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Øresundsinstituttets kartläggning av svenska fastig-
hetsinvesteringar i Danmark från i maj i år visade att 
ägandet var värt 40 miljarder svenska kronor. Sedan 
dess har köpvågen fortsatt med flera storaffärer. Den-
na uppdaterade sammanställning visar att de identi-
fierade svenska aktörerna idag äger befintliga fastig-
heter till ett värde av 53 miljarder kronor i Danmark. 
Beståndet har en sammantaget yta på 2,5 miljoner 
kvadratmeter fördelat på 1,6 miljoner kvadratmeter 
kommersiella lokaler och cirka 870 000 kvadratmeter 
bostäder eller omkring 9 500 lägenheter. 

Hittills i år har de svenska aktörerna förvärvat fastighe-
ter för cirka 24 miljarder kronor. Det är en ökning med 
92 procent från förra årets notering på 12,5 miljarder. 
Summan av förvärven inkluderar även köp av projekt-
fastigheter. Av den samlade transaktionsvolymen i Kö-
penhamn har de svenska aktörerna stått för närmare en 
tredjedel under årets tre första kvartal. Det uppskattar 
det danska rådgivningsföretaget Sadolin & Albæk. 

Det ökade svenska intresset för dansk fastighets-
marknad kommer bland annat från ett förändrat 
marknadsläge i Danmark. Finankrisen bidrog till 
att öppna upp marknaden bland annat genom att 
stora fastighetsportföljer sattes till salu. Priserna har 
varit gynnsamma i ett nordiskt jämförelseperspektiv. 
De danska pensionsbolagen har varit mer aktiva 
ägare och sett över sina portföljer vilket bidragit till 
att transaktionsvolymen har ökat. För de svenska 
aktörerna har den geografiska närheten till den 
danska marknaden upplevts som en fördel när de har 
velat expandera verksamheten. De svenska fastig-
hetsbolagen som är aktiva i Danmark signalerar att 
de är nöjda med sin etablering och vill satsa mer. 
Tillskottet på nya aktörer under året vittnar också om 
att det fortsatt är köpläge på den danska fastighets-
marknaden.

Øresundsinstituttet har identifierat sju huvudsakliga 
svenska aktörer som har förvärvat och äger fastigheter i 

Danmark. De är Wihlborgs, Castellum, Niam, Balder, 
Heimstaden, Akelius och Klövern. Dessutom finns 
hotellaktörerna Pandox och Midstar som är medräk-
nade i totalsumman för det svenska fastighetsbeståndet 
i Danmark i denna rapport. Utöver det har Ikano 
Bostad under hösten etablerat ett danskt dotterbolag 
och rekryterat en dansk vd med intention att etablera 
verksamheten på andra sidan sundet. På sidan 14 och 
framåt finns intervjuer med några av dessa aktörer.

Sedan kartläggningen i maj har utvecklingen bland 
annat bestått av:

Miljardaffärer
Flera av bolagen har gjort stora förvärv under 
sommaren och hösten. Däribland har Heimstaden 
förvärvat en portfölj med 26 befintliga fastigheter 
och fyra byggprojekt för 3,8 miljarder kronor, kon-
kursboet till andelsboligföreningen Hostrups Have 
med 678 lägenheter för 2,2 miljarder kronor samt 
flera projektfastigheter. Wihlborgs har förvärvat en 
portfölj med 15 fastigheter för 2,3 miljarder kronor. 
Balder har förvärvat fyra hotellfastigheter kring 
Köpenhamns huvudbangård för en miljard kronor 
och Akelius har köpt gjort två bostadsförvärv 
för sammantaget 1,1 miljard kronor. Under året 
utmärker sig Niams förvärv av fastighetsbolaget HD 
Ejendomme A/S för cirka 5,5 miljarder kronor. 

Nya aktörer
Det har tillkommit nya svenska aktörer i Danmark. 
Klövern gjorde sitt första förvärv i november i form 
av en kontorsfastighet på Frederiksberg för cirka 
800 miljoner kronor. Ikano Bostad har startat ett 
danskt dotterbolag, Ikano Bolig, och rekryterat en 
dansk chef, men har ännu inte gjort något förvärv. 
I början av maj gjorde även Midstar sin första 
investering på andra sidan sundet i form av Quality 
Airport Hotel Dan i Köpenhamn med 240 rum. 
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I juli gjorde de sitt andra förvärv i form av Grand 
Hotel på Vesterbrogade med 161 rum.

Egen organisation
De flesta svenska fastighetsaktörerna vill ha egen 
personal på plats i Danmark. Sedan i maj har bland 
annat Heimstaden förvärvat ett förvaltnings- och 
administrationsbolag, Nordic Property Manage-
ment, med ett 20-tal anställda. Akelius har rekryte-
rat en ny Danmarksansvarig och fler övriga medar-
betare. Castellum har en ny regionchef i Danmark, 
Bettina Lange och Ikano Bolig har rekryterat en 
dansk chef inför uppstarten på andra sidan sundet.

Breddad geografi
Heimstaden har genom förvärvet av storportföljen 
med 26 befintliga fastigheter och fyra byggprojekt 
breddat sin geografi från Köpenhamn till att även 
inkludera Storköpenhamn, Aarhus, Odense, Själland 
och Triangelområdet. Även Wihlborgs har, med sitt 
portföljköp på 15 fastigheter, delvis breddat sin geo-
grafi med fastigheter i Ørestad och Hørsholm/Holte 
samtidigt som de även stärkt närvaron i befintliga 
orter som Herlev/Ballerup och Høje-Taastrup.

Byggprojekt och renovering
Flera av bolagen har förvärvat eller driver bygg-
projekt i Danmark, däribland Heimstaden och 
Balder. Ikano Bolig som håller på att starta upp 
verksamhet i Danmark vill också arbeta med pro-
jektutveckling av bostäder framöver. Akelius som 
främst är inriktade mot det äldre bostadssegmentet 
som de kan vidareutveckla har påbörjat renove-
ring av sitt bestånd. Castellum som är inriktade 
mot kontor och lager meddelar att de vill satsa på 
projektutveckling framöver. Balder har under året 
färdigställt renoveringen av sin fastighet på Niels 
Brocks Gade intill Tivoli för hotellverksamhet 
under namnet Nobis Hotel Copenhagen. 
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De svenske ejendomsaktører har til dato investeret 24 milliarder svenske kro-
ner i Danmark i år. Det er en øgning på 92 procent sammenlignet med 2016. 
Værdien af de svenske aktørers porteføljer i Danmark er omkring 53 milliarder 
svenske kroner, for i alt ca. 2,5 millioner kvadratmeter.  

24 miljarder 
kronor har de svenska aktörerna 
investerat i danska fastigheter 
och projekt under 2017. En ökning 
med 92 procent jämfört med 2016.

53 miljarder 
kronor är fastighetsvärdet på det 
svenskägda beståndet i Danmark. 
Den totala ytan är 2,5 miljoner 
kvadratmeter.

Summan av aktörernas förvärv inkluderar även köp av projektfastigheter. Summan av det totala beståndet avser befintliga fastigheter.
Om annat inte anges är beloppen omräknade till svenska kronor.
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DE SVENSKEJEDE 
EJENDOMME I DANMARK

53 milliarder 
svenske kronor i ejendomsværdi

2,5 millioner 
kvadratmeter

I tallene for den totale forekommende bestand (minus 
projektejendomme), ejendomsværdi og areal, inkluderes 
foruden de seks største ejendomsejere, også virksomheder-
ne Pandox og Midstar. I den mere detaljerede gennemgang af 
hver aktør er virksomhederne derimod ikke inkluderede.

Oplysningerne for 2017 dækker investeringer i perioden fra 
januar til midten af december. Investeringerne angives i svenske 
kroner og inkluderer desuden køb af projektejendomme. Kilde: 
Øresundsinstituttets sammenstilling er baseret på oplysninger 
fra virksomhederne, pressemeddelelser, del- og årsrapporter, 
samt oplysninger fra rådgivningsvirksomheden Sadolin & Albæk.

