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SAMMENFATNINGSAMMENFATNING

* Danmark hårdt ramt af finanskrisen
* Store porteføljer til salg
* Øget transaktionsvolumen – aktørerne mere aktive
* Anden struktur – få store ejendomsselskaber
* Flere udenlandske investorer – øget transparens
* Lavere prisniveau end i Stockholm
* Geografisk nærhed – mulighed for ekspansion
* Fordel i en mere aktiv ejendomsadministration

DET DANSKE MARKED: FORSKELLE MELLEM DET 
DANSKE OG SVENSKE 
EJENDOMSMARKED:

Læs om de svenske aktøres erfaringer 
med det danske ejendomsmarked på side 
24-29 og interviews med aktørerne fra 
side 30 og frem.

STORE SVENSKE EJENDOMSAKTØRER SOM INVESTERER I DANMARK:

Castellum
2011

207.133 kvm

København
Brøndby, Herlev,
Albertslund, 
Ørestad

Wihlborgs
1996

402.660 kvm
Herlev, Ballerup, 
Høje-Taastrup, 
Glostrup, Brøndby,
nordlige og sydlige
København

Niam
2011

860.131 kvm

Hele Danmark

Balder
2010
           
(nyproduktion)

198.949 kvm
      København, 
Amager, Ørestad

Akelius
2016
    (ældre boliger)

51.426 kvm

København och 
Frederiksberg

Heimstaden
2015
    (nyproduktion)

178.329 kvm

København, 
Frederiksberg,
Amager, Ørestad

boliger
erhvervs-
ejendomme

Brødby

Ørestad

Amager

Høje
-Taastrup Albertslund

Herlev

Ballerup

Glostrup
Frederiksberg

Köpenhamn

DE SVENSKEJEDE EJENDOMME I DANMARK:

Kilde: Øresundsinstituttets sammenfatning er baseret på oplysninger fra virksomheder, pressemeddelelser og årsrapporter, og 
information fra Sadolin & Albæk
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40 milliarder svenske kroner i ejendomsværdi
2 millioner kvadratmeter

DE SVENSKE EJENDOMSKØB I DANMARK:

44 rådhuse
De 2 millioner 
svenskejede kvadrat-
meter svarer til cirka 
44 gange bruttoarealet 
af Københavns Rådhus.

Af de svenskejede ejendomme står erhvervslokaler for cirka 1,3 millioner kvadrat-
meter og boliger for 700.000 kvadratmeter – svarende til 8.000 lejligheder. 

8,5 milliarder 
svenske kroner er inves-
teret indtil videre i 2017 
(januar til april).

12,5 milliarder
svenske kroner blev 
investeret i 2016.

7,5 milliarder
svenske kroner blev 
investeret i 2015.

I denne rapport kortlægger Øresundsinstituttet de svenske ejendomsin-
vesteringer i Danmark. Vi identificerer de største svenske aktører, deres 
porteføljer, fokusområder og strategi på den anden side af Sundet. Vi be-
skriver også markedssituationen, der påvirker hvordan aktørerne agerer, 
og fremhæver hvilke forskelle de svenske aktører har oplevet på det dans-
ke ejendomsmarked sammenlignet med deres svenske hjemmemarked.

Kortet viser årstallet som selskabet gennemførte sit første køb i Danmark, det samlede areal som de 
ejer i Danmark, inden for hvilket segment de satser samt i hvilke geografiske områder. Læs om flere 
svenske aktører med interesse for Danmark på side 14-15. 

I tallene for det samlede svenskejede 
ejendomsareal, ejendomsværdi og 
areal, inkluderes udover de seks 
største ejendomsselskaber også 
virksomheden Pandox. I tallene over 
køb, samt i den mere detaljerede gen-
nemgang af hver aktør, er virksomhe-
den derimod ikke inkluderet.
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De seneste år har de svenske ejendomsselskaber 
som investerer i Danmark øget deres aktivitet. Der 
er også kommet flere svenske aktører til som har 
lavet deres første køb på den danske side af Sundet. 
Aktørerne adskiller sig i forhold til hvilke geografis-
ke områder og i hvilke segment de investerer i, men 
de har en fællesnævner: de vil alle satse mere. 

Øresundsinstituttet har identificeret seks hoved-
sagligt svenske aktører, som har investeret i og ejer 
ejendomme i Danmark. Det er Wihlborgs, Cas-
tellum, Niam, Balder, Heimstaden og Akelius. Fra 
side 30 og frem findes interviews med repræsen-
tanter for disse virksomheder og på side 14 findes 
en liste over flere svenske aktører som er aktive i 
Danmark.  Blandt de aktører stikker Pandox ud. 

De ejer otte hotelejendomme i Danmark, 100.000 
kvm, til en samlet værdi på 3,2 milliarder svenske 
kroner. Eftersom selskabet har et europæisk fokus 
så adskiller de sig fra de seks ovenstående aktø-
rer, men virksomhedens portefølje er med i det 
samlede tal for de svenske aktørers ejendomme i 
Danmark, der bliver præsenteret i denne rapport.  

Samlet set ejer de svenske aktører ejendomme for 
cirka 40 milliarder svenske kroner i Danmark. 
Det samlede areal er 2 millioner kvm. Fordelt på 
segment modsvarer det 1,3 millioner kvm erh-
vervsejendomme (kontor, lager, logistik, industri 
og butikker) og 8.000 boliger. Det samlede areal 
svarer til 44 rådhuse regnet ud fra Københavns 
Rådhus størrelse. 

De svenske aktører har i høj grad øget deres tilstede-
værelse i Danmark i løbet af de seneste år. Fra 2015 
og frem til i dag har selskaberne købt ejendomme 
for 28,5 milliarder svenske kroner i Danmark. I år 
er transaktionsvolumen på 8,5 milliarder svenske 
kroner, hvilket kan sammenlignes med 12,5 milliar-
der svenske kroner for hele sidste år og 7,5 milli-
arder svenske kroner for 2015. For cirka tre uger 
siden gjorde det svenske investeringsselskab Niam 
en rekordstor investering i Danmark da de købte 
ejendomsselskabet HD Ejendomme for cirka fem 
milliarder kroner og fik næsten 500.000 kvm ekstra. 
Dermed blev de også den største svenske ejen-
domsaktør i Danmark med i alt cirka 860.000 kvm. 
Wihlborgs har tidligere været dominerende med 
sine cirka 400.000 kvm. Derefter ligger Castellum, 
Balder og Heimstaden, alle på omkring 200.000 
kvm. Af aktørerne inden for boligsegmentet er Bal-
der størst med 1.500 lejligheder og yderligere 1.000 
i produktion. Heimstaden har 1.100 eksisterende 
lejligheder og 680 i produktion og Akeluis ejer cirka 
700 lejligheder. Wihlborgs er den aktør som var 
først ovre og investere i Danmark, allerede i 1996, 
og Akelius var den sidste af de ovennævnte. 

Ud over Niams rekordkøb i foråret har også flere 
af de andre svenske aktører satset stort i løbet af 
de seneste år. Heimstaden har på to år købt 1.100 
lejligheder, og har i år købt fem projektejendom-
me for cirka tre milliarder kroner. Sidste år købte 
Castellum daværende Norrporten og fik dermed 
syv ejendomme i København. Wihlborgs købte 
en portefølje med 13 ejendomme sidste år og har 
i købet af de to seneste år fordoblet sin ejendom-
sportefølje i Danmark. Akelius købte for første 
gang sidste efterår og det var blandt andet højhuset 
Domus Vista med 476 lejligheder. Balder har en 
bred ejendomsportefølje i Danmark og renoverer 
lige nu Det Kongelige Danske Musikkonservato-
riums tidligere lokaler om til et hotel, bygger nyt 
i Amager Strandpark og Ørestad og er gået ind 
som medejer i det danske projektudviklingsselskab 
Sjælsø Management. Sammenlagt stod de svenske 
ejendomsselskaber for næsten en femtedel af 
transaktionsvolumen i København sidste år, ifølge 
rådgivningsvirksomheden Sadolin & Albæk. 

Heimstaden, Balder og Akelius satser hovedsagligt 
på boliger i Danmark. Akelius fokuserer på ældre 
ejendomme som de videreudvikler i takt med at 
lejerne flytter ud. De overvejer også at investere 
i kontorlokaler som kan bygges om til boliger 
hvilket har været almindeligt i København i købet 

REAL ESTATE:
Svenske ejendoms-
investeringer i Danmark

af de seneste år. Heimstaden og Balder har fokus 
på ny produktion og begge virksomheder har også 
købt projektejendomme i Danmark. Som nævnt 
ovenfor ejer Balder også et hotel og gennemfø-
rer i øjeblikket en ombygning af den 5.500 kvm 
store bygning på Niels Bocks Gade i Københavns 
centrum, som tidligere har huset Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium. Desuden ejer 
de Cirkusbygningen som har underholdnings-
virksomheden Wallmans som lejer. Wihlborgs 
og Castellum satser på erhvervsejendomme og 
hovedsagligt kontor og lager i Danmark. Niam 
som er et investeringsselskab satser på både erh-
vervsejendomme og boliger. Eftersom Niam er en 
fondsbaseret ejer med et mere udpræget køb- og 
sælg-perspektiv er de en aktiv part på transaktions-
markedet i Danmark. 
 
Set i forhold til placering investerer Balder og 
Heimstaden hovedsagligt i de centrale dele af Kø-
benhavn, i Ørestad og på Amager. Akelius har kun 
købt ejendomme i Københavns centrum, men kan 
tænke sig at satse i Storkøbenhavn fremover. Balder 
vil se på flere områder når der er ved at ikke være 
flere byggegrunde i Ørestad. Wihlborgs satser mest 
i de vestlige dele af Storkøbenhavn, men erhvervede 
sidste år også en ejendomsportefølje som delvis er 
beliggende i Københavns nordlige og sydlige dele. 
Castellum har en todelt portefølje efter de købte 
Norrporten sidste år. Tidligere fokuserede de på 
det vestlige Storkøbenhavn mens de nyopkøbte 
ejendomme ligger i Københavns centrale dele, først 
og fremmest ved Havneholmen og i Ørestad. 

Dermed kan det konstateres at flere af de svenske 
selskaber har udvidet deres investeringer i Dan-
mark i løbet af den seneste tid eller overvejer det. 
Niam har delvis ændret fokus fra tidligere at have 
satset meget på boliger i København, til at satse 
mere på boliger i andre dele af landet og kontorer 
i København. Castellum har med Norrportens 
ejendomme fået en portefølje med to lokalisering-
er og overvejer også at starte med projektudvikling 
af kontor eller lager. Wihlborgs fik med sidste års 
storkøb delvis en ny geografi med det nordligere 
og sydlige København. Heimstaden har satset på 
projektudvikling i løbet af året. Balder arbejder 
med projektudvikling af kontorer og hoteller 
og har også købt sig ind som medejer i et dansk 
projektudviklingsselskab. Akeluis overvejer at satse 
på kontorlokaler i Københavns centrum som skal 
bygges om til boliger og eventuelt også på flere 
geografiske områder end det centrale København. 
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Finanskrisen skabte en ny situation på det danske ejendomsmarked med 
store porteføljer til salg og pressede priser. Det har passet de svenske ejen-
domsaktører som vil ekspandere og har en geografisk nærhed til markedet. 
Omkring 40 milliarder svenske kroner har de svenske aktører investeret og 
sammenlagt ejer de i dag cirka 2 millioner kvadratmeter i Danmark. Det 
svarer til cirka 44 rådhuse regnet ud fra Københavns Rådhus størrelse.  
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”Det danske ejendoms-
marked har været hårdt 
ramt af finanskrisen og 
genopretningen har taget 
tid. Det har også betydet 
at store ejendomsport-
eføljer har været til salg 
og at priserne har været 
relativt lave.”

At nogle af selskaberne som investerer i nyprodu-
cerede boliger går over til at også satse på projek-
tudvikling skyldes markedssituationen, mener 
Peter Winther som er adm. direktør for den danske 
rådgivningsvirksomhed Sadolin & Albæk. Kon-
kurrencen inden for boligsegmentet er steget og 
prissætningen er blevet mere aggressiv. Derfor er det 
en god forretning at arbejde med projektudvikling, 
hvis man har midler til at finansiere det, mener 
han. For Castellum og Wihlborgs, som begge har 
været store i de vestlige dele af Storkøbenhavn, ser 
han det som et spørgsmål om volume at de breder 
sig til flere geografiske områder. Der er en grænse 
for hvor stor man kan blive på et marked. At satse 
på projektudvikling inden for lager, som Castel-
lum overvejer, ser Peter 
Winther som en god 
forretning eftersom der 
er meget lav tomgang 
i moderne logistisk-
bygninger inden for en 
afstand på 20 km fra 
København og eftersom 
efterspørgslen er steget i 
takt med internethand-
lens fremmarch. 

De svenske ejendoms-
selskaber ses nu som 
en naturlig del af det 
danske marked, mener Peter Winther. Sælgere kan 
opleve det som usikkert at handle med udenland-
ske investorer og som potentiel køber handler det 
om at så kunne vise, at man kan og vil købe. De 
svenske aktører har gjort et godt fodarbejde og 
betragtes som langsigtede investorer i Danmark, 
ifølge Peter Winthers vurdering. Der er flere 
grunde til at de svenske aktører har styrket deres 
tilstedeværelse i Danmark og at flere er kommet 
til i løbet af de seneste år. Det danske ejendoms-
marked har været hårdt ramt af finanskrisen og 
genopretningen har taget tid. Det har også betydet 
at store ejendomsporteføljer har været til salg og at 
priserne har været relativt lave. Som investor har 
det været muligt at på kort tid opbygge en kritisk 
masse og til en god pris, blandt andet sammenlig-
net med markedet i Stockholm. 

Det danske marked består af få store ejendoms-
selskaber og pensionsselskaberne er i stedet store 
ejendomsaktører, hvilket blandt andet skyldes 
skattemæssige årsager. Pensionsselskaberne er gået 
fra at se ejendomme som en evig investering til at 

løbende gennemse deres portefølje og sælge fra. 
Det er en af årsagerne til at transaktionsvolumen i 
Danmark er steget i de seneste år. At udenlandske 
investorer har fået øjnene op for Danmark har 
medført nye krav til branchen og har bidraget til 
et større transparens, hvilket de svenske aktører 
også har mærket. En vigtig faktor er derudover 
den geografiske nærhed. Virksomheder som har en 
stor markedsandel på hjemmemarkedet og søger 
nye markeder for ekspansion finder i Danmark et 
marked tæt på, hvor de forstår sproget og hvor der 
er gode finansieringsmuligheder. 

Det har ikke været muligt at træffe forkerte valg 
som ejendomsinvestor i Danmark i de sidste par 

år, mener Peter Wint-
her. Men nu begynder 
priserne at stige og 
konkurrencen at blive 
hårdere, hvilket gør det 
vigtigere at vælge det 
rette område og købe 
det rette produkt. Han 
tror at prisniveauerne vil 
blive stabiliseret og for 
en ny aktør kan det blive 
sværere at komme ind 
på markedet for at købe 
en kritisk masse, men de 
svenske ejendomsaktører 

har i en stor udstrækning allerede fået fodfæste på 
markedet, betoner han.  

Når det handler om fremgangsmåde i Danmark 
har de fleste aktører udført et forarbejde for at lære 
markedet at kende. Den spontane reaktion fra 
aktørerne er, at der er forskelle mellem markeder-
ne, men de ser det ikke som noget problem, men 
noget som man skal være bevidst om og forholde 
sig til. De fleste aktører fremhæver dog at det er 
vigtigt at have adgang til lokal kompetence og at 
forstå praksis, love og regler i Danmark. Et par af 
aktørerne betoner, at de ser det som to helt forskel-
lige markeder med forskellig forretningskultur.

De svenske ejendomsselskaber er enige om at 
det ikke er muligt at tage sin egen kontekst med 
til Danmark og tro at det fungerer på samme 
måde som på hjemmemarkedet. I interviews med 
aktørerne belyses flere forskelle. Blandt andet at 
man beregner areal i både erhvervsejendomme 
og boliger på forskellige måder i de to lande. I 
Danmark regnes fællesarealer oftere med i kontor- 

eller boligarealet. Desuden er det mere almindeligt 
med depositum og forskudsbetaling, også her både 
for erhvervslokaler og boliger. Lejeren i en dansk 
lejebolig betaler kun leje og har derudover abonne-
ment på varme, vand og el hvilket indebærer at en 
ejendomsejer i Danmark ikke har samme sæsonva-
riationer i sine driftsomkostninger som i Sverige. 

Måden at fastsætte huslejen i Danmark adskiller sig 
for boliger der er bygget inden og efter 1992. Boliger 
som er bygget inden 1992 er omfattet af en reguleret 
leje mens boliger bygget efter 1992 er omfattet af en 
fri huslejefastsættelse. Beboerne i lejeejendomme har 
forkøbsret ved et salg hvilket indebærer at ejendomseje-
ren skal vente i ti uger inden de får besked om handlen 
er gennemført. Ved boligrenovering er der krav på tiltag 
på mindst 2.400 danske kroner per kvm i værdiforbe-
drende renoveringer for at lejen skal kunne hæves.  På 
erhvervsejendomsmarkedet har lejeren blandt andet 
et større omkostningsansvar for driften, det er mere 
almindeligt at forhandle om lejen, at man laver lange 
lejekontrakter på 10-20 år som ikke kan opsiges og 
det er mere almindeligt med et større service udbyd 
i ejendommen eksempelvis i form af en egen restaurant. 

Ved transaktioner registreres en ejendom i Danmark 
ved en såkaldt tinglysning. Ofte er formularerne 
lange og komplicerede, hvilket medfører at de fleste 

aktører får hjælp af advokater. Eftersom de svenske 
aktører er gået ind på et nyt marked vidner de om 
at der ofte er brug for mere rådgivning, i hvert fald 
i starten inden de har opbygget en egen organisa-
tion. Det danske realkreditsystem tilbyder andre 
finansieringsmuligheder end i Sverige. Gennem 
realkreditten bliver der normalt givet 60 procent af 
finansieringen til erhvervsejendomme og til forskel 
fra de svenske banker kan realkreditinstitutterne 
ikke ophæve en aftale, hvis låntageren betaler sin 
rente, selvom om ejendommens værdi er mindsket. 

