninger 5,5

Omkostninger i alt 22,3 14,9 7,4
*De årlige afskrivninger er beregnet som prisen for ejendommen på 265 mio. kr. fratrukket grundens værdi på 37 mio. kr. afskrevet over 50 år med en
scrapværdi på 50 pct. af ejendommens værdi.

I kapitalomkostningerne indgår afskrivninger samt renter på lån. De årlige renteomkostninger for-
ventes at andrage 3,2 mio. kr. ekskl. tabt alternativ forrentning af den anvendte likviditet. Der er ved
beregningen af omkostningerne i 2020 forbundet med erhvervelse af ejendommen taget udgangs-
punkt i en kalkulationsrente for et fastforrentet lån på 1,63 pct. samt en bidragssats på 0,42 pct.

KP’s årsregnskab for 2018 viser en omsætning på 1.565,6 mio. kr. Resultatet i 2018 var et over-
skud på 21,3 mio. kr. Resultatet for 2019 forventes, grundet ekstraordinære omkostninger i forbin-
delse med fusionen samt brug af opsparede midler til forskning, at blive et underskud på 27,5 mio.
kr. med en omsætning på ca. 1.518 mio. kr.
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KP’s egenkapital udgjorde ultimo 2018 583,7 mio. kr. KP ejer 6 ejendomme med en samlet bogført
værdi på 671,6 mio. kr. Den samlede gæld i KP’s ejendomme udgjorde pr. 31.12.2018 363,7 mio. kr.

Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at KP er i stand til at påtage sig den økonomiske
forpligtelse ved køb og efterfølgende drift af ejendommen.

c. Da ejendommens pris overstiger 100 mio. kr. forudsætter købet Finansudvalgets tilslutning, jf. bud-
getvejledningens 2.11.5.6. samt den særlige bevillingsbestemmelse jf. akt. 93 af 14. marts 2019.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Københavns Pro-
fessionshøjskole køber en ejendom beliggende Tagensvej 86 og Hermodsgade 2-8 i København N på
ca. 16.000 m2. Totaludgiften andrager 268,6 mio. kr. i 2019.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 25. april 2019

TOMMY AHLERS

/ Nicolai Ebsen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 02-05-2019
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