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DANSKSVENSK INTEGRATION 
I DET STILLE
Ejendomme taler ikke. Men hvis de kunne tale, ville flere og flere svenske stemmer 
kunne høres i Danmark. Den svenskejede ejendomsportefølje i Danmark er større 
end nogensinde og Malmø-baserede Heimstaden er i dag det største boligselskab 
i Danmark. Da jeg for nylig kørte over Øresundsbroen og drejede af ved den første 
afkørsel på den danske side, bemærkede jeg at der stod Wihlborgs skrevet på en 
stor kontorbygning i nærheden af havnen i Kastrup, og da vi nærmede os Greve 
kunne jeg læse ”prøvebolig” og Ikano på skiltet foran et nybygget rækkehus. Lidt 
senere, inde i København, lignede Havneholmen næsten en svensk gade med 
boliger, der var ejet af Heimstaden på den ene side og to kontorbygninger ejet af 
Castellum på den anden side.

Svenske ejendomskøb i Danmark handler om stille integration mellem Danmark 
og Sverige og har ikke fået nær den samme opmærksomhed, som når danske 
arkitekter tegner flere og flere bygninger i Sverige, eller når arbejdstagere pendler 
over Øresund. I stedet handler det om investerings- og ejendomsselskaber, der 
benytter sig af konkrete forretningsmuligheder til at foretage investeringer på den 
anden side af grænsen. De investerer i udlandet og bliver samtidig i nærområdet. 
En grænsehindring, har disse virksomheder lært at løse på egen hånd - den lokale 
og kulturelle kompetence. Flere af de svenske ejendomsselskaber har valgt at op-
bygge en separat organisation med danske medarbejdere, så de kan håndtere den 
danske forretningskultur bedst muligt. Mens arbejdspendling over Øresund handler 
om grænsekontrol, grænsehindringer og forsinkede tog, handler svenske ejendom-
sinvesteringer i Danmark mere om afkast, markedsforhold og renter.

Malmö, 9. februar 2023

Johan Wessman
Adm. direktør  Øresundsinstituttet
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FORDOBLING AF ANTALLET AF
SVENSKE INVESTORER I
DANMARK PÅ FEM ÅR. 
Antallet af identificerede større og 
aktive svenske investorer, der ejer 
ejendomme i Danmark i dag er 15. For 
fem år siden var det tilsvarende tal syv. 
Størst, både med hensyn til areal og 
ejendomsværdi, er Heimstaden.

Med markedsudviklingen i det seneste år er investorer-
ne generelt blevet mere for-
sigtige på det danske marked. 
Det gælder ifølge MORTEN 
JENSEN administrerende 
direktør i Newsec i Danmark, 
også for de svenske aktører. 
”Transaktionerne er blevet 
færre, men der er stadig 
mange penge at investere.”

FORSKELLIGE FOKUS

De identificerede store og aktive 
svenske investorer ejer ejendom-
me i Danmark til en værdi af 150 
milliarder svenske kroner. Det er en 
stigning på 183 % på fem år.

De identificerede svenske investorer 
ejer ejendomme i Danmark med 
et samlet areal på 4,2 millioner 
kvadratmeter. Dette er en stigning 
på 68 procent på fem år.

150
STOR INTERESSE FOR EJENDOMS
HANDLER OVER SUNDET
For fem år siden var der for alvor kommet gang i de svenske ejendoms-
investeringer i Danmark. Og interessen fortsætter. Det svenske ejerskab i 
Danmark er nu betydeligt større, og antallet af svenske investorer, der er 
aktive på den danske side af sundet, er fordoblet.

• Ejendomsværdien er steget med 183 
procent på fem år  
Siden årsskiftet 2017/2018 er den svenskejede 
ejendomsværdi i Danmark steget med 183 
procent til 150 milliarder svenske kroner. 

• Ejendomsarealet er steget med 68 % 
procent på fem år 
Antallet af svenskejede kvadratmeter i Dan-
mark var 2,5 millioner for fem år siden, i dag 
er antallet 4,2 millioner. Dette svarer til en 
stigning på 68 % siden årsskiftet 2017/2018. 

• 15 store aktive svenske investorer 
identificeret  
På fem år er antallet af identificerede store 
aktive svenske ejendomsejere i Danmark for-
doblet fra syv til 15. 

• 11 ud af 15 investorer har deres egen 
organisation i Danmark 
Af de 15 identificerede større og aktive svenske 
investorer i Danmark, har 11 valgt at oprette 
en egen organisation med danske medarbej-
dere på den anden side af sundet. Oplevede 
forskelle i praksis, men også love og regler, 
ligger ofte bag beslutningen. De forskelle, der 
nævnes i interviews, kan f.eks. omfatte, hvor-
dan man måler areal i boligejendomme, og 
hvor lange perioder, der indgås lejekontrakter 
for kontorejendomme. 

• Et mere åbent dansk marked tiltrækker 
udenlandske investorer  
Før finanskrisen kunne det danske marked 
opfattes som mere lukket med færre aktører, mens 
det i dag har større gennemsigtighed og tilgæng-
elige data, ifølge de interviewede. Det faktum, at 
den danske krone er bundet til euroen, blev også 
nævnt i interviewene som en fordel, der reducerer 
valutakursrisikoen. Finansieringsmulighederne 
med det danske realkreditlån fremhæves også som 
attraktive, da det siges at give mulighed for lave 
renter i lang tid. 

• Transaktionsvolumen faldt i 2022, 
men fortsat stor investeringsvilje  
Sidste år var den samlede transaktionsvolumen 
i Danmark 21 % lavere end året før. De svenske 
investeringer faldt mere end andre udenlandske 
investeringer i samme år. Flere af de svenske 
aktører siger, at de er parate til at investere mere 
i Danmark i fremtiden. 

• Svensk interesse tog for alvor fart fra 
midten af 2010’erne  
Wihlborgs var den første af de store svenske 
aktører, der etablerede sig i 1996, men den 
svenske investeringsbølge i Danmark tog for alvor 
fart fra 2015 og frem, hvor volumen steg fra 7,5 
til 12,5 milliarder svenske kroner på et år og til 
24 milliarder i 2017. Det fremgår af en tidligere 
kortlægning fra Øresundsinstituttet.
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COPENHAGEN TOWERS i Ørestad er et eksempel 
på en svenskejet ejendom i København. Kontor og
hotelejendommen er ejet af investeringsfonden Niam.

I 2022 erhvervede 
svenske investorer 
ejendomme for 7,7 
milliarder svenske 
kroner i Danmark, 
hvilket er 64 procent 
lavere end i 2021. Det
te fremgår af tal fra 
Newsec Danmark.

7,7

De svenske ejendomsinvestorer i Danmark er aktive i 
flere forskellige segmenter, herunder kontor, bolig og 
logistik, og har til tider også forskellige geografiske 
fokus. K-Fastigheter og Ikano Bolig er  to af aktørerne 
inden for nybyggeri. Som investeringsfond er Niam 
aktiv både ved at købe og sælge ejendomme. Wihl-
borgs var den første og Heimstaden er den største. 
Fælles for mange af virksomhederne er, at de har 
valgt at skabe deres egen danske organisation. Flere 
aktører oplyser, at de oplever forskelle mellem det 
svenske og det danske ejendomsmarked.
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4,2



Analyse:

SVENSKE
EJENDOMS
INVESTERINGER
I DANMARK 

• Ejendomsværdi
• Ejendomsareal 
• Aktører 
• Transaktioner
• Markedssituation 
• Interviews
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2015 og frem, hvor volumen steg fra 7,5 til 12,5 
milliarder svenske kroner på et år og til 24 milliar-
der i 2017. Der er flere forklaringer på den svenske 
interesse. Ekspansionsmuligheder på et marked i 
nærheden, valutakursen og attraktive muligheder 
for realkreditfinansiering er nogle eksempler herpå. 
Det danske marked, der tidligere var præget af få og 
store aktører, åbnede op efter den seneste finanskri-
se i 2008-2010 og er i dag mere transparent med 
tilgængelige markedsdata. Flere af de svenske aktører 
erklærer, at de er parate til at investere mere i Dan-
mark i fremtiden, selv om markedsudsigterne i øje-
blikket er lidt uklare. Selv om Danmark er et mar-
ked, der ligger tæt geografisk set, mener de svenske 
aktører, at der også er forskelle, som man skal være 
opmærksom på. Alt fungerer ikke på samme måde 
som på det svenske marked, bare fordi vi er naboer 
over sundet, der er bl.a. forskelle i love, regler og 
praksis. Derfor har elleve af de identificerede aktive 
og store svenske aktører deres egne organisationer i 
Danmark med dansk personale.

Den svenskejede ejendomsportefølje i Danmark er steget med 183 procent på fem år, 
målt i ejendomsværdi. Antallet af aktører er fordoblet i samme periode. Desuden har 
flere af aktørerne meddelt, at de ønsker at fortsætte med at investere i Danmark og 
er klar, hvis de rigtige muligheder opstår. I øjeblikket er det danske marked imidlertid 
påvirket af den aktuelle konjunktursituation, og der er en vis tøven i forbindelse med 
udviklingen i rente- og inflationsudviklingen. Dette har ført til færre ejendomsopkøb i 
2022 og kan påvirke prisniveauet fremover, ifølge flere interviewede personer.