Den svenske investeringsbølge i danske ejendom-
me har varet et stykke tid og der er ikke meget 
som tyder på, at den er på vej til at blive afmattet. 
Det kan opsummeres sådan at de svenske aktører 
er tilfredse med sin tilstedeværelse i Danmark, 
at de ser sig som langsigtede ejere og investorer, 
der vil satse mere på den anden side af sundet. At 
dømme ud fra aktiviteterne har markedssitua-
tionen betydet, at det har været særligt frugtbart 
at investere i ejendomme i Danmark i løbet af 
de seneste år. Der er derfor grund til at tro at 
satsningerne fremover afhænger meget af marke-
dets udvikling. Yderligere prisstigninger og øget 
konkurrence ved køb kan medføre, at aktørerne 
skifter strategi i form af satsninger på nye place-
ringer eller segmenter fremover. 
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Virksomhedernes fremgangsmåde

Flere af de svenske ejendomsaktører, der har investeret 
i Danmark har oparbejdet store porteføljer og har 
opbygget en kritisk masse på kort tid. Heimstaden 
startede sin satsning i 2015 og har i dag en portefølje 
på 1.100 lejligheder og fem byggeprojekter, som bliver 
til 680 lejligheder, når byggeriet er færdigt. Akelius 
gennemførte sit første køb sidste efterår og ejer i dag 
700 lejligheder, hvoraf det største er det 102 meter høje 
hus Domus Vista på Frederiksberg. Men aktørerne 
som har været på markedet i længere tid har også øget 
aktiviteten i løbet af de seneste år. Niam købte samtlige 
aktier i ejendomsselskabet HD Ejendomme i april. 
Det handlede om 490.000 kvm og indebar mere end 
en fordobling af virksomhedens portefølje i Danmark.  
Castellum købte det svenske ejendomsselskab Norrpor-
ten sidste år og fik syv nye ejendomme i centrale dele 
af København. Wihlborgs købte en portefølje med 13 
ejendomme i Danmark sidste efterår med for virksom-
heden delvis nye lokaliseringer.  Gøteborgsbaserede 
Balder satser bredt i Danmark med flere byggeprojekter 
blandt andet i Ørestad og på Amager. Desuden bygger 
de i øjeblikket en stor profilejendom i Københavns cen-
trum om til hotel og købte sidste år 49 procent af eje-
randelene i det danske projektudviklingsselskab Sjælsø 
Management. Alle selskaberbe er vokset i Danmark i 
løbet af de seneste år og har en vigtig fællesnævner: de 
ser sig alle som langsigtede investorer på det danske 
marked og vil satse yderligere fremover. 

Samlet set ejer de svenske aktører ejendomme for 
cirka 40 milliarder svenske kroner i Danmark. Det 
samlede areal er 2 millioner kvm. Fordelt på segment 
modsvarer det 1,3 millioner kvm erhvervsejendomme 
(kontor, lager, logistik, industri og butikker) og 8.000 
boliger. Det samlede areal svarer til 44 gange arealet 
af Københavns Rådhus. 

De svenske aktører har i høj grad øget deres tilstede-
værelse i Danmark i løbet af de seneste år. Fra 2015 
og frem til i dag har selskaberne købt ejendomme 

for 28,5 milliarder svenske kroner i Danmark. I år 
er transaktionsvolumen på 8,5 milliarder svenske 
kroner, hvilket kan sammenlignes med 12,5 milliar-
der svenske kroner for hele sidste år og 7,5 milliar-
der svenske kroner for 2015.

Wihlborgs er den aktør som har været længst tid 
i Danmark. Selskabet har kun investeret i erh-
vervsejendomme og har haft et lokaliseringsfokus 
i det vestlige Storkøbenhavn i Herlev, Ballerup, 
Høje-Taastrup, Glostrup og Brøndby. Med efterår-
ets store tilskud på 13 ejendomme har Wihlborgs 
udvidet sit geografiske fokus og cirka halvdelen af 
porteføljen er nu beliggende i det nordlige og syd-
lige København, men centrum overlader selskabet 
til andre aktører. 

– Vi har ingen ambitioner om at komme ind i 
de mest centrale dele af København. Vi vurderer, 
at det er pensionsselskabernes marked og de har 
godt med penge og lave afkastningskrav. Vi har 
foretaget den vurdering, at vi ikke kan være med 
og konkurrere der. Derimod satser vi mere i de 
halvcentrale områder med god offentlig transport, 
siger Anders Jarl, adm. direktør for Wihlborgs. 

Balder gennemførte sit første køb i Danmark i 
2010, men havde egentlig tænkt sig at holde sig 
inden for Sveriges grænser.

– Vi startede med at kigge på Danmark i 2009 
og købte for første gang året efter. Det var ikke 
nogen lang proces. Vi havde egentlig bestemt os 
for at ikke gå uden for Sverige, men vi fik et tilbud 
som så interessant ud. Jeg spurgte en dansk bank, 
hvad de syntes om tilbuddet og området og de 
syntes at det så godt ud. Det er en temperaturmå-
ler om banken kan lide det, siger Erik Selin, adm. 
direktør for Balder. 

Geografisk fokuserer Balder hovedsagligt på de 
centrale dele af København, Ørestad og Amager. 
De ejer blandt andet Cirkusbygningen, et hotel 

De svenske aktører har opkøbt mange ejendomme i Danmark ikke mindst i 
løbet af de seneste år og de ejer i dag sammenlagt 2 millioner kvm på den 
anden side af Sundet. Det svarer til 44 gange arealet af Københavns Råd-
hus. Den samlede ejendomsværdi er 40 milliarder svenske kroner. Aktører-
ne har forskellige strategier og geografisk fokus i Danmark, men de ser sig 
alle som langsigtede investorer og vil satse mere. 

Kilde: Øresundsinstituttets sammenfatning er baseret på oplysninger fra virksomheder, pressemeddelelser og årsrapporter, og 
information fra Sadolin & Albæk
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40 milliarder svenske kroner i ejendomsværdi
2 millioner kvadratmeter

DE SVENSKE EJENDOMSKØB I DANMARK:

44 rådhuse
De 2 millioner 
svenskejede kvadrat-
meter svarer til cirka 
44 gange arealet af 
Københavns Rådhus.

Af de svenskejede ejendomme står erhvervslokaler for cirka 1,3 millioner kvadrat-
meter og boliger for 700.000 kvadratmeter – svarende til 8.000 lejligheder. 

8,5 milliarder 
svenske kroner er inves-
teret indtil videre i 2017 
(januar til april).

12,5 milliarder
svenske kroner blev 
investeret i 2016.

7,5 milliarder
svenske kroner blev 
investeret i 2015.

I tallene for det samlede svenskejede 
ejendomsareal, ejendomsværdi og 
areal, inkluderes udover de seks 
største ejendomsselskaber også 
virksomheden Pandox. I tallene over 
køb, samt i den mere detaljerede gen-
nemgang af hver aktør, er virksomhe-
den derimod ikke inkluderet.
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på Østerport og bygger lige nu en central bygning 
om til et hotel og har desuden flere boligprojekter i 
gang i øjeblikket. I takt med at grundene i byud-
viklingsområdet Ørestad bliver opkøbt vil Balder se 
på andre områder i København, tror Erik Selin. 

Niam gennemførte sit første køb i Danmark i 
2011 og købte store boligporteføljer i starten, 
som de senere i flere tilfælde har solgt videre, da 
det danske transaktionsmarked blev genoprettet 
efter finanskrisen. Selskabet har skiftet strategi fra 
boliger i Københavns Centrum til at se mere på 
andre dele af Danmark, derimod er København 
stadig interessant når det 
handler om kontormar-
kedet. Som fondsforval-
ter leder de altid efter 
den bedste investering 
og tager udgangspunkt 
i at ejendommen også 
skal kunne sælges videre 
inden for en overskuelig 
fremtid. 

– Vi er en opportu-
nity investor som skal 
vurdere, hvor de bedste 
muligheder er. Vi vil 
fortsætte med boliger, 
men segmentet i Københavns centrum er blevet lidt 
for dyrt for os. Vi har mere fokus på det der ligger 
længere uden for centrum nu. Derimod har vi købt 
en del kontorer i København. På den måde har vi 
ændret fokus, siger Kristian Krogh, ansvarlig for 
Niams danske afdeling. 

Den store investering i april indebærer, at 
Niam nu er det største svenske ejendomsselskab i 
Danmark både set i forhold til antal kvadratmeter 
og ejendomsværdi. Med i handlen fulgte 2.000 
boliger og 72 erhvervsejendomme i hele landet, 
sammenlagt svarer det til 490.000 kvm. 

Castellum lavede deres første investering i Dan-
mark i 2011 og etableringen var lidt søgende til at 
begynde med. I 2015 kom der fart på og virksom-
heden gennemførte flere store køb og yderligere 
sidste år i og med at de opkøbte Norrporten, som 
gav yderligere syv nye ejendomme. Norrportens ge-
nografiske fokus var hovedsagligt de centrale dele af 
København ved Havneholmen og Kalvebod Brygge 
samt Ørestad. Sammen med Castellums fokus på 
det vestlige Storkøbenhavn og Brøndby, Herlev og 
Albertslund har de altså nu to hovedområder. 

– At vi er til stede i to dele af København tror 

vi er en god mix, de supplerer hinanden. Desuden 
er vi på udkig efter projektudvikling. Nu når vi 
har fået en større volume er vi klar til at tage næste 
skridt. Vi vil vokse i de områder, hvor vi allerede er 
og i nærheden af dem, siger Ola Orsmark, selska-
bets adm. direktør for Region Øresund. 

Heimstaden gennemførte deres første køb i Dan-
mark i 2015. På de to år som er gået, har virksom-
heden opbygget en portefølje med 1.100 lejlighe-
der og har desuden fem projekter, som vil give 680 
boliger fremover. I 2017 har virksomheden inves-
teret 3 milliarder kroner. Ifølge Patrik Hall, adm. 

direktør for Heimstaden, 
tager det tid at sætte sig 
ind i et nyt marked og 
forstå det. 

– Vi har kigget på 
meget, men købt lidt af 
det selvom det ser ud af 
meget udadtil. Det her 
er en lille brøkdel af det, 
vi har kigget på. Inden 
vi følte os klar til at gen-
nemføre et køb for første 
gang, havde vi nok kigget 
et år, siger Patrik Hall.

Akelius er den seneste svenske aktør, som har 
bevæget sig over Sundet og de købte for første gang 
sidste efterår. Virksomheden har satset på et andet 
segment af boligmarkedet end Balder og Heimsta-
den, som har fokus på ny produktion. Akelius har 
valgt boliger i ældre ejendomme, som de vil videreud-
vikle. Der er regler på området i Danmark som en 
aktør bør kende, blandt andet at beboerne i lejelej-
ligheder har forkøbsret på samme vilkår som de en 
investor har forhandlet frem, samt forskelle mellem 
Danmark og Sverige når det handler om dokumen-
tation for renovering. For Akelius har det været en 
fordel, at de havde erfaring med etablering i andre 
lande inden de investerede i danske ejendomme. 

– I og med at vi findes i så mange forskellige lande, 
har vi foretaget lignende rejse før. Vi ved cirka hvilke 
typer af spørgsmål man skal stille og hvordan man skal 
gøre. Desuden handler det meget om at komme ud og 
se på husene, se på prospekt og lave regnestykker for at 
få en idé om det. Det er meget vigtigt for os at være til 
stede for at se, hvad der sker på markedet, siger Peter 
Ullmark, chef for Skandinavien hos Akelius.  

De fleste aktører oplyser, at de har undersøgt det 
danske marked et godt stykke tid inden de gennem-

STORE SVENSKE EJENDOMSAKTØRER SOM INVESTERER I DANMARK:

Castellum
2011

207.133 kvm

København
Brøndby, Herlev,
Albertslund, 
Ørestad

Wihlborgs
1996

402.660 kvm
Herlev, Ballerup, 
Høje-Taastrup, 
Glostrup, Brøndby,
nordlige og sydlige
København

Niam
2011

860.131 kvm

Hele Danmark

Balder
2010
           
(nyproduktion)

198.949 kvm
      København, 
Amager, Ørestad

Akelius
2016
    (ældre boliger)

51.426 kvm

København och 
Frederiksberg

Heimstaden
2015
    (nyproduktion)

178.329 kvm

København, 
Frederiksberg,
Amager, Ørestad

boliger
erhvervs-
ejendomme

Brødby

Ørestad

Amager

Høje
-Taastrup Albertslund

Herlev

Ballerup

Glostrup
Frederiksberg

Köpenhamn

Flere svenske aktører har investeret i Danmark: Pandox ejer otte hotelejendomme 
Ejendomsfirmaet Pandox er orienteret mod hotelejendomme i Europa. Firmaet ejer otte ejendomme i 
Danmark, med sammenlagt ca.1.840 hotelrum og en ejendomsværdi på 3,2 milliarder svenske kroner. 
Eftersom firmaet er europæisk rettet har Øresundsinstituttet valgt at ikke placere det blandt de andre 
aktører, men har inkluderet firmaets danske ejendomsværdi i den generelle beregning af de svenske 
aktøres ejendomsportefølje i Danmark. 

Bland de aktører som endnu ikke har erhvervet en så stor portefølje i Danmark, findes også Alma 
Property Partners som p.t. ejer 102 lejligheder på en 12.300 kvm, Corem Property Group som er orien-
terede mod lager-, logistik og handelsejendomme og ejer to ejendomme  35.981 kvm i Danmark, Sagax 
som investerer indenfor lager og let industri og ejer cirka 6.500 kvm i Danmark, samt Midstar som er 
orienteret mod hotelejendomme og som i starten af maj lavede første køb i Danmark, bestående af 
Quality Airport Hotel Dan med 240 værelser.

For at læse mere om ovenstående aktører og om et par selskaber som ser på det danske marked, 
men endnu ikke har købt, se næste side. 

”De fleste aktører oplyser, 
at de har undersøgt det 
danske marked et godt 
stykke tid inden de gen-
nemførte deres første køb. 
De har fået hjælp i pro-
cessen at rådgivere og har 
arbejdet for at opbygge et 
lokalt netværk.”

Kortet viser årstallet som selskabet gennemførte sit første køb i Danmark, det samlede areal som de 
ejer i Danmark, inden for hvilket segment de satser samt i hvilke geografiske områder. 
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førte deres første køb. De har fået hjælp i processen 
af rådgivere og har arbejdet for at opbygge et lokalt 
netværk. De betoner, at det er vigtigt med lokal 
kompetence i forhandlinger og de fleste aktører har 
også en egen organisation med dansk personale på 
den anden side af sundet. Wihlborgs har 35 ansatte i 
Danmark og flere serviceopgaver i deres danske kon-
cept end i Sverige, blandt andet restaurantpersonale 
og til drift af konferencecenter. Castellum har også 
egen organisation i Danmark med cirka 10 ansatte. 
Akelius har i dag fire ansatte og regner med at blive 
omkring seks personer inden for en nær fremtid. 
Balder har 10-15 ansatte i Danmark, alle danske-
re. Niam er vokset fra to ansatte i starten til seks 
ansatte i Danmark i dag. Heimstaden har forskellige 
samarbejdspartners som tager hånd om udlejning og 
forvaltning og en vigtig grund er ejerskabsformen. 

I Danmark har de hovedsagligt købt ejerlejligheder, 
hvilket gør at de i nogle tilfælde ejer alle lejligheder i 
en ejendom og i andre tilfælde kun dele af ejendom-
men. Virksomheden har endnu ikke bestemt sig for, 
hvordan de skal gøre med driften fremover, fortæller 
adm. direktør Patrik Hall. 

– Det afhænger af hvordan porteføljen udvikles, 
om vi kommer til at have hele huse eller ikke. Det 
vigtigste er, at vi vil være meget nærværende i den 
daglige drift. Vi synes at det fungerer godt som det 
er i dag, men hvis vi vokser yderligere tror jeg, at 
det vil lede til at vi skal have en person fra os på 
plads. Det kræver mange rejser i dag eftersom vi 
vil være aktive og inde i forretningen, siger han.  

Med i denne analyse har vi yderligere nogle svenske 
aktører, som netop nu har mindre porteføljer i 
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FLERE SVENSKE VIRKSOMHEDER SOM EJER EJENDOMME I DANMARK:

SVENSKE VIRKSOMHEDER SOM OVERVEJER KØB I DANMARK:

Alma Property Partners
Ett investeringsbolag baserat i Stockholm som i 
dagsläget har gjort tre förvärv i Danmark. Det första 
gjordes i februari förra året och omfattande 53 lägen-
heter i Köpenhamn och Lyngby. Det andra förvärvet 
gjordes i juni förra året och består av 34 lägenheter i 
Ørestad. Det tredje förvärvet gjordes i mars i år och 
innefattar 15 lägenheter och 8 lokalenheter i Valby. 
Sammantaget äger Alma Property Partners 102 
lägenheter på en yta av 12 300 kvm i Danmark. Hittills 
har bolaget köpt bostadsfastigheter i Danmark, men 
är potentiellt även intresserade av andra sektorer. 
Alma Property Partners bildades i november 2014 och 
startades av Simon de Château som tidigare var vd på 
Sveafastigheter som också investerade i fastigheter i 
Danmark. Vd är Sloan Wobbeking som tidigare arbetat 
på investeringsbolaget Niam.

