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DANSK-SVENSK INTEGRATION 
I DET TYSTA
Fastigheter talar inte. Men om de kunnat tala hade det hörts allt fler svenska röster 
i Danmark. Det svenskägda fastighetsbeståndet i Danmark är större än någonsin 
och Malmöbaserade Heimstaden är i dag störst i Danmark på bostadsfastigheter. 
När jag nyligen reste över Öresundsbron och svängde av vid den första avfarten på 
danska sidan noterade jag att det stod Wihlborgs på en stor kontorsfastighet nära 
hamnen i Kastrup och när vi närmade oss Greve kunde jag läsa ”prøvebolig” och 
Ikano på skylten framför ett nybyggt radhus. Lite senare, inne i Köpenhamn, såg 
Havneholmen nästan ut som en svensk gata med bostadshus ägda av Heimstaden 
på ena sidan och två kontorshus ägda av Castellum på den andra sidan.
 
De svenska fastighetsköpen i Danmark handlar om en integration i det tysta mellan 
Danmark och Sverige och har inte alls fått samma uppmärksamhet som när dans-
ka arkitekter ritar allt fler byggnader i Sverige eller som när arbetstagare pendlar 
över Öresund. I stället handlar det om investerar- och fastighetsbolag som nyttjar 
konkreta affärsmöjligheter för att göra investeringar på andra sidan gränsen. De 
gör utlandsinvesteringar och håller sig ändå inom närområdet. Ett gränshinder har 
bolagen lärt sig att lösa på egen hand – den lokala och kulturella kompetensen. 
Flera av de svenska fastighetsbolagen har valt att bygga upp en separat organi-
sation med dansk personal så att de hanterar den danska affärskulturen på bästa 
sätt. Medan arbetspendlingen över Öresund handlar om gränskontroller, gränshin-
der och försenade tåg så handlar de svenska fastighetsinvesteringarna i Danmark 
mera om avkastning, marknadsläget och räntorna.

Malmö, 9 februari 2023
Johan Wessman
vd Øresundsinstituttet
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DUBBLERING AV ANTALET 
SVENSKA INVESTERARE I 
DANMARK PÅ FEM ÅR. 
Antalet identifierade större och 
aktiva svenska investerare som äger 
fastigheter i Danmark idag är 15 
stycken. För fem år sedan var mot-
svarande antal sju stycken. Störst, 
både mätt i yta och fastighetsvärde, 
är Heimstaden. 

Med det senaste årets marknadsutveckling har inves-
terarna generellt blivit mer 
återhållsamma på den danska 
marknaden. Det gäller även 
de svenska aktörerna, enligt 
MORTEN JENSEN som är vd 
på Newsec Danmark. ”Trans-
aktionerna har blivit färre, 
men det finns fortsatt mycket 
pengar som ska placeras.”

OLIKA INRIKTNINGAR

De identifierade större och aktiva 
svenska investerarna äger fastig-
heter i Danmark till ett värde av 150 
miljarder SEK. Det är en ökning med 
183 procent på fem år.

De identifierade svenska investe-
rarna äger fastigheter i Danmark 
med en total yta på 4,2 miljoner 
kvadratmeter. Det är en ökning med 
68 procent på fem år. 

150
STORT INTRESSE FÖR FASTIGHETS-
AFFÄRER ÖVER SUNDET
För fem år sedan hade volymen när det gäller svenska fastighets-
investeringar i Danmark tagit fart ordentligt. Och intresset håller i sig. Det 
svenska ägandet i Danmark är idag väsentligt större och antalet svenska 
investerare som är aktiva på andra sidan sundet har fördubblats. 

• Fastighetsvärdet har ökat med 183 
procent på fem år 
Sedan årsskiftet 2017/2018 har det svenskägda 
fastighetsvärdet i Danmark ökat med 183 pro-
cent, till 150 miljarder svenska kronor. 

• Fastighetsytan har ökat med 68 
 procent på fem år   
Antalet svenskägda kvadratmeter i Danmark var 
för fem år sedan 2,5 miljoner, idag är antalet 4,2 
miljoner. Det motsvarar en ökning på 68 procent 
sedan årsskiftet 2017/2018. 

• 15 större aktiva svenska investerare 
identifierade  
På fem år har antalet identifierade svenska större 
och aktiva fastighetsägare i Danmark dubblerats, 
från sju stycken till 15 stycken. 

• 11 av 15 investerare har egen organi-
sation i Danmark   
Av de 15 identifierade större och aktiva svenska 
investerarna i Danmark har 11 valt att skapa en 
egen organisation med dansk personal på andra 
sidan sundet. Upplevda skillnader i praxis, men 
även lagar och regler, ligger ofta bakom beslutet. 
Skillnader som nämns i intervjuer kan bland an-
nat vara hur man mäter yta i bostadsfastigheter 
och hur långa tidsperioder man skriver hyreskon-
trakt för kontorsfastigheter. 

• En mer öppen dansk marknad lockar 
utländska investerare 
Innan finanskrisen kunde den danska marknaden 
upplevas som mer sluten med färre aktörer medan 
den idag har större transparens och tillgängliga 
data, enligt intervjupersoner. Att den danska kro-
nan är bunden till euron nämns också i intervjuer 
som en fördel som minskar valutakursrisken. Även 
finansieringsmöjligheterna med den danska re-
alkrediten lyfts fram som attraktivt då det uppges 
ge möjlighet till låg ränta under lång tid. 

• Transaktionsvolymen minskade 2022, 
men fortsatt stor investeringsvilja  
Förra året var den totala transaktionsvolymen 
i Danmark 21 procent lägre än året innan. De 
svenska investeringarna minskade mer än övriga 
utländska under samma år. Flera av de svenska 
aktörerna uppger att de är beredda att investera 
mer i Danmark framöver. 

• Svenskintresset tog fart ordentligt från 
mitten av 2010-talet 
Wihlborgs var först ut bland de större svenska ak-
törerna med en etablering 1996, men den svenska 
investeringsvågen i Danmark tog fart på allvar 
från 2015 och framåt då volymen på ett år ökade 
från 7,5 till 12,5 miljarder svenska kronor samt 
till 24 miljarder under 2017. Det visar en tidigare 
kartläggning från Øresundsinstituttet.

5ØRESUNDSINSTITUTTET – FASTIGHET • Februari 2023

FO
TO

: N
EW

S 
Ø

R
ES

U
N

D
FO

TO
: N

EW
S 

Ø
R

ES
U

N
D

FO
TO

: N
EW

SE
C

 D
N

AM
AR

K
FO

TO
: N

EW
S 

Ø
R

ES
U

N
D

COPENHAGEN TOWERS i Ørestad är exempel på 
en svenskägd fastighet i Köpenhamn. Kontors- och 
hotellfastigheten ägs av investeringsfonden Niam. 

Under 2022 förvär-
vade svenska inves-
tere fastigheter för 
7,7 miljarder SEK i 
Danmark vilket är 64 
procent lägre än 2021. 
Det visar siffror från 
Newsec Danmark.

7,7

De svenska fastighetsinvesterarna i Danmark är aktiva 
inom flera olika segment, däribland kontor, bostäder 
och logistik, och har ibland även olika geografiskt fokus. 
K-Fastigheter och Ikano Bolig är två av aktörerna som 
bygger nytt. Niam är som investeringsfond aktiv både 
genom att köpa och sälja fastigheter. Wihlborgs var först 
och Heimstaden är störst. Gemensamt för många av 
bolagen är dock att de har valt att skapa en egen dansk 
organisation. Flera aktörer uppger att de upplever skill-
nader mellan svensk och dansk fastighetsmarknad.
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Analys:

SVENSKA  
FASTIGHETS-
INVESTERINGAR 
I DANMARK 

• Fastighetsvärde
• Fastighetsyta
• Aktörer
• Transaktioner
• Marknadsläge
• Intervjuer
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der svenska kronor till 12,5 miljarder året efter samt 
till 24 miljarder svenska kronor under 2017. 

Svenskintresset har flera förklaringar. Expansions-
möjligheter på en marknad som ligger nära, valuta-
kursen och attraktiva finansieringsmöjligheter med re-
alkrediten är några exempel. Den danska marknaden, 
som tidigare präglats av få och stora aktörer öppnades 
upp efter förra finanskrisen, 2008-2010, och är idag 
mer transparent med tillgängliga marknadsdata. Flera 
av de svenska aktörerna vittnar om att de är beredda 
att satsa mer i Danmark framöver, även om sikten just 
för tillfället är lite otydlig på marknaden. 