ANALYSE
Flere svenske aktører og stor interesse for 
investeringer, men markedssituationen er 
 afgørende
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I debatten om Øresundsregionens udvikling har 
grænsekontrol, skattespørgsmål og coronaeffek-
ter, med færre rejser som følge, fyldt meget i de 
seneste år. Men integrationen er bredere og en del 
af hverdagen i grænseregionen, ikke mindst inden 
for erhvervslivet. Svenske ejendomsinvesteringer i 
Danmark er et eksempel på integration, som også 
er fysisk synlig i København og i flere andre dele af 
landet. Den svenskejede bestand består i øjeblikket 
af 4,2 millioner kvadratmeter fast ejendom til en 
værdi af 150 milliarder svenske kroner. Porteføl-
jen omfatter højt profilerede kontorejendomme, 
adskillige boligejendomme, men også let industri og 
lagerbygninger, butiksejendomme, hoteller og ejen-
domme til offentlig anvendelse. Den Malmø-base-
rede virksomhed Heimstaden er i dag den største 
private ejer af boligejendomme i Danmark med en 
dansk portefølje på 75 milliarder svenske kroner.

Wihlborgs var den første af de store svenske 
aktører, der etablerede sig i 1996, men den svenske 
investeringsbølge i Danmark tog for alvor fart fra 

Antallet af identificerede aktive svenske investorer, der ejer 
ejendomme i Danmark, er i dag 15. For fem år siden var det 
tilsvarende antal syv, hvilket er en fordobling siden 2017/2018.15

DEN SVENSKE EJENDOMSBESTAND I DANMARK

De identificerede aktive større svenske ejendom-
sejere i Danmark ejer i øjeblikket ejendomme 
på den danske side af sundet til en værdi af 150 
milliarder svenske kroner. Tallet vedrører eksis-
terende ejendomme og inkluderer ikke igang-
værende byggeprojekter.

150

De identificerede aktive større svenske ejendom-
sejere i Danmark ejer i øjeblikket ejendomme på 
den danske side af sundet med et samlet areal 
på 4,2 millioner kvadratmeter. Tallet vedrører 
eksisterende ejendomme og omfatter ikke igang-
værende byggeprojekter.

4,2
EJENDOMSAREAL

Sammenlignet med den tilsvarende kort-
lægning, der blev foretaget ved årsskiftet 
2017/2018, er den samlede svenske ejen-
domsværdi i Danmark 183% højere i dag. En 
stigning fra 53 milliarder svenske kroner i 
2017/2018 til 150 milliarder svenske kroner i 
2022/2023.

+183%

Sammenlignet med den tilsvarende kortlægning, 
der blev foretaget ved årsskiftet 2017/2018, er det 
samlede svenskejede ejendomsareal i Danmark 
68 procent større i dag. En stigning fra 2,5 mil-
lioner kvadratmeter i 2017/2018 til 4,2 millioner 
kvadratmeter i 2022/2023.

+68%

milliarder 
svenske 
kroner

millioner  
kvadratmeter

Kilde: Øresundsinstituttets sammenstilling af data fra virksomhederne. En oversigt over virksomhederne findes på næste 
side. Pandox, Midstar og Sagax er inkluderet i opgørelsen af ejendomsareal og værdi, men ikke i opgørelsen af antal aktører, 
da selskaberne har et bredere geografisk fokus, hvor Danmark ikke er et hovedmarked, eller fordi selskaberne har en min-
dre portefølje. De virksomheder med mindre porteføljer, som alligevel er inkluderet, anses for at være i vækst i Danmark.

milliarder SEK

150

2017/2018 2022/2023

53

milliarder SEK

EJENDOMSVÆRDI 

2017/2018 2022/2023

millioner kvm
2,5

millioner kvm
4,2

over de sidste fem år 

over de sidste fem år
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Analysens konklusioner i korte træk
• Den svenske ejendomsbestand i Danmark 

er, i form af ejendomsværdi, steget med 183 
procent på fem år og målt i areal steget med 68 
procent i samme periode.

• Antallet af identificerede aktive større svenske 
investorer, der ejer ejendomme i Danmark, har 
steget fra syv til 15 på fem år.

• Den samlede mængde transaktioner i Danmark 
faldt sidste år med 21 procent, og andelen af svens-
ke investeringer faldt mere end andre udenlandske 
investeringer. Dette fremgår af tal fra Newsec.

• Ifølge rådgivere befinder markedet sig i en ”tåge” 
med afstand mellem købere og sælgere. Der 
forventes derfor en afventende periode i 2023, 
hvorefter der forventes et opsving i 2024.

• Trods færre transaktioner er der fortsat kapital til 
rådighed på markedet, flere af de svenske aktører 
angiver, at de er klar til at investere mere.

• En geografisk nærliggende ekspansionsmulig-
hed, valutakursen og attraktive finansierings-
muligheder nævnes af svenske investorer blandt 
fordelene ved det danske marked.

• De svenske aktører oplever, at der er forskelle i 
love, regler og praksis mellem landene, som de 
skal være opmærksomme på. Elleve af de svenske 
aktører oplyser, at de har deres egen organisation 
og dansk personale på den anden side af sundet. 

183 procent stigning i værdi på fem år
Det svenske ejendomsejerskab i Danmark er steget 
med 183 procent på fem år, målt i ejendomsvær-

di. For fem år siden ejede de store investorer, der 
blev identificeret på det tidspunkt, ejendomme til 
en værdi af 53 milliarder svenske kroner; i dag er 
værdien 150 milliarder svenske kroner. 

Arealmæssigt er ejerskabet også steget fra 2,5 mil-
lioner kvadratmeter ved årsskiftet 2017/2018 til 4,2 
millioner kvadratmeter ved årsskiftet 2022/2023, 
hvilket gør det svenskejede ejendomsareal i Dan-
mark 68 % større i dag end for fem år siden. 

Flere aktører er parate til at investere mere 
i fremtiden
Investeringsselskabet Niam vil snart lukke en fond 
og starte en ny. Fokus vil være mere på opkøb end 
på salg, siger landechef Michael Berthelsen i et 
interview på s. 22. 

-Vi har fonde, der overlapper hinanden, så vi sæl-
ger og køber hele tiden, men i nogle perioder sælger 
vi mere, og i andre perioder køber vi mere. Som jeg 
ser det nu, er fokus i de kommende år på at investe-
re, hvis de rigtige muligheder opstår, siger han.

Wihlborgs oplever fortsat en god efterspørgsel efter 
kontorer i Danmark på baggrund af et stærkt arbejds-
marked. Ulrika Hallengren udtaler i et interview på s. 
21, at virksomheden ser en mulighed for at blive mere 
involveret i byudviklingsprojekter sammen med andre 
aktører i fremtiden, og at Wihlborgs altid er parat til at 
investere mere i de byer, hvor virksomheden er aktiv.

– Vi er konstant på udkig efter potentielle opkøb 
på den rigtige placering og til den rigtige pris. 
Ligesom på den svenske side, har vi et langsigtet 
engagement og fortsætter med at investere i vores 
byer uanset konjunkturen, siger hun.

Corem ejer i øjeblikket 160.000 kvadratmeter i 

WIHLBORGS
1996
707.000 kvm
Kontorer i det vestlige 
København og omkring 
Kastrup.

SVENSKE INVESTORER SOM ER AKTIVE OVER SUNDET

Castellum
2011

207 133 kvm

Köpenhamn
Brøndby, Herlev,
Albertslund, 
Ørestad

Wihlborgs
1996

402 660 kvm
Herlev, Ballerup, 
Høje-Taastrup, 
Glostrup, Brøndby,
norra och södra 
Köpenhamn

Niam
2011

860 131 kvm

Hela Danmark

Balder
2010
           
(nyproduktion)

198 949 kvm
      Köpenhamn, 
Amager, Ørestad

Akelius
2016
    (äldre bostäder)

51 426 kvm

Köpenhamn och 
Frederiksberg

Heimstaden
2015
    (nyproduktion)

186 454 kvm

Köpenhamn, 
Frederiksberg,
Amager, Ørestad

bostäder
kommersiella 
fastigheter 

Brøndby

Ørestad

Amager

Høje
-Taastrup Albertslund

Herlev

Ballerup

Glostrup
Frederiksberg

Köpenhamn

CASTELLUM
2011
172.000 kvm
Kontorer i København, 
centralt og i byens vestlige 
dele.

NIAM
2011
300.000 kvm
Kontorer og boliger, har 
bredt geografisk fokus.

Castellum
2011

207 133 kvm

Köpenhamn
Brøndby, Herlev,
Albertslund, 
Ørestad
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402 660 kvm
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Brøndby

Ørestad

Amager

Høje
-Taastrup Albertslund

Herlev

Ballerup

Glostrup
Frederiksberg

Köpenhamn

BALDER
2012
342.000 kvm
Boliger og hoteller i Køben-
havn og omegn, igang-
værende byggeprojekter.

HEIMSTADEN
2014
1.905.550 kvm
Boliger i hele Danmark. Castellum

2011

207 133 kvm

Köpenhamn
Brøndby, Herlev,
Albertslund, 
Ørestad

Wihlborgs
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norra och södra 
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Brøndby

Ørestad

Amager

Høje
-Taastrup Albertslund

Herlev

Ballerup

Glostrup
Frederiksberg

Köpenhamn

COREM PROPERTY 
GROUP
2014
160.000 kvm
Kontorer og logistik i 
 Københavnsområdet.