Corem Property Group
Ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar 
lager-, logistik- och handelsfastigheter. Bolaget har 
huvudkontor i Stockholm och arbetar i mellersta och 
södra Sverige samt i Danmark. Fastighetsbeståndet 
i Danmark består av två fastigheter som ligger i 
Roskilde respektive i Greve och har en sammanlagd 
yta på 35 981 kvm. Bolaget har ägt fastigheter i Dan-
mark sedan 2008 och tittar just nu efter nyförvärv 
med fokus på Storköpenhamn. Vd på bolaget är Eva 
Landén.

Sagax
Ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fast-
igheter främst inom lager och lätt industri. Bolaget har 
sitt huvudkontor i Stockholm och äger i dagsläget två 
fastigheter i Danmark. Den ena fastigheten är 3 569 kvm 
stor och finns i Aalborg och den andra som är 2 890 kvm 
stor finns i Hillerød. Bolaget köpte de första fastighe-
terna i Danmark för omkring tio år sedan som en del av 
andra förvärv som gjordes i Sverige. Därmed finns ingen 
uttalad strategi för ytterligare danska investeringar. Vd 
på bolaget är David Mindus.

Pandox
Ett fastighetsbolag inriktat mot hotellfastigheter i främst 
Europa. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och 
äger åtta hotellfastigheter i Danmark: Scandic Slusehol-
men Copenhagen, First Hotel Mayfair Copenhagen, First 
Hotel Twentyseven Copenhagen, Scandic Copenhagen, 
Scandic Glostrup, Scandic Hvidovre, Scandic Kolding 
och Meininger Copenhagen. Sammantaget har de ca 1 
840 rum och ett fastighetsvärde på 3,2 miljarder kronor. 
Bolaget bildades 1995 av Securum och Skanska. Ho-
tellsegmentet ser annorlunda ut investeringsmässigt då 
bolaget som fastighetsägare arbetar i nära samarbete 
med operatören och eftersom segmentet snabbare 
märker effekter av ny kapacitet än på exempelvis kon-
torsmarknaden. Pandox gillar den danska marknaden, 
men eftersom det har byggts flera nya hotell under den 
senaste tiden i Köpenhamn är bolaget mer selektivt när 
det gäller nyförvärv. Vd på bolaget är Anders Nissen. 

Kunskapsporten
Ett fastighetsföretag som arbetar med profilfast-
igheter som bland annat skolor, sportarenor och 
badhus. Bolaget startade 2007 och har sitt huvud-
kontor i Malmö. Kunskapsporten är intresserade av 
att investera i Danmark, men har inte gjort någon 
affär på den danska sidan sundet ännu. Själland 
är främst intressant geografiskt för företaget 
vars koncept är att samarbeta med kommuner i 
så kallade OPP-lösningar. Den typen av lösningar 
är inte lika vanliga i Danmark ännu när det gäller 
samhällsfastigheter, enligt vd Joakim Ollén. Bland 
annat finns det skillnader i upphandlingspraxis 
mellan länderna där Sverige har en modell som 
upplevs enklare och som de danska kommunerna 
visar intresse för, menar han. Bolaget deltar just 

nu i en upphandling i Danmark och hoppas börja 
arbeta med det första projektet under året.  

Brunswick Real Estate 
Ett rådgivnings-, investerings- och långivarföretag 
verksamt inom fastighetsområdet i Norden som eta-
blerades 2014 efter en fusion av bolagen Leimdörfer, 
Sveafastigheter och Brunswick Real Estate Capital. 
Investeringsdelen av Brunswick, som härstammar 
från tidigare Sveafastigheter, har i dagsläget inte 
något fastighetsinnehav i Danmark. Men Sveafastig-
heter investerade tidigare i Danmark inom bostads-
segmentet och ägde som mest danska fastigheter 
för omkring en miljard kronor och Brunswick ser 
den danska marknaden som intressant för investe-
ringar framöver. Bolaget är partnerägt. 

Midstar
Ett fastighetsbolag inom hotellbranschen som bildades 
i nuvarande skepnad 2015. Företaget har kontor i Stock-
holm och i ägarstrukturen finns institutionellt kapital 
genom bland annat Alecta och Kåpan. I början av maj i år 
gjorde Midstar sitt första förvärv i Danmark när de köpte 
Quality Airport Hotel Dan med 240 rum invid Köpen-
hamns flygplats Kastrup. Företaget kikar på fler förvärv 
i Danmark och väljer i sin strategi bort konferenshotell 
och hotell med mindre än 100 rum. Bolaget äger i dags-
läget ett femtontal hotellfastigheter i Sverige, Norge och 
Danmark. Vd på bolaget är Peter Tengström.

Nordisk aktör: 
Nordic Real Estate Partner, NREP
Ett investeringsbolag med nordisk inriktning som star-
tade 2005. NREP fokuserar på några utvalda nischer och 
har lokala investering- och asset management teams i 
de marknader företaget är aktivt. Därmed fanns redan 
från början team och kontor i såväl Sverige, Danmark 
och Finland. 2015 startades även ett kontor i Norge. Fö-
retaget har ett fastighetsbestånd på omkring 3,5 miljar-
der euro och är särskilt inriktat mot modern logistik, self 
storage, boende, lokala shoppingcenter, studentbostäder 
och stadsutvecklingsprojekt. Bolaget är partnerägt.

Danmark samt et par aktører, som funderer på at 
gå ind på det danske marked fremover. Blandt dem 
udmærker Pandox sig, eftersom de har fokus på 
hotelejendomme i Europa. De ejer i øjeblikket otte 
hotelejendomme i Danmark som sammenlagt har 
1.840 værelser og en samlet værdi på 3,2 millioner 
kroner.  Investeringsmæssigt mærker aktørerne 
inden for hotelsegmentet hurtigere effekterne 
af ny kapacitet sammenlignet med eksempelvis 
erhvervsmarkedet. Ifølge Pandox er virksomheden 
derfor mere selektiv når det handler om nye køb i 
Danmark fremover, eftersom der er blevet bygget en 
række nye hoteller i København den seneste tid. Læs 
mere om Pandox og de andre aktører på side 14-15.

Der er flere faktorer som har påvirket de svenske 
ejendomsaktørerne til at investere i Danmark. På 

side 18-21 behandles markedssituationen i Dan-
mark og her fremgår det blandt andet at prisbille-
det er en vigtig faktor i et investeringsperspektiv. 
Der har været flere store ejendomsporteføljer til 
salg efter krisen, hvilket har betydet at det er let at 
komme op på en kritisk masse. Desuden har pri-
serne været mere fordelagtige end på eksempelvis 
markedet i Stockholm. 

Der er flere forskelle på det danske og svenske 
ejendomsmarked som er vigtige at kende inden 
man investerer på den anden side af sundet. 
Aktørerne i rapporten betoner at det er vigtigt at 
kende praksis, love og regler i det nye land og at 
ikke tro at markedet fungerer på samme måde som 
hjemme. Læs mere om forskellene på side 24-29.
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De svenske investorer har erhvervet flere velprofilerede ejendomme på 
den anden side af Sundet. For eksempel ejer Balder Cirkusbygningen i 
det centrale København, og Castellum fik gennem Norrportenhandlen 
Neroport, der inkluderer Ferringtårnet i Ørestad, med i sin portefølje, 
og Akelius købte den 102 meter høje beboelsesejendom Domus Vista på 
Frederiksberg, i december sidste år. 

Akelius Domus Vista. Niams SK20.
Balders hotellombyggnad av Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Wihlborgs Lautrupvang 1 i Ballerup. Niams Copenhagen Business Park.

Castellums Havneholmen Tower. Castellums Neroport i Ørestad. 
Heimstaden och Balders Stævnen i Ørestad.



18 19ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Maj 2017ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Maj 2017

REAL ESTATEREAL ESTATE

Markedssituationen

Det danske ejendomsmarked blev hårdt ramt af 
finanskrisen. Tomgangen på kontorlokaler steg, 
ejendoms- og boligpriserne faldt, et stort antal 
ejendomme blev sat til salg og nybyggeriet gik i stå. 
Men det gav samtidigt muligheder for køb til de 
investorer som havde kapital.

– Det danske marked har været for lavt prissat i 
forhold til de svenske og tyske markeder. Når man 
kommer igennem en så dyb ejendomskrise tager det 
et stykke tid inden de lokale investorer igen har kræf-
ter og er risikovillige. Dér så de svenske investorer og 
tyske fonde et hul i markedet. København har været 
for lavt prissat med 10–20 procent i forhold til deres 
egne markeder, siger Peter Winther, adm. direktør for 
det det danske rådgivningsfirma Sadolin & Albæk.

De svenske ejendomsselskaber ser desuden flere 
andre fordele ved det danske marked.

– De har identificeret et marked, som ligger tæt 
på dem sprogligt, kulturelt, geografisk, at det er 
oplagt hvis man vil ekspandere. Det er tæt på, de 
forstår markedet, der er gode finansieringsmulig-
heder og jeg tror i høj grad at svenskerne har set 
København som værende billig, siger han.

Billedet bekræftes bl.a. af Patrik Hall, adm. 
direktør for Heimstaden.

– Hvis man ser på overskuddet på bundlinjen og 
sammenligner det med Stockholm og priserne der, 
synes vi, med tanke på den indflytning som sker til 
København, at det føles som en langsigtet og stabil 
investering. Man kan lave en handel, som man føler 
sig mere tryg ved, og man får et fornuftigt afkast på 
de investerede penge.

Også Anders Jarl, adm. direktør for Wihlborgs, 
ser gode muligheder i Danmark.

– Vores ambition er at fortsætte med at vokse i disse 
delmarkeder. Vi har været mere aggressive i Køben-
havn end i Malmø det seneste år, og det er fordi vi be-
dømmer at der har været bedre forretningsmuligheder.

En naturlig del af markedet
For en sælger kan en udenlandsk investor skabe 
tvivl om transaktionssikkerhed, og for investorerne 

som vil ind i Danmark, gælder det derfor om at 
kunne vise at de kan og vil købe.

– Vi ved at den første transaktion med en uden-
landsk investor, som skal ind og lære markedet at 
kende, er mere kompliceret og der kan dukke ting 
op, som vi som danskere ikke har haft fantasi til at 
forestille os kunne blive et issue, men man kommer 
fra et andet marked som fungerer på andre præmis-
ser, siger Peter Winther.

De svenske aktører har dog gjort et godt forarbejde 
og betragtes i Danmark som langsigtede investorer.

– Nogle danske virksomheder synes at de har 
købt hurtigt, for massivt og købt store porteføljer, 
men vores opfattelse er, at de har gjort et grundigt 
forarbejde og forstår markedets value drivers. Det er 
ikke svenske investorer som bare kaster sig ud i det 
fordi det ser billigt ud sammenlignet med Stock-
holm, men svenske investorer som forstår markedet 
på dets egne præmisser, siger Peter Winther.

Hans billede er derfor at de svenske aktører har 
været ydmyg overfor at gå ind i et andet land. De kan 
ikke alle detaljerne om markedet og skal igennem 
en læreproces. Mange investorer, som brænder sig i 
udlandet, gør det fordi de tror at tingene skal fungere 
som på hjemmemarkedet og derfor tager deres 
egen kontekst med sig til et nyt land, mener Peter 
Winther.

– Det er min opfattelse, at de svenske aktører. 
som nu har købt i Danmark, har villet forstå mar-
kedet. De har været bevidste om forskellene og bedt 
om hjælp og lyttet, siger han.

De fleste danske aktører synes det er godt for mar-
kedet at der kommer udenlandske investorer, mener 
Peter Winther. Først og fremmest bidrager det til at 
stabilisere priserne.

– Danmark blev relativt hårdt ramt af finanskri-
sen og lige efter den var der ingen danske købere. 
Markedet var på vej ned i et sort hul. Årsagen til 
at markedet ikke gik endnu længere ned end det 
gjorde, var at Niam og andre investorer kom fra ud-
landet, syntes det var billigt og ville købe. Vi synes 

* Danmark hårdt ramt af finanskrisen
Det danske ejendomsmarked har været hårdere 
ramt af krisen og det har taget tid at komme ovenpå. 
Blandt andet blev ejendomsmarkedet påvirket af at 
nybyggeriet stoppede op, priserne styrtdykkede og 
flere aktører gik konkurs.

* Store porteføljer til salg 
Efter krisen og den tid markedet har været ved at 
komme sig har der været store ejendomsporteføljer til 
salg i Danmark. Det har gjort det lettere for aktørerne 
at opkøbe en kritisk masse på det danske marked.

* Øget transaktionsvolumen – aktørerne mere aktive 
Transaktionsvolumen er øget i Danmark og slog 
rekord sidste år. En forklaring er at danske aktører, 
blandt andet pensionskasserne, er blevet mere akti-
ve. De gennemgår deres portefølje og sælger i større 
udstrækning end tidligere.

* Anden struktur – få store ejendomsselskaber i 
Danmark
I Danmark er der få store ejendomsselskaber. 
Markedet domineres i stedet af pensionskasser, 
som investerer i ejendomme. Skatteforskelle gør 
det sværere for private investorer at få eksponering 
mod ejendomme, sammenlignet med hvordan det 
ser ud i Sverige.

* Flere udenlandske investorer – øget transparens
Udenlandske investorer har for alvor fået øjnene op for 
det danske marked gennem de seneste år, herunder 
også de svenske aktører. Det har stillet andre krav til 
branchen og bidraget til en øget transparens. 

* Gunstigt marked for købere – lavere prisniveau 
end i Stockholm
Der har været gunstigt at købe ejendomme i Danmark 
gennem de seneste år. Priserne har været lave og det 
har været svært at lave fejl som investorer. Prisniveauet 
har været mere fordelagtig blandt andet sammenlignet 
med priserne på markedet i Stockholm. 

* Geografisk nærhed – mulighed for ekspansion
Den geografiske nærhed til Malmø, Skåne og det sydli-
ge Sverige er en fordel oplyser aktørerne, især hvis de 
allerede har en stor markedsandel indenfor deres eget 
segment på hjemmemarkedet og vil ekspandere.

* Fordel i en mere aktiv ejendomsadministration
De svenske aktører arbejder gerne tæt på kunden og 
med eget personale på stedet. I Danmark er mange 
vant til at pensionskasser og udenlandske investorer 
ikke har været aktive i administrationen af ejen-
dommene. Nærvær giver en følelse af øget service, 
hvilket flere af aktørerne ser som en konkurrence-
fordel i jagten på lejere.

MARKEDSSITUATIONEN I DANMARK KORT OPSUMMERET

at udenlandske investorer er en stabiliserende faktor.
Flere af aktørerne er enige om at den udenland-

ske interesse har gjort markedet mere transparent. 
På det tidligere mindre og mere lokale marked var 
der en fælles opfattelse af hvad prisniveauet var og 
derfor ikke samme konkurrencesituation. Øget 
transparens gør det lettere at vurdere kvaliteten i en 
handel. Forrige år stod udenlandske investorer for 
ca. 50 procent af transaktionsvolumen, hvoraf de 
svenske stod for omkring 15–20 procent. I dag sker 
transaktioner mellem udenlandske aktører og uden 
dansk indblanding. Blandt de svenske aktører har 
blandt andre Niam solgt til Heimstaden et par gange. 
Tidligere kom bølger af udenlandske investorer til 
Danmark, som siden er forsvundet igen, men nu er 
de en del af markedet og de danske aktører tøver ikke 
længere med at sælge til udenlandske aktører.

– Uroen for at transaktionssikkerheden ikke er 
lige så stor når det gælder udenlandske investorer er 

fuldstændig væk. Derfor er de udenlandske investorer 
blevet en del af markedet der agerer på samme præ-
misser som de danske investorer, siger Peter Winther.

En anden struktur
Strukturen på det danske ejendomsmarked ser ander-
ledes ud sammenlignet med blandt andet det svenske. 
Det er ikke lige så almindeligt med store ejendomssel-
skaber i Danmark. Der er først og fremmest to store 
selskaber, Jeudan og Dades. Det indebærer at det er 
sværere for danske private investorer som vil have 
eksponering inden for ejendomsområdet. Enten må 
de selv købe en portefølje og så kan det være svært at få 
risikospredning, eller også må de købe aktier i et af de 
børsnoterede selskaber. Grunden til strukturen er først 
og fremmest skatteregler, mener Peter Winther.

– Udfordringen er at man ændrede i skatten 
90’erne for pensionskasser. Køber de en ejendom 
direkte, skal de betale 15 procent i skat, køber de 

Efter finanskrisen har der været store ejendomsporteføljer til salg i 
Danmark, og priserne har været lave. Desuden har de danske pensions-
selskaber i større udstrækning gennemgået deres porteføljer og solgt 
ejendomme, hvilket har øget transaktionsvolumen. For de svenske ejen-
domsaktører har den geografiske nærhed været en fordel.
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gennem et ejendomsselskab skal firmaet betale 22 
procent i skat og derefter skal de betale 15 procent i 
pensionsskat. De er derfor motiverede til at købe di-
rekte og ikke igennem et ejendomsfirma. De danske 
pensionsselskaber køber derfor ikke ejendomsaktier. 
Det kræver en skatteændring for at der skal komme 
et aktivt marked for store børsnoterede ejendoms-
selskaber i Danmark, siger Peter Winther, og tilføjer 
at markedet alligevel fungerer effektivt, men at det 
er svært at placere privat kapital i ejendomme som i 
dag ses som en relativt sikker investering.

De danske pensionsfonde er dominerende spillere 
på markedet og har historisk set haft strategien at 
beholde ejendomme de har erhvervet. Deres port-
eføljer kom tidligere sjældent til salg. Den gennem-
snitlige besiddelsestid for danske ejendomsporteføl-
jer har aldrig været så kort som den er i dag, mener 
Peter Winther. En forklaring er at pensionskasser 
er mere aktive og omplacerer deres porteføljer, og 
vælger at sælge ved en god handel for at få gevin-
ster. Det har bidraget til øget transaktionsvolumen 
i Danmark. Den er fortsat på et lavere niveau, 
sammenlignet med blandt andet Sverige, men siden 
2011 er transaktionsvolumen tredoblet i Danmark.

