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De svenska fastighetsbolagen har investerat 24 miljarder svenska kronor i
Danmark hittills i år. Det är en ökning med 92 procent jämfört med 2016. Omkring 53 miljarder kronor är fastighetsvärdet på de svenska aktörernas bestånd i Danmark som sammantaget består av cirka 2,5 miljoner kvadratmeter.

Hittills i år har de svenska aktörerna förvärvat fastigheter 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 projektfastigheter. Av den samlade transaktionsvolymen i Köpenhamn har de svenska aktörerna stått för närmare en
tredjedel under årets tre första kvartal. Det uppskattar
det danska rådgivningsföretaget Sadolin & Albæk.
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Danmark. De är Wihlborgs, Castellum, Niam, Balder,
Heimstaden, Akelius och Klövern. Dessutom finns
hotellaktörerna Pandox och Midstar som är medräknade 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:
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Øresundsinstituttets kartläggning av svenska fastighetsinvesteringar i Danmark från i maj i år visade att
ägandet var värt 40 miljarder svenska kronor. Sedan
dess har köpvågen fortsatt med flera storaffärer. Denna uppdaterade sammanställning visar att de identifierade svenska aktörerna idag äger befintliga fastigheter 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.
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Det ökade svenska intresset för dansk fastighetsmarknad 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 fastighetsbolagen 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 fastighetsmarknaden.
Øresundsinstituttet har identifierat sju huvudsakliga
svenska aktörer som har förvärvat och äger fastigheter i
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • December 2017

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, konkursboet 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.

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

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 Management, med ett 20-tal anställda. Akelius har rekryterat en ny Danmarksansvarig och fler övriga medarbetare. 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 geografi 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 byggprojekt i Danmark, däribland Heimstaden och
Balder. Ikano Bolig som håller på att starta upp
verksamhet i Danmark vill också arbeta med projektutveckling av bostäder framöver. Akelius som
främst är inriktade mot det äldre bostadssegmentet
som de kan vidareutveckla har påbörjat renovering 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.

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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Förvärv 2017
Hittills under 2017 har de svenska fastighetsägarna 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 projektfastigheter, 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 miljardklassen. 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 Sjælland samt bland annat Århus och Odense. Bolaget
har dessutom köpt konkursboet till andelsboligföreningen 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/Ballerup och Høje-Taastrup, men gav även tillskott
på nya platser som Ørestad och Hørsholm/Holte.
Wihlborgs har även köpt en mindre kontorsfast6
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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 hotellfastigheter 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 investering 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 Köpenhamn och även mark som ännu inte är bebyggd.
Heimstaden har förvärvat ett flertal projektfastigheter 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 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, 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, utvecklingsfastigheter eller bygger eget. Jag förmodar att vi på sikt
kommer att göra samma sak i Köpenhamn, säger han.
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • December 2017

DET SVENSKA FASTIGHETS
BESTÅNDET I DANMARK

DE SVENSKA FASTIGHETSFÖRVÄRVEN I DANMARK

24

53 miljarder

miljarder

svenska kronor i fastighetsvärde

2,5 miljoner

12,5

kvadratmeter

miljarder

Av det totala beståndet på 2,5 miljoner
kvadratmeter står kommersiella lokaler
för ungefär 1,6 miljoner kvadratmeter
och bostäder för cirka 870 000 kvadratmeter eller omkring 9 500 lägenheter.
I siffrorna för det totala befintliga beståndet (exklusive projektfastigheter), fastighetsvärde och yta, inkluderas förutom
de sex största fastighetsägarna även bolagen Pandox och
Midstar. I den mer detaljerade genomgången av vardera
aktör är företagen däremot inte inkluderade.

7,5
miljarder

2017

2016

2015

Uppgiften för 2017 avser investeringar under perioden
januari-mitten av december. Investeringarna anges i svenska
kronor och inkluderar även förvärv av projektfastigheter. Källa:
Øresundsinstituttets sammanställning baserad på uppgifter
från bolagen, pressmeddelanden, del- och årsrapporter samt
uppgifter från rådgivningsföretaget Sadolin & Albæk.

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.

10 STORA SVENSKFÖRVÄRV I DANMARK UNDER 2017
Månad

Företag

Segment

Projekt

Kvm

Miljoner
SEK

april

Niam

Bostäder
och kontor

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

490 000

5 500

juni

Heimstaden

Bostäder

678 lägenheter genom förvärv av konkursboet till andelsboligföreningen 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 (Kanalkanten och Nordkajen) på Teglholmen i Köpenhamn

21 500

1 030

september

Heimstaden

Bostäder

26 befintliga fastigheter och 4 byggprojekt (1 546 bostadsenheter) - 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

Källa: Øresundsinstituttets sammanställning baserad på uppgifter från bolagen, pressmeddelanden samt del- och årsrapporter.
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Företagens tillvägagångssätt
Flera av de svenska fastighetsbolagen som är
aktiva i Danmark har under 2017 gjort miljardförvärv på den andra sidan sundet. De har
även satsat på att bygga en egen organisation
på plats och att vidareutveckla sitt bestånd genom 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 miljarder 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 Köpenhamn mot övriga Sjælland samt Odense, Aarhus och
Triangelområdet. Heimstaden har under hösten även
förvärvat ett danskt förvaltnings- och administrationsbolag, 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 bostäder 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 investeringsbolag 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 bostadsportföljer som de sedan i flera fall har sålt vidare
när den danska transaktionsmarknaden har börjat
återhämta sig efter finanskrisen. Bolagets fastighetsvärde i Danmark: 15 miljarder kronor.
Wihlborgs har under året gjort två mindre förvärv i
Danmark samt köpt en stor portfölj med 15 fastigheter för cirka 2,3 miljarder kronor. Fastigheterna innebar att företaget förstärker sin närvaro i orter där de
redan finns, som Herlev/Ballerup och Høje-Taastrup,
8
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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 hotellfastigheter 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 hotellfastigheter 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 Castellum, 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.
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • December 2017

STORA SVENSKA FASTIGHETSAKTÖRER SOM INVESTERAR I DANMARK
bostäder
kommersiella
fastigheter

Castellum

Niam

2011

2011

207 100 kvm

1 000 000 kvm

Köpenhamn
Brøndby, Herlev,
Albertslund,
Ørestad

Herlev

Hela Danmark

Ballerup

Balder
2010

(nyproduktion)

Frederiksberg

222 500 kvm

Köpenhamn

Glostrup

Köpenhamn,
Amager, Ørestad

Høje
-Taastrup Albertslund
Amager

Brøndby

Ørestad

Wihlborgs
1996

577 000 kvm
Herlev, Ballerup, HøjeTaastrup, Glostrup,
Brøndby, norra och
södra Köpenhamn