DE SVENSKE 
EJENDOMS KØB I DANMARK

24
milliarder

2017 2016 2015

12,5
milliarder

7,5
milliarder

Förvärv 2017

Hittills under 2017 har de svenska fastighets-
ägarna investerat 24 miljarder svenska kronor 
i Danmark. Det är en ökning med 92 procent 
jämfört med förra året. Flera av affärerna har 
varit miljardförvärv. Bland annat har Wihlborgs 
och Heimstaden köpt en stor portfölj vardera, 
Heimstaden har förvärvat flera projektfastig-
heter, Balder har köpt fyra hotellfastigheter 
vid Köpenhamns huvudbangård och Niam stod 
genom förvärvet av bolaget HD Ejendomme i 
april för den största transaktionen.  

De svenska fastighetsförvärven i Danmark har ökat 
med 92 procent under 2017 jämfört med förra 
året. Sammantaget har de svenska fastighetsägarna 
spenderat cirka 24 miljarder kronor på andra sidan 
sundet under 2017. Omkring 53 miljarder kronor 
är fastighetsvärdet på de svenska aktörernas bestånd 
i Danmark fördelat på 2,5 miljoner kvadratmeter.

Det enskilt största förvärvet som gjorts under 
året är Niams köp av bolaget HD Ejendomme A/S 
på cirka 5,5 miljarder kronor. Det gav bolaget ett 
tillskott på cirka 490 000 kvadratmeter fördelat på 
2 000 bostäder och 73 kommersiella fastigheter. 
Niam har även bland annat förvärvat lägenheter och 
radhus i Randers, en kontorsfastighet på 12 000 
kvadratmeter i Horsens och en kontorsfastighet i 
Odense på 25 000 kvadratmeter. De har även sålt 
en fastighet till svenska fastighetsbolaget Klövern.

Men det har gjorts fler svenskaffärer i miljard-
klassen. Heimstaden förvärvade i september en 
portfölj bestående av 26 befintliga fastigheter och 
fyra byggprojekt för cirka 3,8 miljarder kronor. 
Med förvärvet breddade företaget sin geografi i 
Danmark, från Köpenhamn till fler delar av Sjæl-
land samt bland annat Århus och Odense. Bolaget 
har dessutom köpt konkursboet till andelsboligför-
eningen Hostrups Have på Frederiksberg med 678 
lägenheter för cirka 2,2 miljarder kronor och två 
projektfastigheter på Teglholmen i Köpenhamns 
Sydhavn för cirka 1 miljard kronor. Se hela listan 
över Heimstadens förvärv under året på sidan 16.

Wihlborgs köpte i somras en portfölj bestående 
av 15 kontorsfastigheter i Danmark för cirka 2,3 
miljarder kronor. Förvärvet innebar att de stärkte 
sin närvaro i befintliga områden som Herlev/Bal-
lerup och Høje-Taastrup, men gav även tillskott 
på nya platser som Ørestad och Hørsholm/Holte. 
Wihlborgs har även köpt en mindre kontorsfast-

ighet på 3 900 kvadratemter i Brøndby och en 
kontorsfastighet i Allerød på 9 300 kvadratmeter 
som var ett tillägg till den stora portföljen.

Balder köpte i juni en portfölj med fyra hotell-
fastigheter kring Köpenhamns huvudbangård för 
cirka en miljard kronor. Hotellen har namnen Star, 
Mercur, Richmond och Plaza och drivs av en och 
samma operatör.

Klövern gjorde sitt första förvärv i Danmark och 
köpte en kontorsfastighet uthyrd till Copenhagen 
Business School på Frederiksberg. Fastigheten är 
cirka 20 000 kvadratmeter stor och var en investe-
ring på cirka 800 miljoner kronor.

Akelius förvärvade i mars en fastighet med 22 
lägenheter vid Nørreport och har under hösten gjort 
ytterligare två förvärv. Det enda är 183 lägenheter på 
Frederiksberg och det andra består av 128 lägenheter 
på Amager för sammantaget cirka 1,1 miljard kronor.

Castellum har inte gjort några förvärv under 
året utan fokuserat på att bygga upp den interna 
strukturen efter förvärvet av Norrporten förra våren 
då bolaget fick ett tillskott på sju nya fastigheter i 
Köpenhamn i cityläge. Framöver vill bolaget även 
satsa på projektutveckling av lager och kontor.

– Vi har faktiskt en byggmöjlighet på en av våra 
befintliga fastigheter som vi just nu kalkylerar på. 
Det är utanför Köpenhamn och valet står mellan 
lager to stay eller crossdocking. Det är en ny värld 
som vi ska titta på. I Danmark är vi just nu mindre 
exponerade mot lager än vad vi är i Sverige, säger 
Bettina Lange, regionchef för Castellum i Danmark.

Balder har redan flera byggprojekt igång i Kö-
penhamn och även mark som ännu inte är bebyggd. 
Heimstaden har förvärvat ett flertal projektfastig-
heter under året och tror att det kan bli aktuellt att 
komma in ännu tidigare i byggprocessen framöver.

– Det är inte omöjligt, men hittills har det inte va-
rit nödvändigt och vi har inte haft tillräcklig kunskap 
om den danska marknaden för att göra det. Man kan 
inte börja med det mest avancerade när man kommer 
in ny på en marknad. Det är en mognadsprocess, 
men självklart är det lockande även om det innebär 
en viss risk och kräver än mer engagemang, säger 
Magnus Nordholm, vice vd Heimstaden.

Även Klöverns vd Rutger Arnhult ser det som en 
möjlighet i framtiden att satsa på att bygga i Danmark. 

– Det behöver inte vara befintliga bestånd, men det 
är lite svårt att komma in på projektutveckling om vi 
inte har en portfölj att utgå ifrån. Jag räknar med att 
vi kommer att erbjudas projekt nu när vi har satt oss 
på kartan. I Sverige köper vi färdiga hus, utvecklings-
fastigheter eller bygger eget. Jag förmodar att vi på sikt 
kommer att göra samma sak i Köpenhamn, säger han.

Måned Virksomhed Segment Projekt Kvm Mio. SEK

april Niam Bostäder 
och kontor

2 000 bostäder och 73 kommersiella fastigheter genom för-
värv av det privatägda fastighetsbolaget HD Ejendomme A/S

490 000 5 500

juni Heimstaden Bostäder 678 lägenheter genom förvärv av konkursboet till andels-
boligföreningen Hostrups Have på Frederiksberg

65 000 2 200

juni Akelius Bostäder 183 lägenheter på Frederiksberg 21 200 640

juni Balder Hotell Fyra hotellfastigheter kring huvudbangården i Köpenhamn 
(Star, Mercur, Richmond och Plaza)

23 500 1 000

juli Akelius Bostäder 128 lägenheter på Amager 14 900 480

juli Wihlborgs Kontor 15 fastigheter i Herlev/Ballerup, Høje-Taastrup, Ørestad, 
Hørsholm/Holte

165 000 2 340

augusti Heimstaden Projekt 246 lägenheter fördelade på två projektfastigheter (Kanal-
kanten och Nordkajen) på Teglholmen i Köpenhamn

21 500 1 030

september Heimstaden Bostäder 26 befintliga fastigheter och 4 byggprojekt (1 546 bostads-
enheter) - Storkbh, Århus, Odense, Själland och Triangel

151 000 3 800

november Klövern Kontor Kontorsfastighet på Frederiksberg med CBS som hyresgäst 19 300 800

november Heimstaden Projekt 114 lägenheter i projektet Scherfigs Have på Østerbro 12 800 880

10 STORE SVENSKE ERHVERVELSER I DANMARK I 2017

Källa: Øresundsinstituttets sammanställning baserad på uppgifter från bolagen, pressmeddelanden samt del- och årsrapporter.

Om annat inte anges är beloppen omräknade till svenska kronor.

Summen af aktørernes køb inkluderer også køb af projektejendomme. Summen af den totale bestand dækker eksisterende ejendomme.

Af de svenskejede ejendomme står 
erhvervslokaler for cirka 1,6 millioner 
kvadratmeter og boliger for 870.000 
kvadratmeter – svarende til omkring 
9.500 lejligheder. 
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Företagens tillvägagångssätt

Flera av de svenska fastighetsbolagen som är 
aktiva i Danmark har under 2017 gjort mil-
jardförvärv på den andra sidan sundet. De har 
även satsat på att bygga en egen organisation 
på plats och att vidareutveckla sitt bestånd ge-
nom renovering eller byggprojekt. Under året 
har Klövern tillkommit som aktör och gjort ett 
första förvärv i Köpenhamn.