– I år tror vi at transaktionsvolumen bliver lidt 
større end sidste år, blandt andet fordi der kom-
mer nogle enkelte store transaktioner, men om det 
kommer til at stige yderligere er svært at forudsige. 
Vi er på et andet niveau end tidligere. Det højeste 
transaktionsvolumen blev nået i 2006 og vi er oppe 
på det niveau nu. Dengang var det unormalt, men 
i dag er det en normal tilstand. Ser vi på ejendoms-
massen nu, er den gennemsnitlige besiddelsestid 
20–25 år, tidligere var den 50 år. Det er ikke fordi 
det er et vældigt aktivt marked, men at det er mere 
aktive købere og sælgere end det tidligere har været. 
Det skyldes ikke at markedet drives af kun kort-
sigtede spekulative investorer, men også af mere 
langsigtede, som dog vælger at omlægge porteføljer 
og hjemtage gevinster, siger Peter Winther.

At man er gået fra at se ejendomme som en 
passiv og evig investering, til at man er nødt til at 
forstå lejernes behov og tilføre værdi som kan højne 
gevinsten, har spredt sig til de danske pensionskas-
ser. Det har de lært sig af de danske selskaber såsom 
Jeudan og de udenlandske investorer, tror Peter 
Winther. For de svenske ejendomsselskaber, som 
arbejder med erhvervslokaler, har en aktiv adminis-
trationsmodel været en fordel.

– Det er en konkurrencefordel. Vores svenske 
model bliver meget tit positivt modtaget i Dan-
mark. Lejerne er ikke vant til den opmærksomhed 

som vores arbejdsmåde indebærer og som de svens-
ke kunder forventer. Mange ejendomsejere er mere 
passive og aktieinvestorer som ikke har løbende 
kontakt med kunderne, siger Ola Orsmark, adm. 
direktør for Region Øresund på Castellum.

Prisstigningen aftager
Det har været gunstigt at købe ejendomme siden 
krisen i Danmark. De seneste år er priserne steget 
hvilket gør det vigtigere at vælge rigtigt som køber.

– Priserne er steget med mellem 5–10 procent 
fem år i træk, og nu ser vi at prisstigningen begynder 
at aftage eftersom afkastningskravene er nede på lave 
niveauer. Så bliver det et spørgsmål om at vælge den 
rigtige placering og koncept. Prisudviklingen har været 
drevet af at priserne var alt for lave efter krisen. De se-
neste fem år har man ikke kunnet træffe et forkert valg 
som investor. Nu har vi en situation hvor det er vigtigt 
at købe det rigtige produkt, siger Peter Winther.

De svenske investorer har i stor udstrækning alle-
rede fundet fodfæste i København, ellers kan prisud-
viklingen gøre det sværere at opkøbe en kritisk masse.

– Hvis priserne stiger med ti procent om året de 
kommende fire år, tror jeg at nogle af dem kommer til 
at sælge. Er priserne på uforsvarligt høje niveauer kan 
pengene anvendes bedre andre steder og så bliver det 
for dyrt, også hvis man er langsigtet investor, men det 
tror jeg ikke kommer til at ske. Markedet drives ikke 
af spekulative investorer, men af langsigtet kapital, og 
priserne i dag er ikke for høje i forhold til alternative 
investeringsmuligheder, siger Peter Winther.

Prisudviklingen har blandt andet fået det svenske in-
vesteringsselskab Niam til at bytte strategi i Danmark. 
Fra boliger centralt i København til de andre dele af 
landet. Som opportunistisk investor foretager Niam 
altid en vurdering af hvor de bedste forretningsmulig-
heder er lige nu. når segmentet boliger i centrale Kø-
benhavn er blevet for dyrt, fokuserer de derfor længere 
væk fra centrum. Desuden køber de flere kontorejen-
domme i København end tidligere og på den måde 
ændret fokus i Danmark i løbet af de seneste år. 

Konkurrencen er tiltaget inden for visse segmenter i 
Danmark i den seneste tid. Blandt andet findes der 
i den ældre boligmasse med lejeboliger en del til salg 
lige nu, blandt andet som en følge af at et par store 
andelsboligforeninger er gået konkurs. Ellers er det 
et segment hvor udbuddet er relativt lavt i forhold 
til interessen, mener Peter Winther. Ældre boliger 
med reguleret leje er en god investering for selskaber 
med en længere horisont, eftersom det indebærer at 
vente på at lejeren flytter inden lejligheden kan re-

”Svenske ejendomsselska-
ber stod for næsten en fem-
tedel af transaktionsvolu-
men i København sidste år.”
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Peter Winther, 
adm. direktør 
Sadolin & Albæk.

noveres og derved stige i værdi. Det gør det svært at 
sige hvornår stigningen kommer, og lejelovgivning-
en kræver at lejlighederne moderniseres for et vist 
beløb og at processen dokumenteres. Det gælder 
om at kende til systemet, mener Peter Winther.

– Udfordringen er at det er komplekst, og det 
betyder at det ikke er fornuftigt at købe en enkelt 
ejendom for en udenlandsk investor, man skal have 
en hvis kritisk masse for at 
kunne udføre modernise-
ringerne effektivt og billigt.

Desuden er der en 
usikkerhed i købssituatio-
nen eftersom de boende 
har forkøbsret.

– Sådan ser reglerne 
ud og det betyder at man 
som investor kan anvende 
mange ressourcer uden at 
der kommer en handel ud 
af det. Det skaber frustra-
tioner og kan indebære at 
man som køber fravælger 
det segment. De danske 
ejendomsejere arbejder på 
at få ændret reglerne så man 
kan få økonomisk kompen-
sation for det arbejde man 
udfører og udgifter man 
har til bl.a. advokater, siger 
Peter Winther.

De svenske selskaber ekspanderer
De seneste svenske selskaber der er ankommet til 
Danmark er boligaktørerne Heimstaden og Akelius.

– De har købt meget på kort tid. Det har der været 
mulighed for. Under finanskrisen kom der mange 
porteføljer fra banksystemet og flere af de transak-
tioner er second sale af det. Det er fine porteføljer og 
indebærer at man relativt enkelt kan købe sig en pæn 
platform, siger Peter Winther.

Der er fortsat store boligporteføljer til salg 
i Danmark, eftersom de danske pensionskasser 
oplever at de er for eksponerede indenfor boliger. 
Men prisfastsættelsen er blevet mere aggressiv, og 
derfor er det en god forretning at gå over i projek-
tudvikling, hvis man kan finansiere det, mener Peter 
Winther. Det gør de danske pensionskasser også, 
hvorimod de tyske pensionskasser fortsat primært 
køber eksisterende masse. I år har Heimstaden købt 
fem projektejendomme i Danmark for i alt ca. tre 
milliarder svenske kroner. Læs mere på side 22.
Niam har tidligere primært købt boliger i Køben-

havn, og er nu gået over til at købe i andre dele af 
Danmark. Balder overvejer flere områder når der 
ikke er flere byggegrunde i blandt andet Ørestad. 
Akelius, som først og fremmest har købt i det cen-
trale København, ser Storkøbenhavn som interes-
sant fremover. Desuden ser de på ejendomme som 
tidligere har været kontorlokaler, og som kan bygges 
om til boliger, hvilket har været populært gennem 

de seneste år, og forventes 
at fortsætte selvom tom-
gangen for kontorlokaler 
i centrum er faldet fra 
elleve til otte procent de 
seneste tre-fire år.

– Det meste af det 
der konverteres er i den 
gamle og mere ufleksible 
bygningsmasse, som 
alligevel var blevet fravalgt. 
Det andet er at prisen på 
boliger er steget endnu 
mere og forretningsmæs-
sigt er det bedre, siger Peter 
Winther.

I 2016 ekspanderede 
Wihlborgs, som er rettede 
mod erhvervsejendomme, 
sig geografisk på den 
danske side. De købte en 
portefølje med 13 ejen-

domme, hvoraf ca. halvdelen ligger i det nordlige 
og sydlige København - sammenlignet med deres 
tidligere koncentration i Københavns vestlige dele.

– Jeg tror at det er et spørgsmål om volumen. Der 
er begrænsninger på hvor stor man kan og bør blive på 
et marked. Det er et udtryk for at de er vokset og det 
er blevet naturligt at se videre, siger Peter Winther.

Castellum, som også tidligere har været fokuserede 
på det vestlige Storkøbenhavn, fik med Norrporten 
handlen syv nye kontorejendomme i det centrale 
København. Firmaet overvejer desuden at arbejde med 
projektudvikling indenfor kontor og lager. Moderne 
logistikejendomme er en god forretning i Danmark, 
mener Peter Winther.

– Det er ikke muligt at få fat i en moderne 
logistikejendom indenfor en radius af 20 kilometer 
fra København. Der er meget lav tomgang. Med 
internethandel efterspørger flere virksomheder 
moderne logistik i mindre størrelse, tæt på byen, så 
det er muligt at levere varer indenfor 24 timer. Det 
tror vi er en god handel, for der er lav tomgang og 
en betydelig efterspørgsel.
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Projektet Bryggens Bastion som Heimstaden köpte i februari i år.

Projektet Bjerglandsbyen som Heimstaden köpte i mars i år.

Balders byggprojekt Øresund Park.
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Projektet Ø-huset i Ørestad som Heimstaden köpte i april i år.
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De svenske ejendomsaktører har ikke kun erhver-
vet eksisterende ejendomme i Danmark. Nogle af 
aktørerne driver også byggeprojekter. I takt med at 
priserne stiger i København, bliver det investerings-
mæssigt mere fordelagtigt at satse på nybyggeri, me-
ner rådgiveren Peter Winther. Læs mere på side 18.

Heimstaden har i år købt fem projektejendom-
me i København. I slutningen af april erhvervede 
de Ø-huset som opføres i Ørestad og kommer til 
at bestå af 300 boliger og en madbutik. Prisen for 
ejendommen er 1,1 milliard svenske kroner og den 
forventes at blive færdig i etaper og stå helt færdigt 

i efteråret næste år. I slutningen af marts, meddelte 
firmaet at de har købt projektet Bjerglandsbyen 
i Brønshøj som omfatter 114 boliger. I februar 
købte de tre projektejendomme på Islands Bryg-
ge. Ejendommene er en del af projektet Bryggens 
Bastion, og omfatter 265 lejligheder, hvoraf en af 
bygningerne er et 86 meter højt tårn. Sammenlagt 
har selskabet købt byggeprojekter som omfatter 680 
boliger i år for omkring 3 milliarder svenske kroner. 

Balder har p.t. flere byggeprojektet i gang, og 
grunde der endnu ikke er påbegyndt byggeri på, 
som vil give firmaet et tilskud på ca. 1.000 lejlighe-
der fremover. Desuden ombygger Balder en ejen-
dom ved Tivoli til hotel, i ejendommen hvor Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium tidligere 
var. Hotellet skal drives af Nobis og forventes at slå 
dørene op efter sommeren i år. 
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BOLIGER

* Areal måles ikke på samme måde
I Danmark medregnes dele af fællesarealerne i arealet 
for den enkelte lejlighed. I Sverige medregnes kun 
arealet indenfor væggene i boligen.

* Ejerlejligheder er en almindlig ejerform 
I Danmark findes der tre primære ejerformer: 
lejeboliger, andelsboliger og ejerlejligheder. En 
ejerlejlighed svarer ikke til en svensk bostadsrätt, 
men indebærer at ejeren kan oprette et pantbrev i 
sin lejlighed. For en investor betyder det at de kan 
sælge eller købe individuelle ejerlejligheder separat. 

* Depositum og forskudsbetaling
I Danmark er det almindeligt at indbetale seks 
måneders leje inden man flytter ind i en bolig, og 
heraf er halvdelen en forskudsbetaling og halvdelen 
et depositum. Forskudsbetalingen dækker huslejen i 
tre måneder ved opsigelse. Depositummet har ejeren 
som sikkerhed og kan bruge det til renovering af 
lejligheden ved udflytning. I Danmark laves normalt 
en indflytningsrapport. Lejligheden fotograferes og 
gennemgås, og lejeren har pligt til at aflevere lejlig-
heden nyistandsat ved udflytningen. I Sverige er det 
normalt ejeren der står for renoveringen, med mindre 
lejligheden er groft misrøgtet. 

* Lejen er uden driftsomkostninger
I Danmark indgår driftsomkostningerne ikke som en 
del af lejen, og lejeren skal derfor selv have abonne-
ment på varme, vand og el, hvilket desuden skaber 
et incitament til at reducere forbruget og lejerens 
udgifter dertil. Det betyder også at danske ejere ikke 
har samme udsving i udgifterne til driften som de 
svenske.  Forbrug måles og registreres pr. lejlighed. 

* Fri fastsættelse af leje på boliger bygget efter 
1992
Boliger bygget i 1992 eller senere omfattes i Dan-
mark af fri fastsættelse af lejen, hvorimod boliger 
bygget inden 1992 har reguleret leje, fastsat på basis 
af stigninger i omkostningerne i form af skatteni-
veauer, renhold etc.  

* Lejere har forkøbsret ved salg
I boligudlejningsejendomme med mindst seks lejlig-
heder, eller hvis ejendommen også har erhvervslo-
kaler mindst 13 lejligheder, har lejere i Danmark 

forkøbsret, til at købe til samme pris som en investor 
har forhandlet sig frem til. Beboerne stifter da en an-
delsboligforening. Når prisen er aftalt, mellem sælger 
og investor, har lejerne ti uger hvor de har mulighed 
for at købe ejendommen. De ti uger starter, når alle 
lejegæster er informeret om købsvilkårene og har fået 
udleveret dokumenter der vedrører ejendommen.     

* Andre regler ved renovering
I den ældre boligmasse, ejendomme bygget inden 
1992, og nyere ejendomme hvor der ikke er aftalt 
markedsbestemt fastsættelse af lejen, kræves der 
en investering på mindst 2.400 kroner per kvm i 
forbedringer, for at lejen skal kunne sættes op. 
Processen omfattes af paragraf 5, stk. 2, i boligre-
guleringsloven, og det er et krav at forbedringerne 
dokumenteres. Den nye leje kan påklages af lejeren 
til Huslejenævnet, der så undersøger markedslejen i 
det givne område.  

* Ved nybyggeri kan kommunen kræve 25 procent 
almennyttige boliger
De danske kommuner har ret til at kræve at optil 25 
procent af boligerne i nye boligområder bygges som 
almennyttige. Bygger en ejendomsaktør nyt kan det 
almennyttige derved gøres til et krav i projektet.  

ERHVERVSEJENDOMME

* Areal måles ikke på samme måde 
Også når det kommer til kommercielle ejendomme 
beregnes areal forskelligt i Danmark og Sverige, efter 
samme princip som for boliger. Fællesarealer såsom 
opgange og elevatorer regnes med i arealet i Danmark. 

* Lejere har større ansvar for driftsudgifter 
I Danmark er det mere normalt at en større del af 
driftsomkostningerne for ejendommen betales af 
lejeren, sammenlignet med Sverige.  

* Normalt med mere rum til forhandling 
I Danmark er der normalt mere rum til at forhandle 
om lejen, som ejeren foreslår til den mulige lejer, 
sammenlignet med Sverige. 

* Almindeligt med lejekontrakter der ikke kan 
opsiges i 10–20 år 
I Danmark er det normalt at lejekontrakter indehol-
der en såkaldt uopsigelighedsperiode hvor lejeafta-

len ikke kan opsiges, og lejen ikke kan forhandles 
fra både ejeren eller lejerens side. Perioden er 
normalt på 10-20 år og kan have forskellige længde 
for henholdsvis ejeren og lejeren. Er der ikke aftalt 
en uopsigelighedsperiode for forhandling af lejen, 
kan ejeren normalt kræve at lejen justeres til mar-
kedsvilkår fire år inde i lejeperioden. Stigningen 
indfases herefter over fire år.     

* Depositum
I Danmark betaler lejere normalt et lejedepositum 
på 3–6 måneders leje, enten gennem kontant beta-
ling eller som en bankgaranti. 

* Forskelle i service i ejendomme
I Danmark er det normalt, at man i en kontore-
jendom tilbyder lejerne at købe frokost i en egen 
kantine. Det betyder at ejeren eller lejeren har 
restaurantpersonale ansat og i nogle tilfælde også 
driver konferencevirksomhed.  

EJENDOMSTRANSAKTIONER

* Stempel/tinglysningsafgift
I Danmark betaler køberen af en ejendom 0,6 
procent af købssummen i en tinglysningsafgift, når 
købet og køberen registreres gennem tinglysning. I 
Sverige betaler juridiske personer en stempelskat 
på 4,25 procent af den højere værdi af købsprisen 
eller takseringsværdien når de køber en ejendom. 
En køber kan således spare tinglysningsafgiften i 
Danmark ved at købet gennemføres som en selska-
bstransaktion i stedet for en ejendomstransaktion, 
men forskellen er ikke så stor som i Sverige mellem 
en selskabstransaktion og en ejendomstransaktion. 

* Tingslysning
I Danmark sker registreringen af en købt ejen-
dom ved tinglysning. Siden 2009 har systemet 
været digitalt, og det indebærer, at køberen online 
udfylder en formular og betaler for registreringen. 
Behandlingen tager cirka 2–5 dage. Udgangspunk-
ter er at alle aktører, både private og kommercielle, 
skal kunne lave registreringen selv. Formularerne 
er dog ofte lange og komplicerede, hvilket gør at 
de fleste aktører får advokathjælp til processen. I 
Sverige kaldes registreringen af en ny ejer for en 
lagfartsändring, og gøres ofte af køberen selv.

* Transaktionsvolumen er steget, men er fortsat 
lavest i Danmark
Transaktionsvolumen i Danmark er steget gennem 
de seneste 5 år, men er sammenlignet med Sverige 
fortsat på et lavere niveau. Den gennemsnitlige ejer-
tid for en ejendom i Danmark er dog formindsket. 