Castellum
2011

207 133 kvm

Köpenhamn
Brøndby, Herlev,
Albertslund, 
Ørestad

Wihlborgs
1996

402 660 kvm
Herlev, Ballerup, 
Høje-Taastrup, 
Glostrup, Brøndby,
norra och södra 
Köpenhamn

Niam
2011

860 131 kvm

Hela Danmark

Balder
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198 949 kvm
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Amager, Ørestad
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2016
    (äldre bostäder)
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Frederiksberg
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Brøndby

Ørestad

Amager

Høje
-Taastrup Albertslund

Herlev

Ballerup

Glostrup
Frederiksberg

Köpenhamn

IKANO BOLIG
2018
7.350 kvm
Boliger i hovedstads-
området, igangværende 
byggeprojekter.

SAMHÄLLSBYGGNADS
BOLAGET, SBB
2019
115.000  kvm
Ejendomme til offentlig an-
vendelse i hele Danmark.

KFASTIGHETER
2020
14.600 kvm
Boliger i Københavns-
området, igangværende 
byggeprojekter.

STENDÖRREN
2021 
36.600 kvm
Lagre og let industri i
København og omegn.
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CIBUS NORDIC REAL 
ESTATE
2022
79.000 kvm
Handel (dagligvarebutikker) 
i hele Danmark

Kilde: Øresundsinstituttets sammenstilling af data fra virksomhederne. Listen er sorteret efter etableringsår i Danmark. 
Tallene fra Balder, Wihlborgs og Cibus er pr. 30/9 2022.

Akelius’ danske ejendomsportefølje 
erhvervedes af Heimstaden. 
I september 2021 blev det klart, at Heimstaden 
købte 599 ejendomme i Tyskland, Sverige og 
Danmark fra Akelius for i alt 92,5 milliarder 
svenske kroner. Af de erhvervede 28.776 boliger 
lå ca. 1.000 i Danmark.

Klövern erhvervedes af Corem. 
I 2021 erhvervede Corem Property Group ejen-
domsselskabet Klövern (nu Corem Kelly AB). Beg-
ge selskaber ejede på det tidspunkt ejendomme 
i Danmark, og Klöverns portefølje af kontorejen-
domme udvidede Corems danske portefølje, som 
bestod af to lager- og industriejendomme.

VIRKSOMHEDER, DER HAR 
SKIFTET EJER
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Nobis Hotel i Danmark, hvor ejendommen er ejet af Balder.
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Sagax. Børsnoteret selskab 

med speciale i lagerhaller og let 

industri. To af selskabets 782 

ejendomme ligger i Danmark.

Pandox. Hotel ejendomsselskab 

med 157 ejendomme i 15 lande.

Selskabet ejer otte hotelejendom-

me i Danmark.

Midstar. Hotel ejendomsselskab 

med 27 ejendomme i Skandi-

navien. Virksomheden ejer fire 

hotelejendomme i Danmark.

ALMA PROPERTY  
PARTNERS
2016 
64.530 kvm
Bredt fokus inden for både 
geografi og segment, 
byggeprojekter.
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GENESTA
2012 
39.800 kvm
Primært kontorer og boliger i 
dag, men kan investere mere 
bredt. Fokus på København.
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Identificerede større og aktive svenske ejendomsejere i Danmark (år for etablering i Danmark)

Flere selskaber, der er aktive i Danmark, men med et europæisk fokus eller med mindre bestand

BRUNSWICK
2020 
80.000 kvm
Fokus på logistik via sels-
kabet Lindu Ejendomme
(i partnerskab med Pictet).
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FEM CITATER OM SVENSKE EJENDOMSINVESTERINGER I DANMARK

Læs mere i interviewene på side 1825.

ULRIKA HALLENGREN. 
Administrerende direktør for 
 Wihlborgs Fastigheter. 

”Vi er konstant på udkig efter 
potentielle opkøb på den rigtige 

placering og til den rigtige pris. 
Ligesom på den svenske side, 
har vi et langsigtet engagement 
og fortsætter med at investere i 
vores byer uanset konjunkturen.” 
Læs mere på side 21.
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MICHAEL BERTHELSEN.  
Country Manager Danmark i 
 investeringsselskabet Niam. 

” Vi har fonde, der overlapper hi
nanden, så vi sælger og køber hele 

tiden, men i nogle perioder sælger 
vi mere, og i andre perioder køber vi 
mere. Som jeg ser det nu, er fokus 
i de kommende år på at investere, 
hvis de rigtige muligheder opstår.”
Læs mere på side 22.
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MARTIN LARSSON.  
Finanschef og vicedirektør i K-Fast-
igheter, som fokuserer på at bygge 
boliger. 

Vi kan bygge meget for svenske 
penge i Danmark og få danske 
kroner tilbage i omsætning. Den 
beregning er gunstig.”

Læs mere på side 24.
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PEETER KINNUNEN. 
Transaktionschef hos Corem, som 
erhvervede Klövern i 2021. 

”Fokus er på at forvalte det, vi har i 
øjeblikket, men med tiden ønsker vi at 

vokse. Det afhænger af, hvornår der 
opstår gode forretningsmuligheder. Vi 
synes, at Danmark er fantastisk med et 
velfungerende marked.” 

Læs mere på side 20.

MORTEN JENSEN. 
Administrerende direktør for kon-
sulentfirmaet Newsec Danmark.

” Vi har set en periode, hvor svenske 
virksomheder har været meget aktive 

med opkøb i Danmark, men med mar
kedsudviklingen i det seneste år er in
vestorerne generelt mere forsigtige.”

Læs mere på side 18.
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Boligejendommen Isbjerget i Aarhus, som ejes af svenske Heimstaden.

Danmark og er klar til at erhverve flere, hvis den rette 
mulighed opstår. 

– Fokus er på at forvalte det, vi har i øjeblikket, 
men med tiden ønsker vi at vokse. Det afhænger af, 
hvornår der opstår gode forretningsmuligheder. Vi 
synes, at Danmark er fantastisk med et velfungerende 
marked. Vi ønsker at vokse med tiden, og vi må se, 
hvornår de muligheder opstår, siger Peeter Kinnunen, 
transaktionschef i Corem, i et interview på s. 20.

Ikano Bolig, Balder, Alma Property Partners 
og K-Fastigheter er nogle af de virksomheder, der 
i øjeblikket udvider deres bestand gennem bygge-
projekter. Studentbostäder i Norden har planlagt at 
erhverve yderligere 173 studieboliger i slutningen af 
2023, og Cibus, som foretog sit første opkøb i Dan-
mark sidste år, oplyser i briefingen til rapporten, at 
selskabet planlægger flere opkøb i 2023.

Flere aktører i dag end for fem år siden
For fem år siden var de identificerede aktive større 
svenske ejendomsinvestorer i Danmark syv. I dag vi-
ser gennemgangen 15 store og aktive investorer. Det 
er lidt mere end en fordobling. Siden den sidste rap-
port, der blev offentliggjort ved årsskiftet 2017/2018, 
er to aktører forandret. Det drejer sig om Akelius, 
hvis danske portefølje blev overtaget af Heimstaden 
i 2021, og Klövern, der samme år blev overtaget 
af Corem Property Group, som tidligere ejede en 
mindre portefølje på to ejendomme i Danmark og 
derfor ikke indgik i kortlægningen af de store aktører 

En af forklaringerne på, at danske ejendoms
investeringer er mindre udbredte i Sverige, er, 
at der er flere børsnoterede ejendomsselska
ber i Sverige end i Danmark. De har generelt 
større muligheder for at rejse kapital og være 
ekspansive end danske aktører. Det forklarer 
Morten Jensen, administrerende direktør i 
Newsec Danmark, i et interview på side 18.

I Danmark er der mange pensionsselskaber 
med fokus på ejendomme, som kan sidestilles 
med svenske børsnoterede selskaber, men som 
agerer lidt anderledes, siger Morten Jensen: 

– De danske pensionsselskaber køber for at 
eje på lang sigt. De er aktive i køb og salg, men 
ikke som de svenske ejendomsselskaber, der 
køber massivt. Pensionsselskaberne har en 
kapitalallokering, hvor investeringer i fast ejen-
dom kun må udgøre en vis procentdel af deres 
samlede investeringer. Når børsen falder, er 
deres allokering til fast ejendom højere, hvilket 
betyder, at de ikke kan købe nye ejendomme i 
samme omfang. Selve kapitalallokeringen er 
en udfordring på investorsiden, siger han.

IKKE LIGE SÅ UDBREDT MED 
DANSKE EJENDOMSINVES-
TERINGER I SVERIGE
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Castellums ejendom Atrium på Havneholmen 27-29 i København.

Balders egendom Elsehus på Else Alfelts vej 52-58 i Ørestad. Ikano Boligs rækkehusprojekt ved Pilegårdsminde i Greve.

