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SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING

I den här rapporten kartlägger Øresundsinstituttet de svenska fastighets
investeringarna i Danmark. Vi identifierar de största svenska aktörerna,
deras bestånd, inriktning och strategi på andra sidan sundet. Vi går även
igenom marknadsläget som påverkar hur aktörerna agerar och vilka skillnader aktörerna har upplevt på den danska fastighetsmarknaden jämfört
med hur det ser ut på den svenska hemmamarknaden.

STORA SVENSKA FASTIGHETSAKTÖRER SOM INVESTERAR I DANMARK:
bostäder
kommersiella
fastigheter

Castellum

Niam

2011

2011

207 133 kvm

DET SVENSKA FASTIGHETSBESTÅNDET I DANMARK:

40 miljarder svenska kronor i fastighetsvärde

860 131 kvm

Köpenhamn
Brøndby, Herlev,
Albertslund,
Ørestad

Herlev

Hela Danmark

Ballerup

Balder
2010

2 miljoner kvadratmeter

(nyproduktion)

Av det totala beståndet på 2 miljoner kvadratmeter står kommersiella lokaler för
ungefär 1,3 miljoner kvadratmeter och bostäder för cirka 700 000 kvadratmeter
eller omkring 8 000 lägenheter.
FOTO: NEWS ØRESUND

44 rådhus
De svenskägda fastigheterna i Danmark
på 2 miljoner kvadratmeter motsvarar
cirka 44 rådhusbyggnader räknat utifrån
Köpenhamns rådhus
bruttoareal.
I siffrorna för det totala beståndet,
fastighetsvärde och yta, inkluderas
förutom de sex största fastighetsägarna även bolaget Pandox. I siffrorna
över förvärven samt i den mer detaljerade genomgången av vardera aktör
är företaget däremot inte inkluderat.

DE SVENSKA FASTIGHETSFÖRVÄRVEN I DANMARK:

8,5 miljarder

12,5 miljarder

7,5 miljarder

svenska kronor har
investerats hittills
under 2017
(januari till april).

svenska kronor
investerades under 2016.

svenska kronor
investerades under 2015.

198 949 kvm

Frederiksberg

Köpenhamn

Glostrup

Köpenhamn,
Amager, Ørestad

Høje
-Taastrup Albertslund
Amager

Brøndby

Ørestad

Wihlborgs
1996

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

Akelius
2016

(äldre bostäder)

51 426 kvm
Köpenhamn och
Frederiksberg

Heimstaden
2015

(nyproduktion)

186 454 kvm
Köpenhamn,
Frederiksberg,
Amager, Ørestad

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. Läs om fler svenska aktörer som
är intresserade av Danmark på sidorna 14-15.

MARKNADSLÄGET I DANMARK:
* Danmark hårt drabbat av finanskrisen
* Stora fastighetsportföljer till salu
* Ökad transaktionsvolym - aktörerna mer aktiva
* Annan struktur – få stora fastighetsbolag
* Fler utländska investerare – ökad transparens
* Bra köpläge - prisnivån lägre än i Stockholm
* Geografisk närhet – expansionsmöjlighet
* Konkurrensfördel i en aktiv förvaltningsmodell

SKILLNADER MELLAN
DANSK OCH SVENSK
FASTIGHETSMARKNAD:
Läs om de svenska aktörernas erfarenheter från den danska fastighetsmarknaden på sidorna 24-29 och intervjuer med
aktörerna från sida 30 och framåt.

Källa: Øresundsinstituttets sammanställning baserad på uppgifter från bolagen, pressmeddelanden och årsrapporter samt Sadolin & Albæk
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REAL ESTATE:
Svenska fastighets
investeringar i Danmark

Finanskrisen skapade ett nytt läge på den danska fastighetsmarknaden
med stora fastighetsbestånd till salu och pressade priser. Det har passat
svenska fastighetsaktörer som vill expandera och har en geografisk närhet
till marknaden. Omkring 40 miljarder svenska kronor är fastighetsvärdet
på de svenska aktörernas bestånd i Danmark som sammantaget består
av cirka 2 miljoner kvadratmeter. Det motsvarar ungefär 44 rådhus räknat
utifrån Köpenhamns rådhus bruttoareal.
De senaste åren har de svenska fastighetsbolagen
som investerar i Danmark ökat sin aktivitet. Det har
även tillkommit fler svenska aktörer som har gjort
sina första förvärv på den danska sidan sundet. Aktörerna skiljer sig åt när det gäller i vilka geografiska
lägen och i vilka segment som de investerar, men de
har en sak gemensamt: de vill alla satsa mer.

Pandox som äger åtta hotellfastigheter i Danmark
till ett värde av 3,2 miljarder svenska kronor och en
yta på cirka 100 000 kvadratmeter. Eftersom bolaget
har en europeisk inriktning skiljer de sig från de sex
ovanstående aktörerna, men företagets bestånd finns
med i totalsiffrorna för det svenska fastighetsbeståndet i Danmark som presenteras i denna rapport.

Øresundsinstituttet har identifierat sex huvudsakliga
svenska aktörer som har förvärvat och äger fastigheter i Danmark. De är Wihlborgs, Castellum, Niam,
Balder, Heimstaden och Akelius. Från sidan 30 och
framåt finns intervjuer med företrädare för dessa
företag och på sidan 14 finns även en lista med fler
svenska aktörer som är intresserade av Danmark.
Bland de aktörerna utmärker sig fastighetsbolaget

Sammantaget äger de svenska aktörerna fastigheter
för cirka 40 miljarder svenska kronor i Danmark.
Den totala ytan är omkring 2 miljoner kvadratmeter. Fördelat på segment motsvarar det 1,3 miljoner
kvadratmeter kommersiella lokaler (kontor, lager,
logistik, industri, hotell och butiker) och 8 000 bostäder. Den totala ytan motsvarar 44 rådhus räknat
utifrån Köpenhamns rådhus bruttoareal.
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De sex största svenska aktörerna har i hög grad
intensifierat närvaron i Danmark under de senaste
åren. Från 2015 och fram till idag har bolagen förvärvat fastigheter för 28,5 miljarder svenska kronor i
Danmark. Hittills i år är transaktionsvolymen 8,5
miljarder svenska kronor, vilket kan jämföras med
12,5 svenska miljarder svenska kronor för hela förra
året och 7,5 miljarder svenska för hela 2015. För
knappt tre veckor sedan gjorde det svenska investeringsbolaget Niam en rekordstor affär i Danmark när
de köpte fastighetsbolaget HD Ejendomme för cirka
fem miljarder svenska kronor och fick ett tillskott på
närmare 500 000 kvadratmeter. Därmed blev de även
den största svenska fastighetsägaren i Danmark med
totalt cirka 860 000 kvadratmeter. Wihlborgs har
tidigare varit dominerande med sina cirka 400 000
kvadratmeter. Därefter ligger Castellum, Balder och
Heimstaden på samtliga runt 200 000 kvadratmeter.
Av aktörerna inom bostadssegmentet är Balder störst
med 1 500 befintliga lägenheter och ytterligare 1
000 under produktion. Heimstaden har cirka 1 100
befintliga och 680 under produktion och Akelius
äger cirka 700 stycken befintliga. Wihlborgs är den
av aktörerna som var tidigast att investera i Danmark,
redan 1996, och Akelius är sist in i höstas.
Förutom Niams rekordköp från våren har även flera
av de andra svenska aktörerna satsat stort under
de senaste åren. Heimstaden har på två år köpt ett
bestånd på cirka 1 100 lägenheter och har hittills i
år köpt fem projektfastigheter för cirka tre miljarder
svenska kronor. Förra året förvärvade Castellum
dåvarande Norrporten och fick då ett tillskott på
sju fastigheter i Köpenhamn. Wihlborgs köpte en
stor portfölj med 13 fastigheter förra året och har
under de senaste två åren fördubblat sitt bestånd i
Danmark. Akelius gjorde sitt första förvärv i höstas
och köpte bland annat höghuset Domus Vista med
476 lägenheter. Balder har ett brett bestånd i Danmark och renoverar just nu Det Kongelige Danske
Musikkonservatoriums tidigare lokaler till hotell,
bygger nytt i Amager Strandpark och Ørestad och
har gått in som delägare i det danska projektutvecklingsbolaget Sjælsø Management. Sammantaget stod
de svenska fastighetsägarna för närmare en femtedel
av transaktionsvolymen i Köpenhamn förra året,
enligt rådgivningsföretaget Sadolin & Albæk.
Heimstaden, Balder och Akelius satsar främst på
bostäder i Danmark. Akelius fokuserar på det äldre
beståndet som de vidareutvecklar i takt med att
hyresgästerna flyttar. De överväger även att investera
i kontorslokaler som kan byggas om till bostäder
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Maj 2017

vilket har varit vanligt i Köpenhamn under de
senaste åren. Heimstaden och Balder är inriktade
på nyproduktion och båda företagen har även köpt
projektfastigheter i Danmark. Som nämnt ovan
äger Balder även ett befintligt hotell och genomför
just nu en ombyggnad av den 5 500 kvadratmeter
stora byggnaden på Niels Brocks Gade centralt i
Köpenhamn som tidigare huserat Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium, dessutom äger de
Cirkusbygningen som har nöjesbolaget Wallmans
som hyresgäst. Wihlborgs och Castellum satsar på
kommersiella fastigheter och främst kontor och
lager i Danmark. Niam som är ett investeringsbolag
satsar både på kommersiella lokaler och på bostäder.
Eftersom Niam är en fondbaserad ägare med ett
mer utpräglat köp- och säljperspektiv är de en aktiv
part på transaktionsmarknaden i Danmark.
Sett utifrån geografiska lägen investerar Balder
och Heimstaden främst i centrala Köpenhamn, i
Ørestad och på Amager. Akelius har i dagsläget
köpt fastigheter i centrala Köpenhamn, men kan
även tänka sig att satsa i Storköpenhamn framöver. Balder kan tänka sig att titta på fler områden
när marken börjar ta slut i bland annat Ørestad.
Wihlborgs satsar främst i de västra delarna av
Storköpenhamn, men förvärvade förra året även
en portfölj som delvis finns i Köpenhamns norra
och södra delar. Castellum har ett tudelat bestånd
sedan Norrportenaffären förra året. Tidigare fokuserade de på västra Storköpenhamn medan det nya
beståndet är beläget i centrala Köpenhamn, främst
vid Havneholmen och i Ørestad.
Därmed kan konstateras att fler av de svenska
bolagen har breddat verksamheten i Danmark
under den senaste tiden eller funderar på att göra
det. Niam har delvis ändrat fokus från att tidigare
ha satsat mycket på bostäder i Köpenhamn till
att satsa mer på bostäder i provinsen och kontor i
Köpenhamn. Castellum har med Norrportens fastigheter fått ett bestånd som finns i två geografiska
lägen och funderar även på att börja arbeta med
projektutveckling av kontor eller lager. Wihlborgs
fick med förra årets storköp delvis en ny geografi
med norra och södra Köpenhamn. Heimstaden
har satsat på projektutveckling under året. Balder
jobbar med projektutveckling av kontor och hotell
och har även köpt in sig som delägare i ett danskt
projektutvecklingsbolag. Akelius funderar på att
satsa på kontorslokaler centralt i Köpenhamn som
byggs om till bostäder och eventuellt även på fler
geografiska områden än centrala Köpenhamn.
7

REAL ESTATE

Att några av bolagen som investerar i nyproducera- heter. Det är en av orsakerna till att transaktionsvolymen i Danmark har ökat under de senaste
de bostäder går över till att även satsa på projekåren. Att utländska investerare har fått upp ögonen
tutveckling är en följd av marknadsläget, tror Peter
för Danmark har inneburit krav på branschen och
Winther som är vd på det danska rådgivningsbidragit till en ökad transparens, vilket även de
företaget Sadolin & Albæk. Konkurrensen inom
svenska aktörerna har upplevt. En viktig faktor
bostadssegementet har ökat och prissättningen har
är även den geografiska närheten. Bolag som har
blivit mer aggressiv. Därför är det en bra affär att
en stor marknadsandel på hemmaplan och söker
jobba med projektutveckling om man har medel
nya marknader för expansion finner i Danmark
att finansiera det, menar han. För Castellum och
en marknad på nära avstånd där de förstår språket
Wihlborgs, som båda varit stora i västra delarna
och det finns goda finansieringsmöjligheter.
av Storköpenhamn, ser han det som en fråga om
volym att de går mot fler geografiska områden,
Det har inte gått att göra fel som fastighetsinvesdet finns en gräns för hur stor man kan bli på en
terare i Danmark under de senaste åren, menar
marknad. Att satsa på projektutveckling inom laPeter Winther. Men nu börjar priserna pressas upp
ger, som Castellum funderar på, ser Peter Winther
och konkurrensen hårdna
som en bra affär då det
vilket gör det viktigare att
är mycket låg vakans
”Den danska fastighetsvälja rätt läge och köpa
när det gäller moderna
logistikbyggnader inom marknaden har varit hårt rätt produkt. Han tror
att prisnivåerna kommer
20 kilometer från Ködrabbad av finanskrisen
att stabiliseras och för en
penhamn och eftersom
och återhämtningen har
ny aktör kan det försvåra
efterfrågan ökat i takt
ett inträde på marknaden
med internethandelns
tagit tid. Det har även
för att köpa en kritisk
frammarsch.
inneburit att stora bemassa, men de svenska
stånd har varit till salu
fastighetsägarna har i stor
De svenska fastighetsägarna ses numera som och att priserna har varit utsträckning redan fått
fotfäste på marknaden,
en naturlig del av den
relativt låga.”
betonar han.
danska marknaden,
menar Peter Winther.
När det gäller tillvägagångssättet i Danmark har
Säljare kan uppleva det osäkert att göra affärer
de flesta aktörerna gjort ett förarbete för att lära
med utländska investerare och som potentiell kökänna marknaden. Den spontana reaktionen från
pare gäller det då att kunna visa att man kan och
aktörerna är att det finns skillnader mellan markvill köpa. De svenska aktörerna har gjort ett bra
naderna, men de ser det inte som något problem
förarbete och betraktas som långsiktiga investerare
utan något som man bör vara medveten om och
i Danmark, enligt Peter Winthers bedömning. Anförhålla sig till. De flesta aktörerna lägger dock
ledningarna till att de svenska aktörerna har ökat
stor vikt vid att ha tillgång till lokal kompetens
sin närvaro i Danmark och att fler har tillkommit
och att förstå praxis, lagar och regler i Danmark.
under de senaste åren är flera. Den danska fastigEtt par av aktörerna betonar att de ser det som två
hetsmarknaden har varit hårt drabbad av finansskilda marknader med olika affärskultur.
krisen och återhämtningen har tagit tid. Det har
även inneburit att stora bestånd har varit till salu
Aktörerna är överens om att det inte går att ta sin
och att priserna varit relativt låga. Som investerare
egen kontext med sig till Danmark och tro att det
har det varit möjligt att under kort tid bygga upp
fungerar som på den egna hemmamarknaden. I
en kritisk massa och till bra pris, bland annat i
intervjuer med aktörerna framgår flera skillnader.
jämförelse med Stockholmsmarknaden.
Bland annat att man mäter yta i både kommersiella
fastigheter och bostäder på olika sätt mellan länderDen danska marknaden består av få stora fastna. I Danmark räknas i högre grad gemensamma
ighetsbolag och istället är pensionsbolagen stora
ytor med i lägenhets- eller kontorsytan. Dessutom
fastighetsägare vilket bland annat har sin grund
är det vanligare med deposition och förskottsbetali skattemässiga orsaker. Pensionsbolagen har gått
ning, även det gäller både för kommersiella lokaler
från att se fastigheter som en evig investering till
och bostäder. Hyresgästen i en dansk hyresbostad
att löpande se över sitt bestånd och avyttra fastig8
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betalar kallhyra och har sedan abonnemang på
värme, vatten och el vilket innebär att en fastighetsägare i Danmark inte har samma säsongsvariationer
i sina driftskostnader som i Sverige.
Den danska hyressättningen skiljer sig för bostäder
som är byggda innan eller efter 1992. Bostäder
som är byggda innan 1992 omfattas av en reglerad
hyra medan bostäder som är byggda 1992 eller
senare omfattas av fri hyressättning. De boende i
hyresfastigheter har förköpsrätt vid en försäljning
vilket gör att en fastighetsägare får vänta tio veckor
innan de får besked om affären går igenom. Vid
bostadsrenovering krävs insatser på minst 2 400
danska kronor per kvadratmeter i värdeförbättrande åtgärder för att hyran ska kunna höjas. På den
kommersiella sidan läggs bland annat ett större
kostnadsansvar för driften på hyresgästen, det är
vanligare med prutmån i förhandlingar om hyra,
att man avtalar om långa hyreskontrakt på 10–20
år som inte kan sägas upp och det är vanligare med
ett större serviceutbud i fastigheten exempelvis i
form av egen restaurang.
Vid transaktioner registreras en fastighet i Danmark genom en så kallas tinglysning. Ofta är
formulären långa och komplicerade vilket gör att
de flesta aktörerna tar hjälp av advokater för förfaØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Maj 2017