* Mindre transparent marked
Mange påpeger, at professionaliseringen er øget på 
det danske ejendomsmarked, blandt andet drevet af 
øget interesse fra internationale investorer. Tidligere 
har markedet været svært at gennemskue, hvilket 
har besværliggjort prisfastsættelsen. 

* Forskel på aktører og struktur
Det danske marked er kendetegnet ved færre, men 
større aktører. Det er ikke så almindeligt med store 
ejendomsselskaber på grund af skatteregler som 
påvirker private investeringer i Danmark. Markedet 
domineres af store pensionsfonde, som investerer 
i ejendomme.   

* Nyt marked kan indebære behov for mere 
rådgivning
Som udenlandsk aktør kender man ikke nødven-
digvis alle love og regler i et nyt land, og der er 
måske heller ikke mulighed for at opbygge en 
tilstrækkelig stor organisation i landet til at have 
egen jurist ansat. Derfor er omkostningerne ofte 
højere end på hjemmemarkedet i hvert fald i den 
indledende fase af en etablering.   

* Det danske realkreditsystem
I Danmark kan lånefinansieringen enten ske via 
en almindelig bank eller et realkreditinstitut. Gen-
nem realkreditten gives der 60 procent finansie-
ring af kommercielle ejendomme og 80 procent af 
private ejendomme, resten af finansieringen kom-
mer normalt ud af egen lomme eller fra almin-
delige lån. Ved et realkreditlån skal lånetageren 
vælge mellem variabel eller fast rente i en kortere 
eller længere periode, eksempelvis på 1, 3, 5, 10 
eller 30 år. Hvor bankerne i Sverige kan ophæve 
en låneaftale, hvis en ejendom falder i værdi, kan 
et dansk realkreditinstitut ikke ophæve en aftale, 
hvis lånetageren betaler sin rente og afdrag selv 
om ejendommens værdi er faldet. Fundamentet i 
Realkreditsystemet er, at instituttet sælger obli-
gationer og indtægten herfra udgør udlånet. 

FORSKELLE SOM EJENDOMSAKTØRERNE HAR OPLEVET I DANMARK

KILDER: INTERVIEWS MED DE FORSKELLIGE EJENDOMSAKTØRER I RAPPORTEN SAMT FAKTAKONTROL UDFØRT AF ADVOKAT LARS KJÆR, PARTNER PÅ BECH-BRUUN, OG 
EJENDOMSRÅDGIVER PETER WINTHER, ADM. DIREKTØR FOR SADOLIN & ALBÆK.
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Aktörernas upplevda skillnader mellan dansk 
och svensk fastighetsmarknad

Magnus Nordholm, vice vd på Heimstaden, arbetar 
mycket med företagets danska satsning och har även 
erfarenhet från att arbeta i fastighetsbranschen i Dan-
mark sedan tidigare. Generellt tycker han inte att det 
handlar om så stora skillnader mellan länderna.

– Att göra affärer i Sverige eller Danmark är inte 
så stor skillnad när det gäller affärsklimatet. Det sto-
ra ramverket är relativt likt, sen finns det specifika 
delar i det som skiljer sig, säger han.

Det finns dock flera konkreta skillnader i praxis 
inom bostadsområdet, exempelvis när det gäller deposi-
tion och förskottsbetalning som är vanligare i Danmark 
än i Sverige och hur man mäter lägenhetens yta. 

– En lägenhet på 100 kvm i Danmark är nog 
inte mer än 85 kvm om du skulle mätt den i 
Sverige. När man tittar på ett kvadratmeterpris i 
Köpenhamn ska man inte luras av att det är billigt i 
förhållande till Stockholm. Först får man lägga om 
ytan och sedan ta hänsyn till valutaskillnaden, säger 
Magnus Nordholm, som dock fortfarande anser att 
prisbilden är bättre än i den svenska huvudstaden.

Sättet att mäta yta skiljer sig också när det gäller 
kommersiella fastigheter där delar av gemensamma 
ytor räknas in. Även här läggs större kostnader för 
driften på hyresgästen jämfört med hur det ser 
ut i Sverige och hyresgästerna betalar normalt en 

deposition på 3–6 månadshyror, antingen som en 
kontantbetalning eller som en bankgaranti.

Skillnader i hyressättning
På bostadssidan finns även en strukturskillnad i och 
med att ägarlägenheter är en vanlig upplåtelseform 
i Danmark. För en fastighetsinvesterare innebär det 
att de kan sälja eller köpa enskilda ägarlägenheter 
separat. Det finns även en stor skillnad i hyres-
sättningen där bostäder som är byggda 1992 eller 
senare i Danmark omfattas av fri hyressättning. 
Beståndet som är byggt innan 1992 omfattas istället 
av en reglerad hyra. För en investerare påverkar det 
analysen av en investering. 

I bostadsfastigheter som inte är ägarlägenheter be-
höver en investerare även ta hänsyn till de boendes 
förköpsrätt som de kan nyttja. Det kan innebära att 
det är svårt för en investerare att komma upp i en 
kritisk massa och att investeraren lägger ut mycket 
pengar på bland annat advokatkostnader för affärer 
som inte blir av. Enligt Peter Winther, vd på rådgiv-
ningsföretaget Sadolin & Albæk, finns det förslag 
på en regeländring på detta området som kan ge en 
ekonomisk kompensation för arbetet och kostnader 
i samband med förhandlingen. Fastighetsägare som 
är intresserade av det äldre bostadsbeståndet och vill 
renovera lägenheter för att öka värdet bör även vara 
medveten om dokumentationskrav som omfattar 
insatserna och att det krävs att man investerar minst 
2 400 danska kronor per kvm i värdeförbättrande 
åtgärder för att hyran ska kunna höjas. Det finns 
även en utmaning i att komma intill lägenheter för 
att renovera om de redan är uthyrda.

– Det är ofta centralt belägna lägenheter med låg 
hyra och med liten omflyttning. För att renovera 
måste man vänta ut hyresgästerna tills de flyttar. 
Som investerare ska man ha råd att sitta med låg 
avkastning initialt, säger Magnus Nordholm.

Vid inflyttning i en bostadslägenhet sker en annan 
typ av dokumentation än i en lägenhet i Sverige 
och hyresgästen är skyldig att återställa lägenheten 
till normalskick vid utflyttning. Dessutom betalar 
hyresgästen sex månadshyror innan inflyttning 
varav hälften är en förskottsbetalning och hälften 
är deposition. Depositionen har fastighetsägaren 
som säkerhet och kan användas för renovering av 
lägenheten vid utflyttning. I Danmark betalar hy-
resgästen i en bostad vanligen kallhyra och sedan 
har hyresgästen abonnemang på värme, vatten och 
el. För en fastighetsägare innebär det mindre sä-
songsvariation i kostnaderna jämfört med i Sverige 

och det ger hyresgästen incitament att själv minska 
sin förbrukning.

När det gäller nyproduktion av bostäder har de 
danska kommunerna möjlighet att kräva att 25 pro-
cent av bostäderna ska vara allmännyttiga bostäder. 
Magnus Nordholm ser två sidor av myntet.  

– Man kan tänka sig att det kan uppstå en viss 
motsättning mellan de boende, men samtidigt får 
man ett system där allmännyttan sprid och folk 
blandas, säger han.

Större prutmån i förhandlingen
När det gäller kommersiella lokaler i Danmark är 
det vanligt att ha en större prutmån från fastighetsä-
garens sida i förhandlingen om hyreskontrakt.

– Om man förhandlar hyresavtal med ett danskt 
företag får man lägga på en prutmån i ursprungsbudet 
för att de ska kunna pruta ordentligt och bli nöjda. I 
Sverige begär vi ofta ett pris som är skäligt direkt, men 
gör vi det i Danmark och bara backar någon procent 
blir den danske hyresgästen inte nöjd med uppgö-
relsen. Förhandlingsmässigt är det en skillnad, säger 
Jenny Moberg, analyschef på Wihlborgs.

Dessutom är det för kommersiella lokaler, liksom 
på bostadssidan i Danmark, vanligt att hyresgästen 
betalar en deposition på ett halvår vid inflyttning. 
Det är även vanligt att förhandla fram hyresavtal 
som inte kan sägas upp på mellan 10–20 år i Dan-
mark och hyresgästen upplevs mer skyddad.

– I Danmark är hyresgästen väldigt skyddad. 
Hyresvärden är ’the bad guy’ som ska dokumentera 
allt. På det sättet är det en mer statisk marknad, säger 
Peter Nielsen, chef för Wihlborgs danska verksamhet.

I Danmark erbjuds hyresgästerna i många kontors-
fastigheter möjlighet att köpa lunch i en egen mat-
sal, kantine, och det är vanligt med gemensamma 
mötes- och konferensutrymmen. Det har inneburit 
att några av de svenska aktörerna har en bredare 
verksamhet i Danmark. Däremot är de danska 
hyresgästerna inte lika vana med att fastighetsägaren 
arbetar nära kunden. Pensionsbolag och utländska 
ägare har ofta hyrt in förvaltning vilket hyresgäster-
na ibland har upplevt inneburit att det tar tid att få 
svar på frågor. Flera av de svenska fastighetsägarna 
har upplevt deras aktiva förvaltningsmodell som en 
konkurrensfördel i Danmark.

Marknadsstruktur
Den danska fastighetsmarknaden var hårt drabbas av 
finanskrisen och bostadsbyggandet har tagit fart igen, 
medan den kommersiella sidan fortsatt släpar lite efter.

Den spontana reaktionen från flera av de tillfrågade svenska fastighets-
aktörerna när det gäller skillnader mellan marknaderna är att de inte ser 
det som något problem, men att det är något som de är medvetna om och 
förhåller sig till. De flesta aktörerna lägger dock stor vikt vid att ha tillgång 
till lokal kompetens och har lagt ner ett omfattande arbete på att lära känna 
den danska marknaden utifrån praxis, lagar och regler. Ett par av aktörerna 
betonar att de ser det som två skilda marknader med olika affärskultur.
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– Det har funnits ett överutbud och prispress på 
den kommersiella marknaden i Danmark sedan krisen. 
Det betyder att det inte har byggts så mycket nytt 
på det kommersiella området, men däremot har det 
byggts bostäder i takt med att urbaniseringen pressat 
på, säger Jenny Moberg.

Danmark har tidigare även haft en mer sluten 
fastighetsmarknad. 

– Marknaden blir svår att genomskåda, du har 
ingen riktigt objektiv prissättning. Om det bara är 
några aktörer som köper måste man vara väldigt 
fokuserad på driftsekonomin, för prissättningen är 
ineffektiv. Det ger bra möjligheter för den som kän-
ner marknaden och risker för den som inte känner 
marknaden, säger Peter Nielsen.

Men marknaden har förändrats och enligt flera 
av aktörerna blivit mer transparent. 

– Den förändring som Sverige var igenom på 
90-talet har inte Danmark varit igenom. Vi har färre 
aktörer och lite information, men det har blivit bättre 
och mer professionellt under senare år. Det kommer 
fler internationella investerare som ställer krav. Ju 
mer öppen marknaden blir desto mer efterfrågas 
transparens och information, säger Peter Nielsen.

Även Kristian Krogh, ansvarig för Niams danska 
verksamhet, vittnar om samma förändringsprocess.

– Det har skett en markant förändring under de 
år som vi har varit igång. Från en lokal marknad 
till en mer öppen och professionell marknad med 
internationella aktörer. En del transaktioner görs 
med utländska säljare och utländska köpare utan 
dansk inblandning.

Den danska marknaden har, i jämförelse med den 
svenska, färre aktörer. Det är inte lika vanligt med 
stora privatägda fastighetsbolag på grund av skatte-
regler utan marknaden domineras istället av stora 
pensionsbolag som investerar i fastigheter. Läs mer 
om marknadsläget i Danmark på sidorna 18-21.

Behov av lokal kompetens
Som utländska aktör vittnar fler av aktörerna om att 
det tar tid att lära sig marknaden och dess lagar och 
regler. Det innebär även ofta att behovet av rådgiv-
ning är större, i alla fall i ett initialt skede. 

– Avtalen ser snarlika ut mellan länderna, men det 
är klart att vi har haft frågor och arbetat tätare med 
rådgivare där. Det är därför vi arbetar för att bygga upp 
intern kunskap och vi kan redan nu se skillnad från 
det första förvärvet till den senaste affären vi gjorde, 
säger Peter Ullmark, chef för skandinavien på Akelius.

Erik Selin, vd på Balder, är inne på samma linje.
– Det är mer juridik och krångligare med inskriv-

ningsförfarande och pantbrev. Transaktionerna kräver 
mer i Danmark.

Samtidigt är det inget som har hållit företaget 
tillbaka i Danmark.

– Det är lite olika kulturer, men det är bara 
trevligt. Vi gillar Danmark otroligt mycket. Det 
gäller att anpassa sig dit man kommer. Gör man det 
borde det fungera bra och misstag kan man även 
göra hemma, säger han.

Bland annat finns skillnader i förfarandet kring 
registrering av en förvärvad fastighet, så kallad 
tinglysning. Systemet är digitalt, men utformningen 
är ofta omfattande vilket gör att många aktörer, såväl 
danska som utlänska, tar juridisk hjälp. Avgiften 
som betalas vid registrering av en förvärvad fastighet 
består i Danmark av en så kallad tinglysningsafgift på 
0,6 procent av köpesumman vilket skiljer sig från den 
svenska stämpelskatten som är 4,25 procent av det 
högre värdet av köpeskillingen eller taxeringsvärdet. 
Danmark har även ett annat finansieringssystem i 
form av realkreditinstituten som i grunden är baserat 
på obligationsförsäljning. Vid köp av kommersiella 
fastigheter kan en aktör vanligen låna 60 procent av 
finansiering via realkreditsystemet. Till skillnad mot 
de svenska bankerna kan de danska realkreditinsti-
tuten inte häva ett låneavtal om en fastighet faller i 
värde så länge låntagaren betalar sin ränta.

Flera av aktörerna har en dansk chef på plats eller 
personer med erfarenhet av att arbeta i Danmark 
sedan tidigare och har dessutom samarbete om 
förvaltning och administrativa uppgifter med lokala 
aktörer i Danmark. 

– Eftersom vi är i en uppbyggnadsfas i Danmark 
har vi frångått principen om att ha egen personal på 
plats, men vi utvärderar det löpande. Det är dyrare 
att hyra in externa parter än att sköta det in-house 
och man tappar till viss del närheten och kontakter-
na med hyresgästerna som man får annars och även 
branding när det inte är vårt namn som syns utåt, 
säger Magnus Nordholm, vice vd Heimstaden.

För Ola Orsmark, vd Region Øresund på Castel-
lum, är den lokala kompetensen helt avgörande för 
att satsa i Danmark.

– Jag skulle aldrig etablera mig i Danmark i större 
omfång utan lokal kompetens. Det märks både i 
roller och ansvarsfördelning, lagar och strukturer. Du 
måste ha lokal kompetens med dig, det är stommen.

Även Wihlborgs vd betonar olikheterna i af-
färskulturen.

– Var försiktig, Danmark och Sverige har helt 
olika affärskulturer. Man gör affärer på olika sätt, 
det är ett annat sätt att tänka och agera.
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För Wihlborgs innebär den 
danska satsningen en bredare 
verksamhet än vad bolaget 
har i Sverige. I Danmark 
erbjuds hyresgästerna i många 
kontorsfastigheter möjlighet 
att köpa lunch i egen matsal, 
kantine, och det är även vanligt 
med gemensamma mötes- och 
konferensutrymmen. 

Däremot är de danska hyres-
gästerna inte lika vana med 
att fastighetsägaren arbetar 
nära kunden. Pensionbolag och 
utländska ägare har ofta hyrt in 
förvaltning vilket hyresgästerna 
ibland har upplevt inneburit att 
det tar tid att få svar på frågor. 
Fler av de svenska fastighe-
sägarna ser därför deras aktiva 
förvaltningsmodell som en 
konkurrensfördel i Danmark.

Balder har en bred verksamhet i Danmark. Bland annat renoverar de en byggnad i närheten av Köpenhamns Rådhus, 
Glyptoteket och Tivoli som tidigare har huserat Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (se bild nedan). Dessutom 
arbetar de med projekutveckling av bostäder i bland annat Ørestad och på Amager samt är delägare i det danska bolaget 
Sjælsø Mangement. Balders vd, Erik Selin, är positiv till satsningen på andra sidan sundet, men han tycker att transaktio-
ner kräver mer i Danmark eftersom det är mer omfattande juridik med krångligare inskrivningsförfarande och pantbrev. 
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AKELIUS HAR PÅ KORT TID 
MILJARDINVESTERAT I DANMARK

SENASTE SVENSKA AKTÖREN ÖVER SUNDET:
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I höstas gjorde det svenska fastighetsbolaget Akelius sitt första förvärv i 
Danmark. Nu äger de 700 lägenheter i Köpenhamn för ungefär en miljard 
danska kronor och utökar sitt danska kontor med nya medarbetare. Er-
farenheterna från andra utlandsetableringar har underlättat den danska 
etableringen. Det menar Akelius danske regionchef Peter Ullmark som 
nyligen blivit utsedd till företagets chef för Skandinavien.

Akelius är den senaste aktören i raden av svenska 
fastighetsföretag som har tagit steget över sundet 
och köpt fastigheter i Danmark. I oktober förra 
året gjorde de sitt första förvärv som bestod av 216 
lägenheter i centrala Köpenhamn. Precis innan jul 
stod det klart att de även köpt det 29 våningar höga 
bostadshuset Domus Vista på Frederiksberg med 
476 lägenheter. Målet är växa ytterligare i Danmark.

– Vi är en långsiktig ägare och tycker att Kö-
penhamn är en fantastisk stad. Nu bygger vi upp 
en egen organisation och på sikt vill vi växa större 
än våra befintliga 700 
lägenheter. Det är svårt 
att säga hur mycket, men 
dyker rätt tillfälle upp 
kommer vi att köpa. Vi 
vill ha en större portfölj i 
Köpenhamn och bygger 
upp lokal kompetens, sä-
ger Peter Ullmark, Akelius 
chef för Skandinavien.