Samtidigt som Danmark är en marknad som lig-
ger nära geografiskt menar de svenska aktörerna att 
det också finns skillnader att vara uppmärksam på. 
Allt fungerar inte på samma sätt som på den svenska 
marknaden bara för att vi är grannar över sundet, 
olikheter finns bland annat i lagar, regler och praxis. 
Därför har elva av de identifierade aktiva och större 
svenska aktörerna egna organisationer i Danmark 
med dansk personal.

Det svenskägda fastighetsbeståndet i Danmark har ökat med 183 procent på fem 
år, mätt i fastighetsvärde. Antalet aktörer har fördubblats under samma period. 
Dessutom meddelar flera av aktörerna att de vill fortsätta investera i Danmark 
och är redo om rätt möjligheter dyker upp. Men just nu är den danska marknaden 
påverkad av konjunkturläget och det finns en viss avvaktan kopplat till ränte- och 
inflationsutvecklingen. Det har lett till färre fastighetsförvärv 2022 och kan kom-
ma att påverka prisnivån framöver, enligt flera intervjupersoner. 

ANALYS
Fler svenska aktörer och stort intresse för 
 investeringar, men marknadsläget avgör
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I debatten om Öresundsregionens utveckling har 
gränskontroller, skattefrågor och coronaeffekter med 
minskat resande som följd fyllt mycket av utrymmet 
under de senaste åren. Men integrationen är bredare 
och en del av vardagen i gränsregionen, inte minst på 
många håll i näringslivet. Svenska fastighetsinveste-
ringar i Danmark är ett exempel på integration som 
också är fysiskt påtagligt i Köpenhamn, och även i 
flera andra delar av landet. Det svenskägda beståndet 
består idag av 4,2 miljoner kvadratmeter fastigheter 
med ett värde av 150 miljarder svenska kronor. I 
portföljen finns profilerade kontorsfastigheter, otaliga 
bostadsfastigheter, men även lätt industri och lager, 
butiksfastigheter, hotell och samhällsfastigheter. Det 
Malmöbaserade bolaget Heimstaden är idag den störs-
ta privata ägaren av bostadsfastigheter i Danmark med 
ett danskt bestånd värt 75 miljarder svenska kronor. 

Wihlborgs var först ut bland de större svenska 
aktörerna med en etablering 1996, men den svenska 
investeringsvågen i Danmark tog fart på allvar från 
2015 och framåt då volymen ökade från 7,5 miljar-

Antalet identifierade aktiva större svenska investerare som äger 
fastigheter i Danmark idag är 15 stycken. För fem år sedan var 
motsvarande antal sju stycken, en dubblering sedan 2017/2018.15

DET SVENSKA FASTIGHETSBESTÅNDET I DANMARK

De identifierade aktiva större svenska fastighets-
ägarna i Danmark äger idag fastigheter på andra 
sidan sundet till ett värde av 150 miljarder svens-
ka kronor. Siffran avser befintliga fastigheter och 
inkluderar inte pågående byggprojekt.

150

De identifierade aktiva större svenska fastighets-
ägarna i Danmark äger idag fastigheter på andra 
sidan sundet med en total yta på 4,2 miljoner 
kvadratmeter. Siffran avser befintliga fastigheter 
och inkluderar inte pågående byggprojekt.

4,2
FASTIGHETSYTA

Jämfört med motsvarande kartläggning som 
genomfördes vid årsskiftet 2017/2018 så är det 
samlade svenska fastighetsvärdet i Danmark 
183 procent högre idag. En ökning från 53 
miljarder svenska kronor 2017/2018 till 150 
miljarder svenska kronor 2022/2023.

+183%

Jämfört med motsvarande kartläggning som 
genomfördes vid årsskiftet 2017/2018 så är den 
samlade svenskägda fastighetsytan i Danmark 68 
procent högre idag. En ökning från 2,5 miljoner 
kvadratmeter 2017/2018 till 4,2 miljoner kvadrat-
meter 2022/2023. 

+68%

miljarder 
svenska 
kronor

miljoner  
kvadratmeter

Källa: Øresundsinstituttets sammanställning av uppgifter från bolagen. En genomgång av bolagen finns på nästa sida.
Pandox, Midstar och Sagax har inkluderats i sammanställningen av fastighetsyta och fastighetsvärde, men inte när det gäller 
antalet aktörer då bolagen har ett bredare geografiskt fokus där Danmark inte utgör en huvudmarknad eller för att bolagen 
har ett mindre bestånd. De bolag som har mindre bestånd som ändå inkluderas bedöms vara under tillväxt i Danmark.

miljarder SEK

150

2017/2018 2022/2023

53

miljarder SEK

FASTIGHETSVÄRDE

2017/2018 2022/2023

miljoner kvm
2,5

miljoner kvm
4,2

under de senaste fem åren

under de senaste fem åren
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Analysens slutsatser i korthet
• Det svenska fastighetsbeståndet i Danmark har, 

mätt i fastighetsvärde, ökat med 183 procent 
på fem år och, mätt i yta, ökat med 68 procent 
under samma tidsperiod.

• Antalet identifierade aktiva större svenska 
investerare som äger fastigheter i Danmark har 
ökat från sju till 15 stycken på fem år.

• Den samlade transaktionsvolymen i Danmark 
minskade med 21 procent förra året, andelen 
svenska investeringar minskade mer än övriga 
utländska. Det visar siffror från Newsec.

• Marknaden befinner sig, enligt rådgivare, i en 
”dimma” med avstånd mellan köpare och sälja-
re. Ett avvaktande 2023 spås bli följden och en 
återhämtning väntas under 2024.

• Trots färre transaktioner finns fortsatt kapital 
i marknaden, flera av de svenska aktörerna 
uppger att de är redo att investera mer.

• En expansionsmöjlighet som är geografiskt 
nära, valutakursen och attraktiva finansierings-
möjligheter nämns av svenska investerare bland 
fördelarna med den danska marknaden.

• De svenska aktörerna upplever skillnader i bland 
annat lagar, regler och praxis mellan länderna 
att vara uppmärksam på. Elva av de svenska 
aktörerna uppger att de har egen organisation 
och dansk personal på andra sidan sundet.

183 procents ökning i värdet på fem år
Det svenska fastighetsägandet i Danmark har på 
fem år ökat med 183 procent, mätt i fastighetsvärde. 

För fem år sedan ägde de dåvarande större identifie-
rade investerarna fastigheter för 53 miljarder svenska 
kronor, idag är värdet 150 miljarder svenska kronor. 

Även mätt i yta har ägandet ökat från 2,5 miljo-
ner kvadratmeter vid årsskiftet 2017/2018 till 4,2 
miljoner kvadratmeter vid årsskiftet 2022/2023. 
Därmed är den svenskägda fastighetsytan i Dan-
mark 68 procent större idag jämfört med för fem år 
sedan.

Flera av aktörerna är beredda att investera 
mer framöver
Investeringsbolaget Niam avslutar snart en fond och 
börjar en ny. Då hamnar fokus mer på att förvärva 
än att avyttra fastigheter, berättar landchef Michael 
Berthelsen i en intervju på s 22.

– Vi har fonder som överlappar varandra så vi 
säljer och köper hela tiden, men i vissa perioder säljer 
vi mer och i andra köper vi mer. Som jag ser det nu är 
fokus under de kommande åren på att investera om 
de rätta möjligheterna kommer, säger han.

Wihlborgs upplever fortsatt god efterfrågan på 
kontor i Danmark med utgångspunkt i att arbets-
marknaden är stark. Ulrika Hallengren uppger i en 
intervju på s 21 att bolaget ser en möjlighet att bli mer 
involverade i stadsutvecklingsprojekt tillsammans med 
andra aktörer framöver och att Wihlborgs alltid är be-
rett på att satsa mer i de städer som bolaget är aktivt.

– Vi håller hela tiden utkik efter potentiella förvärv 
på rätt läge och till rätt pris. Precis som på svenska si-
dan har vi ett långsiktigt engagemang och fortsätter att 
investera i våra städer oavsett konjunktur, säger hon.

Corem äger idag 160 000 kvadratmeter i Danmark 
och är redo att förvärva mer om rätt läge dyker upp.

– Fokus är på förvaltning av det vi har för när-

WIHLBORGS
1996
707 000 kvm
Kontor i västra Köpenhamn 
och kring Kastrup.

SVENSKA INVESTERARE SOM ÄR AKTIVA ÖVER SUNDET
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CASTELLUM
2011
172 000 kvm
Kontor i Köpenhamn, 
 centralt och i stadens 
västra delar.

NIAM
2011
300 000 kvm
Kontor och bostäder, har 
brett geografiskt fokus.
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BALDER
2012
342 000 kvm
Bostäder och hotell i 
Köpenhamn med omnejd, 
pågående byggprojekt.