Akelius

Klövern
2017

20 000 kvm
Frederiksberg

2016

(äldre bostäder)

Heimstaden
2015

(nyproduktion)

89 000 kvm

304 000 kvm

Köpenhamn,
Frederiksberg,
Amager

Köpenhamn, Frederiksberg, Amager, Ørestad,
Sjælland, Århus, Odense

Kartan visar årtalet som företaget gjorde sitt första förvärv i Danmark, det totala danska beståndet,
inom vilket segment som de satsar samt i vilka geografiska lägen.
Fler svenska aktörer som investerat på andra sidan sundet: Pandox äger åtta hotellfastigheter i
Danmark och Midstar har under 2017 gjort sina två första förvärv i Köpenhamn
Fastighetsbolaget Pandox är inriktat mot hotellfastigheter i Europa. Bolaget äger åtta fastigheter i
Danmark med sammantaget cirka 1 840 hotellrum. Eftersom bolaget har en europeisk inriktning har
Øresundsinstituttet valt att inte lyfta upp bolaget bland de andra aktörerna, men har inkluderat bolagets
danska fastighetsvärde och yta i den generella beräkningen av de svenska aktörernas fastighetsbestånd
i Danmark. Detsamma har gjorts med Midstar som under 2017 har gjort sina två första förvärv i Danmark. I början av maj köpte de Quality Airport Hotel Dan med 240 rum och i juli köpte de Grand Hotel på
Vesterbrogade i Köpenhamn av Arp-Hansen Hotel Group. Grand Hotel har 161 rum och byggdes 1890.
Bland de aktörer som ännu inte har förvärvet ett så stort bestånd i Danmark finns även bland annat
Alma Property Partners, Corem Property Group och Sagax.
Om annat inte anges är beloppen omräknade till svenska kronor.

ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • December 2017

9

REAL ESTATE

REAL ESTATE

Marknadsläget

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 portföljen 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
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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
Under årets tre första kvartal har de svenska
priserna. Dessutom har de danska pensionsbolagen
investerarna stått för 30 procent av den totala
i större utsträckning sett över sina portföljer under
transaktionsvolymen i Storköpenhamn. Det
de senaste åren och sålt fastigheter vilket har ökat
uppskattar det danska rådgivningsföretaget
transaktionsvolymen.
Sadolin & Albæk som har noterat en rekordhög
Magnus Nordholm, vice vd på Heimstaden som
transaktionsvolym under 2017 i Danmark.
på kort tid har köpt ett stort bestånd i Danmark,
bekräftar köpläget på den danska marknaden.
Den danska fastighetsmarknaden präglas av interna– Vi har haft mycket kapital samtidigt som det har
tionella investerare, speciellt inom segmentet stora infunnits många bra objekt till salu som har stått sig väl
vesteringar över 500 miljoner danska kronor. Under
i ett nordiskt perspektiv. Den kritiska massan nådde vi
2016 utgjorde de internationella investerarnas andel
egentligen för ett bra tag sedan. Jag kan inte påstå att
av transaktioner över den
det har spelat någon roll
summan 55 procent, under
vi har behövt investera
”Svenska fastighetsägare att
första halvåret i år har anför att få en ekonomiskt
delen varit 85 procent. Det stod för närmare en tred- försvarbar förvaltning,
uppskattar Peter Winther,
jedel av transaktionsvoly- utan det är de rena transvd på rådgivningsföretaget
aktionerna som har varit
men i Köpenhamn under så pass bra, säger han i en
Sadolin & Albæk.
intervju på sidan 14.
årets tre första kvartal.”
Investerarna efterfrågar
Dessutom ser de
just nu investeringsmöjligsvenska fastighetsbolagen
heter med högre risk. Enflera andra fördelar med
ligt Peter Winther var 72
den danska marknaden.
procent av transaktions– De har identifierat
volymen förra året inom
en marknad som ligger så
core-segmentet, det vill
nära dem språkligt, kulsäga fullt uthyrda fastigheturellt, geografiskt så det
ter med låg risk. Under det
är upplagt om man vill
första halvåret i år var anexpandera. Det är nära,
delen 47 procent samtidigt
de förstår marknaden, det
som transaktionsandelen
finns goda finansieringsinom value-add-segmentet
möjligheter och jag tror
Peter Winther, vd
har ökat från 13 procent
i hög grad att svenskarna
Sadolin & Albæk.
under 2016 till 49 procent
sett Köpenhamn som bilunder första halvåret i år.
ligt, säger Peter Winther.
Den ökade konkurrensen inom value-add-segmentet vittnar Castellum om. De vill framöver
Peter Winthers bild är att de svenska aktörerna har
gärna satsa i båda sina delområden, de har en cityvarit ödmjuka inför uppgiften att gå in i ett annat
portfölj och en västportfölj, men de bestånd som
land. De kan inte alla detaljerna om marknaden och
är tillgängliga på marknaden just nu matchar sällan
ska igenom en läroprocess. Många investerare som
Castellums inriktning, och priserna har gått upp.
bränner sig i utlandet gör det för att de tror att det
– För stunden är det för dyrt att köpa i centrum
ska fungera som på hemmamarknaden och tar med
av Köpenhamn. Vi vill gärna jobba med added value
sin egen kontext till ett nytt land, menar han.
och det är få sådana projekt. Många av de möjlighe– Det är min uppfattning att de svenska aktörerna
terna har gjorts om till bostäder och det är en marksom nu har köpt i Danmark har velat förstå marknanad som vi inte satsar på. Konverteringarna har gjort
den. De har varit medvetna och tagit hjälp och lyssnar.
det svårt att köpa added value i centrala Köpenhamn,
Flera av aktörerna vittnar om att de tittat på
det är bättre i områdena utanför, säger Bettina Lange,
fastigheter under en längre tid i Danmark innan det
regionchef för Castellum i Danmark.
första förvärvet gjordes. Ett av dem är Klövern som
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • December 2017

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 finanskrisen 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.

MARKNADSLÄGET I DANMARK I KORTHET
* Fler utländska investerare – ökad transparens
Utländska investerare har på allvar fått upp ögonen
för den danska marknaden under de senaste åren,
däribland även svenska aktörer. Det har ställt
andra krav på branschen och bidragit till en ökad
transparens.

* Konkurrensfördel i en aktiv förvaltningsmodell
De svenska aktörerna arbetar gärna nära kunden
och har egen personal på plats. I Danmark är många
hyresgäster vana med att pensionsbolag och utländska
investerare inte har varit aktiva i förvaltningen. Närvaro
ger en känsla av ökad service vilket flera av aktörerna
ser som en konkurrensfördel i jakten på hyresgäster.