randet. Eftersom de svenska aktörerna gått in i en
ny marknad vittnar de om att det ofta krävs, i alla
fall initialt innan de hunnit bygga upp en egen organisation, mer hjälp med rådgivning. Det danska
realkreditsystemet erbjuder andra finansieringsmöjligheter än i Sverige. Genom realkrediten ges
normalt 60 procents finansiering till kommersiella
fastigheter och till skillnad från svenska banker
kan realkreditinstituten inte upphäva ett avtal om
låntagaren betalar sin ränta även om fastighetens
värde har minskat.
Den svenska köpvågen av fastigheter i Danmark
har hållit i sig en tid och det finns i dagsläget inte
mycket som tyder på att den är på väg att avta.
Sammanfattningsvis kan sägas att de svenska
aktörerna uppger att de är nöjda med sin närvaro
i Danmark, att de ser sig som långsiktiga ägare
och investerare som vill satsa mer på andra sidan
sundet. Av aktiviteten att döma har marknadsläget gjort det särskilt gynnsamt att investera i
fastigheter i Danmark under de senaste åren. Det
finns därför anledning att tro att hur satsningarna kommer att se ut framöver i mycket beror på
marknadens utveckling. Ytterligare prisökningar
och ökad konkurrens vid förvärv kan innebära
att aktörerna framöver skiftar strategi i form av
satsningar i nya geografiska lägen eller segment.
9
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Företagens tillvägagångssätt
DET SVENSKA FASTIGHETSBESTÅNDET I DANMARK:

De svenska aktörerna har gjort stora fastighetsförvärv i Danmark inte
minst under de senaste åren och äger idag sammanlagt 2 miljoner kvadratmeter på den andra sidan sundet. Det motsvarar i yta 44 Köpenhamns
Rådhus. Det samlade fastighetsvärdet är omkring 40 miljarder svenska
kronor. Aktörerna har olika strategi och geografisk inriktning i Danmark,
men de ser sig alla som långsiktiga och vill satsa mer.

Sammantaget äger de svenska aktörerna fastigheter
för cirka 40 miljarder svenska kronor i Danmark.
Den totala ytan är omkring 2 miljoner kvadratmeter.
Fördelat på segment motsvarar det cirka 1,3 miljoner
kvadratmeter kommersiella lokaler (kontor, lager,
logistik, industri, hotell och butiker) och runt 8 000
bostäder. Den totala ytan motsvarar 44 rådhus räknat
utifrån Köpenhamns rådhus bruttoareal.
De sex största svenska aktörerna har i hög grad intensifierat närvaron i Danmark under de senaste åren.
10

Från 2015 och fram till idag har bolagen förvärvat
fastigheter för omkring 28,5 miljarder svenska kronor
i Danmark. Hittills i år är transaktionsvolymen 8,5
miljarder svenska kronor, vilket kan jämföras med
12,5 svenska miljarder kronor för hela förra året och
7,5 miljarder svenska för hela 2015.
Wihlborgs är den aktör som har funnits längst i
Danmark. Bolaget har bara investerat i kommersiella fastigheter och haft ett geografiskt fokus i
västra Storköpenhamn i orterna Herlev, Ballerup,
Høje-Taastrup, Glostrup och Brøndby. I och med
höstens stora tillskott på 13 fastigheter har Wihlborgs breddat sig geografiskt eftersom ungefär
hälften av beståndet finns i norra och södra Köpenhamn, men centrum av byen lämnar bolaget fortsatt
till andra aktörer.
– Vi har inga ambitioner att komma in i de mest
centrala delarna av Köpenhamn. Vi bedömer att det
är pensionsbolagens marknader och de har gott om
pengar och låga avkastningskrav. Vi har gjort bedömningen att vi inte kan vara med och konkurrera där.
Däremot satsar vi mer i halvcentrala lägen med bra
kommunikationer, säger Anders Jarl, vd Wihlborgs.
Balder gjorde första köpet i Danmark 2010 och hade
egentligen tänkt att hålla sig inom Sveriges gränser.
– Vi började titta i Danmark 2009 och gjorde första förvärvet året efter. Det var ingen lång
process. Vi hade egentligen bestämt oss för att inte
gå utanför Sverige, men vi fick ett erbjudande som
såg intressant ut. Jag frågade en dansk bank vad de
tyckte om affären och området och de tyckte det
var bra. Det är en bra temperaturmätare om banken
gillar det, säger vd Erik Selin.
Geografiskt fokuserar Balder främst på centrala
Köpenhamn, Ørestad och Amager. De äger Cirkusbygningen som huserar nöjesbolaget Wallmans i
Köpenhamn, ett hotell på Østerport och bygger just
nu om en central byggnad i Köpenhamn till hotell
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Maj 2017

2 miljoner kvadratmeter
Av det totala beståndet på 2 miljoner kvadratmeter står kommersiella lokaler för
ungefär 1,3 miljoner kvadratmeter och bostäder för cirka 700 000 kvadratmeter
eller omkring 8 000 lägenheter.

44 rådhus

FOTO: NEWS ØRESUND

Flera av de svenska fastighetsaktörerna som har investerat i Danmark har köpt stora portföljer och byggt
upp en kritisk massa på kort tid. Heimstaden startade
sin satsning 2015 och har idag ett bestånd på cirka 1
100 befintliga lägenheter och fem byggprojekt med
680 kommande lägenheter på gång. Akelius gjorde sitt
första förvärv i höstas och äger idag 700 lägenheter varav det 102 meter höga bostadshuset Domus Vista på
Frederiksberg är det största. Men även aktörerna som
funnits på marknaden sedan en tid har ökat aktiviteten
under de senaste åren. Niam förvärvade i april samtliga
aktier i fastighetsbolaget HD Ejendomme som äger
490 000 kvadratmeter i Danmark och vilket mer än
fördubblade bolagets danska bestånd. Castellum förvärvade förra året det svenska fastighetsbolaget Norrporten och fick då sju nya fastigheter i Köpenhamn
i centrala lägen. Wihlborgs köpte en portfölj med 13
fastigheter i Danmark i höstas i, för företaget, delvis
nya geografiska lägen. Göteborgsbaserade Balder satsat
brett i Danmark med flera byggprojekt i bland annat
Ørestad och på Amager, dessutom bygger de om en
stor profilfastighet i centrala Köpenhamn till hotell just
nu och förvärvade förra året 49 procent av ägarandelen
i det danska projektuvecklingsbolaget Sjælsø Management. Samtliga bolag har växt i Danmark under de
senaste åren och de har en viktig sak gemensamt: de
ser sig alla som långsiktiga på den danska marknaden
och vill satsa ytterligare framöver.

40 miljarder svenska kronor i fastighetsvärde

De svenskägda fastigheterna i Danmark
på 2 miljoner kvadratmeter motsvarar
cirka 44 rådhusbyggnader räknat utifrån
Köpenhamns rådhus
bruttoareal.
I siffrorna för det totala beståndet,
fastighetsvärde och yta, inkluderas
förutom de sex största fastighetsägarna även bolaget Pandox. I siffrorna
över förvärven samt i den mer detaljerade genomgången av vardera aktör
är företaget däremot inte inkluderat.

DE SVENSKA FASTIGHETSFÖRVÄRVEN I DANMARK:

8,5 miljarder

12,5 miljarder

7,5 miljarder

svenska kronor har
investerats hittills
under 2017
(januari till april).

svenska kronor
investerades under 2016.

svenska kronor
investerades under 2015.

Källa: Øresundsinstituttets sammanställning baserad på uppgifter från bolagen, pressmeddelanden och årsrapporter samt Sadolin & Albæk
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STORA SVENSKA FASTIGHETSAKTÖRER SOM INVESTERAR I DANMARK:
bostäder
kommersiella
fastigheter

Castellum

Niam

2011

2011

207 133 kvm

860 131 kvm

Köpenhamn
Brøndby, Herlev,
Albertslund,
Ørestad

Herlev

Hela Danmark

Ballerup

Balder
2010

(nyproduktion)

198 949 kvm

Frederiksberg

Köpenhamn

Glostrup

Köpenhamn,
Amager, Ørestad

Høje
-Taastrup Albertslund
Amager

Brøndby

Ørestad

Wihlborgs
1996

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

Akelius
2016

(äldre bostäder)

51 426 kvm
Köpenhamn och
Frederiksberg

Heimstaden
2015

(nyproduktion)

186 454 kvm
Köpenhamn,
Frederiksberg,
Amager, Ørestad

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
Fastighetsbolaget Pandox är inriktat mot hotellfastigheter i Europa. Bolaget äger åtta fastigheter i Danmark med sammantaget cirka 1 840 hotellrum, cirka 100 000 kvadratmeter, och ett fastighetsvärde på 3,2
miljarder svenska kronor. 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.
Bland de aktörer som ännu inte har förvärvet ett så stort bestånd i Danmark finns även Alma Property
Partners som i dagsläget äger 102 lägenheter på en yta av 12 300 kvadratmeter, Corem Property Group
som är inriktade på lager-, logistik och handelsfastigheter och äger två fastigheter på en yta av 35 981
kvadratmeter i Danmark, Sagax som investerar inom lager och lätt industri och äger cirka 6 500 kvadratmeter i Danmark samt Midstar som är inriktade mot hotellfastigheter och som i början av maj gjorde sitt
första förvärv i Danmark bestående av Quality Airport Hotel Dan med 240 rum.
För att läsa mer om ovanstående aktörer och om ett par bolag som tittar på den danska marknaden,
men som ännu inte gjort något förvärv, se nästa uppslag.
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och har dessutom flera bostadsprojekt igång just nu.
I takt med att marken tar slut i utbyggnadsområden
som Ørestad kommer Balder att titta på fler områden i Köpenhamn, tror Erik Selin.

varandra. Dessutom tittar vi efter projektutveckling.
Nu när vi har fått upp volymen är vi redo att ta
nästa steg. Vi vill växa i de områden vi redan finns
och i nära anslutning till dem, säger Ola Orsmark,
bolagets vd för Region Öresund.

Niam gjorde första förvärvet i Danmark 2011 och
Heimstaden gjorde sitt första förvärv i Danmark
köpte i början flera stora bostadsportföljer som de
2015. På de två år som har gått har företaget byggt
sedan i flera fall sålt vidare när den danska transakupp en portfölj med cirka 1 100 lägenheter genom
tionsmarknaden börjat återhämta sig efter finansförvärv och dessutom tillfört fem projektfastigheter
krisen. Bolaget har skiftat strategi från bostäder
som kommer att ge ytterligare 680 bostäder framöver.
centralt i Köpenhamn till att titta mer mot den
Under 2017 har företaget investerat 3 miljarder svensövriga delen av Danmark, däremot är Köpenhamn
ka kronor. Enligt Patrik Hall, vd Heimstaden, tar det
fortsatt intressant för bolaget när det gäller kontor.
tid att sätta sig in i en ny
Som fondförvaltare letar
och förstå den.
de alltid efter den bästa
”De flesta aktörerna upp- marknad
– Vi har tittat på
affären och utgår från
ger att de har undersökt
mycket, men förvärvat
att fastigheten även ska
lite av det även om det
kunna säljas vidare inom den danska marknaden
ser mycket ut utåt. Det
en överskådlig framtid.
– Vi är en opportunity ett tag innan de gjorde sin här är en liten bråkdel av
det vi har tittat på. Innan
investor som ska bedöma första fastighetsaffär. De
vi kände oss bekväma
var de bästa möjlighehar tagit hjälp i processen med det första köpet
terna är. Vi kommer att
hade vi nog tittat i ett år,
fortsätta med bostäder,
av rådgivare och arbetat
säger han.
men segmentet centralt
för att bygga upp ett loi Köpenhamn har blivit
Akelius är senaste aktören
lite för dyrt för oss. Vi
kalt nätverk.”
att gå över sundet och
har mer fokus på det som
gjorde sitt första förvärv i höstas. Företaget har satsat
ligger längre utanför centrum nu. Däremot har vi
på ett annat segment av bostadsmarknaden jämfört
köpt en del kontor i Köpenhamn, på det sättet har
med Balder och Heimstaden som riktat in sig mer
vi ändrat fokus, säger Kristian Krogh, ansvarig för
mot nyproduktion. Akelius har istället valt bostäder i
Niams danska verksamhet.
det äldre beståndet som de sedan vill utveckla vidare.
Storförvärvet i april innebär att Niam är den
Det finns regler på området som en aktör bör känna
största svenska fastighetsägaren i Danmark just nu
till bland annat eftersom de boende i hyresfastigheter
både sett till antal kvadratmeter och till fastighetshar förköpsrätt på samma villkor som en investerare
värde. I affären följde 2 000 bostäder och 72 komhar förhandlat fram samt skillnader när det gäller
mersiella fastigheter runt om i landet, sammantaget
dokumentation av renovering mellan länderna. För
motsvarar det 490 0000 kvadratmeter.
Akelius har det varit en fördel i den danska etableringen att de sedan tidigare har erfarenhet av att göra
Castellum gjorde sin första investering i Danmark
intåg på andra utländska marknader.
2011 och etableringen var trevande till att börja
– I och med att vi finns i så många länder har vi
med. 2015 tog det ordentlig fart och företaget växgjort den här resan tidigare. Vi vet ungefär vilka tylade upp genom ett större förvärv och sedan ytterper av frågor man ska ställa och hur man ska gå tillligare förra året i och med förvärvet av Norrporten
väga. Sen handlar det mycket om att ge sig ut och
som gav ett tillskott på sju nya fastigheter. Norrportitta på hus, få in prospekt och räkna på kalkyler
tens geografiska fokus var främst centrala delarna
för att få en känsla. Det är viktigt för oss att vara på
av Köpenhamn kring Havneholmen och Kalvebod
plats för att se vad som händer på marknaden, säger
Brygge samt Ørestad. Tillsammans med Castellums
Peter Ullmark, chef för Skandinavien på Akelius.
inriktning mot västra Storköpenhamn och orterna
Brøndby, Herlev och Albertslund ger det två lägen
De flesta aktörerna uppger att de har undersökt
för företaget framöver.
den danska marknaden ett tag innan de gjorde sin
– Att vi är fysiskt beläget i två delar av Köförsta fastighetsaffär. De har tagit hjälp i processen
penhamn tror vi är en bra mix, de kompletterar
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Maj 2017
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av rådgivare och arbetat för att bygga upp ett lokalt
nätverk. De betonar att det är viktigt med lokal
kompetens i förhandlingar och de flesta aktörerna
har även en egen organisation på plats med dansk
personal. Wihlborgs har 35 anställda i Danmark
och fler serviceuppgifter i konceptet än i Sverige,
däribland restaurangpersonal och drift av konferensanläggning. Castellum har också en egen organisation på plats i Danmnark med ett 10-tal anställda.
Akelius har i dagsläget fyra anställda i Danmark och
räknar med att vara runt sex personer inom en kort
framtid. Balder har 10–15 anställda i Danmark, alla
danskar. Niam har vuxit från två anställda i starten
i Danmark till sex anställda i nuläget. Heimstaden
har ingått samarbeten i Danmark för att sköta uthyrning och förvaltning och en viktig anledning är