Heimstaden har på kort tid rekordsatsat i Danmark. 
De gjorde första förvärvet 2015 och har ett befintligt 
bestånd med fastighetsvärde på omkring 11,5 miljar-
der kronor och dessutom ytterligare cirka 6 miljarder 
kronor som tillkommer i form av byggprojekt under 
de kommande åren. Under 2017 har Heimstaden 
sammantaget förvärvat befintliga fastigheter och 
projektfastigheter för 11,7 miljarder kronor. Bland 
annat har de köpt konkursboet för andelsföreningen 
Hostrups Have på Frederiksberg med 678 lägenheter 
och en portfölj med 26 befintliga fastigheter och 4 
byggprojekt som breddar geografin utanför Köpen-
hamn mot övriga Sjælland samt Odense, Aarhus och 
Triangelområdet. Heimstaden har under hösten även 
förvärvat ett danskt förvaltnings- och administrations-
bolag, Nordic Property Management, med ett 20-tal 
anställda. Läs mer i en intervju på sidan 14. Bolagets 
fastighetsvärde i Danmark: 11,5 miljarder kronor.

Niam förvärvade i våras det danska fastighetsbolaget 
HD Ejendomme som gav ett tillskott på 2 000 bo-
städer och 73 kommersiella fastigheter i en affär värd 
omkring 5,5 miljarder kronor. Dessutom har de gjort 
ett par mindre köp i Randers, Horsens och Odense 
under 2017. Eftersom Niam är ett investeringsbo-
lag gör de löpande utvärdering och avyttrar oftare 
fastigheter än de övriga bolagen. Under året har de 
bland annat sålt en kontorsfastighet i Köpenhamn 
till svenska Klövern. Niam gjorde sitt första förvärv 
i Danmark 2011 och köpte i början flera stora bo-
stadsportföljer som de sedan i flera fall har sålt vidare 
när den danska transaktionsmarknaden har börjat 
återhämta sig efter finanskrisen. Bolagets fastighets-
värde i Danmark: 15 miljarder kronor.

Wihlborgs har under året gjort två mindre förvärv i 
Danmark samt köpt en stor portfölj med 15 fastighe-
ter för cirka 2,3 miljarder kronor. Fastigheterna inne-
bar att företaget förstärker sin närvaro i orter där de 
redan finns, som Herlev/Ballerup och Høje-Taastrup, 

men även att de gått in i nya områden som Ørestad 
och Hørsholm/Holte. Wihlborgs är den svenska aktör 
som funnits längst i Danmark, sedan 1996. Bolagets 
fastighetsvärde i Danmark: 6,5 miljarder kronor.

Balder har under året fortsatt satsa på hotellfastig-
heter i Köpenhamn. De äger sedan tidigare bland 
annat en hotellfastighet på Østerport och under 
året invigdes lyxhotellet Nobis Hotel Copenhagen 
i fastigheten som Balder äger och har renoverat på 
Niels Brocks Gade intill Tivoli i Köpenhamn. I juni 
förvärvade bolaget även fyra befintliga hotellfastig-
heter kring Köpenhamns huvudbangård för cirka en 
miljard kronor. Balder har även flera byggprojekt av 
lägenheter igång och väntar ett tillskott på ungefär 
1 000 stycken under de kommande åren. Bolagets 
fastighetsvärde i Danmark: 8 miljarder kronor.

Akelius gjorde sitt första förvärv i Danmark förra året 
när de bland annat köpte höghuset Domus Vista med 
476 lägenheter på Frederiksberg. Under 2017 har de 
följt upp med tre förvärv i centrum, på Frederiksberg 
och Amager. Akelius inriktar sig främst mot bostäder 
i det äldre beståndet som de sedan vill utveckla vidare. 
Peter Ullmark, chef för Skandinavien, meddelar att de 
har påbörjat renoveringsarbete i Danmark, anställt en 
ny ansvarig för den danska verksamheten samt utökat 
det danska kontoret till 11 medarbetare. Bolagets 
fastighetsvärde i Danmark: 2,5 miljarder kronor.

Castellum har sedan förvärvet av Norrporten från 
AP-fonden förra året fokuserat på att bygga en ny 
intern struktur. Förvärvet innebar ett tillskott på 
sju nya fastigheter belägna i områden som Castel-
lum, och det tidigare dotterbolaget Briggen, hittills 
inte hade satsat på. Nu har företaget ett bestånd 
uppdelat i två delar, en cityportfölj med fokus på 
Havneholmen och Ørestad samt en västportfölj i 
orterna Brøndby, Herlev och Albertslund. Under 
våren anställdes Bettina Lange som ny regionchef 
på Castellum Danmark. Hon meddelar att företaget 
gärna satsar på projektutveckling av kontor och lager 
framöver. Läs mer i en intervju på sidan 20. Bolagets 
fastighetsvärde i Danmark: 5,3 miljarder kronor.

Klövern gjorde i början av november sitt första 
förvärv i Danmark. De köpte då en närmare 20 
000 kvadratmeter stor fastighet på Frederiksberg. I 
fastigheten finns Copenhagen Business School som 
hyresgäst. Bolagets vd Rutger Arnhult berättar att 
Klövern har tittat på Danmark en längre tid och 
vill satsa mer i Danmark framöver. Läs mer i en 
intervju på sidan 23.

STORE SVENSKE EJENDOMSAKTØRER SOM INVESTERER I DANMARK

Castellum
2011

207 100 kvm
København
Brøndby, Herlev,
Albertslund, 
Ørestad

Wihlborgs
1996

577 000 kvm
Herlev, Ballerup, Høje-
Taastrup, Glostrup, 
Brøndby, nordlige og 
sydlige København

Niam
2011

1 000 000 kvm
Hele Danmark

Balder
2010
           
(nyproduktion)

222 500 kvm
      København, 
Amager, Ørestad

Heimstaden
2015
    (nyproduktion)

304 000 kvm
København, Frederiks-
berg, Amager, Ørestad, 

Sjælland, Aarhus, Odense

boliger
erhvervs- 
ejendomme

Akelius
2016
    (ældre boliger)

89 000 kvm
København, 
Frederiksberg,
Amager

Klövern
2017
   
20 000 kvm

Frederiksberg

Brøndby

Ørestad

Amager

Høje
-Taastrup Albertslund

Herlev

Ballerup

Glostrup
Frederiksberg

København

Flere svenske aktører har investeret i Danmark: Pandox ejer otte hotelejendomme i Danmark og 
Midstar har i 2017 foretaget deres to første køb i København

Ejendomsfirmaet Pandox er orienteret mod hotelejendomme i Europa. Firmaet ejer otte ejendomme i 
Danmark, med sammenlagt ca.1.840 hotelværelser. Eftersom firmaet er europæisk rettet har Øre-
sundsinstituttet 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. Det 
samme er gjort med Midstar som i 2017 har gjort deres to første erhvervelser i Danmark. I starten af 
maj købte de Quality Airport Hotel Dan med 240 værelser og i juli købte de Grand Hotel, på Vesterbroga-
de i København, af Arp-Hansen Hotel Group. Grand Hotel har 161 værelser og blev bygget i 1890. Blandt 
aktørerne som endnu ikke har erhvervet en så stor portefølje i Danmark, er blandt andre Alma Property 
Partners, Corem Property Group og Sagax.

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. 

Om annat inte anges är beloppen omräknade till svenska kronor.
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Marknadsläget

Under årets tre första kvartal har de svenska 
investerarna stått för 30 procent av den totala 
transaktionsvolymen i Storköpenhamn. Det 
uppskattar det danska rådgivningsföretaget 
Sadolin & Albæk som har noterat en rekordhög 
transaktionsvolym under 2017 i Danmark.