* Ökad transaktionsvolym - aktörerna mer aktiva
Transaktionsvolymen har ökat i Danmark och
slog rekord förra året. En förklaring är att danska
aktörer, däribland pensionskassorna, har blivit mer
aktiva. De ser över sin portfölj och säljer i större
utsträckning delar av sina bestånd än tidigare.

* Geografisk närhet – expansionsmöjlighet
Den geografiska närheten från Malmö, Skåne och
södra Sverige är en fördel uppger bolagen speciellt
om de redan idag har en stor marknadsandel inom sitt
segment på hemmamarknaden och vill expandera.

* Stora fastighetsportföljer till salu
Efter krisen och under tiden marknaden har varit på
väg mot återhämtning har det funnits stora fastighetsportföljer till salu i Danmark. Det har underlättat för aktörerna att köpa upp en kritisk massa på
den danska marknaden.

* Annan struktur – få stora fastighetsbolag i Danmark
I Danmark finns få stora fastighetsbolag. Marknaden
domineras istället av pensionsbolag som investerar
i fastigheter. Skatteskillnader gör det svårare för
privata investerare att få exponering mot fastigheter
jämfört med hur det ser ut i Sverige.

* Bra köpläge - prisnivån lägre än i Stockholm
Det har varit köpläge på fastigheter i Danmark under de
senaste åren. Priserna har varit låga och det har varit
svårt att göra fel som investerare. Prisnivån har varit
mer fördelaktig bland annat i jämförelse med priserna
på Stockholmsmarknaden.

* Danmark hårt drabbat av finanskrisen
Den danska fastighetsmarknaden har varit hårt
drabbad av krisen och återhämtningen har tagit
tid. Bland annat påverkades fastighetsmarknaden
genom att nyproduktionen stannade av, priserna
rasade och flera aktörer gick i konkurs.
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SKILLNADER SOM FASTIGHETSÄGARNA STÖTT PÅ I DANMARK
BOSTÄDER
* Mäter inte yta på samma sätt
I Danmark räknas delar av de gemensamma ytorna
in i bostadsytan för den enskilda lägenheten. I Sverige
räknas det som finns inom väggarna in i bostadsytan.
* Ägarlägenheter är en vanlig upplåtelseform
I Danmark finns tre huvudsakliga upplåtelseformer:
lejeboliger, andelsboliger (en bostadsrättsliknande
bostadsform där priset inte kan sättas fritt) och ejerlejligheder. En ejerlejlighed (ägarlägenhet) motsvarar således inte en svensk bostadsrätt utan innebär
att ägaren kan ta ut pantbrev på sin lägenhet. För en
investerare innebär det att de kan sälja eller köpa
enskilda ägarlägenheter separat.
* Deposition och förskottsbetalning
I Danmark är det vanligt att göra en betalning på
sex månadshyror innan inflyttning i en bostad varav
hälften är en förskottsbetalning och hälften är deposition. Förskottsbetalningen används för att betala
hyran i tre månader vid uppsägning. Deposition har
fastighetsägaren som säkerhet och kan användas för
renovering av lägenheten vid utflyttning. I Danmark
görs vänligen en inflyttningsrapport. Lägenheten
fotograferas och gås igenom och hyresgästen är
skyldig att återställa lägenheten till normalskick vid
utflyttning. I Sverige står normalt fastighetsägaren för
renoveringen om lägenheten inte har misskötts grovt.
* Kallhyra
I Danmark utgår man från kallhyra och sedan har
hyresgästen själv abonnemang på värme, vatten och
el. Det gör att man inte har säsongsvariationer på
samma sätt som i Sverige och ger hyresgästen incitament att själv reducera förbruket. Förbrukningen
mäts och registreras per lägenhet.
* Fri hyressättning på bostäder som är byggda
1992 eller senare
Bostäder som är byggda 1992 eller senare i Danmark
omfattas av fri hyressättning medan beståndet som är
byggda innan 1992 omfattas av en reglerad hyra som
är baserad på kostnadsökningar i form av skattenivåer,
renhållning etc.
* De boende i hyresfastigheter har förköpsrätt
I hyresfastigheter med minst sex lägenheter, eller om
fastigheten även innehåller kommersiella lokaler minst

13 lägenheter, har hyresgästerna förköpsrätt i Danmark
vid en försäljning till samma pris som en investerare
har förhandlat fram. De boende bildar då en andelsboligförening. Efter att priset har avtalats mellan säljaren
och en investerare löper en period på tio veckor där
hyresgästerna har möjlighet att förvärva fastigheten.
Den tidsperioden startar när samtliga hyresgäster
har informerats om köpvillkoren och fått tillgång till
fastighetsdokumenten. Förfarandet kallas tilbudspligt i
Danmark och omfattar inte ägarlägenheter.
* Andra regler vid renovering
I det äldre danska bostadsbeståndet, fastigheter
uppförda innan 1992, och för nyare fastigheter
där man inte avtalat marknadshyra krävs att man
investerar minst 2 400 danska kronor per kvadratmeter i värdeförbättrande åtgärder för att hyran
ska kunna höjas. Processen omfattas av regler som
kallas paragraf 5–2-renovering och ställer krav på
dokumentationen av insatserna. Den nya hyran kan
överklagas av hyresgästen till huslejenævnen som
då studerar hyran på jämförbara objekt i området.
* Vid projektutveckling kan kommunen kräva att 25
procent är allmännyttiga bostäder
De danska kommunerna har rätt att kräva att uppemot 25 procent av bostäderna i nya stadsområden
byggs som allmännyttiga bostäder. Om en fastighetsägare bygger nytt kan således allmännyttan
sprängas in i projektet.

KOMMERSIELLA FASTIGHETER
* Mäter inte yta på samma sätt
Även när det gäller kommersiella fastigheter mäts ytan
annorlunda i Danmark jämfört med i Sverige enligt
samma princip som för bostäder. Gemensamma ytor
som exempelvis trapphus och hissar räknas in.
* Större kostnadsansvar på hyresgästen
Det är mer vanligt förekommande att en större del
av kostnaden för driften av fastigheten läggs på
hyresgästen i Danmark jämfört med i Sverige.
* Prutmån vanligt i förhandlingen
Det är vanligt att lägga på en större prutmån i utgångsbudet från fastighetsägarens sida mot kunden
i Danmark jämfört med i Sverige.