HEIMSTADEN
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Bostäder i hela Danmark. Castellum
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2014
160 000 kvm
Kontor och logistik i 
 Köpenhamnsområdet.
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IKANO BOLIG
2018
7 350 kvm
Bostäder i huvudstads-
området, pågående bygg-
projekt. 

SAMHÄLLSBYGGNADS-
BOLAGET, SBB
2019
115 000  kvm
Samhälllsfastigheter i hela 
Danmark.

K-FASTIGHETER
2020
14 600 kvm
Bostäder i Köpenhamns 
omnejd, pågående bygg-
projekt.

STENDÖRREN
2021 
36 600 kvm
Lager och lätt industri i 
Köpenhamn med omnejd.
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CIBUS NORDIC REAL 
ESTATE
2022
79 000 kvm
Handel (matbutiker) i hela 
Danmark.

Källa: Øresundsinstituttets sammanställning av uppgifter från bolagen. Listan är sorterad utifrån etableringsår i Danmark.
Siffrorna från Balder, Wihlborgs och Cibus är från den 30/9 2022. 

Akelius danska fastighetsbestånd 
 förvärvades av Heimstaden.  
I september 2021 stod det klart att Heimstaden 
köpte 599 fastigheter i Tyskland, Sverige och 
Danmark av Akelius för sammantaget 92,5 mil-
jarder svenska kronor. Av de förvärvade 28 776 
bostäderna fanns cirka 1 000 stycken i Danmark. 

Klövern förvärvades av Corem.  
2021 förvärvade Corem Property Group fastig-
hetsbolaget Klövern (numera Corem Kelly AB). 
Båda bolagen ägde vid tidpunkten fastigheter i 
Danmark och Klöverns bestånd med kontors-
fastigheter breddade Corems danska portfölj 
som bestod av två lager- och industrifastigheter.  

BOLAG SOM HAR BYTT ÄGARE
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Nobis Hotel i Danmark där fastigheten ägs av Balder. 
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STUDENTBOSTÄDER I 
NORDEN
2021
21 050 kvm
Studentbostäder i Köpen-
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Sagax. Börsnoterat bolag med in-

riktning mot lager och lätt industri. 

Av bolagets 782 fastigheter finns 

två i Danmark.

Pandox. Hotellfastighetsbolag 

med 157 fastigheter i 15 länder. 

Bolaget äger åtta hotellfastigheter 

i Danmark.

Midstar. Hotellfastighetsbolag 

med 27 fastigheter i Skandinavien. 

Bolaget äger fyra hotellfastigheter 

i Danmark.

ALMA PROPERTY 
PARTNERS
2016 
64 530 kvm
Brett fokus både i geografi 
och segment, byggprojekt.
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GENESTA
2012 
39 800 kvm
Främst kontor och bostäder 
idag, men kan investera 
bredare. Köpenhamnsfokus.
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Identifierade större och aktiva svenska fastighetsägare i Danmark (etableringsår i Danmark)

Fler bolag som är aktiva i Danmark, men med europeisk inriktning eller mindre bestånd

BRUNSWICK
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FEM CITAT OM SVENSKA FASTIGHETSINVESTERINGAR I DANMARK

Läs mer i intervjuerna på sidorna 18-25.

ULRIKA HALLENGREN. 
Vd på Wihlborgs Fastigheter.

”Vi håller hela tiden utkik efter 
potentiella förvärv på rätt läge 
och till rätt pris. Precis som på 

svenska sidan har vi ett långsik-
tigt engagemang och fortsätter 
att investera i våra städer oavsett 
konjunktur.”

Läs mer på sidan 21.
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MICHAEL BERTHELSEN.  
Country Manager Denmark på 
investeringsbolaget Niam. 

”Vi har fonder som överlappar 
varandra så vi säljer och köper hela 

tiden, men i vissa perioder säljer vi 
mer och i andra köper vi mer. Som 
jag ser det nu är fokus under de 
kommande åren på att investera om 
de rätta möjligheterna kommer.”
Läs mer på sidan 22.
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MARTIN LARSSON.  
Finanschef och vice vd på 
K-Fastigheter som är inriktade mot 
att bygga bostäder.

”Vi kan bygga väldigt mycket för 
svenska pengar i Danmark och få 
danska kronor tillbaka i intäkt. 
Den kalkylen är gynnsam.”

Läs mer på sidan 24.
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PEETER KINNUNEN. 
Transaktionschef på Corem som 
förvärvade Klövern 2021. 

”Fokus är på förvaltning av det 
vi har för närvarande, men över 

tid vill vi växa. Det beror på när 
det dyker upp möjligheter för 
bra affärer. Vi tycker Danmark är 
jättebra med en väl fungerande 
marknad.”
Läs mer på sidan 20.

MORTEN JENSEN. 
Vd på rådgivningsföretaget Newsec 
Danmark.

”Vi har sett en period där de 
svenska bolagen har varit väldigt 

aktiva med uppköp i Danmark, 
men med marknadsutvecklingen 
under det senaste året är inves-
terarna generellt mer återhåll-
samma.”
Läs mer på sidan 18.
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Bostadsfastigheten Isbjerget i Aarhus som ägs av svenska Heimstaden.

varande, men över tid vill vi växa. Det beror på när 
det dyker upp möjligheter för bra affärer. Vi tycker 
Danmark är jättebra med en väl fungerande mark-
nad. Vi vill växa över tid och när de möjligheterna 
ges får vi se, säger Peeter Kinnunen, transaktions-
chef på Corem, i en intervju på s 20.

Ikano Bolig, Balder, Alma Property Partners 
och K-Fastigheter är några bolag som just nu 
håller på att utöka beståndet genom byggprojekt. 
Studentbostäder i Norden har ett planerat förvärv 
av ytterligare 173 studentlägenheter i slutet av 2023 
och Cibus, som gjorde sitt första förvärv i Danmark 
förra året, uppger i genomgången till rapporten att 
de planerar för fler förvärv 2023.

Fler aktörer idag än för fem år sedan
För fem år sedan var de identifierade aktiva större 
svenska fastighetsinvesterarna i Danmark sju stycken. 
I nuläget visar genomgången på 15 större och aktiva 
investerare. Det är lite mer än en dubblering. Sedan 
förra rapporten, som publicerades vid årsskiftet 
2017/2018, har två aktörer förändrats. Det gäller dels 
Akelius vars danska bestånd förvärvades av Heimsta-
den 2021. Dels Klövern som samma år förvärvades 
av Corem Property Group som sedan tidigare ägde 
ett mindre bestånd med två fastigheter i Danmark 
och därmed inte inkluderades i kartläggningen av 
större aktörer 2017/2018.

Aktörerna i denna rapport är Wihlborgs (1996), 
Castellum (2011), Niam (2011), Balder (2012), 

En förklaring till att det inte är lika vanligt 
att det sker danska fastighetsinvesteringar 
i Sverige är att det finns fler börsnoterade 
fastighetsbolag i Sverige än i Danmark. De har 
generellt större möjlighet att resa kapital och 
vara expansiva än danska aktörer. Det berät-
tar Morten Jensen, vd för Newsec Danmark i 
en intervju på s 18. 

I Danmark finns många pensionsbolag som är 
inriktade mot fastigheter, de kan likställas med 
svenska börsnoterade bolag men agerar lite 
annorlunda, menar Morten Jensen.

– De danska pensionsbolagen köper för att 
äga på lång sikt. De är aktiva med köp och sälj, 
men inte som de svenska fastighetsbolagen 
som köper massivt. Pensionsbolagen har en 
kapitalallokering där investeringarna i fastig-
heter bara får utgöra en viss procentuell andel 
av deras samlade investeringar. När börsen 
faller är deras allokering i fastigheter högre 
vilket gör att de inte kan köpa nya fastigheter i 
samma omfattning. Själva kapitalallokeringen 
är en utmaning på investerarsidan, säger han. 

INTE LIKA VANLIGT MED 
DANSKA FASTIGHETS-
INVESTERINGAR I SVERIGE
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Castellums fastighet Atrium på Havneholmen 27-29 i Köpenhamn.

Balders fastighet Elsehus på Else Alfelts vej 52-58 i Ørestad. Ikano Boligs radhusprojekt vid Pilegårdsminde i Greve.

11 av de 15 identifierade större svenska investe-
rarna som äger fastigheter i Danmark har en egen 
organisation på andra sidan sundet. Enligt uppgif-
ter från aktörerna har de sammantaget närmare 
600 anställda i Danmark. Att kunna arbeta nära 
kunden samt skillnader i lagar, regler och praxis 
anges ofta ligga bakom beslutet. Vid etableringen 
är det vanligt att  bolagen hyr in personal tills de 
har byggt upp en större volym som gör att det lö-
nar sig att ha en egen organisation för att förvalta 
den danska fastighetsportföljen.