Det är Peter Ullmark som 
har ansvarat för uppstarten i Danmark som region-
chef i Köpenhamn. Den nya titeln, chef för Skan-
dinavien, fick han i början av året och nu ska hans 
efterträdare i Köpenhamn rekryteras. Det danska 
kontoret ligger nära Nørreport station och består 
just nu av fyra personer. Peter Ullmark räknar med 
att de kommer att vara sex stycken till sommaren 
och att majoriteten då är danskar. 

– Det är viktigt för oss att ha en egen organisa-
tion och att kunna göra det mesta arbetet själva. Det 
säkerställer den bästa servicen till våra hyresgäster, 
högsta fastighetskvaliteten och stark långsiktig lön-
samhet. Vi vill ha intern kompetens och driva mycket 
av processerna självständigt. Det är anledningen till 
att vi bygger upp en lokal organisation.

För närvarande köper Akelius in hjälp med 
uthyrning och skötsel av husen, men på lite sikt 
tror Peter Ullmark att de kommer att ta in delar 
av förvaltningen i den egna organisationen. 

Det var kring halvårsskiftet 2015 som företaget bör-
jade kika mer aktivt på Köpenhamn. De skrev avtal 
om ett förvärv redan vintern 2015, men affären gick 
inte i lås eftersom de boende gick in och utnyttjade 
sin möjlighet att köpa fastigheten istället. 

– Hyresgästerna har förköpsrätt i Danmark 
och kan köpa fastigheten på samma villkor som 
vi har avtalat fram. Normalt får man vänta tio 

veckor efter avtalsskrivningen på besked vilket 
gör att det tar tid och är en osäkerhetsfaktor som 
man får acceptera, säger Peter Ullmark.

Akelius huvudsakliga inriktning är bostäder 
i äldre beståndet. Därmed är inte kommersiella 
fastigheter och nyproduktion lika intressant.

– Vårt primära fokus är att köpa i den befintli-
ga hyresstocken och utveckla det.

När hyresgäster säger upp sitt kontrakt och 
lämnar en lägenhet rustas den upp innan den 
hyrs ut igen. Årligen investerar företaget omkring 

en miljard kronor i att 
uppgradera lägenheter.

– Så fort vi får en 
tom lägenhet så upp-
graderar vi den med 
nytt kök, nytt badrum 
och nya ytskikt. Det 
gör vi bara när lägen-
heterna blir vakanta, 
vi påtvingar det inte 
på hyresgästerna, 
men naturligtvis kan 

befintliga hyresgäster få sin lägenhet uppgraderad 
om de vill. 

Företagets geografiska fokus i Köpenhamn har 
sträckt sig ungefär fem kilometer från Huvud-
bangården, men Storköpenhamn kan också vara 
intressant framöver. Akelius upplever en stor efter-
frågan på lägenheterna i Danmark och ser det som 
ett kvitto på att de gör rätt, menar Peter Ullmark.

Under de senaste sex åren har Akelius etablerat sig 
på fyra nya utlandsmarknader. Det har gett erfaren-
heter som varit till nytta även i Danmarksetable-
ringen, menar Peter Ullmark. 

– I och med att vi finns i så många länder har 
vi gjort den här resan tidigare. Vi vet ungefär vilka 
typer av frågor man ska ställa och hur man ska gå 
tillväga. Sen handlar det mycket om att ge sig ut att 
titta på hus, få in prospekt och räkna på kalkyler 
för att få en känsla. Det är viktigt för oss att vara på 
plats för att se vad som händer på marknaden.

Akelius har haft ungefär samma strategi på 
alla platser. En intern person flyttar till den nya 
marknaden och startar upp verksamheten som 
sedan fylls på med lokal personal.

Peter Ullmark upplever inte att företaget har stött 
på några större problem vid etableringen i Dan-
mark. Däremot finns det några saker som skiljer sig 

”Vi är en långsiktig ägare 
och tycker att Köpenhamn 
är en fantastisk stad. Nu 
bygger vi upp en egen 
organisation och på sikt 
vill vi växa större än våra 
befintliga 700 lägenheter.”
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från den svenska marknaden. Bland annat att det 
finns tydliga steg i hur ombyggnader av lägenheter 
ska dokumenteras, att hyresbelopp oftast betalas i 
förskott i Danmark och att man räknar bruttoyta 
för bostaden istället för nettoyta. Ytterligare ett 
område att sätta sig in i är renoveringen där de just 
nu står i begrepp att upphandla entreprenörer. 

– Det håller vi på att handla upp och ska 
starta så snart som möjligt. Vi har en dansk 
projektledare som har drivit den processen, säger 
Peter Ullmark.

Han tycker inte att marknaderna eller 
affärskulturen skiljer sig så mycket åt mellan 
länderna, det handlar mer om vilka erfarenheter 
och nätverk man har.

– Avtalen ser snarlika ut mellan länderna, men 
det är klart att vi har haft frågor och arbetat täta-
re med rådgivare där. Det är därför vi arbetar för 
att bygga upp intern kunskap och vi kan redan 
nu se skillnad från det första förvärvet till den 
senaste affären vi gjorde.

Det första året ägnade Peter Ullmark mycket 
tid åt att bygga upp ett nätverk i Köpenhamn. 

– Nu när vi har 700 lägenheter och fastighe-
ter för ungefär en miljard danska kronor får vi 
många förfrågningar och information från de 
kontakter som vi har byggt upp. 

Enligt Peter Ullmark är det relativt stor konkur-
rens om de fastigheter som kommer ut till försälj-
ning i Danmark.

– Vi har lagt bud på hus som vi inte har fått 
köpa. Det finns en konkurrenssituation, så är 
det överallt. Men vi känner oss trygga med vår 
affärsmodell som vi kan och som det finns en 
efterfrågan på. Om rätt hus kommer ut är vi en 
stark och långsiktig köpare. 

Det som oftast avgör om affären blir av är 
priset, men även vilken typ av fastighet det är och 
om det fullt ut matchar företagets affärsmodell. I 
Köpenhamn har det sedan en tid funnits en trend 
med fler kontor som byggs om till bostäder vilket 
Akelius också tittar på.

– Med en lokal organisation och kontor på 
plats har vi som ambition att växa rejält den 
närmaste tiden, säger Peter Ullmark.
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Fastighet Segment Kvm

Bodenhoffs Plads 2, Köpenhamn Bostäder 8 687

Herman Triers Plads 1, Köpenhamn Bostäder 5 795

Zinnsgade 9, Köpenhamn Bostäder 896

Domus Vista, Nordens Plads 4 Bostäder 34 518

Jægersborggade 29-31, Köpenhamn Bostäder och lokal 1 530

51 426

AKELIUS FASTIGHETS-
BESTÅND I DANMARK

Första förvärvet: 2016

Totalt antal kvm: 51 426

- varav kommersiella lokaler: -

Antal lägenheter: ca 700
 
Fastighetsvärde: 1,3 miljarder svenska kronor

Geografiskt fokus i Danmark: Köpenhamn 
och Frederiksberg

Vd: Pål Ahlsén

Anvarig för företagets danska verksamhet: 
Peter Ullmark
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Akelius fastighet på Bodenhoffs Plads 2, Christianshavn.

Bostadshus på Herman Triers Plads i Köpenhamn.

Det 102 meter höga Domus Vista på Frederiksberg.
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GÖTEBORGSBASERADE BALDER 
 SATSAR BRETT I KÖPENHAMN 

MÅNGSIDIG INVESTERARE I DANMARK:

För Erik Selin, vd på det Göteborgsbaserade fastighetsbolaget Balder, är sats-
ningen i Köpenhamn långsiktig även om det inte finns en uttalad strategi eller 
mål för hur stora de ska bli på den andra sidan sundet. I nuläget satsar före-
taget, förutom förvärv, även på att bygga bostäder och hotellutveckling i Dan-
mark. Dessutom har de gått in som delägare i bolaget Sjælsø Management. 

Fastighetsbolaget Balder har sedan starten 2005 
vuxit sig stora i Sverige. 2010 gjorde de sitt första 
förvärv i Danmark och i dagsläget äger de omkring 
1 500 lägenheter på andra sidan sundet. Dessut-
om har de flera byggprojekt på gång och mark 
som de ännu inte har börjat bebygga. Om några 
år kommer antalet bostäder därmed ha ökat till 2 
500 stycken. Några av byggprojekten driver de i 
egen regi och vd Erik Selin är inte bekymrad över 
regelskillnader mellan länderna. 

– I något fall har vi köpt projekt på ett tidigt 
stadium, i något fall har vi köpt mark. Det är en 
blandning av både egen 
organisation och med hjälp 
av andra. Vissa regler är 
olika, men om man bortser 
från det, är det ingen jät-
teskillnad, säger han.

Balder äger i dagsläget en 
hotellfastighet på Øster-
port och i september 2015 
förvärvade de en fastighet 
intill Glypototeket och Ti-
voli i centrala Köpenhamn 
där Det Kungliga Danska 
Musikkonservatoriet tidi-
gare bedrivit sin verksamhet. Huset byggs just nu 
om till hotell som ska drivas av Nobis och förväntas 
öppna efter sommaren i år. Erik Selin är intresserad 
av att växa mer fler hotell i Köpenhamn. 

– Vi älskar hotell och har 32 stycken i Sverige. 
Vi köper gärna fler i Danmark, säger han.

Förra vintern gick Balder in som delägare om 
49 procent i det danska företaget Sjælsø Mana-
gement ApS som arbetar med projektutveckling. 
Balders engagemang i Danmark är således brett, 
men hittills har de hållit sig från ett segment och 
det är kontor. Men det kan komma att ändras 
framöver beroende på vilka möjligheter som dyker 
upp, berättar Erik Selin.

– Det finns ingen strategi, utan jag tittar på det 
jag hittar och funderar på om det verkar bra för 
oss, säger han.

När det gäller bostäderna som utgör huvuddelen 
av portföljen är det nyproduktion som är i fokus.

– Vi har tittat på annat också, men det hänger på 
villkoren. Det har varit enklare för oss eftersom det är 
fri hyressättning. Det har funnits bra möjligheter här 
och jag gillar en enkel vardag. Det har varit lätt att 
förstå och passat oss in bra på oss, säger Erik Selin.

Geografiskt har Balder hittills fokuserat på centrala 
Köpenhamn, men det blir troligen bredare framö-
ver, tror Erik Selin.

– Marken i vissa områden börjar ta slut som 
exempelvis i Ørestad. I takt med att Köpenhamn 
växer kommer vi att titta på fler områden och om 
det går att få billigare markkostnader så att det 
hänger ihop affärsmässigt. 

Kommer ni att satsa mer i Danmark?
– Det gör vi om vi tycker att det är intressant 

jämfört med andra initiativ. Det är extremt okom-
plicerat. Vi kan göra några investeringar per år och 

lägger till något om det 
verkar klokt. Hittar vi 
inget, så hittar vi inget. 
Vi har inte sagt x kro-
nor eller y lägenheter, 
det beror på alternati-
ven, säger Erik Selin.

Men Balder är 
långsiktiga i sitt tänkt i 
Danmark, betonar han.

– Vi har inte sålt en 
enda kvadratmeter. Vi 
har ingen botten, det 
är en evig horisont. Vi 
är små och har bara 

börjat i Danmark. Danmark har en fantastisk 
framtid och det finns all anledning att vara lång-
siktig och positiv.

Vid den första investeringen i Köpenhamn 2010 
hade Erik Selin gjort affärer med danska banker i 
Sverige och frågade dem om råd.

– Vi började titta i Danmark 2009 och gjorde 
första förvärvet året efter. Det var ingen lång 
process. Vi hade egentligen bestämt oss för att inte 
gå utanför Sverige, men vi fick ett erbjudande som 
såg intressant ut. Jag frågade en dansk bank vad 
de tyckte om affären och området och de tyckte 
det var bra. Det är en bra temperaturmätare om 
banken gillar det, säger han.

Erik Selin upplever att juridiken som mer om-
fattande i Danmark jämfört med Sverige.

– Det är mer juridik och krångligare med 
inskrivningsförfarande och pantbrev. Transaktio-
nerna kräver mer i Danmark, säger han.

Balders affärer i Danmark görs via ett dotterbolag. 
De har en egen organisation på plats med 10–15 
anställda, alla danskar. När det gäller uthyrning tar 

”Marken i vissa områden 
börjar ta slut som exem-
pelvis i Ørestad. I takt 
med att Köpenhamn växer 
kommer vi att titta på fler 
områden och om det går 
att få billigare markkost-
nader så att det hänger 
ihop affärsmässigt.”
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BALDERS FASTIGHETS-
BESTÅND I DANMARK

Första förvärvet: 2010

Totalt antal kvm: 198 949

- varav kommersiella lokaler: 21 848

Antal lägenheter: ca 1 500 befintliga samt 1 
000 som tillkommer genom byggprojekt
 
Fastighetsvärde: 6 miljarder svenska kronor

Geografiskt fokus i Danmark: Köpenhamn, 
Ørestad och Amager

Vd: Erik Selin
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de in hjälp från externa aktörer vid arbetstoppar 
när något nyproduktionsprojekt är färdigt, annars 
sköter de allt i egen regi. Erik Selin tycker att 
kulturen är olika mellan länderna, men ser det inte 
som något problem.

– Det är lite olika kulturer, men det är bara 
trevligt. Vi gillar Danmark otroligt mycket. Det 
gäller att anpassa sig dit man kommer. Gör man 
det borde det fungera bra och misstag kan man 
även göra hemma, säger han.

Fastighet Segment Kvm

Ventrupparken 6, Greve Handel 4 723

Skibbroen, Havneholmen Bostäder 17 451

Hannemanns Allé, Ørestad, Fælledudsigten 2 Bostadsprojekt 7 300

Else Alfelts vej, Ørestad Syd, Örestad 3.3 Bostadsprojekt 25 200

Øresundsvej, Øresund Strandpark Amager Bostadsprojekt 42 000

Østerfælled, København Bostäder 43 609

Hotel Østerport, Oslo Plads, København Hotell 6 325

Else Alfelts vej, Ørestad Syd, Hesteskoen Bostäder 5 952

Else Alfelts vej, Ørestad Syd, Hesteskoen Bostäder 6 796

Else Alfelts vej, Ørestad Syd, Hesteskoen Bostäder 5 486

Robert Jacobsens vej, Ørestad, Staevnen Bostäder 6 807

Ørestad 321 Bostadsprojekt 16 500

Niels Brocks Gade, København Hotellprojekt 5 500

Cirkusbygningen, Jernbanegade 8, København Handel 5 300

198 949
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Balders nybygge Elsehus i Ørestad 

Fastighet nära Rådhuset och Tivoli som byggs om till hotell och tidigare huserat Det Kongelige Musikkonservatoriet. 
Cirkusbygningen i Köpenhamn.
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CASTELLUM FOKUSERAR PÅ TVÅ 
GEOGRAFISKA LÄGEN I DANMARK 
 SEDAN FÖRVÄRVET AV NORRPORTEN

EFTER FÖRRA ÅRETS REKORDAFFÄR:

Sedan början av 2015 har Castellum fördubblat sitt danska fastighetsbestånd 
i två omgångar. Det största tillskottet kom för ett år sedan med förvärvet 
av Norrporten som även innebar att den danska portföljen blev uppdelad i 
två geografiska lägen. Från att ha fokuserat på kontor och lager i de västra 
delarna av Storköpenhamn fick de nu ett 100 000 kvm stort tillskott av kontor 
i centrala Köpenhamn. Framöver vill bolaget utöka i båda delbestånden.

I april förra året gick affären igenom som innebar 
att Castellum förvärvade Norrporten av Andra 
och Sjätte AP-fonden. Det gav ett tillskott på sju 
nya fastigheter i Danmark som är belägna i andra 
områden än de som Castellum och det tidigare 
dotterbolaget Briggen tidigare hade satsat på.

–  I förvärvet av Norrporten fick vi tillskottet 
av en mer citynära portfölj och en organisation på 
plats i Danmark. Det vi håller på att slå ihop nu, 
både portföljer och arbetssätt. Vi är fortfarande 
inne i en fas med förändringar som väntas få fäste 
under 2017, att vi ska bli ett Castellum, säger Ola 
Orsmark, bolagets vd för region Öresund.

En fördel med att ha två skilda lägen är 
riskspridning och en utmaning är att de riktar 
sig mot två olika målgrupper vilket påverkar 
arbetsmodellen. Framöver kommer Castellum att 
satsa på båda delbestånden.

– Att vi är fysiskt belä-
get i två delar av Köpen-
hamn tror vi är en bra mix, 
de kompletterar varandra. 
Dessutom tittar vi efter 
projektutveckling. Nu när 
vi har fått upp volymen 
är vi redo att ta nästa steg. 
Vi vill växa i de områden 
vi redan finns och i nära 
anslutning till dem. 

Satsningen på nybygg-
nation kan bli inom kontor 
och lager, tror Ola Orsmark. Lager är ett segment 
med låg vakans och ökad efterfrågan när hamnom-
rådena i Köpenhamn bebyggs och företag behöver 
flytta utanför stan.

Det tidigare dotterbolaget Briggen gjorde det 
första förvärvet i Danmark 2011. De först åren var 
trevande och den danska marknaden var inne i en 
lågkonjunktur. Sedan tog det fart på riktigt 2015 
när företaget växlade upp genom ett större förvärv. 
Köpet av Norrporten utgjorde den största fastig-
hetstransaktionen i Köpenhamn under förra året. 
Idag äger Castellum fastigheter för 5,3 miljarder 
kronor i Danmark. Företaget har gått igenom två 
större organisationsförändringar, dels när de gick 
från flera dotterbolag till en koncernstruktur och 
dels i och med förvärvet av Norrporten. Det finns 
flera sätt att dra nytta av en större storlek och att 
samlokalisera vissa funktioner, menar Ola Orsmark.