REAL ESTATE

ägarformen. I Danmark har de främst köpt ägarlägenheter vilket gör att de ibland äger alla lägenheter
i en fastighet och ibland delar av dem. Företaget har
ännu inte bestämt sig hur de ska göra med driften
framöver, berättar vd Patrik Hall.
– Det beror på hur portföljen utvecklas, om vi
kommer att ha hela hus eller inte. Det viktigaste är
att vi vill vara väldigt närvarande i den dagliga driften. Vi tycker att det fungerar bra som det är idag,
men om vi växer ytterligare tror jag i förlängningen
att vi måste ha någon person från oss på plats. Det
är ganska mycket resande idag eftersom vi vill vara
aktiva och inne i verksamheten, säger han.

samt ett par aktörer som funderar på att gå in på den
danska marknaden framöver. Bland dess utmärker
sig Pandox som är inriktade mot hotellfastigheter i
Europa. De äger i nuläget åtta hotellfastigheter i Danmark som sammantaget har 1 840 rum på 100 000
kvadratmeter och ett fastighetsvärde på 3,2 miljarder
svenska kronor. Investeringsmässigt känner aktörerna
inom hotellsegmentet snabbare effekter av ny kapacitet
jämfört med exempelvis kontorsmarknaden. Enligt
Pandox är bolaget därför mer selektiv när det gäller
nyförvärv i Danmark framöver eftersom det har byggts
flera nya hotell under den senaste tiden i Köpenhamn.
Läs mer om Pandox och de andra aktörerna nedan.

Med i denna analys finns även ett antal svenska aktörer
som i dagsläget har ett mindre bestånd i Danmark

Det finns flera faktorer som har påverkat de svenska
fastighetsaktörerna att investera i Danmark. På sid-

FLER SVENSKA BOLAG SOM ÄGER FASTIGHETER I DANMARK:
Alma Property Partners
Ett investeringsbolag baserat i Stockholm som i dagsläget har gjort tre förvärv i Danmark. Det första gjordes i februari förra året och omfattande 53 lägenheter
i Köpenhamn och Lyngby. Det andra förvärvet gjordes
i juni förra året och består av 34 lägenheter i Ørestad.
Det tredje förvärvet gjordes i mars i år och innefattar
15 lägenheter och 8 lokalenheter i Valby. Sammantaget äger Alma Property Partners 102 lägenheter
på en yta av 12 300 kvadratmeter i Danmark. Hittills
har bolaget köpt bostadsfastigheter i Danmark, men
är potentiellt även intresserade av andra sektorer.
Alma Property Partners bildades i november 2014 och
startades av Simon de Château som tidigare var vd på
Sveafastigheter som också investerade i fastigheter i
Danmark. Vd är Sloan Wobbeking som tidigare arbetat
på investeringsbolaget Niam.
Corem Property Group
Ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar
lager-, logistik- och handelsfastigheter. Bolaget har
huvudkontor i Stockholm och arbetar i mellersta och
södra Sverige samt i Danmark. Fastighetsbeståndet
i Danmark består av två fastigheter som ligger i
Roskilde respektive i Greve och har en sammanlagd yta på 35 981 kvadratmeter. Bolaget har ägt
fastigheter i Danmark sedan 2008 och tittar just nu
efter nyförvärv med fokus på Storköpenhamn. Vd på
bolaget är Eva Landén.
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Sagax
Ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella
fastigheter främst inom lager och lätt industri. Bolaget
har sitt huvudkontor i Stockholm och äger i dagsläget
två fastigheter i Danmark. Den ena fastigheten är 3 569
kvadratmeter stor och finns i Aalborg och den andra
som är 2 890 kvadratmeter stor finns i Hillerød. Bolaget
köpte de första fastigheterna i Danmark för omkring tio
år sedan som en del av andra förvärv som gjordes i Sverige. Därmed finns ingen uttalad strategi för ytterligare
danska investeringar. Vd på bolaget är David Mindus.
Pandox
Ett fastighetsbolag inriktat mot hotellfastigheter i främst
Europa. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och
äger åtta hotellfastigheter i Danmark: Scandic Sluseholmen Copenhagen, First Hotel Mayfair Copenhagen, First
Hotel Twentyseven Copenhagen, Scandic Copenhagen,
Scandic Glostrup, Scandic Hvidovre, Scandic Kolding och
Meininger Copenhagen. Sammantaget har de ca 1 840
rum och ett fastighetsvärde på 3,2 miljarder svenska
kronor. Bolaget bildades 1995 av Securum och Skanska.
Hotellsegmentet ser annorlunda ut investeringsmässigt
då bolaget som fastighetsägare arbetar i nära samarbete med operatören och eftersom segmentet snabbare
märker effekter av ny kapacitet än på exempelvis kontorsmarknaden. Pandox gillar den danska marknaden,
men eftersom det har byggts flera nya hotell under den
senaste tiden i Köpenhamn är bolaget mer selektivt när
det gäller nyförvärv. Vd på bolaget är Anders Nissen.
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Midstar
Ett fastighetsbolag inom hotellbranschen som bildades
i nuvarande skepnad 2015. Företaget har kontor i Stockholm och i ägarstrukturen finns institutionellt kapital
genom bland annat Alecta och Kåpan. I början av maj i år
gjorde Midstar sitt första förvärv i Danmark när de köpte
Quality Airport Hotel Dan med 240 rum invid Köpenhamns flygplats Kastrup. Företaget kikar på fler förvärv
i Danmark och väljer i sin strategi bort konferenshotell
och hotell med mindre än 100 rum. Bolaget äger i dagsläget ett femtontal hotellfastigheter i Sverige, Norge och
Danmark. Vd på bolaget är Peter Tengström.

orna 18-21 behandlas marknadsläget i Danmark och
där framgår bland annat att prisbilden är en viktig
faktor ur investeringssynpunkt. Det har funnits stora
fastighetsbestånd ute till försäljning efter krisen vilket
har gjort det lätt att komma upp i en kritisk massa.
Dessutom har prisbilden varit mer fördelaktig bland
annat i jämförelse med Stockholmsmarknaden vilket
har lockat de svenska investerarna.
Det finns flera skillnader mellan den danska
och svenska fastighetsmarknaden som är bra att ha
kännedom innan man gör en investering på andra
sidan sundet. Aktörerna i rapporten betonar vikten
av att känna till praxis, lagar och regler som gäller i
det nya landet och inte tro att marknaden fungerar
på samma sätt som den gör hemma. Läs mer om
skillnader på sidorna 24–29.

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

SVENSKA BOLAG SOM TITTAR PÅ FÖRVÄRV I DANMARK:
Kunskapsporten
Ett fastighetsföretag som arbetar med profilfastigheter som bland annat skolor, sportarenor och
badhus. Bolaget startade 2007 och har sitt huvudkontor i Malmö. Kunskapsporten är intresserade av
att investera i Danmark, men har inte gjort någon
affär på den danska sidan sundet ännu. Själland
är främst intressant geografiskt för företaget
vars koncept är att samarbeta med kommuner i
så kallade OPP-lösningar. Den typen av lösningar
är inte lika vanliga i Danmark ännu när det gäller
samhällsfastigheter, enligt vd Joakim Ollén. Bland
annat finns det skillnader i upphandlingspraxis
mellan länderna där Sverige har en modell som
upplevs enklare och som de danska kommunerna
visar intresse för, menar han. Bolaget deltar just
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nu i en upphandling i Danmark och hoppas börja
arbeta med det första projektet under året.
Brunswick Real Estate
Ett rådgivnings-, investerings- och långivarföretag
verksamt inom fastighetsområdet i Norden som etablerades 2014 efter en fusion av bolagen Leimdörfer,
Sveafastigheter och Brunswick Real Estate Capital.
Investeringsdelen av Brunswick, som härstammar
från tidigare Sveafastigheter, har i dagsläget inte
något fastighetsinnehav i Danmark. Men Sveafastigheter investerade tidigare i Danmark inom bostadssegmentet och ägde som mest danska fastigheter för
omkring en miljard svenska kronor och Brunswick
ser den danska marknaden som intressant för investeringar framöver. Bolaget är partnerägt.
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Välprofilerade svenskägda fastigheter i Danmark
De svenska investerarna har förvärvat flera välprofilerade fastigheter på
den andra sidan sundet. Exempelvis äger Balder Cirkusbygningen i centrala Köpenhamn, Castellum fick med Norrportenaffären Neroport som inkluderar Ferringtornet i Ørestad i sin portfölj och Akelius köpte det 102 meter
höga bostadtornet Domus Vista på Frederiksberg i december förra året.
Niams Copenhagen Business Park.

Castellums Havneholmen Tower.

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

FOTO: NEWS ØRESUND

Wihlborgs Lautrupvang 1 i Ballerup.

Akelius Domus Vista.

16

Niams SK20.
Balders ombyggnad av Det Kongelige Danske Musikkonservatorium till hotell.
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Marknadsläget
Efter finanskrisen har det funnits stora fastighetsbestånd till salu i Danmark och priserna har varit låga. Dessutom har de danska pensionsbolagen i större utsträckning sett över sina portföljer och sålt fastigheter
vilket ökat transaktionsvolymen. För de svenska fastighetsägarna har den
geografiska närheten varit en fördel.
Den danska fastighetsmarknaden drabbades hårt
av finanskrisen. Vakansen på kontorslokaler ökade,
fastighets- och bostadspriserna sjönk, stora fastighetsbestånd lades ut till försäljning och nyproduktionen avstannade. Men det gav samtidigt köpläge
för den investerare som hade kapital.
– Den danska marknaden har varit underprissatt i
förhållande till de svenska och tyska marknaderna. När
man kommer ur en så pass djup fastighetskris tar det
ett tag innan de lokala investerarna har krafter och är
riskbenägna igen. Där såg de svenska investerarna och
tyska fonderna ett hål i marknaden. Köpenhamn har
varit underprissatt med 10–20 procent i förhållande
till de egna marknaderna, säger Peter Winther, vd på
det danska rådgivningsföretaget Sadolin & Albæk.
Dessutom ser de svenska fastighetsbolagen flera
andra fördelar med den danska marknaden.
– De har identifierat en marknad som ligger så
nära dem språkligt, kulturellt, geografiskt så det
är upplagt om man vill expandera. Det är nära, de
förstår marknaden, det finns goda finansieringsmöjligheter och jag tror i hög grad att svenskarna sett
Köpenhamn som billigt, säger han.
Bilden bekräftas bland annat av Patrik Hall, vd
på Heimstaden.
– Om man tittar på vad får man över på nedersta
raden och jämför det med Stockholm och priserna
där tycker vi, med tanke på den inflyttning som
sker till Köpenhamn, att det känns som en långsiktigt stabil investering. Man kan göra en affär som
man känner sig tryggare med och man får en vettig
avkastning på de investerade pengarna.
Även Anders Jarl, vd på Wihlborgs, ser goda
möjligheter i Danmark.
– Vår ambition att fortsätta växa i de här delmarknaderna. Vi har varit mer aggressiva i Köpenhamn än i Malmö det senaste året och det är för att
vi bedömer att det har varit bättre affärsmöjligheter.
En naturlig del av marknaden
För en säljare kan en utländsk investerare skapa osäkerhet om transaktionssäkerhet och det gäller därför
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för investerarna som vill in i Danmark att kunna
visa att de kan och vill köpa.
– Vi vet att den första transaktionen med en
utländsk investerare som ska in och lära känna
marknaden är mer komplicerad och det kan dyka
upp saker som vi som danskar inte haft fantasi att
föreställa oss skulle bli en diskussion, men man
kommer från en annan marknad som fungerar på
andra premisser, säger Peter Winther.
De svenska aktörerna har dock gjort ett bra
förarbete och betraktas i Danmark som långsiktiga
investerare, menar han.
– Några danska företag tycker att de har köpt
snabbt, för massivt och tagit stora portföljer, men
vår uppfattning är att de har gjort ett grundligt förarbete och förstår marknadens value drivers. Det är
inte svenska investerare som bara kastar sig in för att
det ser billigt ut i jämförelse med Stockholm, utan
det är svenska investerare som förstår marknaden på
dess egna premisser.
Han bild är därför att de svenska aktörerna har varit ödmjuka inför uppgiften att gå in i ett annat land.
De kan inte alla detaljerna om marknaden och ska
igenom en läroprocess. Många investerare som bränner sig i utlandet gör det för att de tror att det ska
fungera som på hemmamarknaden och tar med sin
egen kontext till ett nytt land, menar Peter Winther.
– Det är min uppfattning att de svenska aktörerna som nu har köpt i Danmark har velat förstå
marknaden. De har varit medvetna och tagit hjälp
och lyssnar, 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
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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. Ökad transparens gör
det enklare att värdera kvaliteten i en affär. Förra
året stod utländska investerare för ungefär 50 procent av transaktionsvolymen, varav de svenska stod
för omkring 15–20 procent. Idag sker transaktioner
mellan utländska aktörer och utan dansk inblandning. Bland de svenska aktörerna har bland annat
Niam sålt till Heimstaden i ett par omgångar. Tidigare har det kommit utländska investerare i vågor
till Danmark och sedan försvunnit igen, men nu är
de en del av marknaden och de danska aktörerna
tvekar inte längre att sälja till utländska aktörer.
– Oron för att transaktionssäkerheten inte är lika
stor när det gäller utländska investerare är fullständigt

borta. Därför har de utländska investerarna blivit en
del av marknaden som agerar på samma premisser
som de danska investerarna, säger Peter Winther.
En annan struktur
Strukturen på den danska fastighetsmarknad ser annorlunda ut jämfört med bland annat den svenska.
Det är inte lika vanligt med stora fastighetsbolag i
Danmark. Det finns främst två stora bolag, Jeudan
och Dades. Det innebär att det är svårare för danska
privatinvesterare som vill ha exponering inom
fastighetsområdet. Antingen får de köpa ett bestånd
själva och då kan det vara svårt att få riskspridning
eller så får de köpa aktier i något av de börsnoterade
bolagen som finns. Orsaken till strukturen är främst
skatteregler, menar Peter Winther.
– Utmaningen är att man ändrade skatten på
90-talet för pensionsbolagen. Om de köper en
fastighet direkt ska de betala 15 procent i skatt,