Den danska fastighetsmarknaden präglas av interna-
tionella investerare, speciellt inom segmentet stora in-
vesteringar över 500 miljoner danska kronor. Under 
2016 utgjorde de internationella investerarnas andel 
av transaktioner över den 
summan 55 procent, under 
första halvåret i år har an-
delen varit 85 procent. Det 
uppskattar Peter Winther, 
vd på rådgivningsföretaget 
Sadolin & Albæk.

Investerarna efterfrågar 
just nu investeringsmöjlig-
heter med högre risk. En-
ligt Peter Winther var 72 
procent av transaktions-
volymen förra året inom 
core-segmentet, det vill 
säga fullt uthyrda fastighe-
ter med låg risk. Under det 
första halvåret i år var an-
delen 47 procent samtidigt 
som transaktionsandelen 
inom value-add-segmentet 
har ökat från 13 procent 
under 2016 till 49 procent 
under första halvåret i år.

Den ökade konkurrensen inom value-add-seg-
mentet vittnar Castellum om. De vill framöver 
gärna satsa i båda sina delområden, de har en city-
portfölj och en västportfölj, men de bestånd som 
är tillgängliga på marknaden just nu matchar sällan 
Castellums inriktning, och priserna har gått upp.

– För stunden är det för dyrt att köpa i centrum 
av Köpenhamn. Vi vill gärna jobba med added value 
och det är få sådana projekt. Många av de möjlighe-
terna har gjorts om till bostäder och det är en mark-
nad som vi inte satsar på. Konverteringarna har gjort 
det svårt att köpa added value i centrala Köpenhamn, 
det är bättre i områdena utanför, säger Bettina Lange, 
regionchef för Castellum i Danmark.

Det stora intresset från svenska fastighetsägare att 
investera Danmark har bland annat kommit från ett 
nytt läge på marknaden. Finanskrisen innebar att 
stora fastighetsbestånd sattes till salu och pressade 
priserna. Dessutom har de danska pensionsbolagen 
i större utsträckning sett över sina portföljer under 
de senaste åren och sålt fastigheter vilket har ökat 
transaktionsvolymen. 

Magnus Nordholm, vice vd på Heimstaden som 
på kort tid har köpt ett stort bestånd i Danmark, 
bekräftar köpläget på den danska marknaden.

– Vi har haft mycket kapital samtidigt som det har 
funnits många bra objekt till salu som har stått sig väl 
i ett nordiskt perspektiv. Den kritiska massan nådde vi 
egentligen för ett bra tag sedan. Jag kan inte påstå att 

det har spelat någon roll 
att vi har behövt investera 
för att få en ekonomiskt 
försvarbar förvaltning, 
utan det är de rena trans-
aktionerna som har varit 
så pass bra, säger han i en 
intervju på sidan 14.

Dessutom ser de 
svenska fastighetsbolagen 
flera andra fördelar med 
den danska marknaden.

– De har identifierat 
en marknad som ligger så 
nära dem språkligt, kul-
turellt, geografiskt så det 
är upplagt om man vill 
expandera. Det är nära, 
de förstår marknaden, det 
finns goda finansierings-
möjligheter och jag tror 
i hög grad att svenskarna 
sett Köpenhamn som bil-
ligt, säger Peter Winther.

Peter Winthers bild är att de svenska aktörerna har 
varit ödmjuka inför uppgiften att gå in i ett annat 
land. De kan inte alla detaljerna om marknaden och 
ska igenom en läroprocess. Många investerare som 
bränner sig i utlandet gör det för att de tror att det 
ska fungera som på hemmamarknaden och tar med 
sin egen kontext till ett nytt land, menar han. 

– Det är min uppfattning att de svenska aktörerna 
som nu har köpt i Danmark har velat förstå markna-
den. De har varit medvetna och tagit hjälp och lyssnar.

Flera av aktörerna vittnar om att de tittat på 
fastigheter under en längre tid i Danmark innan det 
första förvärvet gjordes. Ett av dem är Klövern som 

gjorde sitt första köp i november i år.
– Vi har tittat länge i Danmark och det känns 

jättebra att vi får ett nedslag centralt i Köpenhamn 
med kontor och ett långt hyresavtal. Det är en bra 
bas att bygga utifrån, säger Rutger Arnhult, vd på 
Klövern och fortsätter:

– Vi köper inte för kort tid eller ett hus och är 
nöjda sen. Vi har tittat på större affärer också, men 
de har gått oss förbi. Det här är en bra början. Det 
är ingen stress, men vi vill bygga på den här portföl-
jen genom åren.

Magnus Nordholm är inne på samma spår.
– Vi har köpt en bråkdel av allt vi har tittat på vilket 

kan låta konstigt när vi har köpt så mycket som vi har 
gjort. Men vi har verkligen tittat på allt, vi har haft det 
som princip. Titta på allt, räkna på allt, fråga om allt. 
Det är så man lär känna stan och var man ska ligga 
prismässigt. Det finns ingen röd tråd i den bemärkelsen 
att vi bara köper radhus eller bara studenthus och det 

vill vi inte heller ha. Vi vill ha spridning geografiskt, 
men även i olika typer av projekt, säger han.

De flesta danska aktörer tycker att det är bra för 
marknaden att det kommer utländska investerare, 
menar Peter Winther. Främst hjälper det till att 
stabilisera priserna. 

– Danmark blev relativt hårt drabbad av finans-
krisen och precis efter fanns det inga danska köpare. 
Marknaden var på väg ner i ett svart hål. Orsaken till 
att marknaden inte gick ännu lägre än den gjorde var 
att Niam och andra investerare kom från utlandet 
och tyckte det var billigt och ville köpa. Vi tycker att 
utländska investerare är en stabiliserande faktor.

Flera av aktörerna vittnar även om att det 
utländska intresset har hjälpt marknaden att bli mer 
transparent. På den tidigare mer lokala marknaden 
fanns en uppfattning om vad prisnivån var och inte 
samma konkurrenssituation. 

”Svenska fastighetsägare 
stod för närmare en tred-
jedel av transaktionsvoly-
men i  Köpenhamn under 
årets tre första kvartal.”
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Peter Winther, vd 
Sadolin & Albæk.

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

* 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.

* 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.

* 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. Prisni-
veauet har været mere fordelagtig blandt andet sam-
menlignet med priserne på markedet i Stockholm. 

* 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.

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

* 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.

* 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.

MARKEDSSITUATIONEN I DANMARK KORT OPSUMMERET
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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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Det har snart gått tre år sedan Heimstaden gjorde sitt första förvärv i Dan-
mark. Idag har de ett fastighetsvärde på omkring 11,5 miljarder kronor i det 
befintliga beståndet och ytterligare cirka 6 miljarder kronor som tillkommer 
i form av byggprojekt fram till 2020. Kritisk massa uppnådde de för ett tag 
sedan, ändå har de danska förvärven fortsatt i rask takt. Marknadsläget har 
varit gynnsamt, menar Magnus Nordholm som är vice vd. Under hösten har 
de även köpt ett danskt administrations- och förvaltningsbolag och breddat 
geografin utanför huvudstadsområdet.
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HEIMSTADEN HAR REKORDSATSAT 
PÅ KORT TID I DANMARK

”Vi tittar på alla alternativ 
och har ingen prioritering 
i marknaden att investera 
x i Danmark och y i Sve-
rige eller för den sakens 
skull, att investera alls.”

Det svenska fastighetsbolaget Heimstaden äger idag 
cirka 3 300 lägenheter i Danmark. Dessutom har 
de ytterligare cirka 1 300 stycken under byggnation 
som kommer att färdigställas fram till år 2020. 

– Vi har köpt en bråkdel av allt vi har tittat på 
vilket kan låta konstigt när vi har köpt så mycket 
som vi har gjort. Men vi har verkligen tittat på allt, 
vi har haft det som princip. Titta på allt, räkna på 
allt, fråga om allt. Det är så man lär känna stan och 
var man ska ligga prismässigt. Det finns ingen röd 
tråd i den bemärkelsen att vi bara köper radhus eller 
bara studenthus och det vill vi inte heller ha. Vi vill 

ha spridning geografiskt, men även i olika typer av 
projekt, säger Magnus Nordholm, vice vd på Heim-
staden och ansvarig för verksamheten i Danmark.