– Det är en resa som vi är lång ifrån färdiga med. 
Vi jobbar med integrationen, högt och lågt i fråge-

ställningar. Sen försöker vi självklart dra nytta av båda 
bolagens styrkor och plocka det bästa från två världar.

Ola Orsmark har en positiv bild av den danska fast-
ighetsmarknaden. Det finns dock en viktig skillnad 
i att det finns få stora fastighetsbolag i Danmark 
och istället fler pensionsbolag och fonder som stora 
fastighetsägare. De lägger ofta ut driften på externa 
aktörer vilket skiljer sig från Castellum som har en 
aktiv arbetsmodell och vill vara nära kunden.

– Det är en konkurrensfördel. Vår svenska 
modell blir väldigt ofta positivt bemött i Danmark. 
Hyresgästerna är inte vana med den uppmärksam-
het som vårt arbetssätt innebär och som svenska 
kunder förväntar sig. Många fastighetsägare är mer 
passiva och kapitalplacerare som inte har löpande 
vardagskontakt med kunderna, säger Ola Orsmark.

Castellum har en tradi-
tion av att arbeta med 
intern kompetens, men 
i en tillväxtfas och på 
en ny marknad är det 
nödvändigt att arbeta 
med samarbetspartners 
menar Ola Orsmark. 
Idag har företaget ett 
10-tal egna anställda i 
Danmark. I Sverige har 
Castellum sålt delar av 
Norrporten-beståndet 

vidare, men i Köpenhamn har de behållit allt. 
– På koncernivå har vi gjort ett antal föränd-

ringar. Det var en viktig del i finansieringen som 
vi var tydliga med från början, att vi kommer att 
sälja fastigheter för en viss volym. Det var en del 
av strategin, men beståndet Köpenhamn är inte 
förändrat och det har vi inga planer på heller. Vi 
vill växa på de orter som vi finns.

Det finns tydliga skillnader mellan fastighetsmark-
naderna på båda sidor sundet, menar Ola Orsmark.

– Det ligger nära geografiskt men Köpenhamn 
är Köpenhamn. Det är en skröna att marknaderna 
hänger ihop, det gör de inte alls. Köpenhamns-
marknaden är inte samma som Malmömarknaden 
när det gäller fastighetscykel, näringslivsstruktur 
och det märks inte minst när Köpenhamn haft 
lågkonjunktur och vi inte har haft det på svenska 
sidan. Det finns en spänd förväntan på hur länge 
den svenska marknaden kan hålla i, den danska 
marknaden är inte lika mogen så där finns fortsatt 

”Att vi är fysiskt belägna i 
två delar av Köpenhamn 
tror vi är en bra mix, de 
kompletterar varandra. 
Dessutom tittar vi efter 
projektutveckling. Nu när 
vi har fått upp volymen är 
vi redo att ta nästa steg.”
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tillväxtpotential, säger han.
Skillnaderna finns bland annat i hyreslagstift-

ningen med förmåner och skyldigheter som fastig-
hetsägare och hyresgäst. Det handlar bland annat 
om hur man fördelar kostnaderna, räknar yta och 
att hyresavtal är svårare att säga upp och omför-
handla från fastighetsägarens sida i Danmark jäm-
fört med i Sverige. Ola Orsmark tycker att man 
måste vara ödmjuk när man går utanför nationens 

CASTELLUMS FASTIGHETS-
BESTÅND I DANMARK

Första förvärvet: 2011

Totalt antal kvm: 207 133

- varav kommersiella lokaler: 207 133

Antal lägenheter: -
 
Fastighetsvärde: 5,3 miljarder svenska kronor

Geografiskt fokus i Danmark: Köpenhamn, 
Brøndby, Herlev, Albertslund, Ørestad

Vd: Ola Orsmark, region Öresund

Anvarig för företagets danska verksamhet: 
Bettina Lange
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gränser och ta seden dit man kommer. Den danska 
marknaden är mer omogen, med förre företag och 
har ett annat sätt att hantera kunderna på. Det 
finns fler skillnader än likheter, menar han.

– Jag skulle aldrig etablera mig i Danmark i 
större omfång utan lokal kompetens. Det märks 
både i roller och ansvarsfördelning, lagar och 
strukturer. Du måste ha lokal kompetens med dig, 
det är stommen.

Fastighet Segment Kvm

Abildager 26, Brøndby Kontor och lager 3 585

Vibeholms Allé 15, Brøndby Kontor 3 180

Hovedvejen 1-7, Glostrup Kontor och butik 7 033

Roskildevej 22, Albertslund Kontor och lager 8 483

Transformervej 14-16, Herlev Kontor och lager 5 899

Helgeshöj Allé 38, Taastrup Kontor och lager 17 012

Marielundvej 10, Herlev Kontor och lager 2 561

Park Allé 373, Brøndby Kontor 12 785

Generatorvej 6-8, Søborg Kontor 24 809

Roholmsvej 19-21, Albertslund Kontor 13 999

Havneholmen Atrium, København Kontor 12 613

Havneholmen Tower, København Kontor 18 665

Kongens Enghave, København Kontor 10 301

Norrevold Kvarter, København Kontor 12 195

Sundby Overdrev, København Kontor 29 976

Udenbys Vester kvarter 1, København Kontor 7 204

Udenbys Vester kvarter 2, København Kontor 16 833

207 133

Havneholmen Atrium.

Havneholmen Tower.

Kalvebod Brygge.

Hovedvejen, Glostrup.



42 43ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Maj 2017ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Maj 2017

REAL ESTATE

HEIMSTADEN HAR FÖRVÄRVAT FEM 
PROJEKTFASTIGHETER I KÖPENHAMN 
I ÅR OCH VILL SATSA YTTERLIGARE

FÖRSTA KÖPET 2015:

Det svenska fastighetsbolaget Heimstaden har på två år skapat en portfölj 
med 1 100 lägenheter i Köpenhamn genom förvärv. I år har de även lagt till 
fem projektfastigheter som kommer att ge ett tillskott på ytterligare 680 bo-
städer. Företagets vd Patrik Hall letar fortsatt efter fler objekt och uppskattar 
särskilt att de får mer arkitektur för pengarna på den andra sidan sundet. 

I maj 2015 gjorde Heimstaden sitt första förvärv i 
Danmark. På två år har de blivit varma i kläderna på 
den andra sidan sundet genom flera stora transak-
tioner och äger i nuläget omkring 1 100 lägenheter 
i Köpenhamn och Frederiksberg. Patrik Hall, vd på 
bolaget, hade gärna sett samma arkitektoniska ambi-
tion som han har mött i Danmark även i Sverige.

– Danskarna är duktiga på att ta ut svängarna. 
Det går att bygga estetiskt tilltalande utan att det 
kostar så mycket mer i Danmark. Men börjar man 
prata om det i Sverige förändras byggkalkylen något 
dramatiskt. Då blir det gärna att man bygger lite 
tråkigare i Sverige, det tycker jag är synd, säger han.

Dessutom gör prisbilden att investeringarna 
känns mer stabila i Köpenhamn jämfört med 
exempelvis Stockholm.

– Om man tittar på vad får man över på ne-
dersta raden och jämför 
det med Stockholm 
och priserna där tycker 
vi, med tanke på den 
inflyttning som sker till 
Köpenhamn, att det 
känns som en långsik-
tigt stabil investering. 
Man kan göra en affär 
som man känner sig 
tryggare med och man 
får en vettig avkastning på de investerade pengar-
na, säger Patrik Hall.

För Heimstaden är den danska satsningen långsiktig 
och de vill växa ytterligare, berättar Patrik Hall.

– Vi kan växa betydligt mer om vi känner att 
det här är de objekten som vi önskar. Det handlar 
mycket om vi tror på mikroläget och den fortsätta 
utvecklingen av de här områdena. Hittar vi sådana 
objekt har vi full kapacitet och möjlighet att utöka 
det här ytterligare. Det tror jag också att vi kom-
mer att göra. Men vi är ganska selektiva i våra val, 
säger Patrik Hall.

Utgångspunkten är om ett område kommer att 
efterfrågas av hyresgäster även om det byggs mer i 
andra områden eller om efterfrågan skulle minska 
generellt som en följd av en konjunkturnedgång. 
Heimstaden har valt att främst fokusera på nypro-
ducerade lägenheter som i Danmark omfattas av 
fri hyressättning jämfört med det äldre beståndet 
som är reglerat.

– När man har en fri hyressättning, till skillnad 
från Sverige som har en reglerad hyressättning, 

kan man se en större omflyttning. Folk är mer 
lättrörliga och det är relativt stor skillnad. Om vi 
ligger runt 10–12 procent i Sverige så ligger det 
kanske på 30 procent på en fri marknad som det 
nya beståndet i Köpenhamn, säger Patrik Hall.

I Sverige äger Heimstaden hyresrätter, men i Dan-
mark har de främst köpt ägarlägenheter vilket gör 
att de ibland äger alla lägenheter i en fastighet och 
ibland delar av dem. Ägarformen har påverkat valet 
att ingå samarbeten för att sköta uthyrning och 
förvaltning i Danmark och inte ha det i egen regi. 
Patrik Hall har ännu inte bestämt sig för om det är 
ett permanent beslut.

– Det beror på hur portföljen utvecklas, om vi 
kommer att ha hela hus eller inte. Det viktigaste 
är att vi vill vara väldigt närvarande i den dagliga 

driften. Vi tycker att det 
fungerar bra som det är 
idag, men om vi växer 
ytterligare tror jag i för-
längningen att vi måste 
ha någon person från oss 
på plats. Det är ganska 
mycket resande idag 
eftersom vi vill vara aktiva 
och inne i verksamheten, 
säger han.

Patrik Hall tycker att tillvägagångssättet är ungefär 
som i Sverige när de söker objekt och blir kontak-
ter av mäklare, men när det gäller nybyggnationen 
är det vanligare att bli kontaktad direkt av en 
utvecklare i Danmark än i Sverige. Deras första 
danska investering föregicks av en hel del förar-
bete. De hörde sig runt bland mäklare, uthyrare, 
banker och inte minst de boende i olika områden, 
berättar Patrik Hall.

– Vi har tittat på mycket, men förvärvat lite av det 
även om det ser mycket ut utåt. Det här är en liten 
bråkdel av det vi har tittat på. Innan vi kände oss be-
kväma med det första köpet hade vi nog tittat i ett år.

Aktörerna som konkurrerar om objekten skiljer 
sig åt från Sverige, menar han.

– Det är betydligt färre, men större aktörer 
i Danmark. Vi har lagt några bud som inte har 
blivit av och det är oftast priset det handlar om.

Det finns skillnader i regler och praxis på fast-
ighetsmarknaden i Danmark och Sverige. Bland 
annat räknas inte ytan i en lägenhet på samma 

”Vi kan växa betydligt mer 
om vi känner att det här 
är objekten som vi önskar. 
Det handlar mycket om 
vi tror på mikroläget och 
den fortsatta utvecklingen 
av de här områdena. ”
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sätt. I Danmark räknas delar av de gemensamma 
utrymmena med vilket gör att en lägenhet på 100 
kvm är mindre än i Sverige. Dessutom lämnar 
hyresgästen en deposition på hyran i Danmark 
som fastighetsägaren kan ha som säkerhet för att 
lägenheten kan återställas till normalskick när 
hyresgästen flyttar ut. Även om det finns skillna-
der som man bör känna till är Patrik Hall nöjd 

med etableringen och det är mycket tack vare bra 
samarbetspartners i Danmark.

– Jag tycker att det har fungerat förvånansvärt 
bra, jag tror också det handlar om att arbeta med 
rätt lokal kompetens. Oavsett om det är anställda 
eller samarbeten som är nära kopplat. Sen tror jag 
att a och o är att vara aktiv själv så att man faktiskt 
lär sig och att ställa rätt frågor, säger han.
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Heimstadens fastighet på Sluseholmen i Köpenhamn.

Zinkhuset i Nordhavnen. Øresundstårnet på Amager.

HEIMSTADENS FASTIGHETS-
BESTÅND I DANMARK
Första förvärvet: 2015

Totalt antal kvm: 186 454

- varav kommersiella lokaler: –

Antal lägenheter: ca 1 100 befintliga samt 
680 som tillkommer genom byggprojekt
 
Fastighetsvärde: 8,2 miljarder svenska kronor

Geografiskt fokus i Danmark: Köpenhamn, 
Frederiksberg, Amager och Ørestad

Vd: Patrik Hall

Anvarig för företagets danska verksamhet: 
Magnus Nordholm
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Fastighet Segment Kvm

Havneholmen 48-84, Köpenhamn Bostäder 11 975

Havneholmen 20-30, Köpenhamn Bostäder 8 323

Lindholm, Köpenhamn Bostäder 1 920

Hjortholm, Köpenhamn Bostäder 10 953

Kirsebærsparken, Köpenhamn Bostäder 2 039

Sømærk, Köpenhamn Bostäder 4 590

Stævnen, Ørestad Bostäder 3 635

Zinkhuset, Amerika Plads, Nordhavnen Bostäder 2 299

Æblelunden, Gyngemose parkvej Bostäder 4 320

Åkandehusene, Gyngemose Parkvej Bostäder 6 330

Pontoppidanparken Bostäder 7 725

Øresundsterrasserne, Amager Bostäder 11 818

Øresundstårnet, Amager Bostäder 10 692

C.F. Møllers Allé, Ørestad Bostäder 304

Bøgebakken, Bøgehaven Bostäder 3 068

Strandhaven, Åsvinget Bostäder 8 353

Porcelænshaven, Köpenhamn Bostäder 1 913

Nitivej, Köpenhamn Bostäder 3 296

Nimbusparken, Köpenhamn Bostäder 4 279

Mariendalsvej, Köpenhamn Bostäder 2 019

Vester Voldgade 6-8, Köpenhamn Bostäder 3 114

Upsalagade 6, Köpenhamn Bostäder 1 857

Kroghsgade 1, Köpenhamn Bostäder 3 533

Fem projektfastigheter i Köpenhamn Bostadsprojekt 68 099

186 454

Øresundsterrasserne på Amager.
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NIAM HAR ÄNDRAT FOKUS OCH 
FÖRVÄRVAT STORT DANSKT 
 FASTIGHETSBOLAG

INVESTERINGSBOLAG SOM TITTAR PÅ HELA DANMARK:

Investeringsbolaget Niam har funnits i Danmark sedan 2011. Den senaste 
tiden har de ändrat fokus från bostäder i centrala Köpenhamn till att blicka 
mer mot provinsen. Anledningen är en ökad konkurrens. Dessutom för-
värvade de i april i år det privata fastighetsbolaget HD Ejendomme A/S och 
fick ett tillskott på 2 000 bostäder och 73 kommersiella fastigheter runt om 
i Danmark som sammantaget värderas till cirka 5 miljarder kronor.

Innan förvärvet av HD Ejendomme i slutet av april i år 
ägde det svenskbaserade investeringsbolaget Niam en 
fastighetsportfölj i Danmark som var värd ungefär sex 
miljarder danska kronor. Som fondförvaltare letar de 
alltid efter den bästa affären för tillfället och har ett an-
nat perspektiv än flera av de andra svenska investerarna 
i Danmark eftersom de även ska kunna sälja förvärvet 
vidare inom en överskådlig framtid. Sammantaget upp-
skattar Kristian Krogh, Niams ansvarige i Danmark, 
att de innan HD Ejendomme hade investerat för cirka 
tio miljarder danska kronor och således sålt fastigheter 
för ungefär fyra miljarder danska kronor sedan starten i 
Danmark för sex år sedan. 
De märker av en ökad 
konkurrens idag.

– Det är klart att 
konkurrensen har ökat, 
man ska vara snabb på 
fötterna. Men sett utifrån 
finns det goda möjlig-
heter i Danmark, även 
om konkurrensen ökat 
och priserna gått upp är 
det, jämfört med Sverige, 
Norge och Finland, minst 
lika attraktivt, säger Kristian Krogh och fortsätter:

– Vi är en opportunity investor som ska bedö-
ma var de bästa möjligheterna är. Vi kommer att 
fortsätta med bostäder, men segmentet centralt 
i Köpenhamn har blivit lite för dyrt för oss. Vi 
har mer fokus på det som ligger längre utanför 
centrum nu. Däremot har vi köpt en del kontor i 
Köpenhamn, på det sättet har vi ändrat fokus.

Niam har vuxit från två anställda i starten till sex an-
ställda och kontoret har flyttat från Rådhuspladsen i 
Köpenhamn till ett av de senaste förvärven i Gladsaxe 
som håller på att byggas om för framtida hyresgäster. 
I höstas förvärvade de bland annat CPH Business 
Park som är en av Danmarks största kontorsfastig-
heter på 67 000 kvm med placering i Hvidovre och 
i april i år förvärvade de det danska bolaget HD 
Ejendomme A/S i en affär värd omkring 5 miljarder 
kronor. De danska investeringarna har utgjort en re-
lativt stor andel, cirka en tredjedel, av Niams senaste 
fonder som sträcker sig över hela Norden.

– Danmark har levererat en stor volym, mer än vi 
trodde från starten. Men vi har ingen dedikerad alloke-
ring som säger att det ska vara x procent i Danmark. Vi 
är en annan typ av verksamhet, säger Kristian Krogh.

Niam letar ständigt efter de bästa möjligheterna 
i Norden. Om det är handelsfastigheter i Norge, 

bostäder i Finland eller kontor i Danmark skiftar 
över tid. Även om fondintervallerna är på sju-åt-
ta år är Niam en bestående aktör på den danska 
marknaden, berättar han.

– Vi har konstant nya fonder och det vi investerar 
nu gör vi från en ny fond jämfört med när vi startade 
i Danmark. Vi är permanenta i marknaden, men 
vilken enhet som är säljare och köpare kan växla.

Det första förvärvet som Niam gjorde i Danmark 
var en bostadsportfölj som de köpte av Amager-
banken som gått i konkurs. Den innehöll 650 

lägenheter i Köpenhamn 
och prislappen var 1,3 
miljarder danska kronor. 

