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Velliv holder rejsegilde på Udlændinge-

styrelsens nye kontor i Næstved 

 
 

 

Velliv afholder i dag rejsegilde på Udlændingestyrelsens nye kontor i Næstved, der er et 

OPP-projekt i samarbejde med Pædagogernes Pension og Lægernes Pension.  

 
Investorkredsen med Pædagogernes Pension (25 pct.), Lægernes Pension (25 pct.) og Velliv (50 pct.) er godt i 

gang med opførelsen af Udlændingestyrelsens nye kontor i Næstved. Således afholdes der i dag torsdag den 23. 

maj 2019 rejsegilde på den ca. 10.000 m2 store kontorbygning, der fremadrettet skal huse ca. 400 medarbejdere.  

 

”Det er altid en vigtig milepæl, når et byggeri af denne størrelse afholder rejsegilde. Vi tog første spadestik i august 

2018, og vi forventer at aflevere bygningen til Udlændingestyrelsen i december i år,” fortæller ejendomsdirektør 

Søren Tang Kristensen fra Velliv og fortsætter:  

 

Pressemeddelelse 
23. maj 2019 
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”OPP-projekter som dette er særdeles interessante investeringer for os som pensionsselskab. Jeg glæder mig der-

for over, at vi sammen med Pædagogernes Pension og Lægernes Pension er involveret i flere andre interessante 

OPP-projekter. Projekterne giver bredt se værdi til samfundet. Her i form af en ny bygning til Udlændingestyrelsen, 

der både sikrer medarbejderne gode rammer for deres arbejde, og samtidig har en høj arkitektonisk kvalitet. OPP-

projekterne bidrager desuden til at sikre pensionskunderne et stabilt og langsigtet afkast, hvilket er grundstenen i 

en attraktiv pensionsordning.”  

 

Bygningen, der er beliggende på Farimagsvej 51 i Næstved, er tegnet af AART Architects A/S. Den består af tre 

forskudte atriumhuse på op til fem etager og tilpasses det eksisterende byrum. Bygningen opføres af entreprenør 

A. Enggaard. Den samlede investering udgør ca. 200 mio. kr.  

 

Kontakt: 

Pressechef Mikkel Bro Petersen, telefon 2483 8630, Velliv 