11 af de 15 identificerede større svenske investorer, 
der ejer ejendomme i Danmark, har deres egen or
ganisation på den danske side af sundet. Ifølge oplys
ninger fra aktørerne har de i alt næsten 600 ansatte 
i Danmark. Evnen til at arbejde tæt sammen med kun
den samt forskelle i love, regler og praksis nævnes 
ofte som begrundelse for beslutningen. Ved etable
ringen er det almindeligt, at virksomheder ansætter 
personale, indtil de har opbygget en større volumen, 
der gør det lønsomt at have sin egen organisation til 
at administrere den danske ejendomsportefølje.

Sidste år oprettede f.eks. Heimstaden et nyt regio-
nalkontor i Aarhus, og virksomheden har nu i alt ca. 
300 medarbejdere i Danmark. I 2022 ansatte Balder 
omkring 20 nye medarbejdere og har i alt omkring 
100 medarbejdere i Danmark. Dette er blot nogle få 
eksempler på, hvordan de svenske investorer har 
ansat deres eget personale på den anden side af 
sundet og fortsætter med at udvikle organisationen 
i takt med, at porteføljen udvides.

Svenske operatører angiver ofte forskelle i 
love og regler, men også i forretningskultur, som 
begrundelse for at de ønsker at have deres egen 
danske organisation på plads. - Man skal have 
en god forståelse for det gældende marked for at 
forstå reglerne i ejendomsbranchen (...) Derfor 
tror jeg, at det er vigtigt at have en repræsentant i 
Danmark, hvis man vil klare sig godt, siger Michael 
Berthelsen, landechef i Niam, i et interview på p 22.

En helt igennem selvstændig organisation behøver 
ikke at være på plads fra første dag efter oprettel-
sen, men udvides ofte efterhånden som tiden går. 
K-Fastigheter har været aktive i Danmark i et par 
år og er i gang med at opbygge en bestand. Martin 
Larsson, finanschef og vicedirektør, fortæller mere 
om tankerne bag etableringen i et interview på s. 24. 
Virksomheden har i første omgang en medarbejder i 
Danmark og vil endvidere hyre forvaltning, økonomi 
og juridiske tjenester. - Når vi har omkring 300-400 
egne lejligheder, er det måske på tide at få vores 
egen organisation i Danmark, siger han.

DE FLESTE SVENSKE INVESTORER HAR DANSK PERSONALE

REALKREDITSYSTEMET OG 
VALUTAEN BIDRAGER TIL ET 
ATTRAKTIVT DANSK MARKED
Valutakursen og gode muligheder for realkre
ditfinansiering. Et velfungerende marked, 
der anses for attraktivt på et tidspunkt, hvor 
mange andre storbyer har høje huslejeni
veauer. Dette er nogle af de fordele ved det 
danske marked, som interviewpersonerne i 
rapporten nævner.

– Finland og Danmark har en fordel i forhold til 
valutaen. Finland har euroen, og Danmark er 
bundet til euroen, mens Norge og Sverige har en 
valutakursrisiko, som internationale investorer 
er opmærksomme på. Den anden fordel er de 
attraktive finansieringsmuligheder, som den 
danske realkredit giver. Dette giver bedre mulig-
heder for at fastlåse renten i en lang periode og 
fjerne udsving i renten, siger Michael Berthel-
sen, landechef i Niam, i et interview på s. 22. 

K-Fastigheter har mærket en positiv valutaef-
fekt, når de producerer præfabrikerede boliger i 
Sverige, som derefter monteres i Danmark: 

– Vi kan bygge meget for svenske penge i 
Danmark og få danske kroner tilbage i omsæt-
ning. Den beregning er gunstig, siger Martin 
Larsson, finanschef og vicedirektør i K-Fastighe-
ter, i et interview på s. 24.

i 2017/2018. Aktørerne i denne rapport er Wihlborgs 
(1996), Castellum (2011), Niam (2011) og Balder 
(2012), Genesta (2012), Heimstaden(2014), Corem 
Property Group (2014), Alma Property Partners 
(2016), Ikano Bolig (2018), Samhällsbyggnadsbola-
get, SBB (2019), K-Fastigheter (2020), Brunswick 
(2020), Stendörren (2021), Studentbostäder i Nor-
den (2021) samt Cibus Nordic Real Estate (2022).

Den samlede ejendomsværdi og det samlede areal 
omfatter også hotelaktørerne Midstar og Pandox’ 
danske portefølje, men da de har et bredere geografisk 
fokus, hvor Danmark ikke er et af deres hovedmar-
keder, er de ikke medregnet som aktører. Sagax ejer, 
som i kortlægningen for fem år siden, to ejendomme 
i Danmark og betragtes således som en mindre aktør, 
der heller ikke har hovedfokus på det danske marked.

Forskelligt fokus  også geografisk
De svenske investorer har flere forskelligheder. De 
investerer i flere forskellige segmenter. Kontorer og 
boliger er de mest almindelige, men også lager- og 
lagerlogistikhaller, ejendomme til offentlig anven-
delse, dagligvarebutikker og hoteller figurerer blandt 
andet på listen. De fleste af investorerne er baseret 
i og omkring København, men nogle af dem har et 
bredere geografisk fokus som omfatter større dele af 
Danmark, herunder Heimstaden, Niam, SBB, Alma 
Property Partners og Cibus Nordic Real Estate.

Kort sagt var Wihlborgs den første af de svenske 
aktører, til at være til stede i Danmark i 1996. Cibus 
Nordic Real Estate har været den sidste og købte 

i marts sidste år 34 butiksejendomme for ca. 2,1 
milliarder danske kroner. Andre aktører har også byg-
geprojekter i Danmark, bl.a. Balder, K-Fastigheter, 
Ikano Bolig og Wihlborgs. Heimstaden er i øjeblikket 
den største med omkring 1,9 millioner kvadratmeter. 
En væsentlig udvidelse af porteføljen skete med erh-
vervelsen af ejendomsporteføljen HD Ejendomme fra 
Niam i december 2020. Erhvervelsen bestod af 6.237 
boliger for 12,1 milliarder danske kroner.

Forskelle mellem landene, som man skal 
være opmærksom på
Flere af de interviewede personer i rapporten påpeger, 

at der er forskelle mellem landene, som det kan være 
nyttigt at kende, når man etablerer en virksomhed på 
den anden side af sundet. Nogle af de ting, der nævnes, 
er den måde, hvordan man måler areal, hvor fællesare-
aler er inkluderet i lejlighedsstørrelsen i Danmark. En 
anden ting er længden af lejeaftaler for kontorer.

For at lære det danske marked og dets love og 
regler at kende, tager svenske operatører ofte hjælp 
fra danske medarbejdere. K-Fastigheter havde også 
en partner med erfaring fra den anden side af sundet, 
hvilket siges at have været værdifuldt i forbindelse 
med etableringen af virksomheden: 

– Det har noget med kulturen at gøre. Der er 
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Kilde: Newsec Danmark
Fodnote: beregnet med en valutakurs på 1,43 SEK mod 1,00 DKK (årsgennemsnit 2022)
Øvrigt vedrører industriejendomme, detailhandel og kategorien andre ejendomme.

Transaktionsvolumen i Danmark (millioner SEK)

Færre svenske ejendomskøb sidste år  faldt mere end andre udenlandske

Svenske ejendomstransaktioner i Danmark (millioner SEK)

Svenske erhvervelser af industri og erhvervsejendomme mere almindelige 
sidste år

I 2022 erhvervede svenske 
investorer ejendomme for ca. 
7,7 milliarder svenske kroner i 
Danmark, hvilket kan sammenlig-
nes med 21-23 milliarder svenske 
kroner om året i de to foregående 
år. Sidste år udgjorde svenske 
investeringer syv procent af den 
samlede transaktionsvolumen i 
Danmark; i 2021 var andelen 15 
procent. Den samlede andel af 
udenlandske investeringer var 57 
procent sidste år og 56 procent 
i 2021.

I 2020 erhvervede svenske 
investorer boligejendomme for 
ca. 20 milliarder SEK i Danmark, 
hvilket svarer til 37 procent af 
den samlede transaktionsvolu-
men for boliger. I 2022 udgjorde 
de svenske erhvervelser af 
boligejendomme 1,6 milliarder 
SEK. Samtidig er omfanget af 
detailhandels- og industriejen-
domme steget og udgjorde sidste 
år ca. 4,1 milliarder SEK.

Kilde: Newsec Danmark
Fodnote: beregnet med en valutakurs på 1,43 SEK mod 1,00 DKK (årsgennemsnit 2022)

TRANSAKTIONSVOLUMEN I DANMARK
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Ejendommen Hedegaardsvej 88 ved Kastrup, som Wihlborgs erhvervede i juli sidste år.

109
Den svenske transak-
tionsvolumen i Danmark 
var på 7,7 milliarder SEK i 
2022, hvilket er 64 procent 
lavere end i 2021.

7,7
Den udenlandske transak-
tionsvolumen i Danmark 
var på 62 milliarder SEK i 
2022, hvilket er 20 procent 
lavere end i 2021.
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Den samlede transak-
tionsvolumen i Danmark 
var 109 milliarder svenske 
kroner i 2022, hvilket er 21 
procent lavere end i 2021.