* Vanligare med hyresavtal som inte kan sägas
upp på 10-20 år
I Danmark är det inte ovanligt att hyresavtal skrivs
med en så kallad uopsigelsesperiod där kontraktet
inte kan sägas upp eller hyran omförhandlas vare
sig från fastighetsägaren eller hyresgästens sida.
Perioden är vanligt mellan 10–20 år och är ibland
olika lång för hyresgästen respektive för fastighetsägaren. Om en uopsigelsesperiod inte skulle ha
avtalats kan fastighetsägaren normalt begära att
hyran justeras till marknadsvillkor fyra år in i ett
avtal. Höjningen fasas då in under en fyraårsperiod.
* Deposition
I Danmark betalar hyresgästen normalt en hyresdeposition på 3–6 månadshyror, antingen genom
kontantbetalning eller som en bankgaranti.
* Skillnader i serviceutbud i fastigheterna
I Danmark är det vanligt att man i en kontorsfastighet erbjuder hyresgästerna att köpa lunch i en egen
matsal, kantine. Det innebär att fastighetsägaren
har restaurangpersonal anställda och även i vissa
fall driver konferensanläggning.

FASTIGHETSTRANSAKTIONER
* Stämpel/tinglysningsavgift
I Danmark betalar köparen av en fastighet 0,6
procent av köpesumman i en stämpelavgift eller
tinglysningsavgift när förvärvet och köparen
registreras genom så kallad tinglysning. I Sverige
betalar juridiska personer en stämpelskatt på 4,25
procent av det högre värdet av köpeskillingen eller
taxeringsvärdet när de köper en fastighet. En köpare kan således spara stämpelavgiften i Danmark
genom att förvärvet görs som en bolagstransaktion
istället för en fastighetstransaktion, men skillnad
är inte lika stor som i Sverige mellan en bolagstransaktion och en fastighetstransaktion.
* Tingslysning
I Danmark sker registreringen av en förvärvad fastighet genom så kallad tinglysning. Sedan 2009 är
systemet digitalt och innebär att köparen fyller i ett
formulär och betalar för registreringen online. Behandlingen tar cirka 2–5 dagar. Utgångspunkten är
att alla aktörer, både privata och kommersiella, ska
kunna göra en sådan registrering själva. Formulären är dock ofta långa och komplicerade vilket gör

att de flesta aktörerna tar advokathjälp för att göra
en tinglysning. I Sverige görs en lagfartsändring för
att registrera en ny ägare.
* Transaktionsvolymen har ökat, men är fortsatt
lägre än i Sverige
Transaktionsvolymen i Danmark har ökat under
den senaste femårsperioden, men är i jämförelse
mot den svenska fortsatt på en lägre nivå. Den
genomsnittliga besittningstiden på en fastighet i
Danmark har minskat.
* Mindre transparent marknad
Många vittnar om en ökad professionalisering på
den danska fastighetsmarknaden som bland annat
har drivits fram av ett ökat intresse från internationella investerare. Tidigare har marknaden varit svår
att överskåda och vilket försvårat prissättningen.
* Skillnad i aktörer och struktur
Den danska marknaden kännetecknas av färre,
men större aktörer. Det är inte lika vanligt med
stora fastighetsbolag på grund av skatteregler som
påverkar privata investeringar i Danmark. Marknaden domineras av stora pensionsfonder som
investerar i fastigheter.
* Ny marknad kan innebära behov av mer rådgivning
Som utländsk aktör kan man inte alla lagar och regler i ett nytt land och har kanske inte haft möjlighet
att bygga upp en tillräckligt stor organisation i landet
för att ha en egen jurist anställd. Därför är kostnaderna ofta högre för rådgivning än på hemmamarknaden i alla fall i ett initialt skede av en etablering.
* Det danska realkreditsystemet
I Danmark kan man låna finansiering antingen via
en vanlig bank eller via ett realkreditinstitut. Genom
realkrediten ges 60 procents finansiering av kommersiella fastigheter och 80 procent av privata fastigheter,
resten av finansieringen kommer vanligen från egen
kassa eller från vanliga lån. Vid ett realkreditlån får
låntagare välja mellan rörlig ränta eller en fast ränta i
antingen kortare eller längre period, exempelvis på 1,
3, 5, 10 eller 30 år. Till skillnad mot bankerna i Sverige, där ett låneavtal kan hävas om en fastighet faller
i värde, kan ett danskt realkreditinstitut inte upphäva
ett avtal om låntagaren betalar sin ränta även om
fastighetens värde har minskat. Grunden i Realkreditsystemet är att instituten säljer obligationer och
utifrån intäkten lånar de sedan ut pengar.

KÄLLA: INTERVJUER MED DE OLIKA FASTIGHETSAKTÖRERNA I RAPPORTEN SAMT FAKTAKONTROLL UTFÖRD AV ADVOKAT LARS KJÆR, PARTNER PÅ BECH-BRUUN, OCH
FASTIGHETSRÅDGIVARE PETER WINTHER, VD PÅ SADOLIN & ALBÆK.
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HEIMSTADEN HAR REKORDSATSAT
PÅ KORT TID I DANMARK
Det har snart gått tre år sedan Heimstaden gjorde sitt första förvärv i Danmark. 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.
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
14

ha spridning geografiskt, men även i olika typer av
projekt, säger Magnus Nordholm, vice vd på Heimstaden 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
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • December 2017