Förra året skapade bland annat Heimstaden ett nytt 
regionkontor i Aarhus, bolaget har idag cirka 300 
anställda i Danmark totalt. Balder nyanställde under 
2022 cirka 20 personer och har sammantaget runt 
100 anställda i Danmark. Det är ett par exempel på 
hur de svenska investerarna har anställt egen perso-
nal på andra sidan sundet och fortsätter att utveckla 
organisationen i takt med att portföljen utökas.

Ofta anger de svenska aktörerna skillnader i 
lagar och regler, men även affärskultur som anled-
ningen till att de vill ha en egen dansk organisation 
på plats.

– Det behövs en fot på marknaden för att kunna 
förstå reglerna i fastighetsbranschen. (...) Därför tror 
jag att det är viktigt att man har en representant i 
Danmark om man ska göra det bra, säger Michael 
Berthelsen, landchef Niam, i en intervju på s 22.

En helt egen organisation behöver inte finnas på 
plats från dag ett vid etableringen, utan utökas ofta 
efterhand. K-Fastigheter har varit aktiva i Danmark 
i ett par år och håller på att bygga upp ett bestånd. 
Martin Larsson, finanschef och vice vd, berättar i en 
intervju på s 24 mer om tankarna kring etableringen. 
Bolaget har till att börja med en anställd i Danmark 
och i övrigt hyr de in förvaltning, ekonomi och juridik.

 – När vi har runt 300-400 egna lägenheter kan 
det bli dags för att ha en helt och hållet egen orga-
nisation i Danmark, säger han.

DE FLESTA SVENSKA INVESTERARNA HAR DANSK PERSONAL 

REALKREDITSYSTEMET OCH 
VALUTAN BIDRAR TILL EN 
ATTRAKTIV DANSK MARKNAD
Valutakursen och goda finansieringsmöjlig-
heter med realkrediten. En välfungerande 
marknad som bedöms vara attraktiv i ett läge 
när många andra storstäder har höga hyres-
nivåer. Det är några av fördelarna med den 
danska marknaden som tas upp av intervju-
personer i rapporten.

– Finland och Danmark har en fördel med valu-
tan. Finland har euro och Danmark är kopplad 
till euron, medan Norge och Sverige har en 
valutakursrisk som internationella investerare 
är uppmärksamma på. Den andra fördelen är 
attraktiva finansieringsmöjligheter i och med 
den danska realkrediten. Det ger bättre möjlig-
het att låsa räntan under en lång period och ta 
bort svängningarna i räntan, säger Michael Bert-
helsen, landchef på Niam, i en intervju på s 22.

K-Fastigheter har märkt en positiv valutaef-
fekt när de tillverkar prefabricerade bostäder i 
Sverige som sedan monteras upp i Danmark. 

– Vi kan bygga väldigt mycket för svens-
ka pengar i Danmark och få danska kronor 
tillbaka som intäkt. Den kalkylen är gynnsam, 
säger Martin Larsson, finanschef och vice vd 
på K-Fastigheter, i en intervju på s 24.

Genesta (2012), Heimstaden(2014), Corem Proper-
ty Group (2014), Alma Property Partners (2016), 
Ikano Bolig (2018), Samhällsbyggnadsbolaget, SBB 
(2019), K-Fastigheter (2020), Brunswick (2020), 
Stendörren (2021), Studentbostäder i Norden 
(2021) samt Cibus Nordic Real Estate (2022).

I det sammanställda fastighetsvärdet och fastig-
hetsytan inkluderas även hotellaktörerna Midstar 
och Pandox danska bestånd, men eftersom de har 
ett bredare geografiskt fokus där Danmark inte är 
en av deras huvudmarknader har de inte inkluderats 
som aktörer. Sagax äger, liksom i kartläggningen för 
fem år sedan, två fastigheter i Danmark och räknas 
därmed som en mindre aktör som inte heller har 
huvudfokus på den danska marknaden.

Olika inriktning och geografiskt fokus
De svenska investerarna har flera olikheter. De 
investerar i flera olika segment. Kontor och bostäder 
är vanligast, men även bland annat lager och logistik, 
samhällsfastigheter, matbutiker och hotell finns med 
på listan. De flesta investerarna rör sig i och kring 
Köpenhamn, men några har ett bredare geografiskt 
fokus som sträcker sig över större delar av Danmark, 
däribland Heimstaden, Niam, SBB, Alma Property 
Partners och Cibus Nordic Real Estate.

Kort sagt var Wihlborgs först ut av de svenska 
aktörerna när det gäller dansk närvaro, 1996. Cibus 
Nordic Real Estate har varit sist ut och förvärvade 
i mars förra året 34 butiksfastigheter för cirka 2,1 
miljarder danska kronor. Fler aktörer har även 

byggprojekt i Danmark, däribland Balder, K-Fast-
igheter, Ikano Bolig och Wihlborgs. Heimstaden är 
idag störst med cirka 1,9 miljoner kvadratmeter. Ett 
väsentligt tillskott till portföljen kom med förvärvet 
av fastighetsportföljen HD Ejendomme av Niam i 
december 2020. Förvärvet bestod av 6 237 bostäder 
för 12,1 miljarder danska kronor.

Skillnader mellan länderna att vara upp-
märksam på
Flera av intervjupersonerna till rapporten framhåller 
att det finns skillnader mellan länderna som kan 

vara bra att känna till vid en etablering över sundet. 
Några saker som nämns är bland annat hur man 
mäter yta, där bland annat gemensamma ytor räknas 
in i lägenhetsstorleken i Danmark, och tidslängden 
på hyresavtal när det gäller kontor. 

För att lära sig den danska marknaden och dess 
lagar och regler tar de svenska aktörerna ofta hjälp 
av dansk personal. K-Fastigheter hade också en del-
ägare med erfarenhet från andra sidan sundet vilket 
uppges ha varit värdefullt vid bolagets etableringen.

– Det har med kultur att göra. Det finns exempel 
där även vi gick bet från början, vi tog det lite för 
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Källa: Newsec Danmark
Fotnot: beräknat med valutakurs 1,43 SEK mot 1,00 DKK (årsgenomsnitt 2022)
Övrigt avser industrifastigheter, detaljhandel samt kategorin andra fastigheter.

Transaktionsvolym i Danmark (miljoner SEK)

Färre svenska fastighetsköp förra året – minskade mer än övriga utländska förvärv

Svenska fastighetstransaktioner i Danmark (miljoner SEK)

Svenska förvärv av industri- och handelsfastigheter vanligare förra året

Under 2022 förvärvade svenska 
investerare fastigheter för cirka 
7,7 miljarder SEK i Danmark, 
vilket kan jämföras med 21-23 
miljarder SEK per år under de 
två föregående åren. De svenska 
investeringarna utgjorde förra 
året sju procent av den totala 
transaktionsvolymen i Danmark, 
2021 var andelen 15 procent. De 
samlade utländska investeringar-
na andel var 57 procent förra året 
och 56 procent under 2021.  

Under 2020 förvärvade de 
svenska investerarna bostads-
fastigheter för cirka 20 miljarder 
SEK i Danmark och stod då för 37 
procent av den totala transak-
tionsvolymen när det gäller bo-
städer. 2022 landade de svenska 
förvärven av bostadsfastigheter 
på 1,6 miljarder SEK. Samti-
digt har volymen när det gäller 
detaljhandel och industrifastig-
heter ökat och utgjorde cirka 4,1 
miljarder SEK förra året. 

Källa: Newsec Danmark
Fotnot: beräknat med valutakurs 1,43 SEK mot 1,00 DKK (årsgenomsnitt 2022)

TRANSAKTIONSVOLYM I DANMARK
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Fastigheten Hedegaardsvej 88 vid Kastrup som Wihlborgs förvärvade i juli förra året.

109
Den svenska transaktions-
volymen i Danmark var 7,7 
miljarder SEK under 2022, 
vilket är 64 procent lägre 
än under 2021.

7,7
Den utländska transak-
tionsvolymen i Danmark 
var 62 miljarder SEK under 
2022, vilket är 20 procent 
lägre än under 2021.

62miljarder SEK miljarder SEK miljarder SEK
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Den totala transaktionsvo-
lymen i Danmark var 109 
miljarder SEK under 2022, 
vilket är 21 procent lägre 
än under 2021.

Transaktionsvolymen gick ner i Danmark un-
der förra året, liksom de svenska investering-
arna på den andra sidan sundet. Osäkerheten 
på marknaden har skapat ett utrymme mellan 
köpare och säljare. Det berättar Morten 
Jensen vd på fastighetsrådgivaren Newsec 
Danmark, i en intervju på s 18. Men han tror 
samtidigt på återhämtning under 2023. 