Den gemensamma nämnaren i objekten är 
snarare läget rent transportmässigt i förhållande till 
närmaste storstad/centrum och att de bedöms ge 
rätt avkastning, berättar han. Att Heimstaden har 
gjort så stora förvärv på kort tid handlar främst 
om ett gynnsamt marknadsläge.

– Vi har haft mycket kapital samtidigt som det 
har funnits många bra objekt till salu som har stått 
sig väl i ett nordiskt perspektiv. Den kritiska massan 

nådde vi egentligen för ett bra tag sedan. Jag kan 
inte påstå att det har spelat någon roll att vi har 
behövt investera för att få en ekonomiskt försvarbar 
förvaltning, utan det är de rena transaktionerna som 
har varit så pass bra, säger Magnus Nordholm.

Heimstaden finns i Sverige, Norge och Danmark 
och fördelningen av investeringarna varierar där-
emellan. Under det senaste halvåret har Danmark 
varit i fokus. 

– Det kan svänga tillbaka nästa år och helt 
plötsligt kanske även 
Norge blir mer intressant. 
Vi tittar på alla alternativ 
och har ingen prioritering 
i marknaden att investera 
x i Danmark och y i Sve-
rige eller för den sakens 
skull, att investera alls. 
Vi är ingen fond som har 
en stor kassa som måste 
investeras. Vi investerar om vi hittar något bra. 
När vi väl är ute och köper är det en indikation 
på att vi fortfarande tycker att marknaden är bra, 
säger Magnus Nordholm.

I slutet av september köpte Heimstaden en stor 
portfölj med 26 befintliga fastigheter och fyra 
byggprojekt som breddade företagets geografi 
i Danmark. Efter att tidigare ha satsat främst i 
centrala Köpenhamn i bland annat Frederiksberg, 
Amager och Ørestad kom nu även Aarhus, Odense, 
Storköpenhamn samt andra orter på Själland och i 
Triangelområdet med på företagets karta. 

– Om man tittar på vårt Sverigebestånd så finns 
vi på 22 orter och det är egentligen lite så vi vill ha 
det i Danmark också. Du kommer ner i kvadratme-
terpris och det blir bostäder som en störe målgrupp 
önskar. Vi har tidigare förvärvat relativt dyra 
fastigheter i Köpenhamn så det här köpet drar ner 
snittpriset, säger Magnus Nordholm.

När det gäller projektfastigheter har Heimsta-
den köpt färdigritade projekt, men där de kan vara 
med och göra materialval och påverka standarden 
i lägenheterna. De är med på i stort sett alla bygg-
möten och lägger ner mycket tid på att få projek-
ten rätt från början.

– Det tar jättemycket tid, men vi har sett 
skräckexempel på effekterna av att inte göra det. 
Det kostar mer att reda ut sådana projekt och då 
är vi hellre med från början. Det gäller även att 
hitta rätt partner och känna sig trygg med dem 
som bygger, säger Magnus Nordholm.

Det kan även bli aktuellt att komma in ännu 

tidigare i byggprocessen framöver, tror han.
– Det är inte omöjligt, men hittills har det inte 

varit nödvändigt och vi har inte haft tillräcklig-
kunskap om den danska marknaden för att göra 
det. Man kan inte börja med det mest avancerade 
när man kommer in ny på en marknad. Det är en 
mognadsprocess, men självklart är det lockande 
även om det innebär en viss risk och kräver än mer 
engagemang.

Förvaltningen av 
Heimstadens fastighe-
ter i Danmark sköts 
just nu av fyra olika 
bolag. Störst andel står 
bolaget Nordic Property 
Management A/S för 
som Heimstaden även 
förvärvade i oktober. 
Bolaget har 20 anställda 

och arbetar med administration, uthyrning och 
förvaltning. NPM kommer även fortsättningsvis 
att ta in externa uppdrag och för Heimstaden 
har det varit speciella omständigheter kring vissa 
förvärv som gjort att de behållit den befintliga 
förvaltaren. En egen administration i Danmark 
förenklar rekryteringen av fler danska medarbetare, 
menar Magnus Nordholm. Heimstaden kommer 
att ha fler anställda som jobbar med Danmark 
framöver, både på plats i Köpenhamn och från 
huvudkontoret i Malmö.

– Med NPM har vi en struktur för anställ-
ningar. Det finns ledning, personalhantering och 
rutiner vilket gör det mycket enklare att kunna 
erbjuda en anställning i Danmark.

Förvaltningen i Danmark skiljer sig mycket 
från den svenska, tycker Magnus Nordholm.

– Förvaltningsmässigt är det speciellt i Dan-
mark eftersom det finns ägarlägenheter. Förvalt-
ningen av ägarlägenheter innebär inte lika mycket 
teknisk förvaltning som i Sverige utan handlar 
mer om uthyrning, administration och i viss mån 
renovering av lägenheter. I det stora hela skiljer det 
sig rätt mycket, säger han.

När Heimstaden köper ägarlägenheter får de till 
exempel inte alltid automatiskt rösträtt i fastighe-
tens ägarförening. 

– I klassiska ägarföreningar står att man förlorar 
sin rösträtt vid återuthyrning av en ägarlägenhet. 
Då får vi förlita oss på att övriga ägare av lägenhe-
terna tycker att det är intressant och positivt att få 
in oss i styrelsen som en professionell aktör som 
kan handla upp på ett bra sätt och som vet vad 
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som behöver göras med fastigheten, säger Magnus 
Nordholm.

Heimstaden har därmed fastigheter som de 
kontrollerar helt eller delvis. I juni köpte Heim-
staden konkursboet till andelsboligföreningen 
Hostrups Have med 678 lägenheter på Frederiks-
berg vilket är ett speciellt projekt. 

– Man måste ta hand om hyresgästerna på ett 
bra sätt, det är människor som har förlorat sina 
besparingar. Det finns ingen praxis för hur man 
sätter hyran för en lägenhet som någon tidigare 
har ägt. Det är sådant som testas i domstolar nu 
som blir styrande för hur vi kommer att agera, 
säger Magnus Nordholm.

Hittills har Heimstaden haft ett huvudsakligt fokus 
mot nyproduktion i Danmark, men de testar även 
det äldre segmentet med reglerad hyra som de på 
sikt kan renovera och höja standarden i.

– Fördelen med nyproduktion av ägarlägenheter 
är den avkastning man får löpande som är väldigt 
bra. Nackdelen är att man sitter med en uthyrnings-
risk och inte får något kassaflöde idag. Fördelen 
med existerande ägarlägenheter är att man får ett 
kassaflöde, inte har någon större uthyrningsrisk, 
medan de generellt är något dyrare än nyproduktion 
att förvärva. När det gäller äldre fastigheter med 
reglerad hyra har man låg avkastning och låg risk 
eftersom hyrorna är låga och i princip inte kan gå 
ner, men en potential att renovera, säger Magnus 
Nordholm.

Heimstadens etablering i Danmark har gått 
snabbare än förväntat, berättar Magnus Nord-
holm. De har även blivit inbjudna till den politiska 
ledningen i kommuner och till Nationalbanken för 
att ge sin syn på stadsutveckling och bostadsmark-

nadens risker. Även på marknaden är de nöjda med 
mottagandet. 

– Vi har fått ryktet om oss att vi är enkla att 
samarbeta med. Har du ett stort projekt är det 
viktigt att man känner sig trygg med att motpar-
ten kommer att leverera på ett bra sätt. Det är värt 
mycket och det är inte alltid sista kronan som av-
gör om man får projektet, säger han och fortsätter:

– Viktigast för oss nu är att bygga organisation 
och ta hand om det vi har köpt på ett bra sätt så 
att vi inte bara är en bra transaktionspartner utan 
även en bra hyresvärd.
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Hostrups Have med 
678 lägenheter på 
Frederiksberg som 
Heimstaden förvärva-
de i somras.
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I augusti köpte 
Heimstaden två 
projektfastigheter på 
Teglholmen i Köpen-
hamns sydhavn.