tidigare i byggprocessen framöver, tror han.
nådde vi egentligen för ett bra tag sedan. Jag kan
– Det är inte omöjligt, men hittills har det inte
inte påstå att det har spelat någon roll att vi har
behövt investera för att få en ekonomiskt försvarbar
varit nödvändigt och vi har inte haft tillräckligkunskap om den danska marknaden för att göra
förvaltning, utan det är de rena transaktionerna som
har varit så pass bra, säger Magnus Nordholm.
det. Man kan inte börja med det mest avancerade
när man kommer in ny på en marknad. Det är en
Heimstaden finns i Sverige, Norge och Danmark
och fördelningen av investeringarna varierar därmognadsprocess, men självklart är det lockande
emellan. Under det senaste halvåret har Danmark
även om det innebär en viss risk och kräver än mer
engagemang.
varit i fokus.
– Det kan svänga tillbaka nästa år och helt
Förvaltningen av
plötsligt kanske även
Norge blir mer intressant. ”Vi tittar på alla alternativ Heimstadens fastigheVi tittar på alla alternativ
i Danmark sköts
och har ingen prioritering ter
just nu av fyra olika
och har ingen prioritering
i marknaden att investera i marknaden att investera
bolag. Störst andel står
bolaget Nordic Property
x i Danmark och y i Sve- x i Danmark och y i SveManagement A/S för
rige eller för den sakens
rige eller för den sakens
skull, att investera alls.
som Heimstaden även
förvärvade i oktober.
Vi är ingen fond som har skull, att investera alls.”
en stor kassa som måste
Bolaget har 20 anställda
och arbetar med administration, uthyrning och
investeras. Vi investerar om vi hittar något bra.
förvaltning. NPM kommer även fortsättningsvis
När vi väl är ute och köper är det en indikation
på att vi fortfarande tycker att marknaden är bra,
att ta in externa uppdrag och för Heimstaden
säger Magnus Nordholm.
har det varit speciella omständigheter kring vissa
förvärv som gjort att de behållit den befintliga
förvaltaren. En egen administration i Danmark
I slutet av september köpte Heimstaden en stor
förenklar rekryteringen av fler danska medarbetare,
portfölj med 26 befintliga fastigheter och fyra
menar Magnus Nordholm. Heimstaden kommer
byggprojekt som breddade företagets geografi
i Danmark. Efter att tidigare ha satsat främst i
att ha fler anställda som jobbar med Danmark
framöver, både på plats i Köpenhamn och från
centrala Köpenhamn i bland annat Frederiksberg,
huvudkontoret i Malmö.
Amager och Ørestad kom nu även Aarhus, Odense,
– Med NPM har vi en struktur för anställStorköpenhamn samt andra orter på Själland och i
ningar. Det finns ledning, personalhantering och
Triangelområdet med på företagets karta.
– Om man tittar på vårt Sverigebestånd så finns
rutiner vilket gör det mycket enklare att kunna
erbjuda en anställning i Danmark.
vi på 22 orter och det är egentligen lite så vi vill ha
Förvaltningen i Danmark skiljer sig mycket
det i Danmark också. Du kommer ner i kvadratmefrån den svenska, tycker Magnus Nordholm.
terpris och det blir bostäder som en störe målgrupp
– Förvaltningsmässigt är det speciellt i Danönskar. Vi har tidigare förvärvat relativt dyra
fastigheter i Köpenhamn så det här köpet drar ner
mark eftersom det finns ägarlägenheter. Förvaltningen av ägarlägenheter innebär inte lika mycket
snittpriset, säger Magnus Nordholm.
teknisk förvaltning som i Sverige utan handlar
När det gäller projektfastigheter har Heimstamer om uthyrning, administration och i viss mån
den köpt färdigritade projekt, men där de kan vara
renovering av lägenheter. I det stora hela skiljer det
med och göra materialval och påverka standarden
i lägenheterna. De är med på i stort sett alla byggsig rätt mycket, säger han.
När Heimstaden köper ägarlägenheter får de till
möten och lägger ner mycket tid på att få projekexempel inte alltid automatiskt rösträtt i fastigheten rätt från början.
tens ägarförening.
– Det tar jättemycket tid, men vi har sett
skräckexempel på effekterna av att inte göra det.
– I klassiska ägarföreningar står att man förlorar
sin rösträtt vid återuthyrning av en ägarlägenhet.
Det kostar mer att reda ut sådana projekt och då
är vi hellre med från början. Det gäller även att
Då får vi förlita oss på att övriga ägare av lägenheterna tycker att det är intressant och positivt att få
hitta rätt partner och känna sig trygg med dem
in oss i styrelsen som en professionell aktör som
som bygger, säger Magnus Nordholm.
Det kan även bli aktuellt att komma in ännu
kan handla upp på ett bra sätt och som vet vad
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • December 2017
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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 uthyrningsrisk 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 Nordholm. De har även blivit inbjudna till den politiska
ledningen i kommuner och till Nationalbanken för
att ge sin syn på stadsutveckling och bostadsmark-

FOTO: NEWS ØRESUND

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 motparten kommer att leverera på ett bra sätt. Det är värt
mycket och det är inte alltid sista kronan som avgör 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.

HEIMSTADENS FASTIGHETSBESTÅND I DANMARK
Första förvärvet: 2015
Hostrups Have med
678 lägenheter på
Frederiksberg som
Heimstaden förvärvade i somras.

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, Aarhus och Odense

I augusti köpte
Heimstaden två
projektfastigheter på
Teglholmen i Köpenhamns sydhavn.

Vd: Patrik Hall
Anvarig för företagets danska verksamhet:
Magnus Nordholm

Heimstadens förvärv 2017

ILLUSTRATION: HEIMSTADEN

som behöver göras med fastigheten, säger Magnus
Nordholm.
Heimstaden har därmed fastigheter som de
kontrollerar helt eller delvis. I juni köpte Heimstaden konkursboet till andelsboligföreningen
Hostrups Have med 678 lägenheter på Frederiksberg 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.

REAL ESTATE

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
Projektfastighet i Lyngby med 32 radhus

21 500
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
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IKANO BOSTAD GÅR IN I DANMARK
– HAR REKRYTERAT DANSK VD OCH SKA
BYGGA UPP ETT KONTOR I KÖPENHAMN
Om ett år tror René Brandt att Ikano Bostads nystartade danska dotterbolag
Ikano Bolig kommer att sätta spaden i marken för det första bostadsprojektet på andra sidan sundet. Han har rekryterats som vd för bolaget och siktar
på att ha den första medarbetaren och ett kontor på plats i Köpenhamn vid
årsskiftet. Företaget är långsiktiga i sin satsning och produkten ska vara densamma som i Sverige – bostadsrätter, hyresrätter, radhus och vårdboende.
Svenska Ikano Bostad, som ägs av familjen Kamprad
och utvecklar, bygger och äger bostäder, håller just nu
på att etablera sig i Danmark. Det första steget har
varit att rekrytera en vd för det danska dotterbolaget.
Det är snart två månader sedan René Brandt tillträdde tjänsten och han har redan fått flera affärsförslag
från aktörer som vill arbeta tillsammans med bolaget
i Danmark. Uppstarten tror han därför kan komma
att gå snabbare än förväntat.
– Företaget är en intressant samarbetspartner.
Jag tror vi kommer att få en flygande start i Danmark. Jag gissar att vi har köpt första marken inom
ett halvår och att vi startar det första projektet
18

nästa år, säger han.
Men att den danska uppstarten ska gå snabbt är
inget självändamål, snarare tvärtom.
– Det första som jag lade märke till under
rekryteringen var att företaget inte hade bråttom.
Det var viktigare att hitta rätt person. Om det tog
några månader längre var inte särskilt viktigt, säger
René Brandt.
Det är samma inställning som genomsyrar den
strategi som han just nu tar fram för den danska
etableringen.
– Jag tror att vi kommer att lägga fram en konservativ strategi för hur vi vill expandera i Danmark.
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • December 2017