Att de svenska aktörerna inte har varit lika 
aktiva med uppköp i Danmark under förra året 
är en följd av marknadens utveckling generellt, 
menar Morten Jensen.

– Transaktionerna har blivit färre, men det 
finns fortsatt mycket pengar som ska placeras. 
Då upplever vi, som med andra utländska in-
vesterare, att de vill se tiden an. Marknaden är 
i en dimma, sikten är inte speciellt stor. Inves-
terarna vill se hur inflation och ränta utvecklar 
sig, var marknaden stabiliserar sig, säger han 
och fortsätter:

– Under 2023 tror vi att det blir en stabilise-
ring i marknaden, att investerarna börjar fatta 
beslut igen.

”MARKNADEN ÄR I EN 
 DIMMA, SIKTEN ÄR INTE 
SPECIELLT STOR”

enkelt. Men vi hade lagt in marginaler i projekten 
och har fått lära oss. Sen hade vi ett försprång efter-
som Erik Selin, som har stor erfarenhet av Danmark, 
är delägare i K-Fastigheter. Vi har haft tillgång till 
kompetens och know-how, säger Martin Larsson, 
finanschef och vice vd, i en intervju på sidan 24.

Minskad transaktionsvolym 2022
Transaktionsvolymen i Danmark minskade med 
21 procent förra året jämfört med nivån 2021. Det 
visar siffror från Newsec Danmark. Den svenska 
volymen minskade mer än de övriga utländska 
investeringarna och det aktuella marknadsläget kan 
komma att påverka omfattningen av de svenska 
investeringarna under en tid framöver, tror Morten 
Jensen, vd Newsec Danmark.

– Jag tror vi ser en stabilisering, några aktörer går 
ut och andra köper mer. Vi kommer troligen inte att 
se en fortsättning med den hastighet som vi har sett 
tidigare. Heimstaden köper inte heller i nuläget, de 
har varit expansiva med uppköp och ska konsolidera 
sig, säger han i en intervju på s 18.

Michael Berthelsen, landchef på Niam, är positiv 
till en vändning under 2023.

– När vi kommer ur dimman och får justerat 
priserna så kommer marknaden igång igen. Jag tror 
att vi i slutet av 2023 kommer att få se transaktioner 
igen och då är Niam redo att investera. Vi har en 
styrka genom vårt breda mandat att kunna utnyttja 
de möjligheter som kommer i marknaden, säger han.
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Färre transaktioner på avvaktande, men fortsatt 
stark dansk marknad
De senaste årens höga aktivitet när det gäller svenska fastighetsuppköp i Danmark 
avtog 2022, men är fortsatt på en hög nivå. Förklaringen finns i marknadsläget där 
investerare generellt är mer avvaktande, menar Morten Jensen som är vd på rådgiv-
ningsföretaget Newsec Danmark. Det finns fortsatt pengar som ska placeras även 
om marknaden, som han upplever det, är i en dimma just nu. Morten Jensen tror på 
en stabilisering i marknaden 2023 där inflation och ränta går ner och investerarna 
börjar fatta beslut igen när det gäller investeringar. Just nu är bland annat segmentet 
light industrial populärt och bostäder blev det mest lönsamma segmentet 2022.

– Vi har sett en period där de svenska bolagen har 
varit väldigt aktiva med uppköp i Danmark, men 
med marknadsutvecklingen under det senaste året 
är investerarna generellt 
mer återhållsamma. Det 
gäller även för de svenska 
investerarna. Några inves-
terare har även dragit sig 
ur den danska marknaden, 
även svenska. Några bolag 
har haft fallande aktiekur-
ser som satt dem under 
press och de har behövt 
lätta på balansräkningen, 
säger Morten Jensen, vd 
Newsec Danmark.

Utvecklingen är en del 
av ett generellt beteende 
hos investerare just nu och 
följer marknadens utveckling, menar han.

– Det är absolut en följd av marknaden. Trans-
aktionerna har blivit färre, men det finns fortsatt 
mycket pengar som ska placeras. Då upplever vi, 
som med andra utländska investerare, att de vill se 
tiden an. Marknaden är i en dimma, sikten är inte 
speciellt stor. Investerarna vill se hur inflation och 
ränta utvecklar sig, var marknaden stabiliserar sig. 

Tror på återhämtning 2023
Osäkerheten på marknaden har skapat ett utrym-
me mellan köpare och säljare, som Morten Jensen 
tror kommer att minska under året.

– Vi har både köpare och säljare i marknaden. 
Säljarna har inte insett att priserna har fallit utan 
hållit fast vid sin prissättning medan köparna inte 

har kunnat betala det priset. Beräkningarna hänger 
inte ihop, det har funnits ett gap mellan köpare 
och säljare och marknaden har blivit stillastående. 

Det finns en efterfrågan och 
investerare som vill sälja, men 
det handlar om att hitta mark-
nadspriset, säger han.

Så snart det blir lugn på den 
finansiella marknaden, när in-
flation och ränta har toppat, så 
tror Morten Jensen investerar-
na kommer tillbaka igen. Han 
ser fortsatt Danmark som en 
attraktiv marknad med bland 
annat stabil politisk situation 
och hög transparens. 

– Under 2023 tror vi att det 
blir en stabilisering i mark-
naden, att investerarna börjar 

fatta beslut igen. Det blir ett omställningsår när 
noteringarna för inflation och ränta toppar för att 
vända nedåt igen, investerarna börjar fatta beslut 
igen och ökar aktiviteten. 2024 tror vi marknaden 
är tillbaka, säger han. 

Utländskt investerarintresse har påverkat 
den danska marknaden
Det ökade intresset för den danska fastighets-
marknaden från utländska investerare, däribland 
de svenska, har bland annat drivit upp priserna i 
Danmark. 

– De har bidragit till att stärka efterfrågan på 
fastigheter i Danmark. Det har pressat upp pri-
serna och ökat värdet. Intresset har varit massivt, 
inte bara från svenska utan även andra utländska 

”Marknaden är i en 
dimma, sikten är 
inte speciellt stor. 
Investerarna vill se 
hur inflation och 
ränta utvecklar sig, 
var marknaden 
 stabiliserar sig.”

investerare, säger Morten Jensen.
Det finns fler börsnoterade fastighetsföretag 

i Sverige än i Danmark. De har generellt större 
möjlighet att resa kapital och vara expansiva än de 
danska aktörerna, menar Morten Jensen. 

– Min egen uppfattning är att de svenska fast-
ighetsbolagen generellt är mer långsiktiga och mer 
strategiska än danska fastighetsbolag. 

I Danmark finns många pensionsbolag som är 
inriktade mot fastigheter, de kan likställas med 
svenska börsnoterade bolag men agerar lite annor-
lunda, menar Morten Jensen.

– De danska pensionsbolagen köper för att äga 
på lång sikt. De är aktiva med köp och sälj, men 
inte som de svenska fastighetsbolagen som köper 
massivt. Pensionsbolagen har en kapitalallokering 
där investeringarna i fastigheter bara får utgöra en 
viss procentuell andel av deras samlade investering-
ar. När börsen faller är deras allokering i fastigheter 
högre vilket gör att de inte kan köpa nya fastighe-
ter i samma omfattning. Själva kapitalallokeringen 
är en utmaning på investerarsidan.

Konsolidering av de svenska aktörerna i 
Danmark
De svenska investerarna har varit välkomnade i 
Danmark, menar Morten Jensen. Flera av aktö-
rerna har funnits på marknaden en längre tid och 
har egen personal och organisation i Danmark. 
Heimstaden är idag den största privata bostadsäga-
ren i Danmark. Men flera nya aktörer har också 
tillkommit under de senaste åren.

– Jag tror vi ser en stabilisering, några aktörer 
går ut och andra köper mer. Vi kommer troligen 
inte att se en fortsättning med den hastighet som 
vi har sett tidigare. Heimstaden köper inte heller 
i nuläget, de har varit expansiva med uppköp och 
ska konsolidera sig, säger han.

Morten Jensen tycker att det hade varit intressant 
att undersöka om den svenska kronan som just nu är 
låg spelar in på de svenska aktörernas investeringslust 
i Danmark. När det är turbulens på investerings-
marknaderna tenderar investerarna dessutom att fo-
kusera på inhemska marknader, framhåller han. Förra 
året var det näst bästa transaktionsåret i Sverige. 

