NREP investerer i 64 plejeboliger: "Vi har to
andre projekter i pipelinen"
NREP har vundet udbuddet om en grund i Sorø, hvor man vil opføre 5300 kvm friplejehjem. Man har tillid
til kommunen, siger investeringsdirektør til EjendomsWatch og varsler samtidig flere projekter med
samme operatør.

”Jeg vil sige det sådan, at vi bød nok lidt over det, som kommunen havde forventet at få for
grunden,” siger Klaus Ahm, investeringsdirektør i NREP. Foto: PR / NREP
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Ejendomsinvestoren og -udvikleren NREP har købt et grundstykke på ca. 12.500 kvm på
Smedevej 51 i Sorø Kommune med henblik på at opføre et nyt friplejehjem.
Det fortæller investeringsdirektør Klaus Ahm til EjendomsWatch.
"Der var en udbudsrunde på grunden i starten af året, hvor vi bød ind på to parceller. Nu er vi i
en fase, hvor vi kan løfte sløret for projektet," siger Klaus Ahm.
Planen er at opføre fire bogrupper med 16 plejeboliger i hver med et lukket og beskyttet
udegårdrum. Ejendommen vil blive opført i to etager med et samlet bygningsareal på 5300
kvm.
NREP vil ikke oplyse købsprisen eller færdig projektsum. Men ifølge Klaus Ahm har grunden
været udbudt til 1600 kr. pr. byggeretkvadratmeter, og med byggeretter på 5300 kvm giver det
en mindstepris på ca. 8,5 mio. kr.
"Man kan sige, at vi i hvert fald har budt minimumsprisen, eftersom vi har vundet udbuddet.
Jeg vil sige det sådan, at vi bød nok lidt over det, som kommunen havde forventet at få for
grunden," siger Klaus Ahm.
Godt politisk samarbejde
Det købte grund var egentlig udbudt til traditionel boligbebyggelse, men et politisk flertal i
kommunen har givet grønt lys til, at NREP i stedet kan opføre et friplejehjem.

"Vi har haft en rigtig god dialog med kommunen om at opføre friplejehjem, som kommunen
syntes var spændende. Den proces er blevet lidt forsinket af først corona og siden
sommerferie, men nu er vi ved at være i mål," siger Klaus Ahm.
Ifølge investeringsdirektøren er det afgørende for NREP, at man har et godt samarbejde med
den kommune, som man bygger friplejehjem i.
Det er ikke mindst af hensyn til operatøren af friplejehjemmet, som i dette tilfælde er den
erhvervsdrivende fond Mariehjemmene, der indtræder i en lejekontrakt på 25 år, når byggeriet
står færdigt.
"Når vi binder en operatør på en så lang lejekontrakt, så sikrer det, at alle parter har et klart
incitament til at løse de problemer, der måtte opstå hen ad vejen, fordi vi alle sammen er i det
her i mange år frem," siger Klaus Ahm.
"Derfor er det vigtigt for os, at vi træder ind af fordøren, så vores operatører og kommunerne
kan få et godt samarbejde. Det er i sidste ende et tillidsspørgsmål, og vi har et rigtig godt
indtryk af administrationen og politikerne i Sorø," fortsætter han.
Flere investeringer på vej
Friplejehjemmet i Sorø er langt fra den eneste plejehjem-investering, som NREP har på
tegnebrættet. EjendomsWatch beskrev i oktober, hvordan ejendomsinvestoren har planer om
at opføre mellem 10 og 15 plejehjem i de kommende år i samarbejde med forskellige
operatører.
I flere tilfælde vil det formentlig være med Mariehjemmene som operatør, fordi man har stor
tiltro til selskabet, fortæller Klaus Ahm. Han fremhæver i den forbindelse direktør Malene
Størup og bestyrelsesformand Jens Elmelund, der også er direktør i KAB.
"Vi sætter stor pris på vores samarbejde med Mariehjemmene. Vi har allerede to andre
projekter i pipelinen. Samlet set vil jeg skyde på, at vi vil etablere tre-fire plejehjem sammen
Mariehjemmene inden for en overskuelig periode," siger Klaus Ahm.
Han understreger, at Mariehjemmene er en forholdsvis lille spiller på markedet, så der er en
naturlig begrænsning på, hvor eksponeret NREP kan være over for selskabet, og hvor hurtigt
projekterne kan etableres.
"Vi ved ikke, hvor hurtigt de kan skalere deres forretning, og vi hverken kan eller vil presse
dem. Det ville være en katastrofe for os, hvis en operatør overstrækker sig," siger Klaus Ahm.
I første omgang bliver samarbejdet cementeret med det nye friplejehjem i Sorø. Projektet er
betinget af, at der vedtages en ny lokalplan for området, men Klaus Ahm forventer, at dette
kommer på plads i løbet af det kommende år.
"Vi smider spaden i jorden, så snart vi kan, men vi skal lige afvente en lokalplan. Jeg tror, det
er realistisk, vi er i gang med at bygge sidst på året næste år," siger Klaus Ahm.