Det finns en stor tillgång till kapital i företaget om
vi hittar rätt projekt, men det är viktigt att leverera
ordentlig kvalitet så att vi kan behålla den trovärdighet som den svenska organisationen har, säger han.
I Sverige bygger Ikano Bostad sina egna hus, men
under en uppstartstid på fyra-fem år kommer de
inte att göra det i Danmark. Det behövs en större
volym innan det är rimligt att göra själv, menar
René Brandt. Det byggs mycket just nu i Danmark
och konkurrensen om entreprenörerna gör att det
finns en risk att kvaliteten blir lidande. Ett sätt för
Ikano Bolig att säkra kvaliteten blir att arbeta med
några byggentreprenörer som fasta samarbetspartner. René Brandt tror att företaget kommer att
skilja ut sig i Danmark på ett positivt sätt.
– Det är en mycket stor konkurrens på den
danska marknaden. Det finns många duktiga
bostadsutvecklare, men jag är inte så nervös för
den konkurrensen. Ikano Bolig är en verksamhet
som utmärker sig från de flesta andra aktörer på
den danska bostadsmarknaden för att företaget är
långsiktigt i sin strategi, familjeägt och har en bred
produktpalett. Det gör att man har möjlighet att
ha en längre relation till sina kunder, säger han.
2013 sålde Ikano sin kontorsportfölj som bland
annat innehöll tio fastigheter på Ideon i Lund och
fokus har sedan varit bostadssegmentet. Beslutet
om att gå in i Danmark kommer från en önskan
om att växa ytterligare inom det området och då
behöver geografin breddas. För ett år sedan togs
beslutet att gå in i Danmark och strategin har varit
att rekrytera en vd med lokal kompetens på den
nya marknaden. Ännu finns inga klara mål om i
vilken takt företaget vill växa i Danmark, men de
letar efter både små och stora projekt.
– Jag har upplevt ett stort engagemang och ödmjukhet i bolaget som jag inte har mött på samma
sätt i andra företag. Det tror jag är för att man är
långsiktig och kan göra saker som inte nödvändigtvis ger avkastning idag utan på längre sikt, säger
René Brandt.
Långsiktigheten har även bidragit till att det har
varit mindre viktigt exakt när etableringen på den
nya marknaden skulle ske.
– Är man långsiktig är inte konjunkturcykler
lika viktigt. Det var en av mina första frågor när jag
var på anställningsintervju. Men tidpunkten är mer
ett uttryck för att man har haft en enorm tillväxt i
Ikano Bostad i Sverige och byggt upp de processer
och produkter som man tror på så att man är redo
för en ny marknad istället för att gå in för två-tre år
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • December 2017