Industri och logistikfastigheter mest efter-
frågade på danska marknaden just nu
När det gäller de olika segmenten på fastighets-
marknaden är det industri- och logistikfastigheter 
som sticker ut just nu.
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MARKNADSLÄGET I  
KÖPENHAMN/DANMARK

Vakansgrad, CBD Köpenhamn: 5,6 procent
Hyresnivå, CBD Köpenhamn: 2 100-2 175 
DKK/kvm (prime office) och 1 500-1 550 DKK 
(standard)

Transaktionsvolym Danmark 2022:  
76 miljarder DKK
- varav utländska investeringar:  
40 miljarder DKK (53% av totala volymen), varav 
de svenska investeringarna utgjorde 5,4 miljar-
der DKK (7% av totala, 13% av de utländska)

– Det vi kallar light industrial, industri- och 
logistikfastigheter, är attraktivt med hög efterfrågan 
nu. Där ser vi hyrespotential och hög investerarefter-
frågan i goda lägen. Det är främst Köpenhamn, men 
även i trekantsområdet och i Aarhus. Det ska vara bra 
läge, tätt på infrastruktur, säger Morten Jensen.

När det gäller kontorsmarknaden ser han hyran 
som ett bekymmer framöver då flera företag börjar 
få det tuffare med eventuellt fallande sysselsättning 
som följd. Därmed kan vakansen inom kontors-
fastigheter öka något och hyresnivån minska, tror 
han. Investerarna upplever han är lite mer försikti-
ga med kontor än tidigare.

För bostadsfastigheter är efterfrågan god ur in-
vesterarsynpunkt. I takt med att det blir dyrare att 
köpa sin bostad kan hyrorna öka för hyresbostäder, 
tror Morten Jensen. 

Morten Jensen, vd Newsec Danmark.
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Corems förvärv av  Klövern breddade bolagets 
fastighetsbestånd i Danmark

WIHLBORGS FASTIGHETER
Svenskt börsnoterat fastighetsbolag med hu-
vudkontor i Malmö och inriktning mot kommer-
siella fastigheter. Bolaget bildades i sin nuvaran-
de form 2005. Etableringen i Danmark gjordes 
dock redan 1996 i bolagets tidigare skepnad. 
Wihlborgs danska fastighetsbestånd utgör 707 
000 kvadratmeter och har ett fastighetsvärde på 
cirka 11,6 miljarder SEK. Geografisk koncentra-
tion söder och väster om Köpenhamn. Bolaget 
har 119 anställda i Danmark. 

storstäder har höga hyresnivåer och stort gasberoen-
de. Den globala ekonomiska osäkerheten påverkar 
dock även här och som vanligt gäller det att jobba 
på med alla delar där vi kan utvecklas och göra det i 
takt med marknaden.

 
Förväntar ni att investera och utöka portföljen i 
Danmark under det kommande året?
– Vi håller hela tiden utkik efter potentiella förvärv 
på rätt läge och till rätt pris. Precis som på svenska 
sidan har vi ett långsiktigt engagemang och fortsät-
ter att investera i våra städer oavsett konjunktur.

Ni förvärvade i somras två fastigheter nära Kast-
rup och Köpenhamns flygplats. Är det en ny geo-
grafisk inriktning och breddning av ert bestånd?
– Framför allt är de nya fastigheterna ett bra 
komplement till vår befintliga portfölj med en bra 
teknisk standard, ett bra läge och med en avkastning 
som vi menar är långsiktigt hållbar. Båda fastighe-
terna är belägna nära Kastrup och Köpenhamns 
flygplats och precis intill varsin metrostation med 
kort avstånd till centrala Köpenhamn. Vårt fokus på 
större kluster inom kontorssegmentet och att vi hål-
ler oss utanför centrala Köpenhamn där vi förädlar 
välplacerade fastigheter är det som skapar vår profil 
på marknaden.

 
Er danska portfölj är cirka 150 000 kvadratmeter 
större idag jämfört med 2017/2018. Har ni kunnat 
växa i den takt ni har önskat i Danmark utifrån 
möjligheter i marknaden?
– Vi har gjort flera förvärv de senaste åren, både i 
områden där vi redan är starka och på nya delmark-
nader som Amager. Vi är starka söder och väster om 
Köpenhamn och vår satsning på starka kluster är 
fortsatt viktig. Vi måste ha en bra volym inom varje 
delmarknad för att kunna ge våra hyresgäster flexi-
bilitet. Men övergripande är det avgörande att det är 
områden som har bra förbindelser och infrastruktur 
och förstås att det är rätt typ av fastigheter. Vi ser 
också möjligheter att bli mer involverade i stadsut-
vecklingsprojekt och att vara med och skapa mer 
levande stadsdelar tillsammans med andra aktörer.

 
Hur ser du på marknadsläget i Danmark just nu?
– Arbetsmarknaden i Danmark är fortsatt stark, 
vilket påverkar efterfrågan på attraktiva kontorslo-
kaler i kommunikationsnära lägen. Den danska 
fastighetsmarknaden bedöms också ur ett investerar-
perspektiv vara attraktiv i ett läge när många andra 
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Wihlborgs Fastigheter var först ut av de svenska aktörerna i Danmark med sin 
etablering på andra sidan sundet 1996. Så sent som i somras gjorde bolaget sitt 
senaste förvärv och fokus är på kontorsfastigheter i kommunikationsnära lägen. 
Vd Ulrika Hallengren öppnar för att bolaget, i samarbete med andra aktörer, kan 
komma att engagera sig mer i stadsutvecklingsprojekt framöver. Hon framhåller 
att bolaget är en långsiktig fastighetsägare i Danmark, oavsett konjunkturläge.

Wihlborgs: ”Vi fortsätter att investera i våra 
 städer oavsett konjunktur”

I början av 2023 sålde Corem en 5 300 kvadratme-
ter stor kontorsfastighet i Holte, utanför Köpen-
hamn. Utöver det planeras inga förändringar av det 
160 000 kvadratmeter stora beståndet i Danmark 
just nu, men om rätt läge dyker upp framöver är 
bolaget redo att växa.

– Fokus är på förvaltning av det vi har för närva-
rande, men över tid vill vi växa. Det beror på när det 
dyker upp möjligheter för bra affärer. Vi tycker Dan-
mark är jättebra med en väl fungerande marknad. Vi 
vill växa över tid och när de möjligheterna ges får vi 
se, säger Peeter Kinnunen, transaktionschef Corem.

Med det rådande läget på fastighetsmarknaden 
ser det inte ut att vara aktuellt under 2023.

– När det gäller marknadsläget tror jag överlag 
att det kommer att vara lägre transaktionsaktivitet 
2023 än 2022. Med dyrare finansiering kommer 
färre transaktioner, säger han.

Vid framtida förvärv är det främst kontor i 
samma lägen som de befintliga fastigheterna som är 
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COREM
Svenskt börsnoterat fastighetsbolag med 
huvudkontor i Stockholm och inriktning mot 
kommersiella fastigheter inom logistik samt 
kontor. Bolaget startades 2007 och förvärvade 
2021 Klövern. Corems danska fastighetsbe-
stånd utgör 160 000 kvadratmeter med cirka 
8 miljarder SEK i fastighetsvärde. Geografisk 
koncentration kring Köpenhamn.

aktuellt, det vill säga Köpenhamnsområdet. 
Av det befintliga danska beståndet utgörs 130 

000 kvadratmeter av kontorsfastigheter och reste-
rande cirka 30 000 kvadratmeter av två logistikfast-
igheter. Kontorsfastigheterna kom med förvärvet 
av Klövern. Corem har i nuläget egen organisation 
med fyra anställda i Danmark.

2021 förvärvade Corem fastighetsbolaget Klövern. Med förvärvet kom flera 
kontorsfastigheter i Danmark som komplement till Corems två danska logistik-
fastigheter. Idag äger bolaget cirka 160 000 kvadratmeter i Danmark till ett värde 
av cirka 8 miljarder svenska kronor. Enligt transaktionschef Peeter Kinnunen är 
bolaget redo att köpa fler danska fastigheter framöver, men han tror inte att det 
blir aktuellt inom den närmaste tiden med tanke på det rådande marknadsläget.

Corems fastighet på Amerika Plads 38 i Köpenhamn.
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Peeter Kinnunen, transaktionschef Corem.

Ulrika Hallengren, vd Wihlborgs Fastigheter.
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Niam är redo för fler danska förvärv med ny fond
Under de senaste tre åren har konkurrensen om de fastigheter som varit till salu 
i Danmark ökat. Med lägre avkastning som följd har Niam haft svårt att få ihop 
kalkylen för att investera mer på den danska sidan sundet. Men förväntningar om 
lägre priser och en ny fond som snart lanseras kommer, enligt landchef Michael 
Berthelsen, att innebära fler förvärv för investeringsbolaget framöver. 