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

19

REAL ESTATE

De danska pensionsfonderna är dominerande spelare
på marknaden och har historiskt haft en strategi att
behålla fastigheter som de förvärvat. Deras portföljer
kom tidigare sällan ut till försäljning. Den genomsnittliga besittningstiden för danska fastighetportföljer har aldrig varit så kort som den är idag, menar
Peter Winther. En förklaring är att pensionsbolagen
är mer aktiva och reallokerar sin portfölj och väljer att
sälja vid en god affär för att ta hem vinster. Det har
bidragit till en ökad transkationsvolym i Danmark.
Den är fortsatt på en lägre nivå i jämförelse med
bland annat Sverige, men sedan 2011 har transaktionsvolymen tredubblats i Danmark.
– I år tror vi att transaktionsvolymen blir lite
högre än förra året, bland annat för att det kommer
några enskilda större transaktioner, men om det
kommer att stiga ytterligare är svårt att förutsäga. Vi
är på en annan nivå än vi varit tidigare. Den högsta
transktionsvolymen nåddes 2006 och den nivån är
vi uppe på nu. Då var det onormalt, idag är det ett
normaltillstånd. Om vi tittar på beståndet nu är den
genomsnittliga besittningstiden 20–25 år, tidigare
var den 50 år. Det är inte för att det är en väldigt
aktiv marknad, men mer aktiva köpare och säljare
än man har varit. Det beror inte på att marknaden
drivs av bara kortsiktiga spekulativa investerare,
utan mer långsiktiga som dock väljer att lägga om
portföljer och ta hem vinster, säger Peter Winther.
Att fastigheter har gått från att ses som en passiv
och evig investering till att man behöver förstå hyresgästernas behov och tillföra värden som kan öka
vinsten har spridit sig till de danska pensionskassorna. Det har de lärt av danska bolag som Jeudan
och de utländska investerarna, tror Peter Winther.
För de svenska fastighetsbolagen som arbetar med
kommersiella lokaler har en aktiv förvaltningsmodell varit en fördel.
– Det är en konkurrensfördel. Vår svenska modell blir väldigt ofta positivt bemött i Danmark.
Hyresgästerna är inte vana med den uppmärksamhet som vårt arbetssätt innebär och som svenska
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kunder förväntar sig. Många fastighetsägare är mer
passiva och kapitalplacerare som inte har löpande
vardagskontakt med kunderna, säger Ola Orsmark, vd Region Öresund på Castellum.
Prisökningen jämnas ut
Det har varit köpläge på fastigheter i Danmark sedan krisen. De senaste åren har priserna stigit vilket
gör det viktigare att välja rätt som köpare.
– Priserna har stigit med mellan 5–10 procent i
fem år i rad och nu ser vi att prisökningen börjar att
plana ut eftersom avkastningskraven är nere på låga
nivåer. Då blir det en fråga om att välja rätt läge och
koncept. Prisutvecklingen har drivits av att priserna
efter krisen var alltför låga. De senaste fem åren har
man inte kunnat göra fel som investerare. Nu har vi
en situation där det är viktigt att köpa rätt produkt,
säger Peter Winther.
De svenska investerarna har i stor utsträckning redan fått fotfäste i Köpenhamn, annars kan prisutvecklingen göra det svårare att köpa upp en kritisk massa.
– Om priserna skulle öka med tio procent om
året de kommande fyra åren tror jag att några av
dem kommer att sälja. Om priserna är på oförsvarligt höga nivåer kan pengarna användas bättre på
andra ställen och det blir för dyrt oavsett om man
är långsiktig som investerare, men det tror jag inte
kommer att ske. Marknaden drivs inte av spekulativa investerare, utan av långsiktigt kapital och priserna idag är inte för höga i förhållande till alternativa
investeringsmöjligheter, säger Peter Winther.
Prisutvecklingen har bland annat fått det svenska
investeringsbolaget Niam att byta strategi i Danmark. Från bostäder centralt i Köpenhamn till andra delar av landet. Som opportunistisk investerare
gör Niam alltid en bedömning av var de bästa möjligheterna finns för tillfället. När segmentet bostäder
i centrala Köpenhamn har blivit för dyrt fokuserar
de därför längre utanför centrum. Dessutom har de
gått över till att köpa mer kontor i Köpenhamn och
har på så sätt ändrat fokus i Danmark på senare tid.
Konkurrensen har ökat inom vissa segment i Danmark under den senaste tiden. Bland annat finns
det i det äldre bostadsbeståndet med hyreslägenheter en del till salu just nu, bland annat som en följd
av att ett par stora andelsboligföreningar har gått i
konkurs. Annars är det ett segment där utbudet är
relativt lågt i förhållande till intresset, menar Peter
Winther. Äldre bostäder med reglerad hyra är en bra
investering för bolag med längre horisont eftersom
det innefattar att vänta ut att hyresgästerna flyttar
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innan lägenheterna kan renoveras och värdet öka.
Niam har tidigare främst köpt bostäder i KöpenDet gör det svårt att säga när ökningen kommer
hamn och nu gått över till att förvärva i andra delar
och hyreslagstiftningen kräver att lägenheterna
av Danmark. Balder funderar på fler områden
moderniseras för ett visst belopp och att processen
när marken börjar ta slut ibland annat Ørestad.
dokumenteras på ett visst sätt. Det gäller att känna
Akelius som främst köpt i centrala Köpenhamn ser
till systemet, menar Peter Winther.
Storköpenhamn som intressant framöver. Dessutom
– Utmaningen är att det är komplext och
tittar de på fastigheter som tidigare varit kontorslodet betyder att det inte är förnuftigt att köpa en
kaler som kan byggas om
fastighet för en utländsk
till bostäder vilket har
investerare, man ska ha en ”Svenska fastighetsägare
varit populärt de senaste
kritisk massa för att kunna stod för närmare en femåren och väntas fortsätta
göra moderniseringarna
tedel av transaktionsvoly- även om vakansen för
effektivt och billigt.
kontorslokaler i centrum
Dessutom finns det en men i Köpenhamn 2016.”
har fallit från elva till åtta
osäkerhet vid köptillfället
procent under de senaste
eftersom de boende har
tre-fyra åren.
förköpsrätt.
– Det mesta som kon– Så ser reglerna ut och
verteras är i det gamla och
det innebär att man som
oflexibla beståndet som
investerare kan använda
hade valts ifrån ändå. Det
mycket resurser utan att
andra är att priset på bostädet blir en affär. Det ger
der har ökat ännu mer och
frustrationer och kan inneaffärsmässigt är det bättre,
bära att man som köpare
säger Peter Winther.
frånväljer det segmentet.
De danska fastighetsägarUnder 2016 breddade
na arbetar på att få ändrat
Peter Winther, vd
Wihlborgs som är inrikreglerna så att man kan få
Sadolin & Albæk.
tade mot kommersiella
ekonomisk kompensation
fastigheter sin geografi
för det arbetet man gör
i Danmark. De köpte
och kostnader man har för
en portfölj med 13 fastigheter där ungefär hälften
bland annat advokater, säger Peter Winther.
ligger i norra och södra Köpenhamn att jämföra
med deras tidigare koncentration i Köpenhamns
De svenska bolagen breddar sig
västra delar.
De senaste svenska bolagen som har tillkommit i Dan– Jag tror att det är en fråga om volym. Det finns
mark är bostadsaktörerna Heimstaden och Akelius.
begränsningar på hur stor man kan och bör bli på en
– De har köpt stora bestånd på kort tid. Den
marknad. Det är ett utryckt för att de har växt och
möjligheten har funnits. Under finanskrisen kom
blivit naturligt att titta vidare, säger Peter Winther.
det några stora bestånd från banksystemen och flera
Castellum som också tidigare varit fokuserade
av de transaktionerna är second sale av det. Det är
på västra Storköpenhamn fick med Norrporfina portföljer och innebär att man relativt enkelt
tenaffären sju nya kontorsfastigheter i centrala
kan köpa sig ett stort bestånd, säger Peter Winther.
Köpenhamn. Dessutom funderar bolaget på att
Det finns fortsatt stora bostadsbestånd att köpa
arbeta med projektutveckling inom kontor och
i Danmark eftersom de danska pensionsbolagen
lager. Moderna logistikbyggnader är en god affär i
upplever att de är för exponerade inom bostäder.
Danmark, menar Peter Winther.
Men prissättningen har blivit mer aggressiv, därför
– Inom 20 kilometer från Köpenhamn är det
är det en bra affär att gå över i projektutveckling
inte möjligt att få fatt i en modern logistikbyggnad.
om man kan finansiera det, menar Peter Winther.
Det är mycket låg vakans. Med internethandel är det
Det gör även de danska pensionsbolagen medan
fler företag som efterfrågar modern logistik i mindre
de tyska pensionskassor fortsatt främst köper i det
storlek nära byn så att det är möjligt att leverera varor
befintliga beståndet. I år har Heimstaden köpt fem
inom 24 timmar. Det tror vi är en god affär för det är
projektfastigheter i Danmark för totalt omkring tre
låg vakans och betydande efterfrågan.
miljarder kronor. Läs mer på sida nästa sida.
FOTO: NEWS ØRESUND

om de köper genom ett fastighetsbolag ska bolaget
betala 22 procent i skatt och sedan ska de betala 15
procent i pensionsskatt. Därför är de motiverade att
köpa direkt och inte i fastighetsbolag. De danska
pensionsbolagen köper därför inte fastighetsaktier.
Det krävs en skatteändring för att det ska bli en
aktiv marknad för stora börsnoterade fastighetsföretag i Danmark, säger Peter Winther, och tillägger
att marknaden ändå fungerar ändamålsenligt, men
att det är svårt att placera privat kapital i fastigheter
som idag ses som en relativt säker investering.
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Svenska byggprojekt i Danmark

ILLUSTRATION: HEIMSTADEN

Peter Winther. Läs mer på sidan 18.
Heimstaden har i år köpt fem projektfastigheter i
Köpenhamn. I slutet av april förvärvade de Ø-huset
som uppförs i Ørestad och kommer att bestå av 300
bostäder och en livsmedelsbutik. Priset för fastigheten är 1,1 miljard svenska kronor och den väntas

omkring 3 miljarder svenska kronor.
Balder har för närvarande flera byggprojekt igång
och mark som ännu inte har börjat bebyggas som
kommer att ge bolaget ett tillskott på ungefär 1 000
lägenheter framöver. Dessutom bygger Balder om en
fastighet vid Tivoli i centrala Köpenhamn där Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium tidigare hade
sin verksamhet till hotell. Hotellet kommer att drivas
av Nobis och förväntas öppna efter sommaren i år.

ILLUSTRATION: HOLSCHER NORDBERG ARCHITECTURE AND PLANNING

De svenska fastighetsaktörerna har inte bara nöjt sig
med att förvärva befintliga fastigheter i Danmark.
Några av aktörerna driver även byggprojekt på den
andra sidan sundet. I takt med att priserna ökar i
Köpenhamn blir det investeringsmässigt mer fördelaktigt att satsa på nyproduktion, menar rådgivaren

färdigställas i etapper och stå helt färdigt under hösten nästa år. I slutet av mars meddelade företaget att
de köpt projektet Bjerglandsbyen i området Brønshøj
som innefattar 114 bostäder. I februari köpte de tre
projektfastigheter på Islands Brygge. Fastigheterna är
en del av projektet Bryggens Bastion och innefattar
265 lägenheter varav ett av husen är ett 86 meter
högt torn. Sammantaget innebär det att företaget har
köpt byggprojekt som omfattar 680 bostäder i år för

Projektet Ø-huset i Ørestad som Heimstaden köpte i april i år.

Projektet Bjerglandsbyen som Heimstaden köpte i mars i år.
Balders byggprojekt Øresund Park.
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ILLUSTRATION: BALDER

ILLUSTRATION: ARKITEMA ARCHITECTS

Projektet Bryggens Bastion som Heimstaden köpte i februari i år.
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Aktörernas upplevda skillnader mellan dansk
och svensk fastighetsmarknad
Den spontana reaktionen från flera av de tillfrågade svenska fastighetsaktörerna när det gäller skillnader mellan marknaderna är att de inte ser
det som något problem, men att det är något som de är medvetna om och
förhåller sig till. De flesta aktörerna lägger dock stor vikt vid att ha tillgång
till lokal kompetens och har lagt ner ett omfattande arbete på att lära känna
den danska marknaden utifrån praxis, lagar och regler. Ett par av aktörerna
betonar att de ser det som två skilda marknader med olika affärskultur.
Magnus Nordholm, vice vd på Heimstaden, arbetar
mycket med företagets danska satsning och har även
erfarenhet från att arbeta i fastighetsbranschen i Danmark sedan tidigare. Generellt tycker han inte att det
handlar om så stora skillnader mellan länderna.
– Att göra affärer i Sverige eller Danmark är inte
så stor skillnad när det gäller affärsklimatet. Det stora ramverket är relativt likt, sen finns det specifika
delar i det som skiljer sig, säger han.
Det finns dock flera konkreta skillnader i praxis
inom bostadsområdet, exempelvis när det gäller deposition och förskottsbetalning som är vanligare i Danmark
än i Sverige och hur man mäter lägenhetens yta.
24

– En lägenhet på 100 kvm i Danmark är nog
inte mer än 85 kvm om du skulle mätt den i
Sverige. När man tittar på ett kvadratmeterpris i
Köpenhamn ska man inte luras av att det är billigt i
förhållande till Stockholm. Först får man lägga om
ytan och sedan ta hänsyn till valutaskillnaden, säger
Magnus Nordholm, som dock fortfarande anser att
prisbilden är bättre än i den svenska huvudstaden.
Sättet att mäta yta skiljer sig också när det gäller
kommersiella fastigheter där delar av gemensamma
ytor räknas in. Även här läggs större kostnader för
driften på hyresgästen jämfört med hur det ser
ut i Sverige och hyresgästerna betalar normalt en
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deposition på 3–6 månadshyror, antingen som en
kontantbetalning eller som en bankgaranti.

och det ger hyresgästen incitament att själv minska
sin förbrukning.