Heimstadens förvärv 2017 Kvm

Tre projektfastigheter Bryggens Bastion på Islands Brygge med 265 lägenheter 30 000

Projektfastighet Bjerglandsbyen, Brønshøj med 83 lägenheter och 31 radhus 11 300

Projektfastighet Ø-huset i Ørestad med 300 lägenheter 27 400

Hostrups Have, tidigare andelsboligforening på Frederiksberg med 678 lägenheter 65 000

Projektfastighet i Bagsværd med 50 lägenheter och 34 radhus 9 000

Två projektfastigheter Kanalkanten och Nordkajen på Teglholmen med 246 lägenheter 21 500

Projektfastighet i Lyngby med 32 radhus 3 500

Portfölj med 26 befintliga fastigheter och 4 byggprojekt - Storkbh, Århus, Odense, Själland och 
Triangelregionen

151 000

Tre projektfastigheter Skovkvarteret i Ørestad med 55 lägenheter 5 000

Projektfastighet Scherfigs Have på Østerbro med 114 lägenheter 12 800

Totalt investering under 2017: 11,7 miljarder kronor

HEIMSTADENS FASTIGHETS-
BESTÅND I DANMARK
Första förvärvet: 2015

Totalt antal kvm: 303 992
- varav kommersiella lokaler: –

Antal lägenheter: ca 3 270 befintliga samt 
1 300 som tillkommer genom byggprojekt
 
Fastighetsvärde: 11,5 miljarder svenska kronor

Geografiskt fokus i Danmark: Köpenhamn, 
Frederiksberg, Amager, Ørestad samt bland 
annat i Storköpenhamn, övriga Själland, Aar-
hus och Odense

Vd: Patrik Hall
Anvarig för företagets danska verksamhet: 
Magnus Nordholm
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Om et år tror René Brandt at Ikano Bostads nystartede danske dattersel-
skab Ikano Bolig sætter spaden i jorden til det første boligprojekt på den 
anden side af Sundet. Han er rekrutteret som adm. direktør for firmaet, 
og sigter mod at have den første medarbejder og et kontor på plads i Kø-
benhavn ved årsskiftet. Virksomheden tænker langsigtet i satsningen og 
produkterne skal være de samme som i Sverige – ejerlejligheder, lejelej-
ligheder, rækkehuse og plejeboliger. 
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IKANO BOSTAD GÅR IND PÅ DET DANSKE 
MARKED – HAR REKRUTTERET DANSK ADM. 
DIREKTØR OG ÅBNER KONTOR I KØBENHAVN

Svenska Ikano Bostad, som ejes af Kamprad familien, 
og udvikler, bygger og ejer boliger, er ved at etablere 
sig i Danmark. Første skridt har været at rekruttere 
en adm. direktør til det danske datterselskab. Det er 
snart to måneder siden René Brandt tiltrådte og han 
har alllerede fået flere forretningsforslag fra aktører, 
som vil samarbejde i Danmark. Opstarten tror han 
derfor kan komme til at gå hurtigere end forventet.

– Virksomheden er en interessant samarbejds-
partner. Jeg tror vi kommer flyvende fra start i 
Danmark. Jeg gætter på at vi har købt første grund 
indenfor et halvt år og at vi starter det første pro-
jekt næste år, siger han.

Men at den danske opstart skal gå hurtigt er ikke 
et mål i sig selv – snarere det modsatte.

– Det første jeg lagde mærke til under rekruttering-
en var at virksomheden ikke havde travlt. Det var vigti-
gere at finde den rigtige. Om det så tog nogle måneder 
længere var ikke specielt vigtigt, siger René Brandt.

Det er samme indstilling som gennemsyrer strate-
gien han lægger for etableringen i Danmark.

– Jeg tror at vi kommer til at lægge en konservativ 
strategi for hvordan vi vil ekspandere i Danmark. Der 
er en stor tilgang til kapital i virksomheden, hvis vi 
finder det rigtige projekt, men det er vigtigt at leverer 
ordentlig kvalitet så vi beholder troværdigheden den 

svenske organisation har, siger han.
I Sverige bygger Ikano Bostad deres egne huse, 

men det kommer de ikke til at gøre under opstart-
sperioden på fire-fem år i Danmark. Der er brug 
for et større volumen inden det er rimeligt selv at 
gøre det, mener René Brandt. Der bygges meget i 
Danmark lige nu og konkurrencen om entreprenø-
rerne gør at der er en risiko for at kvaliteten falder. 
En måde Ikano Bolig sikrer kvaliteten, bliver ved 
at arbejde med nogle byggeentreprenører som faste 
samarbejdspartnere. René Brandt tror at virksomhe-
den kommer til at skille sig positivt ud i Danmark.

– Det er meget stor konkurrence på det danske 
marked. Der er mange dygtige boligudviklere, 
men jeg er ikke så nervøs for konkurrencen. Ikano 
Bolig er en virksomhed der udmærker sig fra de 
fleste andre aktører på det danske boligmarked, 
fordi virksomheden er langsigtet i sin strategi, fa-
milieejet og har en bredt udvalg af produkter. Det 
gør at man har mulighed for at have en længere 
relation til sine kunder, siger han.

I 2013 solgte Ikano deres kontors portefølje, som 
blandt andet indeholdt ti ejendomme på Ideon i 
Lund, og fokus har derefter været på boligsegmen-
tet. Beslutningen om at gå ind i Danmark kommer 
ud fra et ønske om at vokse yderligere indenfor det 
område, og så må geografien udvides. For et år siden 
blev beslutningen taget om at gå ind i Danmark, og 
strategien har været at rekruttere en adm. direktør 
med lokal kompetence på det nye marked. Der er 
ingen klare mål endnu ift. i hvilken takt virksom-
heden vil vokse i Danmark, men de leder efter både 
små og store projekter.

– Jeg har oplevet stort engagement og ydmyg-
hed i virksomheden, som jeg ikke har mødt på 
samme måde i andre virksomheder. Det tror jeg 
skyldes at man er langsigtet og kan gøre ting, der 
ikke nødvendigvis giver afkast i dag men på læng-
ere sigt, siger René Brandt.

Den langsigtede tilgang har også bidraget til at 
der ikke har været mindre vigtigt præcis hvornår 
etableringen på det nye marked skulle ske.

– Tænker man langsigtet, er konjunkturcyk-
ler ikke nær så vigtige. Det var et af mine første 
spørgsmål til jobsamtalen. Men tidspunktet er 
mere et udtryk for at man har haft en enorm 
tilvækst i Ikano Bostad i Sverige, og har opbygget 
de processer og produkter man tror på, så man er 
klar til et nyt marked, i stedet for at være gået ind 
for to-tre år siden, hvilket havde været optimalt 
markedsmæssigt set. Der er muligheder både i 
lav- og højkonjunktur hvis man tænker langsigtet, 

siger René Brandt.
Derimod påvirker markedslejet hvilke produk-

ter som er mest interessante. Lige nu er det mere 
fordelagtigt at købe grunde og bygge selv, end at 
købe eksisterende porteføljer. Desuden er der god 
tilgang til grunde i de områder som Ikano Bolig 
kommer til at fokusere på i Københavns omegns-
kommuner. Efterspørgslen og kundesegmentet er 
bredere, nu da priserne i centrum er steget og flere 
søger udenfor city.

– Priserne på grunde i det centrale København 
er meget høje. Det gør at almindelige mennesker, 
som er vores segment, presses ud fra centrum. Vi 
ser en udflytning fra København, og en stigen-
de efterspørgsel i Københavns omegn, hvor der 
desuden er grunde til rimelige priser. Vi kommer 
formodentlig ikke til at satse på centrum og high-
end boliger ved havnen, siger René Brandt.

René Brandt har tidligere erfaring med at opbygge 
organisationer, men han har ikke før stået i spidsen 
for dem eller arbejdet i så bred en virksomhed. Han 
tror at de om et år vil være fem-seks medarbejdere 
i Ikano Bolig, og primært bestå af projektudviklere 
og projektledere på byggeri delen. På sigt kommer 
de også til at have administration og udlejning i eget 
regi, mens de formodentlig vil have eksterne mæg-
lere til salgsdelen af virksomheden. Kontoret bliver 
til at starte med på kontorhotel i en af Københavns 
omegnskommuner, men det er også vigtigt at bibe-
holde en stærk kobling til moderselskabet.