I april 2017 köpte svenska Niam danska HD 
Ejendomme med en fastighetsportfölj värd runt fyra 
miljarder danska kronor. Under de nästföljande åren 
sålde Niam största delen av kontorsfastigheterna i 
portföljen och kompletterade den samtidigt med ett 
större antal bostäder för att göra portföljen mer foku-
serad både sett till geografi och segment. Bostadsfast-
igheter utgjorde då närmare 95 procent av portföljen 
som under perioden från 2017 till 2020 ökade från 2 
000 till 6 000 bostäder. I december 2020 sålde Niam 
den vidareutvecklade fastighetsportföljen till Heim-
staden för 12,1 miljarder danska kronor.

– Det visade sig tajmingmässigt vara fantastiskt 
bra att sälja HD Ejendom-
me vidare och det blev 
en bra vinst. Men det var 
också en bra portfölj för 
Heimstaden. Jag är säker 
på att de har tjänat mycket 
pengar på den. Den hade 
ett netto rörelseresultat 
på en halv miljard per år, 
säger Michael Berthelsen, 
Niams danska landchef.

Som investeringsbolag 
styrs Niam av fondernas livslängd och säljer där-
med oftare fastigheter vidare än flera av de andra 
svenska bolagen som är verksamma i Danmark.

– Vi har fonder som överlappar varandra så vi 
säljer och köper hela tiden, men i vissa perioder säljer 
vi mer och i andra köper vi mer. Som jag ser det nu är 
fokus under de kommande åren på att investera om 
de rätta möjligheterna kommer, säger han.

Avkastningen har varit låg i centrala lägen
De senaste årens stora intresse för danska fastighe-
ter och ökad konkurrens från bland annat andra 
utländska investerare har gjort att Niam inte har 
investerat så mycket i typiska så kallade corefastighe-
ter som ligger centralt med låg avkastning.

– Vi kan tycka att fastigheterna är fantastiska, 

men med vår setup och den avkastning som vi vill 
skapa kan vi inte vara med i budgivningen, säger 
Michael Berthelsen.

En lösning har varit att bredda geografin i 
Danmark.

– Men man får vara uppmärksam på att man tar 
en större risk när man går ut geografiskt, säger han.

Tror på prissänkningar framöver
Niam gjorde sitt första danska förvärv 2011 och 
kunde då ta vara på några av de möjligheter som 
gavs på fastighetsmarknaden efter finanskrisen. Den 

kommande tiden tror han att 
priserna kommer att sjunka, men 
med vissa skillnader från krisen 
2008-2010.

– Jag är helt säker på att det 
kommer ske en prisjustering 
på marknaden, men det kan ta 
tid för säljare att acceptera ett 
lägre pris. Det är mycket mer 
egenkapital i marknaden idag 
jämfört med vid förra krisen för 
15 år sedan. Fastighetsbolagen 

är välkonsoliderade idag och därför blir det inte 
tvångsförsäljningar på samma sätt. Marknaden är 
mer stabil, säger Michael Berthelsen.

Han ser den danska fastighetsmarknaden som 
mer öppen idag.

– Innan finanskrisen var Danmark präglat av lo-
kala aktörer som handlade med varandra. Ingen visste 
vad prisnivån var. Nu är det en helt annan transpa-
rens med tillgängliga data och professionella aktörer 
som vet vad marknadspriset är. Det är synligt för alla 
och marknaden går att överskåda, säger han.

Fastighetsportföljen ser annorlunda ut idag 
I dagsläget är Niams danska fastighetsportfölj värd 
ungefär sju miljarder danska kronor. Det är lågt 
sett till investeringarna som gjorts under tio år och 

”Som jag ser det nu 
är fokus under de 
kommande åren på 
att investera om de 
rätta möjligheterna 
kommer.”

inriktningen är inte heller helt representativ för hur 
det har sett ut tidigare. 

– Sett över tio-tolv år har de största investering-
arna varit i bostäder. Men om man tittar på vår 
portfölj idag utgör kontor lite mer än hälften. Bland 
annat har vi en stor hotell- och kontorsfastighet, 
Copenhagen Towers, i Ørestad. Idag finns ungefär 
50 procent av portföljen i Köpenhamn, men vi har 
haft fokus på områden både på Själland och Jylland. 
Orsaken till att portföljen har ändrats är att vi har 
sålt av fastigheter, säger han.

 Michael Berthelsen är positiv till de kommande 
investeringsmöjligheterna inför bolagets nästa fond. 

– När vi kommer ur dimman och får justerat 
priserna så kommer marknaden igång igen. Jag tror 
att vi i slutet av 2023 kommer att få se transaktioner 
igen och då är Niam redo att investera. Vi har en 
styrka genom vårt breda mandat att kunna utnyttja 
de möjligheter som kommer i marknaden, säger han.

Främst tror han att det blir aktuellt med förvärv 
utanför Köpenhamn och ser butiksfastigheter som 
ett område de håller ögonen på.

– Vi kastar oss inte över det, men när avkastning-
en har fallit på bland annat logistik och bostäder 
under de senaste åren har vi inte sett samma fall 
inom retail. Det gör att det kan finnas möjligheter, 
men det finns också stora utmaningar och många är 
rädda för vad som händer med e-handeln, säger han.

Danska marknaden attraktiv, men var upp-
märksam på skillnaderna
Valutan och goda finansieringsmöjligheter är två an-
ledningar till att den danska marknaden är attraktiv 
just nu, menar Michael Berthelsen.

– Finland och Danmark har en fördel med valutan. 
Finland har euro och Danmark är kopplad till euron, 
medan Norge och Sverige har en valutakursrisk som 
internationella investerare är uppmärksamma på. Den 
andra fördelen är attraktiva finansieringsmöjligheter 
i och med den danska realkrediten. Det ger bättre 
möjligheter att låsa räntan under en lång period och ta 
bort svängningarna i räntan. Då kan vi som fastig-
hetsägare koncentrera oss fullt ut på investeringen, att 
hålla en låg vakans och utveckla fastigheten, säger han.

Den nuvarande konjunkturnedgången tror han 
kommer att bli mer kännbar i Sverige.

– Sverige har fler industriföretag som riskerar 
att påverkas negativt av konjunkturen medan 
Danmarks storföretag inom bland annat life sci-
ence-branschen inte påverkas lika mycket. Därför 
tror jag att Danmark generellt kommer lättare ur 
den ekonomiska nedgången och det får en avsmit-
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tande effekt på fastighetsmarknaden.
En av de saker som har överraskat Michael Bert-

helsen sedan han började jobba i ett svenskt bolag är 
de skillnader som finns mellan länderna. 

– Det behövs en fot på marknaden för att kunna 
förstå reglerna i fastighetsbranschen. Det finns till ex-
empel grundläggande skillnader i hur man utformar 
hyreskontrakt för kontor mellan länderna. I Dan-
mark har vi kontrakt som löper ”until further notice”, 
hyresgästen bor kvar tills den själv säger upp. I Sverige 
finns bestämda tidpunkter för omförhandling. Därför 
tror jag att det är viktigt att man har en representant i 
Danmark om man ska göra det bra, säger han.
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Investeringsbolag med huvudkontor i Stock-
holm och inriktning mot hela Norden som 
snart avslutar sin sjunde fond och påbörjar den 
åttonde. Beståndet i Danmark består idag av 
300 000 kvm, varav lite mer än hälften utgörs av 
kontorsfastigheter i Köpenhamn och resten av 
bostäder. Fastighetsvärdet i Danmark är cirka 
sju miljarder DKK. Niam startades 1998 och den 
danska etableringen gjordes 2011. Bolaget har 
idag 12 anställda i Danmark.

Michael Berthelsen, Country Manager Denmark på Niam.

Niams fastighet Copenhagen Business Park.
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Valutakursen har varit en fördel i K-Fastigheters 
danska satsning: ”Kalkylen är gynnsam”
Det börsnoterade svenska fastighetsbolaget K-Fastigheter, med huvudkontor i 
Hässleholm, såg närheten till Danmark som en fördel när de skulle expandera 
utanför Skåne och har tagit sin affärsidé över sundet. Prefabricerade bostäder som 
tillverkas i Sverige, uppförs och hyrs ut i Danmark till kunder som betalar hyra i 
dansk valuta har visat sig bli en gynnsam affär med tanken på gällande kronkurs. 
Det berättar Martin Larsson, finanschef och vice vd. 

Det är drygt två år sedan K-Fastigheter gjorde sitt 
första förvärv i Danmark och siktet är inställt på 
fortsatt tillväxt på andra sidan sundet. Bolaget letar 
efter nya byggrätter. Att det blev en expansion i 
Danmark har främst två orsaker, berättar Martin 
Larsson, finanschef och vice vd på K-Fastigheter. 