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

När det gäller nyproduktion av bostäder har de
danska kommunerna möjlighet att kräva att 25 procent av bostäderna ska vara allmännyttiga bostäder.
Magnus Nordholm ser två sidor av myntet.
– Man kan tänka sig att det kan uppstå en viss
motsättning mellan de boende, men samtidigt får
man ett system där allmännyttan sprid och folk
blandas, säger han.

I bostadsfastigheter som inte är ägarlägenheter behöver en investerare även ta hänsyn till de boendes
förköpsrätt som de kan nyttja. Det kan innebära att
det är svårt för en investerare att komma upp i en
kritisk massa och att investeraren lägger ut mycket
pengar på bland annat advokatkostnader för affärer
som inte blir av. Enligt Peter Winther, vd på rådgivningsföretaget Sadolin & Albæk, finns det förslag
på en regeländring på detta området som kan ge en
ekonomisk kompensation för arbetet och kostnader
i samband med förhandlingen. Fastighetsägare som
är intresserade av det äldre bostadsbeståndet och vill
renovera lägenheter för att öka värdet bör även vara
medveten om dokumentationskrav som omfattar
insatserna och att det krävs att man investerar minst
2 400 danska kronor per kvadratmeter i värdeförbättrande åtgärder för att hyran ska kunna höjas.
Det finns även en utmaning i att komma intill
lägenheter för att renovera om de redan är uthyrda.
– Det är ofta centralt belägna lägenheter med låg
hyra och med liten omflyttning. För att renovera
måste man vänta ut hyresgästerna tills de flyttar.
Som investerare ska man ha råd att sitta med låg
avkastning initialt, säger Magnus Nordholm.
Vid inflyttning i en bostadslägenhet sker en annan
typ av dokumentation än i en lägenhet i Sverige
och hyresgästen är skyldig att återställa lägenheten
till normalskick vid utflyttning. Dessutom betalar
hyresgästen sex månadshyror innan inflyttning
varav hälften är en förskottsbetalning och hälften
är deposition. Depositionen har fastighetsägaren
som säkerhet och kan användas för renovering av
lägenheten vid utflyttning. I Danmark betalar hyresgästen i en bostad vanligen kallhyra och sedan
har hyresgästen abonnemang på värme, vatten och
el. För en fastighetsägare innebär det mindre säsongsvariation i kostnaderna jämfört med i Sverige
ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Maj 2017

Större prutmån i förhandlingen
När det gäller kommersiella lokaler i Danmark är
det vanligt att ha en större prutmån från fastighetsägarens sida i förhandlingen om hyreskontrakt.
– Om man förhandlar hyresavtal med ett danskt
företag får man lägga på en prutmån i ursprungsbudet
för att de ska kunna pruta ordentligt och bli nöjda. I
Sverige begär vi ofta ett pris som är skäligt direkt, men
gör vi det i Danmark och bara backar någon procent
blir den danske hyresgästen inte nöjd med uppgörelsen. Förhandlingsmässigt är det en skillnad, säger
Jenny Moberg, analyschef på Wihlborgs.
Dessutom är det för kommersiella lokaler, liksom
på bostadssidan i Danmark, vanligt att hyresgästen
betalar en deposition på ett halvår vid inflyttning.
Det är även vanligt att förhandla fram hyresavtal
som inte kan sägas upp på mellan 10–20 år i Danmark och hyresgästen upplevs mer skyddad.
– I Danmark är hyresgästen väldigt skyddad.
Hyresvärden är ’the bad guy’ som ska dokumentera
allt. På det sättet är det en mer statisk marknad, säger
Peter Nielsen, chef för Wihlborgs danska verksamhet.
I Danmark erbjuds hyresgästerna i många kontorsfastigheter möjlighet att köpa lunch i en egen matsal, kantine, och det är vanligt med gemensamma
mötes- och konferensutrymmen. Det har inneburit
att några av de svenska aktörerna har en bredare
verksamhet i Danmark. Däremot är de danska
hyresgästerna inte lika vana med att fastighetsägaren
arbetar nära kunden. Pensionsbolag och utländska
ägare har ofta hyrt in förvaltning vilket hyresgästerna ibland har upplevt inneburit att det tar tid att få
svar på frågor. Flera av de svenska fastighetsägarna
har upplevt deras aktiva förvaltningsmodell som en
konkurrensfördel i Danmark.
Marknadsstruktur
Den danska fastighetsmarknaden var hårt drabbas av
finanskrisen och bostadsbyggandet har tagit fart igen,
medan den kommersiella sidan fortsatt släpar lite efter.
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Den danska marknaden har, i jämförelse med den
svenska, färre aktörer. Det är inte lika vanligt med
stora privatägda fastighetsbolag på grund av skatteregler utan marknaden domineras istället av stora
pensionsbolag som investerar i fastigheter. Läs mer
om marknadsläget i Danmark på sidorna 18-21.
Behov av lokal kompetens
Som utländska aktör vittnar fler av aktörerna om att
det tar tid att lära sig marknaden och dess lagar och
regler. Det innebär även ofta att behovet av rådgivning är större, i alla fall i ett initialt skede.
– Avtalen ser snarlika ut mellan länderna, men det
är klart att vi har haft frågor och arbetat tätare med
rådgivare där. Det är därför vi arbetar för att bygga upp
intern kunskap och vi kan redan nu se skillnad från
det första förvärvet till den senaste affären vi gjorde,
säger Peter Ullmark, chef för skandinavien på Akelius.
Erik Selin, vd på Balder, är inne på samma linje.
– Det är mer juridik och krångligare med inskriv26

För Wihlborgs innebär den
danska satsningen en bredare
verksamhet än vad bolaget
har i Sverige. I Danmark
erbjuds hyresgästerna i många
kontorsfastigheter möjlighet
att köpa lunch i egen matsal,
kantine, och det är även vanligt
med gemensamma mötes- och
konferensutrymmen.
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ningsförfarande och pantbrev. Transaktionerna kräver
mer i Danmark.
Samtidigt är det inget som har hållit företaget
tillbaka i Danmark.
– Det är lite olika kulturer, men det är bara
trevligt. Vi gillar Danmark otroligt mycket. Det
gäller att anpassa sig dit man kommer. Gör man det
borde det fungera bra och misstag kan man även
göra hemma, säger han.
Bland annat finns skillnader i förfarandet kring
registrering av en förvärvad fastighet, så kallad
tinglysning. Systemet är digitalt, men utformningen
är ofta omfattande vilket gör att många aktörer, såväl
danska som utlänska, tar juridisk hjälp. Avgiften
som betalas vid registrering av en förvärvad fastighet
består i Danmark av en så kallad tinglysningsafgift på
0,6 procent av köpesumman vilket skiljer sig från den
svenska stämpelskatten som är 4,25 procent av det
högre värdet av köpeskillingen eller taxeringsvärdet.
Danmark har även ett annat finansieringssystem i
form av realkreditinstituten som i grunden är baserat
på obligationsförsäljning. Vid köp av kommersiella
fastigheter kan en aktör vanligen låna 60 procent av
finansiering via realkreditsystemet. Till skillnad mot
de svenska bankerna kan de danska realkreditinstituten inte häva ett låneavtal om en fastighet faller i
värde så länge låntagaren betalar sin ränta.

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

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

– Det har funnits ett överutbud och prispress på
den kommersiella marknaden i Danmark sedan krisen.
Det betyder att det inte har byggts så mycket nytt
på det kommersiella området, men däremot har det
byggts bostäder i takt med att urbaniseringen pressat
på, säger Jenny Moberg.
Danmark har tidigare även haft en mer sluten
fastighetsmarknad.
– Marknaden blir svår att genomskåda, du har
ingen riktigt objektiv prissättning. Om det bara är
några aktörer som köper måste man vara väldigt
fokuserad på driftsekonomin, för prissättningen är
ineffektiv. Det ger bra möjligheter för den som känner marknaden och risker för den som inte känner
marknaden, säger Peter Nielsen.
Men marknaden har förändrats och enligt flera
av aktörerna blivit mer transparent.
– Den förändring som Sverige var igenom på
90-talet har inte Danmark varit igenom. Vi har färre
aktörer och lite information, men det har blivit bättre
och mer professionellt under senare år. Det kommer
fler internationella investerare som ställer krav. Ju
mer öppen marknaden blir desto mer efterfrågas
transparens och information, säger Peter Nielsen.
Även Kristian Krogh, ansvarig för Niams danska
verksamhet, vittnar om samma förändringsprocess.
– Det har skett en markant förändring under de
år som vi har varit igång. Från en lokal marknad
till en mer öppen och professionell marknad med
internationella aktörer. En del transaktioner görs
med utländska säljare och utländska köpare utan
dansk inblandning.
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Flera av aktörerna har en dansk chef på plats eller
personer med erfarenhet av att arbeta i Danmark
sedan tidigare och har dessutom samarbete om
förvaltning och administrativa uppgifter med lokala
aktörer i Danmark.
– Eftersom vi är i en uppbyggnadsfas i Danmark
har vi frångått principen om att ha egen personal på
plats, men vi utvärderar det löpande. Det är dyrare
att hyra in externa parter än att sköta det in-house
och man tappar till viss del närheten och kontakterna med hyresgästerna som man får annars och även
branding när det inte är vårt namn som syns utåt,
säger Magnus Nordholm, vice vd Heimstaden.
För Ola Orsmark, vd Region Öresund på Castellum, är den lokala kompetensen helt avgörande för
att satsa i Danmark.
– Jag skulle aldrig etablera mig i Danmark i större
omfång utan lokal kompetens. Det märks både i
roller och ansvarsfördelning, lagar och strukturer. Du
måste ha lokal kompetens med dig, det är stommen.
Även Wihlborgs vd betonar olikheterna i affärskulturen.
– Var försiktig, Danmark och Sverige har helt
olika affärskulturer. Man gör affärer på olika sätt,
det är ett annat sätt att tänka och agera.
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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.

* Vanligt med hyresavtal som inte kan sägas upp
på 10-20 år
I Danmark är det vanligt 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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SENASTE SVENSKA AKTÖREN ÖVER SUNDET:

AKELIUS HAR PÅ KORT TID
MILJARDINVESTERAT I DANMARK
I höstas gjorde det svenska fastighetsbolaget Akelius sitt första förvärv i
Danmark. Nu äger de 700 lägenheter i Köpenhamn för ungefär en miljard
danska kronor och utökar sitt danska kontor med nya medarbetare. Erfarenheterna från andra utlandsetableringar har underlättat den danska
etableringen. Det menar Akelius danske regionchef Peter Ullmark som
nyligen blivit utsedd till företagets chef för Skandinavien.
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veckor efter avtalsskrivningen på besked vilket
Akelius är den senaste aktören i raden av svenska
gör att det tar tid och är en osäkerhetsfaktor som
fastighetsföretag som har tagit steget över sundet
man får acceptera, säger Peter Ullmark.
och köpt fastigheter i Danmark. I oktober förra
Akelius huvudsakliga inriktning är bostäder
året gjorde de sitt första förvärv som bestod av 216
i äldre beståndet. Därmed är inte kommersiella
lägenheter i centrala Köpenhamn. Precis innan jul
fastigheter och nyproduktion lika intressant.
stod det klart att de även köpt det 29 våningar höga
– Vårt primära fokus är att köpa i den befintlibostadshuset Domus Vista på Frederiksberg med
ga hyresstocken och utveckla det.
476 lägenheter. Målet är växa ytterligare i Danmark.
När hyresgäster säger upp sitt kontrakt och
– Vi är en långsiktig ägare och tycker att Kölämnar en lägenhet rustas den upp innan den
penhamn är en fantastisk stad. Nu bygger vi upp
hyrs ut igen. Årligen investerar företaget omkring
en egen organisation och på sikt vill vi växa större
en miljard kronor i att
än våra befintliga 700
lägenheter. Det är svårt
”Vi är en långsiktig ägare uppgradera lägenheter.
– Så fort vi får en
att säga hur mycket, men
och tycker att Köpenhamn tom lägenhet så uppdyker rätt tillfälle upp
graderar vi den med
kommer vi att köpa. Vi
är en fantastisk stad. Nu
nytt kök, nytt badrum
vill ha en större portfölj i
bygger vi upp en egen
och nya ytskikt. Det
Köpenhamn och bygger
gör vi bara när lägenupp lokal kompetens, sä- organisation och på sikt
blir vakanta,
ger Peter Ullmark, Akelius
vill vi växa större än våra heterna
vi påtvingar det inte
chef för Skandinavien.
befintliga 700 lägenheter.” på hyresgästerna,
men naturligtvis kan
Det är Peter Ullmark som
befintliga hyresgäster få sin lägenhet uppgraderad
har ansvarat för uppstarten i Danmark som regionom de vill.
chef i Köpenhamn. Den nya titeln, chef för SkanFöretagets geografiska fokus i Köpenhamn har
dinavien, fick han i början av året och nu ska hans
sträckt sig ungefär fem kilometer från Huvudefterträdare i Köpenhamn rekryteras. Det danska
bangården, men Storköpenhamn kan också vara
kontoret ligger nära Nørreport station och består
intressant framöver. Akelius upplever en stor efterjust nu av fyra personer. Peter Ullmark räknar med
frågan på lägenheterna i Danmark och ser det som
att de kommer att vara sex stycken till sommaren
ett kvitto på att de gör rätt, menar Peter Ullmark.
och att majoriteten då är danskar.
– Det är viktigt för oss att ha en egen organisaUnder de senaste sex åren har Akelius etablerat sig
tion och att kunna göra det mesta arbetet själva. Det
på fyra nya utlandsmarknader. Det har gett erfarensäkerställer den bästa servicen till våra hyresgäster,
heter som varit till nytta även i Danmarksetablehögsta fastighetskvaliteten och stark långsiktig lönsamhet. Vi vill ha intern kompetens och driva mycket ringen, menar Peter Ullmark.
– I och med att vi finns i så många länder har
av processerna självständigt. Det är anledningen till
vi gjort den här resan tidigare. Vi vet ungefär vilka
att vi bygger upp en lokal organisation.
typer av frågor man ska ställa och hur man ska gå
För närvarande köper Akelius in hjälp med
tillväga. Sen handlar det mycket om att ge sig ut att
uthyrning och skötsel av husen, men på lite sikt
titta på hus, få in prospekt och räkna på kalkyler
tror Peter Ullmark att de kommer att ta in delar
för att få en känsla. Det är viktigt för oss att vara på
av förvaltningen i den egna organisationen.
plats för att se vad som händer på marknaden.
Akelius har haft ungefär samma strategi på
Det var kring halvårsskiftet 2015 som företaget böralla platser. En intern person flyttar till den nya
jade kika mer aktivt på Köpenhamn. De skrev avtal
marknaden och startar upp verksamheten som
om ett förvärv redan vintern 2015, men affären gick
sedan fylls på med lokal personal.
inte i lås eftersom de boende gick in och utnyttjade
sin möjlighet att köpa fastigheten istället.
Peter Ullmark upplever inte att företaget har stött
– Hyresgästerna har förköpsrätt i Danmark
på några större problem vid etableringen i Danoch kan köpa fastigheten på samma villkor som
mark. Däremot finns det några saker som skiljer sig
vi har avtalat fram. Normalt får man vänta tio
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från den svenska marknaden. Bland annat att det
finns tydliga steg i hur ombyggnader av lägenheter
ska dokumenteras, att hyresbelopp oftast betalas i
förskott i Danmark och att man räknar bruttoyta
för bostaden istället för nettoyta. Ytterligare ett
område att sätta sig in i är renoveringen där de just
nu står i begrepp att upphandla entreprenörer.
– Det håller vi på att handla upp och ska
starta så snart som möjligt. Vi har en dansk
projektledare som har drivit den processen, säger
Peter Ullmark.
Han tycker inte att marknaderna eller
affärskulturen skiljer sig så mycket åt mellan
länderna, det handlar mer om vilka erfarenheter
och nätverk man har.
– Avtalen ser snarlika ut mellan länderna, men
det är klart att vi har haft frågor och arbetat tätare med rådgivare där. Det är därför vi arbetar för
att bygga upp intern kunskap och vi kan redan
nu se skillnad från det första förvärvet till den
senaste affären vi gjorde.
Det första året ägnade Peter Ullmark mycket
tid åt att bygga upp ett nätverk i Köpenhamn.