– Der kommer til at være en stor erfaringsud-
veksling, hvor nye medarbejdere skal til Sverige 
for at lære virksomhedskulturen at kende. Der er 
en enorm stolthed over at arbejde i virksomhe-
den blandt medarbejderne, og man vil gerne vise 
virksomheden frem, siger René Brandt.

Ikano Bolig har endnu ikke satset på at markedsføre 
sig i Danmark. De skal først være sikre på hvad de 
vil inden de kommunikerer noget ud, mener René 
Brandt. Men mange kender til virksomheden og 
slægtskabet til IKEA er positivt. Han ser meget 
optimistisk på fremtiden.

– Det er ikke så mange hindringer for vores 
etablering i Danmark. Der er selvfølgelig faktorer 
som kan forsinke ekspansionen, men det kommer 
ikke til at påvirke at vi går ind i Danmark og bli-
ver der. Når eller hvis der kommer en konjunktur-
nedgang vil visse aktører havde brug for at sælge 
grunde og så har vi kapacitet til at købe, til brug 
til et senere tidspunkt. 
(News Øresund, 2017-09-22)
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Efter sidste års storindkøb af Norrporten har Castellum en bestand på 5,3 
milliarder svenske kroner i Danmark opdelt i to dele, en vest-portefølje 
og en city-portefølje. Det ser Bettina Lange, som siden foråret er firma-
ets regionchef i Danmark, som en fordel eftersom det giver risikospred-
ning. Fremover vil firmaet satse på projektudvikling af lagre og kontorer i 
Storkøbenhavn. I 2019 planlægger de desuden at have driften i Danmark 
i eget regi, efter at den har været kørt gennem eksterne aktører imens 
firmaet har fokuseret på at opbygge den interne struktur.

Det er halvandet år siden handlen, hvor Castellum 
købte Norrporten af AP-fonden, gik igennem. For 
den danske portefølje indebar handlen et tilskud 
på syv nye ejendomme i områder som Castellum, 
og det tidligere datterselskab Briggen, tidligere ikke 
havde satset på.

– Jeg synes at det er en fordel for vi har en 
risikospredning og kritisk masse begge steder. Det 
er ikke sådan, at den ene portefølje vinder over 
den anden. Prestigeejendommene er interessante 
som handelsobjekter, men de giver et lavere afkast 
end Vest-porteføljen. Der er faktisk et bedre afkast 

per satset krone i Vest-porteføljen, men risikoen er 
mindre i centrum hvor flere vil lokalisere sig. Det 
er et godt miks med to så forskellige porteføljer, og 
at det fungerer med samme organisation og drift 
til begge, siger Bettina Lange, som siden maj i år 
er regionschef for Castellum i Danmark.

Fremover vil Castellum satse på begge delområder, 
men de ejendomme som er tilgængelige på marke-
det lige nu matcher sjældent Castellums retning, og 
priserne er steget.

– Lige nu er det for dyrt at købe i centrum af 

København. Vi vil gerne arbejde med added value 
og der er få sådanne projekter. Mange af de mulige 
ejendomme er blevet lavet om til   boliger og det 
er ikke et marked som vi satser på. Konvertering-
erne har gjort det svært at købe added value i det 
centrale København, det er bedre i områderne 
udenfor, siger Bettina Lange.

Castellum vil kunne arbejde med ejendom-
mene, trimme driften og øge udlejningsgraden. 
Core-segmentet tiltrækker først og fremmest insti-
tutionelle eller udenlandske investorer, mener hun. 
Men konkurrencen om added value stiger i takt 
med at flere fonde får 
øjnene op for det dans-
ke marked. I grunden 
handler konkurren-
cen om prisen og det 
potentiale man ser i en 
ejendom, mener Bet-
tina Lange. Castellum 
vil fremover også satse 
på projektudvikling 
af kontorer og lagre i 
Danmark.

– Vi har faktisk en 
byggemulighed på en 
af vores eksisterende 
ejendomme, som vi 
regner på lige nu. Det 
er udenfor København 
og valget står mel-
lem lager to stay eller 
crossdocking. Det er en 
ny verden, som vi ser på. I Danmark er vi lige nu 
mindre eksponerede imod lager end vi er i Sverige, 
siger Bettina Lange.

Crossdocking indebærer at man har en lang 
ejendom, hvor store biler kører ind på den ene side 
for så at laste indholdet om til flere små biler som 
kører ud på den anden side. Geografisk kommer 
Castellum til at bevare fokus på centrum af Kø-
benhavn og omegn.

– Investeringsmæssigt fokuserer vi på Storkø-
benhavn for at vokse. Vi vil kunne flytte med vores 
kunder og det er sjældent at firmaer vælger at flytte 
mere end 10 kilometer, siger Bettina Lange.

Castellum Region Öresund har hovedsæde i Malmø 
og inkluderer lokalkontorer i Malmø, Helsingborg, 
Lund og København. Den danske portefølje består 
af cirka 200.000 kvadratmeter og har en værdi på 
5,3 milliarder svenske kroner. Virksomheden gjorde 
det første køb i Danmark i 2011, gennem daværen-

de Briggen, og fokuserede på det vestlige Storkø-
benhavn og Brøndby, Herlev og Albertslund. Med 
købet af Norrporten udvidede de i Københavns 
centrum, primært ved Havneholmen og i Ørestad. 
Castellums egne kontorer består af 10 medarbejdere 
i kontorhuset Neroport i Ørestad.

– Vi flyttede hertil i starten af 2017, inden 
jeg startede. Tidligere lå Briggen i Albertslund og 
Norrporten lå på Havneholmen. Ledelsen beslutte-
de at flytte sammen et nyt sted, hvilket er godt og 
et vigtigt skridt mod at blive en sammenhængende 
organisation, siger Bettina Lange.

I forbindelse med 
købet af Norrporten 
valgte Castellum at 
outsource ejendomsdrif-
ten i Danmark, for at 
fokusere på administra-
tion og organisations-
spørgsmål.

– Driften tager vi 
hjem igen i 2019. Det er 
hjertet af Castellum. Vi 
vil være tæt på kunderne 
og arbejde sammen med 
dem. Vores kontrakt 

med de eksterne forvaltere 
indebærer at de kommer 
hertil til arrangementer, vi 
har ugentlige afstemning-
er og så spiser vi morgen-
mad sammen hver fredag. 
De er vores primære 

kontakt med lejerne og vores ansigt udadtil, siger 
Bettina Lange.

At opbygge en driftsorganisation indebærer at 
virksomheden kommer til at rekruttere medarbejde-
re til næste efterår, fokus er på dansk personale for 
ikke at få en sprogbarriere overfor lejerne. Derimod 
vil de gerne have svensk personale på kontoret, 
mener Bettina Lange. I dag er tre af ti på kontoret 
svenskfødte. Hun ser det som afgørende at et svensk 
firma som vil etablere sig i Danmark er til stede og 
aktive på markedet lokalt, både for den eksisterende 
portefølje, men også ift. potentielle kunder.

Castellum arbejder gerne med såkaldte multi-te-
nant-ejendomme som har fællesområder og kantine.

– Vi har ikke samme tradition eller skatteregler 
når det kommer til mad på arbejdspladsen. I Dan-
mark tager man enten mad med hjemmefra, spiser 
i en kantine eller får levereret mad til kontoret. Jeg 
kender ikke til nogen som går ud og spiser i byen 
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CASTELLUM VIL VOKSE I KØBENHAVN 
GENNEM OPKØB OG PROJEKTUDVIKLING ”Det er et godt miks med 

to så forskellige porteføl-
jer, og at det fungerer med 
samme organisation og 
drift til begge.”
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Hovedvejen, Glostrup.
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hver dag som man gør i Sverige, siger Bettina Lange.
Forskellene mærkes også i vandforbruget. Der 

bruges mere vand i en dansk kontorejendom end 
i en svensk, dels til kantinen og dels fordi mange 
ansatte tager bad på jobbet efter at de er cyklet 
dertil eller fordi bygningen har træningsrum. 
Driftsomkostningerne stiger også med udrustning 
til køkken, borde og stole og rengøring af kantinen 
og fællesareal.

Bettina Lange synes at efterspørgslen på kontorloka-
ler er god i Danmark lige nu.