– Dels handlar om det om närheten. När vi 
skulle bryta oss ur Skåneregionen var det naturligt 
att blicka mot Greater Copenhagen och Storköpen-
hamn. Det andra är att vi 
uppfattar marknaden i Kö-
penhamn som omogen när 
det gäller hyresfastigheter, 
säger han och fortsätter:

– Det finns ett stort äldre 
bestånd och ingen direkt 
vana med hyresrätter. Det 
har varit ejerlejligheder som 
har gällt, men det har ändrats 
liksom i många andra större städer. 

Bostädernas standard uppskattas
I dagsläget har K-Fastigheter ett danskt bestånd som 
omfattar 163 färdigställda lägenheter, med en yta 
på 14 600 kvadratmeter, och ytterligare cirka 300 
lägenheter, 21 400 kvadratmeter, under byggnation. 
Sammantaget fastighetsvärde är cirka 900 miljoner 
danska kronor. En sak som har förvånat Martin 
Larsson i Danmark är kundernas uppfattning av 
standarden i bostäderna.

– I Sverige är vår främsta konkurrent nybyggda 
lägenheter som ofta är bostadsrätter, vi måste hålla 
hög standard. När vi flyttade över sundet tog vi med 
samma standard och det har varit en hit. Det hade 
vi inte förväntat oss. Danskarna är jätteduktiga på 
utvändig arkitektur, men det är ofta sämre standard 
inomhus i nybyggda hyreslägenheter. Det är inte så 

vanligt med helkaklade badrum och ägarna tar med 
sig vitvarorna vid flytt. Sen är tillgängligheten i hall, 
toalett och trapphus ofta bättre i Sverige, säger han.

Kronkursen har varit en stor fördel
Det är främst egen produktion som är aktuellt 
för K-Fastigheter i Danmark framöver, bland de 
första projekten som förvärvades fanns färdigställda 

fastigheter för att bygga upp 
en volym i Danmark. Annars 
är det prefabricerade bostäder 
som tillverkas i Sverige och 
sedan monteras upp i Dan-
mark som gäller. Bolaget har 
åtta prefab-fabriker och eget 
byggbolag. 

– Vi kan bygga väldigt 
mycket för svenska pengar i 

Danmark och få danska kronor tillbaka i intäkt. 
Den kalkylen är gynnsam, säger Martin Larsson.

En annan fördel i kalkylen är skillnaden mellan 
länderna i hur man mäter yta, berättar han.

– Vi har räknat med att en byggnation i Dan-
mark kostar tio procent mer än i Sverige med trakta-
menten, olika kontrollregler och så vidare. Men vi 
får också ut ungefär tio procent mer yta i Danmark 
eftersom man, till skillnad mot i Sverige, bland 
annat räknar in gemensamma utrymmen. Värde-
mässigt går det ungefär jämnt upp.

Redo att investera mer med fokus på  
Köpenhamnsområdet
Geografiskt har K-Fastigheter hittills varit koncen-
trerade till södra sidan av Köpenhamn. 

– Vi har haft lite förkärlek för den södra sidan 
av staden. Man kan tycka att det är kort avstånd på 

”Vi uppfattar mark
naden i Köpenhamn 
som omogen när 
det gäller hyres
fastigheter.”

kartan, men att ta sig från norra till södra Köpen-
hamn kan vissa tider på dygnet ta längre tid än att 
åka mellan Malmö och Hässleholm. Vi har tittat 
på Jylland och södra Själland, men eftersom vi 
behöver ha en viss hyresnivå är hyresbilden fortsatt 
lite för skral där. Men det är inte omöjligt att vi 
kan satsa i dessa regioner framöver, säger Martin 
Larsson.

K-Fastigheter har tre egenutvecklade koncepthus 
som de bygger i Sverige, två av dem har fått följa 
med över sundet.

– I Danmark bygger vi våra lamellhus och 
punkthus, men inte låghusen. Det kan bli aktuellt 
senare, men det har byggts mycket låghus på ejer-
lejlighedsmarknaden i Danmark under de senaste 
åren, säger han.

Många olikheter mellan länderna att vara 
uppmärksam på
Martin Larsson har jobbat i danska organisationer i 
princip under hela sitt arbetsliv, tidigare bland annat 
på Danske Bank. Han uppfattar att det är få svenska 
bolag som lyckats riktigt bra på andra sidan sundet. 

– Det har med kultur att göra. Det finns exempel 
där även vi gick bet från början, vi tog det lite för 
enkelt. Men vi hade lagt in marginaler i projek-
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K-FASTIGHETER
Svenskt börsnoterat fastighetsbolag med 
huvudkontor i Hässleholm och inriktning mot 
bostäder. Bolaget startades 2010 och gjorde 
2020 det första danska förvärvet. K-Fastighe-
ter arbetar med tre egenutvecklade kon-
cepthus som byggs för egen förvaltning. Det 
danska beståndet består idag av cirka 14 600 
kvadratmeter färdigställda bostäder och 21 
400 kvadratmeter som är under byggnation. 
Sammantaget fastighetsvärde är cirka 900 
miljoner danska kronor, varav två tredjedelar 
är färdigställda. Geografisk koncentration 
kring Köpenhamn.

ten och har fått lära oss. Sen hade vi ett försprång 
eftersom Erik Selin, som har stor erfarenhet av 
Danmark, är delägare i K-Fastigheter. Vi har haft 
tillgång till kompetens och know-how, säger han.

Skillnaderna har han upplevt finns på flera nivåer.
– Det är alltifrån vilka roller människor har i ett 

projekt och hur processen drivs till regler, tillstånd, 
och krav, säger han.

Martin Larssons tips till aktörer som är intresse-
rade av att etablera sig i Danmark är att vara lyhörd 
och ta hjälp av dansk personal.

– Man kan inte förvänta sig att du som svensk 
kan bedriva verksamhet i Danmark utan väldigt 
mycket hjälp från dansk personal. När det kommer 
till affärer är vi väldigt olika. Det är lätt att göra en 
underskattning istället för att utgå från att vi tänker 
olika, säger han.

I dagsläget har bolaget en anställd i Danmark 
som sköter projektledningen. I övrigt hyr K-Fast-
igheter in konsulter för förvaltning, ekonomi och 
juridik. 

– När vi har runt 300-400 egna lägenheter kan 
det bli dags för att ha en helt och hållet egen organi-
sation i Danmark, säger Martin Larsson.
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Martin Larsson, finanschef och vice vd K-Fastigheter.

Projektet Solviften i Greve.
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Om rapporten

Denna analys är en del av Øresundsinstituttets egna 
rapportserie. Øresundsinstituttet är ett oberoende 
dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, 
nätverksmöten och nyhetsbyrån News Øresund bidrar till 
en ökad kunskap om utvecklingen i Sverige och Danmark 
med fokus på Öresundsregionen.

Rapporten är en uppdatering av två tidigare analyser 
om svenska fastighetsinvesteringar i Danmark som 
Øresundsinstituttet gav ut i maj 2017 och i december 
2017. Därmed innehåller denna rapport en jämförelse av 
antalet aktörer och de svenska fastighetsägarnas bestånd 
i Danmark idag när det gäller fastighetsvärde och yta 
jämfört med för fem år sedan (årsskiftet 2017/2018 och 

INTERVJUER: 
• Martin Larsson, vice vd och finanschef K-Fastigheter, 

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

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

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

2023-01-19
• Ulrika Hallengren, vd Wihlborgs Fastigheter, mail, 

2023-01-31 

 
KÄLLOR: 

• Newsec Danmark, Statistik om transaktionsvolymen 
i Danmark 2019-2022

• Øresundsinstituttet, Svenska fastighets-
investeringar i Danmark (maj 2017) 

• Øresundsinstituttet, Svenska fastighetsinvestering-
ar i Danmark - uppföljningsrapport  
(december 2017)

• Kontakt med närmare 20 bolag för uppgifter om 
fastighetsvärde och yta som de äger i Danmark

• Faktaresearch i branschpress, från bolagens års-
redovisningar och pressmeddelanden
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2022/2023).
Till denna rapport har vi valt ett kvalitativt tillväga-

gångssätt och en intervjubaserad analys. Uppgifterna till 
rapporten bygger på underlag från fastighetsaktörer och 
rådgivare med regional koppling samt Øresundsinstitut-
tets research. Källor redovisas löpande med hänvisning 
i texten. Företagen och intervjupersoner i denna rapport 
har valts ut genom en researchmetod där vi har tillfrågat 
aktörer inom branschen. Alla intervjupersoner har fått 
faktakontrollera citaten.

Rapporten presenteras vid och publiceras i anslutning 
till Øresundsinstituttets samhällsbyggnadskonferens 
Real Estate Øresund som äger rum den 9 februari 2023.
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Bostadshuset Havneholmen Poseidon i Köpenhamn som ägs av Heimstaden.
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