REAL ESTATE

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

FOTO: NEWS ØRESUND
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AKELIUS FASTIGHETS
BESTÅND I DANMARK

Enligt Peter Ullmark är det relativt stor konkurrens om de fastigheter som kommer ut till försäljning i Danmark.
– Vi har lagt bud på hus som vi inte har fått
köpa. Det finns en konkurrenssituation, så är
det överallt. Men vi känner oss trygga med vår
affärsmodell som vi kan och som det finns en
efterfrågan på. Om rätt hus kommer ut är vi en
stark och långsiktig köpare.
Det som oftast avgör om affären blir av är
priset, men även vilken typ av fastighet det är och
om det fullt ut matchar företagets affärsmodell. I
Köpenhamn har det sedan en tid funnits en trend
med fler kontor som byggs om till bostäder vilket
Akelius också tittar på.
– Med en lokal organisation och kontor på
plats har vi som ambition att växa rejält den
närmaste tiden, säger Peter Ullmark.

Första förvärvet: 2016
Totalt antal kvm: 51 426
- varav kommersiella lokaler: Antal lägenheter: ca 700
Fastighetsvärde: 1,3 miljarder svenska kronor
Geografiskt fokus i Danmark: Köpenhamn
och Frederiksberg
Vd: Pål Ahlsén
Anvarig för företagets danska verksamhet:
Peter Ullmark

Det 102 meter höga Domus Vista på Frederiksberg.
FOTO: AKELIUS

Akelius fastighet på Bodenhoffs Plads 2, Christianshavn.
Fastighet

Segment

Kvm

Bodenhoffs Plads 2, Köpenhamn

Bostäder

8 687

Herman Triers Plads 1, Köpenhamn

Bostäder

5 795

Zinnsgade 9, Köpenhamn

Bostäder

896

Domus Vista, Nordens Plads 4

Bostäder

34 518

Jægersborggade 29-31, Köpenhamn

Bostäder och lokal

1 530
51 426

FOTO: NEWS ØRESUND

Bostadshus på Herman Triers Plads i Köpenhamn.
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FOTO: BALDER

MÅNGSIDIG INVESTERARE I DANMARK:

GÖTEBORGSBASERADE BALDER
SATSAR BRETT I KÖPENHAMN
För Erik Selin, vd på det Göteborgsbaserade fastighetsbolaget Balder, är satsningen i Köpenhamn långsiktig även om det inte finns en uttalad strategi eller
mål för hur stora de ska bli på den andra sidan sundet. I nuläget satsar företaget, förutom förvärv, även på att bygga bostäder och hotellutveckling i Danmark. Dessutom har de gått in som delägare i bolaget Sjælsø Management.
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Geografiskt har Balder hittills fokuserat på centrala
Fastighetsbolaget Balder har sedan starten 2005
Köpenhamn, men det blir troligen bredare framövuxit sig stora i Sverige. 2010 gjorde de sitt första
ver, tror Erik Selin.
förvärv i Danmark och i dagsläget äger de omkring
– Marken i vissa områden börjar ta slut som
1 500 lägenheter på andra sidan sundet. Dessutexempelvis i Ørestad. I takt med att Köpenhamn
om har de flera byggprojekt på gång och mark
växer kommer vi att titta på fler områden och om
som de ännu inte har börjat bebygga. Om några
det går att få billigare markkostnader så att det
år kommer antalet bostäder därmed ha ökat till 2
hänger ihop affärsmässigt.
500 stycken. Några av byggprojekten driver de i
Kommer ni att satsa mer i Danmark?
egen regi och vd Erik Selin är inte bekymrad över
– Det gör vi om vi tycker att det är intressant
regelskillnader mellan länderna.
jämfört med andra initiativ. Det är extremt okom– I något fall har vi köpt projekt på ett tidigt
plicerat. Vi kan göra några investeringar per år och
stadium, i något fall har vi köpt mark. Det är en
lägger till något om det
blandning av både egen
verkar klokt. Hittar vi
organisation och med hjälp ”Marken i vissa områden
inget, så hittar vi inget.
av andra. Vissa regler är
Vi har inte sagt x kroolika, men om man bortser börjar ta slut som exemnor eller y lägenheter,
från det, är det ingen jätpelvis i Ørestad. I takt
det beror på alternatiteskillnad, säger han.
med att Köpenhamn växer ven, säger Erik Selin.
Men Balder är
Balder äger i dagsläget en
kommer vi att titta på fler
långsiktiga i sitt tänkt i
hotellfastighet på Østerområden och om det går
Danmark, betonar han.
port och i september 2015
– Vi har inte sålt en
att få billigare markkostförvärvade de en fastighet
enda kvadratmeter. Vi
intill Glypototeket och Tinader så att det hänger
har ingen botten, det
voli i centrala Köpenhamn
ihop affärsmässigt.”
är en evig horisont. Vi
där Det Kungliga Danska
är små och har bara
Musikkonservatoriet tidibörjat i Danmark. Danmark har en fantastisk
gare bedrivit sin verksamhet. Huset byggs just nu
framtid och det finns all anledning att vara långom till hotell som ska drivas av Nobis och förväntas
siktig och positiv.
öppna efter sommaren i år. Erik Selin är intresserad
av att växa mer fler hotell i Köpenhamn.
Vid den första investeringen i Köpenhamn 2010
– Vi älskar hotell och har 32 stycken i Sverige.
hade Erik Selin gjort affärer med danska banker i
Vi köper gärna fler i Danmark, säger han.
Sverige och frågade dem om råd.
Förra vintern gick Balder in som delägare om
– Vi började titta i Danmark 2009 och gjorde
49 procent i det danska företaget Sjælsø Manaförsta förvärvet året efter. Det var ingen lång
gement ApS som arbetar med projektutveckling.
process. Vi hade egentligen bestämt oss för att inte
Balders engagemang i Danmark är således brett,
gå utanför Sverige, men vi fick ett erbjudande som
men hittills har de hållit sig från ett segment och
såg intressant ut. Jag frågade en dansk bank vad
det är kontor. Men det kan komma att ändras
de tyckte om affären och området och de tyckte
framöver beroende på vilka möjligheter som dyker
det var bra. Det är en bra temperaturmätare om
upp, berättar Erik Selin.
banken gillar det, säger han.
– Det finns ingen strategi, utan jag tittar på det
Erik Selin upplever att juridiken som mer omjag hittar och funderar på om det verkar bra för
fattande i Danmark jämfört med Sverige.
oss, säger han.
– Det är mer juridik och krångligare med
När det gäller bostäderna som utgör huvuddelen
inskrivningsförfarande och pantbrev. Transaktioav portföljen är det nyproduktion som är i fokus.
nerna kräver mer i Danmark, säger han.
– Vi har tittat på annat också, men det hänger på
villkoren. Det har varit enklare för oss eftersom det är
Balders affärer i Danmark görs via ett dotterbolag.
fri hyressättning. Det har funnits bra möjligheter här
De har en egen organisation på plats med 10–15
och jag gillar en enkel vardag. Det har varit lätt att
anställda, alla danskar. När det gäller uthyrning tar
förstå och passat oss in bra på oss, säger Erik Selin.
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– Det är lite olika kulturer, men det är bara
trevligt. Vi gillar Danmark otroligt mycket. Det
gäller att anpassa sig dit man kommer. Gör man
det borde det fungera bra och misstag kan man
även göra hemma, säger han.

BALDERS FASTIGHETS
BESTÅND I DANMARK
FOTO: NEWS ØRESUND

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

REAL ESTATE

FOTO: NEWS ØRESUND
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Första förvärvet: 2010
Totalt antal kvm: 198 949
- varav kommersiella lokaler: 21 848
Antal lägenheter: ca 1 500 befintliga samt
1 000 som tillkommer genom byggprojekt
Fastighetsvärde: 6 miljarder svenska kronor
Geografiskt fokus i Danmark: Köpenhamn,
Ørestad och Amager
Vd: Erik Selin

Cirkusbygningen i Köpenhamn.

FOTO: NEWS ØRESUND

Fastighet nära Rådhuset och Tivoli som byggs om till hotell och tidigare huserat Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
Fastighet

Segment

Ventrupparken 6, Greve

Handel

Skibbroen, Havneholmen

Bostäder

Hannemanns Allé, Ørestad, Fælledudsigten 2

Bostadsprojekt

7 300

Else Alfelts vej, Ørestad Syd, Örestad 3.3

Bostadsprojekt

25 200

Øresundsvej, Øresund Strandpark Amager

Bostadsprojekt

42 000

Østerfælled, København

Bostäder

43 609

Hotel Østerport, Oslo Plads, København

Hotell

6 325

Else Alfelts vej, Ørestad Syd, Hesteskoen

Bostäder

5 952

Else Alfelts vej, Ørestad Syd, Hesteskoen

Bostäder

6 796

Else Alfelts vej, Ørestad Syd, Hesteskoen

Bostäder

5 486

Robert Jacobsens vej, Ørestad, Staevnen

Bostäder

Ørestad 321

Bostadsprojekt

Niels Brocks Gade, København

Hotellprojekt

Cirkusbygningen, Jernbanegade 8, København

Handel

17 451

6 807
16 500
5 500
5 300
198 949

Balders nybygge Elsehus i Ørestad
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Kvm

4 723
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FOTO: CASTELLUM

EFTER FÖRRA ÅRETS REKORDAFFÄR:

CASTELLUM FOKUSERAR PÅ TVÅ
GEOGRAFISKA LÄGEN I DANMARK
SEDAN FÖRVÄRVET AV NORRPORTEN
Sedan början av 2015 har Castellum fördubblat sitt danska fastighetsbestånd
i två omgångar. Det största tillskottet kom för ett år sedan med förvärvet
av Norrporten som även innebar att den danska portföljen blev uppdelad i
två geografiska lägen. Från att ha fokuserat på kontor och lager i de västra
delarna av Storköpenhamn fick de nu ett 100 000 kvm stort tillskott av kontor
i centrala Köpenhamn. Framöver vill bolaget utöka i båda delbestånden.
38
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ställningar. Sen försöker vi självklart dra nytta av båda
I april förra året gick affären igenom som innebar
bolagens styrkor och plocka det bästa från två världar.
att Castellum förvärvade Norrporten av Andra
och Sjätte AP-fonden. Det gav ett tillskott på sju
Ola Orsmark har en positiv bild av den danska fastnya fastigheter i Danmark som är belägna i andra
ighetsmarknaden. Det finns dock en viktig skillnad
områden än de som Castellum och det tidigare
i att det finns få stora fastighetsbolag i Danmark
dotterbolaget Briggen tidigare hade satsat på.
och istället fler pensionsbolag och fonder som stora
– I förvärvet av Norrporten fick vi tillskottet
fastighetsägare. De lägger ofta ut driften på externa
av en mer citynära portfölj och en organisation på
aktörer vilket skiljer sig från Castellum som har en
plats i Danmark. Det vi håller på att slå ihop nu,
aktiv arbetsmodell och vill vara nära kunden.
både portföljer och arbetssätt. Vi är fortfarande
– Det är en konkurrensfördel. Vår svenska
inne i en fas med förändringar som väntas få fäste
modell blir väldigt ofta positivt bemött i Danmark.
under 2017, att vi ska bli ett Castellum, säger Ola
Hyresgästerna är inte vana med den uppmärksamOrsmark, bolagets vd för region Öresund.
het som vårt arbetssätt innebär och som svenska
En fördel med att ha två skilda lägen är
kunder förväntar sig. Många fastighetsägare är mer
riskspridning och en utmaning är att de riktar
passiva och kapitalplacerare som inte har löpande
sig mot två olika målgrupper vilket påverkar
vardagskontakt med kunderna, säger Ola Orsmark.
arbetsmodellen. Framöver kommer Castellum att
satsa på båda delbestånden.
Castellum har en tradi– Att vi är fysiskt belä”Att vi är fysiskt belägna i tion av att arbeta med
get i två delar av Köpenintern kompetens, men
hamn tror vi är en bra mix, två delar av Köpenhamn
i en tillväxtfas och på
de kompletterar varandra.
tror vi är en bra mix, de
en ny marknad är det
Dessutom tittar vi efter
nödvändigt att arbeta
projektutveckling. Nu när kompletterar varandra.
med samarbetspartners
vi har fått upp volymen
menar Ola Orsmark.
är vi redo att ta nästa steg. Dessutom tittar vi efter
Vi vill växa i de områden
projektutveckling. Nu när Idag har företaget ett
egna anställda i
vi redan finns och i nära
vi har fått upp volymen är 10-tal
Danmark. I Sverige har
anslutning till dem.
vi redo att ta nästa steg.” Castellum sålt delar av
Satsningen på nybyggNorrporten-beståndet
nation kan bli inom kontor
vidare, men i Köpenhamn har de behållit allt.
och lager, tror Ola Orsmark. Lager är ett segment
– På koncernivå har vi gjort ett antal förändmed låg vakans och ökad efterfrågan när hamnomringar. Det var en viktig del i finansieringen som
rådena i Köpenhamn bebyggs och företag behöver
vi var tydliga med från början, att vi kommer att
flytta utanför stan.
sälja fastigheter för en viss volym. Det var en del
av strategin, men beståndet Köpenhamn är inte
Det tidigare dotterbolaget Briggen gjorde det
förändrat och det har vi inga planer på heller. Vi
första förvärvet i Danmark 2011. De först åren var
vill växa på de orter som vi finns.
trevande och den danska marknaden var inne i en
lågkonjunktur. Sedan tog det fart på riktigt 2015
Det finns tydliga skillnader mellan fastighetsmarknär företaget växlade upp genom ett större förvärv.
naderna på båda sidor sundet, menar Ola Orsmark.
Köpet av Norrporten utgjorde den största fastig– Det ligger nära geografiskt men Köpenhamn
hetstransaktionen i Köpenhamn under förra året.
är Köpenhamn. Det är en skröna att marknaderna
Idag äger Castellum fastigheter för 5,3 miljarder
hänger ihop, det gör de inte alls. Köpenhamnskronor i Danmark. Företaget har gått igenom två
marknaden är inte samma som Malmömarknaden
större organisationsförändringar, dels när de gick
när det gäller fastighetscykel, näringslivsstruktur
från flera dotterbolag till en koncernstruktur och
och det märks inte minst när Köpenhamn haft
dels i och med förvärvet av Norrporten. Det finns
lågkonjunktur och vi inte har haft det på svenska
flera sätt att dra nytta av en större storlek och att
sidan. Det finns en spänd förväntan på hur länge
samlokalisera vissa funktioner, menar Ola Orsmark.
den svenska marknaden kan hålla i, den danska
– Det är en resa som vi är lång ifrån färdiga med.
marknaden är inte lika mogen så där finns fortsatt
Vi jobbar med integrationen, högt och lågt i frågeØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Maj 2017
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tillväxtpotential, säger han.
Skillnaderna finns bland annat i hyreslagstiftningen med förmåner och skyldigheter som fastighetsägare och hyresgäst. Det handlar bland annat
om hur man fördelar kostnaderna, räknar yta och
att hyresavtal är svårare att säga upp och omförhandla från fastighetsägarens sida i Danmark jämfört med i Sverige. Ola Orsmark tycker att man
måste vara ödmjuk när man går utanför nationens

gränser och ta seden dit man kommer. Den danska
marknaden är mer omogen, med förre företag och
har ett annat sätt att hantera kunderna på. Det
finns fler skillnader än likheter, menar han.
– Jag skulle aldrig etablera mig i Danmark i
större omfång utan lokal kompetens. Det märks
både i roller och ansvarsfördelning, lagar och
strukturer. Du måste ha lokal kompetens med dig,
det är stommen.