Transaktionsvolumen i Danmark faldt sidste 
år, og det samme gjorde de svenske investe
ringer på den danske side af sundet. Usikker
heden på markedet har skabt et gab mellem 
købere og sælgere. Det fortæller Morten Jen
sen, adm. direktør i rådgivningsvirksomheden 
Newsec Danmark, i et interview på s 18. Men 
samtidig tror han på et opsving i 2023.

At svenske aktører ikke har været så aktive 
med opkøb i Danmark det seneste år er en 
konsekvens af den generelle markedsudvikling, 
mener Morten Jensen: 

– Transaktionerne er blevet færre, men 
der er stadig mange penge at investere. Så 
vi oplever, ligesom med andre udenlandske 
investorer, at de ønsker at se tiden an.  Mar-
kedet er i en tåge, sigtbarheden er ikke særlig 
høj. Investorerne vil se, hvordan inflationen og 
renteniveauet udvikler sig, og hvor markedet 
stabiliserer sig, siger han og fortsætter: 

– I 2023 tror vi, at der vil ske en stabilisering 
af markedet, og at investorerne vil begynde at 
træffe beslutninger igen.

”MARKEDET BEFINDER SIG 
I EN TÅGE, SIGTBARHEDEN 
ER IKKE RET GOD”

eksempler på, hvor også vi fejlede fra starten, fordi 
vi tog det lidt for let. Men vi havde sat marginaler 
ind i projekterne og har lært noget. Så havde vi et 
forspring, fordi Erik Selin, som har stor erfaring i 
Danmark, er partner i K-Fastigheter. Vi har haft ad-
gang til ekspertise og knowhow, siger Martin Larsson, 
finanschef og vicedirektør, i et interview på side 24.

Reduceret transaktionsvolumen i 2022
Omfanget af transaktioner i Danmark faldt sidste år 
med 21 % i forhold til 2021-niveauet, viser tal fra 
Newsec Danmark. Den svenske volumen faldt mere 
end de øvrige udenlandske investeringer, og den 
nuværende markedssituation kan påvirke omfanget 
af svenske investeringer i et stykke tid fremover, 
vurderer Morten Jensen, administrerende direktør i 
Newsec Danmark.

– Jeg tror, at vi ser en stabilisering, nogle aktører går 
ud, og andre køber mere. Vi vil sandsynligvis ikke se 
en fortsættelse i samme tempo som tidligere. Heim-
staden køber heller ikke op i øjeblikket, de har været 
ekspansive med opkøb og vil konsolidere sig, siger han 
i et interview på s. 18. Michael Berthelsen, landechef i 
Niam, er positiv over for en vending i 2023.

- Når vi kommer ud af tågen og får justeret pri-
serne, vil markedet komme i gang igen. Jeg tror, at vi 
ved udgangen af 2023, vil se transaktioner igen, og så 
vil Niam være klar til at investere. Vores styrke ligger i 
vores brede mandat, som gør os i stand til at udnytte 
de muligheder, der opstår på markedet.
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Færre transaktioner ventes, men fortsat stærkt 
dansk marked
De seneste års høje niveau af svenske ejendomsopkøb i Danmark er aftaget i 2022, 
men er fortsat højt. Forklaringen ligger i markedssituationen, hvor investorerne gene-
relt er mere forsigtige, siger Morten Jensen, administrerende direktør i rådgivnings-
virksomheden Newsec Danmark. Der er stadig penge at investere, selv om marke-
det, som han ser det, befinder sig i en tåge i øjeblikket. Morten Jensen forventer, at 
markedet vil stabilisere sig i 2023, når inflationen og renten falder, og investorerne 
begynder at træffe beslutninger om investeringer igen. I øjeblikket er bl.a. segmentet 
light industrial populært, og boliger blev det mest rentable segment i 2022.

– Vi har set en periode, hvor svenske virksomheder 
har været meget aktive med opkøb i Danmark, 
men med markedsudviklingen i det seneste år er 
investorerne generelt mere 
forsigtige. Dette gælder også 
for svenske investorer. Nogle 
investorer har også trukket 
sig ud af det danske marked, 
herunder svenske investorer. 
Nogle virksomheder har 
haft faldende aktiekurser, 
som har sat dem under pres, 
og de har haft behov for at 
lette deres balanceopgørel-
se, siger Morten Jensen, 
administrerende direktør i 
Newsec Danmark. 

Udviklingen er en del 
af investorernes generelle 
adfærd i øjeblikket og følger 
udviklingen på markedet, siger han. 

– Det er helt sikkert en konsekvens af markedet. 
Transaktionerne er blevet færre, men der er stadig 
mange penge at investere. Så vi oplever, ligesom 
med andre udenlandske investorer, at de ønsker at 
se tiden an. Der er tåge på markedet, og sigtbarhe-
den er ikke særlig god. Investorerne ønsker at se, 
hvordan inflationen og renteniveauet udvikler sig, 
og hvor markedet stabiliserer sig.

Tror på et opsving 2023
Usikkerheden i markedet har skabt et gab mellem 
købere og sælgere, som Morten Jensen mener vil 
blive mindre i løbet af året: 

– Vi har både købere og sælgere i markedet. 
Sælgerne har ikke indset, at priserne er faldet, og har 

holdt fast i deres prisfastsættelse, mens køberne ikke 
har været i stand til at betale den pris. Beregning-
erne hænger ikke sammen, der er opstået en kløft 

mellem købere og sælgere, og 
markedet er stagneret. Der er en 
efterspørgsel, og investorerne 
der gerne vil sælge, men det 
handler om at finde markeds-
prisen, siger han. 

Så snart der er faldet ro på 
det finansielle marked, når 
inflationen og renteniveauet 
er nået sit højdepunkt, tror 
Morten Jensen, at investorerne 
vil komme tilbage igen. Han 
ser fortsat Danmark som et 
attraktivt marked med bl.a. en 
stabil politisk situation og høj 
transparens: 

– I 2023 tror vi, at der vil 
ske en stabilisering af markedet, og at investorerne 
vil begynde at træffe beslutninger igen. Det bliver 
et overgangsår, hvor inflationen og rentenotering-
erne topper og derefter falder igen, hvor inve-
storerne begynder at træffe beslutninger og øger 
aktiviteten. I 2024 tror vi, at markedet vil være 
tilbage, siger han.

Udenlandske investorers interesse har 
påvirket det danske marked
Den øgede interesse for det danske ejendomsmarked 
fra udenlandske investorer, herunder svenske, har 
blandt andet drevet priserne op i Danmark: 

– De har været med til at styrke efterspørgslen 
efter fast ejendom i Danmark. Det har presset pri-
serne i vejret og øget værdien. Interessen har været 

”Markedet befinder 
sig i en tåge, og der 
er ikke særlig god 
sigtbarhed. Investo-
rerne vil se, hvordan 
inflationen og ren-
teniveauet udvikler 
sig, og hvor marke-
det stabiliserer sig.”

massiv, ikke kun fra svenske investorer, men også fra 
andre udenlandske investorer, siger Morten Jensen. 
Der er flere børsnoterede ejendomsselskaber i Sveri-
ge end i Danmark. De har generelt større mulighed 
for at rejse kapital og være ekspansive end de danske 
aktører, mener Morten Jensen.

– Min egen opfattelse er, at svenske ejendoms-
selskaber generelt er mere langsigtede og mere 
strategiske end danske ejendomsselskaber. 

I Danmark er der mange pensionsselskaber 
med fokus på ejendomme, som kan sidestilles med 
svenske børsnoterede selskaber, men de agerer lidt 
anderledes, siger Morten Jensen: 

– De danske pensionsselskaber køber for at eje 
på lang sigt. De er aktive i køb og salg, men ikke 
som de svenske ejendomsselskaber, der køber mas-
sivt. Pensionsselskaberne har en kapitalallokering, 
hvor investeringer i fast ejendom kun må udgøre 
en vis procentdel af deres samlede investeringer. 
Når børsen falder, er deres allokering til fast ejen-
dom højere, hvilket betyder, at de ikke kan købe 
nye ejendomme i samme omfang. Selve kapitalal-
lokeringen er en udfordring på investorsiden.

Konsolidering af de svenske aktører i Danmark
Svenske investorer er blevet budt velkommen i 
Danmark, siger Morten Jensen. Flere af aktørerne 
har været på markedet i lang tid og har deres eget 
personale og organisation i Danmark. Heimstaden 
er i dag den største private boligejer i Danmark. 
Men der er også kommet flere nye aktører ind på 
markedet i de seneste år.

– Jeg tror, at vi ser en stabilisering, nogle aktø-
rer går ud, og andre køber mere. Vi vil sandsynlig-
vis ikke se en fortsættelse i samme tempo som tidli-
gere. Heimstaden køber heller ikke i øjeblikket, de 
har været ekspansive med opkøb og vil konsolidere 
sig, siger han.

Morten Jensen mener, at det ville have været 
interessant at undersøge, om den svenske krones 
aktuelt lave kurs har en indflydelse på svenske 
operatørers lyst til at investere i Danmark. Når 
der er turbulens på investeringsmarkederne, har 
investorerne desuden en tendens til at fokusere på 
hjemmemarkederne, påpeger han. Sidste år var det 
næstbedste transaktionsår i Sverige.

Industri og logistikejendomme er mest 
efterspurgte på det danske marked lige nu
Med hensyn til de forskellige segmenter på ejen-
domsmarkedet er det industri- og logistikejendom-
me, der skiller sig ud i øjeblikket. 