– De första investe-
ringarna vi gjorde var 
bostäder i stor stil. Vi var 
uppe i 1 500 bostäder i 
Köpenhamnsområdet, sen 
har vi sålt det mesta och 
har ungefär 250 stycken 
kvar. Nu har vi köpt mer 
bostäder i provinsen, i 
Aalborg och senast i Ran-

ders, säger Kristian Krogh och fortsätter:
– Prisutvecklingen gick markant snabbare och 

bättre än vad vi hade trott, det gav oss incitament 
att sälja tidigare än planerat. Man kan inte ha som 
ambition att alltid köpa på botten och sälja på top-
pen, vi säljer när det är en okej affär. 

Niam har gjort flera affärer med andra svenska inves-
terare, bland annat har de nyligen i ett par omgångar 
sålt bostäder till Heimstaden. Kristian Krogh ser det 
som en utmaning för de svenska bolagen som vill köpa 
stora enheter eftersom det inte finns så många sådana 
ute på marknaden. Det kräver att man kommer in i 
nätverk och kan göra off market-deals, berättar han. 
Han tror att det kommer att komma fler svenska 
bolag som vill investera i Danmark framöver. Ett ökat 
intresse märks även från Tyskland, men han är lite 
förvånad över att norska investerare inte i ännu högre 
grad fått upp ögonen för den danska marknaden ännu. 
Den danska fastighetsmarknaden har förändrats, bland 
annat som en följd av det ökade utländska intresset.

– Det har skett en markant förändring under de 
år som vi har varit igång. Från en lokal marknad till 
en mer öppen och professionell marknad med in-
ternationella aktörer. En del transaktioner görs med 
utländska säljare och utländska köpare utan dansk 
inblandning, säger Kristian Krogh.

”Vi är en oppotunity inve-
stor som ska bedöma var 
de bästa möjligheterna är. 
Vi kommer att fortsätta 
med bostäder, men seg-
mentet centralt i Köpen-
hamn har blivit lite för 
dyrt för oss.”
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NIAMS FASTIGHETS-
BESTÅND I DANMARK

Första förvärvet: 2011

Totalt antal kvm: 860 131

- varav kommersiella lokaler: 583 176

Antal lägenheter: ca 3 000
 
Fastighetsvärde: 13 miljarder svenska kronor

Geografiskt fokus i Danmark: Hela Danmark

Vd: Johan Bergman

Anvarig för företagets danska verksamhet: 
Kristian Krogh
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Fastighet Segment Kvm

Da Vinci Parken, Aalborg Bostäder  41 365 

Hvidts Gaard, Aalborg Bostäder  3 652 

Helena Park, Aalborg Bostäder  3 227 

Lindholm Brygge, Aalborg Kontor  4 925 

Roskildevej 157-159, Albertslund Kontor  8 630 

CPH Business Park, København Kontor  67 250 

Pilehøj, Birkerød Bostäder  8 714 

Vejlevej, Fredericia Kontor  11 444 

Porcelænshaven, Frederiksberg Kontor  19 300 

VAT83, Gladsaxe Kontor  16 665 

Telefonvej, Gladsaxe Kontor  6 204 

Glostrup Bostäder  8 315 

Skolevej, Glostrup Kontor  6 960 

Holte Office Property, Holte Kontor  5 341 

Mikkelborg Park, Hørsholm Bostäder  8 898 

Tietgens Have, København Kontor  27 413 

SK20, Kalkbrænderihavnen, København Kontor  8 604 

Borgervænget Østerbro, København Kontor  16 090 

Nybrovej, Lyngby Kontor  9 867 

Holmegaard, Næstved Bostäder  12 784 

Lygten 37, København Kontor  6 588 

Enigheden, København Kontor  10 105 

Roskilde Office Property Kontor  9 737 

Skovlytoften 33, Rudersdal Kontor  12 235 

Sdr Stationsvej 3, Slagelse Kontor  7 309 

Sydmarken, Søborg Kontor  5 900 

Vanløse Office Property Kontor  6 946 

Fairway House, København Kontor  15 663 

HD Ejendomme A/S Kontor/Bostäder 490 000

 860 131 
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SK20 på Sudkrogskaj i Nordhavnen.

Tietgens Have på Østerbro där Skat har kontor.

Copenhagen Busienss Park på Avedøre Holme.
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WIHLBORGS HAR FÖRDUBBLAT DET 
DANSKA BESTÅNDET UNDER DE 
 SENASTE TVÅ ÅREN

HAR FUNNITS I DANMARK I 20 ÅR:

Det är 20 år sedan Wihlborgs gjorde sitt första förvärv i Danmark. De se-
naste två åren har de storsatsat och fördubblat beståndet. Idag äger de 400 
000 kvadratmeter kontor och lager främst i västra Storköpenhamn. Verk-
samheten i Danmark skiljer sig från den svenska bland annat eftersom den 
inkluderar restauranger och en konferensanläggning. 

Sedan december 2015 har fastighetsbolaget 
Wihlborgs köpt fastigheter för över två miljarder 
kronor i Danmark. Så sent som i höstas utökade 
de genom en portfölj som innehöll 13 nya fastig-
heter vilket innebar att beståndet även breddades 
något geografiskt. Wihlborgs har sedan tidigare 
koncentrerat sig på västra Storköpenhamn och 
orterna Herlev, Ballerup, Høje-Taastrup, Glostrup 
och Brøndby. Ungefär hälften av fastigheterna i 
förvärvet ligger i norra och södra Köpenhamn. 

– Vi har inga ambitioner att komma in i de 
mest centrala delarna 
av Köpenhamn. Vi 
bedömer att det är 
pensionsbolagens 
marknader och de har 
gott om pengar och låga 
avkastningskrav. Vi har 
gjort bedömningen att 
vi inte kan vara med 
och konkurrera där. 
Däremot satsar vi mer i 
halvcentrala lägen med 
bra kommunikationer, 
säger Anders Jarl, vd Wihlborgs.

Wihlborgs har valt att anställa egen personal i 
Danmark och har idag 35 medarbetare på den 
andra sidan sundet. Jämfört med hur det ser ut 
i Sverige är det förhållandevis många anställda 
och innefattar mer service till hyresgästerna med 
trädgårdsskötsel, restaurangpersonal och drift av 
konferensanläggning. Det första danska förvärvet 
gjorde företaget 1996. Men det var först i början 
av 2000 som satsningen blev mer på allvar berättar 
Anders Jarl. En del av beståndet har bytts ut ge-
nom åren och de har hunnit bli en stor spelare på 
vissa delmarknader, bland annat i Herlev. 

Wihlborgs har inte arbetat med projektutveckling 
i Danmark, däremot har de genomfört omfattande 
renoveringar åt hyresgäster. Att vara en stor spelare 
på flera marknader kan vara en fördel, menar An-
ders Jarl. Exempelvis köpte Wihlborgs Mercedez 
danska huvudkontor i Köpenhamn och hjälpte på 
så sätt företaget att flytta till Malmö. 

– De satt i ett långt hyresavtal som de inte kom 
loss från. Ett halvår senare sålde Wihlborgs huset och 
kunde satsa ytterligare i Danmark, säger Anders Jarl.

Idag äger företaget fastigheter i Danmark till 
ett värde av fyra miljarder kronor med en yta på 
omkring 400 000 kvm. Ambitionen är att växa 
ytterligare i Danmark.

– Vår ambition att fortsätta växa i de här 
delmarknaderna. Vi har varit mer aggressiva i 
Köpenhamn än i Malmö det senaste året och det 
är för att vi bedömer att det har varit bättre affärs-
möjligheter.

Det finns dock väsentliga skillnader mellan länder-
na, framhåller Anders Jarl. 

– Var försiktig, Danmark och Sverige har helt 
olika affärskulturer. Man gör affärer på olika sätt, 
det är ett annat sätt att tänka och agera. Det andra 

är att man måste ha egna 
pengar. Det går bra att 
låna 60 procent men 
resten måste du ha själv. 

Wihlborgs ser lång-
siktigt på den danska 
satsningen och vill växa 
ytterligare på den andra 
sidan sundet, berättar 
Anders Jarl.

– Vi räknar inte med 
en gigantisk värdetillväxt 
i det vi gör, men vi ser en 

hyrestillväxt och en vakansminskning i marknaderna 
vilket gör att intäkterna ökar. Snitthyran kommer 
så småningom att växa. Vi gör det som en långsiktig 
investering, vi kommer fortsätta växa. Bolaget Wihl-
borgs växer med 2–4 miljarder kronor om året och 
en stor del av det kommer via Köpenhamn.

”Vi har inga ambitioner 
att komma in i de mest 
centrala delarna av Kö-
penhamn. Vi bedömer att 
det är pensionsbolagens 
marknader och de har 
gott om pengar och låga 
avkastningskrav.”
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Hans Knudsen Institutet på Glentevej i Köpenhamn.
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REAL ESTATEREAL ESTATE

WIHLBORGS FASTIGHETS-
BESTÅND I DANMARK

Första förvärvet: 1996

Totalt antal kvm: 402 660

- varav kommersiella lokaler: 402 660

Antal lägenheter: –
 
Fastighetsvärde: 4 miljarder svenska kronor

Geografiskt fokus i Danmark: Herlev, Baller-
up, Høje-Taastrup, Glostrup, Brøndby , norra 
och södra Köpenhamn

Vd: Anders Jarl

Anvarig för företagets danska verksamhet: 
Peter Nielsen
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Fastighet Segment Kvm

Lautrupvang 12, Ballerup Kontor/Butik 9 396

Hørkær 16-28, Herlev Kontor/Butik 34 360

Ellekær 6, Herlev Kontor/Butik 5 834

Abildager 8-14, Brøndby Industri/Lager 14 512

Ellekær 9, Herlev Kontor/Butik 7 149

Vasekær 9, Herlev Projekt & Mark 0

Lejrvej 1, Furesø Industri/Lager 1 402

Marielundvej 28-30, Herlev Kontor/Butik 9 670

Hørkær 14 & 26, Herlev Kontor/Butik 5 379

Smedeholm 10, Herlev Kontor/Butik 3 206

Ellekær 2-4, Herlev Kontor/Butik 4 828

Marielundvej 29, Herlev Industri/Lager 4 442

Literbuen 6-10, Ballerup Kontor/Butik 11 640

Borupvang 5, Ballerup Kontor/Butik 10 273

Lautrupvang 8, Ballerup Kontor/Butik 9 773

Lautrupvang 1 A+B, Ballerup Kontor/Butik 14 558

Lautrupvang 3, Ballerup Kontor/Butik 13 440

Industriparken 29, Ballerup Kontor/Butik 3 118

Literbuen 16-18, Ballerup Kontor/Butik 8 333

Stationsalleen 40-46, Herlev Kontor/Butik 5 379

Girostrøget 1, Høje-Taastrup Kontor/Butik 61 449

Ejby Industrivej 41, Glostrup Kontor/Butik 49 175

Abildager 16, Brøndby Projekt & Mark 9 336

Engholm Parkvej 8, Allerød Kontor/Butik 11 027

Engvej 139, København Kontor/Butik 2 660

Glentevej 61-65, København Kontor/Butik 9 935

Glentevej 67-69, København Kontor/Butik 8 490

H.J. Holst vej 3-5, Brøndby Kontor/Butik 8 107

Helgeshøj Alle 9-15 & 49-55, Høje-Taastrup Kontor/Butik 13 347

Høje Taastrup Boulevard 33-39, Høje-Taastrup Kontor/Butik 6 542

Høje Taastrup Boulevard 52-58+, Høje-Taastrup Kontor/Butik 4 282

Lersø Park Alle 103-105, København Kontor/Butik 9 859

Lyngbyvej 20, København Kontor/Butik 3 280

Midtager 35, Brøndby Industri/Lager 7 963

Mileparken 22, Ballerup Projekt & Mark 11 646

Sandtoften 9, Gentofte Kontor/Butik 4 970

Parkallé 363, Brøndby Industri/Lager 3 900

402 660

Schneiders kontor på Laurtrupvang i Ballerup.

Herlev Maskinfabrik.

Förtydligande om företagens fastighetsförteckningar: projektutveckling, dvs byggprojekt som ännu inte är uppförda, har vanligen 
räknats in i den totala ytan. För vissa fastigheter står dock kvadratmeter 0 för ett projekt och avser då mark som ännu inte är pla-
nerad. När det gäller aktörernas närvaro inom segmenten är de i vissa delar förenklade då några bostadsenheter innehåller vissa 
mindre lokalutrymmen i exempelvis bottenplan på ett bostadshus. Vid omräkning av valuta har kursen  1 DKK mot 1,3 SEK använts.
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APPENDIX

Patrik Hall, vd Heimstaden

Anders Jarl, vd Wihlborgs Fastigheter

Lars Kjær, partner Bech-Bruun

Kristian Krogh, ansvarig Danmark Niam

Jenny Moberg, analyschef Wihlborgs Fastigheter

Peter Nielsen, chef Wihlborgs danska verksamhet

Magnus Nordholm, vice vd Heimstaden

Ola Orsmark, vd Region Öresund Castellum

Erik Selin, vd Balder

Peter Ullmark, chef för Skandinavien Akelius

Peter Winther, vd Sadolin & Albæk

Dessutom har Øresundsinstituttet haft kontakt 
med företrädare för Kunskapsporten, Corem Pro-
perty Group, Midstar, Brunswick Real Estate, Alma 
Property Partners, Sagax, Pandox och Nordic Real 
Estate Partner, NREP.

Om rapporten
Denna analys är en del av Øresundsinstituttets egna 
rapportserie. Øresundsinstituttet är ett dansk-svenskt 
kunskapscentrum som genom analyser, fakta, konferenser 
och medieverksamhet bidrar till en ökad kännedom om 
utvecklingen i regionen. Rapporten är aktuell med tanke 
på den ökade aktiviteten över sundet inom fastighetsom-
rådet genom de svenska fastighetsbolagens omfattande 
förvärv på Sjælland. Øresundsinstituttet fokuserar även 
på fastighetsområdet bland annat genom det månatliga 
nyhetsbrevet Real Estate som når våra medlemmar samt 
den årliga konferensen Real Estate Øresund.

Till denna rapport har vi valt ett kvalitativt tillväga-
gångssätt och en intervjubaserad analys. Företagen och 
intervjupersoner i denna rapport har valts ut genom en 
researchmetod där vi har tillfrågat aktörer inom bran-
schen. Vi har även valt att inkludera ett urval aktörer som 
gjort förvärv över sundet i mindre skala, som har ett mer 
nordiskt eller europeiskt fokus eller företag som funderar 
på att investera i Danmark. 

När Øresundsinstituttet i rapporten går igenom skill-
nader mellan dansk och svensk fastighetsmarknad är 

det baserat på ett urval och innefattar skillnader som 
de intervjuade företagen har upplevt. En dansk fastig-
hetsrådgivare och en dansk advokat har dessutom gått 
igenom listan för att få ytterligare perspektiv och hjälp 
med faktagranskning.

Øresundsinstituttet avser att fortsätta följa den svenska 
köpvågen av fastigheter i Danmark framöver. Dessutom 
är det möjligt att ytterligare gå på djupet och följa mark-
nadsutvecklingen i Danmark och om det är gynnsamt 
att göra affärer mellan länderna samt hur det påverkar 
företagens agerande framöver. 

Vi ser även en möjlighet att gå vidare med analysarbe-
tet genom att göra motsvarande genomgång av andra 
aktörer inom samma bransch, exempelvis av arkitekter 
eller projektutvecklare, och se hur de arbetar över sundet 
och vad deras erfarenheter är. En annan möjlighet är att 
jämföra skillnader mellan ländernas plansystem och 
kommunernas roll i planeringsprocessen vid byggnation.

Øresundsinstituttet riktar ett tack till samtliga intervju-
personer för deras medverkan i rapporten.
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INTERVJULISTA

State of Medicon Valley 2016

Danmark har växt om Sverige som 
läkemedelsnation och är nu räknat 
per capita världens fjärde största 
exportör av life scienceprodukter. 

Huvudkontor och specialist-
kontor till Malmö
 
Fler än 5 200 nya jobb till Malmö ge-
nom etableringar av nya huvud- och 
specialistkontor efter invigningen 
av Öresundsbron.

BLI MEDLEM OCH TA DEL AV ØRESUNDSINSTITUTTETS ANALYSER 

Øresundsinstituttet har en kärnkompetens inom gränsregional sam-
hällsanalys med ett koncept som kombinerar statistisk analys med re-
searchbaserat fältarbete med djupintervjuer. Vid behov sker samverkan 
med forskare vid regionens universitet.

Utöver de egna återkommande analyserna följer Øresundsinstituttet regionens 
utveckling och tar vid behov fram specifika analyser. Det senaste året har vi pu-
blicerat egna analyser om effekter av id- och gränskontroller samt om etableringar 
av huvud- och specialistontor i Malmö efter invigningen av Öresundsbron.

Dessutom utför Øresundsinstituttet även uppdragsanalyser som en service åt våra 
medlemmar och till dem närstående organisationer. Bland uppdragsgivarna finns 
Nordiska Ministerrådet, Sveriges Regering, Länsstyrelsen Skåne, Greater Copenha-
gen & Skåne Committee, Region Skåne, Malmö stad, Helsingborgs stad, STRING, 
Fastighetsägarna Syd och Medicon Valley Alliance.



ØRESUNDSINSTITUTTET er et uafhængigt dansk-svensk videncenter som gen-
nem analyser, konferencer og medievirksomhed bidrager til et øget kendskab om ud-
viklingen i regionen. Organisationen drives uden henblik på at skabe overskud og 
med finansiering fra mere end 100 medlemmer fra stat, regioner, kommuner, 
universiteter, højskoler og det private erhvervsliv.

Östergatan 9 A | 211 25 Malmö | +46 (0) 40 30 56 30 | info@oresundsinstituttet.org | www.oresundsinstituttet.org 