CASTELLUMS FASTIGHETS
BESTÅND I DANMARK
Första förvärvet: 2011
Totalt antal kvm: 207 133

Kalvebod Brygge.
FOTO: NEWS ØRESUND

Havneholmen Atrium.
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- varav kommersiella lokaler: 207 133
Antal lägenheter: Fastighetsvärde: 5,3 miljarder svenska kronor
Geografiskt fokus i Danmark: Köpenhamn,
Brøndby, Herlev, Albertslund, Ørestad
Vd Region Öresund: Ola Orsmark
Anvarig för företagets danska verksamhet:
Bettina Lange

Hovedvejen, Glostrup.
Fastighet

Segment

Abildager 26, Brøndby

Kontor och lager

3 585

Kvm

Vibeholms Allé 15, Brøndby

Kontor

3 180

Hovedvejen 1-7, Glostrup

Kontor och butik

7 033

Roskildevej 22, Albertslund

Kontor och lager

8 483

Transformervej 14-16, Herlev

Kontor och lager

5 899

Helgeshöj Allé 38, Taastrup

Kontor och lager

17 012

Marielundvej 10, Herlev

Kontor och lager

2 561

Park Allé 373, Brøndby

Kontor

12 785

Generatorvej 6-8, Søborg

Kontor

24 809

Roholmsvej 19-21, Albertslund

Kontor

13 999

Havneholmen Atrium, København

Kontor

12 613

Havneholmen Tower, København

Kontor

18 665

Kongens Enghave, København

Kontor

10 301

Norrevold Kvarter, København

Kontor

12 195

Sundby Overdrev, København

Kontor

29 976

Udenbys Vester kvarter 1, København

Kontor

7 204

Udenbys Vester kvarter 2, København

Kontor

16 833
207 133

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

kan man se en större omflyttning. Folk är mer
I maj 2015 gjorde Heimstaden sitt första förvärv i
lättrörliga och det är relativt stor skillnad. Om vi
Danmark. På två år har de blivit varma i kläderna på
ligger runt 10–12 procent i Sverige så ligger det
den andra sidan sundet genom flera stora transakkanske på 30 procent på en fri marknad som det
tioner och äger i nuläget omkring 1 100 lägenheter
nya beståndet i Köpenhamn, säger Patrik Hall.
i Köpenhamn och Frederiksberg. Patrik Hall, vd på
bolaget, hade gärna sett samma arkitektoniska ambiI Sverige äger Heimstaden hyresrätter, men i Dantion som han har mött i Danmark även i Sverige.
mark har de främst köpt ägarlägenheter vilket gör
– Danskarna är duktiga på att ta ut svängarna.
att de ibland äger alla lägenheter i en fastighet och
Det går att bygga estetiskt tilltalande utan att det
ibland delar av dem. Ägarformen har påverkat valet
kostar så mycket mer i Danmark. Men börjar man
att ingå samarbeten för att sköta uthyrning och
prata om det i Sverige förändras byggkalkylen något
förvaltning i Danmark och inte ha det i egen regi.
dramatiskt. Då blir det gärna att man bygger lite
Patrik Hall har ännu inte bestämt sig för om det är
tråkigare i Sverige, det tycker jag är synd, säger han.
ett permanent beslut.
Dessutom gör prisbilden att investeringarna
– Det beror på hur portföljen utvecklas, om vi
känns mer stabila i Köpenhamn jämfört med
kommer att ha hela hus eller inte. Det viktigaste
exempelvis Stockholm.
är att vi vill vara väldigt närvarande i den dagliga
– Om man tittar på vad får man över på nedriften. Vi tycker att det
dersta raden och jämför
”Vi kan växa betydligt mer fungerar bra som det är
det med Stockholm
idag, men om vi växer
och priserna där tycker om vi känner att det här
ytterligare tror jag i förvi, med tanke på den
inflyttning som sker till är objekten som vi önskar. längningen att vi måste
ha någon person från oss
Köpenhamn, att det
Det handlar mycket om
plats. Det är ganska
känns som en långsikvi tror på mikroläget och på
mycket resande idag
tigt stabil investering.
Man kan göra en affär
den fortsatta utvecklingen eftersom vi vill vara aktiva
och inne i verksamheten,
som man känner sig
av de här områdena. ”
säger han.
tryggare med och man
får en vettig avkastning på de investerade pengarPatrik Hall tycker att tillvägagångssättet är ungefär
na, säger Patrik Hall.
som i Sverige när de söker objekt och blir kontakter av mäklare, men när det gäller nybyggnationen
För Heimstaden är den danska satsningen långsiktig
är det vanligare att bli kontaktad direkt av en
och de vill växa ytterligare, berättar Patrik Hall.
utvecklare i Danmark än i Sverige. Deras första
– Vi kan växa betydligt mer om vi känner att
danska investering föregicks av en hel del förardet här är de objekten som vi önskar. Det handlar
bete. De hörde sig runt bland mäklare, uthyrare,
mycket om vi tror på mikroläget och den fortsätta
banker och inte minst de boende i olika områden,
utvecklingen av de här områdena. Hittar vi sådana
berättar Patrik Hall.
objekt har vi full kapacitet och möjlighet att utöka
– Vi har tittat på mycket, men förvärvat lite av det
det här ytterligare. Det tror jag också att vi komäven om det ser mycket ut utåt. Det här är en liten
mer att göra. Men vi är ganska selektiva i våra val,
bråkdel av det vi har tittat på. Innan vi kände oss besäger Patrik Hall.
kväma med det första köpet hade vi nog tittat i ett år.
Utgångspunkten är om ett område kommer att
Aktörerna som konkurrerar om objekten skiljer
efterfrågas av hyresgäster även om det byggs mer i
sig åt från Sverige, menar han.
andra områden eller om efterfrågan skulle minska
– Det är betydligt färre, men större aktörer
generellt som en följd av en konjunkturnedgång.
i Danmark. Vi har lagt några bud som inte har
Heimstaden har valt att främst fokusera på nyproblivit av och det är oftast priset det handlar om.
ducerade lägenheter som i Danmark omfattas av
fri hyressättning jämfört med det äldre beståndet
Det finns skillnader i regler och praxis på fastsom är reglerat.
ighetsmarknaden i Danmark och Sverige. Bland
– När man har en fri hyressättning, till skillnad
annat räknas inte ytan i en lägenhet på samma
från Sverige som har en reglerad hyressättning,
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FÖRSTA KÖPET 2015:

HEIMSTADEN HAR FÖRVÄRVAT FEM
PROJEKTFASTIGHETER I KÖPENHAMN
I ÅR OCH VILL SATSA YTTERLIGARE
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sätt. I Danmark räknas delar av de gemensamma
utrymmena med vilket gör att en lägenhet på 100
kvadratmeter är mindre än i Sverige. Dessutom
lämnar hyresgästen en deposition på hyran i Danmark som fastighetsägaren kan ha som säkerhet för
att lägenheten kan återställas till normalskick när
hyresgästen flyttar ut. Även om det finns skillnader som man bör känna till är Patrik Hall nöjd

REAL ESTATE

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

HEIMSTADENS FASTIGHETSBESTÅND I DANMARK

FOTO: NEWS ØRESUND
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Øresundsterrasserne på Amager.

Första förvärvet: 2015
Totalt antal kvm: 186 454
- varav kommersiella lokaler: –
Antal lägenheter: ca 1 100 befintliga samt
680 som tillkommer genom byggprojekt
FOTO: NEWS ØRESUND

Heimstadens fastighet på Sluseholmen i Köpenhamn.

Fastighetsvärde: 8,2 miljarder svenska kronor
Geografiskt fokus i Danmark: Köpenhamn,
Frederiksberg, Amager och Ørestad
Vd: Patrik Hall
Anvarig för företagets danska verksamhet:
Magnus Nordholm

Zinkhuset i Nordhavnen.

Øresundstårnet på Amager.

Fastighet

Segment

Kvm

Havneholmen 48-84, Köpenhamn

Bostäder

11 975

Havneholmen 20-30, Köpenhamn

Bostäder

8 323

Lindholm, Köpenhamn

Bostäder

1 920

Hjortholm, Köpenhamn

Bostäder

10 953

Kirsebærsparken, Köpenhamn

Bostäder

2 039

Sømærk, Köpenhamn

Bostäder

4 590

Stævnen, Ørestad

Bostäder

3 635

Zinkhuset, Amerika Plads, Nordhavnen

Bostäder

2 299

Æblelunden, Gyngemose parkvej

Bostäder

4 320

Åkandehusene, Gyngemose Parkvej

Bostäder

6 330

Pontoppidanparken

Bostäder

7 725

Øresundsterrasserne, Amager

Bostäder

11 818

Øresundstårnet, Amager

Bostäder

10 692

C.F. Møllers Allé, Ørestad

Bostäder

304

Bøgebakken, Bøgehaven

Bostäder

3 068

Strandhaven, Åsvinget

Bostäder

8 353

Porcelænshaven, Köpenhamn

Bostäder

1 913

Nitivej, Köpenhamn

Bostäder

3 296

Nimbusparken, Köpenhamn

Bostäder

4 279

Mariendalsvej, Köpenhamn

Bostäder

2 019

Vester Voldgade 6-8, Köpenhamn

Bostäder

3 114

Upsalagade 6, Köpenhamn

Bostäder

1 857

Kroghsgade 1, Köpenhamn

Bostäder

Fem projektfastigheter i Köpenhamn

Bostadsprojekt

3 533
68 099
186 454
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FOTO: NEWS ØRESUND

INVESTERINGSBOLAG SOM TITTAR PÅ HELA DANMARK:

NIAM HAR ÄNDRAT FOKUS OCH
FÖRVÄRVAT STORT DANSKT
FASTIGHETSBOLAG
Investeringsbolaget Niam har funnits i Danmark sedan 2011. Den senaste
tiden har de ändrat fokus från bostäder i centrala Köpenhamn till att blicka
mer mot provinsen. Anledningen är en ökad konkurrens. Dessutom förvärvade de i april i år det privata fastighetsbolaget HD Ejendomme A/S och fick
ett tillskott på 2 000 bostäder och 73 kommersiella fastigheter runt om i
Danmark som sammantaget värderas till cirka 5 miljarder svenska kronor.
46
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bostäder i Finland eller kontor i Danmark skiftar
Innan förvärvet av HD Ejendomme i slutet av april i år
över tid. Även om fondintervallerna är på sju-åtägde det svenskbaserade investeringsbolaget Niam en
ta år är Niam en bestående aktör på den danska
fastighetsportfölj i Danmark som var värd ungefär sex
marknaden, berättar han.
miljarder danska kronor. Som fondförvaltare letar de
– Vi har konstant nya fonder och det vi investerar
alltid efter den bästa affären för tillfället och har ett annu gör vi från en ny fond jämfört med när vi startade
nat perspektiv än flera av de andra svenska investerarna
i Danmark. Vi är permanenta i marknaden, men
i Danmark eftersom de även ska kunna sälja förvärvet
vilken enhet som är säljare och köpare kan växla.
vidare inom en överskådlig framtid. Sammantaget uppskattar Kristian Krogh, Niams ansvarige i Danmark,
Det första förvärvet som Niam gjorde i Danmark
att de innan HD Ejendomme hade investerat för cirka
var en bostadsportfölj som de köpte av Amagertio miljarder danska kronor och således sålt fastigheter
banken som gått i konkurs. Den innehöll 650
för ungefär fyra miljarder danska kronor sedan starten i
lägenheter i Köpenhamn
Danmark för sex år sedan.
De märker av en ökad
”Vi är en oppotunity inve- och prislappen var 1,3
miljarder danska kronor.
konkurrens idag.
stor som ska bedöma var
– De första investe– Det är klart att
konkurrensen har ökat,
de bästa möjligheterna är. ringarna vi gjorde var
bostäder i stor stil. Vi var
man ska vara snabb på
uppe i 1 500 bostäder i
fötterna. Men sett utifrån Vi kommer att fortsätta
Köpenhamnsområdet, sen
finns det goda möjligmed bostäder, men seghar vi sålt det mesta och
heter i Danmark, även
mentet centralt i Köpenhar ungefär 250 stycken
om konkurrensen ökat
kvar. Nu har vi köpt mer
hamn har blivit lite för
och priserna gått upp är
bostäder i provinsen, i
det, jämfört med Sverige, dyrt för oss.”
Aalborg och senast i RanNorge och Finland, minst
ders, säger Kristian Krogh och fortsätter:
lika attraktivt, säger Kristian Krogh och fortsätter:
– Prisutvecklingen gick markant snabbare och
– Vi är en opportunity investor som ska bedöbättre än vad vi hade trott, det gav oss incitament
ma var de bästa möjligheterna är. Vi kommer att
att sälja tidigare än planerat. Man kan inte ha som
fortsätta med bostäder, men segmentet centralt
ambition att alltid köpa på botten och sälja på topi Köpenhamn har blivit lite för dyrt för oss. Vi
pen, vi säljer när det är en okej affär.
har mer fokus på det som ligger längre utanför
centrum nu. Däremot har vi köpt en del kontor i
Niam har gjort flera affärer med andra svenska invesKöpenhamn, på det sättet har vi ändrat fokus.
terare, bland annat har de nyligen i ett par omgångar
sålt bostäder till Heimstaden. Kristian Krogh ser det
Niam har vuxit från två anställda i starten till sex ansom en utmaning för de svenska bolagen som vill köpa
ställda och kontoret har flyttat från Rådhuspladsen i
stora enheter eftersom det inte finns så många sådana
Köpenhamn till ett av de senaste förvärven i Gladsaxe
ute på marknaden. Det kräver att man kommer in i
som håller på att byggas om för framtida hyresgäster.
nätverk och kan göra off market-deals, berättar han.
I höstas förvärvade de bland annat CPH Business
Han tror att det kommer att komma fler svenska
Park som är en av Danmarks största kontorsfastighebolag som vill investera i Danmark framöver. Ett ökat
ter på 67 000 kvadratmeter med placering i Hvidovre
intresse märks även från Tyskland, men han är lite
och i april i år förvärvade de det danska bolaget HD
förvånad över att norska investerare inte i ännu högre
Ejendomme A/S i en affär värd omkring 5 miljarder
grad fått upp ögonen för den danska marknaden ännu.
kronor. De danska investeringarna har utgjort en reDen danska fastighetsmarknaden har förändrats, bland
lativt stor andel, cirka en tredjedel, av Niams senaste
annat som en följd av det ökade utländska intresset.
fonder som sträcker sig över hela Norden.
– Det har skett en markant förändring under de
– Danmark har levererat en stor volym, mer än vi
år som vi har varit igång. Från en lokal marknad till
trodde från starten. Men vi har ingen dedikerad allokeen mer öppen och professionell marknad med inring som säger att det ska vara x procent i Danmark. Vi
ternationella aktörer. En del transaktioner görs med
är en annan typ av verksamhet, säger Kristian Krogh.
utländska säljare och utländska köpare utan dansk
Niam letar ständigt efter de bästa möjligheterna
inblandning, säger Kristian Krogh.
i Norden. Om det är handelsfastigheter i Norge,
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NIAMS FASTIGHETS
BESTÅND I DANMARK