– Det, vi kalder light industrial, industri- og 
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MARKEDSSITUATIONEN I
KØBENHAVN/DANMARK
Ledighed, CBD København: 5,6 procent
Lejeniveau, CBD København: 2.100-2.175 
DKK/kvm (prime office) och 1.500-1.550 DKK 
(standard)

Transaktionsvolumen Danmark 2022: 
76 milliarder DKK
 heraf udenlandske investeringer: 
40 milliarder DKK (53% af den samlede volu-
men), heraf udgjorde de svenske investeringer 
5,4 milliarder DKK (7% af de totale investering-
er, 13% af de udenlandske)

logistikejendomme, er attraktive med stor efter-
spørgsel nu. Her ser vi udlejningspotentiale og stor 
efterspørgsel fra investorer på gode beliggenheder. 
Det gælder primært København, men også i Trekan-
tområdet og Aarhus. Det skal være godt placeret, 
tæt på infrastrukturen, siger Morten Jensen.

Med hensyn til kontormarkedet ser han 
huslejen som et problem fremover, da mange 
virksomheder vil få det sværere med et muligt 
fald i beskæftigelsen som følge heraf. Dermed 
kan ledigheden blandt kontorejendomme stige en 
smule, og lejen kan falde, tror han. Han oplever, at 
investorerne er lidt mere forsigtige med kontorlo-
kaler end tidligere. 

Efterspørgslen på boliger er god set fra en inve-
stors side. I takt med at det bliver dyrere at købe 
en bolig, kan lejen for udlejningsejendomme stige, 
mener Morten Jensen.

Morten Jensen, adm. direktør Newsec Danmark.
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Corems erhvervelse af Klövern udvidede 
virksomhedens ejendomsportefølje i Danmark

WIHLBORGS FASTIGHETER
Svensk børsnoteret ejendomsselskab med 
hovedsæde i Malmø og med fokus på erhverv-
sejendomme. Virksomheden blev etableret i sin 
nuværende form i 2005, selv om den allerede 
var etableret i Danmark i 1996 i sin tidligere 
skikkelse. Wihlborgs danske ejendomsport-
efølje omfatter 707 000 kvadratmeter og har en 
ejendomsværdi på ca. 11,6 milliarder svenske 
kroner. Geografisk koncentration syd og vest 
for København. Virksomheden har 119 medar-
bejdere i Danmark.

investorperspektiv i en tid, hvor mange andre stor-
byer har høje huslejer og stor gasafhængighed. Den 
globale økonomiske usikkerhed påvirker imidlertid 
også dette marked, og som sædvanlig er det vigtigt 
at arbejde på alle områder, hvor vi kan udvikle os, 
og gøre det i overensstemmelse med markedet.

 
Forventer I at investere og udvide jeres portefølje 
i Danmark i det kommende år?
– Vi er konstant på udkig efter potentielle opkøb på 
den rigtige placering og til den rigtige pris. Ligesom 
på den svenske side, har vi et langsigtet engagement 
og fortsætter med at investere i vores byer uanset 
konjunkturen.

I sommer erhvervede I to ejendomme tæt på 
Kastrup og Københavns Lufthavn. Er dette et nyt 
geografisk fokus og en udvidelse af jeres bestand?
– Frem for alt er de nye ejendomme et godt supp-
lement til vores eksisterende portefølje med en god 
teknisk standard, en god beliggenhed og med et 
afkast, som vi mener er bæredygtigt på lang sigt. 
Begge ejendomme er beliggende tæt på Kastrup 
og Københavns Lufthavn og lige ved siden af hver 
sin metrostation med kort afstand til det centrale 
København. Vores fokus på større klynger i kontor-
segmentet og at vi holder os uden for det centrale 
København, hvor vi forædler velbeliggende ejen-
domme, er det, der skaber vores profil i markedet.

 
Jeres danske portefølje er ca. 150.000 kvadratme
ter større i dag sammenlignet med 2017/2018. Har 
I været i stand til at vokse i det tempo, I ønskede i 
Danmark baseret på markedsmulighederne?
– Vi har foretaget flere opkøb i de seneste år, både 
i områder, hvor vi allerede er stærke, og i nye 
delmarkeder som Amager. Vi står stærkt syd og vest 
for København, og vores satsning på stærke klynger 
er fortsat vigtig. Vi skal have en god volumen på 
hvert delmarked for at give vores lejere fleksibilitet. 
Men generelt er det afgørende, at der er tale om 
områder med gode forbindelser og infrastruktur, og 
naturligvis at det er den rigtige type ejendomme. 
Vi ser også muligheder for at blive mere involveret i 
byudviklingsprojekter og hjælpe med at skabe mere 
levende bydele sammen med andre aktører.

 
Hvordan ser du markedssituationen i Danmark 
lige nu?
– Arbejdsmarkedet i Danmark er fortsat stærkt, 
hvilket påvirker efterspørgslen efter attraktive kon-
torlokaler tæt på mulighed for transport. Det danske 
ejendomsmarked anses også for attraktivt fra et 
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Wihlborgs Fastigheter var den første af de svenske aktører i Danmark, da de 
etablerede sig på den anden side af sundet i 1996. Så sent som i sommer foretog 
virksomheden sit seneste opkøb, og fokus er på kontorejendomme i nærheden af 
transportforbindelser. Administrerende direktør Ulrika Hallengren er åben over for 
muligheden for, at virksomheden i samarbejde med andre aktører kan blive mere 
involveret i byudviklingsprojekter i fremtiden. Hun understreger, at virksomheden 
er en langsigtet ejendomsejer i Danmark, uanset konjunktursituationen.

Wihlborgs: ”Vi vil fortsat investere i vores byer 
uanset konjunktur”

I begyndelsen af 2023 solgte Corem en kontorejen-
dom på 5.300 kvadratmeter i Holte uden for Køben-
havn. Ellers er der ikke planlagt nogen ændringer i 
den 160.000 kvadratmeter store bestand i Danmark 
i øjeblikket, men hvis der opstår den rette mulighed 
fremover, er virksomheden klar til at vokse.

– Fokus er på at forvalte det, vi har i øjeblikket, 
men med tiden ønsker vi at vokse. Det afhænger 
af, hvornår der opstår gode forretningsmuligheder. 
Vi synes, at Danmark er fantastisk med et velfung-
erende marked. Vi ønsker at vokse med tiden, og vi 
må se, hvornår de muligheder opstår, siger Peeter 
Kinnunen, transaktionschef hos Corem. Med den 
nuværende situation på ejendomsmarkedet ser det 
ikke ud til, at det vil ske i 2023.

– Med hensyn til markedsforholdene tror jeg, at 
der generelt vil være mindre transaktionsaktivitet 
i 2023 end i 2022. Med dyrere finansiering følger 
færre transaktioner, siger han. 

Ved fremtidige opkøb er det hovedsageligt konto-
rer på de samme steder som de eksisterende ejendom-
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COREM
Svensk børsnoteret ejendomsselskab med 
hovedsæde i Stockholm, der fokuserer på 
erhvervsejendomme inden for logistik og 
kontorer. Virksomheden blev grundlagt i 2007 
og erhvervede Klövern i 2021. Corems danske 
ejendomsbestand omfatter 160.000 kvadrat-
meter med en ejendomsværdi på ca. 8 milliar-
der svenske kroner. Geografisk koncentration 
omkring København.

me, der er relevante, dvs. i Københavnsområdet. 
Af den eksisterende danske bestand er 130.000 

kvadratmeter kontorejendomme og de resterende 
ca. 30.000 kvadratmeter er to logistikejendomme. 
Kontorejendommene kom med erhvervelsen af Klö-
vern. Corem har på nuværende tidspunkt sin egen 
organisation med fire medarbejdere i Danmark.

I 2021 erhvervede Corem ejendomsselskabet Klövern. Med erhvervelsen kom der 
flere kontorejendomme i Danmark som supplement til Corems to danske logisti-
kejendomme. I dag ejer virksomheden ca. 160.000 kvadratmeter i Danmark til en 
værdi af ca. 8 milliarder svenske kroner. Ifølge transaktionschef Peeter Kinnunen 
er virksomheden klar til at købe flere danske ejendomme i fremtiden, men han 
tror ikke, at det vil ske i den nærmeste fremtid i betragtning af den nuværende 
markedssituation.

Corems ejendom på Amerika Plads 38 i København.

FO
TO

: C
O

R
EM

Peeter Kinnunen, transaktionschef, Corem.

Ulrika Hallengren, adm. direktør Wihlborgs Fastigheter.



22 23ØRESUNDSINSTITUTTET – EJENDOM • Februar 2023

INTERVIEW

ØRESUNDSINSTITUTTET – EJENDOM • Februar 2023

INTERVIEW

Niam klar til flere danske erhvervelser med ny fond
I løbet af de sidste tre år er konkurrencen om ejendomme til salg i Danmark 
vokset. Med lavere afkast til følge har Niam haft svært ved at få regnestykket til at 
gå op for at investere mere på den danske side af sundet. Men forventninger om 
lavere priser og en ny fond, der snart bliver lanceret, vil ifølge landechef Michael 
Berthelsen betyde flere opkøb for investeringsselskabet i fremtiden.