sedan vilket hade varit optimalt marknadsmässigt.
Det finns möjligheter både i låg- och högkonjunktur om man är långsiktig, säger René Brandt.
Däremot påverkar marknadsläget vilka produkter som är mest intressanta. Just nu är det mer
fördelaktigt att köpa mark och bygga själv än att
köpa befintliga portföljer. Dessutom finns det god
tillgång på mark i de områden som Ikano Bolig
kommer att fokusera på, i Köpenhamns omnejdskommuner. Efterfrågan och kundsegmentet är
bredare där när priserna i centrum har stigit och
fler har sökt sig utanför city.
– Priset på mark i centrala Köpenhamn är väldigt
högt. Det gör att vanliga människor, som är vårt
segment, pressas ut från centrum. Vi ser en utflyttning från Köpenhamn och en stigande efterfrågan i
Köpenhamns omnejd där det dessutom finns mark
till rimliga priser. Vi kommer förmodligen inte att
satsa på centrum och high-end bostäder i hamnen,
säger René Brandt.
René Brandts har tidigare erfarenhet av att bygga
upp organisationer, men han har inte stått i spetsen
för dem eller jobbat i en så bred verksamhet tidigare. Han tror att de kommer att vara fem-sex medarbetare i Ikano Bolig om ett år och då främst bestå av
projektutvecklare och projektledare för byggande.
På sikt kommer de även att ha administration och
uthyrning i egen regi medan de troligen kommer
att hyra in mäkleri för den delen av verksamheten
som avser försäljning. Kontoret blir till en början i
ett kontorshotell i någon av Köpenhamns omnjedskommuner, men det är även viktigt att behålla en
stark koppling till moderbolaget.
– Det kommer att vara ett stort erfarenhetsutbyte där nya medarbetare ska över till Sverige
för att lära känna företagskulturen. Det finns en
enorm stolthet över att jobba i företaget bland
medarbetarna och man vill gärna visa upp företaget, säger René Brandt.
Ännu har Ikano Bolig inte satsat på att marknadsföra sig i Danmark. De ska först bli säkra på
vad de vill göra innan de kommunicerar ut något,
menar René Brandt. Men många känner till bolaget
och släktskapet till Ikea är positivt. Han ser mycket
optimistiskt på framtiden.
– Det finns inte så många hinder för vår etablering i Danmark. Det finns såklart faktorer som
kan försena expansionen, men det kommer inte
att påverka att vi går in i Danmark och förblir där.
Om, eller när, det kommer en konjunkturnedgång
kommer vissa aktörer att behöva sälja mark och
då har vi kapacitet att köpa för att använda vid
senare tillfälle. (News Øresund, 2017-09-22)
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men de bestånd som är tillgängliga på marknaden
Lund och Köpenhamn. Den danska portföljen bejust nu matchar sällan Castellums inriktning, och
står av cirka 200 000 kvadratmeter och har ett värde
priserna har gått upp.
på 5,3 miljarder kronor. Bolaget gjorde sitt första
– För stunden är det för dyrt att köpa i centrum förvärv i Danmark 2011 genom dåvarande Briggen
av Köpenhamn. Vi vill gärna jobba med added
och fokuserade på västra Storköpenhamn och ortervalue och det är få sådana projekt. Många av de
na Brøndby, Herlev och Albertslund. Med förvärvet
möjligheterna har gjorts om till bostäder och det
av Norrporten utökades beståndet i Köpenhamns
är en marknad som vi inte satsar på. Konvertecentrum, främst vid Havneholmen, och i Ørestad.
ringarna har gjort det svårt att köpa added value
Castellum egna kontor består av 10 medarbetare i
i centrala Köpenhamn, det är bättre i områdena
kontorshuset Neroport i Ørestad.
utanför, säger Bettina Lange.
– Vi flyttade hit i början av 2017 innan jag
Castellum vill kunna jobba med fastigheten,
började. Tidigare låg Briggen i Albertslund och
trimma driften och
Norrporten låg på
öka uthyrningsgraHavneholmen. Ledden. Core-segmentet
ningen tog beslutet att
attraherar främst
flytta samman på en ny
institutionella eller
plats vilket är bra och
utländska investerare,
ett viktigt steg mot att
menar hon. Men konbli en sammanhållande
kurrensen om added
organisation, säger Bettivalue ökar i takt med
na Lange.
att fler fonder får upp
I samband med
ögonen för den danska
förvärvet av NorrporHovedvejen, Glostrup.
marknaden. I grunden
ten valde Castellum att
handlar konkurrensen
outsourca fastighetsdrifom priset och vilken
”Det är ett bra komplement ten i Danmark för att
potential man ser i en
fokusera på administrafastighet, menar Betti- med två så olika portföljer tion och organisationsna Lange. Framöver vill och att det fungerar med
frågor.
Castellum även satsa
– Driften tar vi hem
samma organisation och
på projektutveckling
igen 2019. Det är hjärtat
drift till båda.”
av kontor och lager i
i Castellum. Vi vill vara
Danmark.
nära kunderna och jobba
– Vi har faktiskt en byggmöjlighet på en av våra
tillsammans med dem. Vårt kontrakt med de
befintliga fastigheter som vi just nu kalkylerar på.
externa förvaltarna innebär att de kommer hit på
Det är utanför Köpenhamn och valet står mellan
evenemang, vi har veckovisa avstämningar och
lager to stay eller crossdocking. Det är en ny värld
så äter vi frukost tillsammans varje fredag. De är
som vi ska titta på. I Danmark är vi just nu minvår primära kontakt med hyresgästerna och vårt
dre exponerade mot lager än vad vi är i Sverige,
ansikte utåt, säger Bettina Lange.
säger Bettina Lange.
Att bygga upp en driftsorganisation innebär att
Crossdocking innebär att man har en lång
bolaget kommer att rekrytera medarbetare under
fastighet där det kör in några stora bilar på den
nästa höst, fokus är på dansk personal för att inte ha
enda sidan och sedan lastas innehållet om till fler
en språkbarriär mot hyresgästerna. Däremot vill de
små bilar som kör ut på andra sidan. Geografiskt
gärna ha svensk personal på kontoret, menar Bettina
kommer Castellum att fortsätta fokusera på KöLange. Idag är tre av tio på kontoret svenskfödda.
penhamns centrum och omnejd.
Hon ser det som avgörande att ett svenskt bolag som
– Investeringsmässigt fokuserar vi på Storkövill etablera sig i Danmark finns på plats och är aktiv
penhamn för att växa. Vi vill kunna flytta med
på marknaden lokalt både för den befintliga portfölvåra kunder och det är sällan företag väljer att
jen, men också mot potentiella kunder.
flytta längre än 10 kilometer, säger Bettina Lange.
Castellum jobbar gärna med så kallade multi-teCastellum Region Öresund har sitt säte i Malmö
nant-fastigheter som har gemensamma ytor och
och i den ingår lokalkontor i Malmö, Helsingborg,
kantine vilket är en intern matservering för hyresFOTO: NEWS ØRESUND
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CASTELLUM VILL VÄXA I KÖPENHAMN 
- BÅDE GENOM FÖRVÄRV OCH
PROJEKTUTVECKLING
Efter förra årets storförvärv av Norrporten har Castellum ett bestånd värt
5,3 miljarder kronor i Danmark uppdelat i två delar, en västportfölj och en
cityportfölj. Det ser Bettina Lange, som sedan i våras är bolagets regionchef i Danmark, som en fördel eftersom det ger riskspridning. Framöver
vill företaget satsa på projektutveckling av lager och kontor i Storköpenhamn. 2019 planerar de även att ha driften i Danmark i egen regi efter att
den har varit utlagd på externa aktörer medan bolaget fokuserat på att
bygga den interna strukturen.
Det är ungefär ett och ett halvt år sedan affären
gick igenom där Castellum förvärvade Norrporten
av AP-fonden. För det danska beståndet innebar
affären ett tillskott på sju nya fastigheter belägna i
områden som Castellum, och det tidigare dotterbolaget Briggen, hittills inte hade satsat på.
– Jag tycker att det är en fördel för vi har en riskspridning och kritisk massa på båda ställena. Det är
inte så att det ena beståndet vinner över det andra.
Prestigefastigheterna är intressanta som handelsob20

jekt, men de ger en lägre avkastning än Västportföljen. Det är faktiskt en bättre avkastning per satsad
krona i Västportföljen, medan risken är mindre i
centrum eftersom fler vill vara lokaliserade där. Det
är ett bra komplement med två så olika portföljer
och att det fungerar med samma organisation och
drift till båda, säger Bettina Lange, som sedan i maj
i år är regionchef för Castellum i Danmark.
Framöver vill Castellum satsa i båda delområdena,
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • December 2017
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Första förvärvet: 2011
Totalt antal kvm: 207 133
- varav kommersiella lokaler: 207 133

Förra året gick Castellum från att ha haft flera dotterbolag, däribland Briggen, till att bli en koncernstruktur vilket tillsammans med förvärvet av Norrporten
har inneburit en ny marknadsföring i Danmark.
– När man säger Castellum i Sverige känner
de flesta till företaget. Här i Danmark visste man,
åtminstone i branschen, vem Briggen och Norrporten var. Nu med ett nytt namn är det lite som
att börja om brandingmässigt, det tar tid att få ut,
säger Bettina Lange.
Bland annat har de haft en reklamkampanj under
våren, kommer att sätta upp tydliga skyltar på fastigheterna och satsar på att synas mer tydligt med sitt namn
i annonser och portaler hos mäklare vid uthyrning.

En yta på närmare 20 000 kvadratmeter på Frederiksberg centralt i Köpenhamn med Copenhagen
Business School, CBS, som hyresgäst. Så ser det
svenska fastighetsbolaget Klöverns första fastighetsförvärv i Danmark ut.
– 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 till News Øresund.

Fastighetsvärde: 5,3 miljarder svenska kronor
Geografiskt fokus i Danmark: Köpenhamn,
Brøndby, Herlev, Albertslund, Ørestad

Rutger Arnhult har erfarenhet från den danska
marknaden sedan tidigare och har ett upparbetat
nätverk med bland annat rådgivare och advokater.
Att det första förvärvet är en svenskaffär, säljaren
är det svenska investeringsbolaget Niam, har inte
spelat in för Klöverns danska etablering menar han.
Däremot har det gjort förvaltningen enkel.
– Vi kommer att vilja ha en egen organisation
på sikt i Danmark, bemannat med danskar. Men
vi måste bli större först. Det här objektet är enkelt
att förvalta. Det är huvudsakligen en hyresgäst
som har funnits i huset länge med egna fastighetsskötare och där säljaren inte heller har haft en egen
förvaltning, säger han.