FOTO: NEWS ØRESUND
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Första förvärvet: 2011
Totalt antal kvm: 860 131
- varav kommersiella lokaler: 583 176
Antal lägenheter: ca 3 000
Fastighetsvärde: 13 miljarder svenska kronor
Copenhagen Busienss Park på Avedøre Holme.

Geografiskt fokus i Danmark: Hela Danmark

Fastighet

Segment

Vd: Johan Bergman

Da Vinci Parken, Aalborg

Bostad

Hvidts Gaard, Aalborg

Bostad

3 652

Helena Park, Aalborg

Bostad

3 227

Lindholm Brygge, Aalborg

Kontor

4 925

Roskildevej 157-159, Albertslund

Kontor

8 630

CPH Business Park, København

Kontor

67 250

Pilehøj, Birkerød

Bostad

8 714

Vejlevej, Fredericia

Kontor

11 444

Porcelænshaven, Frederiksberg

Kontor

19 300

VAT83, Gladsaxe

Kontor

16 665

Telefonvej, Gladsaxe

Kontor

6 204

Glostrup

Bostad

8 315

Skolevej, Glostrup

Kontor

6 960

Holte Office Property, Holte

Kontor

5 341

Mikkelborg Park, Hørsholm

Bostad

8 898

Tietgens Have, København

Kontor

27 413

SK20, Kalkbrænderihavnen, København

Kontor

8 604

Borgervænget Østerbro, København

Kontor

16 090

Nybrovej, Lyngby

Kontor

9 867

Holmegaard, Næstved

Bostad

12 784

Lygten 37, København

Kontor

6 588

Enigheden, København

Kontor

10 105

Roskilde Office Property

Kontor

9 737

Skovlytoften 33, Rudersdal

Kontor

12 235

Sdr Stationsvej 3, Slagelse

Kontor

7 309

Sydmarken, Søborg

Kontor

5 900

Vanløse Office Property

Kontor

6 946

Fairway House, København

Kontor

HD Ejendomme A/S

Kontor/Bostäder

Anvarig för företagets danska verksamhet:
Kristian Krogh

FOTO: NEWS ØRESUND

Tietgens Have på Østerbro där Skat har kontor.

41 365

15 663
490 000
860 131

SK20 på Sudkrogskaj i Nordhavnen.
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WIHLBORGS HAR FÖRDUBBLAT DET
DANSKA BESTÅNDET UNDER DE
SENASTE TVÅ ÅREN
Det är 20 år sedan Wihlborgs gjorde sitt första förvärv i Danmark. De senaste två åren har de storsatsat och fördubblat beståndet. Idag äger de 400
000 kvadratmeter kontor och lager främst i västra Storköpenhamn. Verksamheten i Danmark skiljer sig från den svenska bland annat eftersom den
inkluderar restauranger och en konferensanläggning.

50

ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Maj 2017

– Vår ambition att fortsätta växa i de här
Sedan december 2015 har fastighetsbolaget
delmarknaderna. Vi har varit mer aggressiva i
Wihlborgs köpt fastigheter för över två miljarder
Köpenhamn än i Malmö det senaste året och det
kronor i Danmark. Så sent som i höstas utökade
är för att vi bedömer att det har varit bättre affärsde genom en portfölj som innehöll 13 nya fastigmöjligheter.
heter vilket innebar att beståndet även breddades
något geografiskt. Wihlborgs har sedan tidigare
Det finns dock väsentliga skillnader mellan länderkoncentrerat sig på västra Storköpenhamn och
na, framhåller Anders Jarl.
orterna Herlev, Ballerup, Høje-Taastrup, Glostrup
– Var försiktig, Danmark och Sverige har helt
och Brøndby. Ungefär hälften av fastigheterna i
olika affärskulturer. Man gör affärer på olika sätt,
förvärvet ligger i norra och södra Köpenhamn.
det är ett annat sätt att tänka och agera. Det andra
– Vi har inga ambitioner att komma in i de
är att man måste ha egna
mest centrala delarna
pengar. Det går bra att
av Köpenhamn. Vi
”Vi har inga ambitioner
låna 60 procent men
bedömer att det är
att komma in i de mest
resten måste du ha själv.
pensionsbolagens
Wihlborgs ser långcentrala delarna av Kömarknader och de har
siktigt på den danska
gott om pengar och låga
penhamn. Vi bedömer att satsningen och vill växa
avkastningskrav. Vi har
det är pensionsbolagens
ytterligare på den andra
gjort bedömningen att
sidan sundet, berättar
vi inte kan vara med
marknader och de har
Anders Jarl.
och konkurrera där.
– Vi räknar inte med
Däremot satsar vi mer i gott om pengar och låga
en gigantisk värdetillväxt
halvcentrala lägen med avkastningskrav.”
i det vi gör, men vi ser en
bra kommunikationer,
hyrestillväxt och en vakansminskning i marknaderna
säger Anders Jarl, vd Wihlborgs.
vilket gör att intäkterna ökar. Snitthyran kommer
så småningom att växa. Vi gör det som en långsiktig
Wihlborgs har valt att anställa egen personal i
investering, vi kommer fortsätta växa. Bolaget WihlDanmark och har idag 35 medarbetare på den
borgs växer med 2–4 miljarder kronor om året och
andra sidan sundet. Jämfört med hur det ser ut
en stor del av det kommer via Köpenhamn.
i Sverige är det förhållandevis många anställda
och innefattar mer service till hyresgästerna med
trädgårdsskötsel, restaurangpersonal och drift av
konferensanläggning. Det första danska förvärvet
gjorde företaget 1996. Men det var först i början
av 2000 som satsningen blev mer på allvar berättar
Anders Jarl. En del av beståndet har bytts ut genom åren och de har hunnit bli en stor spelare på
vissa delmarknader, bland annat i Herlev.
Wihlborgs har inte arbetat med projektutveckling
i Danmark, däremot har de genomfört omfattande
renoveringar åt hyresgäster. Att vara en stor spelare
på flera marknader kan vara en fördel, menar Anders Jarl. Exempelvis köpte Wihlborgs Mercedez
danska huvudkontor i Köpenhamn och hjälpte på
så sätt företaget att flytta till Malmö.
– De satt i ett långt hyresavtal som de inte kom
loss från. Ett halvår senare sålde Wihlborgs huset och
kunde satsa ytterligare i Danmark, säger Anders Jarl.
Idag äger företaget fastigheter i Danmark till
ett värde av fyra miljarder kronor med en yta på
omkring 400 000 kvadratmeter. Ambitionen är att
växa ytterligare i Danmark.
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Hans Knudsen Institutet på Glentevej i Köpenhamn.
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HAR FUNNITS I DANMARK I 20 ÅR:
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Fastighet

Segment

Lautrupvang 12, Ballerup

Kontor/Butik

9 396

Hørkær 16-28, Herlev

Kontor/Butik

34 360

Ellekær 6, Herlev

Kontor/Butik

5 834

Abildager 8-14, Brøndby

Industri/Lager

14 512

Ellekær 9, Herlev

Kontor/Butik

7 149

Vasekær 9, Herlev

Projekt & Mark

Lejrvej 1, Furesø

Industri/Lager

1 402

Marielundvej 28-30, Herlev

Kontor/Butik

9 670

Hørkær 14 & 26, Herlev

Kontor/Butik

5 379

Smedeholm 10, Herlev

Kontor/Butik

3 206

Ellekær 2-4, Herlev

Kontor/Butik

4 828

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

Marielundvej 29, Herlev

Industri/Lager

Literbuen 6-10, Ballerup

Kontor/Butik

11 640

Borupvang 5, Ballerup

Kontor/Butik

10 273

Vd: Anders Jarl

Lautrupvang 8, Ballerup

Kontor/Butik

9 773

Lautrupvang 1 A+B, Ballerup

Kontor/Butik

14 558

Lautrupvang 3, Ballerup

Kontor/Butik

13 440

Industriparken 29, Ballerup

Kontor/Butik

3 118

Literbuen 16-18, Ballerup

Kontor/Butik

8 333

Stationsalleen 40-46, Herlev

Kontor/Butik

5 379

Girostrøget 1, Høje-Taastrup

Kontor/Butik

61 449

Ejby Industrivej 41, Glostrup

Kontor/Butik

49 175

Abildager 16, Brøndby

Projekt & Mark

Engholm Parkvej 8, Allerød

Kontor/Butik

11 027

Engvej 139, København

Kontor/Butik

2 660

Glentevej 61-65, København

Kontor/Butik

9 935

Glentevej 67-69, København

Kontor/Butik

8 490

H.J. Holst vej 3-5, Brøndby

Kontor/Butik

8 107

Helgeshøj Alle 9-15 & 49-55, Høje-Taastrup

Kontor/Butik

13 347

Høje Taastrup Boulevard 33-39, Høje-Taastrup

Kontor/Butik

6 542

Høje Taastrup Boulevard 52-58+, Høje-Taastrup

Kontor/Butik

4 282

Lersø Park Alle 103-105, København

Kontor/Butik

9 859

Lyngbyvej 20, København

Kontor/Butik

3 280

Midtager 35, Brøndby

Industri/Lager

7 963

Mileparken 22, Ballerup

Projekt & Mark

11 646

Sandtoften 9, Gentofte

Kontor/Butik

4 970

Parkallé 363, Brøndby

Industri/Lager

3 900

WIHLBORGS FASTIGHETS
BESTÅND I DANMARK
Första förvärvet: 1996
Totalt antal kvm: 402 660
- varav kommersiella lokaler: 402 660
Antal lägenheter: –
Fastighetsvärde: 4 miljarder svenska kronor

Anvarig för företagets danska verksamhet:
Peter Nielsen

FOTO: NEWS ØRESUND

Herlev Maskinfabrik.

Kvm

0

4 442

9 336

402 660

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

State of Medicon Valley 2016
Danmark har växt om Sverige som
läkemedelsnation och är nu räknat
per capita världens fjärde största
exportör av life scienceprodukter.

Om rapporten
Denna analys är en del av Øresundsinstituttets egna
rapportserie. Øresundsinstituttet är ett dansk-svenskt
kunskapscentrum som genom analyser, fakta, konferenser
och medieverksamhet bidrar till en ökad kännedom om
utvecklingen i regionen. Rapporten är aktuell med tanke
på den ökade aktiviteten över sundet inom 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.

det baserat på ett urval och innefattar skillnader som
de intervjuade företagen har upplevt. En dansk fastighetsrådgivare och en dansk advokat har dessutom gått
igenom listan för att få ytterligare perspektiv och hjälp
med faktagranskning.
Øresundsinstituttet avser att fortsätta följa den svenska
köpvågen av fastigheter i Danmark framöver. Dessutom
är det möjligt att ytterligare gå på djupet och följa marknadsutvecklingen i Danmark och om det är gynnsamt
att göra affärer mellan länderna samt hur det påverkar
företagens agerande framöver.

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. Vi har även valt att inkludera ett urval aktörer som
gjort förvärv över sundet i mindre skala, som har ett mer
nordiskt eller europeiskt fokus eller företag som funderar
på att investera i Danmark.

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

När Øresundsinstituttet i rapporten går igenom skillnader mellan dansk och svensk fastighetsmarknad är

Øresundsinstituttet riktar ett tack till samtliga intervjupersoner för deras medverkan i rapporten.

Patrik Hall, vd Heimstaden

Ola Orsmark, vd Region Öresund Castellum

Anders Jarl, vd Wihlborgs Fastigheter

Erik Selin, vd Balder

Lars Kjær, partner Bech-Bruun

Peter Ullmark, chef för Skandinavien Akelius

Kristian Krogh, ansvarig Danmark Niam

Peter Winther, vd Sadolin & Albæk

Jenny Moberg, analyschef Wihlborgs Fastigheter

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

Magnus Nordholm, vice vd Heimstaden
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Fler än 5 200 nya jobb till Malmö ge
nom etableringar av nya huvud- och
specialistkontor efter invigningen
av Öresundsbron.

BLI MEDLEM OCH TA DEL AV ØRESUNDSINSTITUTTETS ANALYSER
Øresundsinstituttet har en kärnkompetens inom gränsregional sam
hällsanalys med ett koncept som kombinerar statistisk analys med re
searchbaserat fältarbete med djupintervjuer. Vid behov sker samverkan
med forskare vid regionens universitet.

INTERVJULISTA

Peter Nielsen, chef Wihlborgs danska verksamhet

Huvudkontor och specialist
kontor till Malmö

ØRESUNDSINSTITUTTETS TREND REPORT • Maj 2017

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 samt om etableringar
av huvud- och specialistontor i Malmö efter invigningen av Öresundsbron.
Dessutom utför Øresundsinstituttet även uppdragsanalyser som en service åt våra
medlemmar och till dem närstående organisationer. Bland uppdragsgivarna finns
Nordiska Ministerrådet, Sveriges Regering, Länsstyrelsen Skåne, Greater 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