– Kunderne reagerer hurtigere nu med at beslut-
te sig end de gjorde efter finanskrisen. Dengang tog 
det lang tid at forhandle en kontrakt. Nu handler 
det mere om at finde den rigtige placering, den 
rigtige ejendom at udvikle sin organisation i, og at 
kunne følge det kunderne efterspørger, siger hun.

Pt. er det svært for lejere at finde store kontorer 
i Købehavn, da der ikke er bygget så meget nyt de 
seneste år, mener Bettina Lange. Boligbyggeriet 
har været i fokus og det har blandt andet drevet 
byggepriserne op på kontorer. Castellum tager dog 
hele Greater Copenhagen regionen med i bereg-
ningerne, når de afgør hvor der skal satses.

– Generelt hos Castellum har vi tilvækstmål og 
opstår der en mulighed med bedre afkast og min-

dre risiko i Lund end i København, så får Lund 
pengene og vice versa. I gennemsnit vil vi vokse 
med fem procent per år gennem projektudvikling 
og køb, siger hun.

Sidste år gik Castellum fra at have haft flere datter-
selskaber, herunder Briggen, til at have koncern-
struktur, hvilket sammen med købet af Norrporten 
har betydet ny markedsføring i Danmark.

– Når man siger Castellum i Sverige kender 
de fleste til virksomheden. Her i Danmark vidste 
man, i hvert fald i branchen, hvem Briggen og 
Norrporten var. Nu med et nyt navn er det lidt 
som at starte forfra rent brandingmæssigt, det 
tager tid at få det ud, siger Bettina Lange.

I foråret har de blandt andet haft en reklamekam-
pagne, de sætter tydelige skilte på deres ejendomme 
og satser på at være mere synlige med deres navn i 
annoncer og portaler hos mæglere ved udlejning.

Bettina Lange synes at der er forskelle imellem Dan-
mark og Sverige, blandt andet at man har en mere 
direkte tone mellem kolleger og mellem medarbej-
dere og chef i Danmark, og at beslutningsgangene 
er anderledes med flere møder og mere tidlig plan-
lægning i Sverige. Hun er ofte i Malmø til møder, 
og et par dage efter at vi mødes, skal koncernledel-
sen i Castellum på besøg i København.

– Det er hele tiden dansk-svensk. For mig er 
det ikke nyt, det var samme da jeg arbejdede på 
Skanska Öresund og NCC. Det er skønt at være 
tilbage i et dansk-svensk firma. Som leder er jeg ret 
svensk faktisk, siger hun. 

(News Øresund, 2017-11-26)
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Castellum har deres 
kontor i Neroport i 
Ørestad.

SVENSKE KLÖVERN LAVER FØRSTE 
EJENDOMSKØB I DANMARK

Den svenske ejendomsaktør Klövern har erhvervet en kontorejendom centralt 
i København for 620 millioner kroner. Det er virksomhedens første danske køb 
og de vil satse mere. Det fortæller adm. dir. Rutger Arnhult.

20 000 kvadratmeter på Frederiksberg med 
Copenhagen Business School, CBS, som lejer, 
sådan ser Klöverns erhvervelse i Danmark ud.

– Vi har haft fokus på Danmark længe og er 
rigtig tilfredse med være landet centralt i Køben-
havn med kontorer og en længerevarende lejeaf-
tale. Det er en god base at bygge videre på, siger 
Rutger Arnhult, adm. dir. for Klövern til News 
Øresund. 

Klövern satser langsigtet i Danmark og vil udvide, 
fortæller han.

– Vi køber ikke kun for en kort periode eller en 
enkelt ejendom. Vi har set på større handler, men 
de har gået os forbi. Det her er en god start. Det 
er ikke fordi det haster, men vi vil bygge videre på 
den her portfolio gennem de kommende år.

Virksomheden satser på kontorejendomme og geo-
grafisk er fokus rettet mod Storkøbenhavn, ifølge 
Rutger Arnhult. Fremover kan projektudvikling 
også blive aktuelt.

– Det behøver ikke være eksisterende ejendom-
me, men det er lidt svært at komme ind på projek-
tudvikling hvis vi ikke har en portfolio at bygge ud 
fra. Jeg regner med at vi vil få tilbudt projekter nu 
da vi har sat os selv på landkortet. I Sverige køber 

vi færdige huse, udviklingsejendomme eller bygger 
eget. Jeg formoder at vi på sigt vil gøre det samme 
i København, siger han til News Øresund.

Rutger Arnhult har tidligere erfaring fra det dans-
ke marked og har et netværk med blandt andet 
rådgivere og advokater. At første køb er en handel 
mellem svenskere, da sælgeren er det svenske 
investeringsfirma Niam, har ikke spillet ind i Klö-
verns etablering mener han. Derimod har det gjort 
administrationen enkel.

– På sigt vil vi have egen administration i Dan-
mark, bemandet med danskere. Men vi skal blive 
vokse inden. Det her objekt er enkelt at forvalte. 
Der er en lejer som har været i huset længe med 
egne ejendomspersonale og hvor sælgeren heller 
ikke har haft egen forvaltning, siger han.

Hvordan ser du markedet i Danmark?
– Der er hård konkurrence og mange som vil 

udvide. Men sådan er det overalt, og det er den 
hverdag som vi lever i. Jeg håber næsten at det 
falder lidt mere til ro, men jeg tror ikke at det 
kommer til at ske i den nærmeste fremtid, siger 
Rutger Arnhult.

 
(News Øresund, 2017-11-02)
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Rutger Arnhult, 
adm. dir. Klövern.

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 Region Öresund: Ola Orsmark

Anvarig för företagets danska verksamhet: 
Bettina Lange
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Klöverns første ejen-
dom i København 
lejes af Copenhagen 
Business School.
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APPENDIX

Om rapporten

Denna analys är en del av Øresundsinstituttets egna 
rapportserie och en uppdatering av analysen ”Svenska 
fastighetsinvesteringar i Danmark” som utgavs i maj i år. 
Øresundsinstituttet är ett dansk-svenskt kunskapscentrum 
som genom analyser, fakta, konferenser och medieverk-
samhet bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i 
regionen. Rapporten är aktuell med tanke på den ökade 
aktiviteten över sundet inom fastighetsområdet genom 
de svenska fastighetsbolagens omfattande förvärv på 
Sjælland. Øresundsinstituttet fokuserar även på fastighets-
området 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 tillvägagångssätt 
och en intervjubaserad analys. Företagen och intervju-
personer i denna rapport har valts ut genom en resear-
chmetod där vi har tillfrågat aktörer inom branschen. När 
Øresundsinstituttet i rapporten går igenom skillnader mel-
lan dansk och svensk fastighetsmarknad är det baserat 
på ett urval och innefattar skillnader som de intervjuade 

företagen har upplevt. En dansk fastighetsrådgivare och en 
dansk advokat har dessutom gått igenom listan för att få 
ytterligare perspektiv och hjälp med faktagranskning.

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

State of Medicon Valley 2017
 
Det dansksvenska life science 
klustret har stärkt sin ledande 
position i Norden ytterligare. Under 
2015 ökade sysselsättningen med 
rekordstarka 3,6 procent.

Samarbetet över Öresund
 
Det regionala dansksvenska sam
arbetet fortsätter att förändras. 
Nätverket av personer som deltar 
i minst två formella tvärregionala 
samarbetsprojekt eller organisa
tioner omfattar 60 personer.

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 
publicerat egna analyser om effekter av id- och gränskontroller, etableringar av 
huvud- och specialistontor i Malmö efter invigningen av Öresundsbron samt en 
kartläggning över samarbetet över sundet.

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.

Real Estate Øresund |  konference | 8. februar 2018 | Quality Hotel View i Hyllie |
Læs mere og tilmeld dig på www.oresundsinstituttet.org

Når dansk-svenske Greater Copenhagen regionens vigtigste aktører idenfor samfundsbyggeri og ejen-
domsudvikling mødes på Real Estate Øresund, 8. februar 2018, er det ellevte gang Øresundsinstituttet 
sætter rammen for den populære konference og mødested. Årets hovedtema tager fat i det igangværende 
hotelboom på begge sider af Sundet. Key note speaker er Petter A. Stordalen, ejer af Strawberry.



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 