Klövern satsar långsiktigt i Danmark och vill växa,
berättar han.
– 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
portföljen genom åren.

Bettina Lange tycker att det finns skillnader mellan Danmark och Sverige, bland annat i att man
har en mer direkt ton mellan kollegor och mellan
medarbetare och chef i Danmark och att beslutsgången skiljer sig åt med fler möten och mer tidig
planering i Sverige. Hon är ofta över i Malmö
på möten och ett par dagar efter att vi träffas ska
koncernledningen i Castellum komma till Köpenhamn på besök.
– Det är hela tiden dansk-svenskt. För mig är
det inget nytt, det var samma när jag jobbade på
Skanska Öresund och NCC. Det är skönt att vara
tillbaka i ett dansk-svenskt bolag. Som ledare är
jag rätt svensk faktisk, säger hon. (News Øresund,
2017-11-26)

Antal lägenheter: -

har satt oss på kartan. I Sverige köper vi färdiga
hus, utvecklingsfastigheter eller bygger eget. Jag
förmodar att vi på sikt kommer att göra samma
sak i Köpenhamn, säger han till News Øresund.

Bolaget satsar på kontorsfastigheter och geografiskt
är inriktningen Storköpenhamn, enligt Rutger
Arnhult. Framöver kan även projektutveckling bli
aktuellt.
– 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

Hur ser du på marknadsläget i Danmark?
– Det är jättekonkurrens och många som vill
växa och bli större. Men så är det överallt och det
är den vardag som vi lever i. Jag hoppas nästan att
det ska lugna ner sig lite, men jag tror inte att det
kommer att ske inom den närmaste tiden, säger
Rutger Arnhult. (News Øresund, 2017-11-02)
FOTO: NEWS ØRESUND

CASTELLUMS FASTIGHETS
BESTÅND I DANMARK

Det svenska fastighetsbolaget Klövern har köpt en kontorsfastighet centralt
i Köpenhamn för cirka 800 miljoner kronor. Det är bolagets första förvärv på
den danska sidan sundet och de vill satsa mer. Det berättar vd Rutger Arnhult.

FOTO: KLÖVERN

Bettina Lange tycker att efterfrågan på kontorslokaler är bra i Danmark just nu.
– Kunderna reagerar snabbare nu med att fatta
beslut än de gjorde efter finanskrisen. Då tog
det lång tid att förhandla kontrakt. Nu handlar
det mer om att hitta rätt läge, rätt fastighet för
att utveckla sin organisation och kunna följa det
kunderna efterfrågar, säger hon.
I dagsläget är det svårt för hyresgäster att hitta
stora kontor i Köpenhamn eftersom det inte
byggts så mycket nytt de senaste åren, menar Bettina Lange. Bostadsbyggandet har varit i fokus och

KLÖVERN GÖR SITT FÖRSTA
FASTIGHETSFÖRVÄRV I DANMARK

det har bland annat drivit upp byggpriserna även
för kontor. För Castellum tas hela region Öresund
i beräkning när de avgör var det ska satsa.
– Generellt inom Castellum har vi tillväxtmål
och om det kommer en möjlighet med bättre avkastning och mindre risk i Lund än i Köpenhamn
så får Lund pengarna och vice versa. I genomsnitt
vill vi växa med fem procent per år genom projektutveckling och förvärv, säger hon.

FOTO: NEWS ØRESUND

gästerna i ett kontorshus som är vanligt i Danmark.
– Vi har inte samma tradition eller skatteregler
när det gäller mat på arbetsplatsen. I Danmark tar
man antingen med sig mat, äter i en kantine eller
får levererat mat till kontoret utifrån. Jag känner
inte till någon som går ut och äter på stan varje
dag som man gör i Sverige, säger Bettina Lange.
Skillnaderna märks i vattenförbrukningen i
fastigheterna. Det används mycket mer vatten i
en dansk kontorsfastighet än i en svensk, dels till
kantinen och dels för att många duschar på jobbet
efter att de cyklat dit eller eftersom det finns gym
i byggnaden. Driftkostnaderna ökar även med
utrusning till kök, bord och stolar och städning av
kantinen och gemensamma ytor.

REAL ESTATE

Vd Region Öresund: Ola Orsmark
Anvarig för företagets danska verksamhet:
Bettina Lange
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Castellum har sitt
kontor i Neroport i
Ørestad.
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Rutger Arnhult,
vd Klövern.
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Klöverns första fastighet i Köpenhamn
hyrs av Copenhagen
Business Schoool.
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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 medieverksamhet 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 fastighetsområdet bland annat genom det månatliga nyhetsbrevet
Real Estate som når våra medlemmar samt den årliga
konferensen Real Estate Øresund.
Till denna rapport har vi valt ett kvalitativt tillvägagångssätt
och en intervjubaserad analys. Företagen och intervjupersoner i denna rapport har valts ut genom en researchmetod där vi har tillfrågat aktörer inom branschen. När
Øresundsinstituttet i rapporten går igenom skillnader mellan dansk och svensk fastighetsmarknad är det baserat
på ett urval och innefattar skillnader som de intervjuade

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

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 intervjupersoner för deras medverkan i rapporten.

Samarbetet över Öresund
Det regionala dansk-svenska 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.

Real Estate Øresund | konferens | 8 februari 2018 | Quality Hotel View i Hyllie |
Läs mer och anmäl dig på www.oresundsinstituttet.org
När dansk-svenska Greater Copenhagen/Öresundsregionens samhällsbyggare och fastighetsaktörer träffas
på Real Estate Øresund den 8 februari 2018 är det för elfte året som Øresundsinstituttet arrangerar den
uppskattade konferensen och mötesplatsen. Årets huvudtema fångar upp den rådande hotellboomen på
båda sidor Öresund. Key note speaker är Petter A. Stordalen, ägare Strawberry.
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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 Copenhagen & Skåne Committee, Region Skåne, Malmö stad, Helsingborgs stad, STRING,
Fastighetsägarna Syd och Medicon Valley Alliance.

ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum
som genom analyser, konferenser och medieverksamhet bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med
finansiering av ett drygt 100-tal medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet, högskolor och det privata näringslivet.
Östergatan 9 A | 211 25 Malmö | +46 (0) 40 30 56 30 | info@oresundsinstituttet.org | www.oresundsinstituttet.org