I april 2017 købte den svenske virksomhed Niam 
den danske virksomhed HD Ejendomme med en 
ejendomsportefølje til en værdi af ca. 4 milliarder 
danske kroner. I løbet af de næste par år solgte 
Niam de fleste kontorejendomme i porteføljen og 
tilføjede samtidig et større antal boligejendomme 
for at gøre porteføljen mere fokuseret både geogra-
fisk og segmentmæssigt. Boligejendomme udgjorde 
derefter næsten 95 % af porteføljen, som steg fra 
2.000 til 6.000 boliger i perioden fra 2017 til 2020. 
I december 2020 solgte Niam den videreudviklede 
ejendomsportefølje til Heimstaden for 12,1 milliar-
der danske kroner.

– Timingen af videresal-
get af HD Ejendomme viste 
sig at være fantastisk, og det 
gav en god fortjeneste. Men 
det var også en god porteføl-
je for Heimstaden. Jeg er 
sikker på, at de har tjent 
mange penge på den. Den 
havde et nettodriftsoverskud 
på en halv milliard om året, 
siger Michael Berthelsen, 
Niams danske landechef. 

Som investeringsselskab er Niam styret af fonde-
nes levetid og sælger derfor ejendomme oftere end 
mange af de andre svenske selskaber, der opererer i 
Danmark: 

– Vi har fonde, der overlapper hinanden, så vi sæl-
ger og køber hele tiden, men i nogle perioder sælger 
vi mere, og i andre perioder køber vi mere. Som jeg 
ser det nu, er fokus i de kommende år på at investere, 
hvis de rigtige muligheder opstår, siger han.

Afkastet har været lavt på centrale placeringer
Den store interesse for danske ejendomme de seneste 
år og den øgede konkurrence fra blandt andet andre 
udenlandske investorer har betydet, at Niam ikke har 
investeret meget i typiske såkaldte core-ejendomme, 
der ligger centralt og har et lavt afkast. 

– Vi kan synes, at ejendommene er fantastiske, 

men med vores setup og det afkast, vi ønsker at ge-
nerere, kan vi ikke deltage i udbudsprocessen, siger 
Michael Berthelsen. 

En løsning har været at udvide geografien i 
Danmark. 

– Men man skal være opmærksom på, at man 
tager en større risiko, når man bevæger sig ud geo-
grafisk, siger han.

Tror på prisnedsættelser i fremover
Niam foretog sit første danske opkøb i 2011 og var 
i stand til at udnytte nogle af de muligheder, som 
ejendomsmarkedet bød på efter finanskrisen. I den 

kommende periode tror han, 
at priserne vil falde, men med 
nogle forskelle i forhold til krisen 
i 2008-2010: 

– Jeg er helt sikker på, at 
der vil ske en prisjustering på 
markedet, men det kan tage 
tid for sælgerne at acceptere en 
lavere pris. Der er meget mere 
egenkapital på markedet i dag 
sammenlignet med den sidste 
krise for 15 år siden. Ejendoms-

selskaberne er velkonsoliderede i dag, og derfor vil 
der ikke være tvangssalg på samme måde. Markedet 
er mere stabilt, siger Michael Berthelsen. 

Han ser det danske ejendomsmarked som mere 
åbent i dag.

– Før finanskrisen var Danmark præget af lokale 
aktører, der handlede med hinanden. Ingen vidste, 
hvad prisniveauet var. Nu er der en helt anden gen-
nemsigtighed med tilgængelige data og professionelle 
aktører, der ved, hvad markedsprisen er. Det er synligt 
for alle, og markedet er gennemskueligt, siger han.

Ejendomsporteføljen ser anderledes ud i dag
Niams danske ejendomsportefølje er i dag ca. 7 
milliarder danske kroner værd. Dette er lavt sam-
menlignet med de investeringer, der er foretaget i de 
seneste ti år, og det er ikke helt repræsentativt for, 

”Som jeg ser det 
nu, er fokus i de 
kommende år på at 
investere, hvis de 
rigtige muligheder 
byder sig til.”

hvad der er sket tidligere. 
– I løbet af ti eller tolv år har de største inves-

teringer været i boliger. Men hvis man ser på vores 
portefølje i dag, udgør kontorerne lidt mere end 
halvdelen. Vi har bl.a. en stor hotel- og kontorejen-
dom, Copenhagen Towers, i Ørestad. I dag ligger 
ca. 50 procent af porteføljen i København, men 
vi har fokuseret på områder både på Sjælland og i 
Jylland. -Grunden til, at porteføljen har ændret sig, 
er, at vi har solgt ejendomme, siger han.

Michael Berthelsen er positiv over for de kommen-
de investeringsmuligheder for selskabets næste fond: 

– Når vi kommer ud af tågen og får justeret pri-
serne, vil der komme gang i markedet igen. Jeg tror, 
at vi ved udgangen af 2023, vil se transaktioner igen, 
og så vil Niam være klar til at investere. Vores brede 
mandat gør os stærke nok til at kunne udnytte de 
muligheder, der opstår på markedet. 

Han tror først og fremmest, at der vil ske opkøb 
uden for København, og han ser butiksejendomme 
som et område, som de holder øje med. 

– Vi har ikke travlt, men mens afkastet er faldet 
inden for f.eks. logistik og boliger i de seneste år, 
har vi ikke set det samme fald inden for retail. Det 
betyder, at der kan være muligheder, men der er også 
store udfordringer, og mange mennesker er bange for, 
hvad der vil ske med e-handel.

Det danske marked er attraktivt, men vær 
opmærksom på forskellene
Valutaen og de gode finansieringsmuligheder er to 
grunde til, at det danske marked er attraktivt lige 
nu, mener Michael Berthelsen: 

– Finland og Danmark har en fordel i forhold 
til valutaen. Finland har euroen, og Danmark er 
bundet til euroen, mens Norge og Sverige har en 
valutakursrisiko, som internationale investorer 
er opmærksomme på. Den anden fordel er de 
attraktive finansieringsmuligheder, som den danske 
realkredit giver. Dette giver bedre muligheder for at 
fastlåse renten i en lang periode og fjerne udsving i 
renten. Så kan vi som ejendomsejere koncentrere os 
fuldt ud om investeringen, holde en lav vakance og 
udvikle ejendommen, siger han.

Han mener, at den nuværende økonomiske ned-
gang vil kunne mærkes mere i Sverige: 

– Sverige har flere industrivirksomheder, der risike-
rer at blive negativt påvirket af den økonomiske ned-
gang, mens Danmarks store virksomheder inden for 
f.eks. life science-sektoren ikke bliver påvirket i samme 
grad. Jeg tror derfor, at Danmark generelt vil komme 
lettere ud af den økonomiske nedtur, og at dette vil 
have en afsmittende effekt på ejendomsmarkedet.
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En af de ting, der har overrasket Michael Bert-
helsen, siden han begyndte at arbejde i en svensk 
virksomhed, er forskellene mellem landene: 

– Man skal have en god forståelse for det gæl-
dende marked for at forstå reglerne i ejendomsbran-
chen. Der er f.eks. grundlæggende forskelle i den 
måde, hvorpå lejekontrakter for kontorer udformes 
i de forskellige lande. I Danmark har vi kontrakter, 
der løber ”indtil videre”, dvs. at lejeren bliver, indtil 
han/hun opsiger lejemålet. I Sverige er der faste 
datoer for genforhandling. Derfor tror jeg, at det er 
vigtigt at have en repræsentant i Danmark, hvis man 
vil klare sig godt.
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Investeringsselskab med hovedsæde i 
Stockholm, der snart lukker sin syvende fond 
og starter sin ottende. Bestanden i Danmark 
består i øjeblikket af 300.000 kvm, hvoraf lidt 
over halvdelen er kontorlokaler i København og 
resten er boliger. Ejendomsværdien i Danmark 
er ca. 7 milliarder DKK. Niam blev grundlagt i 
1998, og den danske etablering blev gennemført 
i 2011. Virksomheden har i øjeblikket 12 medar-
bejdere i Danmark.

Michael Berthelsen, Country Manager Denmark, Niam.

Niams ejendom Copenhagen Business Park.
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Valutakursen har været en fordel i K-Fastigheters 
danske satsning: ”Beregningen er gunstig”
Det børsnoterede svenske ejendomsselskab K-Fastigheter, der har hovedkontor i 
Hässleholm, så nærheden til Danmark som en fordel, da de skulle ekspandere uden 
for Skåne, og har taget deres forretningsidé med over sundet. Præfabrikerede boli-
ger, der er fremstillet i Sverige, bygget og udlejet i Danmark til kunder, der betaler 
husleje i dansk valuta, har vist sig at være en gunstig forretning i betragtning af den 
nuværende kronekurs. Det fortæller Martin Larsson, finanschef og vicedirektør.

Det er mere end to år siden, at K-Fastigheter foretog 
sit første opkøb i Danmark, og målet er fortsat 
vækst på den anden side af sundet. Virksomheden 
er på udkig efter nye byggeretter. Der er to hovedå-
rsager til ekspansionen i Danmark, siger Martin 
Larsson, finanschef og vicedirektør i K-Fastigheter. 

– Det handler til dels om nærheden. Da vi skulle 
bryde ud af Skåne, var det naturligt at kigge mod 
Greater Copenhagen og Storkøbenhavn. Det andet 
er, at vi opfatter markedet i 
København som umodent, 
når det gælder udlejningse-
jendomme, siger han og 
fortsætter: 

– Der er en stor ældre 
bestand og ingen direkte 
erfaring med udlejningsejen-
domme. Ejerlejligheder har 
været normen, men det har 
ændret sig som i mange andre større byer.

Boligernes standard er værdsat
I øjeblikket har K-Fastigheter en dansk portefølje på 
163 færdige lejligheder med et areal på 14.600 kva-
dratmeter og yderligere 300 lejligheder på 21.400 
kvadratmeter under opførelse. Den samlede ejen-
domsværdi er ca. 900 millioner danske kroner. En 
ting, der har overrasket Martin Larsson i Danmark, 
er kundernes opfattelse af boligernes standard.

– I Sverige er vores hovedkonkurrent nybyggede 
lejligheder, som ofte er ejerlejligheder, og vi er nødt 
til at holde en høj standard. Da vi flyttede over 
sundet, tog vi den samme standard med, og det har 
været et hit. Det havde vi ikke forventet. Dansker-
ne er virkelig dygtige til udvendig arkitektur, men 
der er ofte en lavere indendørs standard i nybyg-
gede lejeboliger. Fuldt flisebelagte badeværelser er 
ikke så almindelige, og ejerne tager hvidevarerne 

med sig, når de flytter. Og så er der ofte bedre 
tilgængelighed i gange, toiletter og trappeopgange i 
Sverige, siger han.

Kronekursen har været en stor fordel
K-Fastigheters fremtidige aktiviteter i Danmark vil 
hovedsageligt omfatte egen produktion; de første 
projekter, der blev erhvervet, omfattede færdige 
ejendomme med henblik på at opbygge en volu-

men i Danmark. Ellers er det 
præfabrikerede boliger, der 
fremstilles i Sverige og derefter 
monteres i Danmark, der er på 
dagsordenen. Virksomheden 
har otte præfabrikker og sit 
eget byggefirma: 

– Vi kan bygge meget for 
svenske penge i Danmark 
og få danske kroner tilbage i 

omsætning. Den beregning er gunstig, siger Martin 
Larsson. 

En anden fordel ved beregningen er, at der er for-
skel på, hvordan de to lande måler arealet, siger han. 

– Vi har beregnet, at byggeriet i Danmark koster 
10 procent mere end i Sverige, med diæter, forskel-
lige kontrolregler osv. Men vi får også omkring ti 
procent mere areal i Danmark, da blandt andet fæl-
lesarealerne i modsætning til i Sverige er inkluderet. 
Med hensyn til værdi er det nogenlunde lige.

Klar til at investere mere med fokus på Kø
benhavnsområdet
Geografisk har K-Fastigheter indtil videre koncen-
treret sig om den sydlige del af København: 

– Vi har haft en lille forkærlighed for den sydlige 
del af byen. Man kan synes, at det er en kort afstand 
på kortet, men at komme fra den nordlige til den 
sydlige del af København kan på visse tidspunk-

”Vi opfatter mar-
kedet i København 
som umodent, når 
det gælder udlej-
ningsejendomme.”

ter af dagen tage længere tid end at rejse mellem 
Malmø og Hässleholm. Vi har kigget på Jylland og 
Sydsjælland, men da vi skal have et vist lejeniveau, 
er lejebilledet der stadig lidt for spinkelt. Men det 
er ikke umuligt, at vi kan investere i disse regioner i 
fremtiden,” siger Martin Larsson.

K-Fastigheter har tre selvudviklede koncept-
huse, som de bygger i Sverige, hvoraf to af dem er 
bragt over sundet: 

– I Danmark bygger vi vores lamelhuse og 
punkthuse, men ikke de lave huse. Det kommer 
måske senere, men der har været meget lavt byggeri 
på ejerlejlighedsmarkedet i Danmark i de seneste 
år, siger han.

Der er mange forskelle mellem landene, 
som man bør være opmærksom på
Martin Larsson har arbejdet i danske organisationer 
i det meste af sit arbejdsliv, tidligere bl.a. i Danske 
Bank. Han har den opfattelse, at kun få svenske 
virksomheder virkelig har haft succes på den anden 
side af sundet: 

– Det har noget med kulturen at gøre. Der er 
eksempler på, at selv vi fejlede fra starten, fordi vi 
tog det lidt for let. Men vi havde sat marginaler 
ind i projekterne og har lært noget. Så havde vi et 
forspring, fordi Erik Selin, som har stor erfaring 
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K-FASTIGHETER
Svensk børsnoteret ejendomsselskab med 
hovedsæde i Hässleholm, der fokuserer på 
boliger. Virksomheden blev grundlagt i 2010 
og foretog sit første danske opkøb i 2020. 
K-Fastigheter arbejder med tre selvudvikle-
de koncepthuse, der er bygget til egen drift. 
Den danske bestand består i øjeblikket af ca. 
14.600 kvadratmeter færdige boliger og 21.400 
kvadratmeter er under opførelse. Den samle-
de ejendomsværdi er ca. 900 millioner danske 
kroner, hvoraf to tredjedele er færdigbygget. 
Geografisk koncentration omkring København.

i Danmark, er partner i K-Fastigheter. Vi havde 
adgang til ekspertise og knowhow, siger han.

Han har fundet ud af, at forskellene findes på 
flere niveauer: 

– Det er alt fra de roller, som folk har i et 
projekt, og hvordan processen styres, til regler, 
tilladelser og krav, siger han. 

Martin Larssons råd til aktører, der er interesse-
rede i at etablere sig i Danmark, er at være lydhøre 
og tage imod hjælp fra danske medarbejdere: 

– Man kan ikke forvente, at man som svensker 
kan drive en virksomhed i Danmark uden en hel 
del hjælp fra danske medarbejdere. Når det drejer 
sig om forretning, er vi meget forskellige. Det 
er let at undervurdere i stedet for at antage, at vi 
tænker anderledes, siger han. 

På nuværende tidspunkt har virksomheden én 
medarbejder i Danmark, som tager sig af projekt-
ledelsen. Ellers hyrer K-Fastigheter konsulenter til 
forvaltning, økonomi og juridiske tjenester. 

– Når vi har omkring 300-400 egne lejligheder, 
er det måske på tide at få vores egen organisation i 
Danmark, siger Martin Larsson.
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Martin Larsson, finanschef och vice vd K-Fastigheter.

Projektet Solviften i Greve.
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Om rapporten

Denne analyse er en del af Øresundsinstituttets egen 
rapportserie. Øresundsinstituttet er et uafhængigt dansk-
svensk videnscenter, der gennem analyser, netværksmø-
der og nyhedsbureauet News Øresund bidrager til øget 
viden om udviklingen i Sverige og Danmark med fokus på 
Øresundsregionen.

Rapporten er en opdatering af to tidligere analyser om 
svenske ejendomsinvesteringer i Danmark, som Øre-
sundsinstituttet offentliggjorde i maj 2017 og december 
2017. Denne rapport indeholder derfor en sammenligning 
af antallet af aktører og svenske ejendomsejeres besid-
delser i Danmark i dag med hensyn til ejendomsværdi 
og areal sammenlignet med for fem år siden (årsskiftet 

INTERVJUER: 
• Martin Larsson, vicedirektør og finanschef K-Fastighe-

ter, Teams 2023-01-23 
• Michael Berthelsen, Country Manager Denmark Niam, 

Teams 2023-01-24 
• Morten Jensen, CEO, head of advisory Newsec Dan-

mark, Teams, 2022-12-09 
• Peeter Kinnunen, transaktionschef Corem, telefon 

2023-01-19 
• Ulrika Hallengren, adm. direktør Wihlborgs Fastighe-

ter, mail, 2023-01-31 

 
KILDER: 

• Newsec Danmark, Statistik over transaktionsvolu-
men i Danmark 2019-2022 

• Øresundsinstituttet, Svenske ejendomsinvesteringer 
i Danmark (maj 2017) 

• Øresundsinstituttet, Svenske ejendomsinvesteringer 
i Danmark - opfølgningsrapport (december 2017) 

• Kontakt med omkring 20 virksomheder for data om 
ejendomsværdi og ejerareal i Danmark 

• Resarch af fakta i branchepressen, fra virksomhe-
dernes årsrapporter og pressemeddelelser
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2017/2018 og 2022/2023).
I denne rapport har vi valgt en kvalitativ tilgang og en 

interviewbaseret analyse. Dataene til rapporten er base-
ret på oplysninger fra aktører og rådgivere med regional 
tilknytning inden for ejendomshandel samt Øresundsin-
stituttets research. Der henvises løbende til kilder i hele 
teksten. Virksomhederne og de interviewede personer i 
denne rapport er udvalgt ved hjælp af en researchmeto-
de, hvor vi har konsulteret aktører fra branchen. Alle in-
terviewpersoner har faktatjekket deres citater. Rapporten 
vil blive præsenteret og offentliggjort i forbindelse med 
Øresundsinstituttets ejendomskonference Real Estate 
Øresund, som finder sted den 9. februar 2023.
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Boligejendommen Havneholmen Poseidon i København som ejes af Heimstaden.
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